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Usmernenie  

k udeľovaniu kódu činnosti R3 pri odpadoch z plastov 

 

 

Toto usmernenie sa vydáva vo väzbe na O. 52 z POH SR na roky 2011-2015 a praktické 

problémy pri vydávaní súhlasov a predlžovaní platnosti súhlasov orgánmi štátnej správy 

odpadového hospodárstva, keď dochádza k udeľovaniu kódu R3 aj na činnosť, ktorú nie je 

možné považovať za činnosť zhodnocovania odpadov z plastov v zmysle obsahu a významu 

kódu R3 uvedeného v prílohe č. 2 k zákonu NR SR č. 223/2001 Z. z.  o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“). 

Podľa prílohy č. 2 zákona o odpadoch sa pod kódom činnosti R3 rozumie: „Recyklácia alebo 

spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane 

kompostovania a iných biologických transformačných procesov)“. 

 

Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len „ministerstvo“) týmto vydáva usmernenie pre 

obvodné úrady životného prostredia (ďalej len „OÚŽP“) za akých podmienok sa môže udeliť 

kód činnosti R3 na zhodnocovanie odpadov z plastov. 

V náväznosti na schválený POH SR na roky 2011-2015 a vydaním platnej slovenskej normy 

STN ISO 15270:2008 - Plasty, Návod na zhodnocovanie a recykláciu odpadu z plastov 

a európskej normy v slovenskej verzii STN EN 15347:2007 – Plasty, Recyklované plasty, 

Charakterizácia odpadov z plastov vydáva ministerstvo usmernenie, ktorým sa upravuje 

postup udeľovania súhlasu na vykonávanie činnosti R3 podľa prílohy č. 2 zákona o odpadoch 

OÚŽP. 

Kód činnosti R3 môže OÚŽP udeliť len vtedy, ak sú splnené požiadavky normy STN ISO 

15270. Týmto sa rozumie, že ide o materiálové zhodnotenie, a to prostredníctvom jednej 

z činností:  

 mechanická recyklácia 

 surovinová (chemická) recyklácia 

 biologická (organická) recyklácia 

 

a výstupom zo zhodnocovania odpadov z plastov je výrobok. 

Základný princíp zhodnocovania je premena vstupu odpadu z plastov na výstup – výrobok. 

Zhodnocovanie sa považuje za úplné, keď sa vyprodukujú druhotné materiály (nie odpad), 

palivá alebo výrobky v súlade s dohodnutými normalizovanými kritériami. Recyklát z plastov 

s určenými vlastnosťami (druhotná surovina) je výrobok a zhodnocovanie sa považuje za 

skončené, keď sa tento výrobok vyrobí a stane sa priemyselne dostupným. 

Udeľovanie kódu na činnosť R3 na zhodnocovanie odpadov z plastov sa myslí ich 

materiálové zhodnocovanie. 
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Mechanická recyklácia (viď. bod A) 

mechanická recyklácia: spracovanie odpadu z plastov na druhotnú surovinu alebo výrobky 

bez významnej zmeny chemickej štruktúry materiálu (recyklát). 

Variant mechanickej recyklácie zvyčajne pozostáva z nasledujúcej postupnosti jednotlivých 

krokov, ktoré sa uskutočňujú ako súčasť prípravy recyklátu a výrobného procesu, pričom časť 

z nich sa môže uskutočňovať súbežne: 

 

zber → identifikácia → triedenie → drvenie → pranie → sušenie → triedenie → aglomerácia 

→ vytláčanie alebo príprava zmesí → granulácia. 

 

Postup výroby recyklátu 

 

Výroba recyklátu z plastov pozostáva z rôznych jednotkových operácií vrátane triedenia 

materiálov, účinného odstránenia kontaminantov praním alebo inými metódami, sušenia, kde 

je to vhodné, manipulácie, založenia dávok, skladovania, balenia a expedície. Okrem toho na 

regeneráciu plastového odpadu sú potrebné ďalšie procesy ako sú drvenie, dodatočné 

triedenie, homogenizácia, vytláčanie, granulácia, mikronizácia alebo rozpúšťanie 

v rozpúšťadle. 

 

Surovinová (chemická) recyklácia (viď. bod B) 

 

surovinová (chemická) recyklácia: premena na monomér alebo výroba nových surovín 

zmenou chemickej štruktúry odpadu z plastov krakovaním, splynovaním alebo 

depolymerizáciou bez energetického zhodnocovania a spaľovania. 

 

Použitím rôznych procesov známych z petrochemického priemyslu je možné upraviť niektoré 

plasty na základné monomérne chemické zložky alebo na uhľovodíkové frakcie. Tieto 

chemikálie sa môžu ďalej použiť buď ako surovina na polymerizáciu alebo v iných 

chemických procesoch. Takýmto príkladom je katalytická depolymerizácia, ktorá je jedinečná 

technológia založená na katalytickej transformácii materiálu bez prítomnosti vzduchu (bez 

spaľovacieho procesu). Pod vplyvom vysokej teploty a atmosférického tlaku je plastový 

materiál napr. na báze PE a PP (vstup) rozložený na základe polymérovej degradácie, 

výsledkom čoho je úplne nový produkt - syntetická ropa. 

 

Biologická alebo organická recyklácia (viď. bod C) 

 

biologická recyklácia: aeróbna úprava (kompostovanie) alebo anaeróbna úprava 

(vyhnívanie) biodegradovateľného odpadu z plastov za kontrolovaných podmienok pomocou 

mikroorganizmov produkujúca za prítomnosti kyslíka stabilizované organické zvyšky, oxid 

uhličitý a vodu alebo za neprítomnosti kyslíka stabilizované organické zvyšky, metán, oxid 

uhličitý a vodu.  
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organická recyklácia: riadená mikrobiologická úprava biologicky degradovateľného odpadu 

z plastov za aeróbnych alebo anaeróbnych podmienok. 

