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1 Úvod 

Vznik odpadov a nakladanie s nimi je v súčasnosti celosvetovo vysoko aktuálnou témou. 

Odhaduje sa, že v roku 2024 dosiahne počet obyvateľov na Zemi osem miliárd (Roser 

and Ortiz-Ospina, 2017). Svetové ekonomiky sú poháňané životným štýlom spotrebiteľov, 

ktorého výsledkom je evidentný a nepriaznivý intenzívny vznik vedľajšieho produktu 

v podobe odpadu (Ghanimeh et al., 2012). Správa Svetovej banky udáva, že v súčasnosti sa 

na celom svete vyprodukuje 1,3 miliardy ton odpadu ročne a do roku 2025 sa jeho produkcia 

zvýši na 2,2 miliardy ton (Hoornweg and Bhada-Tata, 2012). V dôsledku lineárneho spôsobu 

hospodárskeho rastu zameraného na maximalizáciu spoločenského bohatstva a zisku, 

a ktorý nadmerne spotrebováva prírodné zdroje sa produkuje nekontrolovateľné množstvo 

odpadov s negatívnym vplyvom životného prostredia (ďalej len „ŽP“) (Darnadyova, 2014). 

Hlavnými obmedzeniami lineárnej ekonomiky sú strata hodnôt materiálov a výrobkov, 

nedostatok zdrojov, kolísanie cien, vznik odpadov, zhoršovanie ŽP, či zmena podnebia 

(Henry, 2016). V rokoch 1960-1970 vznikol koncept obehového hospodárstva (cirkulárna 

ekonomika) ako reakcia na toto nadmerné využívanie a prílišné plytvanie zdrojov 

bez riadneho zneškodnenia. Boulding v roku 1966 opísal obehové hospodárstvo ako 

cyklický ekologický systém, ktorý je schopný neustálej obnovy materiálu, aj keď sa nevyhne 

úniku energie pri vstupoch. Výraznejšie presadzované však začalo byť až v roku 1990. 

Rozdiel medzi týmito dvomi typmi sa najviac prejavuje v ich postoji voči spotrebe 

(Boulding, 1966). Ak výrobok dosiahne koniec svojej životnosti, jeho materiály by mali byť 

uchovávané v ekonomike všade tam, kde je to možné a môžu byť opätovne použité, čím sa 

vytvárajú ich ďalšie hodnoty. Opatrenia vedúce k obehovému hospodárstvu zahŕňajú 

činnosti opätovného využitia, opravy, obnovy a recyklácie existujúcich materiálov 

a výrobkov. Čo bolo považované za "odpad" môže byť vrátené ako cenný zdroj 

(Bourguignon, 2016).  Reverzná logistika (ďalej len „RL“), ktorej hlavnou náplňou je zber, 

triedenie, demontáž a spracovanie použitých výrobkov, súčiastok, vedľajších produktov, 

nadbytočných zásob a obalového materiálu, kde cieľom je zaistiť ich nové využitie alebo 

materiálové zhodnotenie spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu a ekonomicky 

zaujímavý sa tak stáva dôležitou súčasťou obehového hospodárstva. Riadenie tokov 

odpadov, ktoré nepredstavujú ekonomickú hodnotu a sú určené k zneškodneniu (typicky 

skládkovaním a spaľovaním) patrí tiež do RL aj keď k materiálovému spätnému toku 

nedochádza (nevracia sa k producentom). Pri ich riadení sú totiž uplatňované rovnaké 

princípy a často vznikajú ako dôsledok aktivít RL (Škapa, 2005). 
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2 Ciele dizeračnej práce 

Dizertačná práca si kladie za úlohu preskúmať širší vzťah reverznej logistiky odpadového 

hospodárstva na komunálnej úrovni. Cieľom dizertačnej práce bude vykonanie 

analýzy/analýz v oblasti KO akými sú efektívnosť systému nakladania s komunálnymi 

odpadmi pri zachovaní ekonomickej udržateľnosti a dosahovaní neustále sa zvyšujúcich 

environmentálnych cieľov, ďalej analyzovanie triedeného zberu z pohľadu, čo nám 

do procesu RL vstupuje a zameranie sa na identifikáciu vstupných ukazovateľov (aspektov, 

parametrov a iné.) pre zostavenie multi-kriteriálneho nástroja na posúdenie aspektov 

udržateľného rozvoja vzhľadom na rozhodovacie právomoci municipalít v oblasti 

odpadového hospodárstva v kontexte reverznej logistiky.  

Čiastkovými cieľmi pre naplnenie vyššie spomínaného obsahu budú: 

• literárna rešerš a analýza existujúcich modelov a prípadových štúdií, 

• zber a spracovanie dát, 

• výber funkčných jednotiek (regiónov), 

• analýza ekonomických aspektov, 

• analýza environmentálnych cieľov, 

• analýza závislosti ekonomických aspektov na plnení environmentálnych cieľov, 

• analýza triedeného zberu pre dominantnú zložku odpadov z obalov a neobalových 

výrobkov, 

• návrh multi-kriteriálneho rozhodovacieho nástroja na posúdenie ekonomického, 

sociálneho a environmentálneho aspektu podľa typu modelu (matematické 

modelovanie) alebo podľa objektívnej funkcie (modely orientované na hodnotenie 

životného cyklu (LCA) v podmienkach Slovenskej republiky a jeho následná 

verifikácia, 

• overenie rozhodovacieho nástroja v praxi. 

3 Metodika práce a metódy skúmania 

Základom efektívneho spracovania dizertačnej práce bolo vytvorenie adekvátneho 

metodického postupu na dosiahnutie stanovených cieľov. Pre pochopenie tematiky reverznej 

logistiky v odpadovom hospodárstve na komunálnej úrovni je potrebné v úvode práce: 

1. Získať poznatky o súčasnom stave RL na základe dostupnej literatúry, o fungovaní 

systému OH pre komunálne odpady, spracovať analýzu vývoja problematiky 

na podklade existujúcich modelov, prípadových štúdií a legislatívnych rámcov.  
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2. Analyzovať efektívnosť systému nakladania s komunálnymi odpadmi v kontexte 

ekonomickej udržateľnosti a dosahovania environmentálnych cieľov,   

3. Analyzovať triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov, t. j. čo nám 

do procesu RL vstupuje a koľko „suroviny“ je využiteľnej na materiálové zhodnotenie, 

prípadne využitie ako zdroja energie, ktoré zároveň šetria suroviny na vstupe.  

4. Vytvorenie multi-kriteriálneho rozhodovacieho nástroja na posúdenie ekonomických, 

sociálnych a environmentálnych aspektov a vyhodnotenie environmentálnych cieľov 

podľa typu modelu (matematické modelovanie) a jeho následná verifikácia. 

4 Výsledky prace 

Dizertačná práca sa orientuje na skúmanie RL OH so zameraním na KO v prostredí obce. 

