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ÚVOD 
 

Vypracovanie štúdie s názvom „Analýza a prieskum najčastejšie používaných obalov umiestňovaných na trh SR so 

zameraním na dotrieďovacie a recyklačné zariadenia“ vyplýva z aktuálneho Programu predchádzania vzniku odpadu 

Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025 ako opatrenie s označenie O.29. Predmetný program je k dispozícií na 

webovom sídle Ministerstva životného prostredia v Sekcii environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odpady a obaly, 

https://www.minzp.sk/odpady/program-predchadzania-vzniku-odpadu/.  

Štúdia sa primárne zaoberá najpoužívanejšími plastovými obalmi umiestnenými na trh SR so zameraním sa na 

recyklovateľnosť a návrh obmedzenia množstva odpadov z obalov. Cieľom predmetnej analýzy je nasmerovať výrobcov 

obalov na využívanie takých plastov, ktoré pri navrhovaní a výrobe budú mať vyššiu trvácnosť, opätovnú použiteľnosť a 

recyklovateľnosť vysokej kvality. V rámci opatrení, ktoré prijala Európska komisia v roku 2018 sa všetky plastové obaly 

uvádzané na trh EÚ do roku 2030 majú stať buď opätovne použiteľnými, alebo nákladovo efektívne recyklovateľnými.  

Štúdia vychádza aj z vlastného prieskumu informácií od vybraných dôležitých aktérov v rámci nakladania 

s odpadmi z obalov. Získané dáta sú v štúdii použité vo forme, ako nám boli predložené. Z toho vyplýva 

detailnosť, ale zároveň nejednotnosť výstupov. Je dôležité zapracovať tieto zistenia v rámci  celkového 

pochopenia problematiky odpadov z obalov. Zároveň boli v štúdii zapracované výstupy z vlastnej analýzy 

spracovateľských kapacít pre vybrané druhy plastov.  

 

V rámci predkladanej analýzy sme sa pokúsili zodpovedať  nasledovné otázky: 

1. Aké kritériá materiálovej efektívnosti začleniť do produktových štandardov so zreteľom na prírodné zdroje a tvorbu 

odpadov v priebehu životného cyklu produktu? 

2. Aké je materiálové zloženie plastových obalov vo vzťahu k možnosti ich recyklácie, keď sa stanú odpadom? 

3. Ako posudzovať obaly umiestnené na trh SR z hľadiska recyklovateľnosti s využitím spracovateľských kapacít v SR, 

resp. v susedných krajinách?  

4. Aká je efektívnosť využitia obalu vo vzťahu k balenému produktu a možnosť jeho redukcie, podpora ekodizajnu 

obalu? 

 

 

 

 

  

https://www.minzp.sk/odpady/program-predchadzania-vzniku-odpadu/
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1. LEGISLATÍVNY A VECNÝ RÁMEC 
 

Oblasť odpadov z obalov je riešená primárne prostredníctvom Smernice o odpadoch z obalov, ktorá je v Slovenskom 

právnom systéme aktuálne transponovaná prostredníctvom Zákona o odpadoch a Zákonom o zálohovaní. Táto, v čase 

svojho publikovania (r. 1994), v svojej úvodnej časti, kde je popísaná filozofia a ciele smernice uviedla niekoľko opatrení 

a krokov, ktoré by sa mali prijať pre túto oblasť. Je postačujúce ak uvedieme jeden cieľ, ktorý by sa mal prostredníctvom 

Smernice o odpadoch z obalov dosiahnuť:  „keďže najlepším prostriedkom, ako predchádzať tvorbe odpadov z obalov, je 

znižovať celkové množstvo obalov“. Prešlo 28 rokov a európskej spoločnosti (nie len) sa podaril opak. Celkové množstvo 

obalov a odpadov z nich každým rokom stúpa.    

Ako priamo nadväzujúci právny predpis k Smernici o odpadoch z obalov je možné považovať Smernicu SUP. Táto síce 

rieši nie len oblasť obalov, ale týmto sa venuje v širokom rozsahu. Určuje povinnosť minimálneho podielu recyklátu 

v nápojovej fľaši, ako aj minimálny podiel pre triedený zber na účely recyklácie. 

Ďalším dôležitým právnym predpisom je Smernica o odpade. Ide o rámcový právny predpis pre oblasť odpadového 

hospodárstva, transponovaný do slovenského právneho systému prostredníctvom Zákona o odpadoch.  

Obaly sú svojim rozsahom použitia širokospektrálne a nájdeme ich v rôznych aplikáciách. Špecificky a najprísnejšie je 

regulovaná oblasť materiálov a obalov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami. Samotná Smernica o odpadoch z obalov 

uvádza len všeobecné požiadavky na zloženie a nezávadnosť obalov. Konkrétne požiadavky sú uvedené v Nariadení 

o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami, Nariadení o plastových materiáloch určených na styk 

s potravinami1.  

Rozhodnutie o identifikačnom systéme zverejnené Európskou komisiou obalových materiálov zaviedlo číslovanie 

a skratky vzťahujúce sa pre materiál používaný na výrobu obalov. Tento systém umožňuje rýchlu identifikáciu obalu zo 

strany jednotlivých subjektov pre ďalšie potreby nakladania už v pozícii odpadu. EÚ toto označovanie obalov od členov 

nevyžaduje, nie je zákonne povinné ani na Slovenku. 

Nakoľko sa nedarí v plnej miere plniť záväzky a ciele stanovené jednotlivými právnymi predpismi ako aj v z dôvodu situácie 

vyvolanej pandémiou, bolo prijaté Rozhodnutie Rady o systéme vlastných zdrojov a následne k tomu Nariadenie 

o výpočte vlastného zdroja založeného na odpade z plastových obalov. Tieto určujú pravidlá a zaväzujú členské štáty EÚ 

za platbu z nerecyklovaného odpadu z plastových obalov vo vzťahu k hmotnosti. Príspevok členských štátov bude 

vypočítaný na základe množstva odpadu z nerecyklovaných plastových obalov. To bude členské štáty motivovať k tomu, 

aby znižovali množstvo odpadu z plastových obalov a zároveň to podnieti prechod Európy na obehové hospodárstvo 

vďaka implementácii Stratégie pre plasty. 

  

                                                           

1 Prihliadnuc k tejto skutočnosti sa obaly pre túto oblasť v minulosti navrhovali primárne v súlade s týmito požiadavkami uvedených 

právnych predpisov a až v druhom rade sa brali do úvahy ďalšie aspekty. Aspekty v zmysle znižovania vplyvu na životné prostredie, 

spočívajúce napríklad v možnosti opakovaného použitia obalov, ľahšej recyklácie a podobne. 
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LEGISLATÍVA SR/EÚ 
 

Právne predpisy 

 

(Podrobnejší zoznam a odkazy sú uvedené v Prílohe č. 1) 

 

1. Zákon o odpadoch 

 

§ 2 ods. 1  

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo 

osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. 

§ 3 ods. 2 

Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie vrátane triedenia a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu 

nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo 

sprostredkovateľa. 

§ 3 ods. 13 

Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné 

materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto 

funkcie; zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 1 Zákona o odpadoch. 

§ 6 ods. 4 

Predchádzaním vzniku odpadu z obalov je znižovanie 

a) množstva materiálov a látok obsiahnutých v obaloch a odpadoch z obalov a ich škodlivosti pre životné prostredie, 

b) množstva obalov a odpadov z obalov a ich škodlivosti pre životné prostredie v etape výrobného procesu, predaja, 

distribúcie, využitia a ich eliminácia; prevencia sa uplatňuje osobitne pri vývoji výrobkov a technológií priaznivejších pre 

životné prostredie a 

c) spotreby ľahkých plastových tašiek. 

  

1 Zákon o odpadoch 

2 Vyhláška o Rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) 

3 Zákon o zálohovaní 

4 Nariadenie o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami 

5 Nariadenie o plastových materiáloch určených na styk s potravinami 

0 Rozhodnutie Rady o systéme vlastných zdrojov 

7 Nariadenie o výpočte vlastného zdroja založeného na odpade z plastových obalov 

8 Smernica o odpade 

9 Smernica SUP 
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§ 9 ods. 2 písm. j) 

Program Slovenskej republiky obsahuje najmä osobitnú kapitolu o nakladaní s obalmi a odpadom z obalov vrátane 

podpory preventívnych opatrení a systémov opätovného použitia obalov, 

§ 27 ods. 2  

Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení (§ 32), výrobca batérií a akumulátorov (§ 42), 

výrobca obalov (§ 52), výrobca vozidiel (§ 60), výrobca pneumatík (§ 69), výrobca neobalového výrobku (§ 73). 

