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OSNOVA:

- Definícia náplni predmetu a kritéria splnenia požiadaviek na získanie 
zápočtu, diskusia. 
- Historický vývoj environmentálnej legislatívy na Slovensku a v Európskej 
únii. Smernice EÚ a ich implementácia do legislatívy SR, diskusia.
- Zákon o odpadoch a jeho výklad, prílohy, Katalóg odpadov, diskusia.
- Vodný zákon a jeho výklad, diskusia.
- Zákon o ovzduší a jeho výklad, diskusia.
- Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, diskusia. 
- Vyhláška MŽP o autorizácii a vydávaní odborných posudkov vo veciach 
odpadov, diskusia.
- Modelový posudok vo veciach odpadov – prezentácie študentov
- Zákon o IPKZ a jeho výklad, diskusia.
- Praktické aplikácie v podmienkach SR a EÚ, aktuálne problémy, diskusia.
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ZOZNAM PRÁVNYCH PREDPISOV SR

• http://www.minzp.sk/dokumenty/legislativa/
prehlad-aktualnej-environmentalnej-
legislativy/

zoznam-k-1.8.2017.pdf

http://www.minzp.sk/dokumenty/legislativa/prehlad-aktualnej-environmentalnej-legislativy/
zoznam-k-1.8.2017.pdf


Zákon 79/2015 o odpadoch



ODPAD
Zákon 79/2015 o odpadoch, § 2: 
ods. (1):

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej 
zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi 
povinný sa jej zbaviť.



ODPAD
Zákon 79/2015 o odpadoch, § 2: 
ods. (1):

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej 
zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi 
povinný sa jej zbaviť.

ods. (2):

Odpadom nie je
a) látka alebo hnuteľná vec, ktorá je vedľajším produktom,
b) špecifický odpad, ktorý dosiahol stav konca odpadu,
c) odpad, ktorý prešiel procesom prípravy na opätovné použitie a spĺňa 
požiadavky na výrobok uvádzaný na trh ustanovené osobitným 
predpisom
d) odpad odovzdaný na použitie do domácnosti.



ODPAD
Zákon 79/2015 o odpadoch, § 3 Nakladanie a iné zaobchádzanie s 
odpadom

ods. (1): 
Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie 
a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre 
životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade s týmto zákonom.

ods. (2):
Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a 
zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a 
nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie 
obchodníka alebo sprostredkovateľa.



ODPAD
Zákon 79/2015 o odpadoch, § 6
Hierarchia odpadového hospodárstva
ods. (1):

Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.



NAKLADANIE S ODPADMI AKO SÚHRN 
AKTIVÍT



Zákon 79/2015 o odpadoch

- aktualizácie
Zmeny sa týkajú najmä:

- Plastových tašiek.

- Zberu pneumatík a ohlasovacích povinností.
- Tetrapakov - triedený zber viacvrstvových kombinovaných 

materiálov na báze lepenky.
- OZV a koordinačných centier.

http://www.odpadservis.sk/clanok/zmeny-v-zakona-o-odpadoch-marec-
2017

https://www.odpadovyhospodar.sk/zakon-o-odpadoch-a-odpadove-
hospodarstvo/?gclid=CjwKEAjwlrnNBRDMpojB0peDk0YSJACkpTg8UAOKL
BWF5EHXz-XJFpYM4oxN_LEwqmP7yJPzMBpzkxoCL9Hw_wcB

http://www.odpadservis.sk/clanok/zmeny-v-zakona-o-odpadoch-marec-2017
https://www.odpadovyhospodar.sk/zakon-o-odpadoch-a-odpadove-hospodarstvo/?gclid=CjwKEAjwlrnNBRDMpojB0peDk0YSJACkpTg8UAOKLBWF5EHXz-XJFpYM4oxN_LEwqmP7yJPzMBpzkxoCL9Hw_wcB




AKTUÁLNY ZOZNAM 
ENVIROLEGISLATÍVY SR

zoznam-k-1.8.2017.pdf

zoznam-k-1.8.2017.pdf


DÔVODY PRE MATERIÁLOVÚ RECYKLÁCIU
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DÔVODY PRE MATERIÁLOVÚ RECYKLÁCIU

Recyklácia Úspory

1 kg 

oceľového šrotu

2 kg uhlia, 4 kg rudy 

61 % energie

1 kg 

odpadovej medi

142 kg rudy,  

80 % energie na výrobu z rudy

1 kg 

odpadového hliníku

95 % energie oproti výrobe z prvotnej 

suroviny

1 kg 

odpadového zinku

95 % energie



VZNIK ODPADOV NA SLOVENSKU





NIEKTORÉ ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O KOMUNÁLNOM 
ODPADE





FAKTY

SMERNICA

• 2004 – množstvo BRKO  znížiť na 75 % 

• 2008 – množstvo BRKO znížiť na 50 % 

• 2014 – množstvo BRKO znížiť na 35 % 

REALITA

75 % sa stále skládkuje !!!



