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Predstavitelia spoločností pôsobiacich v oblasti zberu a recyklácie odpadov vidia ohrozenie 

podnikania v navrhovanom zákone o odpadoch 
 
 
BRATISLAVA 2.5.2014 – Spoločnosti zoskupené v Asociácii podnikateľov v odpadovom 
hospodárstve (APOH), a Republikovej únii recyklačného priemyslu (RÚReP), reprezentujúce 
približne 80% trhu spoločností z oblasti zberu a recyklácie odpadov na Slovensku, vidia 
v navrhovanom zákone o odpadoch, predkladanom v tomto čase ministrom životného prostredia, 
ohrozenie samotného fungovania zberu a recyklácie odpadov ako aj možné ohrozenie zamestnanosti a 
investícií v tejto oblasti.    
 
Bez ohľadu na to, aký postup zvolilo MŽP SR pri tvorbe veľkej novely zákona o odpadoch, počnúc 
zložením expertnej komisie k tvorbe zákona o odpadoch (v ktorej mimo iného chýbali odborníci na 
odpadové hospodárstvo), podsúvaním návrhov, ktoré nekorešpondovali s realitou, preferovaním 
určitej podnikateľskej lobby, ktorá by rada ovládla oblasť odpadov a pod. sme nadobudli dojem, že 
cieľom tohto nového zákona nie je nič iné len vytvoriť komerčné predpoklady fungovania nových 
systémov pre vybraných výrobcov a dovozcov (v SR z toho aspoň 90% dovozcov), ktorí budú môcť 
bez akejkoľvek kontroly ovládať finančné toky nakladania s odpadmi a tým umelo predražovať 
a manipulovať s trhom v rámci odpadového hospodárstva. 
              
Absolútne nesúhlasíme s takto pripravovaným zákonom o odpadoch, ktorý drastickým spôsobom 
privedie do zániku slovenský recyklačný priemysel a zabrzdí technický rozvoj zberu, triedenia a 
zhodnocovania odpadov na Slovensku. Obzvlášť v tomto období nepoznáme krajinu, a teda nemáme 
vedomosti, že by si okolité štáty púšťali pridanú hodnotu v práci, a to konkrétne v recyklácii mimo 
svojho územia. Naopak pomáhajú vytvárať technické predpoklady na to, aby tento proces vykonávala 
domáca pracovná sila. V súčasnosti predkladaný návrh zákona o odpadoch MŽP SR absolútne nerieši 
ako v budúcnosti sa bude refundovať triedenie separovaných zložiek komunálneho odpadu a teda tým 
aj opodstatnenosť budovania vyspelých triediacich zariadení na spracovanie komunálneho odpadu.  
 
Pre nás nepochopiteľná podpora od predstaviteľov rezortu životného prostredia preferovaním zberu 
a zhodnocovania odpadov mimo územia SR, zavadzaním výhodného obchodovania s vybranými 
komoditami cez umelý nedostatok surovín, vzniknutý ich zadržaním (manipuláciou) alebo exportom 
do zahraničia si vyžiada likvidáciu domáceho priemyslu, čo predstavuje veľké riziko v zamestnanosti 
sprevádzané stratou stoviek pracovných miest. Súčasný prístup vedenia rezortu MŽP SR 
nekomunikovať s predstaviteľmi najväčších a najreprezentatívnejších združení a organizácií, ktoré sa 
problematikou odpadov dennodenne zaoberajú, tak berieme ako ignoráciu niekoľko tisíc pracovníkov, 
ktorí pracujú a podnikajú v oblasti odpadového hospodárstva. Týmto žiadame ministra životného 
prostredia SR p. Žigu, aby predkladaný materiál stiahol z medzirezortného pripomienkovacieho 
konania a pripravil nový zákon o odpadoch, ktorý bude korešpondovať s realitou a nebude mať za 
následok postupnú likvidáciu pracovných miest v tejto oblasti. 
 
 
 
RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA                        Ing. Ján Zvonček      
              prezident APOH               prezident RÚReP               
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APOH – Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve 
Ružová dolina 6, 821 08  Bratislava 
Tel.: + 421 905 713 477 
e-mail: apoh@apoh.sk 
www.apoh.sk 
 
Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) vznikla v roku 1998 a je jedným z prvých 
dobrovoľných profesijným združením subjektov podnikajúcich v odpadovom hospodárstve založeným v 
Slovenskej republike. APOH združuje podnikateľské subjekty poskytujúce široké spektrum služieb v odpadovom 
hospodárstve. Jej členmi sú subjekty zaoberajúce sa zberom, zhromažďovaním odpadov, ich prepravou, 
úpravou, energetickým a materiálovým využívaním, recykláciou až po ekologické skládkovanie nevyužiteľných 
častí, ale aj oprávnenú organizáciu a poradenské spoločnosti zaoberajúce sa odpadovým hospodárstvom. 
Jedným zo základných zameraní APOH je vyvíjanie aktivít smerujúcich k presadzovaniu záujmov svojich členov 
predovšetkým v oblasti harmonizácie legislatívy odpadového hospodárstva SR s právom Európskej únie, 
dodržiavania princípov spoločného európskeho trhu a ochrany hospodárskej súťaže. Praktické skúsenosti a 
odborné znalosti členov predurčujú APOH k tomu, aby bol významným partnerom pre orgány štátnej správy a 
samosprávy. Členovia APOH sú širšou odbornou i laickou verejnosťou prijímaní ako spoločnosti rešpektujúce 
environmentálne normy a pravidlá podnikania. APOH je od roka 1999 členom Európskej federácie (European 
Federation of Waste Management and Environmental Services - FEAD) so sídlom v Bruseli. 
 
 
 
RÚReP - REPUBLIKOVÁ ÚNIA RECYKLAČNÉHO PRIEMYSLU 
Robotnícka ulica č. 10, 974 01 Banská Bystrica 
tel.: +421 903 560 020 
e-mail: rurep@rurep.sk 
www.rurep.sk     
Republiková Únia Recyklačného Priemyslu (RÚReP) je nezávislá, dobrovoľná, nepolitická, otvorená záujmová 
organizácia združujúca právnické osoby podnikajúce v oblasti zhodnocovania odpadov recykláciou. Členmi 
združenia sú podnikateľské subjekty združené v recyklačnom priemysle, ktoré pomocou jestvujúcich technológií 
(spracovanie batérií, pneumatík, elektrozariadenia, starých vozidiel a výrobe hliníkových zliatin, recyklácie skla, 
spracovanie opotrebovaných olejov, plastov a viacvrstvových kombinovaných materiálov), zabezpečia mieru 
zhodnocovania- využiteľnosti odpadov a druhotných surovín v limitoch predpísaných smernicami EÚ. 
Zameraním združenia recyklačného priemyslu je podporovať tretie subjekty vykonávajúcu činnosť na úseku 
životného prostredia odpadového hospodárstva, hlavne ako mobilizačný faktor pre implementovanie nových 
komodít v oblasti zhodnocovania odpadov, posudzovania vyspelosti recyklačných technológií, miery 
automatizácie z pohľadu komplexnosti racionalizácie a systémovosti procesov. Hlavným cieľom podnikateľských 
subjektov združenia v recyklačnom priemysle je pomocou jestvujúcich technológii (spracovanie batérií, 
pneumatík, elektrozariadení, starých vozidiel a výroba hliníkových zliatin, recyklácie skla, spracovanie 
opotrebovaných olejov, plastov a viacvrstvových kombinovaných materiálov), zabezpečiť mieru zhodnocovania -
 využiteľnosti odpadov a druhotných surovín v limitoch predpísaných smernicami EU.  
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