 

Biodegradácia je realizovateľný variant spracovania niektorých druhov odpadu z plastov 

a myslí sa tým organická alebo biologická recyklácia. Takéto plasty sa môžu spracovať 

aeróbnym alebo anaeróbnym rozkladným procesom po zbere a vytriedení kontaminantov, 

ktoré nie sú biologicky degradovateľné. Aeróbna úprava (kompostovanie) alebo anaeróbna 

úprava (vyhnívanie) biodegradovateľného odpadu z plastov za kontrolovaných podmienok 

pomocou mikroorganizmov produkujúca za prítomnosti kyslíka stabilizované organické 

zvyšky, oxid uhličitý a vodu alebo za neprítomnosti kyslíka stabilizované organické zvyšky, 

metán, oxid uhličitý a vodu. 

 

Schematický diagram zhodnocovania odpadu z plastov 

 

 

R3 

R1 
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Posudzovanie navrhovaných činností na životné prostredie 

 

Pred udelením súhlasu podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) alebo písm. h),  spôsobom nakladania 

podľa prílohy č. 2 zákona o odpadoch kódom činnosti R3 je potrebné vykonať proces 

posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon EIA“) navrhovaných činností, ktoré sú zaradené v prílohe č. 8 

kapitola 9 zákona EIA. 

 

 

A. MECHANICKÁ RECYKLÁCIA 
 

1. mäkké plasty 

 

 
 

 

 

2. tvrdé plasty 
 

 
 

 

 

3. vystužené plasty 
 

 

 

 

 

 

Plasty podľa možnosti spôsobu spracovania môžeme rozdeliť na: 

 mäkké plasty 

 tvrdé plasty 

 vystužené plasty 

 

 

MEDZI  MÄKKÉ  PLASTY  PATRIA: 

» LDPE – nízkohustotný polyetylén (fólie), 

» LLDPE – lineárny nízkohustotný polyetylén (streč fólie), 

» HDPE – vysokohustotný polyetylén (obaly – kuchyňa a kúpeľňa, potrubia, prepravky), 

» PP – polypropylén (fólie, vlákna – koberce, nárazníky, palubné dosky, vrchnáky), 

» PET - polyetylén tereftalát (fľaše) 

» PVC-P mäkčený PVC (linolea, koženky  )  

zber identifikácia triedenie
 Zber er 

drvenie pranie 

separácia 

sušenie 

aglomerácia

 separácia i

a 

vytláčanie alebo príprava zmesí granulácia 

zber identifikácia triedenie
 Zber er 

drvenie pranie 

triedenie 

sušenie 

aglomerácia

 separácia i

a 

vytláčanie alebo príprava zmesí granulácia 

zber identifikácia triedenie
 Zber er 

drvenie pranie sušenie 

triedenie aglomerácia

 separácia i

a 

vytláčanie alebo príprava zmesí granulácia 
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Bližšia charakteristika mäkkých plastov je nasledovná: 

 

o Nízkohustotný polyetylén je termoplast, ktorý vzniká polymerizáciou eténu. Patrí do 

skupiny polyolefínov. Nízkohustotný (low density – z angl.) PE (PE-LD, alebo LDPE) má 

nižšiu hustotu oproti vysokohustotnému polyetylénu (HDPE alebo PE-HD). Typické 

produkty z LDPE sú fólie pre poľnohospodárstvo a stavebníctvo, vrecia na odpad, obaly. V 

menšej miere sa používa na výrobu káblov a potrubí. HDPE (pozri tvrdé plasty – PE) sa 

medzi mäkké plasty dostane predovšetkým vo forme mikroténových fólií. 

 

o Lineárny nízkohustotný polyetylén (LLDPE alebo PE-LLD) je polyetylén s lineárnym 

reťazcom a nízkou hustotou (0,91 až 0,925 g/cm3) použiteľný v rozsahu teplôt -30°C až 

+60°C, odolný voči UV žiareniu. Vyrábajú sa z neho strečové fólie. 

 

o Polypropylén (PP) je termoplastický polymér zo skupiny polyolefínov. Používa sa na 

výrobu umelých vlákien, mikroténových sáčkov ako obalový materiál na hygienický papier a 

potraviny, vyrábajú sa z neho fľaše na ovocné šťavy, fľaštičky a striekačky pre chemikov a v 

zdravotníctve. V automobilovom priemysle sa využíva plnený so sklenými vláknami pri 

exteriérových dielcoch a mastencom pri interiérových dielcoch. 

 

o Polyetyléntereftalát (skratky PET, PTE, PETE, PETP resp. PET-P) je termoplast zo 

skupiny polyesterov, ktorý sa používa často ako obalový materiál na potraviny, nápoje a iné 

kvapaliny. Pre svoju pevnosť sa používa aj na výrobu syntetických vlákien. Hlavnou devízou 

PET ako materiálu je, že ho možno dobre recyklovať. Na rozdiel od ostatných plastov ho 

možno pre jeho stabilitu po recyklácii používať na mnohé účely (odhadovaná životnosť PET 

je viac ako 1 000 rokov). PET fľaše poskytujú výbornú ochranu, a preto sa používajú na 

plnenie rôznych nápojov. 

 

 

MEDZI  TVRDÉ  PLASTY  PATRIA: 

» akryl-butadién-styrén (ABS), 

»vysokohustotný polyetylén (PE- HD) – nie fólie, 

» polystyrol (PS), 

» polypropylén (PP) – nie fólie, 

» polykarbonát (PC), 

» polyamid (PA), 

»nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – kanalizačné potrubia, plávajúce podlahy  

» polymetylmetakrylát (PMMA), 

» polyoxymetylén (POM), 

» polybutylén tereftalát (PBT) a i. 

 

 

Bližšia charakteristika tvrdých plastov je nasledovná: 

 

o Akryl-butadién-styrol (ABS) patrí medzi polystyrénové plasty. Kopolyméry ABS 

predstavujú 
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kombináciu monomérov akrylonitril (10 – 30 %) – butadién (15 – 50 %) - styrén (45 – 70 %)  

s výrazne lepšou chemickou odolnosťou a húževnatosťou ako polystyrén. Plast je ľahko 

opracovateľný, s nízkym elektrostatickým nábojom, má tvrdý a lesklý povrch, nevyžadujúci 

dodatočnú úpravu. Vzhľadom k heterogenite je vždy nepriehľadný. Je tvarovo stály až do 

teploty 80°C – 105ºC. 