História

• Historický vývoj environmentálnej legislatívy 
na Slovensku a v Európskej únii 

• Smernice EÚ a ich implementácia do 
legislatívy SR



História
• 238/1991 Z.z. o odpadoch

• 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• 553/2001 Z. z.

• 96/2002 Z. z.

• 478/ 2002 o ochrane ovzdušia 

• 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• 393/2002 Z. z.

• 529/2002 Z. z.

• 188/2003 Z. z.

• 245/2003 Z. z.

• 525/2003 Z. z.

• 24/2004 Z. z.

• 443/2004 Z. z.

• 479/2005 Z. z. ktorým sa mení stavebný zákon 

• 532/2005 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon o IPKZ

• 571/2005 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia 

• 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach 

• 409/2006 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• 386/2009 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov

• 79/2015 Z.z. o odpadoch



ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH 
AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991, ktorá štandardizuje a 
racionalizuje správy o vykonávaní určitých smerníc, ktoré súvisia so 
životným prostredím

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 
o obaloch a odpadoch z obalov 

3. Smernica Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení 
polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) 

4. Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov

5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o 
vozidlách po dobe životnosti 



ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH 
AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 

o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, 

ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS

7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 

o odpade a o zrušení určitých smerníc

8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 

o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania 

životného prostredia 

9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o 

odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 



Vykonávacie vyhlášky k novému zákonu o 
odpadoch 

Vyhláška MŽP SR o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

Predmetom vyhlášky sú podrobnosti o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti
pôvodcu a držiteľa odpadu, prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie
a zneškodňovanie odpadu, skládky odpadov, úložiska kovovej ortuti,
zariadenia na zber a výkup odpadov, výrobcu vyhradeného výrobku,
spracovateľa elektroodpadu, použitých batérií a akumulátorov a starých
vozidiel, podrobnosti o oznámení pri zbere alebo výkupe odpadu od fyzických
osôb a podrobnosti ohlasovacej povinnosti voči koordinačnému centru.

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=8183&langEID=1


Vykonávacie vyhlášky k novému zákonu o 
odpadoch 

Výnos MŽP SR o Jednotných metódach analytickej kontroly odpadov

Cieľom právnej úpravy je ustanoviť jednotné postupy a metódy pri odbere 
vzoriek, pri príprave vodného výluhu odpadov, stanovení sledovaných 
ukazovateľov a vodných výluhov odpadov a štatistickom spracovaní výsledkov 
z analýz odpadov a výluhov odpadov a vyjadrovania výsledkov z analýz 
odpadov.

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=8186&langEID=1


Vyhláška MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Vyhláška vychádza z vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje 
Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ktorú tento návrh vyhlášky 
súčasne zrušuje.

Predmetom úpravy vyhlášky je zoznam skupín, podskupín, druhov 
a poddruhov odpadov, ktoré slúžia na zaradenie odpadu, zoznam 
nebezpečných vlastností odpadov podľa Bazilejského dohovoru, zoznam 
skupín odpadov podliehajúcich režimu kontroly a zoznam škodlivých látok 
podľa Bazilejského dohovoru, ako aj postup na posúdenie nebezpečných 
vlastností odpadu a klasifikáciu odpadu ako nebezpečného odpadu. Vyhláškou
sa upravuje aj postup pri zaraďovaní odpadov do príslušnej skupiny a 
podskupiny.

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=8184&langEID=1


Vyhláška MŽP SR o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného 
fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí 
príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o 
poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
Vyhláška vychádza z vyhlášky MŽP SR č. 127/2004 Z. z. o sadzbách pre 
výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov 
a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o 
podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného 
fondu v znení neskorších predpisov. Oproti pôvodnej vyhláške sú bližšie 
špecifikované výrobky a materiály z plastov podľa colného sadzobníka.
Predmetom vyhlášky sú podrobnosti o sadzbách a výpočte príspevkov do 
Recyklačného fondu. Vyhláška upresňuje zoznam výrobkov, materiálov a 
zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu a upravuje 
podrobnosti o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného 
fondu.

