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ABSTRAKT 
Európska únia si vo svojich  rozvojových stratégiách stanovila za cieľ v rámci obehového 
hospodárstva dosiahnuť minimalizáciu produkcie odpadu a maximálne materiálovo-energetické 
využitie odpadu s minimalizáciou jeho zneškodňovania. Tieto ciele sú zadefinované aj v slovenských 
strategických dokumentoch zameraných pre oblasť životného prostredia a nakladania s odpadom. 
Napriek jasne zadefinovaným cieľom sa nedarí znižovať produkciu komunálnych odpadov a ich 
produkcia rastie. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: komunálny odpad, zhodnocovanie odpadu, zneškodňovanie odpadu, biologicky 
rozložiteľný odpad 
 
ABSTRACT 
In its development strategies, the European Union has set itself the objective of minimizing waste 
production and maximizing the material and energy recovery of waste within the circular economy, 
minimizing waste disposal. These objectives are also defined in Slovak strategic documents focused on 
the environment and waste management. Despite clearly defined objectives, the production of 
municipal waste is not successful and its production is growing. 
KEY WORDS: municipal waste, waste recovery, waste disposal, biodegradable waste 
 
ÚVOD 
 

Odpad podľa súčasných predstáv nie je len zdrojom environmentálnych problémov. Odpad má 
aj pozitívne črty. Dnešná predstava o odpade je, že má duálny charakter a to, ako zdroj 
environmentálnych problémov a ako zdroj surovín a nosič energie. Využitie týchto princípov je 
základom pre uplatnenie koncepcie Obehového hospodárstva.1 

Odpad vzniká na dvoch miestach. U výrobcov, ktorí vyrábajú a balia svoje produkty, a u 
spotrebiteľov, ktorí ho nakoniec vyhadzujú. Najlepší je však ten odpad, ktorý vôbec nevznikne. 

Materiály a výrobky, ktoré vznikli pri výrobe a na spotrebu stratili svoju pôvodnú úžitkovú 
hodnotu, teda možno tiež považovať za odpady. Ale skôr ako sa stanú odpadom, môžu sa stať aj 
druhotnou surovinou. 
Množstvo odpadov však stále prevláda nad objemom využívania druhotných surovín, čo má tieto 
závažné dôsledky:  

• ekonomické straty z nevyužitých druhotných surovín z odpadov, ničenie ekologických 
hodnôt prostredia okamžitým a dlhodobým pôsobením odpadov,   

• vyčerpávanie neobnoviteľných zdrojov.  
 

                                                           
1 EURÓPSKA KOMISIA. 2015. Balík opatrení v oblasti obehového hospodárstva - Otázky a odpovede. Informačný prehľad 
[online]. Brusel: Európska komisia Dátum publikovania: 2.12.2015 [citované 28.8.2019]. Dostupné z: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6204_sk.htm 
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Dnes sa za skutočné odpady považujú iba tie látky, ktoré z ekonomických dôvodov nie je možné 
inak využiť alebo ktoré sa nedajú vrátiť prirodzenou degradáciou do energetického prírodného 
kolobehu. Veľké množstvá odpadov však dávajú podnety na novú stratégiu ich využívania, keď sa 
javia ako cenné druhotné zdroje surovín pre priemysel, energiou na výrobu tepla, ohrevu vody, 
elektrickej energie, bioplynu, ako zdroj hodnotných krmív pre živočíšnu výrobu a pod. Odpady sú 
jedným z kľúčových problémov znečisťovania životného prostredia. 

Predchádzanie vzniku odpadu bolo podporené štátom vo forme Programu predchádzania vzniku 
odpadu SR na roky 2014 – 2018, ktorý vypracovalo Ministerstvo Životného prostredia Slovenskej 
republiky.  
,,Predchádzanie vzniku odpadu definuje v súčasnosti § 6 ods. 3 zákona o odpadoch ako opatrenia, 
ktoré sa prijmú predtým, ako sa látka, materiál alebo výrobok stanú odpadom, a ktoré znižujú: 

• množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia výrobkov alebo predĺženia 
životnosti výrobkov, 

• nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí, 
• obsah škodlivých látok v materiáloch a vo výrobkoch.“2 

 
Program predchádzania vzniku odpadu sa venuje zmene zamerania odpadového hospodárstva, a 

to prechodu od materiálového zhodnotenia k predchádzaniu vzniku odpadu, ako to vyplýva z názvu. Je 
potrebné zapojiť do programu všetky zúčastnené strany (štát, podniky, verejnosť), aby sa 
maximalizovala pravdepodobnosť úspešnosti programu na najvyššiu mieru uplatnenia v praxi. 

