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1 Úvod 

1.1 Východiská analýzy 
 

Táto analýza vychádza z potrieb mesta Liptovský Mikuláš definovať problematické 

miesta odpadového hospodárstva v meste a následnom návrhu moţných riešení 

v krátkodobom horizonte 5 rokov, ako aj stredno- a dlhodobom časovom horizonte. 

Problém nakladania s odpadom v Liptovskom Mikuláši bol definovaný na pracovnom 

stretnutí MUDr. Alexandra Slafkovského, primátora mesta Liptovský Mikuláš, so 

zástupcami spoločnosti Denkstatt Slovensko s.r.o. Dipl. Ing. Ernstom Pichlerom a 

Mgr. Petrom Rakovským koncom roku 2011.  

Na základe informácií z tohto stretnutia ponúkla spoločnosť Denkstatt svoje sluţby 

pri realizácií prípadovej štúdie, zameranej na posúdenie funkčnosti a efektivity 

aktuálneho systému odpadového hospodárstva v regióne Liptovského Mikuláša, s 

navrhnutím opatrení pre optimálny vývoj odpadového hospodárstva v danej oblasti. 

 

1.2 Spoločnosť Denkstatt 
 

Denkstatt, ako jedna z popredných rakúskych poradenských spoločností v strednej 

a východnej Európe v oblasti trvalo udrţateľného rozvoja a ochrany ţivotného 

prostredia, ponúka rôzne sluţby v sektoroch: 

• Nakladanie s odpadmi a zdrojmi 

• Systémy riadenia 

• Ochrana ovzdušia a Energia 

• Trvalo udrţateľný rozvoj 

• Udrţateľnosť produktov 

• Sociálny dizajn 

 

Našimi klientmi sú obce a samosprávy, orgány štátnej správy – napr. ministerstvá 

(ţivotné prostredie, infraštruktúra, ekonomika, atď.), ako aj Európska komisia. 

Medzi našich klientov patria aj súkromné spoločnosti z nasledujúcich oblastí: 

automobilový priemysel, papierenský priemysel, chémia, ropa, potraviny, 

elektronika, oceľ a spracovanie kovov, drevo a stavebné materiály, ako aj dodávka 

prúdu a poskytovanie sluţieb. 

Denkstatt vyvíja riešenia v úzkej spolupráci so svojimi klientmi z priemyselného a 

verejného sektora, čo zabezpečí to, aby rozhodnutia prijaté dnes reagovali na výzvy 

zajtrajška. Projekty realizované pre našich priemyselných klientov sa sústredia na 

zvyšovanie prevádzkovej efektivity - z ekologického, sociálneho i ekonomického 

hľadiska. 
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2 Analýza 

2.1 Charakteristika regiónu 

2.1.1 Geografická poloha 

Mesto Liptovský Mikuláš leţí v centrálnej časti Liptovskej kotliny, je obklopené 

pohoriami Západné Tatry na severe, Nízke Tatry na juhu a Chočské vrchy na 

severozápade. Intravilán mesta sa rozprestiera prevaţne na pravom brehu rieky 

Váh, priamo pri jeho vtoku do vodnej nádrţe Liptovská Mara. Mesto je rozloţené v 

rovnobeţkovom smere (východ - západ), centrum mesta leţí v nadmorskej výške 

577 m n. m. Je sídlom okresu Liptovský Mikuláš, prirodzeným centrom regiónu 

stredný Liptov a zároveň najľudnatejším sídlom Liptova. 

 

 

Obr. č. 1: Poloha mesta Liptovský Mikuláš v rámci okresu LM (zdroj: http://maps.google.sk) 

2.1.2 Demografické ukazovatele 

Podľa informácií denníka SME (26. 5. 2011; „Počet obyvateľov v liptovských 

mestách stagnuje“)  klesol počet obyvateľov mesta za posledné desaťročie o viac 

ako tisíc. Príčinu netreba hľadať v klasickej demografickej krivke, pretoţe aj v 

Liptovskom Mikuláši sa v porovnaní s úmrtiami rodí viac detí. Jeden z dôvodov 

tohto stavu naznačuje aj pohľad do štatistiky prisťahovaných a odsťahovaných 
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osôb. Pokles počtu obyvateľstva v uplynulom desaťročí v Liptovskom Mikuláši súvisí 

hlavne s migráciou obyvateľstva. 

Trend poklesu počtu obyvateľov môţeme sledovať aj v Tab. č. 1, ktorá uvádza 

počty obyvateľov v rokoch 2006-2010. 

 

Vývoj počtu obyvateľov 
mesta LM (k 31.12.) 

2006 2007 2008 2009 2010 

32 786 32 748 32 687 32 566 32 318 

Tab. č. 1: Vývoj počtu obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš (zdroj: ŠÚ SR) 

 

K poklesu počtu obyvateľov však dochádza aj na úrovni okresu Liptovský Mikuláš, 

ako je aj vidieť v Tab. č. 2. 

Vývoj počtu obyvateľov 
okresu LM (k 31.12.) 

2006 2007 2008 2009 2010 

73 464 73 373 73 289 73 237 73 253 

Tab. č. 2: Vývoj počtu obyvateľov okresu Liptovský Mikuláš (zdroj: ŠÚ SR) 

 

Počet obyvateľov v regióne je pri analýze odpadového hospodárstva dôleţitým 

ukazovateľom, najmä pri odhade trendu vývoja mnoţstiev odpadu v budúcnosti. 

2.1.3 Ekonomické ukazovatele 

V meste je zastúpených niekoľko priemyselných odvetví. Predovšetkým je to 

koţiarsky priemysel s dlhoročnou tradíciou (Koţiarske závody / Nicolaus Leather, 

KZLM-Tilia, SlovTan), potravinársky (St. Nicolaus, Liptovská mliekareň), strojársky 

(Liptovské strojárne plus), drevospracujúci a výroba nábytku (Swedwood, Bianca), 

textilný (Quiltex, Mikultex). Poľnonákup Liptov sa zaoberá spracovaním a predajom 

osív, sadív a krmív. Do r. 2009 tu existoval aj obuvnícky priemysel reprezentovaný 

firmou Gabor. 

Priemyselný park v Liptovskom Mikuláši sa nachádza na ľavom brehu Váhu, pri 

ceste z Okoličného do Závaţnej Poruby. Na priemyselnú zástavbu bola zároveň 

vyhradená plocha aj v priestore medzi pravým brehom Váhu a cestou č. 18, od 

Okoličného aţ k Uhorskej Vsi. 

V roku 2006 bol zlikvidovaný areál bývalého závodu Maytex a na jeho mieste 

vznikajú menšie prevádzky. Súčasným trendom v meste je vytláčanie 

priemyselných podnikov do okrajových častí a do priemyselného parku. V 

posledných rokoch došlo k postupnému prebudovaniu areálov bývalých podnikov na 

obchodné i obytné účely (napr. na mieste jednej z prevádzok Koţiarskych závodov 

na Garbiarskej ulici vzniklo nákupné centrum Shopping Centrum NICOLAUS). 

 

Vznik a nakladanie s priemyselnými odpadmi má významný vplyv pri hodnotení 

situácie v odpadovom hospodárstve skúmanej lokality. V priemyselných závodoch 

často vznikajú veľké mnoţstvá ľahko recyklovateľných materiálov (obalové 

materiály, zvyšky po spracovaní a pod.), ktoré pozitívne ovplyvňujú štatistiky 

o zhodnotení odpadov v regióne. Na druhej strane, priemysel sa veľkou mierou 
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podieľa na vzniku nebezpečných odpadov. Nech uţ pri priemyselnej výrobe vzniká 

akýkoľvek odpad, treba si uvedomiť, či nás pri hodnotení odpadového hospodárstva 

v regióne zaujíma odpad ako celok, alebo sa chceme viac zamerať na komunálnu 

sféru. Teda odpady produkované obyvateľmi alebo pri správe verejných priestorov. 

2.1.4 Chránené územia a turistický ruch 

Na katastrálnom území mesta sa nachádzajú dve chránené územia. Obe leţia v 

juţnej časti mesta v ochrannom pásme NAPANT-u. Prvým je chránený areál 

Bodický rybník s ochranou lúčnych a brehových porastov podhorskej krajiny na 

brehoch Demänovky. Druhým je prírodná rezervácia Jelšie, predmetom ochrany je 

súvislý komplex porastov jelše lepkavej ako najväčšieho zachovaného areálu tejto 

dreviny v Liptovskej kotline. Mestské časti Andice, Benice, Bodice, Demänová, 

Iľanovo a Ploštín leţia v ochrannom pásme NAPANT-u, hranica prechádza po štátnej 

ceste I/18 a diaľnici D1. 

Ţiarska dolina v Západných Tatrách, blízka Demänovská dolina s jaskyňami a 

lyţiarskym strediskom Jasná Nízke Tatry, Jánska dolina s termálnymi prameňmi, 

Aquapark Tatralandia, ale aj mozaika historických a kultúrnych pamiatok s novou 

podobou historického jadra vytvárajú z mesta významné stredisko cestovného 

ruchu. 

Z týchto dôvodov je jasné, ţe akékoľvek riešenie odpadového hospodárstva bude 

veľmi citlivo vnímané verejnosťou, mimovládnymi organizáciami ako aj 

schvaľovacími a kontrolnými orgánmi štátnej správy. 

