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Al hliník

�R  �eská republika 

DSO drobný stavebný odpad

EPS expandovaný polystyrén

EÚ Európska únia

Fe �elezo

HDPE polyetylén ve�kej hustoty

IBV individuálna bytová výstavba

KBÚ karta bezpe�nostných údajov

KBV komplexná bytová výstavba

KO komunálny odpad

LDPE polyetylén malej hustoty

neO neobalové výrobky

NKÚ Najvyšší kontrolný úrad

O obaly

OZV organizácia zodpovednosti výrobcov

PE polyetylén

PET polyetyléntere�alát 

PP polypropylén

PS polystyrén

PVC polyvinylchlorid

RZV rozšírená zodpovednos� výrobcu

SR Slovenská republika

TZ triedený zber

VKK ve�kokapacitný kontajner

VKM viacvrstvový kombinovaný materiál  
 na báze lepenky = kompozit na báze lepenky

VZN Všeobecne záväzné nariadenie

ZD zberný dvor

ZKO zmesový komunálny odpad

ZN zberná nádoba

ZOZNAM SKRATIEK
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Produkcia komunálnych odpadov ka�dým rokom rastie tak v EÚ, ako aj na Slovensku. V roku 2020 bol priemer 
v EÚ 505 kg na obyvate�a. Slovensko, napriek zvyšujúcej sa produkcii, je stále pod priemerom EÚ. V roku 
2020 to bolo 433 kg na obyvate�a (zdroj: Eurostat, 2022). Triedené zlo�ky sú parciálnou �as�ou komunálnych 
odpadov. Dôle�itým ukazovate�om pri nich je miera recyklácie odpadov z obalov, a tá má na Slovensku 
pod�a Eurostatu rastúci trend (rok 2019  67,5 % recyklácie odpadov z obalov), kým priemer EÚ klesá (rok 
2019  64,8 %). Neobalové výrobky sú slovenským špecifikom, preto mieru recyklácie pre porovnanie  
s priemerom EÚ nenájdeme. 

Cie�ov a opatrení v odpadovom hospodárstve v �iasto�nom prieniku s rozšírenou zodpovednos�ou výrob-
cov (�alej len „RZV“) je viac, v závislosti od toho, �o je potrebné dosiahnu�. Okrem vyššie spomenutých 
ukazovate�ov sa u komunálnych odpadov sleduje aj miera ich recyklácie �i miera skládkovania. Pri odpa-
doch z obalov je to aj miera ich energetického zhodnotenia. Zvyšovaním miery recyklácie dochádza k 
zní�eniu mno�stva skládkovaného komunálneho odpadu. 

Ciele pre 
komunálny
odpad

2020 2025 2030 2035

recyklácia 50 %   55 % 60 % 65 %

skládkovanie - - -  10 %

Ciele pre 
komunálny
odpad

% Nové (%)

recyklácia energetické
zhodnotenie

2025 2030

celková 55 5 65 70

sklo 60 0 70 75

plasty 45 3 50 55

papier 60 8 75 85

železné kovy
55 0

70 80

hliník 50 60

drevo 25 10 25 30

ZHRNUTIE

Graf 1. Porovnanie produkcie komunálnych odpadov  
(kg/obyvate�)

Tabu�ka 1. Ciele recyklácie a skládkovania 
pre komunálne odpady

Zdroj: Zákon o odpadoch

Zdroj: Zákon o odpadoch

Tabu�ka 2. Ciele zhodnotenia a recyklácie  
pre odpady z obalov

Graf 2. Miera recyklácie odpadov z obalov (%)