Zamerali sme sa na čiastkové analýzy v oblasti KO, ktoré boli vstupom pre vytvorenie 

rozhodovacieho nástroja pre municipality. Nástroj pre municipality je založený na 

vstupných dátach, ktoré majú obce k dispozícii (príjmy a výdavky na OH obce, produkciu 

KO v obci) doplnené o otázky pre zhodnotenie sociálnych, ekonomických 

a environmentálne aspektov obce, čoho výsledkom je ich vyhodnotenie, ako aj vyhodnotenie 

plnenia environmentálnych cieľov smerom k dosahovaniu miery recyklácie, úrovne 

vytriedenia znižovaniu množstva odpadu ukladaného na skládky, ako aj čiastkových cieľov 

v oblasti triedeného zberu. V rámci dizertačnej práce sme pri plánovaní ekonomických 

ukazovateľov vychádzali z voľne dostupných dát ako sú zákony, VZN o miestnom poplatku 

za KO a DSO, záverečné účty miest, výročné správy mestských zberových spoločností, 

konzultácie s obcami a podobne. Podkladom boli aj údaje, ktoré zverejňuje Štatistický úrad 

SR o počte obyvateľov prípadne iné, pre komplex OH dotvárajúce informácie. Výsledky 

tohto nástroja boli overené v praxi na vzorke mesta Bratislava (modelovo) a Myjava (aktívna 

účasť a poskytnutie informácií v rámci vyplneného nástroja): Ďalej prebehla komunikácia 

a prieskum použiteľnosti nástroja pre municipality v praxi u obcí Zázrivá, Štrba, Spišská 

Teplica a Zemplínska Nová Ves a odborníkov na OH (pozíciou štyri environmentálne 

konzultantky a špecialistky, referentka MŽP SR a štyroch manažérov pre samosprávy).  

4.1 Analýza nákladovej efektívnosti obce v prepojení na dosiahnutie 

environmentálnych cieľov 

Efektívnosť systému nakladania s odpadmi je možné hodnotiť z viacerých hľadísk. 

Pre obce je najdôležitejšie ekonomické hľadisko - efektívnosť vynakladania výdavkov 

na KO v závislosti na dosiahnutí cieľov OH v oblasti KO (ekologické hľadisko). Analýza 

efektívnosti nákladov nám prišla ako najvhodnejšia, vzhľadom k získaným údajom ako sú 
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výdavky na nakladanie s KO, množstvá vyprodukovaných odpadov, vymedzené územné 

jednotky v porovnaní s výstupmi analýzy nákladov a prínosov (inak aj „CBA“), kde je dôraz 

na peňažné jednotky. Pre overenie tejto metódy sme použili hodnotenie vzrastajúcich 

nákladov pre rovnakú efektívnosť. Ako vstupné údaje sme využili o produkcii KO 17-tich 

mestských častí poskytnuté Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava, ktoré boli 

vo výsledku rozdelené do príslušných piatich okresov, ďalej informácie získané z verejných 

zdrojov napr.: Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy (Magistrát hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, 2016), údaje o počte obyvateľov v mestských častiach 

zverejňované ŠÚ SR (Štatistický úrad Slovenskej republiky,2013) (Štatistický úrad 

Slovenskej republiky,2014) (Štatistický úrad Slovenskej republiky,2015) (Štatistický úrad 

Slovenskej republiky,2016), atď. Analýza nákladovej efektívnosti (CEA) spočívala 

v posúdení dvoch aspektov efektívnosti na vzorke 17 mestských častí Bratislavy, a to: 

• výdavkov na obyvateľa E1  

• výdavkov na produkciu KO v tonách E2. 

Výpočet hodnôt pre každú skúmanú jednotku (obec - mestskú časť hlavného mesta 

Bratislavy) sme získali pomocou podľa metodológie Struka a Soukupovej, 2011 

(rovnica 4.1): 

𝐶𝐸𝐴𝑗 =
𝐶

𝐸
 (4.1) 

 

kde  

CEAj nákladová efektívnosť pre j-jednotku (obec) [€ na indikátor efektívnosti] 

C  ročné výdavky použité na nakladanie s KO [€] 

E  indikátor efektívnosti [počet obyvateľov, množstvo vyprodukovaných KO] 

j = 1, 2 ..., n. 

 

Efektívnosť nakladania s KO sme porovnali podľa výdavkov na OH v prepočte 

na jedného obyvateľa CEAjE1 (Tabuľka 4.1), ako aj jednu tonu KO CEAjE2 (Tabuľka 4.2). 

Výdavky na obyvateľa boli vo všetkých okresoch v rokoch 2012 - 2015 v priemere 66 €. 

Miestny poplatok za KO na jedného obyvateľa je rovnaký pre každú mestskú časť a v danom 

období sa pohyboval v rozmedzí 32 € - 80 € na obyvateľa/rok. Porovnanie výdavkov 

na obyvateľa je však skreslené, nakoľko v okresoch Bratislava je veľa podnikov a vysoká 

zamestnanosť, ktoré generujú vyššie množstvá KO.  
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Tabuľka 4.1 Výdavky na obyvateľa 

Rok Okres CEAjE1 Rok Okres CEAjE1 

2012 

Bratislava I 66,06 

2014 

Bratislava I 65,85 

Bratislava II 66,93 Bratislava II 65,80 

Bratislava III 67,00 Bratislava III 65,91 

Bratislava IV 66,58 Bratislava IV 65,76 

Bratislava V 65,44 Bratislava V 65,51 

2013 

Bratislava I 66,13 

2015 

Bratislava I 65,05 

Bratislava II 66,39 Bratislava II 65,13 

Bratislava III 66,47 Bratislava III 64,97 

Bratislava IV 66,19 Bratislava IV 65,19  

Bratislava V 65,50 Bratislava V 65,58  

Porovnanie výdavkov na vyprodukované množstvá KO je vyjadrené v Tabuľke 4.2. 

V období 2012 - 2015 bol priemer výdavkov vo všetkých okresoch Bratislavy 149 €/t.  

Rozdiel medzi výdavkom na obyvateľa a výdavkom na tonu KO môže byť spôsobený 

výnosmi z predaja druhotných surovín, podpôr z Environmentálneho fondu, poplatkov PO, 

oprávnených užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako je 

podnikaní a poplatkov podnikateľov, ktorí sú oprávnení užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu 

sa na území mesta na účel podnikania.  

Tabuľka 4.2 Výdavky na tonu KO 

Rok Okres CEAjE2 Rok Okres CEAjE2 

2012 

Bratislava I 138,93 

2014 

Bratislava I 144,83 

Bratislava II 161,17 Bratislava II 136,86 

Bratislava III 154,00 Bratislava III 154,83 

Bratislava IV 175,19 Bratislava IV 159,97 

Bratislava V 159,37 Bratislava V 154,41 

2013 

Bratislava I 139,73 

2015 

Bratislava I 133,43 

Bratislava II 146,70 Bratislava II 121,23 

Bratislava III 144,89 Bratislava III 135,04 

Bratislava IV 162,94 Bratislava IV 155,84 

Bratislava V 157,30 Bratislava V 146,91 

Struk a Soukupová (2011) v prostredí Českej republiky okrem porovnania efektívnosti 

obcí vo výdavkoch na obyvateľa a vo výdavkoch na tonu KO vykonali aj komplexné 

hodnotenie efektívnosti (ER) (vytvorením spoločného menovateľa pre zjednotenie 

výsledkov). V celkovom meradle však výsledky komplexného hodnotenia efektívnosti 

kopírovali predchádzajúce hodnotenia efektívnosti pre jeden faktor. V rámci nami 

vykonanej analýzy sa vhodnejšie javilo porovnanie efektívnosti výdavkov 

na vyprodukované množstvá KO, čo sa potvrdilo pri komplexnom hodnotení efektívnosti. 