V nasledovnom období by sa znižovanie množstva odpadov malo riadiť Programom 
predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky (PPVO SR) na roky 2019 – 2025, ktoré pripravilo 
Ministerstvo životného prostredia3  v súlade s § 7 zákona  číslo 79/2015 Z. z. o odpadoch. Tento 
PPVO SR 2019 – 2025 vychádza zo skúseností získaných pri príprave a realizácii PPVO SR 2014 – 
2018 a z priebežného vyhodnocovania plnenia jeho cieľov a opatrení. Zohľadňuje aj aktuálny vývoj v 
EÚ v oblasti uplatňovania obehového hospodárstva (Circular Economy). Princípom je prechod z 
lineárneho modelu hospodárskeho rastu („vyťaž – vyrob – distribuuj - použi - zahoď“) na model 
komplexný, dynamický a uzavretý (z väčšej časti), a teda zameraný na rozvoj efektívneho využívania 
zdrojov a udržateľný rast. 

Európska komisia v roku 2015 schválila Akčný plán pre obehové hospodárstvo s názvom „Kruh 
sa uzatvára – Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo“, ktorý bol publikovaný dňa 2. 12. 2015 ako 
oznámenie COM(2015)614.4 Oblasť predchádzania vzniku odpadu sa aplikuje vo viacerých oblastiach 
od ťažby surovín, cez dizajn, výrobu, distribúciu, spotrebu, použitie až po opätovné použitie a opravu. 

Cieľom uvedeného akčného plánu je stimulovať prechod Európy na obehové hospodárstvo. 
Výrobné procesy možno zlepšiť tak, aby efektívnejšie využívali zdroje a produkovali menej odpadu. 
Okrem ochrany životného prostredia sa vďaka tomu môžu vytvoriť podnikateľské príležitosti a 
podporiť inovácie. 

V súlade s uvedenými skutočnosťami je cieľom príspevku poukázať predovšetkým na vývoj 
produkcie komunálneho odpadu v Slovenskej republike. 
 
Výsledky a diskusia 
 

Okrem komunálneho odpadu (KO) vzniká na Slovensku aj nebezpečný odpad a ostatný odpad. 
Vývoj produkcie týchto odpadov v období rokov 2013 až 2018 prináša Tab. 1, ktorá sa zameriava na 
bilanciu vzniku odpadov v Slovenskej republike na základe údajov z Ministerstva životného prostredia 
zverejnených v  Správach o stave životného prostredia na Slovensku za jednotlivé roky, ako aj 
informácií zo Štatistického úradu Slovenskej republiky. 

                                                           
2 Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení. 
3 MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA. Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 
2019 – 2025 [online]. Bratislava: Národná rada SR. [citované 20.12.2019]. Dostupné z: https://www.minzp.sk/files/sekcia-
enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/ppvo-sr-19-25.pdf. 
4 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015-614-EN-F1-1.PDF. [citované 20.12.2019]. 
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Tab. 1 Bilancia vzniku odpadov v Slovenskej republike v tonách v období 2013 až 2018 

rok Kategória 
odpadu 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Nebezpečný odpad 
(NO) 

364 542 379 641 404 089 488 883 389 268 512 470 

Ostatný odpad (O) 7 750 051 6 843 849 8 271 933 8 228 893 
11 758 

837 
10 640 

388 
Komunálny odpad 
(KO) 

1 744 429 1 838 924 1 888 456 1 953 478 2 136 787 2 325 178 

Spolu 9 859 021 9 062 414 
10 563 

398 
10 671 254 

14 269 
664 

13 478 
036 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe MŽP SR 

 
Najnižšia produkcia odpadov bola vykázaná v roku 2014 s dosiahnutým množstvom  9 062 tis. 

t a najvyššia v roku 2017 s objemom 14 269 tis. t.  Nerovnomerne sa vyvíja aj produkcia 
nebezpečných odpadov, ktorých sa najmenej vyprodukovalo v roku 2013 364,5 tis. t a najviac v 
poslednom sledovanom roku 2018 512 tis. t, čo predstavuje nárast o viac ako 40 % v porovnaní s 
rokom 2013. Napriek snahe Slovenskej republiky o minimalizáciu produkcie odpadu, vrátane 
komunálneho odpadu sa v priebehu sledovaného obdobia pravidelne zvyšovalo množstvo 
vyprodukovaného komunálneho odpadu. Jeho podiel predstavoval na celkovom odpade najnižšiu 
hodnotu pod 15 % v roku 2017 a najvyšší   podiel v roku 2014 kedy prekročil 20 %. V ďalšej časti 
príspevku sa zameriame práve na vývoj produkcie v dlhšom časovom pásme práve u KO. 