len recyklácia
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Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov je súbor opatrení na prijatie finančnej a/alebo organizač-
nej zodpovednosti zo strany výrobcov za všetky fázy životného cyklu výrobku. V našom prípade od-
padov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov. Platná právna úprava v odpadovom hospodárstve 
určuje OZV viacero povinností, ktorých plnením sa dosahujú ciele v odpadovom hospodárstve (nielen 
recykla�né – pozri Tabu�ka 2.). Je to napríklad povinnos� plnenia cieľa zberu odpadov z obalov a odpadov  
z neobalových výrobkov, ktoré sú sú�as�ou komunálnych odpadov, ktorý sa ka�dým rokom navyšuje. To 
znamená, �e OZV musí vo svojich obciach zabezpe�i� za rok vyzbieranie ministerstvom stanoveného 
mno�stva odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov. Vzorec na výpo�et tohto cie�a obsahuje 
aj potenciál vzniku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v zmesovom komunálnom odpa-
de. Je to pomer jednotlivých zlo�iek odpadov z obalov a odpadov  
z neobalových výrobkov v zmesovom komunálnom odpade, ktoré 
je mo�né zo zmesového komunálneho odpadu vytriedi�, t. j. plasty, 
papier a lepenka, sklo, kovové obaly a kompozity na báze lepenky.  
A práve tento potenciál by mal re�ektova� medziro�ný nárast alebo 
pokles mno�stva triedeného zberu. Na podporu triedenia �alej slú�ia 
tzv. štandardy zberu, prostredníctvom ktorých sa ka�doro�ne pre-
hodnocuje infraštruktúra zberu pre ob�anov. �ím viac ob�ania triedia, 
tým vä�ší objem kapacít zberných nádob (�alej aj ako „ZN“) je OZV 
povinná zabezpe�i� na zber triedených zlo�iek odpadov. Ten sa dá do-
siahnu� zvýšením po�tu nádob alebo zvýšením frekvencie ich odvozu.

Na to, aby sme mohli ako OZV dosiahnu� stanovené ciele, sú po-
trebné praxou overené poznatky. Pri triedenom zbere medzi ne 
patrí zis�ovanie podielu odpadov z obalov a odpadov z neobalových 
výrobkov v oddelene vyzbieraných zlo�kách komunálnych odpadov, 
zis�ovanie mno�stva a pomeru materiálových poddruhov (napr.  
u plastov a kovov) pod�a materiálového zlo�enia vyhradeného výrob-
ku v dôsledku legislatívnych zmien (zálohovanie, obmedzenie uvádzania na trh), zis�ovanie miery zne�iste-
nia v zberných nádobách, ale aj overenie behaviorálnych vzorcov správania sa ob�anov pri triedení odpadov, 
ktoré sú východiskom pre lepšie zacielenie vzdelávania a informovanie obyvate�ov v oblasti triedenia.

V priebehu štyroch rokov tím OZV NATUR-PACK vyu�il svoje odborné skúsenosti, vytvoril vlastnú metodiku na 
vykonávanie a spracovanie analýz triedených zložiek odpadu a uskutočnil 100 analýz na rôznych miestach 
Slovenska. Prvá stovka analýz sa stala mí�nikom, v ktorom sme sa rozhodli �as� zistených dát a informácií sprí-
stupni� laickej i odbornej verejnosti. Ide o najväčší výskum triedených zložiek odpadu v histórii Slovenska.  

Jedným z dvoch kľúčových ukazovateľov, ktoré pri analýzach sledujeme hne� od za�iatku, je zisťovanie 
hmotnostného podielu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov. Zo všetkých analýz realizo-
vaných v rokoch 2018 – 2021 je jasné, �e odpady z obalov tvoria hlavnú časť obsahu ZN na triedený zber 
(�alej len „TZ“), a to 82,76 %. Najmenšie rozdiely medzi odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrob-
kov sa vyskytujú pri zlo�ke PAPIER A LEPENKA. Naopak, najvä�ší rozdiel v pomere odpadov z neobalových 
výrobkov (4,06 %) k odpadom z obalov (95,94 %) je v prípade SKLA. Pri zbere kovových obalov a kompozit-
ných obalov údaj o odpadoch z neobalových výrobkov absentuje. Dôvodom nie je fakt, �e by sa napr. kovové 
poli�ky a hrnce nenachádzali v TZ, ale skuto�nos�, �e zákon �. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení n. p. (�alej len „zákon o odpadoch“) nepozná pojem „neobalový výrobok“ pri 
KOVOVÝCH OBALOCH a KOMPOZITNÝCH OBALOCH na báze lepenky. Tieto zlo�ky – „iné ako obaly“ – sú pri 
analýzach vyhodnocované ako ne�istoty, nako�ko za nich výrobcovia neprispievajú do systému RZV.