(Tabuľka 4.3).  
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Tabuľka 4.3 Komplexné hodnotenie efektívnosti 

Rok Okres ERj1 ERj2 ER Rok Okres ERj1 ERj2 ER 

2012 

Bratislava I 0,994 0,88 1,88 

2014 

Bratislava I 1,0013 0,96 1,97 

Bratislava II 1,008 1,02 2,03 Bratislava II 1,0005 0,91 1,91 

Bratislava III 1,009 0,98 1,99 Bratislava III 1,002 1,03 2,03 

Bratislava IV 1,003 1,11 2,11 Bratislava IV 0,999 1,07 2,07 

Bratislava V 0,986 1,01 2,00 Bratislava V 0,996 1,028 2,02 

2013 

Bratislava I 0,999 0,93 1,93 

2015 

Bratislava I 0,998 0,96 1,96 

Bratislava II 1,004 0,98 1,98 Bratislava II 0,999 0,88 1,87 

Bratislava III 1,005 0,96 1,97 Bratislava III 0,997 0,98 1,97 

Bratislava IV 1,001 1,08 2,08 Bratislava IV 1,000 1,13 2,13 

Bratislava V 0,990 1,05 2,04 Bratislava V 1,006 1,06 2,07 

Analýza environmentálneho plnenia cieľov OH pre KO spočívala v podiele materiálovo 

zhodnotených KO voči množstvám vyprodukovaným KO. Ostatné KO boli zhodnotené 

iným spôsobom (napr.: energetickým zhodnotením v spaľovni KO), alebo zneškodnené 

a vstupovali v rámci výpočtu len do menovateľa. Sledovalo sa dosiahnutie cieľa 50 % 

v oblasti zvýšenia prípravy na opätovné použitie a recykláciu KO podľa hmotnosti.  

  

Obr. 4.1 Porovnanie ekonomickej efektívnosti s plnením environmentálnych cieľov 

pri nakladaní s KO v okresoch Bratislava I-V 

Miera recyklácie bola nízka, čo naznačuje, že systém OH potrebuje vykonať zmeny 

v oblasti triedeného zberu na dosiahnutie environmentálnych cieľov. Udržateľný rozvoj OH 

je podľa Škultétyová a Čermák (2013) dosiahnutý vtedy, ak sú splnené ciele ako zachovanie 

zdrojov a ochrana pred znečistením. Sidique et al. (2010) odhaduje, že stimuly vo forme 

variabilných cien majú tendenciu zvyšovať ochotu triedenia obyvateľov a mohli by zvýšiť 

mieru recyklácie až o jednu tretinu. Dosiahnutie vyššej úrovne recyklácie a zhodnocovania 
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odpadu prispieva k ochrane ŽP, efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov, zvýšenej 

zamestnanosti najmä v sektore OH a v neposlednom rade aj k zníženiu skleníkových plynov.  

Porovnanie recyklácie v okresoch Bratislava I-V (inak aj „BA I-V“) nám udáva, či 

pri daných výdavkoch za jednu tonu KO existuje adekvátne percento materiálového 

zhodnotenia KO. Výsledky (Obr. 4.1) nám v tomto prípade ukázali, že percento recyklácie 

nezávisí od výdavkov na tonu v jednotlivých okresoch Bratislava I- V. Najvyššie výdavky 

na tonu KO v porovnaní s dosiahnutým cieľom recyklácie boli v okrese Bratislava IV. 

Na opačnej strane boli Bratislava I a Bratislava II. Ani jeden z okresov nedosiahol cieľ 

50 % - nej recyklácie. 

Výsledky analýzy nákladovej efektívnosti nám vo všeobecnosti poskytli informácie 

o nakladaní s KO v piatich okresoch Bratislava. Recyklácia nie je nákladovo efektívna, 

pokiaľ sa nezohľadnia vonkajšie náklady na životné prostredie alebo domácnosť(Tonjes and 

Mallikarjun, 2013). Vyhodnocovanie plnenia cieľov v prepojení na ekonomické ukazovatele 

môže byť použité aj pre ďalšie obce pri overení ako obec hospodári s verejnými 

prostriedkami pridelenými na nakladanie s KO. Od roku 2016 môže byť takéto 

vyhodnocovanie vhodné aj pre výrobcov pod RZV, ktoré im predostrie, či výdavky, ktoré 

vynakladajú na triedený zber ovplyvňujú zvyšovanie miery recyklácie. Environmentálne 

aspekty a legislatívne požiadavky motivujú výrobcov vyhradených výrobkov, aby prevzali 

zodpovednosť za výrobky uvedené na trh, v dôsledku čoho sa zvýšil záujem o spätné toky 

a RL (Kinobe et al., 2012). Zároveň boli získané poznatky z analýzy vstupom do tvorby 

rozhodovacieho nástroja, pri tvorbe ktorého sme dbali na prepojenie ekonomickej 

a environmentálnej časti ako podstatnej súčasti plánovania OH obce. 

 

4.2 Analýza triedeného zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov  

Odpad z obalov z domácností je špecifickým prúdom, ktorý je súčasťou triedených 

zložiek KO, zároveň patrí pod RZV (je financovaný výrobcami obalov) a podlieha cieľom 

troch európskych smerníc (čiastočne aj úplne). Pre dizertačnú prácu a jej riešenie bolo 

vykonaných niekoľko analýz triedeného zberu KO v praxi (v roku 2018 a 2019), konkrétne 

pre zložky odpadov z obalového materiálu papier, plasty a neobalových výrobkov 

z materiálu papier a plasty vo vybraných mestách Bratislava, Košice, Prešov a Zvolen 

v spolupráci s OZV NATUR-PACK, ktorá tieto analýzy vykonáva vo svojich zmluvných 

obciach. Pre analýzy boli vybrané mestá s počtom obyvateľov viac ako 40 000, z ktorých 

v dvoch je možné KO aj energeticky zhodnocovať. Okrem Bratislavy je v ostatných mestách 

zavedený zároveň kontajnerový aj vrecový zber, v Bratislave sa plasty zbierajú s kovovými 
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obalmi a kompozitmi na báze lepenky, v Košiciach spolu s kovovými obalmi, vo Zvolene 

a Prešove sú zbierané zvlášť, čím bolo možné vyhodnotiť, ktorý z typov zberu podľa 

zberných nádob a zberu samostatnej komodity alebo v kombinácií je efektívnejší.  
 

4.2.1 Plasty podľa materiálového zloženia 

Pri podrobnej analýze v komodite plasty podľa materiálového zloženia (základné typy 

LDPE, HDPE, PET, PP, PS, EPS, PVC) je možné predpokladať koľko % jednorazových 

plastov po ich zákaze uvádzania na trh a distribúcie v roku 2022 alebo koľko PET 

nápojových obalov a plechoviek (pri kombinovanom zbere) po začiatku zálohovania 

jednorazových nápojových obalov v roku 2023 vypadne zo systému triedeného zberu, 

prípadne pomer recyklovateľných plastov k nerecyklovateľným (podľa Európskej stratégie 

pre plasty by mali byť všetky plastové obaly do 2030 recyklovateľné).  

 

 

Obr. 4.2 Výsledky analýzy jednotlivých typov plastu podľa zloženia v Bratislave 

(vľavo) a pomer nápojového PET k ostatným typom plastu (vpravo) 

Z výsledkov analýz vyplýva (obr. 4.2), že najvýraznejšou zložkou plastu podľa 

materiálového zloženia je PET. V Bratislave v sumáre nápojové obaly PET a iné PET tvorili 

až 50 %, ďalej obsahovo najvýraznejšie boli obaly z potravín (PP, HDPE, EPS) 32 %, 

kozmetiky HDPE 7 %. Pomer dobre recyklovateľných plastov k nerecyklovateľnej časti bol 

62:38. Pomer nápojového PET k ostatným plastom vo vybraných mestách bol 40:60. 
 

