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Čo je to odpad ??

Jednoducho povedané, odpad je akákoľvek vec, ktorú 
už nevyužívame a nemá pre nás význam, takže sa jej 
chceme zbaviť. Z legislatívneho hľadiska je odpadom 
hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej 
zbaviť alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými 
predpismi povinný sa jej zbaviť.



Množstvo odpadu

Množstvo odpadov v priemyselných krajinách neustále 
narastá. Domácnosti na Slovensku vyhodili v roku 
1997 asi 1 350 000 ton odpadov. Takmer 20 miliónov 
ton ďalších odpadov prichádza z priemyslu, ťažby 
surovín, obchodov, úradov, stavieb (z toho je 1,5 
milióna ton nebezpečných). 



Odpady sú členené podľa Katalógu odpadov, ktorý je 
ustanovený vyhláškou č. 284/2001 Z. z.. Ďalej sú to, 
vyhláška č. 129/2004 Z.z. a vyhláška č. 409/2002 Z.z., 
ktorými sa mení a dopĺňa vyhláška MŽPSR č. 284/2001 
Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Podľa 
vyhlášky č. 284/2001 §2 ods. 4 sa odpady členia na 
kategórie Nebezpečné odpady označované 
písmenom „N“ a Ostatné odpady označované 
písmenom „O“. Komunálny odpad patrí medzi ostatné 
odpady.



Nebezpečný odpad je taký odpad, ktorý svojimi 
vlastnosťami (najmä toxicitou, infekčnosťou, 
dráždivosťou, výbušnosťou, horľavosťou, chemickými 
vlastnosťami, karcinogénnymi (rakovinotvorné), 
teratogénnymi (poškodzujúce ľudský plod) a 
mutagénnymi (spôsobuje mutácie genetickej 
informácie, prípadne rakovinu) vlastnosťami) je alebo 
môže byť nebezpečný pre zdravie obyvateľstva alebo 
životné prostredie. Do tejto kategórie patria odpady 
produkované niektorými priemyselnými odvetviami, 
rádioaktívny odpad, odpad 
z bitúnkov, kafilérií, nemocníc a iné. Ku každému 
druhu nebezpečného odpadu sa priradí aj kód 
nebezpečných vlastností podľa katalógu odpadov.



Ostatný odpad je taký odpad, ktorý nevykazuje 
žiadnu z vlastností nebezpečného odpadu. Tvorí 
skupinu, ktorá nepredstavuje veľké riziko pre životné 
prostredie. Do tejto kategórie možno zaradiť stavebnú 
hlušinu, organický poľnohospodársky odpad (slama) a 
iné. Táto skupina odpadov je problematická najmä 
svojim veľkým objemom, ale nie svojim chemickým 
zložením.



Druhy odpadov sú označené šesťmiestnym číslom, v 
ktorom prvé dvojčíslie označuje skupinu, druhé 
dvojčíslie podskupinu v príslušnej skupine a tretie 
dvojčíslie druh odpadu v príslušnej skupine a 
podskupine.

Napríklad: 20 02 01

20 – Komunálne odpady (odpady z domácností a 
podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) 
vrátane ich zložiek zo separovaného zberu 
02 – Odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z 
cintorínov)
01 – Biologický rozložiteľný odpad



Katalóg odpadov- postup pri 
zaraďovaní odpadov



Katalóg odpadov- skupiny



Vedľa oficiálneho členenia 
odpadov sa môžeme stretnúť 
aj s pomenovaním odpadov 
napríklad podľa:



a) vplyvu na človeka a ŽP; odpady delíme na:
• zvláštny odpad ‐ taký odpad, ktorý vyžaduje 
osobitný režim pri nakladaní s ním, najmä 
z národohospodárskych dôvodov alebo ochrany 
životného prostredia.
• nebezpečný odpad ‐ taký zvláštny odpad, ktorý je 
škodlivinou, alebo ktorý svojimi vlastnosťami je, alebo 
môže byť nebezpečný pre zdravie obyvateľstva alebo 
životné prostredie. 



