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Použité skratky 

 

ADR 

BOZP 

Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  

MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

MŽP SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

MDVRR SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

N kategória odpadu „nebezpečný“ 

NsP nemocnica s poliklinikou 

O 

OÚŽP 

POH SR 

PPVO SR 

kategória odpadu „ostatný“ (nie nebezpečný) 

obvodný úrad životného prostredia 

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky 

Program predchádzania vzniku odpadu SR 

RISO 

RÚVZ 

Regionálny informačný systém o odpadoch 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia 

SLNO klasifikácia ekonomických činností 

WHO Svetová zdravotnícka organizácia 
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Úvod 

Odpady vznikajú pri každej ľudskej činnosti. Odpady zo zdravotnej starostlivosti sú však špecifické. 

Predstavujú veľké riziko pre zdravie ľudí a životné prostredie najmä tým, že obsahujú ostré predmety 

a infekčný materiál. Pri nesprávnom nakladaní s týmito odpadmi môže dôjsť k poraneniu personálu, 

šíreniu infekcií a poškodeniu životného prostredia.  

Situácie je o to komplikovanejšia, že nakladanie s odpadmi zo zdravotnej starostlivosti je regulované 

právnymi predpismi troch rezortov: 

 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR).  – právne predpisy týkajúce sa 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, teda ochrany zamestnancov pred rizikami 

z nakladania s odpadmi vznikajúcich v zdravotníckych zariadeniach, 

 Ministerstva životného prostredia  Slovenskej republiky (MŽP SR) - predovšetkým právne 

predpisy týkajúce sa odpadového hospodárstva a 

 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky  (MDVRR SR) – 

právne predpisy týkajúce sa prepravy nebezpečných tovarov/vecí vrátane odpadov. 

Účelom predkladanej odbornej príručky je zlepšiť informovanosť poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti o povinnostiach, ktoré im vyplývajú zo  

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

neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o odpadoch“),  

 zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon 

o obaloch“). 
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1 Základné zákonné povinnosti zdravotníckych zariadení  

1.1 Základné povinnosti  zdravotníckych zariadení podľa zákona o odpadoch 

 

Základné definície a pojmy, súvisiace s nakladaním s odpadni, sú ustanovené v § 2 zákona 

o odpadoch. Špecifické definície sa nachádzajú aj v iných častiach zákona.  

Zdravotnícke zariadenie je pôvodcom a držiteľom odpadu, pretože jeho činnosťou vzniká odpad (§ 2 

ods. 2 a ods. 3 zákona o odpadoch). Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej 

zbaviť alebo je v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. 

Základné povinnosti zdravotníckych zariadení sú ustanovené najmä v nasledovných paragrafoch: 

§ 6 Program odpadového hospodárstva pôvodcu 

§ 18 Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb – spoločné ustanovenia 

§ 19 Povinnosti držiteľa odpadov  

§ 20 Povinnosti pri preprave nebezpečných odpadov 

§ 39 Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

§ 40 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi 

 

Zodpovednosť za porušenie povinností ustanovuje jedenásta časť zákona:  

§ 78 Správne delikty 

§ 79 Ukladanie pokút 

§ 80 Priestupky  

 

1.1.1 Program odpadového hospodárstva (POH) pôvodcu – zdravotníckeho zariadenia 

 

Ak zdravotnícke zariadenie produkuje ročne viac než desať ton nebezpečných odpadov alebo 100 

ton ostatných odpadov, vypracúva vlastný POH. Do POH musia byť zahrnuté aj odpady, ktoré 

vznikajú pri servisných prácach, čistiacich prácach alebo udržiavacích prácach vykonávaných 

v zdravotníckom zariadení.   
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POH pôvodcu pozostáva zo záväznej časti a smernej časti. Záväzná časť obsahuje cieľové 

smerovanie nakladania s určenými druhmi a množstvami odpadov, tzv. prúdmi odpadov  a opatrenia 

na zníženie vzniku odpadov. Smerná časť obsahuje najmä zámery na vybudovanie nových zariadení 

na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov, ako aj zariadení na iné nakladanie s odpadmi 

údaje. 

Pôvodca odpadu je povinný ním vypracovaný POH predložiť na schválenie príslušnému orgánu 

štátnej správy odpadového hospodárstva (od 1.10.2013 sú to okresné úrady – odbor starostlivosti o 

životné prostredie) a schválený program dodržiavať. Nový pôvodca odpadu je povinný predložiť 

program na schválenie do troch mesiacov od svojho vzniku.  

Do štyroch mesiacov od vydania POH kraja je pôvodca odpadu povinný vypracovať nový POH a 

predložiť ho príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na schválenie. 

Zdravotnícke zariadenie (pôvodca iných ako komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov) 

je povinné prihliadať pri tvorbe svojho POH na POH obce, ktorej územia sa jeho program týka. Pred 

predložením POH na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva je 

pôvodca odpadu povinný predložiť svoj POH na vyjadrenie obci, ktorej územia sa jeho program týka. 

Poznámka: Podrobnosti o obsahu programu odpadového hospodárstva pôvodcu upravuje prvá časť 

vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení 

neskorších predpisov, ktorá sa v súčasnosti novelizuje. Predpokladá sa, že novelizované znenie bude 

zverejnené v Zbierke zákonov do 15.10.2013.  

Ak zdravotnícke zariadenie, ktoré produkuje ročne viac než desať ton nebezpečných odpadov alebo 

100 ton ostatných odpadov, nepredloží na schválenie príslušnému okresnému úradu – odboru 

starostlivosti o životné prostredie POH pôvodcu alebo ak schválený POH neplní, príslušný OÚ mu 

udelí pokutu vo výške do 6 638,78 eura.  

 

1.1.2 Povinnosti zdravotníckych zariadení – spoločné ustanovenia 

 

Základné povinnosti právnických osôb a fyzických osôb ustanovuje § 18 v odsekoch 1 a 2.   

Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o 

odpadoch; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia alebo povolenia vydaného na základe tohto zákona 

povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto 

rozhodnutím alebo povolením. 

Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý 

neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k 

a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov, 

b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a 
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c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu. 

Ak zdravotnícke zariadenie nakladá v rozpore s vyššie uvedenými ustanoveniami, udelí mu 

príslušný OÚ pokutu vo výške do 16 596,95 eura. 

 

Zákazy sú uvedené v § 18 ods. 4. Vo vzťahu k odpadom zo zdravotníckej starostlivosti sa zakazuje 

najmä 

 uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto 

zákonom, 

 zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom, 

 zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta (teda aj do kanalizácie) 

okrem morí a oceánov, nepriamy zákaz používania drtičov kuchynského odpadu  

 vykonávať prepravu odpadov v rozpore so štvrtou časťou zákona 

 vykonávať skládkovanie infekčných odpadov zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, 

 zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov 

a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak 

sú súčasťou komunálneho odpadu. 

Ak zdravotnícke zariadenie poruší zákazy uvedené v § 18 ods. 4, udelí mu príslušný OÚ pokutu vo 

výške od 16 596,95 eura do 165 969,59 eura 

 

§ 18 ods. 5 ustanovuje povinnosť „platí znečisťovateľ“ 

Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce k zneškodňovaniu 

odpadov a náklady na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa 

zneškodňovanie odpadu vrátane zberu a úpravy odpadov vykonáva. 

 

1.1.3 Povinnosti zdravotníckeho zariadenia – držiteľa odpadu 

 

Špecifické povinnosti zdravotníckeho zariadenia, ktoré je podľa § 2 ods. 3 držiteľom odpadu, sú 

ustanovené v § 19 ods. 1. Držiteľ odpadu je povinný: 

 zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov; za porušenie povinnosti je pokuta do 16 596,95 

eura, 

 zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom; za porušenie povinnosti je  

pokuta do 16 596,95 eura, 
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 zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným 

spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi; za porušenie 

povinnosti je  pokuta do 165 969,59 eura, 

 recyklovať odpad pri svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému; za 

porušenie povinnosti je pokuta do 16 596,95 eura, 

 zhodnocovať odpady pri svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho 

recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému; za porušenie povinnosti 

je  pokuta do 16 596,95 eura, 

 zabezpečovať zneškodnenie odpadov, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich recykláciu 

alebo ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich iné zhodnotenie; za porušenie povinnosti 

je  pokuta do 16 596,95 eura, 

 odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak 

nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, ak nie je v tomto zákone 

ustanovené inak; za porušenie povinnosti je  pokuta do 16 596,95 eura, 

 viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich 

zhodnotení a zneškodnení; za porušenie povinnosti je  pokuta do 16 596,95 eura, 

 ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva; v prípade komunálnych odpadov len vtedy, ak nebolo súčasťou štatistického 

hlásenia povolenie na jeho sprístupnenie; za porušenie povinnosti je pokuta do 6 638,78 

eura, 

 umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup do stavieb, priestorov 

a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a 

poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom; za porušenie 

povinnosti je  pokuta do 16 596,95 eura, 

 vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom 

hospodárstve; za porušenie povinnosti je  pokuta do 16 596,95 eura, 

 zabezpečiť analytickú kontrolu odpadov v ustanovenom rozsahu; za porušenie povinnosti je  

pokuta do 16 596,95 eura, 

 na žiadosť ministerstva, krajského úradu životného prostredia, obvodného úradu životného 

prostredia alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na 

vypracovanie a aktualizáciu programu; za porušenie povinnosti je  pokuta do 16 596,95 eura. 

Ak nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie odpadov možné alebo účelné, požiada držiteľ 

odpadu príslušný orgán štátnej správy (OÚ) o udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov bez 

predchádzajúceho triedenia podľa § 7 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch. 

Zdravotnícke zariadenie ako pôvodca odpadu zodpovedá za konečné zhodnotenie odpadu alebo 

zneškodnenie odpadu (§ 19 ods. 2).  

Zdravotnícke zariadenie plní povinností držiteľa odpadu aj pre odpady vznikajúce pri servisných 

prácach, čistiacich prácach alebo udržiavacích prácach vykonávaných v jeho sídle alebo v 

organizačnej zložke alebo inom mieste pôsobenia. Tento postup sa nevzťahuje na odpady zo 

stavebných a demolačných prác.  
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1.1.4 Povinnosti pri preprave nebezpečných odpadov na území Slovenskej republiky 

 

Povinnosti pri preprave nebezpečných odpadov zo zdravotníckeho zariadenia do zariadenia na jeho 

zhodnotenie alebo zneškodnenie upravuje § 20 zákona o odpadoch. Zdravotnícke zariadenie je podľa 

§ 20 ods. 1 "odosielateľom nebezpečných odpadov" a prepravu nebezpečných odpadov zabezpečuje 

na základe zmluvy s dopravcom.  

Povinnosťou zdravotníckeho zariadenia ako odosielateľa nebezpečných odpadov je 

 zabezpečiť prepravu nebezpečných odpadov v súlade so zákonom odpadoch a v prípade, že 

sa na prepravu nebezpečných odpadov vyžaduje súhlas OÚ, aj v súlade s týmto súhlasom, 

 vykonať prepravu nebezpečných odpadov dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú 

ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov o preprave nebezpečných vecí 

(ADR, COTIF, RID) ak nevykonáva prepravu sám, je povinný zabezpečiť ju u dopravcu 

oprávneného podľa osobitných predpisov. 

Odosielateľ nebezpečných odpadov a ten, komu sú podľa zmluvy nebezpečné odpady určené 

("príjemca nebezpečných odpadov") sú povinní 

a) viesť a uchovávať evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch, 

b) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie okresnému úradu príslušnému podľa sídla alebo 

miesta podnikania odosielateľa nebezpečných odpadov a príjemcu nebezpečných odpadov;  

c) umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve kontrolu nakladania s odpadmi 

v priebehu prepravy; na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné 

informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom, 

d) vykonať opatrenie na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve. 

Odosielateľ nebezpečných odpadov, príjemca nebezpečných odpadov a dopravca sú pri preprave 

nebezpečných odpadov povinní potvrdiť sprievodný list nebezpečných odpadov. 

Príjemca nebezpečných odpadov je povinný zaslať sprievodný list nebezpečných odpadov potvrdený 

podľa odseku 3 odosielateľovi nebezpečných odpadov, okresnému úradu podľa sídla alebo miesta 

podnikania odosielateľa nebezpečných odpadov a príjemcu nebezpečných odpadov. 

Ak zdravotnícke zariadenie/odosielateľ nebezpečných odpadov nesplní požiadavky § 20 zákona 

o odpadoch, vrátane vedenia evidencie a podávania hlásení, uloží mu príslušný OÚ pokutu do 

16 596,95 eura.  

 

1.1.5 Nakladanie s komunálnymi odpadmi   
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V zdravotníckych zariadeniach vznikajú aj komunálne odpady. Nakladanie s komunálnymi odpadmi 

upravuje § 39 zákona o odpadoch. Od 1.1.2013 pribudla nová povinnosť  „prevádzkovateľovi 

kuchyne“, ktorá sa týka najmä nemocníc.  

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými stavebnými 

odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec. Zdravotnícke zariadenie, ktoré prevádzkuje 

zariadenie spoločného stravovania  (“prevádzkovateľ kuchyne“) zodpovedá za nakladanie 

s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom. 

Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre 

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom. 

Zdravotnícke zariadenie, ako pôvodca komunálnych odpadov, má povinnosť nakladať 

s komunálnymi odpadmi v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce. V opačnom prípade mu 

OÚ udelí pokutu do 16 596,95 eura.   

 

1.1.6 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi 

 

V zdravotníckych zariadeniach vznikajú nebezpečné odpady, medzi ktoré patria aj infekčné odpady. 

Vzhľadom na ich riziko pre zdravie ľudí a životné prostredie, je potrebné dodržiavať ustanovenia § 40 

zákona o odpadoch.  

Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s 

odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín. 

Zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo zmiešavať nebezpečné odpady s odpadmi, 

ktoré nie sú nebezpečné, možno iba výnimočne, ak 

a) je to potrebné na zvýšenie bezpečnosti počas zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu, 

b) činnosť zmiešavania je v súlade s najlepšími dostupnými technikami, 

c) zmiešavaním nedôjde k ohrozeniu zdravia ľudí a životného prostredia 

d) bol udelený súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch, teda bol udelený súhlas OÚ 

na zhromažďovanie odpadov bez predchádzajúceho triedenia. 

Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale (ADR, 

COTIF, RID) a riadne označený podľa osobitného predpisu (BOZP, OPP a zákon o chemických 

látkach). 
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Pôvodca nebezpečného odpadu (zdravotnícke zariadenie) je povinný pri vzniku každého nového 

druhu nebezpečných odpadov alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave nebezpečných odpadov, ako aj 

pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu zabezpečiť na 

účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho 

vlastností a zloženia, a to spôsobom a postupom ustanoveným vykonávacím predpisom (vyhláška 

MŽP Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z.). 

Nebezpečné odpady sa zneškodňujú prednostne pred ostatnými odpadmi. 