4.2.2 Analýza zloženia zberných nádob v komodite papier a lepenka a plast 

Z analýz triedeného zberu sme ďalej zistili ako občania pristupujú k triedeniu KO 

zavedeného obcou, t. j. či je v danej zbernej nádobe prevaha obalov alebo neobalových 

výrobkov, aké množstvo nečistôt (inej zložky ako je pre zbernú nádobu určená) sa nachádza 

v zbernej nádobe, alebo či výber zbernej nádoby (kontajner, vrece) má vplyv na množstvo 

vytriedených komodít a nečistôt (obr. 4.3-4.4). Obaly z papiera a lepenky dosahovali 

v kontajnerovom zbere 56 %, neobalové výrobky z papiera 27 % a nečistoty 17 %. 
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V Košiciach bol podiel odpadov z obalov 78 % výraznejší oproti neobalovým výrobkom 

z papiera (22 %) pri porovnaní s inými mestami. Pri vrecovom zbere (Bratislava nemá 

zavedený vrecový zber) boli v meste Košice (56 %) a Prešov (49 %) prevládajúcou zložkou 

neobalové výrobky z papiera. Vo Zvolene prevládali odpady z obalov (60 %). Celkový 

priemer neobalových výrobkov z papiera vo vrecovom zbere bol 48 %, odpady z obalov boli 

zastúpené 43 % a nečistoty sa pohybovali na úrovni 10 %.  

 

 
Obr. 4.3 Výsledky analýzy zloženia zberných nádob v komodite papier a lepenka 

V rámci porovnania kontajnerového a vrecového zberu (obr. 4.3) vo vybraných mestách 

pri adresnejšom vrecovom zbere mesta Zvolen dosiahla úroveň nečistôt len cca 2 % oproti 

kontajnerovému zberu s 19 %. V kontajnerovom zbere bolo viac obalov ako neobalových 

výrobkov, čo by mohlo súvisieť s tým, že kontajnery sú prístupné aj PO, pričom obsah vriec 

zodpovedá viac pomeru odpadu z papiera z domácností. 

V meste Bratislava bola v jedna celá vzorka znehodnotená penetračným náterom, a preto 

bola z analýzy vylúčená. Ak obsah zbernej nádoby zahŕňa inú zložku KO, než pre akú je 

určená (nad prípustnú mieru znečistenia stanovenú zákonom o odpadoch) za nakladanie 
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s týmto odpadom zodpovedá obec z prostriedkov miestneho poplatku za KO. Aj z tejto 

situácie vyplýva, že občan svojim správaním vplýva procesy RL OH, rovnako na mieru 

recyklácie a efektivitu vynaložených finančných prostriedkov pri nakladaní s KO. V prípade 

správneho nakladania s odpadov by bol výdavok obce na nakladanie nulový a recyklácia 

vysoká (papier je vo všeobecnosti dobre recyklovateľnou zložkou). Rovnako spracovatelia 

musia prehodnocovať ako vybavia svoje zariadenia nakoľko sa k nim dostávajú iné zložky 

odpadu než pre aké sú primárne určené (Taylor, 2013).  

Pri kontajnerovom zbere v komodite plasty (obr. 4.4) vo vybraných mestách boli 

prevládajúcou zložkou obaly z plastov (v priemere 54 %). Prekvapivo druhou prevládajúcou 

zložkou boli nečistoty (v priemere 35 %), a neobalové výrobky z plastu tvorili cca 6 % 

obsahu zberných nádob. Pri samostatnom zbere komodity plasty v mestách Prešov a Zvolen 

bolo množstvo odpadov z obalov vzhľadom na ostatné zložky nachádzajúce sa v zbernej 

nádobe nižšie o takmer 8 % ako pri kombinovanom zbere v meste Bratislava a Košice. 

Pri vrecovom zbere v komodite plasty vo vybraných mestách (Bratislava nemá vrecový 

zber) boli taktiež prevládajúcou zložkou obaly z plastov (v priemere 73 %). Nasledovali 

neobalové výrobky (25 %) a nečistoty (16 %). Pri samostatnom zbere komodity plasty 

v mestách Prešov a Zvolen dosiahli odpady z obalov vyššie percento ako pri kombinovanom 

zbere v meste Košice.  
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Obr. 4.4 Výsledky analýzy zloženia zberných nádob v komodite plast, v Košiciach 

a Bratislave zbieraného v kombinácii s inými zložkami 

Z hľadiska porovnania systémov zberu vyplýva, že vrecovým zberom sa dosiahlo vyššie 

vyzbieranie obalov z plastu. Obsah nečistôt z vyzbieraných vriec (16 %) bol o viac ako 

polovicu nižší v porovnaní s kontajnerovým zberom (priemer 35 %). Percento neobalových 

výrobkov, kovových obalov a VKM nezáviselo od spôsobu zberu.  

4.2.3 Potenciál odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v zmesovom 

komunálnom odpade 

Potenciál vzniku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v zmesovom KO 

(ďalej len „potenciál“) je potrebné chápať ako podiel jednotlivých zložiek odpadov z obalov 

a odpadov z neobalových výrobkov v zmesovom KO, ktoré je možné ešte vytriediť. 

Potenciál raz ročne zverejňuje MŽP SR na svojej stránke ako sumárne číslo za všetky 

komodity. Potenciál vzniku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v KO 

podľa komodít, ktorý sme použili pre výpočet (v sumáre o 1,15 % nižší ako zverejnený 

na webstránke MŽP SR) sme našli v Programe odpadového hospodárstva SR na roky 2016-

2020 Tabuľka 4.4). Pre porovnanie obsah plastov v zmesovom KO v roku 2016 vo Fínsku 

podľa Finnish Solid Waste Association bol na úrovni cca 15 %, čo potvrdila aj štúdia 

recyklačného potenciálu obalov z plastov z vybraných regiónov Fínska (Dahlbo et al., 2018). 

Tabuľka 4.4 Potenciál vzniku odpadov podľa komodít 

Druh odpadu (zložka) Potenciál triedeného zberu v zmesovom KO v % 

Papier a lepenka 10,18 % 

Plasty 8,66 % 

Sklo 6,95 % 

Kovové obaly 1,97 % 

VKM na báze lepenky 1,02 % 

Biologicky rozložiteľný KO 38,95 % 

Zdroj: Program odpadového hospodárstva SR na roky 2016-2020 
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Potenciál slúži na výpočet množstiev odpadov z obalov a odpadov z neobalových 

výrobkov z papiera a lepenky a plastu, ktoré sa nachádza v zmesovom KO (Tabuľka 4.5) 

a môžu byť vytriedené v rámci samostatných zložiek KO. Pre porovnateľnosť údajov boli 

množstvá prepočítané na kg na obyvateľa.  