 

o Polyetylén alebo polyetén (PE) je termoplast, ktorý vzniká polymerizáciou eténu. Patrí do 

skupiny polyolefínov. Polyetylén sa vyznačuje pomerne vysokou odolnosťou voči kyselinám, 

zásadám a niektorým ďalším chemikáliám. V porovnaní s ostatnými plastmi v OEEZ má 

nízku mernú hmotnosť, vysokú húževnatosť a ťažnosť. Je čiastočne kryštalický, pričom so 

stupňom kryštalizácie rastie aj hustota, mechanická a chemická odolnosť. Nevýhodou 

niektorých typov polyetylénu je, že ho možno použiť len do teploty 80°C. Nefarbený je 

mliečne zakalený a matný, na dotyk voskovitý a veľmi ľahko sa poškriabe. 

 

o Polystyrén (PS) je tvrdý, lesklý a krehký plast vyznačujúci sa vysokou húževnatosťou aj pri 

nízkych teplotách. Je fyziologicky nezávadný. Má dobré elektroizolačné vlastnosti, má dobrú 

chemickú odolnosť proti slabým kyselinám, silným aj slabým lúhom, alkoholom, nie je trvalo 

odolný proti organickým riedidlám ako sú benzín a ketóny. Za tepla sa dá tvarovať, alebo 

lepiť. Veľká produkcia sa pripravuje vo forme peny. Penový polystyrén našiel široké 

uplatnenie v stavebníctve ako tepelnoizolačný materiál. 

 

o Polypropylén alebo polypropén (PP) je termoplastický polymér zo skupiny polyolefínov. 

Všeobecne platí, že polypropylén má lepšie fyzikálno-chemické vlastnosti než polyetylén. 

Nevýhodou polypropylénu je, že pri nízkych teplotách krehne. Použiteľný je pri teplote do 

100°C až 110°C, pri teplote 160°C –165°C začína topenie kryštálov. 

 

o Polykarbonát (PC) patrí medzi termoplasty, t.j. plastické materiály, ktoré sú v určitej 

teplotnej oblasti ľahko tvarovateľné a túto vlastnosť si zachovávajú. Je jedným z 

najpevnejších polymérov, stabilný od – 40°C do +135°C. Dajú sa z neho odliať zložité tvary, 

čo sa využíva pri výrobe mobilov, televízorov, nábytku, ... Je chemicky odolný – odoláva 

benzínu, acetónu aj toluénu, kyseline chlorovodíkovej, soľnej a sírovej. 

 

o Polyamid (PA) je známejší vo forme umelých vlákien s unikátnymi vlastnosťami (Nylon), 

ale používa sa aj ako pevný plast. Je to ďalší z termoplastov, bio-kompatibilný, pevný, 

farebne stály. 

 

o Polyvinylchlorid (PVC) je umelo vyrobený plastický polymér, termoplast so širokým 

použitím. Vyše 50 % vyrobeného polyvinylchloridu sa používa v stavebníctve, kde nahrádza 

tradičné stavebné materiály ako je drevo, betón alebo keramiku. Čistý polymér je za 

normálnych podmienok tvrdý a krehký, preto sa zmäkčuje pridávaním tzv. plastifikátorov. V 

poslednej dobe sa pochybuje o jeho zdravotnej nezávadnosti, preto sa jeho výroba i použitie 

znižuje. Tvrdé PVC sa používa na výrobu kanalizačných potrubí a plávajúcich podláh. 

Z mäkkého PVC sa vyrábajú linolea.  
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o Polymetylmetakrylát (PMMA), známejší ako „plexisklo“. Má dobré optické vlastnosti, 

výbornú priepustnosť svetla, farebná stálosť a vysoko kvalitný povrch, veľmi dobrú odolnosť 

voči poveternostným vplyvom a starnutiu. 

 

o Polyoxymetylén (POM) tiež polyacetal, je termoplast na báze acetal kopolyméru, ktorý má 

vysokú tuhosť, tvrdosť a výbornú obrobiteľnosť. Používa sa ako technický plast na rôzne 

konštrukčné prvky a súčiastky (ložiská, kladky, ozubené kolesá, ...). 

 

o Polybutylén tereftalát (PBT alebo PBTP) ďalší technické plast s vysokou pevnosťou, 

tuhosťou a tvrdosťou, odoláva teplote a chemikáliám a navyše má výborné dielektrické 

vlastnosti. Tieto vlastnosti umožňujú jeho široké uplatnenie v elektronike. 

 

 

MEDZI  VYSTUŽENÉ  PLASTY  PATRIA: 

 

» epoxid (EP) s vystužovacím plnivom, 

» polypropylén (PP ) s vystužovacím plnivom, 

» polyestery (PES ) s vystužovacím plnivom, 

» polyuretan (PUR) s vystužovacím plnivom, 

» polykarbonát (PC) s vystužovacím plnivom, 

» polyamid (PA) s vystužovacím plnivom, 

 

Bližšia charakteristika tvrdených plastov je nasledovná: 

Vrstvené materiály vznikajú spojením viacerých vrstiev polyméru a vystužujúcej fázy. 

Vrstvením vznikajú konštrukčné materiály, ktoré dostali svoj pôvodný názov v angličtine a 

nazývajú sa lamináty. Tento termín zahrňuje všetky druhy laminátov a tzv. 

plastomérlaminátové konštrukcie, ktoré vznikajú priamym laminovaním plastomérnych dosák 

(fólií) na sklotextil alebo laminovaním sklotextilového epoxidového alebo polyesterového 

laminátu na predmet z plastoméru. 

Spôsob, ktorým sa pripravujú, nazývame laminovanie. Lamináty sú vlastne anizotropné 

materiály, pretože majú rozdielne vlastnosti v smeroch pozdĺž vrstiev a kolmo na ne. Okrem 

vlknových a plošných vystužujúcich fáz, tzv. nosičov, sa používajú aj plnivá z jemných častíc, 

ktoré sa rovnomerne rozdelia, v celej hmote plneného plastomérneho materiálu. Získajú sa tak 

izotropné materiály, ktoré sa nazývajú vystužené plasty. Príkladom je polypropylén plnený 

mastencom. 