Nebezpečné odpady sa v ustanovených prípadoch zakazuje skládkovať (napr. infekčné odpady zo 

zdravotnej starostlivosti) bez ich predchádzajúcej úpravy, ktorá zabezpečí podstatné zníženie ich 

nebezpečnosti, objemu alebo hmotnosti. 

Ak zdravotnícke zariadenie nakladá s nebezpečnými odpadmi v rozpore s § 40 zákona o odpadoch 

uloží mu príslušný OÚ pokutu do 16 596,95 euro.   

 

1.2 Základné povinnosti  zdravotníckych zariadení podľa zákona o obaloch 

 

Zákon o obaloch sa týka zdravotníckych zariadení, ktoré uvádzajú na trh obaly. Sú teda podľa § 2 

písm. g)  zákona o obaloch „povinné osoby“. V praxi to znamená, že ak zdravotnícke zariadenie 

dovezie na trh SR výrobky zabalené v obaloch,  odpady z obalov sa následne zhodnocujú alebo 

zneškodňujú v súlade so zákonom o obaloch. Zákon o obaloch je postavený na princípe rozšírenej 

zodpovednosti výrobcu, teda povinnej osoby, postarať sa o nakladanie s odpadmi z obalov. 

Základné povinnosti povinnej osoby sú ustanovené v § 7 zákona o obaloch. Za ich nesplnenie uloží 

príslušný orgán štátnej správy pokutu do 332 000 eur. 

 

1.2.1 Zber a zhodnocovanie odpadov z obalov 

 

Povinná osoba – teda aj zdravotnícke zariadenie vo vyššie uvedených prípadoch – je povinná 

zabezpečiť zber odpadov z obalov uvedených na trh alebo do obehu a ich zhodnocovanie a 

recykláciu najmenej vo výške záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov 

ustanovených vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 91/2011 Z. z. o vykonaní niektorých 

ustanovení zákona o obaloch; táto povinnosť sa nevzťahuje na povinnú osobu, ktorá uvedie na trh 

alebo do obehu menej ako 200 kg obalov za kalendárny rok. 

Plniť záväzné limity možno zhodnotením a recykláciou odpadov z obalov na území členských štátov 

Európskej únie, ako aj mimo územia členských štátov Európskej únie, ak sa preukáže, že zhodnotenie 

alebo recyklácia v zariadení na zhodnocovanie odpadov sa uskutočnili za podmienok, ktoré sú 

rovnocenné s podmienkami ustanovenými v právne záväzných aktoch Európskej únie. 
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Plnenie záväzných limitov sa nevzťahuje na nakladanie s odpadmi z obalov, ktoré sú znečistené 

nevyužitými zvyškami nebezpečných látok a nebezpečných prípravkov. S takto znečistenými obalmi 

sa nakladá ako s nebezpečnými odpadmi podľa § 40 zákona o odpadoch. 

Plnenie záväzných limitov sa preukazuje dokladmi o materiálovom toku odpadov z obalov do 

prvého zariadenia na zhodnocovanie odpadov niektorou z činností R1 až R11 podľa osobitného 

predpisu (príloha č. 2 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch); materiálový tok je pohyb odpadu z 

obalov z miesta jeho pôvodu do prvého zariadenia na zhodnocovanie odpadov. 

Povinná osoba zabezpečí zber odpadov z obalov  

 sama na vlastné náklady, a to z množstva obalov, ktoré uviedla na trh alebo do obehu alebo 

 prostredníctvom oprávnenej organizácie  alebo viacerých oprávnených organizácií, s ktorými 

uzatvorí zmluvu o plnení povinnosti. 

Zoznam oprávnených organizácií sa nachádza na stránke MŽP SR: 

http://www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/obaly/opravnene-organizacie/. 

 

1.2.2 Registračná povinnosť 

 

Registračná povinnosť je ustanovená v § 9 zákona o obaloch. Za jej nesplnenie uloží príslušný orgán 

štátnej správy pokutu do 332 000 eur. 

Povinná osoba a oprávnená organizácia sú povinní požiadať ministerstvo o zápis do registra. 

Register je verejne prístupný na internetovej stránke ministerstva. 

Žiadosť o zápis do registra sa podáva písomne v štátnom jazyku ministerstvu do 30 dní odo dňa 

začatia podnikania podľa osobitných predpisov. 

Fyzická osoba - podnikateľ v žiadosti o zápis do registra uvedie 

a) obchodné meno a miesto podnikania, 

b) meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto podnikania, 

c) identifikačné číslo, 

d) spôsob zabezpečenia povinnosti zberu odpadov z obalov podľa § 7 ods. 1, 

e) spôsob informovania spotrebiteľov podľa § 7 ods. 9, 

f) obalové materiály, pre ktoré zabezpečuje povinnosť zberu odpadov z obalov, 

g) spôsob zabezpečenia zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov. 

http://www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/obaly/opravnene-organizacie/
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Právnická osoba a oprávnená organizácia v žiadosti o zápis do registra uvedú 

a) obchodné meno a sídlo,  

b) identifikačné číslo, 

c) meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu osôb, ktoré sú štatutárnym 

orgánom povinnej osoby a oprávnenej organizácie alebo členmi jej štatutárneho orgánu, 

d) spôsob zabezpečenia povinnosti zberu odpadov z obalov podľa § 7 ods. 1, 

e) spôsob informovania spotrebiteľov podľa § 7 ods. 9, 

f) obalové materiály, pre ktoré zabezpečuje povinnosť zberu odpadov z obalov, 

g) spôsob zabezpečenia zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov. 

Povinná osoba a oprávnená organizácia sú povinné oznámiť ministerstvu každú zmenu údajov, ktoré 

uviedli v žiadosti o zápis do registra, do 30 dní od vzniku zmeny. 

 

1.2.3 Evidencia obalov a odpadov z obalov 

 

Povinnosti vedenia evidencie a podávania hlásení sú upravené v § 10 zákona o obaloch.  Za ich 

neplnenie uloží príslušný orgán štátnej správy pokutu do 20 000 eur. 

Povinná osoba 

a) vedie a uchováva evidenciu o obaloch uvedených na trh a do obehu a o plnení záväzných 

limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov; ak povinná osoba zabezpečuje plnenie 

povinností sama na vlastné náklady, vedie samostatne evidenciu zberu odpadov z obalov, 

ako aj evidenciu zhodnotenia a recyklácie odpadu z obalov, 

b) ohlasuje ministerstvu údaje z evidencie podľa písmena a) za kalendárny rok najneskôr do 

konca februára nasledujúceho kalendárneho roka, 

c) preukazuje na vyžiadanie ministerstva splnenie povinnosti podľa písmena b), 

d) uchováva doklady najmenej päť rokov. 

V prípade plnenia povinností prostredníctvom oprávnenej organizácie, vedie evidenciu o ohlasuje 

údaje z evidencie oprávnená organizácia.  



 

2 Klasifikácia a triedenie odpadov zo zdravotnej starostlivosti 

V analytickej časti dokumentu Stratégia nakladania s odpadmi zo zdravotnej starostlivosti boli 

identifikované nedostatky v klasifikácii odpadov v zdravotníckych zariadeniach. Historicky sa tieto 

odpady klasifikujú podľa príručiek a odporúčaní WHO. Nesprávna klasifikácia  odpadov následne 

spôsobuje nedostatky v triedení odpadov, vedení evidencie o vzniku odpadov a nakladaní s nimi 

a hláseniach.   

Táto časť odbornej príručky je určitým prevodníkom medzi platným Katalógom odpadom, ktorý 

ustanovuje vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. Bola spracovaná s využitím odbornej publikácie „Klasifikácia a separácia odpadov v 

zdravotníckych zariadeniach“, ktorú vydali Priatelia Zeme – SPZ a Health Care Without Harm 

Europe v roku 2006. 

   

2.1 Základná klasifikácia odpadov zo zdravotnej starostlivosti 

 

V súvislosti s prevádzkou zdravotníckych zariadení dochádza k vzniku odpadov, ktoré z hľadiska 

ochrany zdravia a životného prostredia  predstavujú zvýšené riziko  a väčšieho množstva odpadov, 

ktoré majú charakter komunálnych odpadov. V tejto časti príručky sú podrobnejšie charakterizované 

tri druhy odpadov: 

 druhy odpadov, ktoré vznikajú priamo zo zdravotnej starostlivosti 

 druhy odpadov, ktoré nepriamo súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

 odpad podobný komunálnemu odpadu. 

 

V prvej skupine sú zaradené odpady do podskupiny 18 01 – Odpady z pôrodníckej starostlivosti, 

diagnostiky, liečby alebo zdravotnej prevencie, podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa 

ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov Všeobecne sú vzniknuté nebezpečné 

odpady charakterizované okrem kategórie ostatný alebo nebezpečný odpad aj nebezpečnými 

vlastnosťami podľa kódov H1 – H15 prílohy č. 4 k zákonu  č. 223/2001 Z. z. o odpadoch  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Ďalšou charakteristikou nebezpečných 

odpadov je ich zaradenie podľa kódov Y do zoznamu skupín odpadov podliehajúcich režimu kontroly 

a zoznamu škodlivín podľa Bazilejského dohovoru (príloha č. 3 k vyhláške č. 284/2001 Z. z., ktorou sa 

ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov).  

Pôvodcom a držiteľom uvedených odpadov sú všetky zdravotnícke a im podobné zariadenia a ich 

nakladanie je regulované právnymi predpismi, ktoré sú podrobnejšie opísané v kapitole 2 tejto 

príručky. 
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V druhej skupine sú zaradené elektroodpady, odpady z fotografického priemyslu, odpady obsahujúce 

ortuť,  rôzne druhy odpadov  z obalov a pod., ktoré nevyhnutne súvisia s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti.    

V tretej skupine sú zaradené odpady podobné komunálnym odpadom, ktoré sú nie sú znečistené 

škodlivinami, výhradne z neinfekčných oddelení. Patrí sem odpad z obslužných prevádzok - 

kuchynský odpad, kancelársky odpad, textilný odpad a iné druhy odpadu. Niektoré z týchto druhov 

odpadov ako napr. sklo, papier, plasty, kovy a biologicky rozložiteľný odpad je možné materiálovo 

alebo energeticky zhodnotiť.    

 

2.2 Druhy odpadov, ktoré vznikajú priamo zo zdravotnej starostlivosti  

 

2.2.1 Druh odpadu 18 01 01 Ostré predmety okrem 18 01 03  

 

Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu 

18 01 01 Ostré predmety okrem 18 01 03 O 

 

Charakteristika  

 všetky ostré predmety vznikajúce pri činnostiach zdravotnej starostlivosti, ktoré môžu 

poškodiť pokožku a  potenciálne sú spojené s rizikom infekcie pre osoby manipulujúce 

s odpadom. 

Miesto vzniku 

 nemocničné oddelenia, ambulancie, zdravotné strediská, laboratóriá, transfúzne stanice 

a krvné banky, rehabilitačné zariadenia, liečebne a ústavy sociálnej starostlivosti, vzdelávacie 

a výskumné zariadenia a pod. 

Spôsob zberu, triedenia, zhromažďovania 

Triedenie odpadov, s ktorými je spojené riziko poranenia s možnosťou nakazenia krvou prenosných 

infekčných ochorení, prebieha v mieste vzniku na každom pracovisku oddelene, podľa jednotlivých 

druhov a kategórií v podľa Katalógu odpadov. 
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Odpady zhromažďujeme a ukladáme do špeciálnych nádob alebo certifikovaných obalov z takých 

materiálov, aby ostré predmety nemohli mechanicky poškodiť obal a ktoré sa dajú tesne uzatvoriť. 

Nádoby musia spĺňať požiadavky na bezpečnosť pri obsluhe, čistení, prípadne dezinfekcii po 

vyprázdnení a mali by byť naplnené maximálne do ¾ ich objemu a náležite označené. Nádoby 

s odpadom pred ďalším nakladaním s ním umiestňujeme vo vyhradenom priestore (sklade), ktorý 

spĺňa príslušné technické požiadavky podľa prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia. 

Zdravotnícke zariadenie, ako pôvodca odpadov, má povinnosť nakladať s odpadmi v súlade 

s platnými právnymi predpismi uvedenými v kapitole 2 príručky.  

Upozornenie 

 Odpady neukladať medzi komunálny odpad. 

 Na použité injekčné ihly nenasadzovať ochranné kryty pre veľké riziko poranenia ihlou! 

 Nevhadzovať do vriec s infekčným odpadom.  

  

Zhodnocovanie/zneškodňovanie 

Prepravu a zneškodnenie odpadu zabezpečiť oprávnenou spoločnosťou, ktorá má na nakladanie 

s týmto druhom odpadu platný súhlas vydaný príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom 

hospodárstve a podľa dohody ADR. Odporúčame pri uzatvorení zmluvy na nakladanie s odpadmi 

s oprávnenou spoločnosťou priložiť kópiu jej platného súhlasu a osvedčenia ADR k tejto zmluve. 

Odporúčaný spôsob nakladania  

D10 – Spaľovanie na pevnine -  spaľovňa komunálneho, nebezpečného  odpadu 

 

2.2.2 Druh odpadu 18 01 02 Časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem  

18 01 03 

 

Číslo druhu 

odpadu 
Názov druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 
H kód Y kód 

18 01 02 
Časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek 

a krvných konzerv okrem  18 01 03 
N H9 Y1 

 

Charakteristika 
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 všetky ľudské tkanivá, amputáty, orgány a ich časti, ľudské plody, placenty, extrahované 

zuby, vyoperované tkanivá, telesné tekutiny, drobný anatomický odpad (vlasy, nechty, 

zuby...). 

Miesto vzniku 

 nemocničné oddelenia, ambulancie, zdravotné strediská, laboratóriá, transfúzne stanice 

a krvné banky, rehabilitačné zariadenia, liečebne a ústavy sociálnej starostlivosti, kozmetické  

štúdiá a pod. 

Spôsob zberu, triedenia a zhromažďovania 

Triedenie odpadov sa vykonáva na mieste vzniku v súlade s Katalógom odpadov.  

Odpady zhromažďujeme a ukladáme do špeciálnych certifikovaných nádob, obalov alebo kontajnerov 

na zber, spĺňajúcich technické požiadavky na zhromažďovanie nebezpečných odpadov, náležite 

označené identifikačným listom nebezpečného odpadu (ILNO). Zozbierané a vytriedené odpady sa 

dočasne skladujú podľa technických požiadaviek v temperovaných miestnostiach alebo v chladiacich 

boxoch a musia byť zabezpečené pred nežiaducou manipuláciou a pred únikom látok do prostredia.  

Zdravotnícke zariadenie, ako pôvodca odpadov, má povinnosť nakladať s odpadmi v súlade 

s platnými právnymi predpismi uvedenými v kapitole 2 príručky.   

Upozornenie 

 Uvedený nebezpečný odpad nemiešať s komunálnym odpadom 20 03 01 a s odpadom 18 01 

01 - ostré predmety.  

