
PRÍLOHA č. 19 METODIKA VÝPOČTU EMISIÍ 
SKLENÍKOVÝCH PLYNOV V OBLASTI 
ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 

 
 
1. METODIKA VÝPOČTU  
 
 
1.1 Základná informácia o sektore odpadov 
 
 

Sektor odpadov sa zaoberá emisiami skleníkových plynov z piatich 
hlavných kategórií, a to: 
 
 

- skládkovanie tuhých odpadov ( metán ) 
 
- biologická úprava tuhých odpadov 
 
- spaľovanie odpadov v spaľovniach a neriadené spaľovanie odpadov       

( CO2 ) 
 
- čistenie odpadových vôd ( NOX ) 
 
- iné 

 
 

Skládkovanie tuhých odpadov  je významným zdrojom emisií metánu, 
ktorý vzniká pri rozklade organických látok prítomných v odpade 
v anaeróbnych podmienkach. Skládkovanie je hlavnou metódou 
zneškodňovania odpadov v SR, viac ako 80 % komunálnych odpadov je 
skládkovaných. 

 
Potreba zbavovať sa odpadov z domácností a z priemyslu sa rieši 

budovaním riadených skládok, ktorých konštrukcia a prevádzka vedie 
k anaeróbnemu rozkladu biologických odpadov pri ktorom vzniká tzv. 
skládkový plyn. Tento pozostáva z približne 50 % metánu a 50 % oxidu 
uhličitého a stopovým množstvom ne-metánových prchavých organických 
zlúčenín              ( NMVOCs ). Toto zloženie skládkového plynu nie je stabilné, 
mení sa v závislosti od zloženia a veku odpadu uloženého na skládku, ako aj 
od podmienok skládkovania. 

 
Je potrebné poznamenať, že emisie skleníkových plynov zo skládok sa 

zisťujú výpočtom z množstva odpadov uložených na skládky. Do bilancií 
skleníkových plynov sa zahŕňa iba metán. CO2 emisie zo skládok 
nepochádzajú z fosílnych palív, preto nie sú príspevkom k čistým emisiám 
CO2 a nezahŕňajú sa do bilancií. 
 



Počínajúc rokom 2005, výpočet emisií metánu sa vykonáva podľa 
metodiky Tier 2, pred tým sa používala metodika Tier 1. Pri výpočte emisií za 
rok 2005 bolo tiež vykonané: 
 
 

- prekategorizovanie skládok - preradenie z nekategorizovaných do 
neriadených a riadených 

 
- prehodnotenie parametrov pre výpočet 
 
- kontrola aktivitných údajov. 

 
 

Tieto zmeny vyústili aj do zmien v reportovaní emisií zo skládok tuhého 
odpadu ( použitie kategórie „riadené skládky“ namiesto „nekategorizované 
skládky“ ). 

 
Biologická úprava tuhých odpadov  je zdroj, ktorý sa dosiaľ na 

Slovensku nemonitoruje, nakoľko metodika pre výpočet emisií z tohto zdroja 
nie je súčasťou smerníc IPCC platných v súčasnosti. 

 
Spaľovanie odpadov v spa ľovniach a neriadené spa ľovanie 

odpadov  je považované za zdroj emisií CO2, ktoré vznikajú v procese 
termálneho rozkladu odpadu. Táto kategória emisií nie je osobitne sledovaná 
v rámci sektora Odpady, a to z nasledovných dôvodov: 
 
 

a, spaľovanie odpadov ako termálny proces ( proces znečisťujúci 
ovzdušie ) je sledovaný v rámci sektora Energetika a príslušné údaje 
sú poskytované zdola nahor systémom NEIS. Podrobnosti k tomuto 
zdroju emisií sú v osobitnej správe 

 
b,  neriadené spaľovanie odpadov nie je dovolené v SR, ak sa takýto 

prípad vyskytne, je hodnotený ako havária a z tohto dôvodu nie je 
predmetom inventarizácie. 

 
 

Čistenie odpadových vôd  je zdrojom emisií metánu a oxidov dusíka        
( NOX ), ktoré vznikajú najmä pri anaeróbnej stabilizácii kalov z čistenia 
odpadových vôd a tiež pri anaeróbnom čistení komunálnych a priemyselných 
odpadových vôd. 