Vývoj objemu produkcie komunálneho odpadu v tonách na Slovensku v období od roku 2002 
po rok 2018 zobrazuje Graf 1. Vývoj produkcie komunálneho odpadu v prepočte na jedného 
obyvateľa Slovenskej republiky za rok v uvedenom období zobrazuje Graf 2. Oba grafy boli 
spracované na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorý množstvo 
vyprodukovaného KO na Slovensku eviduje od roku 2002. 

V roku 2002 bolo na území Slovenskej republiky vyprodukovaných 1,52 mil. ton 
komunálneho odpadu. V roku 2003 množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu medziročne 
vzrástlo o 4,92 % na 1,6 mil. t. V roku 2004 sa vyprodukovalo len 1,48 mil. t komunálneho odpadu. 
Následne až do roku 2008 množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu rástlo a dosiahlo 
hodnotu 1,75 mil. t KO. V roku 2010 to bolo 1,81 mil. t. V rokoch 2011 až 2013 produkcia 
komunálneho odpadu postupne poklesla až pod úroveň produkcie v roku 2009. Od roku 2014 
produkcia komunálneho odpadu na Slovensku rástla. V roku 2015 došlo k medziročnému nárastu o 
3,18 %, v roku 2016 o 3,44 %, v roku 2017 o 9,39 % a v roku 2018 o 8,81 %. 

 

 
Graf 1 Vývoj produkcie komunálneho odpadu na Slovensku (v t)  

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov ŠÚ SR [zp3001rr] v MS Excel (posledná aktualizácia 
31.05.2019) 
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V analyzovanom období od roku 2002 do roku 2018 objem vyprodukovaného komunálneho 
odpadu na Slovensku vzrástol z 1,52 mil. t na 2,33 mil. t, t. j. o 52,53 %. 

V období účinnosti zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch (2002 – 2015) množstvo 
vyprodukovaného komunálneho odpadu na Slovensku vzrástlo z 1,52 mil. t na 1,89 mil. t, čo 
predstavuje 23,13 % nárast. 

Od nadobudnutia účinnosti zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (2016 – 2018) množstvo 
vyprodukovaného komunálneho odpadu na Slovensku vzrástlo z 1,95 mil. t v roku 2016 na 2,33 mil. t 
v roku 2018, teda o 19,03%.  

Graf 2 ilustruje vývoj množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu na jedného obyvateľa 
na Slovensku v kilogramoch za rok. V roku 2018 v priemere každý obyvateľ Slovenska vyprodukoval 
427 kg komunálneho odpadu, čo v porovnaní s rokom 2002 (kedy v priemere každý obyvateľ 
Slovenska vyprodukoval 283 kg) predstavuje nárast o 50 %. Množstvo vyprodukovaného 
komunálneho odpadu v prepočte na jedného obyvateľa za rok medziročne rástlo v priemere o takmer 9 
kg. 
 

 
Graf 2 Vývoj produkcie komunálneho odpadu na Slovensku (v kg na obyvateľa za rok)  

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov ŠÚ SR [zp3002rr] v MS Excel (posledná aktualizácia 
22.07.2019) 

 
Množstvo separovane zbieraných zložiek komunálneho odpadu od roku 2002 do roku 2018 

vzrástlo z 46 138 t na 628 994 t. Podiel separovane zbieraných zložiek KO v tom istom období 
vzrástol z 3 % na 27 %. 
 