§ 52 ods. 3  

Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od 

surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 7; za obaly sa 

považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely. 

§ 52 ods. 4  

Spotrebiteľským obalom je obal určený na bezprostrednú ochranu tovaru alebo skupiny tovarov, ktorý v mieste nákupu 

tvorí tovarovú jednotku pre konečného používateľa alebo pre spotrebiteľa. 

§ 52 ods. 5  

Skupinovým obalom je obal určený na to, aby tvoril v mieste nákupu skupinu určitého počtu tovarových jednotiek bez 

ohľadu na to, či sa predáva konečnému používateľovi alebo spotrebiteľovi, alebo slúži ako prostriedok na dopĺňanie 

tovarov do ponuky počas predaja; môže sa z tovaru odstrániť bez porušenia jeho vlastností. 

§ 52 ods. 6  

Prepravným obalom je obal určený na uľahčenie manipulácie a prepravu určitého množstva tovarových jednotiek alebo 

skupinových balení s cieľom predchádzať fyzickému poškodeniu pri manipulácii a preprave; prepravným obalom nie je 

cestný kontajner, železničný kontajner, lodný kontajner ani letecký kontajner. 

§ 52 ods. 7  

Opakovane použiteľným obalom je obal navrhnutý, konštruovaný a umiestnený na trh Slovenskej republiky na vykonanie 

najmenej dvoch ciest alebo obehov počas svojej životnosti, ktorý sa opakovane plní alebo opakovane použije na ten istý 

účel, na ktorý bol navrhnutý, konštruovaný a umiestnený na trh Slovenskej republiky; taký obal sa stane odpadom z obalov, 

ak sa už opakovane nepoužije, a to okamihom jeho vyradenia. 

§ 52 ods. 8  

Opakovaným použitím je činnosť s použitým opakovane použiteľným obalom, pri ktorej sa taký obal opakovane naplní 

alebo použije na ten istý účel, na ktorý bol pred prvým použitím určený, a to s využitím alebo bez využitia pomocných 

výrobkov prítomných na trhu, ktoré umožňujú opakované naplnenie alebo použitie obalu. 

§ 52 ods. 9  

Zálohovaným obalom je na účely tohto zákona obal tovaru, pri ktorého predaji sa okrem ceny za tovar účtuje osobitná 

peňažná čiastka viazaná na obal tovaru (ďalej len „záloh“), ktorej účelom je zabezpečiť vrátenie použitého obalu. Zálohujú 

sa opakovane použiteľné obaly na nápoje. 

§ 52 ods. 10  

Zálohovaním obalu je na účely tohto zákona činnosť pri predaji tovaru v zálohovanom obale, ktorou je naúčtovanie zálohu 

osobe uhrádzajúcej cenu tovaru a činnosť pri vrátení zálohovaného obalu spočívajúca vo vydaní tohto zálohu osobe, ktorá 

zabezpečuje vrátenie použitého obalu; za vrátenie zálohu sa považuje aj jeho započítanie na účely vysporiadania inej 

peňažnej pohľadávky. 

§ 52 ods. 15 



 

7 
 

Odpadom z obalov je obal alebo obalový materiál, ktorý sa stal odpadom, okrem odpadu z výroby obalov a odpadu z 

procesu balenia tovarov. 

§ 52 ods. 1 

Nakladaním s obalmi je výroba obalov, uvedenie obalov alebo tovarov v obaloch na trh, ich distribúcia, použitie obalov, 

odber opakovane použiteľných obalov, úprava obalov a opakované použitie obalov. 

§ 52 ods. 9 

Zálohovaným obalom je na účely tohto zákona obal tovaru, pri ktorého predaji sa okrem ceny za tovar účtuje osobitná 

peňažná čiastka viazaná na obal tovaru (ďalej len „záloh“), ktorej účelom je zabezpečiť vrátenie použitého obalu. Zálohujú 

sa opakovane použiteľné obaly na nápoje. 

§ 52 ods. 10 

Zálohovaním obalu je na účely tohto zákona činnosť pri predaji tovaru v zálohovanom obale, ktorou je naúčtovanie zálohu 

osobe uhrádzajúcej cenu tovaru a činnosť pri vrátení zálohovaného obalu spočívajúca vo vydaní tohto zálohu osobe, ktorá 

zabezpečuje vrátenie použitého obalu; za vrátenie zálohu sa považuje aj jeho započítanie na účely vysporiadania inej 

peňažnej pohľadávky. 

§ 52 ods. 17 

Odberom použitých opakovane použiteľných obalov je ich odber od spotrebiteľov alebo konečných používateľov na území 

Slovenskej republiky na účely ich opakovaného použitia alebo vyradenia z procesu opakovaného používania. 

§ 52 ods. 18 

Recykláciou odpadov z obalov je každé opätovné spracovanie odpadových materiálov vo výrobnom procese na pôvodné 

určenie alebo na iné účely vrátane organickej recyklácie, ale okrem energetického zhodnocovania. 

§ 52 ods. 19 

Organickou recykláciou je aeróbne (kompostovanie) alebo anaeróbne (biometanizácia) nakladanie s biodegradovateľnou 

časťou odpadov z obalov za riadených podmienok s využitím mikroorganizmov, ktoré produkujú stabilizované organické 

zvyšky alebo metán; ukladanie na skládku sa nepovažuje za formu organickej recyklácie. 

§ 52 ods. 20 

Energetické zhodnocovanie je použitie spaľovateľných odpadov z obalov s cieľom získavať energiu prostredníctvom 

priameho spaľovania s iným odpadom alebo bez neho s využitím tepla. 

§ 52 ods. 25 

Plast je polymér, ktorý môže obsahovať prídavné látky alebo iné látky a ktorý je schopný fungovať ako hlavná štrukturálna 

zložka tašiek. 

§ 52 ods. 30 

Kompozitný obal je obal zložený z dvoch vrstiev alebo z viacerých vrstiev z rôznych materiálov, ktoré sa nedajú ručne od 

seba oddeliť a sú súčasťou ucelenej jednotky pozostávajúcej z vnútorného obalu a vonkajšieho krytu, a ktorý sa ako taký 

napĺňa, uskladňuje, prepravuje a vyprázdňuje. 
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§ 53 ods. 1 

Obaly musia byť navrhnuté, vyrábané a uvádzané na trh alebo do distribúcie tak, aby spĺňali základné požiadavky na ich 

zloženie a vlastnosti a aby umožňovali ich opakované použitie alebo zhodnocovanie vrátane energetického využitia, 

recyklácie a organickej recyklácie a spĺňali požiadavky ustanovené harmonizovanými normami. 

 

Príloha č. 3 Zákona o odpadoch 

CIELE A ZÁVÄZNÉ LIMITY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 

III. Cieľ odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov 

Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov je dosahovať: 

1. celkovú mieru zhodnocovania najmenej vo výške 60 % hmotnosti odpadov z obalov, 
 

2. celkovú mieru recyklácie najmenej vo výške 55 % a najviac vo výške 80 % celkovej 
hmotnosti odpadov z obalov, 
 

3. mieru zhodnocovania pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) najmenej vo 
výške 

60 % hmotnosti sklenených odpadov z obalov, 
68 % hmotnosti papierových odpadov z obalov (vrátane kartónu a lepenky), 
55 % hmotnosti kovových odpadov z obalov, 
48 % hmotnosti plastových odpadov z obalov, 
35 % hmotnosti drevených odpadov z obalov, 
 

4. mieru recyklácie pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) najmenej vo výške: 

60 % hmotnosti sklenených odpadov z obalov, 
60 % hmotnosti papierových odpadov z obalov (vrátane kartónu a lepenky), 
55 % hmotnosti kovových odpadov z obalov, 
45 % hmotnosti plastových odpadov z obalov, 
25 % hmotnosti drevených odpadov z obalov. 
 