Zhodnocovanie/zneškodňovanie 

Prepravu a zneškodnenie odpadu zabezpečiť oprávnenou spoločnosťou, ktorá má na nakladanie 

s týmto druhom odpadu platný súhlas vydaný príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom 

hospodárstve a podľa dohody ADR. Odporúčame pri uzatvorení zmluvy na nakladanie s odpadmi 

s oprávnenou spoločnosťou priložiť kópiu jej platného súhlasu a osvedčenia ADR k tejto zmluve. 

Odporúčaný spôsob nakladania  

D10 – Spaľovanie na pevnine (okrem spaľovní je možné použiť aj spaľovanie v krematóriách) 

 

2.2.3 Druh odpadu 18 01 03 Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podlieha osobitným 

požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy 

 

Číslo druhu 
Názov druhu odpadu 

Kategória 
H kód Y kód 
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odpadu odpadu 

18 01 03 

Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie 

podlieha osobitným požiadavkám z hľadiska 

prevencie nákazy 

N H9 Y1 

 

Charakteristika 

 odpady pochádzajúce zo všetkých infektologických oddelení vrátane zvyškov jedál 

a ostatného (komunálneho)  odpadu, ktorý mohol byť infikovaný; odpady, ktoré sú 

kontaminované krvou, hnisom a pod.; použitý obväzový materiál, tampóny, použité 

podložky, plienky, inkontinenčné pomôcky, kontaminované pomôcky, posteľné obliečky, 

odevy, bielizeň a iné materiály.      

Miesto vzniku 

 nemocničné infekčné oddelenia, kliniky infektológie, infektologické ambulancie.  

Spôsob zberu, triedenia a zhromažďovania 

Triedenie odpadov sa vykonáva na mieste vzniku v súlade s Katalógom odpadov.  

Odpad sa ukladá v mieste vzniku do jednorazových vriec, špeciálnych nádob alebo  kontajnerov na 

zber, ktoré spĺňajú technické požiadavky na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a sú náležite 

označené  ILNO. Dočasne sa skladuje v temperovaných miestnostiach podľa technických požiadaviek,  

schváleným prevádzkovým poriadkom zariadenia a sú zabezpečené pred nežiaducou manipuláciou.  

Infekčné odpady, ktoré sú určené na fyzikálno-chemickú úpravu (dekontamináciu) v certifikovaných 

technologických zariadeniach zbierame oddelene od odpadov, ktoré sú určené na zneškodnenie 

spaľovaním.       

Zdravotnícke zariadenie, ako pôvodca odpadov, má povinnosť nakladať s odpadmi v súlade 

s platnými legislatívnymi predpismi a viesť o nich evidenciu.   

Upozornenie 

 Infekčný alebo podmienene infekčný odpad nie je možné dodatočne triediť ani prekladať do 

iných obalov.  

 Infekčný odpad nesmie byť uložený medzi komunálny odpad.  

 Nemiešať s inými druhmi nebezpečných odpadov. 

 

Zhodnocovanie/zneškodňovanie 
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Prepravu a zneškodnenie odpadu zabezpečiť oprávnenou spoločnosťou, ktorá má na nakladanie 

s týmto druhom odpadu platný súhlas vydaný príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom 

hospodárstve a podľa dohody ADR. Odporúčame pri uzatvorení zmluvy na nakladanie s odpadmi 

s oprávnenou spoločnosťou priložiť kópiu jej platného súhlasu a osvedčenia ADR k tejto zmluve. 

Odporúčaný spôsob nakladania  

D10 – Spaľovanie na pevnine - spaľovňa nebezpečného odpadu (pyrolýzna spaľovňa) alebo po 

dekontaminácii - spaľovňa komunálneho odpadu    

D9 – Fyzikálno-chemická úprava, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené 

niektorou z činností D1 – D12 (úprava sterilizáciou a pod.)  

 

2.2.4 Druh odpadu 18 01 04 Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným 

požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, 

posteľná bielizeň, jednorazové odevy a plienky) 

 

Číslo druhu 

odpadu 
Názov druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 

18 01 04 

Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným 

požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové 

odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy a plienky) 

O 

 

Charakteristika 

 odpady ako napr. použitý obväzový materiál, tampóny, sadrové odtlačky, posteľné obliečky, 

odevy, bielizeň a iné materiály.      

Miesto vzniku 

 nemocničné oddelenia, ambulancie, rehabilitačné zariadenia a iné. 

Spôsob zberu, triedenia a zhromažďovania 

Triedenie odpadov sa vykonáva na mieste vzniku v súlade s Katalógom odpadov.  

Upozornenie 

 V prípade oddeleného zberu vybraných odpadov za účelom zhodnotenia, uviesť túto 

informáciu v prevádzkovom poriadku.   
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Zhodnocovanie/zneškodňovanie 

Prepravu a zneškodnenie odpadu zabezpečiť oprávnenou spoločnosťou, ktorá má na nakladanie 

s týmto druhom odpadu platný súhlas vydaný príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom 

hospodárstve. Odporúčame pri uzatvorení zmluvy na nakladanie s odpadmi s oprávnenou 

spoločnosťou priložiť kópiu jej platného súhlasu k tejto zmluve. 

Odporúčaný spôsob nakladania  

R1 - Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom   

R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až 11 (výroba alternatívneho 

paliva) 

D10 - Spaľovanie na pevnine – spaľovňa komunálneho odpadu   

 

2.2.5 Druh odpadu 18 01 06  Chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce 

nebezpečné látky 

 

Číslo druhu 

odpadu 
Názov druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 
H kód Y kód 

18 01 06 
Chemikálie pozostávajúce  z nebezpečných látok 

alebo obsahujúce nebezpečné látky 
N 

H1 - H14, 

okrem H9 

Y - podľa 

druhu 

škodliviny 

 

Charakteristika 

 nevyužiteľné zvyšky tuhých, kvapalných alebo plynných chemických látok z laboratórií alebo 

ktoré vznikajú pri diagnostických vyšetreniach, experimentálnych prácach, čistení alebo 

dezinfekcii.  

Miesto vzniku 

 nemocnice, ambulancie, zdravotné strediská, laboratóriá, diagnostické centrá, vzdelávacie 

a výskumné zariadenia, patológia a pod.   

Spôsob zberu, triedenia a zhromažďovania 

Triedenie odpadov sa vykonáva na mieste vzniku v súlade s Katalógom odpadov.  
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Odpady  zhromažďujeme a ukladáme do nepriepustných, uzatvárateľných  nádob, ktoré spĺňajú 

technické požiadavky na zhromažďovanie nebezpečných odpadov, náležite označených ILNO a 

dočasne  skladujeme v temperovaných miestnostiach podľa technických požiadaviek,  schválených 

prevádzkovým poriadkom zariadenia. 

Upozornenie 

 Nemiešame spolu kyseliny a zásady alebo chemické látky, ktoré môžu spolu reagovať! 

Zhodnocovanie/zneškodňovanie 

Prepravu a zneškodnenie (zhodnotenie) odpadu zabezpečiť oprávnenou spoločnosťou, ktorá má na 

nakladanie s týmto druhom odpadu platný súhlas vydaný príslušným orgánom štátnej správy 

v odpadovom hospodárstve. Odporúčame pri uzatvorení zmluvy na nakladanie s odpadmi 

s oprávnenou spoločnosťou priložiť kópiu jej platného súhlasu k tejto zmluve. 

Odporúčaný spôsob nakladania  

D10 - Spaľovanie na pevnine - spaľovňa nebezpečného odpadu  

D9 - Fyzikálno-chemická úprava, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené 

niektorou z činností D1 až D12   

R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 

 

2.2.6 Druh odpadu 18 01 07 Chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06 

 

Číslo druhu 

odpadu 
Názov druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 

18 01 07 Chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06 O* 

* upozornenie: v SR je uvedené v Katalógu odpadov N napriek tomu, že v krajinách EU je označený 

ako O 

Charakteristika 

 nevyužiteľné zvyšky  tuhých, kvapalných alebo plynných chemických látok z laboratórií alebo 

ktoré vznikajú pri diagnostických vyšetreniach, experimentálnych prácach, čistení alebo 

dezinfekcii, chemikálie po záruke a neobsahujú nebezpečné látky. 

Miesto vzniku 
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 nemocničné oddelenia, ambulancie, zdravotné strediská, laboratóriá, diagnostické centrá, 

vzdelávacie a výskumné zariadenia a pod.   

Spôsob zberu, triedenia a zhromažďovania 

Triedenie odpadov sa vykonáva na mieste vzniku v súlade s Katalógom odpadov.  

Odpady  zhromažďujeme a ukladáme do označených zberných nádob na odpad kategórie ostatný vo 

vyhradených priestoroch.  

Zhodnocovanie/zneškodňovanie 

Prepravu a zneškodnenie (zhodnotenie) odpadu zabezpečiť oprávnenou spoločnosťou, ktorá má na 

nakladanie s týmto druhom odpadu platný súhlas vydaný príslušným orgánom štátnej správy 

v odpadovom hospodárstve. Odporúčame pri uzatvorení zmluvy na nakladanie s odpadmi 

s oprávnenou spoločnosťou priložiť kópiu jej platného súhlasu k tejto zmluve. 

Odporúčaný spôsob nakladania  

D1 - Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) 

D10 - Spaľovanie na pevnine - spaľovňa komunálneho odpadu 

R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až 11 (výroba alternatívneho 

paliva) 

 

2.2.7 Druh odpadu 18 01 08  Cytotoxické a cytostatické liečivá 

 

Číslo druhu 

odpadu 
Názov druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 
H kód Y kód 

18 01 08 Cytotoxické a cytostatické liečivá N 
H7, H10, 

H11, H14 
Y3 

 

Charakteristika 

 cytostatiká sú liečivá (prirodzené alebo syntetické látky), ktoré majú úzku terapeutickú šírku a 

značnú toxicitu, smrteľne poškodzujú bunky alebo aspoň zamedzujú ich rast; nebezpečenstvo 

spočíva v akútnej a chronickej toxicite, ekotoxicite a oneskorených  účinkoch. 

Miesto vzniku 
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 vybrané nemocničné oddelenia, lekárne, sklady liekov, vedecké a výskumné pracoviská.     

Spôsob zberu, triedenia a zhromažďovania 

Triedenie odpadov sa vykonáva na mieste vzniku v súlade s Katalógom odpadov.  

Odpadové liečivá zhromažďujeme a ukladáme do nepriepustných, označených zberných nádob 

(ILNO) a do doby zneškodnenia  prechovávame  v uzamykateľnej miestnosti.      

Upozornenie 

 Cytotoxické a cytostatické liečivá nevyhadzovať do kanalizácie – ohrozujú životné 

prostredie a predstavujú nezanedbateľný zdroj kontaminácie životného prostredia. 

Zhodnocovanie/zneškodňovanie 

Prepravu a zneškodnenie (zhodnotenie) odpadu zabezpečiť oprávnenou spoločnosťou, ktorá má na 

nakladanie s týmto druhom odpadu platný súhlas vydaný príslušným orgánom štátnej správy 

v odpadovom hospodárstve. Odporúčame pri uzatvorení zmluvy na nakladanie s odpadmi 

s oprávnenou spoločnosťou priložiť kópiu jej platného súhlasu k tejto zmluve. 

Odporúčaný spôsob nakladania  

D10 - Spaľovanie na pevnine – spaľovňa nebezpečného odpadu (pyrolýzna spaľovňa, cementárenské 

pece) 

R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 (výroba alternatívneho 

paliva) 

 

2.2.8 Druh odpadu 18 01 09  Liečivá iné ako uvedené v 08 01 08 

 

Číslo druhu 

odpadu 
Názov druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 

18 01 09 Liečivá iné ako uvedené v 08 01 08 O 

 

Charakteristika 

 odpady, ktoré vzniknú z homeopatických liečiv a liečivých rastlín.   

Miesto vzniku 
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 nemocničné oddelenia, lekárne, sklady a distribúcia liečiv, liekov, vedecké a výskumné 

pracoviská.     

Spôsob zberu, triedenia a zhromažďovania 

Triedenie odpadov sa vykonáva na mieste vzniku v súlade s Katalógom odpadov.  

Odpadové liečivá zhromažďujeme a ukladáme do nepriepustných, označených vriec a do doby 

zneškodnenia prechovávame vo vyhradených priestoroch.       

Upozornenie 

 Právnické a fyzické osoby podnikatelia si zabezpečujú zneškodnenie svojich 

nespotrebovaných liekov sami na vlastné náklady prostredníctvom spoločnosti, ktoré majú 

na uvedenú činnosť oprávnenie. 

Zhodnocovanie/zneškodňovanie 

Prepravu a zneškodnenie odpadu zabezpečiť oprávnenou spoločnosťou, ktorá má na nakladanie 

s týmto druhom odpadu platný súhlas vydaný príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom 

hospodárstve. Odporúčame pri uzatvorení zmluvy na nakladanie s odpadmi s oprávnenou 

spoločnosťou priložiť kópiu jej platného súhlasu k tejto zmluve. 

Odporúčaný spôsob nakladania  

D10 - Spaľovanie na pevnine  - spaľovňa komunálneho odpadu  

D1 - Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) 

R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 (výroba alternatívneho 

paliva) 

 

2.2.9 Druh odpadu 18 01 10  Amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti 

 

Číslo druhu 

odpadu 
Názov druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 
H kód Y kód 

18 01 10 Amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti N 
H6, H10, 

H11, H14 
Y29 

 

Charakteristika 
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 amalgám je zliatina ortuti s iným kovom, ktorá sa používa často v zubnom lekárstve ako výplň 

zubov a obsahuje asi 50 % ortuti. 

Miesto vzniku 

 zubné ambulancie.    

Spôsob zberu, triedenia a zhromažďovania 

Triedenie odpadov sa vykonáva na mieste vzniku v súlade s Katalógom odpadov.  

Odpad zhromažďujeme a ukladáme do nepriepustných, označených zberových nádob (ILNO) a do 

doby zneškodnenia prechovávame vo vyhradených priestoroch.       

Odlučovače amalgámu je potrebné vymieňať minimálne 1 x ročne a zabezpečiť zneškodnenie 

odpadu.  

Upozornenie 

 Prísny zákaz vypúšťania amalgámového odpadu do kanalizácie alebo vodných recipientov, 

každá zubná ambulancia musí byť vybavená zariadením na zachytávanie ortuti. 

Zhodnocovanie/zneškodňovanie 

Prepravu a zneškodnenie (zhodnotenie) odpadu zabezpečiť oprávnenou spoločnosťou, ktorá má na 

nakladanie s týmto druhom odpadu platný súhlas vydaný príslušným orgánom štátnej správy 

v odpadovom hospodárstve. Odporúčame pri uzatvorení zmluvy na nakladanie s odpadmi 

s oprávnenou spoločnosťou priložiť kópiu jej platného súhlasu k tejto zmluve. 