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=8185&langEID=1


Vyhláška MŽP SR o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrokov 
a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
Vyhláška ustanovuje tie podrobnosti právnej úpravy mechanizmu nakladania s 
odpadmi, ktorá je v návrhu zákona o odpadoch vystavaná na dôslednom uplatňovaní 
princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí svoje 
povinnosti s tým spojené majú možnosť realizovať vo vlastnej réžii alebo 
prostredníctvom na to určených autorizovaných subjektov.
Vyhláška detailnejšie upravuje proces registrácie výrobcov vyhradených výrobkov, 
náležitosti žiadostí o autorizáciu na výkon činnosti na individuálne nakladanie s 
vyhradeným prúdom odpadu, na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov 
a na činnosť tretej osoby, náležitosti Správy o činnosti organizácie zodpovednosti 
výrobcov a Správy o funkčnosti systému individuálneho nakladania, informačné 
povinnosti týkajúce sa vyhradených výrobkov, propagačné a vzdelávacie aktivity 
ohľadne nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, finančnú záruku výrobcu 
elektrozariadení, proces nakladania s elektroodpadom, osobitne prípravu na opätovné 
použitie elektroodpadu, označovanie batérií a akumulátorov a nakladanie s použitými 
batériami a akumulátormi, požiadavky na zloženie, vlastnosti, označovanie a 
zálohovanie obalov, nakladanie s odpadmi z obalov a so starými vozidlami a niektoré 
požiadavky na vozidlá alebo ich časti.

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=8188&langEID=1


Vyhláška MŽP SR o skládkovaní odpadov a dočasnom 
uskladnení kovovej ortuti
Vyhláška vychádza z častí vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 
odpadoch, týkajúcich sa skládok odpadov, podmienok 
skládkovania odpadov a podmienok úložísk kovovej ortuti.
Predmetom vyhlášky sú požiadavky na budovanie, 
prevádzkovanie, uzatváranie, rekultiváciu a monitorovanie 
skládok odpadov, kritériá na prijímanie odpadov na skládky 
odpadov, požiadavky na úložisko kovovej ortuti, metódy analýz 
a skúšok odpadov a vzorec na výpočet ročnej výšky účelovej 
finančnej rezervy.

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=8182&langEID=1


Vyhláška MŽP SR ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
Vyhláška vychádza zo znenia vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní 
odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie 
posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení neskorších predpisov a 
vyhlášky MŽP SR č. 135/2004 Z. z. o dekontaminácii zariadení s obsahom polychlórovaných
bifenylov, ktoré tento návrh vyhlášky súčasne zrušuje. Zároveň predmetom jeho úpravy už nie je 
evidencia odpadov, hlásenia, skládky odpadov a úložisko dočasného uskladnenia ortuti, keďže 
tieto oblasti budú bližšie upravené v samostatných vykonávacích predpisoch.

Predmetom úpravy vyhlášky sú programové dokumenty odpadového hospodárstva, všeobecné 
ustanovenia o nakladaní s odpadom vrátane prevádzkovej dokumentácie a požiadaviek na zberný 
dvor, výpočet energetickej účinnosti, požiadavky na triedený zber komunálnych odpadov, spôsob 
výpočtu obvyklých nákladov, podrobnosti o obsahu žiadostí o vydanie súhlasu a vyjadrenia 
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, podrobnosti o autorizácií na spracovateľskú 
činnosť a o odbornej spôsobilosti naň a o odborných posudkoch vo veciach odpadov vrátane 
odbornej posudkovej spôsobilosti.

Medzi významné zmeny, ktoré prináša vyhláška oproti doteraz platnému stavu možno zaradiť 
ustanovenia týkajúce sa zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, zavedenie 
požiadaviek na triedený zber komunálnych odpadov a spôsobu výpočtu obvyklých nákladov, 
zoznam lokalít s výskytom medveďa hnedého vo väzbe na povinnosť ustanovenú v § 14 ods. 1 
písm. j) nového zákona o odpadoch a podrobnosti o využívaní odpadov na povrchovú úpravu 
terénu. Vyhláškou sa zároveň upravujú aj požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie 
autorizovanej spracovateľskej činnosti a prípady, kedy sa vyžaduje alebo môže vyžadovať odborný 
posudok.