5. do 31. decembra 2025 mieru recyklácie najmenej vo výške 65 % z celkovej hmotnosti odpadov z obalov, 

 

6. do 31. decembra 2030 mieru recyklácie najmenej vo výške 70 % z celkovej hmotnosti odpadov z obalov, 

 

7. mieru recyklácie pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) do 31. decembra 2025 najmenej vo výške 

70 % sklo, 
75 % papier a lepenka, 
70 % železné kovy, 
50 % hliník, 
50 % plast, 
25 % drevo, 
 

8. mieru recyklácie pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) do 31. decembra 2030 najmenej vo výške 

75 % sklo, 
85 % papier a lepenka, 
80 % železné kovy, 
60 % hliník, 
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55 % plast, 
30 % drevo. 
 

9. ak ide o OZV pre obaly, mieru recyklácie odpadov z plastových obalov, najmenej vo výške 

rok 2022 ...... 40 %, 
rok 2024 ...... 34 %, 
rok 2025 ...... 35 %, 
rok 2027 ...... 36 %, 
rok 2030 ...... 42 %, 
 

mieru recyklácie kovových obalov, najmenej vo výške 

rok 2022 až 2024 ...... 51%, 

 

mieru recyklácie hliníkových obalov, najmenej vo výške 

rok 2025 ...... 11 %, 
rok 2030 ...... 31 %. 
 
 

2. Vyhláška o Rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) 

 

Príloha č. 12a 

Sadzby na určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z 

neobalových výrobkov 

 

Zložka Sadzba od 

[euro/t] 

Sklo 100 

Plasty 550 

Papier Papier a lepenka 120 

Noviny a časopisy 50 

Kompozitné obaly na báze lepenky 550 

Kovové obaly 250 

 

Poznámka: 

Sadzby sú uvedené bez DPH. 

 

Príloha č. 13 

POŽIADAVKY NA ZLOŽENIE A VLASTNOSTI OBALOV 

Za zhodnotenie odpadov z obalov a neobalových výrobkov sa považuje energetické aj 

materiálové zhodnotenie, pričom vyhláška nestanovuje limity pre žiadny z  týchto spôsobov 

zhodnotenia. Toto nastavenie považujeme za prekážku k  zvyšovaniu miery materiálového 

zhodnotenia, recyklácie. 
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1. Požiadavky na výrobu a zloženie obalov 

1.1 Obaly sa vyrábajú tak, že ich množstvo a hmotnosť sú obmedzené na minimálne množstvo zodpovedajúce udržaniu 

potrebnej úrovne bezpečnosti, hygieny a prijateľnosti pre výrobok v obale a pre spotrebiteľa. 

1.2 Obaly sa navrhujú, vyrábajú a obchoduje sa s nimi tak, že sa umožní ich opakované použitie, zhodnocovanie vrátane 

recyklácie – v súlade so zásadou hierarchie odpadového hospodárstva – a že sa minimalizuje ich vplyv na životné 

prostredie, ak sa odpad z obalov alebo zvyšky zo spracovania odpadu z obalov zneškodňujú. 

1.3 Obaly sa vyrábajú tak, že prítomnosť škodlivých a iných nebezpečných látok a materiálov ako zložiek obalových 

materiálov alebo niektorej zložky obalov je minimalizovaná s ohľadom na ich prítomnosť v emisiách, popole alebo výluhu, 

ak sa obaly alebo zvyšky z nakladania s odpadmi z obalov spaľujú alebo skládkujú. 

2. Požiadavky na vlastnosti umožňujúce opakované použitie obalov 

2.1 fyzikálne vlastnosti obalov musia umožniť v predpokladaných obvyklých podmienkach používania ich viacnásobné 

použitie, 

2.2 činnosti s použitými obalmi musí byť možné vykonávať tak, že sú dodržané požiadavky na ochranu zdravia a 

bezpečnosť pri práci, 

2.3 musia byť splnené špecifické požiadavky týkajúce sa obalov vhodných na zhodnotenie ihneď po tom, ako sa obaly 

prestanú opakovane používať a stanú sa odpadom. 

 

3. Požiadavky na vlastnosti umožňujúce odber zálohovaných opakovane použiteľných obalov 

3.1 neporušenosť, 

3.2 pôvodný tvar, 

3.3 bez mechanických nečistôt (vnútri aj na povrchu), 

3.4 rovnaký druh; druhom obalu sa rozumie jeho rozlíšenie podľa druhu nápoja, ktorý sa do neho plní (napr. fľaša na pivo, 

na minerálku), 

3.5 rovnaký typ; typom obalu sa rozumie konštrukčný typ určený špecifikáciou odsúhlasenou osobami podľa zákona (§ 55 

ods. 2 a § 56 ods. 2 zákona). 

4. Požiadavky na vlastnosti umožňujúce zhodnocovanie obalov 

4.1 Vhodnosť na zhodnotenie materiálovou recykláciou 

Obaly sa vyrábajú takým spôsobom, že je umožnená recyklácia aspoň časti použitého materiálu na výrobu predajného 

výrobku. 

4.2 Vhodnosť na energetické zhodnotenie 

Odpady z obalov určené na energetické zhodnotenie musia mať čo najmenej zložiek s nízkokalorickou hodnotou na 

zlepšenie energetického zhodnotenia. 

4.3 Vhodnosť na zhodnocovanie kompostovaním 

Vzniknuté odpady z obalov určené na kompostovanie musia byť biologicky rozložiteľné spôsobom, ktorý nebráni ich 

triedenému zberu, procesu kompostovania alebo výkonu činností, do ktorých vstupujú. 

4.4 Biodegradovateľné obaly 

Biologicky rozložiteľný odpad z obalov musí mať taký charakter, že je schopný fyzikálneho, chemického, tepelného alebo 

biologického rozkladu tak, že väčšina vzniknutého kompostu sa rozkladá na oxid uhličitý, biomasu a vodu. Plastové obaly, 

ktoré sa rozkladajú na vzduchu, sa nepovažujú za biologicky rozložiteľné obaly. 
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3. Zákon o zálohovaní 

 

§ 2 písm. a) 

Na účely tohto zákona sa rozumie jednorazovým obalom na nápoje obal na nápoje určený na jedno použitie. 

§ 2 písm. b) 

Na účely tohto zákona sa rozumie zálohovaným jednorazovým obalom na nápoje obal tovaru určený na jedno použitie, 

pri ktorého predaji sa okrem ceny za tovar účtuje záloh. 

§ 2 písm. e) 

Na účely tohto zákona sa rozumie zálohovým systémom súhrn organizačných, administratívnych, finančných, 

informačných a iných súvisiacich opatrení realizovaných správcom na účely dosiahnutia vrátenia zálohu, ktorý zaplatil 

konečný používateľ obalu v čase nákupu tovaru, z ktorého obal podlieha zálohovaniu, s cieľom nakladať s odpadmi z 

obalov v súlade s prioritami hierarchie odpadového hospodárstva. 

 

Príloha č. 1 Zákona o zálohovaní 

CIELE NÁVRATNOSTI ZÁLOHOVANÝCH JEDNORAZOVÝCH OBALOV NA NÁPOJE NA ÚČELY RECYKLÁCIE 

1. Cieľ návratnosti zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z plastu: 

a) do konca roka 2022 – najmenej vo výške 60 % hmotnosti obalov distribuovaných v kalendárnom roku, 

b) do konca roka 2023 – najmenej vo výške 80 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh, 

c) do konca roka 2024 – najmenej vo výške 85 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh, 

d) od roku 2025 – najmenej vo výške 90 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh. 

 

2. Cieľ návratnosti zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu: 

a) do konca roka 2022 – najmenej vo výške 60 % hmotnosti obalov distribuovaných v kalendárnom roku, 

b) do konca roka 2023 – najmenej vo výške 80 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh, 

c) do konca roka 2024 – najmenej vo výške 85 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh, 

d) od roku 2025 – najmenej vo výške 90 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh. 