Odporúčaný spôsob nakladania  

R4 - Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín 

 

2.2.10 Druh odpadu  18 02 02  Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným 

požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy  

 

Číslo druhu 

odpadu 
Názov druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 
H kód Y kód 

18 02 02 

Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie 

podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska 

prevencie nákazy 

N H9 Y1 
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Charakteristika 

 uhynuté zvieratá, kadávery, násadové vajcia.  

Miesto vzniku 

 veterinárne polikliniky, lekárske výskumné laboratóriá. 

Spôsob zberu, triedenia a zhromažďovania 

Triedenie odpadov sa vykonáva na mieste vzniku v súlade s Katalógom odpadov.  

Odpad ukladáme do uzatvárateľných nepriepustných nádob, náležite označených (ILNO)   

v chladiacich boxoch. 

Zhodnocovanie/zneškodňovanie 

Prepravu a zneškodnenie (zhodnotenie) odpadu zabezpečiť oprávnenou spoločnosťou, ktorá má na 

nakladanie s týmto druhom odpadu platný súhlas vydaný príslušným orgánom štátnej správy 

v odpadovom hospodárstve. Odporúčame pri uzatvorení zmluvy na nakladanie s odpadmi 

s oprávnenou spoločnosťou priložiť kópiu jej platného súhlasu k tejto zmluve. 

Odporúčaný spôsob nakladania  

D10 – Spaľovanie na pevnine – kafiléria, spaľovňa nebezpečného odpadu  

 

2.3 Druhy odpadov, ktoré nepriamo súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti  

 

2.3.1 Druh odpadu 06 04 04  Odpady, obsahujúce ortuť  

 

Číslo druhu 

odpadu 
Názov druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 
H kód Y kód 

06 04 04 Odpady, obsahujúce ortuť N 
H6, H10, 

H11, H14 
Y29 

 

Charakteristika 

 ortuť použitá v teplomeroch na meranie telesnej teploty alebo v iných meracích prístrojoch 

(tlakomery, elektrické, elektronické meracie a kontrolné prístroje).  



13 

Miesto vzniku 

 nemocničné oddelenia, ambulancie, zdravotné strediská, rehabilitačné zariadenia, liečebne 

a ústavy sociálnej starostlivosti a pod.  

Spôsob zberu, triedenia, zhromažďovania 

Triedenie odpadov sa vykonáva na mieste vzniku v súlade s Katalógom odpadov.  

Odpad zbierame oddelene do uzatvárateľných nepriepustných nádob, príslušne označených (ILNO) 

a do doby zneškodnenia skladujeme vo vyhradených priestoroch. 

Upozornenie 

 Nepotrebné a poškodené ortuťové teplomery nevhadzovať do nádob na komunálny odpad, 

zvyšky ortuti nesplachovať do kanalizácie! 

Zhodnocovanie/zneškodňovanie 

Prepravu a zneškodnenie (zhodnotenie) odpadu zabezpečiť oprávnenou spoločnosťou, ktorá má na 

nakladanie s týmto druhom odpadu platný súhlas vydaný príslušným orgánom štátnej správy 

v odpadovom hospodárstve. Odporúčame pri uzatvorení zmluvy na nakladanie s odpadmi 

s oprávnenou spoločnosťou priložiť kópiu jej platného súhlasu k tejto zmluve. 

Odporúčaný spôsob nakladania  

D9 - Fyzikálno-chemická úprava, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené 

niektorou z činností D1 až D12 

 

2.3.2 Druh odpadu 09 01 01 Roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov 

 

Číslo druhu 

odpadu 
Názov druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 
H kód Y kód 

09 01 01 Roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov N 
H4, H5, 

H14, H15 
Y16 

 

Charakteristika 

 odpadové vývojky obsahujúce organické redukčné činidlá, ktoré sú toxické a ťažko 

odbúrateľné. 
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Miesto vzniku 

 Rtg – diagnostické pracoviská, fotolaboratóriá v zdravotníckych zariadeniach. 

Spôsob zberu, triedenia, zhromažďovania 

Triedenie odpadov sa vykonáva na mieste vzniku v súlade s Katalógom odpadov.  

Odpadové vývojky a aktivátory zbierame oddelene do uzatvárateľných nepriepustných nádob, 

príslušne označených (ILNO) a do doby zneškodnenia, resp. zhodnotenia skladujeme vo vyhradených 

priestoroch.      

Upozornenie 

 Nevylievať do kanalizácie! 

 Nemiešať s odpadom určeným na spaľovanie alebo úpravu. 

Zhodnocovanie/zneškodňovanie 

Prepravu a  zhodnotenie odpadu zabezpečiť oprávnenou spoločnosťou, ktorá má na nakladanie 

s týmto druhom odpadu platný súhlas vydaný príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom 

hospodárstve. Odporúčame pri uzatvorení zmluvy na nakladanie s odpadmi s oprávnenou 

spoločnosťou priložiť kópiu jej platného súhlasu k tejto zmluve. 

Odporúčaný spôsob nakladania  

R4 – Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín 

 

2.3.3 Druh odpadu 09 01 04 Roztoky ustaľovačov  

 

Číslo druhu 

odpadu 
Názov druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 
H kód Y kód 

09 01 04 Roztoky ustaľovačov N 
H4, H5, 

H14, H15 
Y16 

 

Charakteristika 

 obsahujú thiosírany, síričitan sodný, kyselinu octovú a zlúčeniny striebra, ktoré sú toxické 

a môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchových a podzemných  vôd; pri spaľovaní môžu 

uvoľňovať karcinogénne dioxíny a furány. 
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Miesto vzniku 

 Rtg – diagnostické pracoviská, fotolaboratóriá v zdravotníckych zariadeniach. 

Spôsob zberu, triedenia, zhromažďovania 

Triedenie odpadov sa vykonáva na mieste vzniku v súlade s Katalógom odpadov.  

Ustaľovače zbierame oddelene do uzatvárateľných nepriepustných nádob, príslušne označených 

(ILNO) a do doby zneškodnenia skladujeme vo vyhradených priestoroch. 

Upozornenie:  

 Nevylievať do kanalizácie!  

Zhodnocovanie/zneškodňovanie 

Prepravu a  zhodnotenie odpadu zabezpečiť oprávnenou spoločnosťou, ktorá má na nakladanie 

s týmto druhom odpadu platný súhlas vydaný príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom 

hospodárstve. Odporúčame pri uzatvorení zmluvy na nakladanie s odpadmi s oprávnenou 

spoločnosťou priložiť kópiu jej platného súhlasu k tejto zmluve. 

Odporúčaný spôsob nakladania  

R4 – Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín 

 

2.3.4 Druh odpadu  09 01 07 Fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny 

striebra   

   

Číslo druhu 

odpadu 
Názov druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 

09 01 07 
Fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny 

striebra 
O 

 

Charakteristika 

 odpad z fotografického filmu a papiere, snímky RTG obsahujúce využiteľné striebro alebo 

zlúčeniny striebra.  

Miesto vzniku 
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 Rtg – diagnostické pracoviská, fotolaboratóriá v zdravotníckych zariadeniach. 

Spôsob zberu, triedenia, zhromažďovania 

Triedenie odpadov sa vykonáva na mieste vzniku v súlade s Katalógom odpadov do vhodných nádob, 

príslušne označených, vo vyhradených priestoroch. 

Zhodnocovanie/zneškodňovanie 

Prepravu a  zhodnotenie odpadu zabezpečiť oprávnenou spoločnosťou, ktorá má na nakladanie 

s týmto druhom odpadu platný súhlas vydaný príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom 

hospodárstve. Odporúčame pri uzatvorení zmluvy na nakladanie s odpadmi s oprávnenou 

spoločnosťou priložiť kópiu jej platného súhlasu k tejto zmluve. 

Odporúčaný spôsob nakladania  

R4 – Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín 

 

2.3.5 Podskupina odpadu 16 02 Odpady z elektrických a elektronických zariadení 

 

Podskupina  

odpadu 
Názov podskupiny odpadu 

Kategória 

odpadu 
H kód Y kód 

16 02 
Odpady z elektrických a elektronických 

zariadení 
O, N 

H5, H6, H8, 

H11, H14, 

H15 

Y8, Y10, Y12, 

Y29, Y31, Y32, 

Y36 

 

Charakteristika 

 „elektroodpad“ je elektrozariadenie vrátane všetkých jeho komponentov, konštrukčných 

dielcov a spotrebných dielcov, ktorého sa jeho držiteľ zbavuje; firmy, inštitúcie a servisy sú 

držiteľmi odpadu, ktorý nepochádza z domácností; patria sem okrem rôznych prístrojov aj 

svetelné zdroje. 

Zdravotnícke prístroje (s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov) sú zaradené 

v kategórii 8 podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadniami 

a elektroodpadom.  

Kategória č. 8: Zdravotnícke zariadenia (okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)  

 Zariadenia na rádioterapiu 

 Kardiologické prístroje 
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 Prístroje na dialýzu 

 Dýchacie prístroje 

 Prístroje pre nukleárnu medicínu 

 Laboratórne zariadenia pre in vitro diagnostiku 

 Analyzátory 

 Mrazničky 

 Prístroje na fertilizačné testy 

 Iné prístroje na detekciu, prevenciu, monitorovanie, liečenie, zmierňovanie chorôb, zranení 

alebo postihnutia 

 Iné 

Okrem zdravotníckych zariadení zaradených do kategórie č. 8 sa medzi odpadmi, ktoré priamo 

nesúvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, vyskytujú aj odpady ďalších kategórií: 

 č. 3: Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia, 

 č. 5: Osvetľovacie zariadenia. 

Miesto vzniku 

 nemocničné oddelenia, ambulancie, zdravotné strediská, laboratóriá, vzdelávacie a výskumné 

zariadenia, rehabilitačné zariadenia, liečebne a ústavy sociálnej starostlivosti a pod.   

Spôsob zberu, triedenia, zhromažďovania 

Odpady triedime oddelene v mieste vzniku, podľa jednotlivých druhov a kategórií  do vhodných 

zberových nádob, príslušne označených (ILNO), vo vyhradených priestoroch. Elektrozariadenie, ktoré 

sa stane elektroodpadom by malo obsahovať všetky konštrukčné časti a súčiastky, aby sa zabezpečilo 

jeho správne spracovanie. 

Upozornenie:  

 Ohrozenie zdravia a životného prostredia môžu spôsobiť ťažké kovy (kadmium, ortuť, 

olovo, brómové spomaľovače horenia).  

Zhodnocovanie/zneškodňovanie 

Prepravu a  zhodnotenie odpadu zabezpečiť oprávnenou spoločnosťou, ktorá má na nakladanie 

s týmto druhom odpadu platný súhlas vydaný príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom 

hospodárstve. Odporúčame pri uzatvorení zmluvy na nakladanie s odpadmi s oprávnenou 

spoločnosťou priložiť kópiu jej platného súhlasu k tejto zmluve. 

Odporúčaný spôsob nakladania  

R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 

R4 - Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín 
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2.3.6 Podskupina  odpadu 16 06 Batérie a akumulátory 

 

Podskupina  

odpadu 
Názov podskupiny odpadu 

Kategória 

odpadu 
H kód Y kód 

16 06 Batérie a akumulátory O,N 
H5, H6, H8, 

H14, H15 

Y26, Y29, Y31, 

Y34, Y35 

 

Charakteristika 

 elektrická batéria je skupina elektrických galvanických článkov; akumulátor je 

elektrochemický zdroj prúdu určený k opakovanému skladovaniu a využívaniu energie; 

akumulátorom môže byť článok aj batéria; ohrozenie životného prostredia spočíva v obsahu 

toxických a karcinogénnych látok; prítomné kyseliny a ťažké kovy ohrozujú zdravie a životné 

prostredie. 

Miesto vzniku 

 technické oddelenia nemocníc, polikliník, kancelárie. 

Spôsob zberu, triedenia, zhromažďovania 

Použité batérie a akumulátory triedime oddelene v mieste vzniku, podľa jednotlivých druhov 

a kategórií v zmysle Katalógu odpadov  do označených, nepriepustných nádob – kontajnerov  vo 

vyhradených priestoroch.  

Zhodnocovanie/zneškodňovanie 

Prepravu a  zhodnotenie odpadu zabezpečiť oprávnenou spoločnosťou, ktorá má na nakladanie 

s týmto druhom odpadu platný súhlas vydaný príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom 

hospodárstve. Odporúčame pri uzatvorení zmluvy na nakladanie s odpadmi s oprávnenou 

spoločnosťou priložiť kópiu jej platného súhlasu k tejto zmluve. 

Odporúčaný spôsob nakladania  

R4 - Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín  

 

2.3.7 Druh odpadu 15 01 01 Obaly z papiera a lepenky 
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Číslo druhu 

odpadu 
Názov druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 

 

Charakteristika 

 zahŕňa odpadové obaly z papiera a lepenky. 

Miesto vzniku 

 nemocničné oddelenia, polikliniky, technické oddelenia, stravovacie zariadenia, sklady, 

distribúcia liečiv, administratívne oddelenia. 

Spôsob zberu, triedenia, zhromažďovania 

Odpady triedime v mieste vzniku, podľa jednotlivých druhov a kategórií v zmysle Katalógu odpadov. 

Zbierame výhradne neznečistený odpad z obalov bez plastových a kovových súčastí, bez 

viacvrstvových obalov a sterilizačných obalov, do označených nádob alebo kontajnerov  vo 

vyhradených priestoroch.  

Zhodnocovanie/zneškodňovanie 

Ak zdravotnícke zariadenie priamo (nie prostredníctvom distribútora) dovezie pre svoju potrebu 

zabalené výrobky zo zahraničia a obalov je minimálne 200 kg/rok stane sa podľa § 2 písm. g), bod 3 

zákona o obaloch č. 119/2010 Z. z. povinnou osobou, ktorá plní ustanovenia zákona o obalov 

(kapitola 2 tejto príručky). 

Podľa usmernenia MŽP SR z 12. 4. 2012 k zaraďovaniu odpadov z obalov podľa Katalógu odpadov, sa 

odpady z obalov, medzi ktoré sa zamieša aj odpad, ktorý nepochádza z obalov, musí zaradiť do 

podskupiny 20 01, medzi separovane zbierané zložky komunálnych odpadov. 

Nakladanie s odpadom, ktorý nepodlieha zákonu o obaloch, môže prostredníctvom zberovej 

spoločnosti, ktorá má platný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v zmysle § 7 

zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. 

Odporúčaný spôsob nakladania  

R3 - Recyklácia alebo spätné organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá 

R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11   
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2.3.8 Druh odpadu 15 01 02 Obaly z plastov 

 

Číslo druhu 

odpadu 
Názov druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 

15 01 02 Obaly z plastov O 

 

Charakteristika 

 odpad z obalov z rôznych druhov plastov, vrátane  fľašiek  a vrecúšok  z infúznych roztokov 

z neinfekčných oddelení, návleky na obuv, nádobky na lieky a pod.   

Miesto vzniku 

 nemocničné oddelenia, polikliniky, stravovacie zariadenia, administratívne oddelenia.  