Druhým kľúčovým sledovaným ukazovateľom pri analýzach je zisťovanie hmotnostného pomeru od-
padov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov k nečistotám, ktoré do ZN ur�enej pre danú zlo�ku 
nepatria. V rokoch 2018 – 2021 bol pomer odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov na 
úrovni 83,66 % k nečistotám na úrovni 16,34 %. Najvýznamnejšie zistenia boli pri kontrole jednodruho-

https://www.facebook.com/naturpack.sk/
https://www.instagram.com/naturpack/
https://www.youtube.com/user/videonaturpack
https://www.linkedin.com/company/natur-pack-a-s-
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vého zberu KOMPOZITNÝCH OBALOV na báze lepenky, kde ne�istoty dosahovali takmer 50 %. Významné 
znečistenie sa nachádza v ZN na PLASTY (28,20 %), ale aj pri kombinovanom zbere do jednej spoločnej 
ZN, napr. PLASTY a KOVY (23,42 %), PLASTY, KOVY a KOMPOZITNÉ OBALY (21,52 %), KOVY a KOMPOZIT-
NÉ OBALY (26,85 %). Najnižšie znečistenie evidujeme pri zložke SKLO (7,00 %), preto�e takmer všetko, 
�o sa v skle nachádza ako ne�istota, je hmotnostne �ahšie ako sklo samotné.  

Prípustná miera znečistenia by mala byť deliacou čiarou v oblasti finančnej zodpovednosti. Ak sa  
v ZN nachádza zne�istenie nad prípustnú mieru, za nakladanie s takto vyzbieranou zlo�kou komunálneho 
odpadu v uvedenej zbernej nádobe zodpovedá obec, a teda ob�an. V roku 2018, kedy bola prípustná miera 
zne�istenia obsahu ZN najviac 50 %, bol pri analýzach zistený najvyšší obsah zne�istenia 46,91 % vo vzorke 

VKM na báze lepenky (v sú�asnosti kompozity na báze lepenky) 
v komplexnej bytovej výstavbe (�alej len „KBV“). V roku 2019 
sme v jednom prípade v rámci individuálnej bytovej výstavby 
(�alej len „IBV“) pri kontrole samostatnej zlo�ky plasty zazna-
menali prekro�enie prípustnej miery zne�istenia (45 %) o 8,56 
%. V roku 2021, pravdepodobne v dôsledku pandémie COVID-19, 
sme zaznamenali zvýšenú mieru zne�istenia obsahu ZN, a to 
aj v tých mestách, kde v predchádzajúcich rokoch boli výsled-
ky uspokojivé. Dôvodom mô�e by� s pandémiou spojená práca  
z domu, nakupovanie formou donášky vrátane obedových menu.

Z celkového počtu zrealizovaných analýz je pomer analýz  
v IBV k analýzam v KBV približne 40:60. Z dlhodobého h�adis-
ka bola porovnávaná miera zne�istenia v ZN v rôznych typoch 
zástavby. Analýzy potvrdili, �e výsledkom zberu prostredníc-
tvom tzv. door to door systému, čo je v praxi predovšetkým 

vrecový zber z rodinných domov, je podstatne čistejšie vytriedený odpad oproti kontajnerovému zbe-
ru, pri ktorom sa naj�astejšie vyu�ívajú nádoby s objemom 1 100 litrov. Pri niektorých komoditách je 
rozdiel v priemernej úrovni znečistenia v IBV a v KBV od 35 % až do 72 % v neprospech KBV. Len pri  
jedinom type kombinovaného zberu – KOVY, KOMPOZITNÉ OBALY na báze lepenky, bola úrove� zne�iste-
nia v KBV ni�šia ako v IBV. Prí�inou mô�e by� aj tá skuto�nos�, �e kovy iné ako obaly, napr. hrnce, poli�ky, 
vešiaky, sú vyhodnocované ako ne�istota. 