 

2.2 Právny rámec nakladania s odpadmi 

2.2.1 Základné právne dokumenty 

Základ právneho rámca nakladania s odpadmi v EÚ tvorí smernica EP a Rady 

2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení niektorých smerníc. 

Nakladanie s odpadmi v Slovenskej republike upravuje celý rad všeobecne 

záväzných právnych predpisov; 5 zákonov, 3 nariadenia vlády SR, 10 vyhlášok MŢP 

SR, 2 oznámenia Ministerstva zahraničných vecí SR a 1 oznámenie MŢP SR. Okrem 

toho s oblasťou odpadového hospodárstva súvisia aj viaceré ďalšie predpisy. 

Predovšetkým však vychádzame z: 

 Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

 Zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloţenie odpadov v znení neskorších 
predpisov 

 Vyhláška Ministerstva ţivotného prostredia SR č. 283/2001 Z. z o vykonaní 
niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov 

 Vyhláška Ministerstva ţivotného prostredia SR č. 284/2001 Z. z, ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov 

 Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
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2.2.2 Najnovšie a budúce právne dokumenty 

POH SR 2011-2015 - Dňa 22. 02. 2012 bol uznesením vlády SR č. 69 schválený 

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011-2015 (POH 

SR 2011-2015). 

Nakoľko POH SR 2011-2015 predstavuje strategický dokument v odpadovom 

hospodárstve Slovenskej republiky a výrazne zasahuje aj do odpadového 

hospodárstva v Liptovskom Mikuláši, venujeme sa jeho najdôleţitejším častiam 

v nasledujúcej kapitole. 

Zákon o odpadoch – v súčasnom Zákone č. 223/2001 Z. z. (o odpadoch) stále nie 

je plne implementovaná smernica 2008/98/ES, napriek tomu, ţe tak malo byť uţ 

v októbri 2010. Podľa aktuálnych informácií je nový zákon o odpadoch pripravený v 

paragrafovom znení na prijatie novou vládou. 

Program predchádzania vzniku odpadov v SR do roku 2020 - problematika 

predchádzania vzniku odpadov bude predmetom samostatného strategického 

dokumentu podľa čl. 29 smernice 2008/98/ES, ktorý pripravuje MŢP SR 

s predpokladom predloţenia na rokovanie vlády SR najneskôr v decembri 2013. 

2.2.3 POH SR na roky 2011-2015 a jeho vplyv na obce 

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2015 je minimalizácia 

negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a ţivotné 

prostredie, ako aj obmedzovanie vyuţívania zdrojov a uprednostňovanie 

praktického uplatňovania hierarchie odpadového hospodárstva. 

 

Obr. č. 2: Hierarchia odpadového hospodárstva. 

 

Strategickým cieľom odpadového hospodárstva SR je odklonenie odpadov 

od skládkovania, resp. znižovanie množstva odpadov ukladaných na 

skládky odpadov. 
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Systém POH je koncipovaný ako pyramída, takţe určujúcim je POH SR a od neho sa 

ďalej odvíjajú krajské programy a nadväzne na krajské programy aj programy 

pôvodcov a obcí. 

V zmysle poţiadaviek Smernice 2008/98/ES stanovuje POH SR 2011-2015 ciele pre 

jednotlivé typy odpadov, ktoré budú musieť byť neskôr transponované aj do 

obecných POH. Z nich vyberáme iba ciele pre komunálne odpady, biologicky 

rozloţiteľné komunálne odpady a biologické odpady, nakoľko sa v tomto prípade 

jedná o najväčšie mnoţstvá odpadu. 

Pre komunálne odpady sú stanovené nasledovné ciele: 

- do roku 2015 zvýšiť prípravu na opätovné pouţitie a recykláciu odpadu z 

domácností ako papier, kov, plasty a sklo a podľa moţnosti z iných zdrojov, pokiaľ 

tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako odpad z domácností, najmenej na 35 % 

hmotnosti vzniknutých odpadov. 

 

Pre biologicky rozloţiteľné komunálne odpady sú stanovené nasledovné ciele: 

- do roku 2013 zníţiť mnoţstvo skládkovaných biologicky rozloţiteľných 

komunálnych odpadov na 50 % z celkového mnoţstva (hmotnosti) biologicky 

rozloţiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995; 

- do roku 2015 zníţiť mnoţstvo skládkovaných biologicky rozloţiteľných 

komunálnych odpadov na 45 % z celkového mnoţstva (hmotnosti) biologicky 

rozloţiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995; 

- do roku 2020 zníţiť mnoţstvo skládkovaných biologicky rozloţiteľných 

komunálnych odpadov na 35% z celkového mnoţstva (hmotnosti) biologicky 

rozloţiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995. 

Definícia biologicky rozloţiteľných odpadov a východiskové mnoţstvo na stanovenie 

plnenia uvedeného cieľa sú dané v Stratégii obmedzovania ukladania biologicky 

rozloţiteľných odpadov na skládky odpadov prijatej vládou SR uznesením č. 

904/2010 z 15. decembra 2010. 

Pre biologické odpady sú stanovené nasledovné ciele: 

- zaviesť separovaný zber biologických odpadov s cieľom vykonávať kompostovanie 

alebo anaeróbne spracovanie odpadu; v prípade odpadov z potravín zabezpečiť 

zhodnotenie 90 % vzniknutých odpadov a z toho 80% vyuţiť na výrobu bioplynu a 

20% na výrobu kompostu; 

- spracúvať biologický odpad spôsobom, ktorý spĺňa vysokú úroveň ochrany 

ţivotného prostredia; 

- zvýšenie podielu zhodnocovania čistiarenských kalov z čistenia komunálnych 

odpadových vôd a odpadových vôd s podobnými vlastnosťami ako komunálne 

odpadové vody za účelom zlepšenia pôdnych vlastností najmenej na 85% 

z celkového mnoţstva vzniknutých čistiarenských kalov z čistenia komunálnych 

odpadových vôd a odpadových vôd s podobnými vlastnosťami ako komunálne 

odpadové vody. 
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Ide vskutku o ambiciózny cieľ, keďţe v roku 2009 bolo na Slovensku recyklovaných 

(teda materiálovo zhodnotených) iba 8,4% z celkového mnoţstva komunálnych 

odpadov. Energeticky zhodnotených bolo cca 6,8% komunálnych odpadov. Na 

skládku odpadov bolo uloţených aţ 82% komunálnych odpadov, čo je oproti 

minulým rokom veľmi negatívny ukazovateľ. 

2.2.4 Opatrenia POH SR 2011-2015 

Schválený POH SR 2011-2015 obsahuje 100 opatrení, ktoré by mali pri ich 

realizácii viesť k dosiahnutiu cieľov odpadového hospodárstva v horizonte roku 

2015. Opatrenia sú zoskupené do skupín podľa prúdov odpadov. 

Niţšie uvádzame opatrenia, ktoré majú (budú mať) priamy vplyv na rozhodovanie 

o smerovaní odpadového hospodárstva v Liptovskom Mikuláši. O niektoré z týchto 

opatrenia sme sa opierali aj pri našich záverečných odporúčaniach. 

O.1. Najneskôr do 12.decembra 2013 pripraviť súbor opatrení so zameraním na 

predchádzanie vzniku odpadov a prijať Program predchádzania vzniku odpadov v 

SR do roku 2020 v zmysle poţiadaviek článku 29 a 31 novej rámcovej smernice o 

odpade; 

O.14. Pri návrhoch na výstavbu nových skládok odpadov vţdy podrobne posúdiť 

potrebu takejto výstavby v regióne. Navrhované lokality regionálnych skládok je 

potrebné zapracovať do územných plánov regiónov pri najbliţšom preskúmaní 

schváleného územného plánu podľa osobitného predpisu; 

O.17. V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva spaľovať komunálne 

odpady v zariadeniach s energetickým vyuţitím; 

O.22. Vypracovať stratégiu odpadového hospodárstva SR s výhľadom do roku 2020 

(Termín plnenia 2013); 

O.23. Vyuţívať kampane na plnenie cieľov POH kvalitne organizovaných s ohľadom 

na jednotlivé cieľové skupiny, miestne podmienky a predmet kampane; 

O.27. Obce musia informovať svojich občanov o nových systémoch nakladania s 

odpadmi v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva; 

O.30. Pripraviť návrh systému financovania separovaného zberu zloţiek 

komunálneho odpadu (Termín plnenia – K termínu schválenia nového zákona 

o odpadoch); 

O.31. Zaviesť účinný separovaný zber kuchynského, reštauračného odpadu a 

biologicky rozloţiteľných odpadov z verejnej a súkromnej zelene a záhrad v súlade 

so Stratégiou zniţovania ukladania biologicky rozloţiteľných komunálnych odpadov 

na skládky odpadov schválenou uznesením Vlády SR č. 904/2010 zo dňa 

15.12.2010; 

O.34. Od roku 2015 zakázať skládkovanie odpadov, v ktorých je obsah organického 

uhlíka vyšší ako 5 hmotnostných percent; 

O.38. Zvýšiť mnoţstvá bioplynu vyrobeného z biologicky rozloţiteľných 

komunálnych odpadov a z biologických odpadov minimálne o 20% oproti mnoţstvu 
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bioplynu vyrobenému z biologicky rozloţiteľných komunálnych odpadov a z 

biologických odpadov v roku 2010; 

O.39. Podporiť budovanie bioplynových staníc, ktoré budú bioplyn vyrábať výlučne 

alebo v prevaţnej miere z odpadov; 

O.41. Biologicky rozloţiteľné odpady a kaly z čistenia komunálnych vôd v obciach 

nad 15 000 obyvateľov smerovať k zhodnocovaniu anaeróbnymi metódami s cieľom 

výroby bioplynu; 

 

2.3 Vývoj OH v rokoch 2006-2010 

2.3.1 Množstvo odpadu 

V ďalšej časti sa budeme venovať mnoţstvám vyzbieraného odpadu v meste 

i okrese Liptovský Mikuláš. Nakoľko zber a zneškodnenie nebezpečných odpadov 

v meste je riešené dodávateľsky, tieto kategórie odpadov nebudeme hodnotiť. 

