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Abstrakt 

 

Príspevok sa zaoberá aplikáciou novelizovaného zákona o odpadoch so zameraním na požiadavky separácie 

vybraných zložiek komunálnych odpadov a realizáciu separovaného zberu organického odpadu a možnosťami 

jeho zhodnocovania. Zameriavajú sa na možnosti materiálového a energetického zhodnocovania vybraných 

zložiek z komunálneho odpadu recyklačnými technológiami so zameraním na zhodnocovanie organických 

biologicky rozložiteľných odpadov – BRO fermentačnými technológiami.  
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Abstract 

 

The authors in this paper deal with the application of the amended law on waste, focusing on the requirements 

of separation of selected components of municipal waste and the implementation of separate collection of 

organic waste and the recovery options. They focus on the possibilities of material and energy selected 

components of municipal waste recycling technologies, focusing on the recovery of organic biodegradable 

waste - BRO fermentation technology. 
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Úvod 
 
Situácia v oblasti odpadového  hospodárstva v SR sa za ostatné roky významne zmenila najmä od roku 2001, 
keď do platnosti vstúpil nový zákon  NR SR  č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a od vstupu Slovenska do Európskej 
únie – EÚ. Problematika tvorby odpadov, ich zneškodňovania a zhodnocovania je celosvetovo veľmi aktuálna a 
vyžaduje si efektívne a systematické riešenie najmä v oblasti zhodnocovania vybraných zložiek komunálneho 
odpadu s cieľom maximálneho materiálového alebo energetického zhodnocovania vznikajúcich v obciach 
a mestách SR.  
Cieľom príspevku je  objasniť systém separovaného zberu komunálneho odpadu a následného zhodnocovania 
alebo zneškodňovania jednotlivých zložiek komunálneho odpadu so snahou navrhnúť vhodné opatrenia pre 
zlepšenie a zefektívnenie nakladania s komunálnym odpadom, osobitne riešenie problematiky organických 
biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) pre zníženie podielu komunálnych odpadov ukladaných na skládkach. 
 
Teoretické východiská 
 
Cieľom odpadového hospodárstva je : 
•••• predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä : 

••••    rozvojom technológií šetriacich prírodné zdroje, 
••••    výrobou výrobkov,  ktorá  čo možno najmenej zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje 

znečisťovanie životného prostredia,   
••••    vývojom vhodných metód zneškodňovania  nebezpečných  látok  obsiahnutých  

 v odpadoch určených na zhodnotenie; 
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•••• zhodnocovať  odpady   recykláciou , opätovným  použitím   alebo   inými   procesmi umožňujúcimi   
získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup predchádzania vzniku odpadov; 

•••• využiť odpady ako zdroje energie, ak nie je možný alebo účelný postup predchádzania vzniku odpadov ani 
zhodnocovať odpady; 

•••• zneškodňovať odpady spôsobom  neohrozujúcim  zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie  nad  
mieru ustanovenú  zákonom, ak nie je možný  alebo  účelný  ani jeden z uvedených postupov. 

 
Medzi významné prvky politiky ochrany ţivotného prostredia a udrţateľného rozvoja, uplatňované na konci 
minulého storočia a v súčasnosti, patria tendencie presadzovať stratégie proaktívnych a proudrţateľných 
prístupov. V súlade s týmto prístupom sa postupne uplatňujú snahy o prechod od riešenia environmentálnych 
problémov následne po ich vzniku (budovanie koncových technológií zameraných na redukciu kontaminácie) k 
riešeniam technicky preventívnym a udrţateľným v celom ţivotnom cykle technológie a výrobku. (RUSKO, M. - 
HRABČÁK, M., 2012). 
 
Medzi najčastejšie používané metódy zhodnocovania resp. zneškodňovania odpadov patria (Šudý, M. – Piatrik, 
M. – Hlôšková, K., 2005): 
•••• skládkovanie  – najstaršia a najjednoduchšia metóda zneškodňovania odpadov  

(v súčasnosti sa skládkuje viac ako 90 % tuhých odpadov),  
•••• spaľovanie – veľmi zložitý proces, ktorý je súhrnom viacerých reakcií, 
•••• kompostovanie – najčastejšie využívaná biotechnologická metóda, pri ktorej  

z organických odpadov (pôsobením aeróbnych i anaeróbnych mikroorganizmov) vzniká kompost 
obsahujúci humusové látky, ktorý je využiteľný ako hnojivo. 