V roku 2021 sme rozsah analyzovaných dát rozšírili vzhľadom na blížiace sa spustenie zálohového 
systému pre nápojové obaly. Naším cie�om bolo zisti� hmotnos� a objem týchto obalov v nádobách na 
triedený zber. Keď sa zálohový systém rozbehne naplno, zmeny v klasickom systéme by mali byť citeľ-
né. Nápojové obaly z plastov a kovov zaberali v nádobách na triedený zber pribli�ne 30 % hmotnosti  
a viac ako 40 % ich objemu. 

Mno�stvo analyzovaných údajov má význam nielen pre plnenie našich povinností vo vz�ahu k výrobcom, ale 
aj k plneniu celoslovenských povinností, medzi ktoré patrí napríklad 
dosiahnutie konkrétnej miery recyklácie pre ur�ité druhy materiálov 
(tzv. limity recyklácie). Vzhľadom na recyklačné ciele je potrebné, 
aby sa úroveň triedenia komunálnych odpadov z domácností ne-
ustále zlepšovala. �alšie údaje získané z analýz mô�u by� vyu�ite�-
né pre úlohy rezortu �ivotného prostredia, napríklad pri úpravách  
a tvorbe legislatívnych predpisov. V neposlednom rade výsledky  
a výstupy analýz poskytujú informácie aj pre širokú verejnos�, ktorá 
má mo�nos� dozvedie� sa viac o tom, kde sú pri triedení odpadov 
najvä�šie nejasnosti a problémy. A �e tieto problémy na Slovensku 
máme, potvrdili vo vä�šej �i menšej miere prakticky všetky analýzy 
OZV NATUR-PACK. 
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V prípade triedeného zberu legislatíva odpadového hospodárstva na Slovensku vo svojom základnom 
formáte, v zákone o odpadoch, preniesla zodpovednos� za vytvorenie, �nancovanie, prevádzkovanie  
a udr�iavanie systému zdru�eného nakladania s odpadmi z obalov z domácností na výrobcov, ktorí túto 
povinnos� vykonávajú prostredníctvom OZV pre obaly. Triedený zber je preto financovaný výrobcami 
obalov a neobalových výrobkov, ktoré majú potenciál skončiť v komunálnom odpade. Triedený zber v 
rozsahu legislatívnych po�iadaviek nie je bezplatnou slu�bou, ale tým, �e ho �nancujú výrobcovia, ob�an 
tento náklad nemá zahrnutý v poplatku za komunálny odpad, ale ho platí v cene zakúpeného výrobku.   

Ka�dý pôvodca odpadu je pri svojej �innosti povinný predchádza� jeho vzniku a zárove� obmedzova� jeho 
mno�stvo a mo�né nebezpe�né vlastnosti. Aj v odpadoch mô�e by� poriadok, teda systém. Na udr�iava-
nie a skvalitnenie existujúceho systému slú�ia povinnosti, opatrenia, legislatívne hranice, smery a ciele, 
ktoré by nám všetkým mali pomáha� zlepšova� sa, napr. v druhovom triedení odpadov, v �istote triedenia,  
v plnení si záväzkov v zbere, v zhodnocovaní odpadov a ich recyklácii a v podpore obehového hospodár-
stva. Cie�ov, ktoré je potrebné dosiahnu� a plni� na poli odpadového hospodárstva, je nieko�ko. Našimi 
analýzami chceme preukáza� aj to, �i sa „papierové“ �ísla z právnych predpisov blí�ia realite, alebo �i sa re-
alita k stanoveným cie�om pribli�uje. Meníme poh�ad na odpad, aby pre nás všetkých nekon�il iba vyhode-
ním do zbernej nádoby a viac nás u� nezaujímal. Lebo jeho cesta k novému výrobku alebo energii je dlhá. 

V predlo�enej Štúdii prinášame preh�ad o po�te vykonaných analýz jednotlivých zlo�iek triedeného zberu, 
poukazujeme na pomer ne�istôt v jednotlivých zberných nádobách a pomer odpadov z obalov a odpadov 
z neobalových výrobkov. V Štúdii sa venujeme aj odlišnostiam v miere zne�istenia pod�a krajov a pod�a ty-
pov zástavby. �alej upozor�ujeme na chyby v triedení a ponúkame návrhy, ako tieto  nedostatky odstráni� 
správnym zatriedením odpadov do vhodnej zbernej nádoby. Jednotlivé zistenia sme spracovali do grafov 
a tabuliek vrátane fotodokumentácie.