 

4. Nariadenie o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami 

 

Článok 2: Základné pojmy  

2. Taktiež sa uplatňujú tieto pojmy: 

a) pojem „aktívne materiály a predmety v styku s potravinami“ (ďalej len „aktívne materiály a predmety“) znamená materiály 

a predmety, ktoré majú predĺžiť životnosť alebo zachovať, či vylepšiť stav balených potravín. Sú zámerne navrhnuté tak, 

aby obsahovali zložky, ktoré budú uvoľňovať alebo absorbovať látky do alebo z balených potravín alebo prostredia 

obklopujúceho potraviny; 

b) pojem „inteligentné materiály a predmety v styku s potravinami“ (ďalej len „inteligentné materiály a predmety“) znamená 

materiály a predmety, ktoré sledujú stav balených potravín alebo prostredia obklopujúceho potraviny; 

 

5. Nariadenie o plastových materiáloch určených na styk s potravinami 
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Článok 2: Rozsah  

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje na materiály a predmety, ktoré sú uvádzané na trh EÚ a patria do týchto kategórií: 

a) materiály a predmety a ich časti zložené výlučne z plastov, 

b) viacvrstvové materiály a predmety z plastu, spojené lepidlami alebo inými spôsobom, 

c) materiály a predmety uvedené v písmenách a) a b), ktoré sú potlačené a/alebo povrchovo upravené náterom, 

d) plastové vrstvy alebo plastové nátery, ktoré tvoria tesnenia na viečkach a uzáveroch, a ktoré spolu s danými viečkami 

a uzávermi tvoria celok dvoch alebo viacerých vrstiev z rôzneho druhu materiálu, 

e) plastové vrstvy v hybridných viacvrstvových materiáloch a predmetoch. 

Článok 3: Vymedzenie pojmov 

(1) „plastové materiály a predmety“ sú: 

a) materiály a predmety uvedené v písmenách a), b) a c) článku 2 ods. 1 a 
b) plastové vrstvy uvedené v písmenách d) a e) článku 2 ods. 1, 
 

(2) „plast“ je polymér, do ktorého mohli byť pridané prísady alebo iné látky, a ktorý je schopný fungovať ako hlavný 

stavebný komponent konečných materiálov a predmetov, 

(3) „polymér“ je akákoľvek makromolekulárna látka získaná: 

a) procesom polymerizácie, ako napríklad polyadíciou alebo polykondenzáciou, alebo iným podobným procesom 

monomérov a iných východiskových látok, alebo 

b) chemickou úpravou prírodných alebo syntetických makromolekúl, alebo 

c) mikrobiálnou fermentáciou, 

 

(4) „viacvrstvový materiál alebo predmet z plastu“ je materiál alebo predmet tvorený dvomi alebo viacerými vrstvami plastu, 

(5) „hybridný viacvrstvový materiál alebo predmet“ je materiál alebo predmet zložený z dvoch alebo viacerých vrstiev z 

rôznych druhov materiálu, z ktorých je najmenej jedna vrstva z plastu, 

(6) „monomér alebo iná východisková látka“ je: 

a) látka vystavená akémukoľvek druhu procesu polymerizácie na výrobu polymérov, alebo 

b) prírodná alebo syntetická makromolekulárna látka, ktorá sa používa na výrobu modifikovaných makromolekúl, alebo 

c) látka, ktorá sa používa na modifikáciu existujúcich prírodných alebo syntetických makromolekúl, 

 

6. Rozhodnutie Rady o systéme vlastných zdrojov 

 

Článok 2: Kategórie vlastných zdrojov a osobitné metódy ich výpočtu 

1.   Vlastné zdroje zahrnuté do rozpočtu Únie sú tvorené príjmami z: 

c) uplatnenia jednotnej sadzby výberu na hmotnosť nerecyklovaného odpadu z plastových obalov vzniknutého v každom 

členskom štáte. Jednotná sadzba výberu je 0,80 EUR za kilogram. Uplatňuje sa ročné paušálne zníženie pre niektoré 

členské štáty, ako sa vymedzuje v odseku 2 treťom pododseku; 

2.   Na účely odseku 1 písm. c) tohto článku je „plast“ polymér v zmysle článku 3 bodu 5 nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1907/2006, ku ktorému mohli byť pridané prídavné alebo iné látky; pojmy „odpad z obalov“ a „recyklácia“ 

majú význam, ktorý im bol určený v článku 3 bodoch 2 a 2c smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES a v 

rozhodnutí Komisie 2005/270/ES. 

Hmotnosť nerecyklovaného odpadu z plastových obalov sa vypočíta ako rozdiel medzi hmotnosťou odpadu z plastových 

obalov vzniknutého v členskom štáte v danom roku a hmotnosťou recyklovaného odpadu z plastových obalov, ktorý sa 

určí podľa smernice 94/62/ES, v tom istom roku. 
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Tieto členské štáty majú nárok na ročné paušálne zníženia vyjadrené v bežných cenách, ktoré sa uplatnia na ich príslušné 

príspevky podľa odseku 1 písm. c), a to vo výške 22 miliónov EUR pre Bulharsko, 32,1876 milióna EUR pre Česko, 4 

milióny EUR pre Estónsko, 33 miliónov EUR pre Grécko, 142 miliónov EUR pre Španielsko, 13 miliónov EUR pre 

Chorvátsko, 184,0480 milióna EUR pre Taliansko, 3 milióny EUR pre Cyprus, 6 miliónov EUR pre Lotyšsko, 9 miliónov 

EUR pre Litvu, 30 miliónov EUR pre Maďarsko, 1,4159 milióna EUR pre Maltu, 117 miliónov EUR pre Poľsko, 31,3220 

milióna EUR pre Portugalsko, 60 miliónov EUR pre Rumunsko, 6,2797 milióna EUR pre Slovinsko a 17 miliónov EUR pre 

Slovensko. 

 

7. Nariadenie o výpočte vlastného zdroja založeného na odpade z plastových obalov 

 

Článok 1: Predmet úpravy 

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá o výpočte vlastného zdroja založeného na odpade z plastových obalov, ktorý nie 

je recyklovaný, uvedeného v článku 2 ods. 1 písm. c) rozhodnutia (EÚ, Euratom) 2020/2053 (ďalej len „vlastný zdroj 

založený na nerecyklovanom odpade z plastových obalov“), o sprístupňovaní tohto vlastného zdroja Komisii, o opatreniach 

na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť a o špecifických účinkoch na výpočet uplatniteľnej jednotnej 

sadzby výberu vlastného zdroja založeného na hrubom národnom dôchodku (ďalej len „HND“) uvedenom v článku 2 ods. 

1 písm. d) uvedeného rozhodnutia (ďalej len „vlastný zdroj založený na HND“). 

 

8. Smernica o odpade 

 

Článok 1: Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti 

Táto smernica ustanovuje opatrenia na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí predchádzaním alebo znižovaním 

vzniku odpadu, nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu a nakladania s ním a znižovaním celkových vplyvov využívania 

zdrojov a zvyšovaním efektívnosti takéhoto využívania, ktoré sú kľúčové na prechod na obehové hospodárstvo a na 

zaručenie dlhodobej konkurencieschopnosti Únie. 

9. Smernica SUP 

 

Článok: 1 Ciele 

Cieľmi tejto smernice je predchádzať vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie, najmä na vodné 

prostredie, a na ľudské zdravie, a tento vplyv znižovať, ako aj podporiť prechod na obehové hospodárstvo s inovačnými a 

udržateľnými obchodnými modelmi, výrobkami a materiálmi, čo súčasne prispeje k efektívnemu fungovaniu vnútorného 

trhu. 