 
Súčasný stav v legislatíve ohľadne BRO možno charakterizovať týmito údajmi: 
Pre nakladanie s BRO sa autorizácia nevyžaduje. Separovanie BRO od 1.1.2010 ako povinnosť obcí sa presúva 
na neskorší termín. Pre obce u BRO dôležitá povinnosť vyplývajúceho zo zákona je, že sa tento druh odpadu 
nesmie zneškodňovať, ale musí sa zhodnocovať, napr. kompostovaním. Povinnosť separovať vyplýva zo 
Stratégie nakladania s BRO schválenej vládou, čo sa doposiaľ neudialo v plnom rozsahu. Nakladanie s BRO sa 
má aj v podmienkach SR riadiť podľa európskej legislatívy plnením príslušných smerníc a nariadení. 
Problematiku týkajúcu sa nakladania s BRO a Projektu optimalizácie nakladania s BRO je možné nájsť na  
stránkach MŽP SR, kapitola Odpady a legislatíva, podkapitola Biooodpad (Zákon č. 409/2006 Z. z.). 
V tejto súvislosti schválila vláda SR materiál s názvom „Stratégia obmedzovania ukladania biologicky 
rozložiteľných odpadov na skládky odpadov“. Vychádza zo Smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov, podľa 
ktorej sú členské štáty povinné vypracovať národné stratégie pre realizáciu redukcie množstva biologicky 
rozložiteľného odpadu ukladaného  na skládky. 
Okrem uvedených základných opatrení zabezpečujúcich odklon biologicky rozložiteľných odpadov BRO od 
skládkovania bude potrebné zabezpečiť naplnenie aj nasledovných opatrení: Podporiť budovanie bioplynových 
staníc, ktoré budú bioplyn vyrábať z odpadov a vyrobený bioplyn buď priamo premieňať na elektrickú energiu a 
teplo v kogeneračných jednotkách ako súčasti technológie, alebo ďalej spracovávať na výrobu bio-metánu z 
prostriedkov Eurofondov a Environmentálneho fondu.  
Z literárnych prameňov je známe, že biologicky rozložiteľné odpady sú schopné rozkladu aeróbnym  alebo 
anaeróbnym spôsobom. Patria sem kuchynský a reštauračný odpad, odpad z verejných trhovísk, odpad zo 
záhrad a parkov a drevný odpad. Kompostovanie je asi najstaršia recyklačná technológia, ktorá bola vedecky 
popísaná. Je to riadený, prevažne aeróbny mikrobiálny proces, počas ktorého sa organické odpady menia na 
organicko-minerálne hnojivo – kompost. Vyzretý kompost je veľmi stabilným hnojivom, živiny sa z neho 
uvoľňujú do pôdy veľmi pomaly a nehrozí ich vylúhovanie do podzemných vôd. Premena organických látok sa 
uskutočňuje rovnako ako v pôde, ale možno  ju technologicky ovládať, aby sa získalo čo najväčšie množstvo 
humusu za čo najkratší čas. Cieľom je premeniť organický odpad na kompost, ktorý sa dá použiť pri pestovaní 
rastlín ako humusové hnojivo (Piatrik, Rusko, 2003). 
Kompostovanie je teda jednou z metód zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov. Spočíva v premene 
organických zložiek odpadu na kompost mikrobiologickou cestou. Výroba kompostu z odpadu je ovplyvňovaná 
predovšetkým odbytovými možnosťami. Produkty kompostovania sú potom aplikované ako hnojivá tam, kde 
dochádza k intenzívnemu využívaniu pôdy (záhradníctvo, lesníctvo). Z hľadiska hygienického je dôležité venovať 
pozornosť najmä vhodnému umiestneniu kompostární s ohľadom na ochranu zdravia obyvateľov sídlisk 
a podzemných vôd pred ich kontamináciou výluhmi z kompostov a otázku výskytu toxických látok 
v kompostoch (Tölgyessy et al., 2001). 
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Separovaný zber komunálneho odpadu je v súčasnosti jediným vhodným riešením zníženia množstva 
komunálneho odpadu ukladaného na skládky. Pri separovanom zbere sa prebytočná vec nepovažuje za odpad, 
ale za druhotnú surovinu, ktorá môže znova vstúpiť do výrobného procesu ako plnohodnotná vstupná 
materiálová surovina. Šetrí sa tým množstvo prírodných zdrojov, znižujú sa negatívne vplyvy na zdravie 
obyvateľstva a životné prostredie.  
Preto sa separovaný zber komunálneho odpadu stáva aj v našich podmienkach prostriedkom, ako je možné 
najrýchlejšie a najlacnejšie riešiť nedostatočnú kapacitu a životnosť vhodných skládok, nedostatočné kapacity 
zvozových vozidiel, elimináciu čiernych skládok a vylepšiť celkovú ekonomiku nakladania s odpadom (Šudý, 
Piatrik, Hlôšková, 2005).  
Aj napriek týmto pozitívam je separovaný zber považovaný za príliš nákladný, organizačne náročný 
a v konečnom dôsledku za stratový. Nedostatok informácií o tomto spôsobe nakladania s odpadom vedie 
k tomu, že v súčasnosti sú uprednostňované iné spôsoby nakladania s odpadmi, ktoré sú z hľadiska zaťažovania 
životného prostredia oveľa nebezpečnejšie  a majú nepriaznivejší vplyv na kvalitu života obyvateľstva. 
Efektívnosť separovaného zberu závisí od mnohých faktorov. Pokiaľ premenné, ako napr. cena za vstup a 
poplatky za zneškodňovanie, sú z pohľadu realizácie separovaného zberu len ťažko ovplyvniteľné, samotný 
systém, organizácia a riadenie je v rukách realizátora separovaného zberu. Ukazuje sa, že z nich predovšetkým 
samotný systém značne ovplyvňuje účinnosť i celkovú efektívnosť separovaného zberu. 
Pre lokálny systém je charakteristické, že zberové nádoby sú umiestnené v bezprostrednej blízkosti pôvodcu 
odpadu a majú spravidla menší objem. Podstatnou nevýhodou lokálneho systému sú vysoké uvádzacie náklady 
a náklady za dopravu. 
Hlavné výhody separovaného zberu komunálneho odpadu je jeho vysoká účinnosť, možnosť uplatňovania 
stimulácie a motivácie na separovanom zbere zo strany obyvateľstva, predĺžená životnosť štandardných 
zberných nádob, rýchlejšia návratnosť investícií, rýchlejšia realizácia a výchova občanov k správnemu prístupu 
ochrany životného prostredia a jeho zložiek (Račák, 2010). 
 