ÚVOD

https://www.facebook.com/naturpack.sk/
https://www.instagram.com/naturpack/
https://www.youtube.com/user/videonaturpack
https://www.linkedin.com/company/natur-pack-a-s-
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OZV NATUR-PACK, a.s., na základe dostupných metodológií pre odber vzoriek komunálnych odpadov, ich 
štruktúry, zlo�enia a spôsobu zberu najmä v SR a �R, vypracovala vlastnú Metodiku na kontrolu zne�is-
tenia triedeného odpadu v zberných nádobách a na stanovenie podielu obalov a neobalových výrobkov  
v zberných nádobách na triedený zber (�alej len „Metodika“).  

���R���•�Ã�����_�•�£�˜�›�ñ���u�Ï�ñ�j�H�ñ�•�ñ�•�ñ�˜�_�H�[�ò���H���•�s���¯�u���H�[�Ö�•�ñ�j�ñ�_�×�á

Jedným z dôvodov pre spracovanie Metodiky bola snaha vykona� v našich zmluvných samosprávach  
v spolupráci so zberovými spolo�nos�ami kontrolu za ú�elom zistenia skuto�ného zlo�enia oddelene zbie-
raných zlo�iek komunálneho odpadu v zberných nádobách, ktoré sú pre daný odpad ur�ené. Sledovanie 
nám malo preukáza�, �i prípustná miera zne�istenia stanovená zákonom o odpadoch je nastavená reálne, 
alebo �i je prax diametrálne vzdialená od zákona.

�alším dôvodom spracovania Metodiky bolo stanovenie spôsobu na zis�ovanie podielu odpadov z obalov 
a odpadov z neobalových výrobkov v jednotlivých oddelene zbieraných zlo�kách komunálnych odpadov. 

Vedie�, ko�ko a �oho sa reálne nachádza vo vybraných ZN na TZ, je pre nás ako pre OZV pre obaly nevy-
hnutné aj vzh�adom na naše plnenie cie�ov zberu pre odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov, 
ktoré tvoria sú�as� komunálneho odpadu. 

Porovnávanie reálne získaných údajov o �istote zberu so sprís�ujúcimi sa po�iadavkami na kvalitu a �is-
totu TZ v ZN nám tie� pomáha získa� preh�ad o druhoch ne�istôt, ktoré mô�u by� ešte sekundárne do-
triedené.  

1 METODIKA
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Metodika po�as štyroch rokov prešla – v�aka praktickým skúsenostiam z jednotlivých triedení a tie� 
v dôsledku vývoja legislatívy odpadového hospodárstva, rôznymi vylepšeniami a doplnením. Tak tomu 
bolo napr. pri kontrolnej analýze priamo na mieste zbernej nádoby (tzv. FLASH), pri úprave Metodiky 
na triedenie plastových a kovových odpadov na �alšie poddruhy pod�a materiálového zlo�enia alebo pri 
stanovení miery zne�istenia vzh�adom na jednotku hmotnosti a aj na jednotku objemu. Naposledy bola 
Metodika upravená pre potreby stanovenia podielu jednorazových obalov na nápoje, ktoré sú od 01. 01. 
2022 zálohované.

Tabu�ka 3. Tabu�ka vývoja Metodiky vzh�adom na aktuálnu alebo plánovanú zmenu legislatívy

Mesiac, rok Zameranie Metodiky

apríl 
2018

Metodika na kontrolu zne�istenia triedeného odpadu v zberných nádobách vrátane Protokolu  
o veri�kácii skuto�ného zlo�enia oddelene zbieranej zlo�ky komunálneho odpadu  

Metodika na kontrolu zne�istenia triedeného odpadu v zberných nádobách vrátane Protokolu 
na stanovenie podielu obalov a neobalových výrobkov