Ťaţisko hodnotenia spočíva na komunálnych odpadoch, nakoľko tie tvoria 

podstatnú časť odpadového hospodárstva v meste a v okrese. 

Podľa Zákona č. 223/2001 Z. z. (o odpadoch) sú komunálne odpady: odpady z 

domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady 

podobných vlastností a zloţenia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo 

fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone 

činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo 

fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácnosti sa povaţujú aj odpady z 

nehnuteľností slúţiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad 

zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla 

pouţívaného pre potreby domácnosti, najmä z garáţí, garáţových stojísk a 

parkovacích stojísk. 

Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení 

verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe 

obce, a taktieţ pri údrţbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej 

zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych zdruţení. 

Kaţdoročne od roku 2005 má vznik komunálnych odpadov na Slovensku stúpajúcu 

tendenciu. V roku 2009 bol však zaznamenaný pokles vzniku komunálnych 

odpadov, čoho hlavnou príčinou môţe byť ekonomická situácia a negatívny vývoj v 

oblasti hrubého domáceho produktu, ktorý má na výške vzniku komunálnych 

odpadov, okrem iných faktorov, veľký podiel. 

V Slovenskej republike vzniklo v roku 2009 vyše 1,7 mil. ton komunálnych 

odpadov, čo na obyvateľa predstavuje cca 321 kg komunálnych odpadov. V 

porovnaní s inými členskými štátmi sa Slovenská republika kaţdoročne radí medzi 

štáty s najniţším mnoţstvom vzniknutých komunálnych odpadov na obyvateľa. 

Je zaujímavé sledovať vývoj mnoţstva odpadov v Liptovskom Mikuláši. Na rozdiel 

od celoslovenského trendu zaznamenávame v roku 2009 mierne zvýšenie 

mnoţstiev vyprodukovaných odpadov.  
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Rok 2006 2007* 2008 2009 2010 

Celkové množstvo odpadov v meste LM [t] 13 558 16 992 14 814 15 738 15 097 

Skládkované množstvo odp. v meste LM [t] 11 150 11 463 11 665 12 789 12 352 

Podiel skládkovania v meste LM [%] 82,24 67,46 78,74 81,26 81,82 
* údaje za rok 2007 sú ovplyvnené údajmi o množstve odovzdaných kovov obyvateľmi, ktoré čiastočne skreslili výsledné hodnoty. 

Tab. č. 3: Vývoj mnoţstiev produkovaného odpadu a mnoţstiev skládkovaného odpadu z mesta 

Liptovský Mikuláš (zdroj: MsÚ LM) 

 

Uvedené mnoţstvá môţeme názorne sledovať aj v grafe, ktorý jasne ukazuje 

tendenciu zvyšujúcich sa mnoţstiev skládkovaných odpadov. Výkyv kriviek v roku 

2007 je spôsobený údajmi o mnoţstve odovzdaných kovov obyvateľmi, ktoré boli 

zahrnuté v celkovom mnoţstve odpadov. Nakoľko tieto mnoţstvá neboli 

skládkované, povaţujeme krivku skládkovaných mnoţstiev za reálnu. Zvyšné dve 

krivky sú v roku 2007 ovplyvnené touto nepresnosťou. 

 

 

Graf. č. 1: Vývoj mnoţstva odpadov a podielu skládkovania v meste Liptovský Mikuláš (zdroj: MsÚ LM) 

Pre celkový obraz o vývoji za uplynulé roky je dobré sledovať porovnanie mesta 

(ako centra regiónu) a okresu Liptovský Mikuláš. Z uvedenej tabuľky (Tab. č. 4) 

priamo vidíme niekoľko trendov: 

1) v meste aj v okrese konštantne klesá počet obyvateľov; 

2) hoci podiel obyvateľstva je menej ako polovičný (cca 44%), podiel mnoţstva 

odpadov je viac ako polovičný (cca 55%). To môţe súvisieť so spôsobom 

ţivota (mestský / vidiecky), ale aj s vedením údajov o odpadoch. 
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3) produkcia odpadov má hlavne v meste vyššiu volatilitu ako v okrese, 

z dlhodobého hľadiska má mierne rastúci charakter; 

 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet obyvateľov mesta LM 32 786 32 748 32 687 32 566 32 318 

Celkové množstvo odpadov v meste LM [t] 13 558 16 992 14 814 15 738 15 097 

Skládkované množ. odpadov v meste LM [t] 11 150 11 463 11 665 12 789 12 352 

Počet obyvateľov okresu LM 73 464 73 373 73 289 73 237 73 253 

Celkové množstvo odpadov v okrese LM [t] 24 348 26 496 26 819 28 168 27 265 

Podiel obyvat. mesta LM v okrese LM [%] 44,63 44,63 44,60 44,47 44,12 

Podiel množ. odpadov mesta LM v okr. LM [%] 55,68 64,13 55,24 55,87 55,37 

Tab. č. 4: Vývoj počtu obyvateľov a mnoţstiev produkovaného odpadu v meste Liptovský Mikuláš v 

porovnaní s údajmi za okres Liptovský Mikuláš (zdroj: MsÚ LM a ŠÚ SR) 

 

Spomínané charakteristiky môţeme opäť názorne sledovať aj na nasledujúcom 

grafe, pričom červená farba znázorňuje mnoţstvá odpadu a modrá farba počet 

obyvateľov. Rozdiel medzi okresom a mestom je v pouţitých značkách. 

 

 

Graf. č. 2: Vývoj počtu obyvateľov a mnoţstiev produkovaného odpadu v meste Liptovský Mikuláš v 

porovnaní s údajmi za okres Liptovský Mikuláš (zdroj: MsÚ LM a ŠÚ SR) 
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2.3.2 Štruktúra odpadu 

Podrobné skúmanie štruktúry produkovaného odpadu v Liptovskom Mikuláši by si 

vyţadovalo samostatný rozsiahly prieskum. Pre potreby tejto analýzy preto 

pouţijeme prehľad vybraných zloţiek odpadov zo „Správy o stave odpadového 

hospodárstva v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2010“. 

Z uvedenej tabuľky jasne vyplýva, ţe najvýraznejšou zloţkou je zmesový 

komunálny odpad. To len dopĺňa predchádzajúce informácie o mnoţstve 

skládkovaného odpadu. K mnoţstvám odpadu, ktorý končí na skládke treba 

pripočítať aj ďalšiu kategóriu „Objemný odpad“. Naopak zloţka „biologicky 

rozloţiteľný odpad“ tvorí (väčšinou) najväčšiu časť odpadu, ktorý evidujeme ako 

zhodnotený. 

 

Vybrané zložky v tonách 2006 2007 2008 2009 2010 

Zmesový komunálny odpad 7 494 7 852 7 947 7 572 7 399 

Biologicky rozložiteľný odpad 1 339 2 213 1 632 1 621 1 241 

Objemný odpad 2 659 2 410 1 299 1 908 1 683 

Odpad z čistenia ulíc 984 994 862 1217 980 

Sklo 446 428 475 572 672 

Papier 335 338 626 375 595 

Plasty, tetrapakové obaly, kovové obaly 157 194 227 163 310 

Batérie 14,7 11,4 15,6 8,6 0,9 

Elektronický šrot (WEEE z domácností) 49,4 63 68 100 87 

Nebezpečné odpady 4,9 8,4 26,5 19,6 50,5 

Tab. č. 5: Prehľad vybraných zloţiek odpadu v meste Liptovský Mikuláš (zdroj: MsÚ LM) 

 

Pre vytvorenie komplexného pohľadu dopĺňame ešte prehľad odpadov 

produkovaných priemyselnými podnikmi v meste. Uvedené sú odpady, ktoré mali 

nie zanedbateľné mnoţstvá. Vidíme, ţe mnoţstvá jednotlivých odpadov kolísali 

počas rokov. Toto mohlo byť spôsobené buď výkyvmi vo výrobe, alebo nie rovnakou 

evidenciou v sledovaných rokoch. Je zrejmé, ţe najväčšie mnoţstvá tu majú 

zastúpené rôzne kaly. Odpad č. 04 01 06 predstavuje najväčšie mnoţstvá a bol 

produkovaný spoločnosťami koţiarskeho priemyslu, napr. Slovtan, s.r.o., Tatra – 

Leder spol. s r.o. a LIPTOSPOL s.r.o. 