 

 
 
Graf 3 Vývoj objemu produkcie komunálneho odpadu na Slovensku podľa podskupín odpadu (v tis. t) 
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov ŠÚ SR [zp3001rr] v MS Excel (posledná aktualizácia 

31.05.2019) 
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Množstvo odpadov zo záhrad a parkov vzrástlo zo 79 651 t (2002) na 206 223 t (2018). Podiel 
odpadov zo záhrad a parkov na celkovom množstve vyprodukovaného KO sa pohyboval v intervale od 
4,81 % v roku 2003 do 8,87 % v roku 2018. Najmenej odpadov zo záhrad a parkov (76,95 tis. t) bolo 
vyprodukovaných v roku 2003 a najviac (206,22 tis. t) v roku 2018.  

Vývoj  množstva vyprodukovaného Zmesového komunálneho odpadu v sledovanom období v 
tonách (hlavná os grafu) a vývoj podielu zmesového komunálneho odpadu na celkovom komunálnom 
odpade v % (vedľajšia os grafu) zobrazuje Graf 4. 
 
 

 
 

Graf 4 Vývoj množstva Zmesového KO a vývoj podielu zmesového KO na celkovom KO 
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov ŠÚ SR [zp3001rr] v MS Excel (posledná aktualizácia 

31.05.2019) 
 
 
 

V analyzovanom období množstvo vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu 
medziročne kolísalo a pohybovalo sa v intervale od 1 058 770 t (v roku 2002) do 1 212 040 t (v roku 
2008).  

Podiel vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu na celkovom vyprodukovanom 
komunálnom odpade v uvedenom období sa pohyboval v intervale od 50,40 % (v roku 2018) do 74,26 
% (v roku 2004).  

Z uvedeného vyplýva, že v období od roku 2002 do roku 2018 sa v priemere vyprodukovalo 1 
164 780 t zmesového komunálneho odpadu, pričom množstvo vyprodukovaného zmesového 
komunálneho odpadu v priemere medziročne rástlo o 5 585,91 t, pričom priemerný podiel 
vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu na celkovom vyprodukovanom komunálnom 
odpade predstavoval 66,30 % a v priemere medziročne klesal o 1 %. 
Podľa údajov zverejnených Štatistickým úradom Slovenskej republiky bolo zloženie komunálnych a 
drobných stavebných odpadov v roku 2010 a v rokoch 2017 a 2018 v štruktúre, ako je zachytené v 
Tab. 2. 
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Tab. 2 Množstvo komunálnych a drobných stavebných odpadov v SR za roky 2010, 2017 a 2018 
Množstvo za 

rok 2010 
Množstvo za 

rok 2017 
Množstvo za rok 

2018 Druh odpadu 
t % t % t % 

Celkom 1 808 506
,1 

100 
2 136 
951,8 

10
0 

2 325 
177,5 

100 

Drobný stavebný odpad z obcí 89 484,3 5 79 163,1 4 71 088,9 3,1 
Papier a lepenka 48 163,3 3 84 717,1 4 103 310,8 4,4 
Sklo 42 643,4 2 62 084,6 3 66 250,9 2,9 
Biologický rozložiteľný KO 95 555,0 5 188 277,5 9 219 314,5 9,4 
Plasty 22 788,8 1 44 386,0 2 49 794,9 2,1 
Kovy 10 006,8 1 219 591,4 10 347 275,1 14,9 
Zmesový komunálny odpad 1 209 368

,5 
67 

1 176 
579,9 

55 
1 174 
065,2 

50,5 

Odpad z trhovísk a čistenia ulíc 42,929,2 2 42 067,9 2 31 626,5 1,4 
Nebezpečný odpad 7 679,4 0 9 140,4 0 7 216,8 0,3 
Objemný odpad 209 511,0 12 197 939,5 9 213 160,4 9,2 
Ostatný odpad (textílie, VKM, zemina 
a kamenivo, drevo) 

30 366,4 2 33 005,0 2 42 073,5 1,8 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe ŠÚ SR 
 

Podstatnú časť komunálnych odpadov tvoril v roku 2010 zmesový komunálny odpad s 
podielom až 67 %. Nebezpečný odpad nedosahoval ani 0,5 % zisteného množstva. Pri porovnaní s 
rokom 2010 vidíme v roku 2017 zmeny v štruktúre zloženia komunálneho odpadu, ako aj v náraste 
produkcie takmer o 20 %. Zo sledovaných položiek sa najviac zvýšila, v absolútnom vyjadrení, 
produkcia biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Významný bol aj nárast všetkých 
triedených zložiek komunálneho odpadu, predovšetkým kovov, čo sa v konečnom dôsledku prejavilo 
v percentuálnom poklese podielu zmesového komunálneho odpadu na celkovej produkcii 
komunálneho odpadu na 55 % v roku 2017.  