Pri vystužených plastoméroch sa ako vystužovacie plnivo používajú tzv. krátke alebo dlhé 

vlákna. Krátke vlákna majú dĺžku od 0,5 do 2 mm, dlhé od 2 – 4 mm. Príkladom je 

polypropylén plnený sklenými vláknami. Ak je vlákno kratšie ako 0,5 mm nemá už 

armovaciu funkciu, ale iba funkciu plniva. 

Vplyv bežného plniva v porovnaní s vystužovacím sa prakticky neprejaví až do určitej 

veľkosti deformácie, keď si materiál vystužený sklom dlhšie prechováva svoje mechanické 

vlastnosti ako materiál s bežným plnivom. 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Polym%C3%A9r
http://sk.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%B3lia&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Epoxid
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Polyester&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Plastom%C3%A9r&action=edit&redlink=1


8 
 

 

Príklad zariadení potrebných na mechanickú recykláciu plastov 
 

Zber  (zloženie HDPE, PP, PET, PS, ABS, PVC, Fólie, organické zvyšky a kovy) 

  

 

 

Identifikácia materiálov pred ďalším spracovaním. Pomocou identifikácie roztrieďujeme 

odpad z plastov  podľa chemického zloženia (ABS PS, PP, PE,... a iné) 

 

 

 

Triedenie (rozdelenie odpadov z plasotv podľa druhu na PET fľaše, HDPE fľaše atď.) 

Účelom triedenia je odpad ešte pred drvením rozdeliť na jednotlivé polyméry a zároveň počas 

triedenia vylúčili z ďalšieho procesu plasty, na ktorých sa nachádzajú zvyšky nebezpečných 

látok (fľaša s obsahom zvyškov oleja, agrofólie  so zvyškami použitých látok,..) Identifikácia 

plnoautomatická na linke triedenia plastov. 
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Drvenie je zmenšovanie (rozkúskovanie) materiálu    

 

Pranie poznáme suchou (odstredivky alebo centrifúgy, kde sa pri vysokých otáčkach 

oddeľujú nečistoty od plastu) alebo mokrou cestou (v pračkách alebo vaniach, kde sa 

pomocou vody oddeľujú nečistoty od plastu). 

 

 

 

 

Sušenie vytriedeného identifikovaného materiálu. Výsledkom sú drte HDPE, PP, PS, ABS, 

PET vločky atď. Nevyhnutný proces pred konečným extrudovaním materiálu, u fólií aj pred 

aglomerovaním, pričom požiadavka je, aby výstupný materiál mal maximálne 3-5% vlhkosť. 
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Triedenie sa vykonáva vtedy, pokiaľ sa jedná o zmesné plasty resp. u toho istého druhu 

plastu sa odstraňujú nečistoty. Je to len doplnková činnosť pokiaľ si to vyžaduje 

technologický postup. 
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Aglomerácia. Pri fóliách je potrebné pred vytláčaním (extrudovaním) ich zmršťovanie - 

aglomerácia  
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Vytláčanie (extrudovanie) alebo príprava zmesí, granulácia. Drte sa v extrudéri zahrejú 

a pretláčajú cez filter. Následne sa granulujú. Výsledkom je homogénny recyklovaný plastový 

materiál.  
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Regranulát (surovina, recyklát) 

 

 

 

 

Výsledok – porovnanie vstupných komunálnych plastov s hotovým regranulátom 
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Výrobky z regranulátu   

 

 

 

Príklad zariadenia na mechanickú recykláciu PET fliaš. 

 
Materiálový vstup 

 

Výstupný produkt 

Samotný proces výroby PET vločiek ako aj parametre PET vločiek sú unifikované u všetkých 

európskych a svetových výrobcov. Unifikovaný preto, lebo si to vyžadujú samotní 

odberatelia, ktorí z daného materiálu robia hotové výrobky (uvedené vyššie). 
 

 
Výstupné parametre PET praných vločiek: 

Parameter  Maximálne prípustná hodnota 

Vlhkosť  1% 

Obsah PVC 100 ppm 

Kovy/nekovy  30 ppm 

PE/PP (iné typy plastov) 150 ppm 

Iné farby vločiek  0,5% 

Lepidlo  1200 ppm 

 

Postup spracovania 

Vytriedené PET fľaše sa presúvajú po dopravníkovom páse do drvičov, kde sa podrvia na 

vločky o veľkosti od 0,8x0,8 cm až do 1,2cmx1,2 cm. Následne sa vločky privádzajú do prvej 

separačnej flotačnej nádrže, kde dochádza k vytriedeniu PE a PP uzáverov. Takto vytriedené 

vločky sú dopravované závitovkou do druhej flotačnej nádrže, kde sa od PET vločiek 

oddeľujú PE etikety. Potom sú PET vločky dopravované do tzv. horúceho prania. Je to nádrž 
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s teplou vodou, kde je stála teplota a presne nadávkovaný hydroxid sodný a detergent.  Takto 

vypraný materiál sa zhromažďuje v dávkovacej nádrži so šnekom a odtiaľ je dávkovaný do 

tzv. "turbopračky". V turbopračke sa odstraňujú zbytkové nečistoty hlavne rastlinný olej 

a tukové prímesi. Umyté dávky vločiek prichádzajú do tretej flotačnej vane, kde sa finálne 

odstránia zbytkové nečistoty - etikety. Odtiaľ vločky prechádzajú do hydrocyklónovej pracej 

jednotky, v ktorej dochádza k odstráneniu zbytkového hydroxidu sodného. Vločky sa 

následne sušia v centrifúgach, prechádzajú cez separátor prachu, kde sa oddeľujú ľahké a 

jemné častice od ťažších vločiek. PET vločky sú následne prefukované cez separátory na 

železné a neželezné kovy. Na konci procesu je ukladanie PET vločiek do veľkoobjemových 

vriec tzv. bigbagov. 