 

Strategické dokumenty a oblasti 

 

1 Európska zelená dohoda 

2 Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo 

3 Stratégia pre plasty 

4 Oblasť plastov 

5 Odpad z obalov 

6 Globálny akčný plán pre plasty 

7 Oblasť mikroplastov 
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8 Stratégia pre chemické látky 

9 Environmentálne vlastnosti výrobkov a správanie firiem – preukazovanie tvrdení 

10 PPVO SR 2021 – 2025 

11 POH SR 2021 – 2025 

 

(Podrobnejší zoznam a odkazy sú uvedené v Prílohe č. 2) 

 

1. Európska zelená dohoda 

 

Európska zelená dohoda (anglicky Green Deal, ďalej GD) je možné považovať za dokument, ktorý určuje smerovanie EÚ 

na desaťročia dopredu. Jeho presah je multizložkový naprieč sektormi. Vyvoláva množstvo reakcií ako pozitívnych tak aj 

negatívnych a ich pomer je rovnaký. Nižšie uvedený základný popis GD je dostatočný pre ukotvenie pojmov zero waste 

a obehové hospodárstvo. Zhrnutie podstaty GD je možné vyvodiť z nasledovného oficiálneho predstavenia ktoré je v 

nasledovnom znení: 

„Zmena klímy a zhoršovanie stavu životného prostredia predstavujú existenčnú hrozbu pre Európu a svet. Na zvládnutie 

týchto hrozieb sa vďaka Európskej zelenej dohode premení EÚ na moderné a konkurencieschopné hospodárstvo 

efektívne využívajúce zdroje, čím sa podarí zabezpečiť: 

 nulové čisté emisie skleníkových plynov do roku 2050, 

 hospodársky rast, ktorý nebude závisieť od využívania zdrojov 

 a nezabudne sa na žiadneho jednotlivca ani región. 

Európska zelená dohoda je zároveň aj naším záchranným lanom z pandémie COVID-19. Na Európsku zelenú dohodu 

bude smerovať tretina investícií vo výške 1,8 bilióna EUR z plánu obnovy NextGenerationEU a financovať sa bude aj zo 

sedemročného rozpočtu EÚ.“ 

(Zdroj: Európska zelená dohoda | Európska komisia (europa.eu)) 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk#thematicareas
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Za hlavné prínosy sú považované: 

 

(Zdroj: Európska zelená dohoda | Európska komisia (europa.eu)) 

  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk#thematicareas


 

16 
 

Opatrenia, ktoré majú byť prijaté sa týkajú rôznych oblastí. Filozofiou dohody je realizovať prepojenia a hľadať príležitosti, 

ktoré vyplynú z primárnych opatrení – opatrenia smerujúce k uhlíkovej neutralite. Opatrenia bude potrebné prijímať 

v týchto oblastiach: 

 

 

(Zdroj: Európska zelená dohoda | Európska komisia (europa.eu)) 

 

2. Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo 

 

Tento strategický dokument nadväzuje na OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, 

EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Kruh sa uzatvára – Akčný plán 

EÚ pre obehové hospodárstvo z roku 2015. 

Predmetné oznámenie koncepčne, a dá sa povedať, že až filozoficky, pomenováva stav, v ktorom sa nachádzame. 

Zároveň však oznámenie konštatuje, v akom stave sa ocitne Európa v roku 2050, ak bude pokračovať v nastolenom 

trende. Dokument rámcuje a pomenúva oblasti, ktoré treba riešiť a určuje smer, ktorý by mal viesť k potrebným zmenám. 

Jednou z týchto oblastí je aj stavebníctvo a budovy. Oznámenie zároveň pomenúva príležitosti, z ktorých plynie nižšia 

produkcia odpadu. Príloha k oznámeniu ustanovuje konkrétne termíny kľúčových opatrení. 

Ak sa pozrieme na segment obalov, tento je riešený v časti 3.3. Obaly. Cieľom je zabezpečiť, aby boli všetky obaly na trhu 

EÚ do roku 2030 opakovane použiteľné alebo recyklovateľné hospodársky realizovateľným spôsobom. Komisia preskúma 

smernicu 94/62/ES 27, aby sa posilnili povinné základné požiadavky na obalový materiál, ktorý má byť na trhu EÚ 

povolený, a zváži ďalšie opatrenia, pričom sa zameria na: 

 znižovanie (nadmerného) balenia a odpadu z obalov, a to aj prostredníctvom stanovovania cieľov a ďalších opatrení 

na predchádzanie vzniku odpadu, 

 

 podporu dizajnu, aby zohľadňoval opätovné použitie a recyklovateľnosť obalov vrátane posúdenia možností 

obmedziť používanie niektorých obalových materiálov na určité použitia, najmä ak sú k dispozícii alternatívne 

opätovne použiteľné výrobky alebo systémy alebo so spotrebným tovarom možno bezpečne manipulovať bez 

použitia obalu, 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk#thematicareas


 

17 
 

 

 možné zníženie komplexnosti obalových materiálov vrátane počtu použitých materiálov a polymérov. 

V rámci iniciatívy pre harmonizovanie systémov triedeného zberu, ako sa uvádza v oddiele 4.1, Komisia posúdi 

uskutočniteľnosť celoeurópskeho označenia, ktoré uľahčí správne triedenie odpadu z obalov pri zdroji. 

Komisia takisto v prípade plastových materiálov iných ako PET stanoví pravidlá bezpečnej recyklácie na materiály 

prichádzajúce do styku s potravinami. 

Komisia bude okrem toho prísne monitorovať a podporovať zavedenie požiadaviek smernice o pitnej vode, aby bola pitná 

voda z vodovodnej siete dostupná na verejných miestach, čím sa zníži závislosť od fľaškovej vody a bude sa predchádzať 

vzniku odpadu z obalov. 

 

3. Stratégia pre plasty  

 

Na nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo priamo nadväzuje Stratégia pre plasty. Samotná stratégia pre plasty 

postihuje širokú oblasť a nezameriava sa len na plasty ako obalový materiál.  

Primárnym cieľom je zmeniť spôsob dizajnu, výroby, používania a recyklácie plastového odpadu. Ako zdôrazňuje táto 

stratégia, plasty sú dôležitým materiálom v celom hospodárstve a používajú sa na dennej báze. Rovnako je však potrebné 

brať do úvahy, že plasty môžu mať vážne negatívne účinky na životné prostredie a ľudské zdravie. 

Ďalej je cieľom Stratégie pre plasty znížiť množstvo morského odpadu, emisií skleníkových plynov a závislosť od dovozu 

fosílnych palív  

Samotná stratégia je kľúčovým prvkom prechodu Európy na uhlíkovo neutrálne a obehové hospodárstvo, prvkom 

k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030 vrátane cieľov Parížskej klimatickej dohody a cieľov priemyselnej 

politiky EÚ. 

 

4. Oblasť plastov 

 

Strategická oblasť plastov na úrovni EÚ obsahuje špecifické politiky pre nasledovných sedem oblastí: 

1. Bio plasty, biologicky rozložiteľné a kompostovateľné plasty – zabezpečiť jednotné označovanie a používanie bio 

plastov ako celku 

2. Globálne opatrenia pre plasty – EÚ pripravuje pôdu pre celosvetovú dohodu o plastoch s cieľom podporiť globálny 

prechod na obehové hospodárstvo 

3. Mikroplasty – potreba riešenia rastúceho objemu mikroplastov v životnom prostredí 

4. Plastové tašky – pravidlá pre ľahké plastové tašky, ktoré majú zabezpečiť obmedzenie ich používania 

5. Plastové obaly – pravidlá týkajúce sa obalov a odpadov z obalov vzťahujúce sa na všetky materiály vrátane plastov 

6. Preprava plastového odpadu – stanovenie pravidiel pre import a export odpadu z plastu 

7. Jednorazové plastové výrobky – pravidlá pre jednorazové plastové výrobky ako prevencia proti znečisteniu 

morského prostredia a znečistenie životného prostredia plastami. 

 

Niektoré politiky už boli realizované v širšej miere ako napríklad SUP, plastové tašky, preprava plastového odpadu. 

V iných sa začínajú zbierať údaje a bližšie špecifikovať opatrenia, ktoré bude potrebné vykonať. V rámci tejto analýzy sa 

budeme venovať politike odpad z obalov. 

 

5. Odpad z obalov  
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Politika riešiaca odpad z obalov sa zameriava na samotný dizajn obalov a následne nakladanie s týmto odpadom. Cieľom 

je riešiť rastúce množstvo odpadov z obalov, ktoré spôsobujú environmentálne problémy. Rovnako je cieľom odstrániť 

prekážky vnútorného trhu EÚ a to vo vzťahu k rôznym pravidlám týkajúcich sa pravidiel dizajnu obalov. 

