
Názov projektu: Stratégia nakladania s nebezpečnými odpadmi vrátane realizačných plánov 
 
Zdroj financovania: OPŽP – Kohézny fond EÚ 
 
Termín realizácie: 07/2010 – 8/2013 
 
Hlavný cieľ: Predchádzanie vzniku nebezpečných odpadov a obmedzenie zdravotných  
a environmentálnych rizík 
 
Špecifické ciele:  

- Vypracovanie Realizačných plánov pre nakladanie s vybranými komoditami 
nebezpečných odpadov 

- Vypracovanie Stratégie nakladania s nebezpečnými odpadmi s cieľom 
zlepšiť systém nakladania a aplikovať nové poznatky a technológie pre 
vybrané komodity 

 
Stručný popis: 
Východisková situácia: 
Vypracovanie stratégie nakladania s vybranými komoditami  nebezpečných odpadov  vyplýva 
z potreby riešenia úloh vyplývajúcich zo strategických dokumentov – POH SR  
a Programového vyhlásenia vlády SR. Je nevyhnutné, aby systém nakladania s týmito 
odpadmi vychádzal zo základných princípov, ktoré sú zavedené v EÚ a vyplývajú z príslušnej 
legislatívy. Nedostatočné legislatívne zabezpečenie a chýbajúce stratégie pre nakladanie 
prinášajú značné riziká pre zdravie ľudí a pre životné prostredie. Zavedenie pravidiel 
správneho nakladania s uvedenými odpadmi vychádza najmä z riešenia predchádzania ich 
vzniku, separácie a recyklácie odpadov, vrátane  plánu rozvoja  recyklačného priemyslu 
a zavádzania bezodpadových (máloodpadových) technológií, materiálového a energetického 
zhodnocovania environmentálne vhodným spôsobom. Cieľom je zníženie surovinovej 
a energetickej závislosti SR a bezpečné zneškodňovanie nebezpečných odpadov.  Ďalšou 
z úloh je riešenie ich dovozu, prípadne vývozu. Výstupom projektu bude jednotná stratégia  
pre nakladanie s vybranými  nebezpečnými odpadmi z hľadiska prístupu k nakladaniu, 
plánovaniu kapacít zariadení, výkonu kontroly a spracovania pravidiel ochrany ŽP a zdravia 
ľudí. 
 
Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu:  
Vypracovaná Stratégia nakladania s nebezpečnými odpadmi bude zahŕňať program 
predchádzania vzniku odpadu a bude podkladom pre vypracovanie POH SR, programov 
environmentálnych politík a koncepčných materiálov v oblasti odpadového hospodárstva.  
Realizačné plány pre 7 vybraných komodít nebezpečných odpadov budú nástrojom  
na dosiahnutie cieľov stanovených v POH SR, ktoré budú ďalej rozpracovávané 
v koncepčných a strategických  materiáloch pre rozvoj jednotlivých krajov, miest a obcí.    
Uvedené dokumenty bude možné využiť tiež na realizáciu legislatívnych, investičných, 
administratívnych, ekonomických, organizačných a výchovno-vzdelávacích opatrení. Taktiež 
je možné ich využiť na  vypracovanie metodických pokynov a príručiek,  pre rýchlu realizáciu 
opatrení , ktoré by mali zabrániť prenikaniu  nebezpečných odpadov do niektorých výrobkov 
a pri riešení rôznych ďalších  projektov.     
 
Spôsob realizácie projektu: 
Stratégie nakladania s nebezpečnými odpadmi a  Realizačné plány  budú vypracované podľa 
jednotnej štruktúry pre komodity: odpady s obsahom azbestu, batérie a akumulátory, odpady 



z elektrických a elektronických zariadení, odpadové oleje a odpadové emulzie, odpady 
s obsahom ortuti, staré vozidlá, odpady z veterinárnej starostlivosti. V rámci projektu budú 
realizované kontrolné dni, záverečné správy, oponentúry, zapracovanie pripomienok 
a odovzdanie výstupov projektu. Stratégie nakladania s nebezpečnými odpadmi budú 
vychádzať z analýzy doterajšieho stavu, vrátane bilancie vzniku a zmapovania siete zariadení 
na zhodnocovanie a zneškodňovanie uvedených odpadov, ktoré bude zabezpečovať SAŽP 
COHEM s využitím dátových podkladov z Regionálneho informačného systému o odpadoch 
prevádzkovaného SAŽP COHEM. Na ďalších častiach stratégií ako sú prognózy vzniku 
odpadov v SR, program predchádzania vzniku odpadu, zásady nakladania, identifikácia 
nedostatkov, vytýčenie strategických cieľov s časovými horizontami a postupmi pre ich 
dosiahnutie budú vzhľadom na špecifičnosť nakladania s jednotlivými komoditami  
zabezpečené externou spoluprácou.  
 
Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu:  
Vypracované Stratégie nakladania s nebezpečnými odpadmi, vrátane realizačných plánov pre 
vybrané druhy nebezpečných odpadov jednotným spôsobom budú vhodným podkladom pre 
vypracovanie POH SR. Výstup projektu bude relevantný podklad pre jednotný postup 
nakladania s komoditami  na celom území  SR. Stratégie nakladania s nebezpečnými odpadmi 
a ich realizačné plány budú slúžiť pre MŽP SR a relevantné ministerstvá pri vypracovaní 
návrhov opatrení na riešenie zdravotných a environmentálnych rizík vyplývajúcich 
z produkcie nebezpečných odpadov. Kvalita výstupov  je zabezpečená skutočnosťou, že 
SAŽP v rámci svojho COHEM okrem iného zodpovedá za nasledovné aktivity:   

• podieľanie sa na spracovaní stratégií, koncepcií, programov, plánov, štúdií, prehľadov 
informácií a správ na medzinárodnej, celoštátnej a regionálnej úrovni pre MŽP SR,  

• poskytovanie informácií o ŽP v zmysle Ústavy SR a ďalších zákonov,  
• podporné aktivity súvisiace s odborným vzdelávaním pracovníkov, školeniami, 

spracovaním metodík, medzinárodnou spoluprácou, riadením a riešením projektov,  
• odbornú činnosť v oblasti odpadového hospodárstva na národnej a medzinárodnej 

úrovni 

Udržateľnosť výsledkov projektu: 
Výsledky projektu - Stratégie a Realizačné plány pre vybrané komodity nebezpečných 
odpadov budú poskytovať vhodný rozhodovací nástroj pre ďalší postup  vlády SR (MŽP SR 
a ostatných dotknutých ministerstiev) pre napĺňanie  Programového vyhlásenia vlády v oblasti 
riešenia problematiky produkcie a nakladania s nebezpečnými odpadmi environmentálne 
vhodným spôsobom.   Uplatňovanie princípov jednotlivých stratégií a realizačných plánov 
v praxi má za cieľ zlepšiť doterajšiu úroveň nakladania s vybranými komoditami  
a informovať odbornú verejnosť  o plánovanom smerovaní v danej oblasti. Realizačné plány 
budú východiskom pri technicko-organizačnom zabezpečení nakladania s NO (zberová sieť 
a spracovateľské kapacity – zhodnocovacie/zneškodňovacie zariadenia,  preprava   a pod.)   
 
 
Projektový manažér:  
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