Nebezpečnému odpadu sa priradí kód nebezpečnej vlastnosti podľa Prílohy č. 2 vyhlášky č. 
284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Sú to kódy H1 až H13 s vlastnosťami: 
H1‐ výbušnosť 
H3‐ horľavosť kvapalín 
H4.1‐ horľavosť tuhých látok 
H4.2‐ schopnosť látok sa samovoľne vznietiť 
H4.3‐ schopnosť látok alebo odpadov uvoľňovať pri styku s vodou horľavé plyny 
H5.1oxidačná schopnosť 
H5.2‐ tepelná nestálosť organických peroxidov 
H6.1‐ akútna toxicita (jedovatosť) 
H6.2‐ infekčnosť 
H8‐ žieravosť, korozívnosť
H10‐ schopnosť látok alebo odpadov uvoľňovať pri styku so vzduchom alebo s vodou jedovaté      

plyny 
H11‐ chronická toxicita (jedovatosť) s oneskoreným účinkom 
H12‐ ekotoxicita
H13‐ schopnosť látok akýmkoľvek spôsobom po zneškodnení uvoľňovať iné látky, napr. 
výluhy, 

ktoré sa vyznačujú niektorou z uvedených charakteristík.



b) základných fyzikálnych vlastností:
• plynné: napr. SOx, NOx, CO, CO2 ...
• kvapalné: napr. kyseliny, dusičnany, chloridy, soli, chlór ...
• tuhé: napr. popolček, prach, sadze ...
• zmesi: odpad zložený z tuhej a kvapalnej fázy v určitom 
vzájomnom hmotnostnom pomere, odpad tvorený dvoma 
alebo viacerými látkovými skupinami odpadov

c) základných oborov hospodárskej činnosti: 
• výrobné, z priemyslu, poľnohospodárstva, stavebnej činnosti
• spotrebné ‐ komunálne

d) možnosti využitia odpadov ako druhotných surovín:
• využiteľné ako druhotná surovina (recyklácia)
• nevyužiteľné



Odpady je vhodné rozdeliť aj takto: 
• komunálne odpady, 
• priemyselné odpady, 
• odpady z ťažby surovín, 
• lesnícke a poľnohospodárske odpady, 
• odpady z energetiky, 
• kaly z čistiarní mestských a priemyselných 
odpadových vôd, 
• úpravy vody a sedimenty, 
• rádioaktívne odpady.



Druhy odpadu
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Odpady je možné podľa chemického zloženia (nie Katalógu odpadov) 
rozdeliť na jednotlivé druhy. 



Biologicky rozložiteľný odpad
Recyklácia biologicky rozložiteľného odpadu spočíva v kompostovaní , ktorého 
výsledkom je vznik prírodného hnojiva. Využitie je možné vo veľkom aj v malom – v 
poľnohospodárstve aj vo vlastnej záhradke. Paradoxom je (umocňuje to aj veľký podiel 
biologicky rozložiteľného odpadu na celkovom množstve odpadu), že tento druh 
odpadu, ktorý sa rozloží v prírode bez negatívnych dopadov na životné prostredie, 
skládkovaním s ostatnými zložkami KO negatívne vplýva na ostatné skládkované zložky 
odpadu. 

• Patria sem: zvyšky ovocia a zeleniny, šupky zo zeleniny a ovocia, kávové a čajové 
zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, bezmäsité zvyšky jedla, škrupinka z orecha, kvety, 
tráva, lístie, drobné konáre, mladá burina, piliny, hobliny, vata, drevný popol, vlasy, chlpy, 
trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, 
použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá 
lepenka, novinový papier a pod. 

• Nepatria sem: šupky z citrusového ovocia (pozn.: banány nie sú citrusy a navyše 
obsahujú veľa pre pôdu užitočného draslíka), mäsité zvyšky jedla, kosť, kameň, obväz, 
cigaretový ohorok a pod. 
• Dym vznikajúci pri horení lístia alebo trávy obsahuje oxid uhoľnatý (CO), uhľovodíky a 
dechtové látky.





Papier
Napriek predsudkom, sa práve z recyklovaného papiera vyrábajú 
najkvalitnejšie výrobky v papierenskom priemysle. Vo všeobecnosti sa 
papier triedi na zmesový a kartónový. Následne sa rozvlákňuje a ďalej 
spracováva. V súvislosti s triedením papiera je zaujímavé, že na 
Slovensko sa odpadový papier dováža (napr. papierne v Žiline majú 
nenaplnené kapacity na spracovanie odpadového papiera). 

• Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, 
papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, 
letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, 
baliaci a krepový papier, papierový obal a pod. 

• Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskovaný papier, 
papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od 
cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod.





Sklo
Sklo je možné dobre recyklovať a okrem toho, sklenené 
obaly sú vratne a je možné ich znovu naplniť až 50‐
krát. 

• Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a 
predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, 
črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod. 

• Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, 
keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej 
hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.





Plasty
Plasty sa v spracovateľských firmách triedia a pripravujú sa na ďalšie 
spracovanie. Vyrábajú sa z nich drte, ktoré sa využívajú pri výrobe 
nových produktov. 