 

B. SUROVINOVÁ (CHEMICKÁ) RECYKLÁCIA 
 

Materiálový vstup 

Materiálovým vstupom sú odpadové plasty, poleolefíny a použité oleje. Kvalita produktu - 

ekonafty– je daná kvalitou vsádzky. Oproti bežným metódam zhodnocovania  plastových 

odpadov je výhodou tejto technológie aj to, že nevyžaduje až takú čistú vstupnú surovinu ako 

je to napríklad pri klasických materiálových formách recyklácie. Až 10 % z celkového 

objemu vstupných odpadov môžu tvoriť rôzne organické a anorganické prímesi ako sú zvyšky 

potravín, saponáty, šampóny, hlina, piesok a podobne. Teda pôjde o maximálne využitie 

všetkých nevyužiteľných zostatkových odpadov z plastov. 

 

Výstupný produkt 

Výstupným produktom je zmes ropných frakcií obsahujúca naftové, benzínové a olejové 

zložky, parafín, vosk a ďalšie časti. V závislosti od čistoty a kvality vstupnej suroviny tvorí 

podiel iných látok od 3 – 10 %.  

 

Postup spracovania 

Postup spracovania napodobňuje prírodný dej, ktorý v dávnej minulosti viedol k vzniku ropy 

v horninových štruktúrach, len je zrýchlený do reálneho času. Ak sa pri prirodzenom vzniku 

ropy uvažuje o teplote 100ºC a miliónoch rokov reakčnej doby, popisovaná technológia 

pracuje v teplotnom rozmedzí 250 ºC – 420ºC a rádovo v hodinách. 

 

Technológia sa označuje ako frakčná depolymerizácia. V technologickom procese nie je 

potrebné používať katalyzátory. 

 

Bloková schéma výroby ekonafty frakčnou depolymerizáciou  
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Materiálová vsádzka sa pred samotnou depolymerizáciou musí skvapalniť, čo sa vykonáva  

v ohrievacej komore. Plasty sa ohrejú na 250ºC, čím sa zmenia na kvapalinu a podávačom  

sa dostanú do komory reaktora, do ktorého sú vstreknuté dýzami. 

 

V reaktore je teplota 390ºC – 420ºC, pri ktorej prebieha štiepenie (frakcionácia) 

polymérových reťazcov a uhľovodíkový podiel po štiepení sa odparuje. Toto štiepenie sa líši 

od obvyklých spôsobov štiepenia ako je napr. pyrolýza predovšetkým v tom, že sa používajú 

nižšie (až o 300ºC) teploty, čo má aj tú výhodu, že vzniká relatívne málo odpadového uhlíka 

(asfaltu). 
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Linka frakčnej depolymerizácie na spracovanie odpadových plastov a starých 

olejov 

 

 

Prekladový slovník: 

Kunststoffe Odpadové plasty    Destillationskolonne Destilačná koĺóna 

Additiv Aditíva      Kopfkondensator Hlavový kondenzátor 

Alt-/Spülöle Staré oleje     Heizöl/Diesel Vykurovací olej / nafta 

Vorerwärmung Ohrievanie    Verbraucher Expedícia 

Filter Filter      Reaktor Reaktor 

Abluft Odvzdušnenie     Bituminöse Reststoffe Bituménové zbytky 

Einspritzung Vstrekovanie    z.B. Strassenbau napr. stavba ciest 

 

Plyny destilujú v destilačnom zariadení. Až 95 % produktu vstupuje do destilačného 

zariadenia vo forme pár a prechádza ďalej do záchytnej nádrže ako vykurovací olej alebo 

nafta. Zbytkový plyn sa používa na rekuperačné zohrievanie ohrievacej komory. 

 

Staré oleje sa spracovávajú podobne, len pred vstupom do technologickej linky sa ešte 

filtrujú. Technológia umožňuje spracovávať odpadové plasty aj oleje súčasne. 
 

 

C. BIOLOGICKÁ ALEBO ORGANICKÁ RECYKLÁCIA 

 
Materiálový vstup 

Materiálovým vstupom sú biologicky rozložiteľné (biodegradovateľné) odpadové plasty, vo 

väčšine prípadoch sa jedná o fólie a výrobky vyrobené z fólie (tašky, vrecká).  
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Biologicky rozložiteľné plasty (biodegradovateľné plasty BDP) sa podľa pôvodu delia na tri 

základné skupiny: 

» BDP na syntetickej báze (ropa, zemný plyn ...) 

» BDP na báze obnoviteľných zdrojov (škrob, celulóza, proteíny, sacharidické látky, 

polyhydroxyalkanoáty …) 

» BDP kombinované 

Výstupný produkt 

Výstupným produktom kompostovania biologicky rozložiteľných  plastov (aeróbny proces), 

pôsobením širokej škály organizmov a mikroorganizmov v ideálnych podmienkach  je CO2, 

H2O a kompost. 

 

Výstupným produktom splyňovania (anaeróbna digescia), rozkladom biologicky 

rozložiteľných plastov, ktorý   prebieha bez prístupu kyslíka (v anaeróbnych podmienkach) v 

špeciálnych uzavretých reaktoroch je bioplyn, voda a zostatkový materiál (pofermentačný 

zostatok) vhodný na stabilizáciu a využitie kompostovaním. 

 
Postup spracovania 

Pod pojmom biodegradácia sa chápe proces spracovania niektorých druhov odpadu z plastov 

organickou alebo biologickou recykláciou. Tieto odpady z plastov sa môžu spracovať 

aeróbnym (kompostovanie) alebo anaeróbnym rozkladným procesom (vyhnívanie). V prípade 

mechanickej recyklácie však tieto plasty môžu predstavovať kontaminanty. 