Tabuľka 4.5 Množstvo odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov z papiera 

a lepenky a plastu nachádzajúce sa v zmesovom KO za rok 2017 

SK a mestá  
Papier a lepenka 

[kg na obyvateľa] 

Plasty 

[kg na obyvateľa] 

SK 22 19 

Bratislava 28 24 

Košice 14 12 

Prešov 24 21 

Zvolen 23 19 

Z výsledkov vyplýva, že najviac triedených zložiek v zmesovom KO v komodite papier 

a lepenka (28 kg na obyvateľa), ako aj plasty (24 kg na obyvateľa) sa nachádza v zberných 

nádobách v Bratislave, najmenej pre papier a lepenku (14 kg na obyvateľa) a plast (12 kg 

na obyvateľa) v Košiciach. Systém RZV je súbor opatrení na prijatie finančnej alebo 

organizačnej zodpovednosti prípadne oboch zo strany výrobcov za fázu životného cyklu 

výrobku v tomto prípade bola analýza vykonaná na odpade z obalov a neobalových 

výrobkov v komodite papier a lepenka a plast. Výsledky ukázali, že účasť obyvateľov na RL 

OH je dôležitá tak pre ekonomickú udržateľnosť, ako aj plnenie environmentálnych cieľov 

(recyklácia a zhodnotenie). Je potrebné vyvinúť integrovaný prístup, v ktorom verejný, 

súkromný a komunitný sektor spolupracujú pri vývoji miestnych riešení podporujúcich 

udržateľné nakladanie s odpadom (Kinobe et al., 2012). Kompozícia plastu podľa 

materiálového zloženia v zbernej nádobe primárne nekorešponduje so svetovým uvedením 

plastových materiálov na trh (Geyer et al., 2017), ale je z nej možné vyčítať do ktorých 

materiálov je potrebné z pohľadu výrobcu investovať, či už do jednodruhovosti materiálu 

alebo ich celkovej zámeny pre dosiahnutie lepšej recyklácie. Jednodruhové plasty sú 

vhodnejšie na mechanickú recykláciu ako viacvrstvové plasty a výsledky Dahlbo et al. 

(2018) ukázali, že z hľadiska objemu KO je recyklačný potenciál plastov vysoký. Z pohľadu 

nakladania materiálová recyklácia nedosahuje čísla recyklačných cieľov nastavených 

pre rok 2020 a pri analýzach triedeného zberu hlavne pri zložke plasty je vidieť, že ciele 

recyklácie podľa smernice o obaloch (spoločné pre odpady z obalov z KO a priemyselnými 

obalmi) sú spĺňané hlavne priemyselnými obalmi, ktoré sú čistejšie, jednotvárnejšie 

a vytriedené priamo pri zdroji. Pre dosiahnutie zvýšenej recyklácie by podobný trend mohol 

nastať aj u odpadov z obalov z domácností. K tomu je však potrebné zvýšiť aktivity v oblasti 
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vzdelávania občanov. Podľa Miliute-Plepiene et al. (2016) prvým dôležitým faktorom 

zvyšovania tendencie triedenia je pohodlie príslušného systému zberu odpadu 

pre domácnosti, ďalej zvyšovanie povedomia, informovanosť a jasnejšie označovanie 

zberných nádob.  

 

4.3 Nástroj pre municipality v praxi 

Pre otestovanie nástroja pre municipality v praxi bol vytvorený modelový príklad 

na dostupných a získaných dátach mesta Bratislava za rok 2016 (vzhľadom k vyššie 

uvedeným analýzam v ktorých Bratislava figurovala a k získaným poznatkom nakladania 

s KO v hlavnom meste), na ktorom sa doupravovali nedostatky nástroja. V spolupráci 

s Mestom Myjava sme otestovali nástroj na dátach z roku 2016, kedy mesto tvorilo 

koncepčný dokument, čím malo informácie o nakladaní s KO a financovaní OH 

podrobnejšie spracované. Touto zhodou mohli byť vzájomne porovnané a vyhodnotené 

ukazovatele OH prostredníctvom nástroja u oboch miest. Súčasne bol nástroj 

pre municipality poskytnutý buď priamo, alebo prostredníctvom zdieľanej plochy 

a otestovaný aj niekoľkými obcami, odborníkmi v OH (environmentálni konzultanti, 

referent MŽP SR, manažéri pre samosprávy). Cieľom prieskumu formou dotazníka bolo 

získať podnety a odporúčania k vytvorenému nástroju, ktorý slúži na zhodnotenie efektivity 

UR a kontroly plnenia cieľov OH v obci.  

 

4.3.1 Bratislava a Myjava 

Nakoľko mestá Bratislava aj Myjava nám poskytli údaje o nakladaní s odpadmi za rok 

2016, rozhodli sme sa vykonať porovnanie nakladania s KO v týchto mestách za použitia 

vytvoreného nástroja.  

4.3.1.1 Základná charakteristika 

Územie Bratislavy tvorí 17 mestských častí s počtom trvalo prihlásených obyvateľov 

425 923 k 31.12.2016. Bratislava má zavedený množstvový zber zmesového KO a  DSO. 

Myjava je mestom v Trenčianskom kraji s počtom trvalo prihlásených obyvateľov 11 831 

k 31.12.2016 a s paušálnym poplatkom za zber zmesového KO (Tabuľka 4.6).  

Tabuľka 4.6 Vstupné informácie 

Mesto Bratislava Myjava 

Rok 2016 2016 

Počet obyvateľov 425 923 11 831 

Rozloha 367,6 km2 48,54 km2 

Kraj Bratislavský Trenčiansky 

Typ poplatku Množstevný (PAYT) Paušálny (bez PAYT) 
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4.3.1.2 Sociálne, ekonomické a environmentálne aspekty 

Nakoľko Bratislava bola len modelovým príkladom vyplnili sme len otázky na ktoré sme 

poznali odpoveď. Zo sociálnych aspektov sme poznali čiastočne odpoveď na polovicu 

otázok avšak nie v každej oblasti, ekonomické aspekty boli vyplnené (čiastočne 6 z 15 

otázok) na základe poznatkov zo záverečného účtu Bratislavy za rok 2016 (Magistrát 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 2017). Environmentálne aspekty boli 

vyplnené na základe poznania mesta, podľa rozpočtu a výsledkov nakladania s KO Za mesto 

Myjava vedúca oddelenia výstavby a ŽP. V rámci mesta Myjava absentovali odpovede 

týkajúce sa sociálnych aspektov, čím možno predpokladať, že sa mesto zaoberá skôr 

ekonomickými a environmentálnymi ukazovateľmi.   

4.3.1.3 Rozpočet  

Zo záverečného účtu Bratislavy nebolo problémové doplnenie príjmov na nakladanie 

s KO z miestneho poplatku, bežných výdavkov, kapitálových výdavkov a celkových 

výdavkov na ŽP. Celkové príjmy na nakladanie s KO však môžu byť tvorené aj z ďalších 

zdrojov ako s príspevkov Environmentálneho fondu (ďalej len „EF“), výnosov z predaja 

druhotných surovín a pod a to sa zo záverečného účtu vyčítať nedalo. Naopak náklad 

na kúpu odpadkových košov by mal pravdepodobne patriť pod kapitálové výdavky a hoci 

taký náklad Bratislava vykázala medzi kapitálovými výdavkami zarátaný nie je. Mesto 

Myjava v rámci prvých 4 položiek nevyplnilo kapitálové výdavky. Čiastky, ktoré boli 

na ochranu ŽP, ktorých súčasťou je aj nakladanie s odpadmi sú uvedené v tabuľke 4.7. 