Metodika na kontrolu zne�istenia triedeného odpadu v zberných nádobách a na stanovenie 
podielu obalov a neobalových výrobkov v zberných nádobách na triedený zber

máj 
2018

Metodika na kontrolu zne�istenia triedeného odpadu v zberných nádobách a na stanovenie  
podielu obalov a neobalových výrobkov v zberných nádobách na triedený zber (vrátane grafov)

september 
2018

Metodika na kontrolu zne�istenia triedeného odpadu v zberných nádobách a na stanovenie podie-
lu obalov a neobalových výrobkov v zberných nádobách na triedený zber pre mesto Bratislava

november 
2018

Metodika na kontrolu zne�istenia triedeného odpadu v zberných nádobách a na stanovenie  
podielu obalov a neobalových výrobkov v zberných nádobách na triedený zber, s delením obalov 
z plastov na PET nápojový a iný ako nápojový (napr. drogéria, obaly z pochutín a pod.)

máj 
2019

Metodika upravená aj pre rýchlu kontrolu menších vzoriek (tzv. �ash analýzy) na kontrolu 
zne�istenia triedeného odpadu v zberných nádobách pre obce a mestá; stanovenie podielu  
obalov a neobalových výrobkov, ich �alšieho zlo�enia pre interné ú�ely

september
 2019

Nová Metodika na kontrolu zne�istenia triedeného odpadu v zberných nádobách pre obce  
a mestá; stanovenie podielu obalov a neobalových výrobkov, ich �alšieho zlo�enia pre interné 
ú�ely; delenie na poddruhy – nápojový PET pod�a farieb, iný ako nápojový PET pod�a farieb, oba-
ly z drogérie – PET �íra, HDPE �íra a mix, iné obaly z HDPE, obalová fólia – LDPE �íra a farebná, 
obaly – PVC, PP, PE, PS, neobalové výrobky – PET a iné ako PET, nápojové kovové obaly – Fe/Al, 
nenápojové kovové obaly – Fe/Al, kovové obaly – mix, obaly z papiera (mix) a kartón a lepenka, 
neobalový papier a lepenka, obalové sklo – �íre a farebné, neobalové sklo; príklady ne�istôt

máj 
2020

Metodika v oblasti triedeného zberu pre mesto Bratislava – zameranie na kontrolu skuto�ného 
zlo�enia oddelene zbieranej zlo�ky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre �u ur�enej vráta-
ne zis�ovania obsahu iných zlo�iek (zne�istenia) a na stanovenie podielu odpadov z obalov  
a neobalových výrobkov a ich �alšieho zlo�enia vrátane dotriedenia sekundárnych výstupov  
z triediacej linky

júl 
2020

Metodika pre SKLO na kontrolu skuto�ného zlo�enia oddelene zbieranej zlo�ky komunálneho 
odpadu pre SKLO vrátane zis�ovania obsahu iných zlo�iek (zne�istenia v kg a l); na stanovenie 
podielu obalov a neobalových výrobkov a ich �alšieho zlo�enia

október 
2020

Metodika pre mesto Bratislava na kontrolu skuto�ného zlo�enia oddelene zbieranej zlo�ky 
komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre �u ur�enej vrátane zis�ovania obsahu iných zlo�iek 
(zne�istenia) a porovnania obsahu ne�istôt vo vrecovom a kontajnerovom zbere

https://www.facebook.com/naturpack.sk/
https://www.instagram.com/naturpack/
https://www.youtube.com/user/videonaturpack
https://www.linkedin.com/company/natur-pack-a-s-
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jún 
2021

Metodika na kontrolu skuto�ného zlo�enia vo�ne pohodeného odpadu (tzv. litteringu), s pred-
nostným zis�ovaním vybraných zlo�iek z triedeného zberu; na stanovenie podielu odpadov  
z obalov a neobalových výrobkov a ich �alšieho zlo�enia vo vyzbieranej vzorke; na stanovenie 
podielu jednorazových plastových obalov pod�a smernice o zni�ovaní vplyvu ur�itých plastových 
výrobkov na �ivotné prostredie (�alej len „smernica SUP“) vo vyzbieranej vzorke; na stanovenie 
podielu jednorazových obalov na nápoje z plastu a kovu vo vyzbieranej vzorke (údaje z tejto 
analýzy neboli zahrnuté do výsledkov štúdie 100 analýz TZ KO)