 

 

D. TABUĽKA ČINNOSTÍ S UVEDENÍM VSTUPOV, 

VÝSTUPOV, KÓDOV ČINNNOTÍ A POPISU PODMIENOK 

PRI UDEĽOVANÍ  JEDNOTLIVÝCH KÓDOV 

 

Názov činnosti Vstup Výstup 
Kód 

činnosti 
Poznámka 

Zber Odpad z plastov Odpad z plastov X  

Identifikácia Odpad z plastov Odpad z plastov X  

Rozkúskovanie  

(dezintegrácia: 

drvenie, sekanie, 

mletie, 

šrédrovanie)  

 

Odpad z plastov 

rôzneho tvaru 

a rozmerov, prip. 

zmesi plastov a 

iných prímesí 

 

Drvina 

(nepravidelné menšie 

kúsky odpadu z 

plastu rôzneho 

rozmeru a tvaru) 

R12 

Samostatná činnosť bez 

všetkých povinných 

predchádzajúcich alebo 

nasledujúcich  činností 

mechanickej recyklácie 

Pokiaľ  činnosť dosiahne 

parameter 5000t/rok, je 

zaradená podľa prílohy č. 8 

kapitoly 9 položky číslo 6 

zákona EIA, pre ktorú  sa 

vyžaduje rozhodnutie zo 

zisťovacieho konania alebo 

vyjadrenie k zmene. 
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Rozkúskovanie 

(dezintegrácia) do 

tvaru vločiek +  

flotácia + horúce 

pranie 

(drvenie, sekanie, 

flotácia, horúce 

pranie)  

 

Odpad z PET fliaš 

 

Recyklát vo forme 

vločiek 

 

R3 

Iba ako súčasť činnosti  podľa 

popisu mechanickej recyklácie 

PET fliaš v prípade, že odpad 

prešiel procesom 

rozkúskovania, flotácie 

a horúceho prania. V tomto 

prípade ide o činnosť zaradenú 

podľa prílohy č. 8 kapitoly 9 

položky číslo 8 zákona EIA, 

pre ktorú  sa vyžaduje 

záverečné stanovisko z procesu 

EIA alebo vyjadrenie k zmene 

činnosti. 

Rozkúskovanie  

(dezintegrácia: 

drvenie, sekanie, 

mletie, 

šrédrovanie)  

 

Odpad z plastov 

rôzneho tvaru 

a rozmerov, 

pripadne zmesi 

plastov a iných 

prímesí 

 

Výrobok používaný 

v stavebníctve s 

obsahom malty alebo 

cementu 

 

R12 

Samostatná činnosť bez 

všetkých povinných 

predchádzajúcich alebo 

nasledujúcich  činností 

mechanickej recyklácie. 

Pokiaľ  činnosť dosiahne 

parameter 5000t/rok, je 

zaradená podľa prílohy č. 8 

kapitoly 9 položky číslo 6 

zákona EIA, pre ktorú  sa 

vyžaduje rozhodnutie zo 

zisťovacieho konania alebo 

vyjadrenie k zmene. 

Rozkúskovanie  

(dezintegrácia: 

drvenie, sekanie, 

mletie, 

šrédrovanie 

vystužených 

plastov okrem 

obalov z plastov 

kat. č. 15 01 02) 

 

Odpad 

z vystužených 

plastov rôzneho 

tvaru a rozmerov, 

okrem obalov 

z plastov kat. č.  

15 01 02 

 

Drvina 

(nepravidelné menšie 

kúsky odpadu 

z vystuženého plastu 

rôzneho rozmeru 

a tvaru) 

R3 

Samostatná činnosť bez 

všetkých povinných 

predchádzajúcich alebo 

nasledujúcich  činností 

mechanickej recyklácie. 

Udelenie súhlasu na činnosť R3 

rozkúskovaním odpadov z 

vystužených plastov sa 

nevzťahuje na odpady 

katalógové číslo 15 01 02.  

Pre spracovávanie odpadov kat. 

č. 15 01 02 činnosťou 

rozkúskovania je možné udeliť 

súhlas  iba s kódom činnosti 

R12, lebo z tvrdených plastov 

sa obaly nevyrábajú. 

Pokiaľ  činnosť dosiahne 

parameter 5000t/rok, je 

zaradená podľa prílohy č. 8 

kapitoly 9 položky číslo 6 

zákona EIA, pre ktorú  sa 

vyžaduje rozhodnutie zo 

zisťovacieho konania alebo 

vyjadrenie k zmene. 
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Balikovanie 

(stláčanie plastu) 

Odpad z plastov 

rôzneho tvaru 

a rozmerov, prip. 

zmesi plastov a 

iných prímesí 

 

Balík  

(zhutnený odpad 

z plastov prevažne 

v tvare kocky 

rôznych rozmerov)  

R12 

Samostatná činnosť bez 

všetkých povinných 

predchádzajúcich alebo 

nasledujúcich  činností 

mechanickej recyklácie. 

Pokiaľ  činnosť dosiahne 

parameter 5000t/rok, je 

zaradená podľa prílohy č. 8 

kapitoly 9 položky číslo 6 

zákona EIA, pre ktorú  sa 

vyžaduje rozhodnutie zo 

zisťovacieho konania alebo 

vyjadrenie k zmene. 

Homogenizácia 

Suchá, mokrá, 

vlhká, vypraná 

drvina alebo 

aglomerát, chumáč, 

granulát, recyklát 

Suchá, mokrá, vlhká, 

vypraná drvina alebo 

aglomerát, chumáč, 

granulát, recyklát 

rovnomerne 

rozložený v celom 

množstve materiálu 

alebo odpadu 

R12 

alebo X  

Samostatná činnosť bez 

všetkých povinných 

predchádzajúcich alebo 

nasledujúcich  činností 

mechanickej recyklácie. 

Pokiaľ  činnosť dosiahne 

parameter 5000t/rok, je 

zaradená podľa prílohy č. 8 

kapitoly 9 položky číslo 6 

zákona EIA, pre ktorú  sa 

vyžaduje rozhodnutie zo 

zisťovacieho konania alebo 

vyjadrenie k zmene.  

V prípade homogenizácie 

drviny, granulátu alebo 

recyklátu, ktoré prešli 

procesom zhodnocovania 

(činnosťou R3 alebo R12) sa 

kód činnosti R12 už neudeľuje. 

Mikronizácia Odpad z plastov Jemný prášok R12 

Samostatná činnosť bez 

všetkých povinných 

predchádzajúcich alebo 

nasledujúcich  činností 

mechanickej recyklácie. 