Tabuľka 4.7 Rozpočty miest Bratislava a Myjava na ŽP a nakladanie s odpadmi 

Rozpočet  Bratislava Myjava 

Schválený 

rozpočet 

(€) 

Skutočnosť 

(€) 

Schválený 

rozpočet 

(€) 

Skutočnosť 

(€) 

Celkové príjmy na nakladanie 

s odpadmi (výber miestneho poplatku 

za KO a DSO, výnos z poplatku za KO 

a DSO, výnos z predaja druhotných 

surovín, dotácie z EF na OH, príjmy z 

poplatkov za uloženie odpadov 

pridelené EF a i.) 

26 100 000 26 150 530 432 500 433 010 

Bežné výdavky na nakladanie s 

odpadmi 
24 900 000 25 957 495 520 000 493 415 

Kapitálové výdavky na nakladanie s 

odpadmi 
165 000 0 x x 

Celkové výdavky na ochranu životného 

prostredia 

229 456 

784 

246 241 

733 
1 086 527 1 040 732 
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V rámci druhej časti Bežné výdavky na nakladanie s odpadmi (Tabuľka 4.8), ktoré sú 

členené podľa jednotlivých činností sme zo záverečného rozpočtu vedeli vyčítať 4 činnosti 

nakladania so ZKO, BRKO (zamerané na kompostovanie, zber, prepravu a zneškodnenie 

odpadu z jedlých olejov, zelene zo záhrad,), zeleným odpadom a odstraňovanie nezákonne 

umiestneného odpadu (tzv. čiernych skládok). Myjava v rámci podrobného delenia vedela 

skutočný rozpočet rozdeliť do 7 z 13 položiek. Pre porovnanie sme v zhodných činnostiach 

nakladania prepočítali výdavok na obyvateľa. Pri činnosti nakladania so ZKO bol bežný 

výdavok na obyvateľa v meste Bratislava (59,45 €/obyv.) 2x vyšší ako v Myjave 

(30,24 €/obyvateľa), pri činnostiach nakladania so zeleným odpadom bol už rozdiel menej 

markantný 0,33 €/ na obyvateľa. Na odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu (tzv. 

čierne skládky) použila Bratislava necelý cent pričom v meste Myjava vyšiel náklad 

prerátaný na obyvateľa 1,18 €. 

Tabuľka 4.8 Bežné výdavky na nakladanie s odpadmi miest Bratislava a Myjava 

Bežné výdavky na nakladanie s odpadmi 

Bratislava Myjava 

Schválený 

rozpočet 

(€/obyv.) 

Skutočnosť 

(€/obyv.) 

Schválený 

rozpočet 

(€/obyv.) 

Skutočnosť 

(€/obyv.) 

a. Činnosti nakladania so ZKO 58,70 59,45  30,24 

b. Činnosti nakladania s BRKO 0,04 0,03  0 

c. Činnosti nakladania so zeleným 

odpadom 
1,27 1,17  0,84 

d. Činnosti nakladania s DSO, ak v obci 

nebol zavedený množstvový zber DSO 
   1,34 

e. Triedený zber zložiek KO, na ktoré sa 

nevzťahuje RZV -odpad z čistenia ulíc  
   0 

f. Triedený zber zložiek KO, na ktoré sa 

nevzťahuje RZV -objemné odpady 
   0,99 

g. Triedený zber zložiek KO, na ktoré sa 

nevzťahuje RZV -oddelene zbierané zložky 

KO z domácností s obsahom škodlivých 

látok 

   0 

h. Triedený zber zložiek KO, na ktoré sa 

nevzťahuje RZV - iné, napr.: textil  
   0 

i. Ostatné nakladanie s KO (zberné dvory, 

predaj druhotných surovín a iné) 
   5,13 

j. Odstraňovanie nezákonne umiestneného 

odpadu (tzv. čierne skládky)* 
0,09 0,004  1,18 

Náklady spôsobené nedôsledným 

triedením oddelene zbieraných zložiek KO, 

na ktoré sa vzťahuje RZV 

   0 

Náklady presahujúce výšku obvyklých 

nákladov podľa § 59 ods. 8 zákona č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

   1,99 
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Náklady na zabezpečenie zberných nádob 

a kompostovacích zásobníkov na triedený 

zber zložiek KO, pri ktorých sa neuplatňuje 

RZV a ZKO  

   0 

4.3.1.4 Vyhodnotenie aspektov  

Efektívnosť sociálnych, ekonomických a environmentálnych aspektov a schopnosť 

plánovania miest Bratislava a Myjava je vyjadrená na obrázku 4.5. V oboch mestách je 

vidieť, že efektívnosť jednotlivých aspektov UR ku konkrétnym oblastiam nakladania s KO 

sú v rámci činnosti nakladania so zmesovým KO najviac efektívne v kontexte 

vynakladaných financií (podielu tejto oblasti na celkových výdavkoch za daný rok). Cieľ 

maximalizácie zisku sa dá dosiahnuť minimalizáciou nákladov na prepravu zmesového KO 

a predaj recyklovateľných zložiek odpadu. Miera recyklácie je však priamo spojená 

so vzdelávaním (Ferri et al., 2015). Triedený zber odpadov z obalov a neobalových 

výrobkov je výrazný v oboch mestách z dôvodu, že sa mestá na jeho financovaní nepodieľa, 

čím pri vyhodnocovaní mu nebola priradená váha z rozloženia výdavkov na činnosti OH. 

Percentuálne rozloženie výdavkov na činnosti OH, t. j. aký objem finančných 

prostriedkov je vynakladaný mestami na činnosti OH je znázornený na obrázku 4.6. 

V Bratislave (98,02 %) aj v Myjave (72,5 %) sú činnosti nakladania so ZKO výraznou 

položkou vyčlenenou z celého balíka výdavkov na OH. V Bratislave na základe získaných 

údajov zo záverečného účtu mesta boli už iba činnosti nakladania so zelených odpadom 

nad jedným percentom (1,92 %.) z vynakladaných výdavkov na OH. Reálne môže byť 

rozloženie výdavkov na činnosti OH iné, nakoľko obce a mestá nemajú povinnosť ich 

podrobného sledovania. Pri meste Myjava, ktoré malo za rok 2016 výdavky rozdrobené 

na väčšinu z činnosti nakladania je možné pozorovať na aké činnosti OH smeruje (odkláňa) 

výdavky napr.: zberné dvory, predaj druhotných surovín (12,31 %), činnosti nakladania 

s DSO (3,21 %) či činnosti nakladania so zeleným odpadom (2,01 %).  
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Obr. 4.5 Efektívnosť sociálnych, ekonomických a environmentálnych aspektov a schopnosť plánovania miest Bratislava a Myjava 
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Obr. 4.6 Rozloženie výdavkov na činnosti OH miest Bratislava a Myjava 
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4.3.1.5 Vyhodnotenie cieľov OH  

Z vyhodnotenia cieľov OH miest Bratislava a Myjava sme sa zamerali na nakladanie 

s KO, ktoré v sebe zahŕňa informácie o recyklácii, energetickom zhodnotení aj skládkovaní 

(obr. 4.7) a na úroveň vytriedenia (obr. 4.8). Podstatným rozdielom pri týchto obciach je 

dostupná infraštruktúra zhodnocovacích zariadení. Mesto Bratislava má na svojom území 

ako jedno z dvoch miest na Slovensku zariadenie na energetické zhodnotenie KO.  