Aj napriek všetkým opatreniam množstvo odpadov z obalov neustále stúpa. Preto Komisia pristupuje k revízii Smernice 

o odpadoch z obalov. V období od 30. septembra 2020 do 6. januára 2021 prebehla verejná konzultácia, v rámci ktorej 

bolo uplatnených skoro 500 reakcií. A to ako zo strany samotných zainteresovaných strán, tak aj zo strany širokej 

verejnosti. Stanovisko Komisie sa očakáva v priebehu roka 2022, v rámci ktorého súčasne predstaví ďalší časový plán 

revízie. 

 

6. Globálny akčný plán pre plasty  

 

Znečistenie plastami je aktuálne považované za jeden z hlavných problémov. Samotné opatrenia sú roztrieštené a teda 

ich efekt nie je dostatočný. EÚ v súlade s Novým akčným plánom EÚ pre obehové hospodárstvo chce podporiť prechod 

na odpadového hospodárstvo na globálnej úrovni. Tak, aby bola dosiahnutá globálna dohoda, ktorá by sa mala zaoberať 

znečistením plastami počas celého životného cyklu plastov, aby sa minimalizovalo nesprávne nakladanie s plastami a 

zabránilo sa ich vnikaniu do životného prostredia. 

Na začiatku roka 2022 počas Environmentálneho zhromaždenia OSN bola uzavretá dohoda o otvorení rokovaní o právne 

záväznej celosvetovej dohode o boji proti znečisťovaniu plastami. Budúca dohoda má zaplniť medzery v existujúcich 

iniciatívach a dohodách, predovšetkým vo fáze koncipovania a výroby životného cyklu plastov. Mala by zjednotiť všetky 

zainteresované strany, aby sa podarilo dosiahnuť hlavný cieľ: zastaviť prenikanie plastov do životného prostredia.  

Prvé zasadanie medzivládneho rokovacieho výboru sa plánuje na druhý štvrťrok 2022. Rokovania sa majú uzavrieť do 

roku 2024. EÚ bude pokračovať v spolupráci s partnermi v snahe rokovania uzavrieť čo najskôr. 

 

7. Oblasť mikroplastov 

 

Mikroplasty sú malé kúsky plastov, zvyčajne menšie ako 5 mm. Rastúci objem mikroplastov sa nachádza v životnom 

prostredí vrátane riek, morí a oceánov, v potravinách či v pitnej vode.  

Mikroplasty sa po vstupe do životného prostredia nerozkladajú a majú tendenciu sa hromadiť - pokiaľ nie sú špeciálne 

navrhnuté na biologický rozklad v otvorenom prostredí. Biologická odbúrateľnosť je zložitý jav, najmä v morskom prostredí. 

Narastajú obavy z prítomnosti mikroplastov v rôznych zložkách životného prostredia (napríklad vo vode), ich vplyvu na 

životné prostredie a potenciálne aj na ľudské zdravie. 

Z dôvodu vyššie uvedených skutočností EK požiadala Európsku chemickú agentúru (ECHA), aby pripravila dokumentáciu 

o obmedzení týkajúcu sa používania zámerne pridávaných mikroplastov do výrobkov na spotrebiteľské alebo 

profesionálne použitie. 

V období od 22. februára 2022 do 17. mája 2022 prebehla verejná konzultácia. Stanovisko Komisie sa očakáva v priebehu 

leta 2022 a na konci roka 2022 EK predloží návrh revízie nariadenia REACH. 

8. Stratégia pre chemické látky 

 

Pre oblasť obalov a odpadu z nich je dôležitá aj Stratégia pre chemické látky. Chemické látky sú nevyhnutné pre samotné 

fungovanie spoločnosti a používajú sa vo všetkých oblastiach. Niektoré chemické látky však majú nebezpečné vlastnosti, 

ktoré môžu poškodiť životné prostredie a ľudské zdravie. V podmienkach EÚ sú zavedené a aplikované pravidlá 

o chemických látkach. Očakáva sa, že do roku 2030 sa celosvetová výroba chemických látok zdvojnásobí. Čím sa zvýši 

a rozšíri používanie chemických látok aj v spotrebiteľských výrobkoch.  

V tomto kontexte začala EK pracovať na revízii nariadenia REACH. V období od 20. januára 2022 do 15. apríla 2022 

prebehla verejná konzultácia. 
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9. Environmentálne vlastnosti výrobkov a správanie firiem – preukazovanie tvrdení 

 

Na základe tejto iniciatívy sa bude od firiem vyžadovať, aby preukázali tvrdenia týkajúce sa environmentálnej stopy svojich 

výrobkov alebo služieb prostredníctvom štandardných kvantifikačných metód. 

Cieľom je dosiahnuť spoľahlivosť, porovnateľnosť a overiteľnosť tvrdení v celej EÚ a zároveň znížiť výskyt 

environmentálne klamlivej reklamy (firmy poskytujúce zavádzajúce informácie o ich vplyve na životné prostredie). 

Komerční odberatelia a investori tak budú môcť prijímať udržateľnejšie rozhodnutia a zvýši sa dôvera spotrebiteľov v 

ekologické značky a informácie. 

 

10. PPVO SR 2021 – 2025 

 

Stratégie na úrovni EÚ sú v podmienkach Slovenskej republiky realizované pomocou dvoch primárnych stratégií. Prvou 

je PPVO, ktorý cieli na prevenciu vzniku odpadu a k tomu sú primerane nastavené aj ciele pre oblasť obalov.  

Konkrétne je to bod 6.2. Cieľ: 

 Obmedziť používanie nerecyklovateľných jednorazových plastových obalov. 

 Predchádzať vzniku nadmerného množstva obalov v rámci jedného výrobku. 

 Podporovať recyklovateľnosť plastových výrobkov a obalov (v nadväznosti na Európsku stratégiu pre plasty v 

obehovom hospodárstve). 

 

11. POH SR 2021 – 2025 

 

Druhá stratégia je POH. Táto už pojednáva o postupoch, ktoré je potrebné realizovať potom, čo sa z výrobku stane odpad. 

Pre oblasť odpadov z obalov je to bod 4.6.1. Cieľ: 

 Dosiahnuť do 31. decembra 2025 mieru recyklácie odpadov z obalov najmenej vo výške 65 % z celkovej hmotnosti 

obalov uvedených na trh. 
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ZHRNUTIE: ĎALŠIE SMEROVANIE EÚ V OBLASTI NAKLADANIA S OBALMI AKO MATERIÁLOM A 

ODPADMI Z OBALOV 
 

Smerovanie EÚ v oblasti obalov a odpadov z nich je riešené vo viacerých už popísaných strategických dokumentoch 

a právnych predpisoch. Hlavné vízie, ciele, opatrenia je možné popísať v týchto bodoch (v prípadoch, kde EK uvádza aj 

termíny, sú tieto uvedené): 

1. Znižovanie (nadmerného) balenia a odpadu z obalov, a to aj prostredníctvom stanovovania cieľov a ďalších 

opatrení na predchádzanie vzniku odpadu. 

 

2. Podpora dizajnu, aby zohľadňoval opätovné použitie a recyklovateľnosť obalov vrátane posúdenia možností 

obmedziť používanie niektorých obalových materiálov na určité použitia, najmä ak sú k dispozícii alternatívne 

opätovne použiteľné výrobky alebo systémy alebo so spotrebným tovarom možno bezpečne manipulovať bez 

použitia obalu. 

 

3. Možné zníženie komplexnosti obalových materiálov vrátane počtu použitých materiálov a polymérov. 

 

4. Vypracovanie prvých pravidiel na meranie recyklovaného obsahu v jednorazových plastových výrobkoch. 

 

5. V prípade plastových materiálov iných ako PET stanovenie pravidiel bezpečnej recyklácie na materiály 

prichádzajúce do styku s potravinami. 

 

6. Prísne monitorovanie a podporovanie zavedenie požiadaviek smernice o pitnej vode, aby bola pitná voda z 

vodovodnej siete dostupná na verejných miestach, čím sa zníži závislosť od fľaškovej vody a bude sa predchádzať 

vzniku odpadu z obalov. 

 

7. Politický rámec pre bioplasty a biologicky rozložiteľné alebo kompostovateľné plasty. Termín 2021. 

 

8. Preskúmanie s cieľom posilniť základné požiadavky na balenie a redukovať (nadmerné) balenie a odpady z obalov. 

Termín 2021. 