Pokiaľ  činnosť dosiahne 

parameter 5000t/rok, je 

zaradená podľa prílohy č. 8 

kapitoly 9 položky číslo 6 

zákona EIA, pre ktorú  sa 

vyžaduje rozhodnutie zo 

zisťovacieho konania alebo 

vyjadrenie k zmene. 
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Triedenie 

 

 

Odpad z plastov 

rôzneho tvaru a 

rozmerov  

 

Odpad z plastov 

rôzneho tvaru a 

rozmerov 

R 12 

alebo X 

Samostatná činnosť bez 

všetkých povinných 

predchádzajúcich alebo 

nasledujúcich  činností 

mechanickej recyklácie.  

Pokiaľ  činnosť dosiahne 

parameter 5000t/rok, je 

zaradená podľa prílohy č. 8 

kapitoly 9 položky číslo 6 

zákona EIA, pre ktorú  sa 

vyžaduje rozhodnutie zo 

zisťovacieho konania alebo 

vyjadrenie k zmene.  

V prípade triedenia drviny, 

granulátu alebo recyklátu, ktoré 

prešli procesom zhodnocovania 

(činnosťou R3 alebo R12) sa 

kód činnosti R12 už neudeľuje. 

Pranie Drvina 
Čistá drvina bez 

cudzorodých prímesí 
R12 

Samostatná činnosť bez 

všetkých povinných 

predchádzajúcich alebo 

nasledujúcich  činností 

mechanickej recyklácie. 

Pokiaľ  činnosť dosiahne 

parameter 5000t/rok, je 

zaradená podľa prílohy č. 8 

kapitoly 9 položky číslo 6 

zákona EIA, pre ktorú  sa 

vyžaduje rozhodnutie zo 

zisťovacieho konania alebo 

vyjadrenie k zmene. 

Sušenie 

Drvina mokrá, 

vlhká, vypraná 

drvina 

Suchá drvina s max. 

vlhkosťou 3-5-% 
R12 

Samostatná činnosť bez 

všetkých povinných 

predchádzajúcich alebo 

nasledujúcich  činností 

mechanickej recyklácie. 

Pokiaľ  činnosť dosiahne 

parameter 5000t/rok, je 

zaradená podľa prílohy č. 8 

kapitoly 9 položky číslo 6 

zákona EIA, pre ktorú  sa 

vyžaduje rozhodnutie zo 

zisťovacieho konania alebo 

vyjadrenie k zmene. 
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Aglomerácia 

Odpad z plastov 

prevažne fólie alebo 

nevypraný/vypraný 

plast alebo 

nevyprané/vyprané  

chumáče z fólie 

Aglomerát 

(ktorý neprešiel 

termickým 

spracovaním) 

R12 

Aglomerát: homogénny 

plastový materiál vo forme 

častíc, ktoré držia spolu. Proces 

nepozostáva z  termickej 

úpravy plastov. Pokiaľ  činnosť 

dosiahne parameter 5000t/rok, 

je zaradená podľa prílohy č. 8 

kapitoly 9 položky číslo 6 

zákona EIA, pre ktorú  sa 

vyžaduje rozhodnutie zo 

zisťovacieho konania alebo 

vyjadrenie k zmene. 

Aglomerácia 

Odpad z plastov 

prevažne fólie alebo 

nevypraný/vypraný 

plast alebo 

nevyprané/vyprané  

chumáče z fólie  

Aglomerát  

(ktorý prešiel 

termickým 

spracovaním) 

R3 

Aglomerát: homogénny 

plastový materiál vo forme 

častíc, ktoré držia spolu. Proces 

pozostáva z  termickej úpravy 

a následného ochladenia 

produktu vodou. V tomto 

prípade ide o činnosť zaradenú 

podľa prílohy č. 8 kapitoly 9 

položky číslo 8 zákona EIA, 

pre ktorú  sa vyžaduje 

záverečné stanovisko z procesu 

EIA alebo vyjadrenie k zmene 

činnosti. 

Vytláčanie alebo 

príprava zmesí 

Aglomerát, drvina 

alebo 

nevypraný/vypraný 

odpad z plastov   

alebo  

nevyprané/vyprané 

chumáče z fólie 

Extrudovaný 

negranulovaný 

polymér, ktorý 

prešiel termickým 

spracovaním (napr. 

nekonečné vlákno 

v tuhom alebo 

plastickom stave 

alebo konečný 

výrobok) 

R3 

Samostatná činnosť bez 

všetkých povinných 

predchádzajúcich alebo 

nasledujúcich  činností 

mechanickej recyklácie.  Proces 

pozostáva z  termickej úpravy 

a následného ochladenia 

produktu vodou alebo 

vzduchom. V tomto prípade ide 

o činnosť zaradenú podľa 

prílohy č. 8 kapitoly 9 položky 

číslo 8 zákona EIA, pre ktorú  

sa vyžaduje záverečné 

stanovisko z procesu EIA alebo 

vyjadrenie k zmene činnosti. 
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Granulácia 

Vlákno 

(v tuhom alebo 

plastickom stave) 

Recyklát / granulát 

(posekaný 

extrudovaný 

polymér) 

R12 

Samostatná činnosť bez toho 

aby prebehol proces vytláčania 

alebo prípravy zmesi podľa 

popisu mechanickej recyklácie. 

Pokiaľ  činnosť dosiahne 

parameter 5000t/rok, je 

zaradená podľa prílohy č. 8 

kapitoly 9 položky číslo 6 

zákona EIA, pre ktorú  sa 

vyžaduje rozhodnutie zo 

zisťovacieho konania alebo 

vyjadrenie k zmene . 