Výsledky nakladania s KO ukazujú, že v rámci Bratislavy sa recyklovalo minimálne 

8,55 % KO, energeticky zhodnotilo 59,5 %, na skládky bolo uložených 6,02 %. Zvyšok 

25,93 % podľa získaných údajov o nakladaní nemal v čase odovzdania odpadu pridelený 

recyklačný, prípadne zneškodňovací kód, prípadne mal pridelený kód úpravy odpadu (R12) 

alebo skladovania (R13), ktoré je možné započítať do recyklácie až po prejdením niektorou 

z činností R1-R11. Je teda možné sa domnievať, že recyklácia v danom roku bola výrazne 

vyššia. Z hľadiska dosahovania cieľov recyklácie (50 % do roku 2020) by Bratislava ani 

po započítaní recyklovaných a ostatných množstiev cieľ nesplnila. Cieľ skládkovania 

pre 2035 vďaka možnostiam energetického zhodnotenia k danému roku s prehľadom 

splnila. Podľa Sidique et al. (2010) prijatie nariadení o recyklácii, ktoré zaväzuje domácnosti 

zvyšuje mieru recyklácie. Rovnako tak spoločný recyklačný program a vzdelávanie 

verejnosti o recyklácii. 

Nakladanie s KO v Meste Myjava pozostávalo len z činností recyklácie (41,88 %) 

a skládkovania (58,12 %). Napriek tomu, že cieľ recyklácie pre 2020 v danom roku nesplnila 

mala percento recyklácie nad Slovenským priemerom. K dosiahnutiu cieľa skládkovania 

pod 10 % v roku 2035 musí mesto Myjava v značnej miere zapracovať.  

Úroveň vytriedenia v roku 2016 neexistovala, ale za súčasných podmienok podľa dát 

z roku 2016 by Bratislava potrebovala navýšiť vytriedenie o 10,18 % pre jej dosiahnutie, 

pričom mesto Myjava ju s hodnotou 41,88 % o 8,88 % presahovala. 
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Bratislava 

 

Myjava 

Obr. 4.7 Nakladanie s KO v Bratislave a Myjave 
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Bratislava 

 

Myjava 

Obr. 4.8 Úroveň vytriedenia v Bratislave a Myjave  
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4.3.2 Aplikácia využiteľnosti nástroja v praxi 

Predmetom bol vytvorený nástroj pre municipality, ktorý v prostredí obce a jej nakladania s 

KO vyhodnocuje sociálne, ekonomické a environmentálne aspekty a plnenie 

environmentálnych cieľov. Cieľom bolo získať podnety a odporúčania k vytvorenému nástroju 

pre municipality, ktorý slúži na zhodnotenie efektivity OH obce. Oslovili sme obce a 

odborníkov z praxe, a kontrolnú vzorku (t.j. respondentov ochotných podieľať sa otestovaní 

nástroja a jeho zhodnotenie formou dotazníka) tvorili zástupcovia mesta Myjava a obcí Zázrivá, 

Štrba, Spišská Teplica a Zemplínska Nová Ves, ďalej odborníci praxe (štyri environmentálne 

konzultantky a špecialistky, referentka MŽP SR) a štyria manažéri pre samosprávy, v celkovom 

počte 14 (Tabuľka 4.9). 

Tabuľka 4.9 Zloženie kontrolnej vzorky 

Výskumná vzorka Počet 

zástupcovia mesta a obcí  5 

odborníci v OH  5 

manažéri pre samosprávy 4 

Nástroj pre municipality bol odborníkom v OH a manažérom pre samosprávy zaslaný spolu 

s dotazníkom, zástupcom obcí vo väčšine ukázaný s inštruktážou cez zdieľanú plochu. Niektoré 

obce si následne vyžiadali aj možnosť odskúšania vo vlastnom prostredí a na vlastných dátach. 

Dotazník na zhodnotenie nástroja bol rozposlaný aj navrátený elektronicky. Na základe 

štatistického spracovania dotazníkov s ôsmimi otázkami (Tabuľka 4.10) vyplynuli nasledujúce 

zistenia, ktoré sú zhrnuté na obrázku 4.9.  

Tabuľka 4.10 Otázky pre respondentov 

Otázky 

1. Vidíte prínos vytvoreného nástroja pre municipality v praxi pre obce pri vyhodnocovaní 

vynakladania finančných prostriedkov na jednotlivé činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a pri 

vyhodnocovaní schopnosti obce plánovať rozpočet a následne jeho dodržiavanie? 

2. Vidíte prínos vytvoreného nástroja pre municipality v praxi pre obce pri vyhodnocovaní 

environmentálnych cieľov? 

3. Vidíte prínos vytvoreného nástroja pre municipality v praxi pre obce pri rozvíjaní sociálnych 

aspektov v obci (informovanie občanov, komunikácia so zainteresovanými subjektmi, kvalita života, 

atď.)? 

4. Vidíte prínos vytvoreného nástroja v praxi ako nástroja kontroly vo vyhodnocovaní vynakladaných 

finančných prostriedkov obce vzhľadom k dosahovaniu environmentálnych ukazovateľov?  

5. Doplnili by ste/ubrali v rámci nástroja nejakú položku, vyhodnotenie? (Ukazovateľ, ktorý 

štandardne obec vyhodnocuje). 

6. Ak ste odpovedali otázke 5 áno, čo by malo byť predmetom dopracovania, úpravy vytvoreného 

nástroja?  

7. Bola pre Vás štruktúra dokumentu zrozumiteľná? 

8. Vyskytol sa nejaký problém pri vypĺňaní dokumentu (nejasnosť formulovaných otázok, nefunkčné 

časti nástroja, a iné)? 
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Na otázky 1 až 4 všetci respondenti (v počte 14) odpovedali zhodne a to, že vidia prínos 

vytvoreného nástroja pre municipality v praxi pre obce pri vyhodnocovaní: 

• vynakladania finančných prostriedkov na jednotlivé činnosti nakladania s KO,  

• schopnosti obce plánovať rozpočet a následne jeho dodržiavaní,  

• environmentálnych cieľov,  

• a pri rozvíjaní sociálnych aspektov v obci (informovanie občanov, komunikácia 

so zainteresovanými subjektmi, kvalita života, atď.) aj ako nástroja kontroly 

vo vyhodnocovaní vynakladaných finančných prostriedkov obce vzhľadom 

k dosahovaniu environmentálnych ukazovateľov.  

Zároveň v otázke 1, 3 a 4 využili možnosť pre širšie vyjadrenie kedy v prvej otázke vyjadril 

jeden respondent obavu z hľadiska náročnosti na vyplnenie pre obce no vo výsledku nástroja 

videl prínos nielen pre obce, ale aj OZV. V otázke 3 videl jeden respondent aj možnosť využitia 

nástroja pri zadeľovaní v rámci OH tzv. aktivačným pracovníkom čím by sa zvýšila priorita 

v rámci sociálnych aspektov. V rámci širšieho vyjadrenia k otázke 4 respondenti poväčšine 

vyjadrili potrebnosť a vhodnosť nástroja kontroly a vyhodnocovania, nakoľko obce takým 

niečím nedisponujú. Jeden respondent (odborník v OH) vyjadril potrebu doplnenia otázku či 

obec rieši aj priestupky v OH voči obyvateľom. Ďalší respondent (odborník z praxe) v možnosti 

pre širšie vyjadrenie uviedol, že obce mnohokrát nevyužívajú na pokrytie nákladov (výdajov) 

na OH iba príjem z miestneho poplatku, ale aj z iných zdrojov, z rozpočtu a častokrát nemajú 

presne vypočítanú výšku miestneho poplatku (aby obsahoval všetky náklady na OH, aj 

s rezervou napr. na odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu).  

