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Obehové hospodárstvo

Obehové hospodárstvo je založené na efektívnom využívaní zdrojov a prírodných surovín a ekonomických aktivitách podporujúcich prevenciu 
tvorby odpadov. Tieto spočívajú najmä v opätovnom zhodnotení odpadov ako suroviny pre ďalšie využitie, či výrobe recyklovateľných výrobkov. 
Patrí sem napr. aj nové využitie nevyužívaných, resp. degradovaných území v mestách (opustených priemyselných areálov, objektov a pod.) v rámci 
urbánneho rozvoja. Rýchly rast a rozvoj Bratislavy, nárast počtu obyvateľov a koncentrácia ľudských aktivít vyvíja veľký tlak na „environmentálnu 
stopu“ mesta. Bratislava preto podobne ako iné veľké mestá čelí výzve vytvárať zázemie pre zavedenie princípov obehového hospodárstva do praxe.

Podpora transformácie nevyužitých území tzv. brownfieldov na báze vytvoreného registra nevyužívaných území a prehodnotenia možnosti a 
vhodnosti ich využitia na nové účely

Rozvoj obehového hospodárstva a vytváranie zázemia pre zavedenie jeho princípov do praxe.

Efektívny a ekologický integrovaný manažment odpadového hospodárstva

Podpora transformácie nevyužitých území 

MESTO PODNIKÁ : EKONOMICKY PROSPERUJÚCE A  UDRŽATEĽNÉ MESTO
Strategický cieľ – SYSTÉMOVOSŤ

Opatrenia

• Počet zberných dvorov na území mesta (triedenie odpadu)
• Počet zariadení na kompostovanie (využitie biologického odpadu) 
• Register nevyužívaných území tzv. brownfieldy na území hlavného mesta SR Bratislavy

• zavedenie inteligentného systému odpadového hospodárstva v zhodnocovaní odpadov a znižovaní objemu skládkovaného odpadu, vrátane 
zostavenia priestorovej databázy a poskytovania informácií o zvoze a triedení odpadov (budovanie kontajnerových stanovíšť, údaje o objeme 
kontajnerov, druhy kontajnerov, poloha, počet a otváracia doba zberných dvorov, frekvencia vývozov),

• inovatívny prístup k recyklácii odpadu so zameraním sa na ich ďalšie ekonomické zhodnotenie na báze spolupráce s podnikateľskými subjektami, 
najmä vytvorenie systému zdieľania informácií o možných spôsoboch ďalšieho zužitkovania triedených odpadov, vrátane podpory vzdelávania 
verejnosti v oblasti triedenia a recyklácie odpadov.

Merateľné ukazovatele

Odpad opäť surovinou

Zníženie „vizuálneho smogu“ z chátrajúcich areálov



Bratislava rozumné mesto 2030

Aktívne projekty:
Odstraňovanie nezákonne uložených odpadov z nehnuteľností v priamej správe mesta (rozpočet mesta)

Pilotný projekt na budovanie polopodzemných kontajnerov na 3 vybraných lokalitách a jeho aplikácia v praxi na účely podpory 
udržiavania čistoty a zvýšenia efektívnosti zberu pri zníženom intervale odvozu(rozpočet mesta)

Dobudovanie a rozšírenie zariadenia na zber odpadov – zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na 
opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov (OP KŽP, rozpočet mesta / hlavné mesto Bratislava, OLO a.s.)

Zber a zhodnotenie BRO mesta Bratislava – I. etapa – zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad v 
individuálnej bytovej výstavbe a komplexnej bytovej výstavbe, (OP KŽP, rozpočet mesta / hlavné mesto Bratislava, OLO a.s.)

Projekt OLOMÁNIA – celoročná súťaž pre deti, bratislavských materských, základných a špeciálnych škôl, ktorej cieľom je naučiť ich správne 
nakladať s komunálnym odpadom, osvojiť si témy ako recyklácia, ochrana životného prostredia, separácia odpadu a spoločenská zodpovednosť 
(rozpočet mesta / hlavné mesto Bratislava, OLO a.s.)

Štúdia Brownfields na území hlavného mesta SR Bratislavy, máj 2016, (rozpočet mesta)