 

9. Povinné požiadavky týkajúce sa obsahu recyklovaných plastov a opatrení na redukciu plastového odpadu v prípade 

kľúčových výrobkov ako sú obaly, stavebné materiály a vozidlá. Termín 2021/2022. 

 

10. Znižovanie objemu odpadov z obalov – preskúmanie pravidiel – Smernica o odpadoch z obalov. Spätná väzba 

k verejnej konzultácii – prvý štvrťrok 2022.  

 

11. Celoúnijný harmonizovaný model triedeného zberu odpadu a označovania s cieľom uľahčiť triedený zber. Termín 

2022.  

 

12. Dosahovať do 31. decembra 2025 mieru recyklácie najmenej vo výške 65 % z celkovej hmotnosti odpadov z obalov. 

 

13. Dosahovať do 31. decembra 2030 mieru recyklácie najmenej vo výške 70 % z celkovej hmotnosti odpadov z obalov. 

 

14. Zabezpečiť, aby všetky obaly na trhu boli opätovne použiteľné alebo recyklovateľné. Termín 2030. 
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2. POPÍSANIE SÚČASNÉHO STAVU UVÁDZANIA OBALOV NA TRH V SLOVENSKEJ 

REPUBLIKE 
 

Celkovo množstvo obalov uvedených na trh narastá. V roku 2020 bol však zaznamenaný pokles oproti roku 2019 (s 

najväčšou pravdepodobnosťou zapríčinený pandémiou COVID-19). Rovnako narastá aj tvorba odpadov z obalov. Nárast 

oboch údajov je z hľadiska prevencie vzniku odpadov nepriaznivý.  

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Množstvo obalov 

uvedených na trh (tis. ton) 
464 493 518 518 557 571 566 

Vznik odpadu z obalov (tis. 

ton) 
346 359 360 355 385 397 419 

 

(Zdroj: SAŽP v Program predchádzania vzniku odpadov SR na roky 2019 - 2025, str. 25) 

(Zdroj: Správa o stave ŽP SR v roku 2020, Smerom k obehovému hospodárstvu, str. 150) 

(Zdroj: MŽP SR, 2022) 

 

 

ŠPECIFIKÁCIA DRUHOV A MNOŽSTIEV OBALOV UVEDENÝCH NA TRH SR SPRACOVANÉ V ČLENENÍ 

NA JEDNOTLIVÉ OBALOVÉ MATERIÁLY 
 

Obalový materiál Množstvo uvedené na trh v roku 2019 (t) Množstvo uvedené na trh v roku 2020 (t) 

Sklo 92 151,751 97 057,011 

Plasty bez PET 99 141,141 94 202,643 

PET 35 518,033 34 021,36 

Papier a lepenka 230 487,457 231 364,428 

VKM na báze 

lepenky 
7 980,095 8 810,614 

Kovy - Hliník 15 674,012 15 669,118 

Kovy - Oceľ 24 832,93 23 471,637 

Drevo 64 639,013 60 084,108 

Ostatné 981,263 1 258,243 

SPOLU 571 405,71 565 939,16 

 

(Zdroj: MŽP SR, 2022) 
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ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU POUŽÍVANIA PLASTOVÝCH OBALOV V ČLENENÍ NA 

MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE 
 

Globálna produkcia plastov sa od roku 2000 (234 miliónov ton) do roku 2019 zdvojnásobila na 460 miliónov ton. 

Z celkového množstva 460 miliónov ton tvorili 431 miliónov ton primárne plasty (z toho 429 miliónov ton plasty pôvodom 

z fosílnych palív, 2 milióny ton bioplasty) a 29 miliónov ton sekundárne (recyklované) plasty.  

V roku 2020 bola výroba plastov ovplyvnená pandémiou COVID-19. V tomto roku boli pozorované 2 protichodné javy: na 

jednej strane sa zvýšila produkcia jednorazových plastových ochranných pomôcok, obalov na tzv. „take away“ predaj jedla 

z reštaurácií a prepravných obalových materiálov pre e-shopy, na druhej strane sa spomalila až zastavila výroba 

v mnohých firmách z dôvodu opakovaných tzv. „lockdownov“. Celkovo bol teda v roku 2020 zaznamenaný mierny pokles 

v produkcii plastov. 

Globálna produkcia plastového odpadu sa viac ako zdvojnásobila zo 156 miliónov ton v roku 2000 na 353 miliónov ton 

v roku 2019. Takmer 2/3 celkového množstva plastového odpadu tvorili plastové výrobky so životnosťou kratšou ako 5 

rokov: 40 % obaly, 12 % spotrebný tovar, 11 % textil. Najväčšia časť plastového odpadu v roku 2019 skončila na skládkach 

odpadu (50 %), ďalšia časť bola zneškodnená spálením (19 %). Na recykláciu bolo vyzbieraných len 9 % plastového 

odpadu, ale z toho časť skončila ako tzv. rezíduá, ktoré neboli zrecyklované. Posledná časť plastového odpadu (22 %) 

nebola zachytená systémom zberu a legálneho zneškodnenia odpadu a tento odpad skončil na čiernych skládkach, bol 

nelegálne spálený alebo rozptýlený v životnom prostredí, vrátane riek, jazier a oceánov. Väčšinu z tohto množstva (19,4 

miliónov ton) tvorili makroplasty, pričom 82 % skončilo rozptýlených v životnom prostredí v dôsledku neadekvátneho zberu 

a nakladania s odpadom. 2,6 milióna ton tvorili mikroplasty, ktorých zdrojom bolo používanie pneumatík, pranie 

syntetického textilu a úniky pri výrobe plastových peliet.  

Okrem toho, že plastový odpad predstavuje hrozbu pre životné prostredie aj pre zdravie ľudí, produkcia plastov prispieva 

výraznou mierou ku klimatickej kríze. V roku 2019 boli plasty zodpovedné za vypustenie 1,8 miliardy ton emisií 

skleníkových plynov (3,4 % globálnych emisií), z toho 90 % pochádzalo z ťažby a spracovania fosílnych palív, teda 

z produkčnej fázy plastov. Uhlíkovú stopu plastov by mohlo znížiť využívanie recyklovaných plastov alebo bioplastov 

pôvodom z biomasy (kukurica, cukrová trstina atď.). 

Produkcia sekundárnych (recyklovaných) plastov sa od roku 2000 do roku 2019 zvýšila viac ako štvornásobne, zo 6,8 

miliónov ton na 29,1 miliónov ton. Napriek tomu v roku 2019 tvorili sekundárne plasty iba 6 % z celkovej svetovej produkcie 

plastov. Táto skupina plastov je stále považovaná len za menejcennú náhradu primárnych plastov a teda nie je vytvorený 

dopyt špecificky orientovaný na sekundárne plasty ako na cenný zdroj materiálu pre výrobu. (Zdroj: Global Plastics 

Outlook-Economic Drivers, Environmental Impacts and Policy Options, OECD, 2022) 

Z celkového množstva používaných plastov v roku 2019 bolo 31 % plastov využívaných ako obalový materiál, 17 

% v stavebníctve, 12 % v preprave, 10 % ako spotrebný tovar, 10 % vo forme textilu, 4 % v elektronike, 2 % 

v pneumatikách a 15 % plastov bolo využívaných na iné účely. Z hľadiska druhu polyméru boli najčastejšie využívané 

plasty označené číslom 7 (ostatné plasty) – 18,4 % z celkového množstva plastov, ďalej polypropylén 16,6 %, 

syntetické vlákna 13,7 %, HDPE 12,6 % a LDPE 12,4 %, PVC 11,7 %, PET 5,7 %, polystyrén 4,8 % a PUR 4,1 %. 

 

 

 

 

 

 

Rozdelenie plastov podľa využitia a druhu polyméru vo svete, 2019: 
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(Zdroj: Global Plastics Outlook-Economic Drivers, Environmental Impacts and Policy Options, OECD, 2022) 

 

Takmer 2/3 vyprodukovaného plastového odpadu v roku 2019 pochádzalo z výrobkov s krátkou životnosťou – z obalov 

(životnosť v priemere 0,5 roka; 142 miliónov ton odpadu), spotrebného tovaru (životnosť v priemere 3 roky, 43 miliónov 

ton odpadu) a z oblečenia (životnosť v priemere 5 rokov, 39 miliónov ton odpadu). Podľa druhu polyméru v plastovom 

odpade v roku 2019 dominoval PP, LDPE a HDPE.  