Metodika na kontrolu skuto�ného zlo�enia oddelene zbieranej zlo�ky komunálneho odpadu  
v zbernej nádobe pre �u ur�enej vrátane zis�ovania obsahu iných zlo�iek (zne�istenia); na sta-
novenie podielu odpadov z obalov a neobalových výrobkov; na stanovenie podielu odpadov  
z jednorazových obalov na nápoje, ktoré budú zálohované, k celkovému obsahu v zbernej nádo-
be v jednotkách hmotnosti aj objemu

júl 
2021

Metodika FLASH ZKO + TZ na kontrolu skuto�ného zlo�enia ZKO, s prednostným zis�ovaním 
vybraných zlo�iek z triedeného zberu; na kontrolu zne�istenia triedeného odpadu v zberných ná-
dobách (na stanovenie podielu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v triedenom 
zbere; na stanovenie podielu jednorazových obalov na nápoje z plastu a kovu v triedenom zbere, 
ktoré budú zálohované); na overenie behaviorálnej metódy motivovania obyvate�ov k správne-
mu triedeniu a odklonu triedených zlo�iek KO zo ZKO (údaje z tejto analýzy neboli zahrnuté do 
výsledkov štúdie 100 analýz TZ KO)

14
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Metodika bola zostavená tak, aby jej aplikáciou v spolupráci s mestami a obcami, ako aj zberovými spo-
lo�nos�ami bolo mo�né:

 vykona� priebe�nú kontrolu skuto�ného zlo�enia oddelene zbieranej zlo�ky komunálneho odpadu  
v zbernej nádobe pre �u ur�enej,

 overi� funk�nos� triedeného zberu,

 ur�i� podiel obalov a neobalových výrobkov v plastoch, skle a papieri, 

 ur�i� zne�istenie obsahu zberných nádob inou zlo�kou,

 ur�i� poddruhy plastov a kovov pod�a materiálového zlo�enia vyhradeného výrobku,

 stanovi� podiel jednorazových nápojových obalov z plastov a kovov,

 ur�i� mieru zne�istenia vzh�adom na hmotnos� aj objem zne�istenia, 

 poukáza� na chyby pri triedení,

 vyu�i� údaje pre �alšie vzdelávanie a lepšiu informovanos� obyvate�stva o triedenom zbere

 a iné.

15
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Metodiku sme aplikovali v 19 mestách a 2 obciach, v niektorých aj opakovane. Počas rokov 2018 až 2021 
sme zrealizovali 100 analýz. Efektivita realizovaných analýz nespo�íva len v ich po�te, ale aj vo výbere,  
v ktorých mestách a obciach analýzu zopakova�. Jednoducho povedané: 100 analýz v 100 mestách a ob-
ciach prinesie výsledok, ale opakovaná analýza prináša pridanú hodnotu v možnostiach vyhodnocova-
nia a overovania. Preto sme sa do niektorých miest a obcí s odstupom �asu vrátili, aby sme zistili napr. 
trend nárastu alebo poklesu vyzbieraných zlo�iek, �i obec uplatnila navrhované opatrenia pre zvýšenie 
mno�stva vytriedených zlo�iek, alebo aký je vplyv ro�ného obdobia na vytriedené druhy a mno�stvá. 

Tabu�ka 4. Preh�ad o po�te analýz pod�a rokov a kontrolovanej zlo�ky

Rok

Kontrolovaná zložka

Spolu
Papier a 
lepenka Plasty Sklo

Kovy, VKM*/ 
kompozitné 

obaly
Plasty, kovy

Plasty, kovy, 
VKM*/ 

kompozitné 
obaly

VKM*/ 
kompozitné 

obaly

2018 26   7 17 0 1 12  1 64

2019 4 2 4 1 1 2  0 14

2020 1 0 1 0 0 5 0 7

2021 1 2 1 2 0 9 0 15

* názov „viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky“ (�alej len „VKM“) bol aplika�nou novelou zákona o odpadoch na-
hradený názvom „kompozitné obaly“, s ú�innos�ou k 27. decembru 2019. V tabu�kách a popiskoch k tabu�kám Štúdie pou�ívame 
pre preh�adnos� skratku VKM.