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=8172&langEID=1


Recyklačná realita

Recyklácia ponúka výhody pre opätovné získanie a použitie kovov

Prečo sa táto možnosť mohutne nevyužíva ? 

Odpoveď nie je jednoduchá - tri problematické miesta

• mentálne hľadisko

• technické hľadisko

• legislatívne hľadisko



Slabé miesta

Prečo sa odpady nespracovávajú

- mentálne hľadiská

• nízka úroveň vzdelania;

• nízka úroveň environmentálneho povedomia;

• nedôvera ku dosahovanej kvalite;

• xenofobia;

• populistické manipulácie



Recyklačná realita

Recyklácia ponúka výhody pre opätovné získanie a použitie kovov

Prečo sa táto možnosť mohutne nevyužíva ? 

Odpoveď nie je jednoduchá - tri problematické miesta

• mentálne hľadisko

• technické hľadisko

• legislatívne hľadisko



Slabé miesta

Prečo sa odpady nespracovávajú

- technické obmedzenia

• relatívne nízka úroveň vedeckého poznania;

• nízka úroveň analytických metód a vzorkovania;

• nevyužívanie najvhodnejších a/alebo BAT technológií;

• roztrieštenosť výrobných kapacít;

• relatívne malé možnosti konečného spracovania poloproduktov alebo 
separovaných zložiek druhotných surovín alebo uplatnenia samotných 
produktov spracovania odpadov;

• nevhodná logistika.



Recyklačná realita

Recyklácia ponúka výhody pre opätovné získanie a použitie kovov

Prečo sa táto možnosť mohutne nevyužíva ? 

Odpoveď nie je jednoduchá - tri problematické miesta

• mentálne hľadisko

• technické hľadisko

• legislatívne hľadisko



Zákon 79/2015 o odpadoch

PODKLADY/79_2015_zakon_o_odpadoch.pdf


Novela zákona 79/2015
Zákon 90/2017 Z.z.

z 23. marca 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

http://www.odpady-
portal.sk/Dokument/103478/exkluzivne-zmeny-v-

novele-zakona-c-792015-z-z-o-odpadoch-z-23-
marca-2017.aspx

http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/88308/1/ASPI:/79/2015 Z.z.
http://www.odpady-portal.sk/Dokument/103478/exkluzivne-zmeny-v-novele-zakona-c-792015-z-z-o-odpadoch-z-23-marca-2017.aspx


Vyhláška MŽP SR 365/2015 Z.z. 
z 13. novembra 2015

Katalóg odpadov

PODKLADY/365_2015_Katalog odpadov.pdf


Zákon 364/2004 Z.z. 
o vodách o priestupkoch v znení

neskorších predpisov (vodný zákon)

PODKLADY/364_2004_vodny zakon.pdf


Zákon 384/2004 Z.z. 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

364/2004 Z. z. o vodách

PODKLADY/384_2009 vodny zakon-2.pdf


Zákon 137/2010 Z.z. 
Zákon o ovzduší

PODKLADY/137_2010_o ovzdusi.pdf


Zákon 350/2015 Z.z. 
zmena zákona o ovzduší v 

znení neskorších predpisov

PODKLADY/350_2015 o ovzdusi 2.pdf


Zákon 24/2005 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na

životné prostredie

PODKLADY/24_2005_EIA.pdf












Vyhláška MŽP SR 
126/2004 Z.z. o 

autorizácii, o vydávaní
odborných posudkov vo 

veciach odpadov, o 
ustanovovaní osôb

oprávnených na
vydávanie posudkov a o 

overovaní odbornej
spôsobilosti týchto osôb

PODKLADY/Vyhlaska 126_2004- odb.posudok.pdf


Zákon 39/2013 
Z.z. o 
integrovanej
prevencii a 
kontrole
znečisťovania
životného
prostredia

PODKLADY/39_2013_IPKZ.pdf


Zákon 262/2015
ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 
39/2013 Z. z. o 
integrovanej prevencii
a kontrole
znečisťovania
životného prostredia

PODKLADY/262_2015 IPKZ.pdf


Praktické aplikácie v podmienkach SR a 
EÚ

Aktuálne problémy

Diskusia