Spôsob zberu, triedenia, zhromažďovania 

Odpad z obalov zbierame oddelene v mieste vzniku, podľa jednotlivých druhov a kategórií v zmysle 

Katalógu odpadov, výhradne neznečistený, bez kovových súčastí, viacvrstvových a sterilizačných 

obalov do označených, nádob - kontajnerov  vo vyhradených priestoroch.  

Upozornenie 

 Odporúča sa odstrániť všetky odpady vyrobené z PVC z dôvodu toxického vplyvu ftalátov.  

Zhodnocovanie/zneškodňovanie 

Zber, prepravu, zhodnotenie a recykláciu odpadov z obalov si ako povinná osoba zabezpečí sama 

alebo prostredníctvom oprávnenej organizácie, zapísanej v Registri povinných osôb a oprávnených 

organizácií, s ktorou uzatvorí zmluvu o plnení všetkých povinností podľa zákona o obaloch alebo 

prostredníctvom zberovej spoločnosti, ktorá má platný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber 

odpadov v zmysle § 7 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. 

Odporúčaný spôsob nakladania  

R3 - Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá   

R1 -  Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom  

 

2.3.9 Druh odpadu 15 01 04  Obaly z kovu 
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Číslo druhu 

odpadu 
Názov druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 

15 01 04 Obaly z kovu O 

 

Charakteristika 

 kovové obaly a dózy. 

Miesto vzniku 

 nemocničné oddelenia, polikliniky, stravovacie zariadenia, administratívne oddelenia.  

Spôsob zberu, triedenia, zhromažďovania 

Odpady z obalov zbierame oddelene v mieste vzniku, podľa jednotlivých druhov a kategórií v zmysle 

Katalógu odpadov, do označených nádob - kontajnerov  vo vyhradených priestoroch. 

Zhodnocovanie/zneškodňovanie 

Zber, prepravu, zhodnotenie a recykláciu odpadov z obalov si ako povinná osoba  zabezpečí sama 

alebo prostredníctvom oprávnenej organizácie, zapísanej v Registri povinných osôb a oprávnených 

organizácií, s ktorou uzatvorí zmluvu o plnení všetkých povinností podľa zákona o obaloch, alebo 

prostredníctvom zberovej spoločnosti, ktorá má platný súhlas na nakladanie s odpadom. Táto 

povinnosť sa nevzťahuje na osobu, ktorá uvedie na trh alebo do obehu menej ako 200 kg obalov za 

kalendárny rok.   

Odporúčaný spôsob nakladania  

R4 - Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín 

 

2.3.10 Druh odpadu 15 01 05 Kompozitné obaly 

 

Číslo druhu 

odpadu 
Názov druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 

15 01 05 Kompozitné obaly O 

 

Charakteristika 



22 

 kompozitné obaly (viacvrstvové kombinované – TETRAPAK) vyrobené zlisovaním vrstiev 

papiera, hliníka a polyetylénovej fólie, do ktorých sú balené potraviny a nápoje (mlieko, 

džúsy a pod.).  

Miesto vzniku 

 nemocničné oddelenia, polikliniky, stravovacie zariadenia, administratívne oddelenia. 

Spôsob zberu, triedenia, zhromažďovania 

Odpadové obaly triedime oddelene v mieste vzniku, podľa jednotlivých druhov a kategórií v zmysle 

Katalógu odpadov. Zbierame výhradne neznečistený odpad z obalov do označených nádob, prípadne 

do kontajnerov  s odpadovými obalmi z plastov vo vyhradených priestoroch. Zdravotnícke zariadenie, 

ako pôvodca odpadov, má povinnosť nakladať s odpadmi v súlade s platnými legislatívnymi predpismi 

a viesť o nich evidenciu.   

Zhodnocovanie/zneškodňovanie 

Zber, prepravu, zhodnotenie a recykláciu odpadov z obalov si ako povinná osoba zabezpečí sama 

alebo prostredníctvom oprávnenej organizácie, zapísanej v Registri povinných osôb a oprávnených 

organizácií, s ktorou uzatvorí zmluvu o plnení všetkých povinností podľa zákona o obaloch, alebo 

prostredníctvom zberovej spoločnosti, ktorá má platný súhlas na nakladanie s odpadom. Táto 

povinnosť sa nevzťahuje na osobu, ktorá uvedie na trh alebo do obehu menej ako 200 kg obalov za 

kalendárny rok.   

Odporúčaný spôsob nakladania  

R3 - Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá   

R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11   

 

2.3.11 Druh odpadu 15 01 06  Zmiešané obaly 

 

Číslo druhu 

odpadu 
Názov druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 

15 01 06 Zmiešané obaly O 

 

Charakteristika 

 odpad z obalov z rôznych druhov materiálov.  
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Miesto vzniku 

 nemocničné oddelenia, polikliniky, stravovacie zariadenia, administratívne oddelenia. 

Spôsob zberu, triedenia, zhromažďovania 

Zbierame výhradne neznečistený odpad z obalov do označených nádob vo vyhradených priestoroch.  

Zhodnocovanie/zneškodňovanie 

Zber, prepravu, zhodnotenie a recykláciu odpadov z obalov si ako povinná osoba  zabezpečí sama 

alebo prostredníctvom oprávnenej organizácie, zapísanej v Registri povinných osôb a oprávnených 

organizácií, s ktorou uzatvorí zmluvu o plnení všetkých povinností podľa zákona o obaloch, alebo 

prostredníctvom zberovej spoločnosti, ktorá má platný súhlas na nakladanie s odpadom. Táto 

povinnosť sa nevzťahuje na osobu, ktorá uvedie na trh alebo do obehu menej ako 200 kg obalov za 

kalendárny rok.   

Odporúčaný spôsob nakladania:   

R3 - Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá 

R1 - Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom 

R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 - výroba 

 alternatívneho paliva 

 

2.3.12 Druh odpadu 15 01 07   Obaly zo skla      

 

Číslo druhu 

odpadu 
Názov druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 

15 01 07 Obaly zo skla O 

 

Charakteristika 

 odpad z obalov zo skla.   

Miesto vzniku 

 nemocnice, polikliniky, technické oddelenia, stravovacie zariadenia, sklady, distribúcia liečiv, 

administratívne oddelenia. 
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Spôsob zberu, triedenia, zhromažďovania 

Zbierame výhradne neznečistený odpad z obalov do označených nádob vo vyhradených priestoroch.  

Zhodnocovanie/zneškodňovanie 

Zber, prepravu, zhodnotenie a recykláciu odpadov z obalov si ako povinná osoba zabezpečí sama 

alebo prostredníctvom oprávnenej organizácie, zapísanej v Registri povinných osôb a oprávnených 

organizácií, s ktorou uzatvorí zmluvu o plnení všetkých povinností podľa zákona o obaloch.   

Odporúčaný spôsob nakladania  

R5 – recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov  

 

2.3.13 Druh odpadu 15 01 10   Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované 

nebezpečnými látkami       

 

Číslo druhu 

odpadu 
Názov druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 
H kód Y kód 

15 01 10 

Obaly obsahujúce zvyšky 

nebezpečných látok alebo 

kontaminované nebezpečnými látkami 

N 
H1 – H15 

okrem H9 

podľa typu 

zvyškov 

nebezpečných 

látok 

 

Charakteristika 

 odpadové obaly z rôznych druhov materiálov so zvyškami nebezpečných látok. 

Miesto vzniku 

 nemocničné oddelenia, laboratóriá, technické oddelenia.   

Spôsob zberu, triedenia, zhromažďovania 

Obaly so zvyškami nebezpečných látok zbierame oddelene v mieste vzniku, podľa jednotlivých 

druhov a kategórií v zmysle Katalógu odpadov. Odpad zbierame do nepriepustných  zberových 

nádob, náležite označených (ILNO) vo vyhradených priestoroch. 

Zhodnocovanie/zneškodňovanie 
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Prepravu a  zhodnotenie odpadu zabezpečiť oprávnenou spoločnosťou, ktorá má na nakladanie 

s týmto druhom odpadu platný súhlas vydaný príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom 

hospodárstve. Odporúčame pri uzatvorení zmluvy na nakladanie s odpadmi s oprávnenou 

spoločnosťou priložiť kópiu jej platného súhlasu k tejto zmluve. 

Odporúčaný spôsob nakladania  

D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme – skládka na nebezpečné odpady  

D10 – Spaľovanie na pevnine – spaľovňa nebezpečného odpadu 

 

2.3.14 Druh odpadu 15 01 11  Kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný 

materiál (napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob     

 

Číslo druhu 

odpadu 
Názov druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 
H kód Y kód 

15 01 11 

Kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý 

pórovitý základný materiál (napr. azbest) 

vrátane prázdnych tlakových nádob 

N 
H1 – H15 

okrem H9 

Y15, 

Y36 

 

Charakteristika 

 výhradne kovové obaly s obsahom tuhých nebezpečných látok, ktoré môžu obsahovať 

výbušné alebo zápalné látky. 

Miesto vzniku 

 nemocničné oddelenia, laboratóriá, technické oddelenia.   

Spôsob zberu, triedenia, zhromažďovania 

Obaly so zvyškami nebezpečných látok zbierame oddelene v mieste vzniku, podľa jednotlivých 

druhov a kategórií v zmysle Katalógu odpadov. Odpad zbierame do nepriepustných  zberových 

nádob, náležite označených (ILNO) vo vyhradených priestoroch.    

Zhodnocovanie/zneškodňovanie 

Prepravu a  zhodnotenie odpadu zabezpečiť oprávnenou spoločnosťou, ktorá má na nakladanie 

s týmto druhom odpadu platný súhlas vydaný príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom 

hospodárstve. Odporúčame pri uzatvorení zmluvy na nakladanie s odpadmi s oprávnenou 

spoločnosťou priložiť kópiu jej platného súhlasu k tejto zmluve. 
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Odporúčaný spôsob nakladania 

D10 - Spaľovanie na pevnine – spaľovňa nebezpečného odpadu  

D1 - Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme – skládka na nebezpečné odpady  

Upozornenie 

 Obaly môžu obsahovať výbušné alebo zápalné látky! 

 

2.4 Odpad podobný komunálnemu odpadu  

 

2.4.1 Druh odpadu 20 01 01  Papier a lepenka 

 

Číslo druhu 

odpadu 
Názov druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 

20 01 01 Papier a lepenka O 

 

Charakteristika 

 noviny, časopisy, kancelársky papier, kartónové obaly;  okrem voskového papiera, silne 

znečisteného papiera , kombinovaných materiálov a pod.     

Miesto vzniku 

 čakárne zdravotníckych zariadení, obslužné prevádzky, sklady, administratívne oddelenia.   

Spôsob zberu, triedenia, zhromažďovania 

Odpady triedime v mieste vzniku, podľa jednotlivých druhov a kategórií v zmysle Katalógu odpadov, 

do označených nádob alebo kontajnerov  vo vyhradených priestoroch.  

Upozornenie 

 komunálne odpady sú podľa definície iba odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri 

činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, 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; 
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 komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce pri údržbe zelene na pozemkoch 

právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení. 

Zhodnocovanie/zneškodňovanie 

Zber, prepravu a  zhodnotenie vyseparovaného odpadu zabezpečiť oprávnenou spoločnosťou, ktorá 

má s obcou uzatvorenú zmluvu na nakladanie s týmto druhom odpadu a platný súhlas vydaný 

príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve. Odporúčame pri uzatvorení zmluvy 

na nakladanie s odpadmi s oprávnenou spoločnosťou priložiť kópiu jej platného súhlasu k tejto 

zmluve. 

Odporúčaný spôsob nakladania 

R3 - Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá 

R12 -  Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až 11 (výroba alternatívneho 

paliva) 

 

2.4.2 Druh odpadu 20 01 25  Jedlé oleje a tuky 

 

Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu 
Kategória 

odpadu 

20 01 25 Jedlé oleje a tuky O 

 

Charakteristika 

 použité jedlé oleje a tuky z kuchynských zariadení.   

Miesto vzniku 

 nemocničné kuchyne, stravovacie zariadenia, bufety.   

Spôsob zberu, triedenia, zhromažďovania 

Odpady triedime v mieste vzniku, podľa jednotlivých druhov a kategórií v zmysle Katalógu odpadov, 

do nepriepustných  a označených nádob vo vyhradených priestoroch.  

Zhodnocovanie/zneškodňovanie 
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Prepravu a  zhodnotenie odpadu zabezpečiť s oprávnenou spoločnosťou, ktorá má uzatvorenú 

zmluvu na nakladanie s týmto druhom odpadu a platný súhlas vydaný príslušným orgánom štátnej 

správy v odpadovom hospodárstve. Odporúčame pri uzatvorení zmluvy na nakladanie s odpadmi 

s oprávnenou spoločnosťou priložiť kópiu jej platného súhlasu k tejto zmluve. 

Odporúčaný spôsob nakladania 

R9 - prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie    

R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 (výroba alternatívneho 

paliva) 

 

2.4.3 Druh odpadu 20 01 31  Cytotoxické a cytostatické liečivá 

 

Číslo druhu 

odpadu 
Názov druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 
H kód Y kód 

20  01   31 Cytotoxické a cytostatické liečivá N 
H7, H10, H11, 

H14 
Y3 

 

Charakteristika 

 liečivá (prirodzené alebo syntetické látky), ktoré majú úzku terapeutickú šírku a značnú 

toxicitu, smrteľne poškodzujú bunky alebo aspoň zamedzujú ich rast; nebezpečenstvo 

spočíva v akútnej a chronickej toxicite, ekotoxicite a oneskorených  účinkoch. 

Miesto vzniku 

 domácnosti 

Spôsob zberu, triedenia, zhromažďovania 

Nespotrebované lieky a lieky po dátume expirácie od fyzických osôb povinne zhromažďuje každá 

lekáreň. 

Upozornenie 

 Vonkajší obal lieku a príbalová informácia pre pacienta z nespotrebovaných liekov patria do 

komunálneho odpadu.  

 Nepatria sem odpady z homeopatických liekov a výživových doplnkov (vitamíny a iné doplnky 

stravy). 
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 Lieky sa odovzdávajú do lekárne iba vo vnútornom obale (blister, sklenená alebo plastová 

nádoba, hliníková alebo plastová tuba).  

Zhodnocovanie/zneškodňovanie 

Prepravu a zneškodnenie (zhodnotenie) odpadu zabezpečiť s oprávnenou spoločnosťou, ktorá má 

uzatvorenú zmluvu na nakladanie s týmto druhom odpadu a platný súhlas vydaný príslušným 

orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve. Odporúčame pri uzatvorení zmluvy na 

nakladanie s odpadmi s oprávnenou spoločnosťou priložiť kópiu jej platného súhlasu k tejto zmluve. 

Odporúčaný spôsob nakladania 

D10 - Spaľovanie na pevnine – spaľovňa nebezpečných odpadov  

R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 (výroba alternatívneho 

paliva) 

 

2.4.4 Druh odpadu 20 01 32  Liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 

 

Číslo druhu 

odpadu 
Názov druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 

20 01 32 Liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 O 

 

Charakteristika 

 odpady, ktoré vzniknú z homeopatických liečiv a  liečivých rastlín. 