Vytláčanie alebo 

príprava zmesí + 

Granulácia 

Aglomerát, drvina 

alebo 

nevypraný/vypraný 

odpad z plastov   

alebo  

nevyprané/vyprané 

chumáče z fólie 

Recyklát / granulát, 

ktorý prešiel 

termickým procesom 

(posekaný 

extrudovaný 

polymér) 

R3 

Iba ako súčasť činnosti  

vytláčania alebo prípravy zmesi 

a granulácie podľa popisu 

mechanickej recyklácie. Proces 

pozostáva z  termickej úpravy 

a následného ochladenia 

produktu vodou alebo 

vzduchom. V tomto prípade ide 

o činnosť zaradenú podľa 

prílohy č. 8 kapitoly 9 položky 

číslo 8 zákona EIA, pre ktorú  

sa vyžaduje záverečné 

stanovisko z procesu EIA alebo 

vyjadrenie k zmene činnosti. 

Vytláčanie alebo 

príprava zmesí do 

podoby 

konečného 

výrobku 

Aglomerát, drvina 

alebo 

nevypraný/vypraný 

odpad z plastov   

alebo  

nevyprané/vyprané 

chumáče z fólie  

Výrobok, ktorý slúži 

na priame použitie 

v domácnosti alebo v 

priemysle (výlisky, 

rúry, hadice a t. ď., 

ktoré prešli tepelným 

procesom ) 

R3 

Iba ako súčasť činnosti  

vytláčania alebo prípravy 

a formovania do podoby 

konečného výrobku.  Proces 

pozostáva z  termickej úpravy 

a následného ochladenia 

produktu vodou alebo 

vzduchom. V tomto prípade ide 

o činnosť zaradenú podľa 

prílohy č. 8 kapitoly 9 položky 

číslo 8 zákona EIA, pre ktorú  

sa vyžaduje záverečné 

stanovisko z procesu EIA alebo 

vyjadrenie k zmene činnosti. 
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Mechanická 

recyklácia  

Odpad z plastov 

rôzneho tvaru a 

rozmerov 

Recyklát / granulát 

(posekaný 

extrudovaný 

polymér) alebo 

výrobok, ktorý slúži 

na priame použitie 

v domácnosti alebo v 

priemysle (výlisky, 

rúry, hadice a t. ď., 

ktoré prešli tepelným 

procesom ) 

R3 

Iba ako súčasť činnosti 

pozostávajúcich z postupnosti 

jednotlivých krokov 

mechanickej recyklácie 

procesom termickej úpravy 

uvedených v časti A - 

mechanická recyklácia. 

V tomto prípade ide o činnosť 

zaradenú podľa prílohy č. 8 

kapitoly 9 položky číslo 8 

zákona EIA, pre ktorú  sa 

vyžaduje záverečné stanovisko 

z procesu EIA alebo vyjadrenie 

k zmene činnosti. 

Surovinová 

(chemická 

recyklácia) 

Odpad z plastov 

rôzneho tvaru a 

rozmerov  

Olej, zmes ropných 

frakcií, obsahujúca 

naftové benzínové a 

olejové zložky, 

parafín, vosk, plyn, 

koks, grafit a ďalšie  

látky obsiahnuté 

v odpadovom plaste 

R3 

V tomto prípade ide o činnosť 

zaradenú podľa prílohy č. 8 

kapitoly 9 položky číslo 8 

zákona EIA, pre ktorú  sa 

vyžaduje záverečné stanovisko 

z procesu EIA alebo vyjadrenie 

k zmene činnosti. 

Biologická alebo 

organická 

recyklácia  

Odpad z plastov 

rôzneho tvaru a 

rozmerov  

vytriedený alebo 

nevytriedený odpad 

z biologicky 

rozložiteľných 

plastov (fólie)  

Voda, oxid uhličitý, 

neurčitý podiel plastu 

a určitý biomateriál 

(môže byť aj 

kompost) 

R3 

Iba pri materiáloch ktoré je 

možné rozložiť 

mikroorganizmami (baktériami 

alebo plesňami) na vodu, oxid 

uhličitý (CO2) a určitý 

biomateriál.  

Pokiaľ  činnosť dosiahne 

parameter 5000t/rok, je 

zaradená podľa prílohy č. 8 

kapitoly 9 položky číslo 6 

zákona EIA, pre ktorú  sa 

vyžaduje rozhodnutie zo 

zisťovacieho konania, alebo 

vyjadrenie k zmene . 

 
X – nevyžaduje sa udeleniu kódu činnosti  
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E. ČINNOSTI NAKLADANIA S ODPADMI Z PLASTOV, 

KTORÉ NESPADAJÚ POD DEFINÍCIU MATERIÁLOVÉHO 

ZHODNOCOVANIA ČINNOSŤOU R3, ALE MÔŽU BYŤ 

ZARADENÉ IBA POD ČINNOSŤ R12  

 

rozkúskovanie*: akýkoľvek mechanický proces, ktorým sa odpad z plastov rozdelí na 

nepravidelné kúsky rôzneho rozmeru a tvaru (*- Národná poznámka: V SR sa používajú 

termíny - šrédrovanie a zariadenie sa nazýva šréder, - drvenie a zariadenie sa nazýva drvič,     

- sekanie a zariadenie sa nazýva mlyn); Toto neplatí pre rozkúskovanie vystužených plastov s 

výnimkou obalov z plastov katalógové číslo 15 01 02. 

 

balíkovanie: proces, v ktorom sa odpad z plastov zhutňuje a upevňuje ako balík na uľahčenie 

manipulácie, skladovania a prepravy;  

 

zber: logistický proces pohybu odpadu z plastov od jeho zdroja na miesto, kde sa môže 

zhodnocovať;  

 

homogenizácia: spracovanie na zlepšenie stupňa, v ktorom sú zložka alebo vlastnosť 

rovnomerne rozložené v celom množstve plastového materiálu alebo odpadu; 

 

mikronizácia: proces, v ktorom sa plastový materiál melie na jemný prášok;  

 

aglomerácia: rozkúskovanie a (alebo) granulovanie odpadu z plastu do formy častíc, ktoré 

držia spolu v prípade, že v procese aglomerácie nedochádza v aglomerátore k termickej 

úprave materiálu a následnému ochladeniu vodou alebo vzduchom. 

 

 

V Bratislave, 30.01.2013    

 

             

             Mgr. Ján Ščerbák 

                                                                riaditeľ odboru odpadového hospodárstva 

 

 