 

Kód 
odpadu 

Názov odpadu 
Kateg
ória 

množstvo 

2006 2007 2008 2009 2010 

02 02 04 Kaly zo sprac. kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O 0 52 86 107 122 

03 01 05 
Piliny, hobliny, odrezky, odp. rezivo alebo drevotrieskové 
/ drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 

O 34 39 34 37 244 

04 01 06 
Kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu 
obsahujúce chróm v mieste svojho vzniku 

N 3143 2496 992 3149 981 
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04 01 07 
Kaly z kvapalného odpadu neobsahujúceho chróm 
spracovaného najmä v mieste svojho vzniku 

O 1265 1658 508 352 799 

04 01 08 
Odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, 
brúsny prach) obsahujúca chróm 

N 709 859 1136 1209 784 

04 01 09 Odpady z vypracovávania a apretácie O 533 149 322 40 24 

15 01 03 Obaly z dreva O 71 36 100 111 141 

17 01 07 
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc keramiky iné 
ako uvedené v 17 01 06 

O 238 543 2004 696 492 

17 09 04 
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené 
v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 1104 851 364 701 456 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 729 629 228 179 569 

Tab. č. 6: Prehľad niektorých druhov priemysel. odpadov v meste Liptovský Mikuláš (zdroj: MsÚ LM) 

 

Do budúcnosti by bolo určite ţiaduce vytvoriť systém motivácie firiem podnikajúcich 

na území mesta (okresu) k tzv. čistejšej produkcií (cleaner production). Takýto 

systém by bol výhodný pre obe strany. Na danom území by vznikalo menej odpadu 

a firma by šetrila náklady za odpad. Zároveň oba subjekty môţu prezentovať svoj 

pozitívny prístup k otázke ochrany ţivotného prostredia a udrţateľného rozvoja. 

2.3.3 Nakladanie s odpadom 

Skládkovanie odpadov zostáva aj naďalej najčastejším spôsobom nakladania s 

komunálnymi odpadmi. V SR bol zaznamenaný dokonca nárast odpadov 

ukladaných na skládky zo 78,75% v r. 2005 na 82,01% v r. 2009. 

Percento skládkovaných odpadov v Liptovskom Mikuláši sa pohybuje na úrovni 

Slovenska. Ako vidno z aktuálnych údajov za rok 2011, z celkového mnoţstva 

odpadov bolo skládkovaných 78,35%, pričom ak berieme do úvahy iba kategóriu 

komunálnych odpadov, tak vidíme, ţe na skládke skončilo aţ 83,78% odpadov. 

 

Nakladanie s odpadmi v meste Liptovský Mikuláš v roku 2011 

Celkové množstvo odpadov [t] 14 906,56 

 - z toho na skládku 
[t] [%] 

11 679,75 78,35% 

Celkové množstvo komunálnych odpadov [t] 11 955,19 

 - z toho na skládku 
[t] [%] 

10 015,61 83,78% 

Tab. č. 7: Nakladanie s odpadmi v meste Liptovský Mikuláš v roku 2011 (zdroj: MsÚ LM) 

 

Vyššie uvedené hodnoty sú markantné aj na nasledujúcich grafoch, ktoré vyjadrujú 

percentuálne zastúpenie skládkovania voči ostatnému spôsobu nakladania s 

odpadmi. Pod ostatným nakladaním rozumieme predovšetkým odovzdanie 

odpadových materiálov na ďalšie zhodnotenie (papier, sklo, plasty, kovy, 

nebezpečné odpady a pod.) buď priamo, alebo prostredníctvom oprávnených 

organizácií. 
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Graf. č. 3: Spôsob nakladania s odpadmi v meste Liptovský Mikuláš v roku 2011 (zdroj: MsÚ LM) 

 

 

Graf. č. 4: Spôsob nakladania s komunálnymi odp. v meste Lipt. Mikuláš v roku 2011 (zdroj: MsÚ LM) 

 

Separovaný zber komunálnych odpadov je zber oddelených zloţiek komunálnych 

odpadov. Jedná sa o mechanické oddelenie (napr. rukou) určitej časti odpadu a jej 

umiestnenie do samostatnej nádoby na to určenej. Hlavný význam separovaného 

zberu odpadov spočíva v zniţovaní mnoţstva zmesového odpadu, ktorý najčastejšie 

končí nepouţiteľný na skládkach. Podiel separovane zbieraného odpadu voči 

zmesovému odpadu je moţné pozitívne meniť zvyšovaním environmentálneho 

povedomia občanov, ktorý musia pochopiť naliehavosť problematiky odpadového 

hospodárstva v náraste mnoţstva odpadov a separovaním sa tak do určitej miery 

podieľať na trvalo udrţateľnom rozvoji. Separovaným zberom komunálnych 

odpadov je moţné nahradiť primárne surovinové zdroje a šetriť tak ţivotné 

prostredie. 
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2.4 Predpoklad vývoja v rokoch 2012-2022 (2032) 

2.4.1 Populácia 

Vychádzajúc z trendu, ktorý sme mohli sledovať v Tab. č. 4, resp. Grafe č. 2, sa 

domnievame, ţe počet obyvateľov mesta a okresu Liptovský Mikuláš sa 

v najbliţších rokoch nebude dramaticky meniť. Demografický vývoj je dlhodobý 

proces, na ktorý vplýva mnoţstvo faktorov.  

Európsky populačný trend speje skôr k starnutiu obyvateľstva a v niektorých 

krajinách uţ aj k negatívnemu prírastu obyvateľstva. Slovensko si zatiaľ drţí kladný 

prírastok a ako vieme, prirodzený prírastok obyvateľstva v Liptovskom Mikuláši je 

tieţ kladný. Ako však uţ bolo spomenuté, celkový prírastok je záporný. To súvisí 

s migráciou obyvateľstva a väčším počtom ľudí sťahujúcich sa mimo územia okresu 

Liptovský Mikuláš ako tých, čo sa do okresu prisťahovali. 

Predpokladáme, ţe ak budú vytvorené dobré podmienky pre bývanie mladých 

rodín, zastaví sa sťahovanie mimo región a naopak, môţe prísť k sťahovaniu do 

regiónu. Ak k tomu dôjde, bude to kompenzovať globálny problém starnutia 

a vymierania obyvateľstva. V celkovom meradle sa teda počet obyvateľov meniť 

nebude.  

2.4.2 Legislatíva 

Vývoj legislatívy v najbliţšom období uţ bol načrtnutý v kapitole 2.2.2. 

V nadchádzajúcich mesiacoch by mal byť predloţený na schválenie vláde SR nový 

zákon o odpadoch, ktorý bude konečne plne implementovať smernicu 2008/98/ES. 

Nový POH SR 2011-2015 kladie dôraz na predchádzanie vzniku odpadov a táto 

problematika by mala byť ošetrená najneskôr v roku 2013 samostatným 

strategickým dokumentom, určujúcim trend do roku 2020. 

Je isté, ţe podiel skládkovania odpadov na Slovensku nie je dlhodobo udrţateľný. 

Problémom ostáva dodrţiavanie platnej legislatívy uţ na štátnej úrovni a jej 

vykonávanie na niţších úrovniach. Jedna vec je schválenie právnych noriem 

a druhá vec je vytvorenie podmienok na ich dodrţiavanie a kontrola dodrţiavania. 

Malo by byť v záujme miest, obcí a regiónov Slovenska tlačiť prostredníctvom 

väčších zoskupení (VÚC, ZMOS, Únia miest Slovenska a pod.) na štátnu správu aby 

sa dôsledne zasadzovala o dodrţiavanie programových vyhlásení a strategických 

cieľov. 

2.4.3 Priemysel 

Existenciu fungujúcich priemyselných podnikov ovplyvňujú vo veľkej miere globálne 

výkyvy, ktoré z pohľadu slovenských moţností nie je moţné ovplyvniť. Jedná sa 

hlavne o svetové výkyvy ekonomiky ako napríklad nedávna ekonomická kríza. 

Druhým, ale rovnako dôleţitým faktorom sú lokálne podmienky vytvorené 

samosprávou, či regionálnymi štruktúrami (VÚC a pod.). Malo by byť v záujme 

samosprávy pritiahnuť a udrţať si na svojom území prosperujúce firmy. Jednou z 

moţností je aj ponuka dobre fungujúceho odpadového hospodárstva, s jasnou 
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štruktúrou, moţnosťami a cieľmi. Príklady optimálne nastaveného odpadového 

hospodárstva v menších regiónoch môţeme nájsť napríklad v susednom Rakúsku. 

Predpokladáme, ţe do budúcnosti bude aj v regióne Liptovského Mikuláša rásť 

mnoţstvo priemyselného odpadu. Tento trend by mal ale sledovať vývoj ostatných 

odpadov, teda zvyšovanie podielu vyseparovaných zloţiek vhodných na materiálové 

zhodnotenie a minimalizácia zvyškového netriedeného odpadu. 