Rovnaký trend bol zachovaný aj v roku 2018, kedy zmesový komunálny odpad klesol zo 67 % 
v roku 2010 na 50,5 %. Napriek percentuálnemu poklesu zmesového komunálneho odpadu na 
celkovej produkcii odpadu došlo v porovnaní rokov 2010 a 2018 k poklesu v absolútnom vyjadrení len 
o 3 % v množstve vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu, čo nemožno hodnotiť veľmi 
priaznivo. V období rokov 2010 až 2018 došlo k celkovému nárastu komunálnych odpadov o takmer 
29 % z 1 808 506,1 t na 2 325 177,5 t v roku 2018. Pod túto skutočnosť sa podpísalo predovšetkým 
zvýšenie produkcie vytriedených zložiek komunálneho odpadu u papiera 2,1 násobne, skla 1,5 
násobne, plastov 2,2 násobne, a kovu, kde bol tento nárast medzi porovnávanými rokmi až takmer 35 
násobný. Táto skutočnosti naznačuje nízku úroveň odklonenia zložiek, ktoré bolo možné vytriediť zo 
zmesového komunálneho odpadu a započítanie vytriedených komodít zo zariadení na zber odpadov 
najmä u papiera a kovu. Podobne je na tom aj nárast biologický rozložiteľných komunálnych odpadov, 
ktorý do značnej miery súvisí s rozvojom obecných kompostárni a starostlivosťou o verejnú zeleň. 
 
Záver  
 

Napriek legislatívnej úprave hierarchie odpadového hospodárstva, ktorá bola aj rozpracovaná 
v strategických dokumentoch, ako Stratégia predchádzania vzniku odpadu a Programe odpadového 
hospodárstva  Slovenskej republiky sa nedarí znižovať produkciu odpadov a predovšetkým 
komunálnych odpadov. V porovnaní s rokom 2002, kedy bola produkcia KO na obyvateľa 283 kg 
vzrástla táto produkcia do roku 2018 na 427 kg, čo predstavuje nárast o 50%. Pod tento nárast sa 
podpísalo predovšetkým vykazovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a 
vytriedených zložiek komunálnych odpadov. V tejto súvislosti je pred Slovenskou republikou potreba 
zvýšenej zodpovednosti pre plnenie cieľov v oblasti nakladania s komunálnym odpadom 
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a predovšetkým v zvýšení úrovne zhodnocovania zmesového komunálneho odpadu, ktorého množstvo 
bolo v priebehu sledovaného obdobia na relatívne stabilnej úrovni. 
 

Poďakovanie [zaradenie príspevku] 
Príspevok vznikol v rámci projektu Edukačno-komunikačná podpora Európskych rozvojových 
stratégií profilovaním absolventov v odbore Ekonomika a manažment podniku (KEGA č. 
026EU-4/2018) 

 
 
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 
 
[1]  EURÓPSKA KOMISIA. 2015. Balík opatrení v oblasti obehového hospodárstva - Otázky a 

odpovede. Informačný prehľad [online]. Brusel: Európska komisia Dátum publikovania: 
2.12.2015 [citované 20.12.2019]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-
15-6204_sk.htm 

[2]  Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom 
znení. 

[3]  MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA. Program predchádzania vzniku odpadu 
Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025 [online]. Bratislava: Národná rada SR. [citované 
20.12.2019]. Dostupné z: https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-
riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/ppvo-sr-19-25.pdf. 

[4]  https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015-614-EN-F1-1.PDF. [citované 
20.12.2019]. 

[5]  ŠÚ SR. Odpady v Slovenskej republike 2010 [citované 21.12.2019]. 
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=40391online  

[6]   POBOŽNÁ M. 2018. Odpady v Slovenskej republike 2017. Štatistický úrad v Slovenskej 
republike. Bratislava. 101 s. 

 [7]  POBOŽNÁ M. 2019. Odpady v Slovenskej republike 2018. Štatistický úrad v Slovenskej 
republike. Bratislava. 98 s. 

 
ADRESA AUTORA 
 
doc. Ing. Michal STRIČÍK, PhD. 
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Katedra ekonómie 
Tajovského 13, 041 30 Košice, Slovenská republika 
tel.: +0421(0)55 / 722 31 11 
e-mail: michal.stricik@euke.sk 
 

 