BRO možno rozdeliť do týchto troch skupín: 
• odpad z domácností (zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, malé množstvá varených jedál, potraviny, čaj, 

kávový výluh, črepníkové kvety, vysušené kytice, zemina, papierové obrúsky a hygienické vreckovky), 
• odpad zo záhrad (kvety, konáre, lístie, pokosená tráva, pozberové zvyšky, burina, výkaly hospodárskych 

zvierat, zhnité ovocie), 
• iný organický odpad (popol z dreva, drevené piliny, vlasy, perie, hnoj, hobliny). 
 
Spravidla sa budujú centrá na spracovanie BRO, ktoré sa skladajú z dvoch hlavných objektov: triediarne 
a vlastnej kompostárne. Objekt triediarne slúži na dotrieďovanie separovaného odpadu pred jeho distribúciou 
ostatným odberateľom a prevádzkovateľom kompostárne. Pozostáva z časti na uskladnenie dovezeného, ale i 
vytriedeného a zlisovaného separovaného odpadu a haly triediarne, v ktorej sa vykonáva proces dotrieďovania 
a lisovania separovaného odpadu. 
Spracovanie bioodpadu na kompost je spravidla riešené technológiou kompostovania v uzavretom bioreaktore. 
Kompost sa spravidla pripravuje z nasledovných zložiek bioodpadov: odpad z údržby verejnej zelene, kuchynské 
odpady, odpad zo separácie bioodpadu, vhodné druhy BRO z poľnohospodárstva a priemyslu, najmä 
potravinárskeho prípadne ďalšie. 
Použitá technológia spracovania biologicky rozložiteľných odpadov pomocou riadenej termofilnej fermentácie v 
uzavretom priestore reaktora zároveň umožňuje spracovávanie kuchynského odpadu podľa Nariadenia ES č. 
1774/2002 Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych 
vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu. Prevádzkovanie tohto zariadenia v plnej miere spĺňa 
požiadavky  § 39 ods. 14 zákona o odpadoch, podľa ktorého sú obce a mestá povinné zaviesť separovaný zber 
papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných odpadov – všetkých odpadov vrátane kuchynského 
odpadu. 
 