• Patria sem: PE (polyetylén) – LDPE a HDPE (light/high density PE –
PE s nízkou/vysokou hustotou): číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá 
a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, 
prepravky fliaš; PET (polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov, sirupov, 
rastlinných olejov; PP (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od 
jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky; PS (polystyrén): penový 
polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky; PVC 
(polyvinylchlorid): vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly 
kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod. 

• Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové 
obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, 
guma, molitan a pod. 





Textil
Textil je možné roztkávať resp. rozvklákňovať, je však 
recyklovateľný len v obmedzenej miere. Výrobcovia danej 
látky (odpadový textil je možné niektorým priamo 
odovzdať) ho po predspracovaní využijú na tkanie 
kobercov a doplnkov (praktickejšie je však 
znovupoužívanie daného „odpadu“ – zdanlivo odpadový 
textil môže byť užitočný iným). 

• Patrí sem: obnosené šatstvo, odevy, bielizeň, textílie, 
obrusy, utierky, handry, priadze a pod. 

• Nepatrí sem: hrubo znečistený textil (olejom, hlinou, 
farbou), koberce, koža, obuv a pod.





Kovy
V závislosti od spracovateľa sa kovy triedia na jednotlivé druhy 
(napr. meď, hliník) a následne sa rôznymi metódami 
(najčastejšie lisovaním) spracovávajú a využívajú ako druhotná 
surovina pri výrobe. 

• Patria sem: konzervy, oceľové plechovky od nápojov, kovové 
vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové 
súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo 
sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko, 
hliníkový obal, kovové viečko, klinec, sponka, spinka, špendlík, 
kovová rúrka, starý kľúč, zámok, ventil a pod. 

• Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami 
a rôznymi chemickými látkami.





Nebezpečný odpad

V SR je možné recyklovať z nebezpečných odpadov 
akumulátory, žiarivky a výbojky (v zahraničí existujú 
technológie aj pre ďalšie typy nebezpečného odpadu). 

• Patria sem: žiarivky, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, 
živice, laky, motorové oleje, kyseliny, zásady, 
fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na 
ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty
(pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce 
nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami a 
pod.





Guma

Guma patrí medzi odpady, ktoré sú recyklovateľné v 
obmedzenej miere. Opätovne dokážu gumu spracovať 
napr. výrobcovia pneumatík. Gumu je možné 
energeticky využiť ako palivo. 





Elektroodpad
Elektronické prístroje sú zmesou stoviek materiálov, z ktorých mnohé 
obsahujú ťažké kovy (olovo, ortuť, kadmium a berýlium) a tiež 
nebezpečné chemikálie (brómové ohňovzdorné látky ‐ polybrómové
bifenyly, polybrómové difenylétery a tetrabrómobisfenol‐A). Často sú 
tiež používané PVC plasty (napr. mobilný telefón obsahuje 500 až 1000 
komponentov). Tieto prístroje sa pri spracovaní rozoberajú na 
jednotlivé súčasti a tie sa následne recyklujú alebo znovupoužívajú. 

• Patria sem: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia ‐
televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, 
videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, 
kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, žiarivky, 
baterky (vybité batérie, alkalické články, niklovo‐kadmiové 
akumulátory, batérie z hodiniek, autobatérie) a pod.





Tetrapaky

Tetrapaky sú viacvrstvové tepelne upravované obaly. 
Recykláciou je z nich možné vyrábať plnohodnotné 
výrobky (tetrapakové dosky, vratné obaly a pod.). 

• Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a 
iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, 
avivážnych prostriedkov a pod. 

• Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových 
polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, 
korenín, nanukov, kakaového prášku a pod. 





Drevotrieska

Drevotrieska je podobne ako guma recyklovateľná iba 
v obmedzenej miere. Pre jej výrobu sa ako tmeliaca 
látka používajú formaldehydové živice. Tie sa pri 
horení rozkladajú a uvoľňujú ako formaldehyd a fenoly 
(jedy so silným dráždivým účinkom), preto je z 
hľadiska zneškodnenia tohto druhu odpadu lepšie, 
keď sa bezpečne skládkuje, ako keď sa spaľuje.





Lieky a liečivá

Staré alebo nespotrebované lieky a liečivá (ale aj ihly, 
injekčné striekačky a pod.) sú triedené a 
zhromažďované v každej lekárni a následne sú 
zlikvidované v špecializovaných spaľovniach odpadov.





Drobný stavebný odpad

K drobnému stavebnému odpadu patria zmesi betónu, 
tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. Takýto 
druh odpadu nie je recyklovateľný. V prípade, že nie je 
možnosť opätovného využitia (mnohé odpady tohto 
druhu je však možné opätovne využiť ako stavebný 
materiál), je najprijateľnejšie tento odpad dať do 
zbernej nádoby na zmesový odpad.