2.4.4 Odpady 

POH SR na roky 2006 – 2010 stanovil mnoţstvo kvalitatívnych a kvantitatívnych 

cieľov pre celkové nakladanie s odpadmi, ako aj pre vybrané prúdy odpadov. 

Väčšina cieľov stanovených v POH SR ţiaľ nebola splnená. V POH SR na roky 2006 

– 2010 sa predpokladalo, ţe úroveň zhodnocovania odpadov bude rásť na úkor 

zneškodňovania odpadov skládkovaním. Takisto sa predpokladalo, ţe všetky 

spaľovne odpadov budú vyuţívať vzniknuté teplo na energetické účely. Ani jeden 

z týchto predpokladov sa však nenaplnil. 

So zvyšujúcou sa ţivotnou úrovňou stúpa aj produkcia odpadov. To môţeme 

sledovať aj na údajoch o produkcií odpadov v predchádzajúcich kapitolách. 

Domnievame sa, ţe tento trend sa nepodarí úplne zastaviť. Správne prijaté 

opatrenia ho však môţu výrazne spomaliť. Pomôcť by tomu mal aj budúci Program 

predchádzania vzniku odpadov v SR do roku 2020 a jeho implementácia na niţšie 

úrovne. 

Hoci predpokladáme celkový nárast produkcie odpadov, je veľmi dôleţité ako sa 

s týmito odpadmi bude nakladať. V prípade správneho zberu a triedenia je moţné 

minimalizovať zvyšný „nepouţiteľný“ odpad (ktorý dnes končí na skládkach) a 

presmerovať jeho tok na energetické zhodnotenie. Väčšina produkovaného odpadu 

však musí skončiť ako vytriedená druhotná surovina, vhodná na materiálové 

zhodnotenie. 

 

2.5 Možné kroky v oblasti odpadového hospodárstva 

2.5.1 Vývoj na celoštátnej úrovni aplikovateľný na regionálnu úroveň 

V poslednej dobe sú snahy o prevádzkovanie zariadení na termické zhodnocovanie 

odpadov, zaloţené na princípe anoxického tepelného rozkladu odpadov (pyrolýzne 

a plazmové jednotky). Tieto zariadenia dokáţu pri minimálnom vplyve na ţivotné 

prostredie zhodnotiť odpady za vzniku produktov, ktoré je moţné vyuţiť buď ako 

palivo, alebo ako surovinu na ďalšie priemyselné spracovanie. 

Podpora zariadení umoţňujúcich odklon odpadu od skládkovania sa však bude 

musieť sústrediť na zariadenia schopné realizovať príslušnú technológiu na 

ekonomicky akceptovateľnej úrovni. 

Z hľadiska potrieb vybudovania nových kapacít na zhodnocovanie odpadov je 

najviac problémovou oblasťou zhodnocovanie biologicky rozloţiteľných odpadov. 

Zákon o odpadoch podporil budovanie tzv. komunitných (malých) kompostární.  
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Veľkokapacitné kompostárne (napriek riadenému celoročnému procesu a 

moţnosťou získavať kompost štandardnej kvality) naráţajú na problém odbytu nimi 

vyrobeného kompostu. Musí sa vytvoriť mechanizmus na podporu umiestňovania 

kompostu vyrobeného z odpadov na trh. 

Druhou moţnosťou, ako riešiť odklonenie biologicky rozloţiteľných odpadov od 

skládkovania, je vyuţiť ich ako vstupnú surovinu na výrobu bioplynu. Predpokladá 

sa uprednostňovanie výstavby bioplynových staníc zameraných na zhodnocovanie 

odpadov pred bioplynovými stanicami, ktoré vyuţívajú špeciálne pestované 

technické plodiny. Vhodnou moţnosťou je výroba bioplynu v bioplynových 

staniciach na kombinované vstupné suroviny, napr. kombinácia biologicky 

rozloţiteľných odpadov a poľnohospodárskych vedľajších produktov zo ţivočíšnej 

výroby alebo čistiarenských kalov v kombinácii s biologicky rozloţiteľnými odpadmi 

v existujúcich kapacitách čistiarní odpadových vôd. 

2.5.2 Zber odpadu a separácia 

Pre nakladanie s komunálnymi odpadmi slúţia systémy mnoţstvového alebo 

vrecového zberu komunálnych odpadov a vytriedených zloţiek separovaného zberu, 

ako aj kalendárové zbery so zameraním predovšetkým na nebezpečné a zelené 

odpady. Tieto systémy je potrebné analyzovať a zamerať sa na zvýšenie miery 

separácie zloţiek komunálnych odpadov. 

Systémy zberu zeleného odpadu (biologicky rozloţiteľný odpad z parkov a záhrad) 

majú zavedené jednotlivé obce najčastejšie formou kalendárového zberu. Mestá by 

mali skrátiť intervaly kalendárového zberu, aby občania mohli svoje zelené odpady 

odovzdať na zhodnotenie a odpad nespaľovali na svojich pozemkoch. 

Doposiaľ nie je zavedený systém zberu biologicky rozloţiteľných komunálnych 

odpadov. Tento musí nadväzovať na koncového spracovateľa, teda kompostáreň 

alebo bioplynovú stanicu, prípadne čistiareň odpadových vôd s výrobou bioplynu z 

odpadov. Pri zavádzaní systému zberu biologicky rozloţiteľných komunálnych 

odpadov bude potrebná súčinnosť samospráv a zariadení na nakladanie s odpadmi, 

prípadne s odpadovými spoločnosťami, ktoré na danom území zabezpečujú zber 

komunálnych odpadov. Do budúcna je nevyhnutné uvaţovať o zbere kuchynského a 

reštauračného odpadu v tých mestách, kde to bude ekonomicky efektívne s 

nadväznosťou na bezpečné (z hľadiska ochrany zdravia obyvateľov) zhodnotenie 

tohto odpadu. 

POH SR 2011-2015 predpokladá podporu rozširovania zariadení na mechanicko-

biologickú úpravu odpadov, najmä v oblastiach s vysokou aglomeráciou 

obyvateľstva a vo väčších mestách bude aj pri kuchynskom a reštauračnom odpade 

podporovaná anaeróbna digescia. 

2.5.3 „Splitting“ a Mechanicko-biologické spracovanie odpadov 

Mechanicko-biologická úprava (MBÚ) predstavuje spracovanie zmesových 

komunálnych odpadov, prípadne ďalších odpadov (napríklad špecifických 

priemyselných odpadov), pomocou mechanického roztriedenia, na vyuţiteľné 
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(energeticky či materiálovo) a nevyuţiteľné odpady a následne biologickú úpravu 

vytriedených biologických zloţiek. 

Hlavným cieľom MBÚ je minimalizovať dopad na ţivotné prostredie spojený s 

konečným odstraňovaním biologicky rozloţiteľných odpadov a k tomu získať ďalšie 

hodnotné materiály zo vstupujúcich odpadov, v podobe materiálovo či energeticky 

zhodnotených materiálov. To je predovšetkým výhrevná frakcia tuhého odpadu, 

bioplyn, kovy atď. 

Samotný proces MBÚ začína triedením odpadu (tzv. „splitting“), pri ktorom sú 

mechanicky vytriedené zloţky odpadu vhodné na materiálové zhodnotenie (kovy, 

plasty, čiastočne papier). Počas procesu mechanického spracovania dôjde k 

separácii organickej frakcie od zvyškového odpadu (cca 30 – 40% celkovej váhy). 

Organická frakcia môţe byť zmiešaná napríklad s čistiarenským kalom a spracovaná 

kompostovaním alebo čiastočne v bioplynovej stanici. Spracovaniu v bioplynovej 

stanici však musí predchádzať proces hygienizácie. 

Splitting je vhodným krokom ku zniţovaniu skládkovaného mnoţstva odpadu, 

ktorý nevyţaduje extrémne vysoké investičné náklady. Tie sa pohybujú v závislosti 

od kapacity zariadenia, ako aj ţelanej úrovne triedenia na úrovni cca 1-4 mil. EUR. 

Takéto zariadenie je moţné v budúcnosti rozšíriť aj na komplexný systém MBÚ. 

Vhodná je aj investícia do bioplynovej stanice, v ktorej sú spracovávané odpady 

z poľnohospodárskej produkcie, kaly z čistenia odpadových vôd a tieţ aj kuchynské 

a reštauračné biologické odpady. Pri takomto zariadení treba myslieť na potrebu 

pravidelného prísunu materiálu počas celého roku. Rovnako je dôleţité počítať 

s vyuţitím produkovanej elektrickej energie a tepla. Investičné náklady na 

bioplynovú stanicu závisia od veľkosti a plánovaného vyuţitia, avšak stanice s 

inštalovaným výkonom 1MW počítajú s rozpočtom od cca 3,5 mil. EUR. 

2.5.4 Energetické zhodnotenie odpadov 

2.5.4.1 Spaľovanie odpadov klasickým spôsobom (roštové spaľovanie) 

V súčasnosti sú na Slovensku prevádzkované dve spaľovne ostatných odpadov 

(Bratislava, Košice). Ak spaľovne odpadov budú spĺňať koeficient energetickej 

účinnosti stanovený novou rámcovou smernicou o odpade, budú môcť byť 

klasifikované ako zariadenia na zhodnocovanie odpadov, kód nakladania R1. 