 
Výpočet emisií metánu z čistenia vypúšťania odpadových vôd je 

založený na vynásobení celkového obsahu biologicky rozložiteľného materiálu 
v odpadovej vode alebo v kale emisným faktorom typickým pre daný proces 
čistenia vôd alebo úpravy kalov. Emisie oxidov dusíka sa počítajú obdobne, 
pričom sa používajú emisné faktory vztiahnuté na osobu alebo typické pre 
daný typ priemyselných odpadových vôd ). 
 
 



1.2 Inštitucionálna štruktúra, subjekty a ich úlohy  
 
 

Pre výpočet emisií metánu zo skládok sa využívajú dva zdroje údajov. 
Prvým, pre komunálny odpad je databáza Štatistického úradu SR ( ŠÚ SR ), 
ktorá sa zostavuje na základe výkazov OŽP 6-01 - Ročný výkaz 
o komunálnom odpade. Tieto výkazy vypĺňajú a zasielajú ŠÚ SR všetky obce 
a mestá SR. Zber údajov a ich spracovanie sa vykonáva podľa všeobecných 
pravidiel ŠÚ SR. 

 
ŠÚ SR raz ročne zverejňuje informácie o vzniku a nakladaní s odpadom 

na Slovensku, obyčajne v októbri nasledujúceho roka v publikácii “Odpady v 
Slovenskej republike”, ktorú je možné zakúpiť v predajni ŠÚ SR. 
 

Druhým, pre odpady z hospodárstva SR, je databáza Regionálneho 
informačného systému o odpadoch ( RISO ). Správcom databázy je 
Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum odpadového hospodárstva 
a environmentálneho manažérstva ( COHEM ). 

 
Aj keď COHEM zverejňuje údaje o odpadoch na svojej web.stránke, 

údaje o odpadoch pre výpočet emisií metánu zo skládok boli vyžiadané 
priamo z COHEM. 
 
 

Procesy, postupy a termíny pri spracovaní inventúry  
 
 

Pri výpočte emisií metánu sa vychádza zo zdrojov uvedených vyššie. 
Je potrebné ich doplniť o množstvo metánu zneškodneného formou 
spaľovania ( s alebo bez využitia energie ). Táto informácia sa v súčasnosti 
získava osobnou konzultáciou s COHEM a veľkými prevádzkovateľmi skládok. 
Podľa posledných informácií na Slovensku sa skládkový plyn nevyužíva a jeho 
celé množstvo je ventilované do ovzdušia. 

 
Nakoľko všetky aktivitné údaje sa v ŠÚ SR a COHEM spracúvajú raz 

ročne, ich verifikácia spočíva v porovnaní s údajmi za predchádzajúce roky. 
V prípade významnejších rozdielov v porovnaní s predchádzajúcimi údajmi sa 
hľadá vysvetlenie týchto zmien. Ak nie je možné zmeny vysvetliť, použijú sa 
interpolované údaje. 

 
V súvislosti s prechodom na metodiku Tier 2 pri výpočte emisií metánu 

pre skládkovaný zmesový komunálny odpad bolo potrebné zostaviť časový 
rad vzniku komunálneho odpadu od roku 1960 do súčasnosti. Aktualizácia 
tohto časového radu sa vykonáva dopĺňaním ročných údajov do modelu na 
výpočet emisií. 

 
Termín na spracovanie správy o množstve emisií metánu zo skládok je 

zosúladený s termínom publikácie údajov ŠÚ SR na november.     
 
 



 
1.3 Stručný popis použitej metodiky 
 
 

Výpočet emisií metánu sa vykonáva podľa metodiky uvedenej v Good 
Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas 
Inventories, 2000 ( GPG ). 

 
Pre zmesový komunálny odpad sa používa postup Tier 2 - rovnica 

rozkladu prvého poriadku, ktorá je opísaná v GPG rovnicami 5.1 a 5.2.  Tieto 
rovnice umožňujú výpočet emisií metánu zo skládok, ktorý sa uvoľňuje 
z odpadu počas dlhého obdobia, t. j. odpad uložený v minulých rokoch 
ovplyvňuje množstvo emisií v roku pre ktorý sa emisie počítajú. To umožňuje 
presnejší výpočet emisií ako metodika Tier 1, ktorá berie do úvahy len odpad 
uložený na skládky v roku, pre ktorý sa počítajú emisie. 