Zmesový odpad

Patria sem nevytriediteľné odpady. V tomto smere je 
najlepšou „recykláciou“ snaha o minimalizovanie 
vzniku odpadu. Zneškodnenie takéhoto odpadu 
spočíva v skládkovaní alebo spaľovaní. 



Skládkovanie odpadov

Veľa druhov tuhých odpadov a kalov, vrátane 
niektorých druhov priemyselných a stavebných 
odpadov, sa ešte aj v dnešnej dobe zneškodňuje iba 
skládkovaním.
Pre väčšinu menších miest predstavuje skládkovanie 
jednu formu odstraňovania odpadov. Taktiež 
v mestách vybavených spaľovňami alebo 
kompostárňami je nutné na skládky ukladať 
nespáliteľný alebo nekompostovateľný zvyšok, ktorý 
iným spôsobom nemožno odstrániť.



Druhy skládok

Poznáme skládky dvojitého typu:
skládky riadené
skládky neriadené (divoké)



Riadené skládky



Neriadené skládky



Riadené skládky 
bez úpravy privážaného materiálu
s úpravou (pretriedenie, drvenie, vlhčenie) 
privážaného materiálu

Skládky sa delia do tried aj v závislosti na 
vyluhovateľnosti odpadov na skládku ukladaných.
Vo vzťahu k úrovni terénu rozlišujeme skládky:
– podúrovňové
– nadúrovňové
– kombinované
– zvláštnym prípadom sú podzemné skládky



Každá riadená skládka musí byť vybavená:
dokonalým testovacím systémom, či inými bariérami 
oddeľujúcimi skládku od okolitého prostredia
drenážnym systémom a zariadením na 
zneškodňovanie odvedených škodlivín
zariadením na snímanie (skenovanie) skládkovaného 
plynu, ak na skládke plyn vzniká
zariadením na príjem, zhutnenie a ošetrenie odpadu
Projekt skládky musí zahrňovať aj podmienky jej 
rekultivácie.



Rekultivácia skládky je začlenenie skládky do 
okolitej krajiny tak, aby nepôsobila rušivo. Vylučuje sa 
vysádzanie drevín, ktoré by svojím koreňovým 
systémom mohli poškodiť funkčnosť povrchového 
tesnenia skládky.





Zhromaždisko nebezpečných 
odpadov



Nádoby na odpad





Každá nádoba na 
odpad by mala 
obsahovať 
IDENTIFIKAČNÝ 
LIST 
NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU



Odpady nevhodné na  
skládkovanie

Skládkovať je zakázané:
tekuté odpady, pokiaľ nie sú v uzavretých nádobách výbušné odpady

nádoby obsahujúce plyny pod tlakom

látky, ktoré pri styku s vodou prudko  reagujú najmä vývinom 
tepla alebo plynov

samozápalné látky a horľaviny I. triedy nebezpečnosti odpady, ktoré môžu 
šíriť prenosné choroby alebo hromadné ochorenia zvierat

odpady zo zdravotníckych zariadení

odpady, ktorých obsah škodlivín presahuje dovolené hodnoty



Pred skládkovaním odpadov, ako konečným spôsobom ich 
zneškodnenia, je potrebné využiť všetky možnosti ich 
úpravy a využívania s cieľom znížiť ich objem 
a nebezpečnosť.
Pre budovanie skládok treba stanoviť prísne kritériá 
definujúce:
– výber miesta skládky
– výstavbu skládky
– prevádzku skládky
– úpravu odpadov pre uložením na skládku
– druhy odpadov zneškodňovaných na skládke
– monitorovanie
Skládkovanie, keďže odmieta recykláciu, sa považuje 
za posledný článok reťazca nakladania s odpadmi.



Použitá literatúra
Internet 
http://www.separujodpad.sk/index.php/obcan/druhy‐odpadov.html
http://www.triedenieodpadu.sk/temy/enastenka/oodpadoch/obsah/druhy
odpadu.htm

Knihy: 
Komentár k zákonu o odpadoch ( JUDr. Gašparíková, CSc, Ing. Gojdičová, 
JUDr. Horváth, Mgr. Takáč)
Odpady a odpadové hospodárstvo Predpisy SR a EÚ

Fotografie
Internet‐ http://www.mevako.sk/
Vlastné fotografie

http://www.separujodpad.sk/index.php/obcan/druhy-odpadov.html
http://www.triedenieodpadu.sk/temy/enastenka/oodpadoch/obsah/druhyodpadu.htm
http://www.triedenieodpadu.sk/temy/enastenka/oodpadoch/obsah/druhyodpadu.htm
http://www.mevako.sk/


Ďakujeme za vašu 

pozornosť 
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