Miesto vzniku 

 domácnosti. 

Spôsob zberu, triedenia, zhromažďovania 

Nespotrebované lieky po dátume expirácie od fyzických osôb povinne zhromažďuje každá lekáreň.  

Zhodnocovanie/zneškodňovanie 

Prepravu a zhodnotenie/zneškodnenie odpadu zabezpečiť s oprávnenou spoločnosťou, ktorá má 

uzatvorenú zmluvu na nakladanie s týmto druhom odpadu a platný súhlas vydaný príslušným 

orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve. Odporúčame pri uzatvorení zmluvy na 

nakladanie s odpadmi s oprávnenou spoločnosťou priložiť kópiu jej platného súhlasu k tejto zmluve.  
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Odporúčaný spôsob nakladania 

D1 - Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme – skládka na nie nebezpečné odpady  

D10 - Spaľovanie na pevnine 

 

2.4.5 Druh odpadu 20 02 01  Biologicky rozložiteľný odpad  

 

Číslo druhu 

odpadu 
Názov druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 

20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O 

 

Charakteristika 

 odpad zo záhrad a parkov, najmä kvety, konáre, lístie, pokosená tráv. 

Miesto vzniku 

 obslužné prevádzky zdravotníckych zariadení, technické oddelenia, parky.    

Spôsob zberu, triedenia, zhromažďovania 

Odpady triedime v mieste vzniku, podľa jednotlivých druhov a kategórií v zmysle Katalógu odpadov, 

do označených nádob alebo kontajnerov  vo vyhradených priestoroch.  

Zhodnocovanie/zneškodňovanie 

Prepravu a zhodnotenie/zneškodnenie odpadu zabezpečiť s oprávnenou spoločnosťou, ktorá má 

uzatvorenú zmluvu na nakladanie s týmto druhom odpadu a platný súhlas vydaný príslušným 

orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve. Odporúčame pri uzatvorení zmluvy na 

nakladanie s odpadmi s oprávnenou spoločnosťou priložiť kópiu jej platného súhlasu k tejto zmluve.  

Odporúčaný spôsob nakladania  

R3 - Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá 

(vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov) - zhodnotenie 

v kompostárňach alebo v bioplynových staniciach (anaeróbna digescia)  

 

2.4.6 Druh odpadu  20 03 01 Zmesový komunálny odpad  
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Číslo druhu 

odpadu 
Názov druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 

20 03  01 Zmesový komunálny odpad O 

 

Charakteristika 

 zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po 

vytriedení zložiek komunálneho odpadu. 

Miesto vzniku 

 nemocničné oddelenia, ambulancie, zdravotné strediská, laboratóriá, vzdelávacie a výskumné 

zariadenia, rehabilitačné zariadenia, liečebne a ústavy sociálnej starostlivosti, obslužné 

prevádzky a pod. 

Spôsob zberu, triedenia, zhromažďovania 

Odpady triedime v mieste vzniku, podľa jednotlivých druhov a kategórií v zmysle Katalógu odpadov, 

do označených zberných nádob alebo kontajnerov  na vyhradených miestach.   

Zhodnocovanie/zneškodňovanie 

Zber, prepravu a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu zabezpečiť oprávnenou spoločnosťou, 

ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu na nakladanie s týmto druhom odpadu a platný súhlas vydaný 

príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve. Odporúčame pri uzatvorení zmluvy 

na nakladanie s odpadmi s oprávnenou spoločnosťou priložiť kópiu jej platného súhlasu k tejto 

zmluve. 

Odporúčaný spôsob nakladania 

D10 - Spaľovanie na pevnine – spaľovňa komunálnych odpadov  

R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 (výroba alternatívneho 

paliva) 

D1 - Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov) 

 

2.4.7 Druh odpadu  20 03 07 Objemný komunálny odpad  
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Číslo druhu 

odpadu 
Názov druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 

20 03  07 Objemný komunálny odpad O 

 

Charakteristika 

 nadrozmerný komunálny odpad, ktorý svojou povahou nespĺňa podmienky uloženia do 

zberných nádob (napr. skrine, stoly, postele a pod.).  

Miesto vzniku 

 nemocničné oddelenia, ambulancie, zdravotné strediská, laboratóriá, vzdelávacie a výskumné 

zariadenia, rehabilitačné zariadenia, liečebne a ústavy sociálnej starostlivosti, obslužné 

prevádzky. 

Spôsob zberu, triedenia, zhromažďovania 

Triedenie odpadov prebieha v mieste vzniku na každom pracovisku oddelene, podľa jednotlivých 

druhov a kategórií v zmysle Katalógu odpadov. Zber je organizovaný na vyhradených miestach do 

veľkorozmerných kontajnerov.   

Upozornenie 

 Nadrozmerný odpad zbierať do vyhradených označených kontajnerov v centrálnom mieste 

zberu – odvoz zabezpečiť zmluvne  vopred. 

Zhodnocovanie/zneškodňovanie 

Zber, prepravu a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu zabezpečiť oprávnenou spoločnosťou, 

ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu na nakladanie s týmto druhom odpadu a platný súhlas vydaný 

príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve. Odporúčame pri uzatvorení zmluvy 

na nakladanie s odpadmi s oprávnenou spoločnosťou priložiť kópiu jej platného súhlasu k tejto 

zmluve. 

Odporúčaný spôsob nakladania: 

R1 - Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom 

R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 (výroba alternatívneho 

paliva) 

D10 -  Spaľovanie na pevnine -  spaľovňa komunálneho odpadu 
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3 Evidencia a ohlasovanie odpadov zo zdravotnej starostlivosti 

Vedenie evidencie odpadov a následné ohlasovanie údajov z nej patrí k základným povinnostiam, 

ktoré pre prevádzkovateľov zariadení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vyplývajú zo zákona 

o odpadoch. 

Každý prevádzkovateľ zariadenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti je podľa zákona 

o odpadoch povinný viesť evidenciu všetkých odpadov, s ktorými pri svojej činnosti nakladá 

a ohlasovať údaje z nej územne príslušnému orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve. 

Pre vedenie evidencie je potrebné zaradiť všetky odpady, s ktorými prevádzkovateľ zariadenia na 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti nakladá, podľa Katalógu odpadov. 

 

3.1 Evidencia odpadov 

 

Evidenciu je povinný prevádzkovateľ zariadenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti viesť 

priebežne pre všetky odpady, s ktorými pri svojej činnosti nakladá, resp. ktoré v jeho prevádzkach 

vznikajú. Evidencia odpadov sa vedie pre každú prevádzkareň osobitne1, pričom základným 

pravidlom na určenie prevádzkarne je jej samostatná adresa. 

Evidencia odpadov sa vedie bez ohľadu na množstvá vznikajúcich odpadov, legislatívne nie je určená 

dolná hranica množstva ročne vznikajúcich odpadov, pri ktorej by povinnosť vedenia evidencie 

vznikala. 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže podľa zákona o odpadoch nadobúdať nasledujúce 

funkcie: 

 pôvodca odpadov – poskytuje zdravotnú starostlivosť, pri ktorej vznikajú odpady 

vo vlastnom zariadení iba vlastnými kapacitami, 

 držiteľ odpadov – vo svojom zariadení poskytuje priestory iným poskytovateľom zdravotnej 

starostlivosti na základe zmluvného vzťahu (prenájom ambulancií iným subjektom), pričom 

nakladanie s odpadmi im poskytuje ako službu za odplatu, 

 prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov – prevádzkovateľ zariadenia na 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti má vo svojom objekte aj zariadenie na nakladanie 

s odpadmi (napr. nemocnica prevádzkujúca spaľovňu odpadov). 

Samozrejme môžu vznikať tiež kombinácie jednotlivých funkcií; v takom prípade sa evidencia musí 

viesť pre jednotlivé funkcie oddelene. 

                                                           
1
 Dôležité je to u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí majú vo svojej správe viacero objektov. 
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Podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie odpadov a ohlasovania údajov z nej stanovuje vyhláška 

MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších 

predpisov. 

Evidenciu odpadov je možné viesť v písomnej alebo elektronickej forme. V prípade, že sa vedie 

v elektronickej forme, musí obsahovať všetky údaje požadované vyhláškou o odpadoch. 

 

3.2 Vedenie evidencie odpadov 

 

Evidencia odpadov sa vedie priebežne na tlačive „Evidenčný list odpadu“ (príloha č. 3 vyhlášky 

o odpadoch). Evidenciu odpadov je možné viesť v písomnej alebo elektronickej forme, pričom 

evidenčné listy odpadov je organizácia povinná uchovávať po dobu minimálne piatich rokov. 

Evidenčný list sa vedie pre každý druh odpadu samostatne a záznamy o vzniku alebo nakladaní 

s odpadom sa vpisujú priebežne, minimálne však raz za mesiac. 

Odpady môžu vznikať kontinuálne alebo periodicky a tomu sa prispôsobí aj interval zápisu do 

evidenčného listu odpadu. Pri kontinuálnom vzniku odpadov je potrebné zvoliť primeraný interval 

zápisu do evidenčného listu odpadov tak, aby bol zachytený reálny stav pohybu vzniku a nakladania 

s odpadmi, avšak minimálne raz za mesiac. Pri periodickom vzniku odpadov sa zápis do evidenčného 

listu odpadu vykonáva v dátumoch reálneho vzniku alebo nakladania s odpadmi. V prípade, že 

v danom mesiaci daný druh odpadu nevznikol alebo sa s ním nenakladalo (napr. pri periodickej 

údržbe technického zariadenia, ktorej predpísaný interval je dlhší ako mesiac), zapíše sa v danom 

mesiaci do evidenčného listu záznam s nulovým množstvom2. 

Vzor evidenčného listu odpadu je nasledovný: 

 

                                                           
2
 Pri takomto postupe pri prípadnej kontrole zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia, alebo 

Obvodného úradu životného prostredia nevzniknú pochybnosti, že pre daný druh odpadu sa evidencia nevedie. 
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EVIDENČNÝ LIST ODPADU 

 

 

Kód odpadu podľa 

Katalógu odpadov:  

názov 

 

Kategória odpadu: N/O 

 

 

Y-kód:  Yxx 

 

 

Por. 

číslo 
Dátum Miesto vzniku 

Odpad umiestnený Množstvo odpadu Kód IČO, obchodné meno 

nasledujúceho držiteľa odpadu 
Poznámka 

sklad nádoba vznik/príjem nakladanie činnosti nakladania 

1           

2           

3           

4           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Zodpovedná osoba: 

FIRMA PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD 

IČO          

Obchodné meno: 

 

Názov:  

 

Adresa 

Ulica:  

Adresa 

Ulica:   

Obec:  

Tel:  

E-mail: 

PSČ:  

Fax:  

URL: 

Obec:  

Tel:  

E-mail:  

 

PSČ:  

Fax:  

URL:  
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Por. 

číslo 
Dátum Miesto vzniku 

Odpad umiestnený Množstvo odpadu Kód IČO, obchodné meno 

nasledujúceho držiteľa odpadu 
Poznámka 

sklad nádoba vznik/príjem nakladanie činnosti nakladania 

1           

2           

3           

4           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

Zodpovedná osoba:  
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Tlačivo evidenčného listu odpadu je rozdelené na tri časti: 

 Identifikačné údaje organizácie 

 Identifikačné údaje odpadu, pre ktorý sa evidencia vedie 

 Záznamy o vzniku a nakladaní s odpadom. 

 

3.2.1 Identifikačné údaje organizácie 

 

V tejto časti sa vyplnia identifikačné údaje organizácie a prípadne tiež jej prevádzkarne, za ktorú sa 

evidenčný list odpadu vedie. 

Za organizáciu sa uvedie: 

 obchodné meno organizácie 

 IČO organizácie 

 adresa sídla organizácie (ulica, PSČ, obec) 

 kontaktné údaje (telefón, fax, e-mail, URL). 

V prípade, že sa evidenčný list odpadu vedie za prevádzkareň, ktorá je súčasťou materskej 

organizácie avšak s inou adresou, vypĺňa sa aj druhá časť tabuľky, kde sa uvedie: 

 názov prevádzkarne 

 adresa sídla organizácie (ulica, PSČ, obec) 

 kontaktné údaje (telefón, fax, e-mail, URL). 

Pri vypĺňaní identifikačných údajov je vždy potrebné vyplniť aj meno osoby zodpovednej za vedenie 

evidencie odpadov (konkrétneho evidenčného listu odpadu) v spodnej časti tlačiva. 

Z uvedeného vyplýva, že evidenčný list odpadu sa vedie samostatne za každý druh odpadu a za 

každé miesto nakladania (prevádzkareň). 

 

3.2.2 Identifikačné údaje odpadu 

 

Evidenčný list sa vedie pre každý druh odpadu samostatne. Konkrétny odpad je charakterizovaný 

svojím kódom podľa katalógu odpadov, názvom odpadu 3 a kategóriou odpadu (odpad ostatný alebo 

nebezpečný), ktorá je rovnako uvedená v Katalógu odpadov. 

Každému nebezpečnému odpadu sa musí priradiť aj kód Y podľa prílohy č. 3 Katalógu odpadov. 