Kompostárne a bioplynové stanice musia spĺňať nasledujúce požiadavky:  
• odpad je nevyhnutné rozdrviť na častice s maximálnym rozmerom 12 mm,  
• odpad musí prejsť procesom s teplotou 70 °C po dobu 60 minút,  
• teplota musí byť priebežne zaznamenávaná a záznamy musia byť archivované,  
• kompost, či vyhnitý kal musí byť analyzovaný okrem iného aj na patogénne organizmy.  
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Zriadenie strediska zároveň zohľadňuje novelu Zákona o odpadoch č. 223/2001, ktorá zakazuje zneškodňovať 
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadov z cintorínov a z ďalšej zelene na 
pozemkoch, ak sú súčasťou komunálneho odpadu.  
Mestá a obce majú vypracovaný Program odpadového hospodárstva v zmysle zákona o odpadoch a Všeobecne 
záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na svojom území. 
Uvedené dokumenty usmerňujú hospodárenie s odpadmi v mestách alebo obciach. V mnohých bol na ich 
území zavedený systém separovaného zberu zložiek komunálneho odpadu. 
Tie zložky komunálneho, ktoré boli vytriedené ako nevhodné pre kompostovanie a ostatné odpady obce sú 
zneškodňované na schválenej miestnej alebo regionálnej skládke odpadov. Skládka odpadov musí spĺňať 
požiadavky právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a musia mať integrované povolenie podľa zákona o 
IPKZ. Zber komunálneho odpadu na území miest a obcí  zabezpečujú spravidla Technické služby mesta, mesto 
alebo obec alebo špecializované organizácie na zvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu. 
Zhodnocovanie odpadov, osobitne BRO kompostovaním je podmienené účinným separovaným zberom, 
systémom zberu vybraných zložiek komunálneho odpadu a vhodnou prevádzkou zberných dvorov so 
zabezpečením dotrieďovania odpadov a vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov. Umiestnenie 
uvedených zariadení sa riadi princípom blízkosti a sebestačnosti vo väzbe na ekonomickú efektívnosť. Realizácia 
separovaného zberu a následná recyklácia vyseparovaných zložiek zabezpečí znižovanie množstva odpadu, 
ktorý by sa skládkoval alebo inak zneškodňoval (Piatrik et al., 2004). 
Vo všeobecnosti platí, že najlepší systém je taký, v ktorom má každý pôvodca k dispozícii samostatné zberné 
nádoby. Realizáciou separovaného zberu bývajú spravidla poverené Technické služby alebo samotná obec. 
 
Vyseparované zložky komunálneho odpadu sa separujú nasledovne:  
• papier a textil,  
• sklo  
• kovový šrot,  
• viacvrstvové obaly a fólie, 
• plastové obaly a PET fľaše.  
 
Zberné nádoby pre všetky uvedené druhy odpadov sú umiestnené v jednotlivých mestských častiach. Obsah 
týchto nádob sa triedi v triedičke odpadov ako súčasti kompostárne na zhodnocovanie BRO (Všeobecne 
záväzné nariadenie ..., 2009). 
 
Bioodpad sa zmieša na voľnom priestranstve a ukladá sa do hroblí, kde sa 2-krát ročne prelieva culturpurom a 
1x ročne sa preloží. Za obdobie 3 rokov následne vzniká vyzretý kompost. Preosiatím tejto zmesi v site vzniká 
čistý kompost, pričom z množstva spracovaného bioodpadu je možné týmto spôsobom získať hmotnostne asi 
tretinu kompostu. Tento kompost technické služby buď využívajú pre svoju potrebu alebo odpredávajú 
fyzickým alebo právnickým osobám.  
 
 
Záver 
 
Produkcia odpadov sa stala logickým, no nežiaducim dôsledkom ľudskej činnosti súvisiacej s neustálym tokom 
tovarov a služieb. V súčasnej dobe je dôležité dbať na ochranu životného prostredia, keďže jeho stav sa 
nezlepšuje požadovaným tempom. Jednou z ciest, ktorá by mohla tento stav zvrátiť je aj zlepšenie stavu 
odpadového hospodárstva vrátane nakladania s komunálnym odpadom a jeho zložkou – biologicky 
rozložiteľnými odpadmi BRO. 
V krátkej budúcnosti musia obce vyriešiť problematiku zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov 
najčastejšie vybudovaním kompostárne a zariadenia na triedenie odpadov. V príspevku sú popisované 
predmetné právne normy súvisiace so zhodnocovaním biologicky rozložiteľných odpadov a na triedenie 
odpadov, ako aj princípy a postupy zhodnocovanie tohto druhu odpadov kompostovaním.  
Z dostupných údajov vyplýva, že množstvo vyprodukovaného odpadu sa neustále zvyšuje. Pozitívne vzhľadom 
na množstvá zhodnotených zložiek komunálneho odpadu z obcí je konštatovanie, že systém separovaného 
zberu je z roka na rok efektívnejší, hoci separovaný zber je stále stratovou záležitosťou obcí. Napriek tomuto 
konštatovaniu riešenie zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov najčastejšie vybudovaním 
kompostárne a prípadne doplnením o zariadenie na triedenie odpadov je v podmienkach Slovenska veľmi 
naliehavé a perspektívne. 
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