Vhodnosť umiestnenia spaľovní ostatných odpadov určí Koncepcia energetického 

zhodnocovania a spaľovania odpadov, ktoré pripraví MŢP SR. Je potrebné zvýšiť 

technologickú úroveň spaľovní odpadov s vysokým stupňom ochrany ovzdušia, čo 

je dôleţité predovšetkým v prípade spaľovní nebezpečných odpadov. 

Vzhľadom na vysoké investičné náklady a potrebu veľkého mnoţstva odpadu sa javí 

moţnosť roštovej spaľovne pre región Liptovského Mikuláša ako nereálna. Moţnosť 

takéhoto riešenia by sa dala posudzovať iba pri väčších územných celkoch, 

prípadne aţ na úrovni Ţilinského kraja. Klasické roštové spaľovanie ani nezapadá 

do aktuálnej koncepcie POH SR 2011-2015. Preto by bolo veľmi ťaţké takýto zámer 

presadiť. 
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2.5.4.2 Plazmové splyňovanie – teoretický základ 

Pokusy o praktické vyuţitie plazmovej technológie v oblasti zneškodňovania 

niektorých druhov odpadov boli prevedené na pôde rôznych výskumných pracovísk 

uţ pred niekoľkými desiatkami rokov. Moţnosť likvidácie toxických látok 

obsiahnutých v odpadoch, výrazná minimalizácia objemu odpadu a ekologická 

šetrnosť technológie, vytvárali dobré zázemie pre oblasť výskumu a vývoja. 

Plazmové splyňovanie odpadov je technologicky moderný a z environmentálneho 

hľadiska prijateľný termický proces zneškodňovania odpadov. Na zneškodňovanie 

odpadov vyuţíva extrémne vysoký tepelný tok vyţarovaný z nízkoteplotného 

plazmového oblúka generovaného elektrickým poľom. 

Výstupom z procesu splyňovania sú vyuţiteľné vedľajšie produkty vo forme 

syntézneho plynu (tzv. “syngas”), kovov a inertnej trosky. Treba povedať, ţe pri 

plazmovom splyňovaní sa nejedná o proces spaľovania ako ho poznáme pri 

klasickom spaľovaní odpadov. Proces splyňovania je vykonávaný bez prítomnosti 

kyslíka v inertnej atmosfére tvorenej dusíkom alebo iným plynom. 

K najvyspelejším spoločnostiam v tomto odvetví patria AlterNRG (ktorá prevzala 

plazmovú technológiu vyvinutú spoločnosťou Westinghouse Plasma Corporation), 

ďalej InEnTec LLC (dnes pod názvom S4 technologies) a Plasco Energy Group. 

Niektoré ďalšie spoločnosti (napríklad Solena a Europlasma) tieţ vyvíjajú 

technológie plazmového splyňovania na spracovanie TKO. Technológia spoločnosti 

Westinghouse bola testovaná niekoľko rokov v Japonsku a spoločnosť Plasco 

prevádzkuje pilotné zariadenie v Ottave v Kanade. 

Výhody plazmového splyňovania sa javia ako zrejmé a veľmi veľké. Proces je 

sebestačný s elektrickou energiou, je šetrný k ţivotnému prostrediu a výstupom sú 

materiály, ktoré majú komerčné vyuţitie a preto generujú zisk. 

 

Okrem zneškodňovania novo produkovaného odpadu je moţné systém vyuţiť aj na 

zneškodňovanie uţ existujúcich odpadov na skládkach, ktoré je potom ľahké 

rekultivovať. Produkovaný syntézny plyn má uplatnenie priamo pri výrobe 

elektrickej energie, alebo aj ako základ pre výrobu čistých plynov pre komerčné 

vyuţitie. 

2.5.4.3 Plazmové splyňovanie – konkrétne riešenie 

Spoločnosť BKB Metal, a.s. z Ostravy zastupuje spoločnosť AlterNRG pri hľadaní 

uplatnenia technológie plazmového splyňovania v Českej a Slovenskej republike. 

Zástupcovia tejto spoločnosti oslovili aj predstaviteľov mesta Liptovský Mikuláš 

s konkrétnou ponukou na výstavbu zariadenia vyuţívajúceho princíp plazmového 

splyňovania. Pre úplnosť tejto analýzy sme sa stretli s predstaviteľmi spoločnosti 

BMB Metal, a.s. a nechali si vysvetliť detaily ponuky a moţnosti uplatnenia pre 

Liptovský Mikuláš. 

Treba povedať, ţe predstavená ponuka má nesporné výhody, avšak pri jej 

posudzovaní musíme prihliadať okrem kladných stránok aj na moţné riziká. 
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Na základe údajov spoločnosti BKB Metal, a.s. môţeme urobiť nasledovné 

zhodnotenie predstaveného zámeru plazmového splyňovania: 

 

Pozitíva Komentár 

Zmenšenie objemu odpadu. 

Pri plazmovom splyňovaní dochádza k 
mierne horšiemu zmenšeniu objemu 
a hmotnosti odpadov oproti klasickému 
spaľovaniu. 

Výroba elektrickej energie. 

Výroba elektriny a jej výkup za štátom 
dotované ceny je základom predstaveného 
podnikateľského plánu. Kalkulácia výroby 
elektrickej energie je zaloţená na údajoch 
výrobcu a údaje nie je moţné overiť 
z nezávislých zdrojov kvôli chýbajúcim 
referenčným projektom. Dodávateľ taktieţ 
počíta s 8.000 pracovnými hodinami za rok, 
čo sa nám zdá nereálne. 

Odpadom z výroby je 
vitrifikovaná troska, 
použiteľná v stavebníctve. 

Plán počíta s predajom 22.000 t tohto 
materiálu stavebným firmám po cca 60 
EUR/t. Nie je však jasné, či by stavebné 
firmy mali o takýto produkt (za 
predpokladanú cenu) záujem. 

Energetické zhodnotenie 
odpadu. 

Pri optimálnom zloţení vstupných odpadov 
a správnom fungovaní technológie by 
prevádzka mala byť energeticky sebestačná 
a nadbytočne vyrobená energia bude 
dodávaná do siete. To však platí aj pre 
klasické spaľovne. 

Vznik syntézneho plynu 
(„syngas“). 

Aby mohol byť „syngas“ pouţiteľný, musí mu 
predchádzať dôkladné čistenie. Toto nie je 
jednoduchý proces a prakticky je to hlavná 
prekáţka pri čistení akýchkoľvek plynov. 
Odpadom z čistenia môţu byť vysokotoxické 
zlúčeniny vo filtroch. 

Nízka cena za zneškodnenie 
odpadov. 

Predstavená ponuka počíta so zachovaním 
rovnakej ceny za tonu zneškodneného 
odpadu ako je v súčasnosti pri skládkovaní 
(cca 27 EUR/t), resp. bude kopírovať jej 
výšku v budúcnosti. Táto cena však dnes 
predstavuje netriedený odpad za súčasných 
legislatívnych podmienok. Keďţe obce budú 
musieť postupne prejsť na triedenie 
a zhodnocovanie odpadov (bez ohľadu na 
spôsob zneškodnenia zvyškového odpadu), 
cena pôjde určite výrazne nahor. 

Negatíva Komentár 

Proces nerieši problém vzniku 
odpadov. 

Hoci je energetické zhodnocovanie lepší 
spôsob nakladania s odpadom ako 
skládkovanie, je to iba predposledný stupeň 
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v odpadovej hierarchií a mali by mu 
predchádzať environmentálne hodnotnejšie 
spôsoby nakladania, tak ako to nariaďuje 
POH SR 2011-2015. 

Nová technológia. 

Testovacie prevádzky sú známe uţ desiatky 
rokov, avšak zatiaľ ich vţdy sprevádzali 
problémy. Aj to je dôvod, prečo takáto 
inštalácia nemá v Európe referenčný príklad. 

Vysoká energetická náročnosť 
procesu. 

Spotreba energie je krytá vlastnou výrobou. 
Skutočná celková produkcia je však otázna. 

Prevádzkové náklady. 

Vzhľadom na chýbajúce referencie v Európe 
je ťaţké určiť presné prevádzkové náklady. 
Prevádzkové náklady predstavené 
dodávateľom nepokladáme za reálne. 

Ďalšie faktory Komentár 

Verejná mienka. 

Zo skúseností vieme, ţe verejnosť iba ťaţko 
akceptuje (resp. vôbec neakceptuje) 
výstavbu podobných zariadení, a to hlavne 
ak sa jedná o zariadenie s regionálnym 
záberom. 

Vysoké investičné náklady. 

Celkové investičné náklady sa pohybujú 
pribl. na úrovni 42 mil. EUR. Spoločnosť však 
plánuje výstavbu ako developerský projekt, 
bez nutnej finančnej spoluúčasti obcí. 

Dostatočné množstvá odpadu. 

Pre optimálne fungovanie podobného 
zariadenia je potrebných cca 50.000 ton 
komunálnych odpadov za rok, plus 
dodatočných 19.000 ton biomasy, nakoľko 
„syngas“ vzniká z organickej zloţky. Potreby 
takejto prevádzky sú v rozpore so snahou 
o zniţovanie mnoţstiev odpadu a 
minimalizáciu podielu jeho organickej zloţky 
deklarovanou v POH SR 2011-2015. 