                                                           
3
 Názov odpadu v platnom vzore tlačiva síce nie je vyžadovaný, avšak z dôvodu lepšej prehľadnosti je 

v evidenčnom liste praktické ho uviesť. 
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Zoznam kódov Y je rozdelený do nasledujúcich tabuliek č. 1 - 3: 

Tabuľka č. 1: Kódy Y podľa Katalógu odpadov 

Kód Skupiny odpadov 

Y1 Klinické odpady z nemocníc, zdravotníckych stredísk a zariadení  

Y2 Odpady z výroby a prípravy farmaceutických výrobkov  

Y3 Odpadové farmaceutické látky, drogy a lieky  

Y4 Odpady z výroby, prípravy a použitia pesticídov a fytofarmák  

Y5 Odpady z výroby, prípravy a použitia chemických prostriedkov na ochranu dreva  

Y6 Odpady z výroby, prípravy a použitia organických rozpúšťadiel  

Y7 Odpady z tepelného spracovania a temperovacích operácií s obsahom kyanidov  

Y8 Odpadové minerálne oleje nevhodné na používanie podľa pôvodného určenia  

Y9 Odpady typu olej vo vode, uhľovodíky vo vode, emulzie  

Y10 
Odpadové látky a predmety obsahujúce polychlórované bifenyly (PCB) a/alebo polychlórované 

terfenyly (PCT) a/alebo polybrómované bifenyly (PBB) alebo nimi znečistené  

Y11 Odpadové dechtové zvyšky vznikajúce pri čistení, destilácii a pyrolytickom spracúvaní  

Y12 Odpady z výroby, prípravy a použitia atramentov, farbív, pigmentov, farieb, lakov a náterov  

Y13 Odpady z výroby, prípravy a použitia živíc, latexov, zmäkčovadiel, glejov a lepidiel  

Y14 
Odpadové chemické látky vznikajúce pri výskume a vývoji alebo pri výučbe, ktoré nie sú zatiaľ 

určené a/alebo sú nové a ich účinky na človeka alebo životné prostredie nie sú známe  

Y15 Látky výbušnej povahy, ktoré nepodliehajú iným právnym predpisom  

Y16 Látky z výroby, prípravy a použitia fotochemikálií a fotografických materiálov  

Y17 Odpady vznikajúce pri povrchovej úprave kovov a plastických materiálov  

Y18 Zvyšky vznikajúce pri priemyselnom zneškodňovaní odpadov  

 

Tabuľka č. 2: Kódy Y podľa Katalógu odpadov 

Kód Odpady obsahujúce tieto škodliviny 

Y19 Karbonyly kovov  

Y20 Berýlium, zlúčeniny berýlia  

Y21 Zlúčeniny šesťmocného chrómu  

Y22 Zlúčeniny medi  

Y23 Zlúčeniny zinku  

Y24 Arzén, zlúčeniny arzénu  

Y25 Selén, zlúčeniny selénu  

Y26 Kadmium, zlúčeniny kadmia  

Y27 Antimón, zlúčeniny antimónu  

Y28 Telúr, zlúčeniny telúru  

Y29 Ortuť, zlúčeniny ortuti  
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Kód Odpady obsahujúce tieto škodliviny 

Y30 Tálium, zlúčeniny tália  

Y31 Olovo, zlúčeniny olova  

Y32 Anorganické zlúčeniny fluóru okrem fluoridu vápenatého  

Y33 Anorganické kyanidy  

Y34 Roztoky kyselín a kyseliny v tuhej forme  

Y35 Roztoky zásad a zásady v tuhej forme  

Y36 Azbest (prach a vlákna)  

Y37 Organické zlúčeniny fosforu  

Y38 Organické kyanidy  

Y39 Fenoly, zlúčeniny fenolov vrátane chlórovaných fenolov  

Y40 Étery  

Y41 Halogénované organické rozpúšťadlá  

Y42 Organické rozpúšťadlá okrem halogénovaných rozpúšťadiel  

Y43 Všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzofurán  

Y44 Všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzo-p-dioxín  

Y45 
Organohalogénové zlúčeniny, iné ako látky uvedené v tejto tabuľke (napr. Y39, Y41, Y42, Y43, 

Y44)  

 

Tabuľka č. 3: Kódy Y podľa Katalógu odpadov 

Kód Skupiny odpadov vyžadujúce osobitnú pozornosť 

Y46 Odpady z domácnosti  

Y47 Zvyšky vznikajúce pri spaľovaní domového odpadu  
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V praxi sa často stáva, že v organizácii môže vznikať jeden druh nebezpečného odpadu, ktorému je 

však možné priradiť viacero kódov Y (napr. kód odpadu 15 01 10 – Obaly obsahujúce zvyšky 

nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami), ktorý je však znečistený rôznymi 

škodlivinami uvedenými v tabuľke 2 (napr. Y24 – Arzén, zlúčeniny arzénu a Y29 – Ortuť, zlúčeniny 

ortuti). Evidenciu tohto odpadu je potrebné viesť na samostatných evidenčných listoch odpadu. 

Pre názorný príklad vedenia evidencie vzniku a nakladania s odpadmi sme zvolili nasledujúce druhy 

odpadov: 

 Kód druhu odpadu – 15 01 03 – Obaly z dreva, kategória – ostatný odpad, Y – kód sa 

neuvádza 

 Kód druhu odpadu – 15 01 10 – Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, kategória – 

nebezpečný odpad, Y – kód 24 (Arzén, zlúčeniny arzénu) 

 Kód druhu odpadu – 15 01 10 – Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, kategória – 

nebezpečný odpad, Y – kód 29 (Ortuť, zlúčeniny ortuti) 

 Kód druhu odpadu – 17 02 01 – Drevo, kategória – ostatný odpad, Y – kód sa neuvádza 

 Kód druhu odpadu – 18 01 03 – Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú 

osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy, Y – kód 1 (Klinické odpady z nemocníc, 

zdravotníckych stredísk a zariadení). 

Pre tieto druhy odpadov sú v kapitole 3.5 vypracované vzorové evidenčné listy odpadov, z ktorých je 

ďalej spracované ročné hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom, ktoré sa posiela územne 

príslušnému obvodnému úradu životného prostredia. 
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3.2.3 Evidencia množstiev a spôsobu nakladania s odpadmi 

 

Väčšine zariadení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci jej činnosti odpady iba vznikajú 

a ďalšie nakladanie s nimi má zmluvne ošetrené s odberateľmi (prevádzkovateľmi zariadení na 

nakladanie s odpadmi, prípadne zberovými spoločnosťami). V tom prípade je organizácia pôvodcom 

odpadov. 

Pôvodca odpadov do evidenčného listu odpadu priebežne zapisuje pohyby odpadov (ich vznik 

a ďalšie nakladanie). Pre možnosť vedenia evidencie odpadov je potrebné mať zriadené a riadne 

označené miesta sústreďovania odpadov (sklady a nádoby) pred ďalším nakladaním, ktoré je 

potrebné uvádzať v evidenčných listoch odpadov. 

Pre množstvá odpadov zapisovaných do evidenčných listov nie je legislatívne určená merná jednotka, 

avšak je potrebné zdôrazniť, že evidencia sa zásadne vedie v hmotnostných jednotkách 4 (podľa 

potreby je možné používať kilogramy alebo tony, prípadne inú primeranú hmotnostnú jednotku), 

a nepoužívať iné jednotky (kusy, metre a podobne), aby bolo jednoducho možné na základe 

evidenčných listov odpadu spracovať ročné hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadmi.5 

Pri vypĺňaní evidenčného listu odpadu postupujeme tak, že do príslušnej položky zadáme 

identifikáciu odpadu (kód odpadu podľa Katalógu odpadov, kategóriu odpadu a pri nebezpečnom 

odpade tiež Y – kód). 

Z praktických dôvodov je vhodné v evidenčnom liste uviesť aj položky, ktoré nie sú vo vzore tlačiva 

priamo vyžadované, ako je názov druhu odpadu a  hmotnostnú mernú jednotku, v ktorej sú 

evidované množstvá odpadu. 

Do jednotlivých stĺpcov tabuľky potom postupne vpisujeme: 

 por. číslo – uvedie sa poradové číslo záznamu v evidenčnom liste 

 dátum – uvedie sa dátum zápisu / nakladania s odpadom 

 miesto vzniku – uvedie sa miesto vzniku odpadu (názov miesta vzniku legislatíva nijako 

neformalizuje, podľa neho by však malo byť dostatočne presne identifikovateľné) 

 odpad umiestnený – sklad – uvedie sa názov skladu odpadu (môže to byť hala, číslo 

miestnosti a podobne) 

 odpad umiestnený – nádoba – uvedie sa označenie nádoby do ktorej bol odpad umiestnený 

(v zásade to môže byť číslo nádoby, označenie kontajnera, skrine a podobne) 

 množstvo odpadu vznik/príjem – uvedie sa množstvo vzniknutého odpadu v stanovených 

hmotnostných jednotkách 

 množstvo odpadu – nakladanie – uvedie sa množstvo odpadu odovzdaného na ďalšie 

nakladanie (zhodnotenie alebo zneškodnenie) nasledujúcemu držiteľovi odpadu 

                                                           
4
 Z praktického hľadiska je vhodné mernú jednotku v evidenčnom liste vyznačiť. 

5
 Ročné hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom sa spracúva v tonách. 
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 kód činnosti – uvedie sa príslušný kód činnosti podľa číselníku kódov nakladania s odpadmi 

(uvedený v nasledujúcej tabuľke); pri evidenčnom liste pôvodcu odpadov je to štandardne 

kód „Z“ – zhromažďovanie odpadu pred ďalším nakladaním 

 kód nakladania – uvedie sa kód činnosti podľa číselníku kódov nakladania s odpadmi 

(uvedený v nasledujúcej tabuľke), ktorý na vyžiadanie musí deklarovať nasledujúci držiteľ 

odpadu – organizácia, ktorá odpad preberá na ďalšie nakladanie; vhodné je vyžiadať si od 

konkrétneho odberateľa odpadov kópiu príslušného platného súhlasu6 na nakladanie 

s daným druhom odpadu a spôsobom nakladania 

 IČO, obchodné meno nasledujúceho držiteľa odpadu – uvedie sa identifikácia odberateľa 

odpadu 

 poznámka – uvedie sa podľa potreby; táto poznámka slúži pre internú potrebu s výnimkou 

odovzdania odpadu na využitie v domácnostiach (kód nakladania „DO“), keď sa do poznámky 

uvedie číslo rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy, ktorým bol na tento spôsob 

nakladania udelený súhlas. 

Číselník spôsobov nakladania (R a D kódov) definovaných legislatívou je uvedený v tabuľkách č. 4 - 6: 

Tabuľka č. 4:Kódy zhodnocovania odpadov 

Kód Zhodnocovanie odpadov 

R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom  

R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel  

R3 
Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá 

(vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)  

R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín  

R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov  

R6 Regenerácia kyselín a zásad  

R7 Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia  

R8 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov  

R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie  

R10 
Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie 

životného prostredia  

R11 Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10  

R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11  

R13 
Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia 

pred zberom na mieste vzniku)  

 

Tabuľka č. 5:Kódy zneškodňovania odpadov 

Kód Zneškodňovanie odpadov 

                                                           
6
 Potrebné je pri tom dbať aj na termín, do ktorého je daný súhlas platný. 
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Kód Zneškodňovanie odpadov 

D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)  

D2 
Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde 

atď.)  

D3 
Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo 

prirodzených úložísk atď.)  

D4 
Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do 

jám, rybníkov alebo lagún atď.)  

D5 

Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s 

povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného 

prostredia atď.)  

D6 Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov * 

D7 Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno * 

D8 
Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, 

ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12  

D9 

Fyzikálno - chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo 

zmesi, ktoré sú zneškodňované niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, 

kalcinácia atď.)  

D10 Spaľovanie na pevnine  

D11 Spaľovanie na mori * 

D12 Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atď.)  

D13 Zmiešavame alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12  

D14 Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D12  

D15 
Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred 

zberom na mieste vzniku)  

*zakázané zákonom o odpadoch 

Tabuľka č. 6: Kódy iného nakladania s odpadmi 

Kód Zhromažďovanie odpadov 

Z 
Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi na 

mieste vzniku  

DO Odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti  
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3.3 Ohlasovanie údajov z evidencie odpadov 

 

Podľa vyhlášky o odpadoch subjekt (v tomto prípade prevádzkovateľ zariadenia na poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti), ktorý ročne súhrnne nakladá s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov 

alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov, je povinný podať hlásenie o vzniku a nakladaní 

s odpadmi na tlačive podľa prílohy č. 4 vyhlášky o odpadoch. Do týchto limitov sa počítajú súčty 

množstiev odpadov vo všetkých miestach nakladania s odpadmi (prevádzkarňach) jedného pôvodcu. 

Hlásenie sa podáva za kalendárny rok, najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku na územne 

príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve – obvodný úrad životného prostredia. 

Ak sa prekročí súhrnný hmotnostný limit pre podanie hlásenia, hlásenie sa podáva za všetky odpady, 

s ktorými počas roka nakladal, aj keď množstvo odpadov v hlásení za jednu prevádzkareň 

nedosiahne súhrnne viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo viac ako jednu tonu ostatných 

odpadov. 

Hmotnostný limit neplatí pre druhy nebezpečných odpadov uvedené v prílohe č. 5 vyhlášky 

o odpadoch, pre ktoré sa hlásenie podáva bez ohľadu na ich množstvo. Tieto druhy odpadov sú 

uvedené v  tabuľke č. 7. 

Tabuľka č. 7: Druhy odpadov, pre ktoré sa podáva hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadmi bez 

ohľadu na ich množstvo 

Kód 

odpadu 
Názov odpadu 

Kategória 

odpadu 

01 03 09 červený kal z výroby hliníka Iný ako odpady uvedené v 01 03 07  N 

03 03 05 kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera (delnking)  N 

04 01 02 odpad z lúhovania  N 

04 01 03 odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fázy  N 

04 01 04 činiaca brečka obsahujúca chróm  N 

04 01 06 
kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 

obsahujúce chróm  
N 

04 01 08 
odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) 

obsahujúca chróm  
N 

05 07 01 odpady obsahujúce ortuť  N 

0603 11 tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy  N 

06 03 13 tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy  N 

06 03 14 tuhé soli a roztoky Iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13  N 

06 04 04 odpady obsahujúce ortuť  N 

06 04 05 odpady obsahujúce Iné ťažké kovy  N 

07 01 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacle kvapaliny a matečné lúhy  N 
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Kód 

odpadu 
Názov odpadu 

Kategória 

odpadu 

07 01 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny  N 

07 01 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty  N 

07 02 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy  N 

07 03 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy  N 

07 03 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny  N 

07 03 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty  N 

07 04 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy  N 

07 04 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny  N 

07 04 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty  N 

07 05 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy  N 

07 05 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny  N 

07 05 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty  N 

07 06 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy  N 

07 06 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny  N 

07 06 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty  N 

07 07 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny  N 

08 01 13 
kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo Iné 

nebezpečné látky  
N 

08 03 14 kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky  N 

08 04 11 
kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá 

alebo iné nebezpečné látky  
N 

11 03 01 odpady obsahujúce kyanidy  N 

13 01 01 hydraulické oleje obsahujúce PCB  N 

13 03 01 Izolačné oleje alebo oleje obsahujúce PCB  N 

14 06 01 chlórfluórované uhľovodíky  N 

14 06 02 iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel  N 

14 06 04 kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá  N 

16 02 09 transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB  N 

17 04 03 olovo  N 

18 01 03 
odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z 

hľadiska prevencie nákazy  
N 

20 01 21 svetelné zdroje a iný odpad obsahujúci ortuť  N 
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V uvedenom zozname odpadov je dôležitý najmä druh odpadu 18 01 03 – „Odpady, ktorých zber 

a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy“, ktorý sa pri 

poskytovaní zdravotnej starostlivosti vyskytuje veľmi často, takže je veľmi pravdepodobné, že 

poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí podať toto hlásenie prakticky vždy. 

Hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadmi sa podáva osobitne za nasledujúce činnosti: 

 Pôvodca odpadov – kód činnosti „P“ 

 Držiteľ odpadov – kód činnosti „M“ 

 Výkup a zber odpadov – kód činnosti „V“ 

 Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov – kód činnosti „R“ 

 Prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov – kód činnosti „D“. 

Z týchto činností pre prevádzkovateľov zariadení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

najpravdepodobnejšie prichádzajú do úvahy hlásenia podávané ako pôvodca odpadov („P“), držiteľ 

odpadov („M“) a prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov („D“). Tieto kódy sa 

následne uvádzajú v hlásení. 