Celkovo sme v rámci uskutočnených analýz zmanipulovali 1 789 ks zberných nádob vrátane 1 ks ve�ko-
kapacitného kontajnera (�alej len „VKK“).

Tabu�ka 5. Preh�ad o po�te zmanipulovaných zberných nádob pod�a dostupného objemu 

Objem ZN 
v litroch 60 70 110 120 150 240 450 1100 1200 1230 1300 1500 3000 7000

Počet ks 26 25 67 1114 60 20 2 379 55 10 23 5 2 1

Po prepočítaní na objem sme zmanipulovali 704 660 litrov odpadov. Sumárne mno�stvo odpadov  
z triedeného zberu pred výberom vzorky bolo 38 384,09 kg, z �oho viac ako 1/3 bola ur�ená na priame 
analyzovanie. Celková hmotnosť vytriedenej vzorky predstavovala 13 147,57 kg, teda viac ako 13 t.
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Jedným z dvoch k�ú�ových ukazovate�ov, ktoré pri analýzach sledujeme hne� od za�iatku, je  zis�ovanie 
hmotnostného pomeru odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov. Zákon o odpadoch ani 
napr. vykonávacia vyhláška k zákonu neur�ujú presný postup pre toto zis�ovanie. Zo všetkých analýz je 
jasné, �e odpady z obalov tvoria hlavnú časť obsahu ZN na TZ. Málo významné rozdiely v zis�ovaní 
pomerov medzi odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov sú pri zlo�ke PAPIER A LEPENKA. 
Významný rozdiel je ale v prípade SKLA. Dôvodom je aj tá skuto�nos�, �e pri manipulácii so sklom v ZN, 
ale aj pri preprave sa zo sklených �repov ob�a�nejšie identi�kuje, �i sa jedná o �repy z obalov alebo z ne-
obalových výrobkov. Nako�ko zákon o odpadoch nepozná pri kovových obaloch a kompozitných obaloch 
pojem neobalového výrobku, údaj o tomto type odpadu v analýzach absentuje.  

Tabu�kové a gra�cké preh�ady preukazujú, k akým výsledkom sme dospeli.

Tabuľkový prehľad pomeru hmotnosti odpadov z obalov k hmotnosti odpadov z neobalových výrobkov

Tabu�ka 6.  Preh�ad hmotnostného pomeru odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov   
bez rozlíšenia typu a ve�kosti zbernej nádoby

Pomer odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v hmotnostnom vyjadrení v %

Rok 2018 až 
2021

Priemer 
(celkovo)*

Papier a 
lepenka* Plasty Plasty, 

kovy*
Plasty, 

kovy, VKM

Plasty, 
kovy, VKM 
(vo VKK)

Sklo

Odpady z 
obalov 

82,76 56,31 92,14 86,99 94,56 99,13 95,94 

Odpady z 
neobalových 
výrobkov

17,24 43,69 7,86 13,01 5,44 0,87 4,06

* v dvoch prípadoch zo 100 analýz nebol ur�ený pomer odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
Poznámka: Pri zbere VKM alebo pri kombinovanom zbere kovy, VKM sa pomer neur�uje, nako�ko zákon o odpadoch nede�nuje 
neobalový výrobok z kovov a VKM.  
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Graf 3. Pomer hmotnosti odpadov z obalov k hmot-
nosti odpadov z neobalových výrobkov – PRIEMER*

* v dvoch prípadoch zo 100 analýz nebol ur�ený 
pomer obalov a neobalových výrobkov

Graf 5. Pomer hmotnosti odpadov z obalov   
k hmotnosti odpadov z neobalových výrobkov  

– PLASTY

Graf 4. Pomer hmotnosti odpadov z obalov k hmot-
nosti odpadov z neobalových výrobkov – PAPIER A 

LEPENKA

Graf 6. Pomer hmotnosti odpadov z obalov   
k hmotnosti odpadov z neobalových výrobkov  

– PLASTY, KOVY

Odpady 
z neobalových
výrobkov

Odpady 
z neobalových
výrobkov

Odpady 
z neobalových
výrobkov

Odpady 
z neobalových
výrobkov

Odpady 
z obalov

Odpady 
z obalov

Odpady 
z obalov

Odpady 
z obalov
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