 
Obr. 4.9 Výsledky výskumnej vzorky 

V otázke 5 k doplneniu, či uberaniu položky, prípadne vyhodnotenia v rámci nástroja 

v doplnení otázky 6 sa 13 respondentov nevidelo potrebu niečo na nástroji meniť, jeden 

respondent by doplnil v rámci rozpočtu obce príjmy z Operačného programu Kvalita ŽP, 
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Nórskych fondov, Úradu vlády a z ukladania pokút z priestupkov v oblasti OH a výdavky 

na spolufinancovanie a implementáciu projektov, žiadosti o spracovanie výziev/dotácií v OH 

a iné. Pre ďalšieho respondenta je nástroj plne funkčný, zrozumiteľný, prepracovaný 

s možnosťou nahrania databázy priamo zo súboru. Štruktúra nástroja (otázka 7) bola 

zrozumiteľná pre 12 respondentov, dvaja ju označili ako nezrozumiteľnú. V rámci širšieho 

vyjadrenia sme od respondentov, ktorým bola štruktúra nezrozumiteľná nedostali spätnú väzbu.  

Dvaja respondenti mali problém v rámci vyplnenia. 11 respondenti nevideli s vyplnením 

problém. Jeden respondent označil obe možnosti a do vyhodnotenia otázky 8 sme ho 

nezapočítali. Otázku číslo 8 okrem pripomienok smerovaných k problémom vypĺňania, 

nejasnostiam, nefunkčnosti využila časť respondentov na vypísanie ďalších pripomienok 

k nástroju. Dve pripomienky sa týkali nefunkčnosti v starších verziách MS Office (2007 

a nižšie). Dve pripomienky boli vo vzťahu k časti Nakladanie s odpadmi, kde jeden respondent 

vy privítal , aby vyplnením kódu odpadu sa mu doplnila kolónka názov odpadu a rozšírenie 

automatického načítania dát nielen zo súboru vytvorenom v programe excel, ale aj z pdf. 

Výkazu, ktorý sa obciam generuje zo stránky ŠÚ SR. Dvaja respondenti odporučili 

dopracovanie podrobného a zrozumiteľného návodu na interpretáciu dosiahnutých výsledkov 

(vyhodnocovanie aspektov a cieľov OH) a doplnenie vysvetlenia skratiek v rámci Pokynov 

k vyplneniu, prípadne jasnejšie preformulovanie niektorých otázok (bližšie neuvedené 

ktorých).  

5 Záver 

RL OH, ktorá je ústrednou témou dizertačnej práce sa venuje plánovaným činnostiam 

spätných tokov na komunálnej úrovni pre dosiahnutie obehového hospodárstva v súlade 

s hierarchiou OH. Činnosti RL OH zahŕňajú zber, triedenie, spracovanie výrobkov prevažne 

na konci životného cyklu vrátane celej logistiky a distribúcie za účelom maximalizácie hodnoty 

(opätovného použitia, recyklácie, zhodnotenia) ideálne za udržania ekonomických nákladov 

na jej získanie a splnenia environmentálnych cieľov. Obec je v podmienkach SR 

predstaviteľom verejnej správy zodpovedajúca za hospodárenie s verejnými prostriedkami, je 

držiteľom odpadu a zároveň má povinnosti v oblasti zabezpečenia zberu a prepravy zmesového 

KO, zavedenia a vykonávania triedeného zberu, umožnenia zaviesť a prevádzkovať na jej 

území systém oddeleného zberu pre EEZ a BaA, či užívať existujúce zariadenia na zber KO, 

zabezpečuje verejnoprospešné služby ako nakladanie s KO a DSO.  

Cieľom dizertačnej práce bolo vykonanie niekoľkých čiastkových analýz v oblasti KO 

pre zostavenie multi-kriteriálneho nástroja na posúdenie aspektov udržateľného rozvoja 
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vzhľadom na rozhodovacie právomoci obcí v oblasti OH v kontexte RL. Časť dizertačnej práce 

sa preto sústreďovala na analyzovanie efektívnosti systému nakladania s KO z hľadiska 

vynakladaných výdavkov na OH v prepočte na jedného obyvateľa ako aj jednu tonu KO 

a plnenia environmentálnych cieľov. Vyhodnotenie nám ukázalo ako sa hospodári s verejnými 

prostriedkami pridelenými na nakladanie s KO. Analýzou triedeného zberu odpadov z obalov 

a neobalových výrobkov sme v štyroch slovenských mestách – Bratislava, Košice, Prešov a 

Zvolen zisťovali, či obsah zberných nádob zodpovedá jej určeniu (pomer zložky, ktorá patrí do 

zbernej nádoby verzus znečistenie), pomer obalov a neobalových výrobkov v zbernej nádobe 

a koľko % zložiek v zbernej nádobe je vhodných na recykláciu v komodite plast a papier. 

V rámci analýzy sme dopočítali potenciál vzniku odpadov z obalov a odpadov z neobalových 

výrobkov v zmesovom KO, t. j. množstvo, ktoré by sa mohlo ešte odkloniť na vytriedenie 

v rámci samostatných zložiek KO. Výsledky ukázali, že účasť obyvateľov na RL OH je dôležitá 

a potrebná, ale rovnako potrebné je aj vzdelávania občanov, ktoré podľa dostupných štúdií 

zvyšuje mieru triedenia a recykláciu. Pre plánovanie, riadenie a kontrolu toku KO z hľadiska 

RL OH bol v používateľskom rozhraní aplikácie MS Excel 2010 a vyššie s podporou 

programovacieho jazyka VBA vytvorený analytický nástroj pre municipality. Obce 

vynakladajú na OH pomerne vysoký obnos finančných prostriedkov, a preto je pre ne dôležité 

poznať ako sú prenesené do činností nakladania pre jednotlivé zložky KO. Nástroj pre 

municipality slúži ja na vyhodnocovanie schopnosti obce plánovať rozpočet a overenie jeho 

dodržiavania, rozvoj sociálnych aspektov v obci ako informovanie občanov, komunikácia so 

zainteresovanými subjektmi, kvalita života a v komplexe na vyhodnocovanie vynakladaných 

finančných prostriedkov obce vzhľadom k dosahovaniu environmentálnych ukazovateľov – 

miery recyklácie, zhodnotenia, skládkovania a úrovne vytriedenia. Vyhodnotenia poskytujú 

povereným zástupcom obce (primátorom, starostom, pracovníkom oddelení v oblasti ŽP obce, 

prípadne využiteľné v rámci regiónu) obraz, kde v rámci nakladania s KO je potrebné pridať 

a kde sú systémy RL nastavené správne. Model je zhora ohraničený aktuálnou legislatívou a 

zdola občanmi (spotrebiteľmi), ktorí sa stávajú/stali dôležitou súčasťou tejto siete nielen z 

pohľadu obce a jej zavádzaní opatrení na dosahovanie cieľov, znižovania nákladov na KO 

za udržania environmentálnych štandardov s rozvíjaním sociálnych aspektov, ale aj z pohľadu 

výrobcu, ktorý je zodpovedný za odobratie výrobku či spätný zber EEZ, BaA, obalov 

a neobalových výrobkov na konci ich životnosti (napr.: vyššia kvalita vytriedenia obalov 

a neobalových výrobkov = vyššie percento recyklácie z hľadiska plnenia legislatívnych 

požiadaviek, ale aj možnosť obchodovania s vytriedenými komoditami).   
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