2.5.5 Skládkovanie 

Skládkovanie odpadov je doteraz najpouţívanejším spôsobom nakladania s 

odpadmi v SR. Podľa POH SR 2011-2015 je na území Slovenska prevádzkovaných 

118 skládok odpadov, z toho 89 je skládok určených pre odpad, ktorý nie je 

nebezpečný (ostatný), 12 pre nebezpečný odpad a 17 pre inertný odpad. Kapacita v 

súčasnosti prevádzkovaných skládok odpadov je dostatočná, preto nie je nutné 

budovať nové skládky odpadov. 

Skládkovanie je posledným stupňom v odpadovej hierarchií a odpad, ktorý končí na 

skládke by mal byť uţ len zvyškom po predchádzajúcich úpravách. Aj POH SR 

2011-2015 určuje, ţe problémy nakladania predovšetkým s komunálnymi odpadmi 

sa musia riešiť dôsledným triedením v mieste vzniku, zriadením integrovaných 

systémov nakladania s odpadmi vrátane MBÚ s následným materiálovým a 

energetickým zhodnotením vytriedených frakcií, pričom je potrebné zohľadňovať 
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princíp blízkosti. Vzhľadom na vysoké investičné náklady takýchto integrovaných 

systémov ich výstavba a prevádzka sa musí riešiť v rámci väčších území, najlepšie 

na úrovni VÚC. Je vhodné spojiť integrované systémy nakladania s odpadmi s 

efektívnym vyuţívaním vyrobenej energie v danom území. 

V dostupnej vzdialenosti od mesta Liptovský Mikuláš sa nachádzajú tri 

prevádzkované skládky, na ktoré je moţné vyváţať komunálny odpad. Je to skládka 

vo Veternej Porube (prevádzkovateľ VPS Liptovský Mikuláš; vzdialenosť od centra 

LM cca 7km), v Liptovskom Hrádku (prevádzkovateľ TSM Liptovský Hrádok; 

vzdialenosť od centra LM cca 10km) a Regionálna skládka v Partizánskej Ľupči 

(prevádzkovateľ Mondi Business Paper SCP, a.s.; vzdialenosť od centra LM cca 

19km). 

 

 

 

Obr. č. 3: Umiestnenie skládok v okolí mesta Liptovský Mikuláš (zdroj: http://geo.enviroportal.sk) 
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3 Všeobecné odporúčania 

3.1 Krátkodobé hľadisko - do r. 2017 

3.1.1 Zvyšovanie environmentálneho povedomia občanov 

Z údajov za rok 2010 poskytnutých MsÚ LM vyplýva, ţe na propagáciu v rámci 

odpadového hospodárstva bolo vynaloţených 360 EUR, čo je iba cca 0,04% 

celkových výdavkov na fungovanie odpadového hospodárstva. Ţiaľ, musíme 

skonštatovať, ţe táto oblasť bola poddimenzovaná. Sme presvedčení, ţe 

niekoľkonásobné navýšenie tejto čiastky by malo za následok mnohonásobné 

úspory na strane ostatných nákladov. Hoci propagácia správnych krokov 

v odpadovom hospodárstve prebieha aj v médiách, ktoré neboli zahrnuté 

v uvedenej sume (web stránka, mesačník Mikuláš a pod.), odporúčali by sme 

cielenú, dlhodobú a profesionálnu kampaň. 

Neustále zvyšovanie povedomia obyvateľstva a zainteresovanej verejnosti o 

podporovaných oblastiach nakladania s odpadmi s cieľom dodrţiavať hierarchiu 

odpadového hospodárstva v praxi si kladie za cieľ aj nový POH SR 2011-2015. Na 

daný účel sa pouţijú a budú z úrovne štátnej správy na úseku odpadového 

hospodárstva a ňou riadených odborných organizácií podporované informatívne a 

vzdelávacie kampane so zameraním na nasledujúce cieľové skupiny: 

a) kampane zamerané na širokú verejnosť; 

b) kampane zamerané na samosprávy; 

c) kampane zamerané na podnikateľov v odpadovom hospodárstve; 

d) kampane zamerané na výrobcov vybraných výrobkov a ich distribútorov. 

Pri aktivitách zameraných na zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov 

odporúčame ešte vo väčšej miere zapojiť mimovládne organizácie, ktoré na 

Slovensku alebo lokálne, dlhodobo pozitívne pôsobia v oblasti environmentálnej 

výchovy. 

V tomto bode zároveň pozitívne hodnotíme kroky, ktoré uţ boli realizované. 

Napríklad kampaň „Neseparujte sa! Separujte s nami“ na podporu separovaného 

zberu, alebo priestor na otázky a odpovede na webovej stránke mesta. Ako 

môţeme vidieť z priloţenej ukáţky na Obr. č. 4, poloţená otázka bola dobre 

zodpovedaná. Dôleţité však je, či došlo aj k následným krokom, spomenutým 

v odpovedi. Moţno by bolo dobré informovať na stránke o výsledku. 
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Obr. č. 4: Pozitívna ukáţka komunikácie s obyvateľmi (zdroj: http://www.mikulas.sk) 

3.1.2 Poplatky 

Na Slovensku zatiaľ neexistuje štatistika, ktorá by sa zaoberala zberom a 

vyhodnocovaním údajov o príjmoch obcí z miestneho poplatku za komunálne 

odpady a za drobné stavebné odpady. Vo všeobecnosti však väčšina obcí často 

dotuje z politických dôvodov odpadové hospodárstvo z rozpočtu obce, pretoţe 

príjmy z miestnych poplatkov nepokryjú reálne náklady spojené s nakladaním s 

komunálnymi odpadmi na území obce. 

Z údajov za rok 2010 poskytnutých MsÚ LM vyplýva, ţe príjmy z vyzbieraných 

poplatkov nepokrývajú náklady mesta na činnosti odpadového hospodárstva. 

Prieskum, ktorý sme realizovali v roku 2011 ukázal, ţe poplatok obyvateľov 

Liptovského Mikuláša za komunálne odpady je pod priemerom Slovenska. A hoci 

zvyšovanie poplatkov patrí medzi nepopulárne opatrenia, v záujme udrţateľnosti 

a rozvoja odpadového hospodárstva povaţujeme čo najskoršie navýšenie poplatku 

za nevyhnutné. 
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Porovnanie vychádza z doručených výsledkov prieskumu, realizovaného spoločnosťou Denkstatt Slovensko s.r.o. v mesiaci júl 201 1, v mestách SR s počtom 
obyvateľov nad 20.000, s výnimkou Bratislavy a Košíc. Chýbajúce údaje boli doplnené na základe VZN  zverejnených na internete.

Graf. č. 5: Výška poplatkov obyvateľov miest SR za komunálne odpady v r. 2011 (zdroj: Denkstatt) 

 

V období rokov 2011 – 2015 sa očakáva legislatívna úprava, ktorá bude znamenať 

zvýšenie sadzby pre výpočet poplatkov za ukladanie odpadov na skládky odpadov, 

čo spôsobí vyššie náklady spojené so skládkovaním odpadov a očakáva sa, ţe 

následkom toho budú odpady vo väčšej miere zhodnocované. 

3.1.3 Zabezpečenie skládkovacích kapacít 

Budovanie nových skládok odpadu nie je v súlade s POH SR 2011-2015 a je tieţ 

finančne náročné. Treba si však uvedomiť, ţe aj po dosiahnutí cieľov POH bude 

potrebné zneškodňovať zvyškový odpad, ktorý ostane po ostatných činnostiach 

(napríklad MBÚ). Taktieţ nie je moţné očakávať okamţitý prechod na optimálny 

systém separovaného zberu a zhodnocovania odpadov. Z tohto dôvodu je 

nevyhnutné zabezpečiť dostatočné skládkovacie kapacity na najbliţšie obdobie. 

Podľa našich zistení by to bolo moţné dobudovaním novej kazety na skládke vo 

Veternej Porube alebo v Liptovskom Hrádku. 

3.1.4 Spájanie do väčších celkov 

Veľký znamená silný. Takto treba chápať pozíciu zdruţení, či zoskupení miest a obcí 

pri riešení rôznych problémov. Odpadové hospodárstvo nie je výnimkou. 

Navrhujeme čo najskoršie začatie jednania s okolitými okresmi za účelom spájania 

do funkčných regionálnych štruktúr. 
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Pre lepšiu ilustráciu pripájame nasledujúcu tabuľku, v ktorej sú uvedené mnoţstvá 

produkovaných odpadov a počet obyvateľov v okolitých okresoch regiónu Liptov-

Orava. 