 
Pre priemyselný odpad a iné prúdy odpadov sa používa metóda Tier 1 - 

jednoduchá bilancia emisií metánu. Dôvodom je nedostatok údajov 
o skládkovaní biologicky rozložiteľných priemyselných a iných odpadov. 

 
Obe metódy používajú v princípe rovnakú sadu parametrov, ktoré 

možno rozdeliť na parametre opisujúce vlastnosti odpadu ( a skládkového 
plynu ) a parametre opisujúce skládku 

 
Parametre opisujúce vlastnosti odpadu a skládkového plynu sú 

definované nasledovne: 
 
- rozložiteľný organický uhlík ( Degradable Organic Carbon - DOC ) je 

podiel uhlíka v odpade, ktorý podlieha prirodzeným rozkladným 
procesom. Uvádza sa ako hmotnostný podiel z celkového množstva 
odpadu. 

 
- podiel neasimilovaného organického uhlíka ( Fraction dissimilated 

DOC - DOCF ) je tá časť rozložiteľného organického uhlíka, ktorý 
prechádza do skládkového plynu ( t. j. tej časti organického uhlíka, 
ktorá sa počas bakteriálneho rozkladu nevyužije na tvorbu bunkovej 
hmoty ale uvoľní sa vo forme plynu ). Uvádza sa ako hmotnostný 
podiel z celkového množstva rozložiteľného organického uhlíka. 

 
- podiel metánu v skládkovom plyne ( Fraction of methane in landfill gas 

- F ). Uvádza sa ako podiel z celkového množstva skládkového plynu. 
 
 

1.4 Základné kategórie relevantné z poh ľadu inventúry SR 
 
 

Skládkovanie odpadov je z pohľadu inventúry jednotlivých skleníkových 
plynov v SR jedna kategória. Pre výpočet je však potrebné rozlišovať či ide o: 

 
 



- zmesový komunálny odpad ( metodika Tier 2 - rovnica rozkladu 
prvého poriadku ), alebo 

 
- priemyselný odpad a iné prúdy odpadov ( metodika Tier 1 - 

jednoduchá bilancia ). 
 
 
Hlavným zdrojom znečistenia - produkcie metánu je prítomnosť 

biologicky rozložiteľných zložiek v odpade. Medzi tieto zložky patrí: 
 
 
- odpad papiera a odpady papierenského priemyslu 
 
- odpadové drevo a odpady zo spracovania dreva 
 
- odpadové potraviny, kuchynské odpady a odpady zo stravovania 
 
- odpadový textil a šatstvo 
 
- odpad zo záhrad, parkov a cintorínov ( „zelený odpad“ ) 

 
 
2. POSTUP A TVORBA PODMIENOK PRI VÝPO ČTE EMISIÍ 

SKLENÍKOVÝCH PLYNOV V OBLASTI ODPADOVÉHO 
HOSPODÁRSTVA 
 
 
1. definovanie vstupných údajov pre výpočet emisií skleníkových plynov 

( CO2, metánu ) 
 
2. definovanie existujúcich zdrojov pre získanie údajov 
 
3. stanovenie kvality zbieraných údajov z existujúcich zdrojov údajov        

( presnosť, aktuálnosť, granularita, využiteľnosť, dostupnosť, 
škálovateľnosť na mestá a regióny ) 

 
4. určiť, ktoré údaje chýbajú do výpočtu 
 
5. určiť spôsob zberu zvyšných údajov smart city technológiami 
 
6. stanovenie európskych štandardných metodických postupov 

a granularity údajov pre výpočet emisií skleníkových plynov 
 
7. stanovenie metodiských postupov platných v EÚ a granularity údajov 

pre použitie ako OPEN DATA 
 
8. informačný systém, ukladanie, analýza, reporty 
 
9. analytický tím ( 2 odborníci ) 
 



10. školenia tímu, nastavenie metodík, spolupráca so zdrojmi údajov        
a odborníkmi z vysokých škôl a výskumných ústavov 

 