Vzor tlačiva „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ podľa prílohy č. 4 vyhlášky o odpadoch je 

nasledovný: 
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Tlačivo hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom je rozdelené na dve časti: 

 Identifikačné údaje organizácie 

 Súhrnné údaje o ročných množstvách a nakladaní s odpadom. 

 

3.3.1 Identifikačné údaje organizácie 

 

V tejto časti sa vyplnia identifikačné údaje organizácie a prípadne tiež jej prevádzkarne, za ktorú sa 

hlásenie podáva. 

Ako „Typ dokladu“ sa uvedie sa činnosť, za ktorú je hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom podáva: 

 „P“ – pôvodca odpadu 

 „M“ – držiteľ odpadu 

 „D“ – prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov 

 „R“ – prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov 

 „V“ – zber a výkup odpadov. 

Samozrejme sa uvedie tiež rok, za ktorý je hlásenie spracované a číslo listu a počet listov hlásenia. 

Za organizáciu sa uvedie: 

 obchodné meno organizácie 

 IČO organizácie 

 identifikačné a kontaktné údaje o štatutárnom zástupcovi organizácie 

 adresa sídla organizácie (ulica, PSČ, obec) 

 kontaktné údaje (telefón, fax, e-mail, URL). 

V prípade, že sa hlásenie podáva za prevádzkareň, ktorá je súčasťou materskej organizácie avšak 

s inou adresou, vypĺňa sa aj druhá časť tabuľky, kde sa uvedie: 

 názov prevádzkarne 

 adresa sídla organizácie (ulica, PSČ, obec) 

 identifikačné a kontaktné údaje o zodpovednom pracovníkovi organizácie 

 kontaktné údaje (telefón, fax, e-mail, URL). 

V tejto časti hlásenia je aj možnosť označenia údajov o odpadoch označiť za predmet obchodného 

tajomstva. 

 

3.3.2 Súhrnné údaje o ročných množstvách a nakladaní s odpadom 
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Súhrnné údaje o odpadoch a nakladaní s nimi získame z príslušných evidenčných listov, kde sa viedla 

celoročná evidencia. 

Jednotlivé položky vyplníme nasledovne: 

 stĺpec 1 – uvedie sa poradové číslo položky 

 stĺpec 2 – uvedie sa kód odpadu podľa Katalógu odpadov 

 stĺpec 3 – uvedie sa názov odpadu podľa Katalógu odpadov (s ohľadom na obmedzený 

priestor môže byť skrátený) 

 stĺpec 4 – uvedie sa kategória odpadu podľa Katalógu odpadov (O/N – ostatný/nebezpečný 

odpad) 

 stĺpec 5 – v prípade nebezpečného odpadu sa povinne uvádza príslušný kód Y 

 stĺpec 6 – uvedie sa príslušné množstvo odpadu v tonách (ide o sumárnu ročnú hodnotu 

daného druhu odpadu vrátane kódu Y pre jeden spôsob nakladania a konkrétneho 

odberateľa odpadov) 

 stĺpec 7 – uvedie sa príslušný spôsob nakladania s odpadom podľa číselníku (R a D kódy) 

 stĺpec 8 – uvedie sa IČO, obchodné meno a sídlo príslušného odberateľa odpadu 

 stĺpec 8 – uvedie sa prípadná vysvetľujúca poznámka; povinný údaj pri poznámke je v prípade 

vývozu odpadu do zahraničia a v prípade odovzdania odpadu na využitie v domácnostiach 

(kód nakladania „DO“) číslo rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy v odpadovom 

hospodárstve, ktorým bol na tento spôsob nakladania s odpadom vydaný súhlas (poznámku 

je možné v plnom rozsahu uviesť v prílohe hlásenia). 
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3.4 Najčastejšie chyby v evidencii 

 

V tejto časti by sme radi upozornili na najčastejšie chyby v evidencii a ohlasovaní odpadov, ktoré sa 

vyskytujú v praxi a ktorých je vhodné sa vyvarovať. 

 

3.4.1 Chyby v evidenčných listoch odpadu 

 

V evidenčných listoch odpadu sa najčastejšie vyskytujú nasledujúce chyby: 

 nevedený evidenčný list odpadu 

 neúplne vyplnený evidenčný list odpadu 

 evidenčný list odpadu nie je vedený pribežne (minimálny interval zápisu je raz za mesiac) 

 chybne uvedený kód spôsobu nakladania s odpadmi 

 množstvá odpadu sú v evidenčnom liste vedené v rôznych merných jednotkách 

 nie je uvedený nasledujúci držiteľ odpadu 

 evidenčný list odpadu nie je vedený samostatne pre každé miesto nakladania. 

 

3.4.2 Chyby v hláseniach o vzniku a nakladaní s odpadom 

 

V hláseniach o vzniku a nakladaní s odpadmi sa najčastejšie vyskytujú nasledujúce chyby: 

 neuvedený alebo chybne uvedený kód Y 

 neuvedený spôsob nakladania s odpadom 

 chybne uvedený spôsob nakladania s odpadom 

 nedodržaná merná jednotka množstva (tony) 

 neúplné označenie odberateľa odpadu 

 neskoré podanie hlásenia, prípadne podanie hlásenia na nesprávny orgán. 
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3.5 Príklady vyplnených evidenčných listov odpadov a hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadmi 

Evidenčný list odpadu 1: Kód druhu odpadu – 15 01 03 – Obaly z dreva, kategória – ostatný odpad, Y – kód sa neuvádza 
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Vysvetlenie zápisov v evidenčnom liste odpadu: 

Odpad vzniká počas celého roku a v príslušných dátumoch za zapisujú množstvá s umiestnením do 

skladu 10 a nádoby č. 1 s kódom činnosti „Z“. 

Odpad bol odovzdávaný na ďalšie nakladanie do Spaľovne odpadov 1 (25.3. a 6.12.) s kódom 

nakladania „D10“ a na Skládku 1 (9.7.) s kódom nakladania „D1“. 

Záznam o vzniku odpadu s nulovým množstvom (8.5.) znamená, že za príslušné obdobie odpad 

nevznikol, ale nakoľko sa evidenčný list odpadu vedie priebežne, najmenej však raz za mesiac, zapíše 

sa nulové množstvo s kódom činnosti „Z“. 
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Evidenčný list odpadu 2: Kód druhu odpadu – 15 01 10 – Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, kategória – nebezpečný odpad, Y – kód 24 (Arzén, 

zlúčeniny arzénu) 
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Vysvetlenie zápisov v evidenčnom liste odpadu: 

Odpad vzniká počas celého roku a v príslušných dátumoch za zapisujú množstvá s umiestnením do 

skladu 12 a nádoby č. 3 s kódom činnosti „Z“. 

Odpad bol odovzdávaný na ďalšie nakladanie do Spaľovne odpadov 1 (25.3. a 6.12.) s kódom 

nakladania „D10“ a do Spaľovne 2 (9.7.) rovnako s kódom nakladania „D10“. 

Záznam o vzniku odpadu s nulovým množstvom (8.5.) znamená, že za príslušné obdobie odpad 

nevznikol, ale nakoľko sa evidenčný list odpadu vedie priebežne, najmenej však raz za mesiac, zapíše 

sa nulové množstvo s kódom činnosti „Z“. 
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Evidenčný list odpadu 3: Kód druhu odpadu – 15 01 10 – Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, kategória – nebezpečný odpad, Y – kód 29 (Ortuť, 

zlúčeniny ortuti) 
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Vysvetlenie zápisov v evidenčnom liste odpadu: 

Odpad vzniká počas celého roku a v príslušných dátumoch za zapisujú množstvá s umiestnením do 

skladu 12 a nádoby č. 4 s kódom činnosti „Z“. 

Odpad bol odovzdávaný na ďalšie nakladanie do Spaľovne odpadov 1 (25.3. a 6.12.) s kódom 

nakladania „D10“ a do Spaľovne 2 (9.7.) rovnako s kódom nakladania „D10“. 

Záznam o vzniku odpadu s nulovým množstvom (2.3.) znamená, že za príslušné obdobie odpad 

nevznikol, ale nakoľko sa evidenčný list odpadu vedie priebežne, najmenej však raz za mesiac, zapíše 

sa nulové množstvo s kódom činnosti „Z“. 

K uvedeným evidenčným listom odpadov 2 a 3 je potrebné dodať, že tomto prípade nebezpečného 

odpadu katalógového čísla 15 01 10 – Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok sú vedené dva 

samostatné evidenčné listy, nakoľko tieto obaly sú znečistené rôznymi škodlivinami (arzén a ortuť). 

Z hľadiska výkazníctva teda ide o dva rôzne druhy odpadov, napriek tomu, že ide o to isté katalógové 

číslo. Rovnako sa takto samostatne uvádzajú aj v ročnom hlásení o vzniku a nakladaní s odpadom. 
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Evidenčný list odpadu 4: Kód druhu odpadu – 17 02 01 – Drevo, kategória – ostatný odpad, Y – kód sa neuvádza 
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Vysvetlenie zápisov v evidenčnom liste odpadu: 

Odpad vzniká počas celého roku a v príslušných dátumoch za zapisujú množstvá s umiestnením do 

skladu 13 a nádoby č. 3 s kódom činnosti „Z“. 

Odpad bol odovzdávaný na ďalšie nakladanie odberateľovi odpadov 1 (25.3. a 9.7.) avšak s rôznymi 

spôsobmi nakladania „R1“ (25.3.) a „D10“ (9.7.). Aj keď ide o jedného odberateľa odpadov, tieto dva 

spôsoby nakladania sa následne v hlásení o vzniku a nakladaní s odpadom vykazujú samostatne. 

Záznam o vzniku odpadu s nulovým množstvom (8.5.) znamená, že za príslušné obdobie odpad 

nevznikol, ale nakoľko sa evidenčný list odpadu vedie priebežne, najmenej však raz za mesiac, zapíše 

sa nulové množstvo s kódom činnosti „Z“. 

Časť odpadu bola odovzdaná zamestnancom na využitie v domácnosti (6.12.), preto sa toto množstvo 

do evidenčného listu odpadu zapíše s kódom nakladania „DO“ a do poznámky sa zapíše číslo 

rozhodnutia, ktorým bol príslušným orgánom štátnej správy na takýto spôsob nakladania s odpadom 

vydaný súhlas. 
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Evidenčný list odpadu 5: Kód druhu odpadu – 18 01 03 – Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie 

nákazy, Y – kód 1 (Klinické odpady z nemocníc, zdravotníckych stredísk a zariadení) 
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Vysvetlenie zápisov v evidenčnom liste odpadu: 

Odpad vzniká počas celého roku a v príslušných dátumoch za zapisujú množstvá s umiestnením do 

skladu 12 a nádoby č. 1 s kódom činnosti „Z“. 

Odpad bol odovzdávaný na ďalšie nakladanie do Spaľovne odpadov 1 (25.3. a 6.12.) s kódom 

nakladania „D10“ a do Spaľovne 2 (9.7.) rovnako s kódom nakladania „D10“. 

Záznamy o vzniku odpadu s nulovým množstvom (2.3. a 8.5.) znamenajú, že za príslušné obdobie 

odpad nevznikol, ale nakoľko sa evidenčný list odpadu vedie priebežne, najmenej však raz za mesiac, 

zapíšu sa nulové množstvo s kódom činnosti „Z“. 
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Vysvetlenie zápisov v hlásení o vzniku a nakladaní s odpadom: 

Poradové 

číslo 

záznamu 

Číslo 

evidenčného 

listu 

Popis hodnoty množstva odpadov Poznámka 

1 1 

Sumárne množstvo odpadu prevzaté v danom 

roku Spaľovňou odpadov 1 s príslušným 

kódom nakladania „D10“. 

Nakoľko ide o odpad 

kategórie „ostatný“, 

kód Y sa neuvádza. 

2 1 

Sumárne množstvo odpadu prevzaté v danom 

roku Spaľovňou odpadov 2 s príslušným 

kódom nakladania „D10“. 

Nakoľko ide o odpad 

kategórie „ostatný“, 

kód Y sa neuvádza. 

3 1 
Zvyšok odpadu, ktorý sa nachádza v sklade na 

konci roka s kódom nakladania „Z“ 

Nakoľko ide o odpad 

kategórie „ostatný“, 

kód Y sa neuvádza. 

4 2 

Sumárne množstvo odpadu prevzaté v danom 

roku Spaľovňou odpadov 1 s príslušným 

kódom nakladania „D10“. 

 

5 2 

Sumárne množstvo odpadu prevzaté v danom 

roku Spaľovňou odpadov 2 s príslušným 

kódom nakladania „D10“. 

 

6 2 
Zvyšok odpadu, ktorý sa nachádza v sklade na 

konci roka s kódom nakladania „Z“ 
 

7 3 

Sumárne množstvo odpadu prevzaté v danom 

roku Spaľovňou odpadov 1 s príslušným 

kódom nakladania „D10“. 

 

8 3 

Sumárne množstvo odpadu prevzaté v danom 

roku Spaľovňou odpadov 2 s príslušným 

kódom nakladania „D10“. 

 

9 3 
Zvyšok odpadu, ktorý sa nachádza v sklade na 

konci roka s kódom nakladania „Z“ 
 

10 4 

Sumárne množstvo odpadu prevzaté v danom 

roku Odberateľom odpadov 1 s príslušným 

kódom nakladania „R1“. 

Nakoľko ide o odpad 

kategórie „ostatný“, 

kód Y sa neuvádza. 

11 4 

Sumárne množstvo odpadu prevzaté v danom 

roku Odberateľom odpadov 1 s príslušným 

kódom nakladania „D10“. 

Nakoľko ide o odpad 

kategórie „ostatný“, 

kód Y sa neuvádza. 
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7
 S ohľadom na rozmery príslušnej kolónky je vhodné do poznámky dať iba číslo odkazu a samotné číslo 

rozhodnutia uviesť v prílohe. 

12 4 

Množstvo odpadu odovzdané na využitie 

v domácnostiach s príslušným kódom 

nakladania „DO“. V tomto prípade odovzdané 

zamestnancom. 

Nakoľko ide o odpad 

kategórie „ostatný“, 

kód Y sa neuvádza. 

V poznámke sa uvádza 

číslo rozhodnutia 
7orgánu štátnej správy 

so súhlasom na tento 

spôsob nakladania 

s odpadom. 

13 4 
Zvyšok odpadu, ktorý sa nachádza v sklade na 

konci roka s kódom nakladania „Z“ 

Nakoľko ide o odpad 

kategórie „ostatný“, 

kód Y sa neuvádza. 

14 5 

Sumárne množstvo odpadu prevzaté v danom 

roku Spaľovňou odpadov 1 s príslušným 

kódom nakladania „D10“. 

 

15 5 

Sumárne množstvo odpadu prevzaté v danom 

roku Spaľovňou odpadov 2 s príslušným 

kódom nakladania „D10“. 

 

16 5 
Zvyšok odpadu, ktorý sa nachádza v sklade na 

konci roka s kódom nakladania „Z“ 
 