 

Komunálny odpad v okresoch [t] 2006 2007 2008 2009 2010 

  Dolný Kubín 14 123 15 538 16 288 16 020 23 021 

  Liptovský Mikuláš 24 348 26 496 26 819 28 168 27 265 

  Námestovo 11 278 12 715 12 235 12 215 13 497 

  Ružomberok 21 365 25 233 25 109 25 239 23 501 

  Tvrdošín 10 288 10 991 12 942 10 967 11 775 

spolu 81 403 90 973 93 393 92 610 99 059 

      Počet obyvateľov v okresoch 2006 2007 2008 2009 2010 

  Dolný Kubín 39 441 39 435 39 490 39 540 39 553 

  Liptovský Mikuláš 73 464 73 373 73 289 73 237 73 253 

  Námestovo 58 231 58 549 58 944 59 379 59 754 

  Ružomberok 59 047 59 036 59 011 59 108 59 113 

  Tvrdošín 35 641 35 741 35 864 35 996 36 147 

spolu 265 824 266 134 266 598 267 260 267 820 

Tab. č. 8: Porovnanie produkcie komunálnych odpadov a počtu obyvateľov v okresoch Liptov-Orava 

(zdroj: ŠÚ SR) 

 

Z uvedenej tabuľky vyplýva, ţe takýto región pokrýva potreby cca 100.000 

obyvateľov a produkuje sa tu cca 267.000 ton odpadov. A to sú uţ rozhodne čísla, 

pri ktorých sa dá uvaţovať s rentabilnou prevádzkou niektorého z moderných 

zariadení na spracovanie odpadu. Takto vytvorený región by taktieţ dosiahol lepšie 

vyjednávacie podmienky s niektorou zo silných spoločností v odpadovom 

hospodárstve. 

3.1.5 Podrobná koncepcia odpadového hospodárstva v regióne 

Predkladaná analýza je len zhrnutím známych a dostupných informácií a údajov o 

odpadovom hospodárstve v regióne Liptovského Mikuláša. Pre jasné stanovenie 

ďalších krokov, ktorými sa má odpadové hospodárstvo v tejto lokalite uberať, bude 

potrebné vypracovať podrobnú koncepciu OH v regióne. Podrobne spracovaná 

koncepcia by mala zachytávať jednotlivé materiálové toky a vyhodnocovať ich 

aktuálny stav a potenciál na zlepšenie. Takáto koncepcia by nebola iba 

jednorazovou štúdiou, ale bolo by nutné ju kaţdý rok aktualizovať a vyhodnocovať 

dosiahnuté zlepšenia. Zároveň musíme podotknúť, ţe aţ na základe takejto 

dôkladnej analýzy sa bude dať navrhnúť konkrétne riešenie ďalšieho spracovania 

odpadov. 
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3.2 Stredno- a dlhodobé hľadisko - do r. 2022-2032 

3.2.1 Podpora financovania zo štátnych a európskych zdrojov 

Pri dôslednom dodrţiavaní zásad hierarchie odpadového hospodárstva a zohľadnení 

rozvoja OH v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ, je moţnosť získania nenávratnej 

finančnej podpory na realizáciu niektorých opatrení veľmi vysoká. Predpokladá to 

však profesionálne pripravený projekt, ktorý odporúčame zveriť do kompetencie 

niektorej z organizácií, ktoré majú s podobnými projektmi bohaté skúsenosti. 

Z dlhodobého hľadiska je potrebné zabezpečiť zneškodňovanie odpadov pomocou 

technológie, ktorá znamená jasný odklon od doterajšieho skládkovania. Keďţe 

budovanie takýchto zariadení môţe trvať od prvotných plánov aţ po spustenie 

prevádzky aj viac ako 5 rokov, je potrebné začať s prvými krokmi čo najskôr. 

3.2.2 Realizácia koncepcie odpadového hospodárstva 

Realizácia koncepcie OH predpokladá jej prípravu v najbliţšej budúcnosti, tak aby 

sa podľa takejto koncepcie mohlo postupovať v stredno- a dlhodobom časovom 

horizonte. Od tejto koncepcie sa musia odvíjať rozhodnutia o investíciách do 

konkrétnych zariadení na spracovanie odpadu. Optimálna koncepcia musí tieţ 

počítať s návrhom, realizáciou a kontrolou dodrţiavania opatrení sledujúcich 

hierarchiu odpadového hospodárstva. Pri zistených odklonoch od stanovených 

cieľov nedôjde iba ku konštatovaniu nedostatkov, ale účinnými opatreniami sa 

takéto zistenia odstránia a navrhnú sa preventívne opatrenia. 
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4 Záver 

4.1 Odporúčané kroky 

4.1.1 Odporúčané kroky v horizonte niekoľkých mesiacov 

a) ihneď začať so zvyšovaním povedomia o nutnosti dodrţiavať hierarchiu 

odpadového hospodárstva pre obyvateľov ako aj pracovníkov, ktorí 

prichádzajú do styku s odpadmi. 

b) nadviazať, prípadne rozšíriť spoluprácu s mimovládnymi organizáciami, 

ktoré majú bohaté skúsenosti s environmentálnou výchovou. 

c) dôsledne sledovať a vyhodnocovať (napríklad kvartálne) úspešnosť 

separácie jednotlivých zloţiek odpadu. Pri zistení nedostatkov ihneď 

pristúpiť k ich odstráneniu. 

d) prehodnotiť systém poplatkov pre obyvateľov a podnikateľov za 

komunálne odpady. Vo všeobecnosti je potrebné zvýšiť tento poplatok 

aspoň na takú úroveň, aby pokrýval náklady mesta na odpadové 

hospodárstvo. Uplatniť systém zliav, bonusov, či výhod pre také subjekty 

(jednotlivci, bytový dom, podnikateľ a pod.), ktorí budú dodrţiavať 

očakávanú úroveň separácie. 

e) v spolupráci s Mestskou políciou dbať o to, aby kontajnery na separovaný 

zber neboli neoprávnene vyprázdňované „podnikavými jedincami“. Toto je 

ţiaľ častý úkaz v slovenských mestách, hoci je ľahké mu predchádzať. 

f) po vzore niektorých miest (napr. Pezinok) zlepšiť systém jarného a 

jesenného pristavovania kontajnerov pre obyvateľov. Jednoduchými, ale 

účinnými opatreniami sa dá výrazne zníţiť mnoţstvo vyzbieraného 

zmiešaného odpadu, ktorý uţ nie je moţné postúpiť na zhodnotenie. Po 

zavedení týchto opatrení dochádza automaticky aj k šetreniu nákladov. 

g) nadviazanie spolupráce so susednými okresmi pri riešení otázok s 

odpadmi. Väčšie celky majú väčšiu šancu v jednaní s odpadovými 

spoločnosťami, pri budovaní nových zariadení, ako aj pri získavaní 

prostriedkov z fondov EÚ. Spájanie do väčších celkov je nutnosťou aj pre 

zabezpečenie dostatočného a pravidelného prísunu odpadu do niektorých 

technológií. 

h) zabezpečiť dostatočné skládkovacie kapacity na uţ existujúcich skládkach 

na preklenutie obdobia, kým nebude realizovaná výstavba vhodnejšieho 

zariadenia. 

i) motivovať spoločnosti podnikajúce na území mesta (okresu) k tzv. 

čistejšej produkcii. 
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4.1.2 Odporúčané kroky v horizonte najbližších rokov 

a) vypracovať a zaviesť do praxe podrobnú koncepciu odpadového 

hospodárstva. 

b) z nášho pohľadu je najreálnejším riešením pre región Liptovského 

Mikuláša výstavba zariadenia na triedenie odpadu („splitting“). Takéto 

riešenie je v súlade s princípom hierarchie odpadového hospodárstva, 

v okolí existuje niekoľko úspešných referenčných projektov a finančné 

náklady môţu byť čiastkovo kryté z fondov EÚ. Do takéhoto projektu by 

sme však rozhodne odporúčali vstupovať s niektorou zo silných 

odpadových spoločností, ktoré majú na Slovensku potrebné skúsenosti 

a referencie. 

c) v prípade budúcich legislatívnych poţiadaviek sa zariadenie na triedenie 

odpadu („splitting“) dá neskôr rozšíriť a prebudovať na komplexný systém 

mechanicko-biologickej úpravy odpadov (MBÚ), pričom vytriedené frakcie 

by mohli byť následne materiálovo a energeticky zhodnotené. 

d) vhodná by bola investícia do bioplynovej stanice, v ktorej by mohli byť 

spracované odpady z poľnohospodárskej produkcie, kaly z čistenia 

odpadových vôd a tieţ aj kuchynské a reštauračné biologické odpady. Pri 

takomto zariadení treba ale myslieť na potrebu pravidelného prísunu 

materiálu počas celého roku. Rovnako je dôleţité počítať s vyuţitím 

produkovanej elektrickej energie a tepla. 

e) zabezpečiť skládkovacie kapacity pre zvyškový odpad po triedení, 

prípadne neskôr po MBÚ. 

 

4.2 Zdroje údajov 
 

V tejto analýze boli pouţité údaje z nasledujúcich zdrojov: 

 - informácie pracovníkov MsÚ Liptovský Mikuláš 

 - údaje Štatistického úradu SR 

 - Program odpadového hospodárstva SR na roky 2011 - 2015 

 - vlastné údaje spoločnosti Denkstatt 

 - údaje výrobcov technológií a poskytovateľov sluţieb 

 - verejne dostupné internetové zdroje 

- http://liptov.sme.sk/c/5906386/pocet-obyvatelov-v-liptovskych-mestach-

stagnuje.html 

- http://www.tzbportal.sk/odpadove-hospodarstvo/plazmova-technologia-

novy-smer-v-oblasti-zneskodnovania-odpadov.html 