V prípade odpadu z plastových obalov tvoril PP 25,6 %, LDPE 24,8 % a HDPE 22,7 %. Nasledoval PET 17,5 %, PS 

4,4 %, PVC 2,7 %, PUR 0,3 % a ostatné plasty 2,1 %. V prípade odpadu zo spotrebného tovaru taktiež dominovali 

rovnaké druhy polymérov ako pri obaloch, v prípade textilu dominovali syntetické vlákna.  

Dominancia PP, LDPE a HDPE v plastovom odpade je zapríčinená práve tým, že tieto druhy materiálov sa často 

využívajú na výrobu obalov, ktoré majú krátku životnosť. Naproti tomu, PVC a PUR sú materiály, ktoré sa používajú 

do výrobkov s dlhým životným cyklom a preto sa stanú odpadom až o mnoho rokov po ich vyprodukovaní a využití vo 

výrobkoch. (Zdroj: Global Plastics Outlook-Economic Drivers, Environmental Impacts and Policy Options, OECD, 2022) 

 
V roku 2020 bolo v Európe vyprodukovaných 55 miliónov ton plastov (toto množstvo nezahŕňa produkciu sekundárnych, 

teda recyklovaných plastov). Plasty boli v Európe najviac využívané na výrobu obalov (40,5 % - hlavne PP, LDPE a 

HDPE), v stavebníctve (20,4%), v automobilovom priemysle (8,8 %), na výrobu elektroniky a elektrotechniky (6,2 %), na 

výrobu potrieb pre domácnosť, hobby a šport (4,3 %), v poľnohospodárstve (3,2%) a v iných odvetviach (16,6 %). Iné 

odvetvia zahŕňali výrobu nábytku, zdravotníckeho materiálu, strojov a podobne.  

Najviac používaným druhom plastu v Európe v roku 2020 bol polypropylén (19,7 %), najmä na výrobu obalov 
v potravinárstve, v automobilovom priemysle atď. Druhým v poradí bol LDPE (17,4 %) na výrobu tašiek, tácok, 
obalov potravín a pod. Ďalej nasledoval HDPE (12,9 %) na výrobu hračiek, fliaš, domácich potrieb atď. Nasledovali 
PVC (9,6 %), PET (8,4 %), PUR (7,8 %), iné plasty (7,4 %), PS (6,1 %) a iné termoplasty (10,7 %), napr. optické káble, 
okuliarové šošovky, dotykové obrazovky atď. 
 
V roku 2020 bolo v Európe vyzbieraných viac ako 29 miliónov ton plastového post-spotrebiteľského odpadu. Z toho 34,6 

% bolo odoslaných na recykláciu v EÚ a mimo EÚ, 42 % bolo energeticky zhodnotených a 23,4 % bolo uložených na 

skládky odpadov. Od roku 2006 do roku 2020 sa miera recyklácie post-spotrebiteľského plastového odpadu v krajinách 

EÚ zvýšila o 117,7 % zo 4,7 miliónov ton odpadu v roku 2006 na 10,2 miliónov ton v roku 2020. Energetické zhodnotenie 

odpadu sa zvýšilo o 77,1 % zo 7 miliónov ton na 12,4 miliónov ton a množstvo odpadu uloženého na skládky sa za toto 

obdobie v EÚ znížilo o 46,4 % z 12,9 miliónov ton na 6,9 miliónov ton. (Zdroj: Plastics – the Facts 2021, Plastics Europe, 

2021) 

Používanie plastových obalov v členení na materiálové zloženie v Slovenskej republike 

 

K členeniu plastových obalov na jednotlivé druhy plastov je potrebné uviesť, že doposiaľ nebola a ani v súčasnosti nie je 

na Slovensku zavedená povinnosť viesť tak podrobnú evidenciu zo strany výrobcov obalov. Členenie (rozsah) pri 
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plastových obaloch podľa obalového materiálu je Plasty bez PET a PET. (Zdroj: Vyhláška 366/2015 Z.z. o evidenčnej 

povinnosti a ohlasovacej povinnosti) 

Autori predkladanej štúdie oslovili viacerých aktérov na získanie podrobnejších informácii o zložení plastových obalov. 

Vytipovaní aktéri tvorili zastúpenie v rozsahu organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) a obchodné reťazce. 

 

Organizácie zodpovednosti výrobcov 

 

Prieskum OZV tvorili 2 najväčšie organizácie zodpovednosti výrobcov, spoločnosti NATUR-PACK, a.s. a ENVI - PAK, a.s. 

Cieľom bolo získať aktuálne dáta o podrobnejšom zložení obalov uvedených na trh v roku 2022. Oslovené boli z dôvodu 

ich majoritného podielu na trhu, ktorí tvorí približne 80-90% zazmluvnených povinných osôb v zmysle zákona o odpadoch.  

Informácie k tejto otázke nám poskytla len OZV NATUR-PACK, ktorá vzhľadom na blížiacu sa ekomoduláciu/povinnosť 

upraviť finančné príspevky od zastúpených výrobcov po zohľadnení trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovnej použiteľnosti, 

recyklovateľnosti vyhradených výrobkov a po zohľadnení prítomnosti nebezpečných látok vo vyhradených výrobkoch 

upravila pre rok 2022 výkazy pre klientov v rozsiahlejšom členení. 

 

Percentuálne rozlíšenie z uvedenia na trh z celkového množstva plastových obalov je za 1Q 2022 nasledovné: 

OBALY podľa obalového materiálu 
% z uvedenia na trh z celkového množstva plastových 

obalov 

PE 35,58% 

PP 20,77% 

PS 1,00% 

EPS 0,18% 

PVC 4,30% 

Ostatné plasty 27,21% 

PET transparent 9,36% 

PET priehľadný 1,60% 

 
Zdroj: Údaj z výkazov výrobcov obalov za 1Q 2022 k 19.4.2022 
 
 
 
 
 

Percentuálne rozlíšenie z uvedenia na trh z celkového množstva plastových spotrebiteľských obalov je za 1Q 
2022 nasledovné: 
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OBALY podľa obalového materiálu % z uvedenia na trh z celkového množstva plastových 
spotrebiteľských obalov 

PE 30,35% 

PP 20,49% 

PS 0,99% 

EPS 0,15% 

PVC 1,65% 

Ostatné plasty 30,96% 

PET transparent 13,36% 

PET priehľadný 2,05% 

 
Zdroj: Údaj z výkazov výrobcov obalov za 1Q 2022 k 19.4.2022 
 

Obchodné reťazce 

 

Obchodné reťazce boli rovnako súčasťou analýzy zloženia plastových obalov uvádzaných na trh. Zamerali sme sa na ich 

vlastné značky.  V prieskume sme oslovili obchodné reťazce, ktoré majú najväčšie zastúpenie na slovenskom trhu (Coop 

Jednota, METRO, TESCO, Kaufland, Lidl). 

Vo všeobecnosti ani jeden z oslovených subjektov nezdieľal podrobnejšie informácie o zložení plastových obalov. 

Spoločnosti zhodne uviedli, že je dôležitá evidencia, ktorá tieto údaje bude v požadovanom rozsahu evidovať.  

Spoločnosť Tesco uviedla, že má podrobné informácie o použitých obaloch od svojich dodávateľov vlastných značiek, 

pričom dodávatelia tieto informácie nahlasujú v internom systéme. V inom systéme zhromažďujú údaje o obaloch vlastnej 

značky v detaile členenia dotazníka pre EKOKOM (https://www.ekokom.cz/cz/klienti/ctvrtletni-vykazy/ ), aby zabezpečili 

splnenie zákonných povinností voči OZV, resp. v Českej republike voči AOS EKOKOM. 

 

 

 

Údaje získané od spoločnosti NATUR-PACK zodpovedajú ich podielu na trhu a prvému štvrťroku 

2022. V tejto chvíli nie je možné ich objektivizovať za celé Slovensko a kalendárny rok. Dávajú 

však pohľad, z ktorého je možné odvodiť predpoklad vývoja. Detailnejšie výkazníctvo 

považujeme za kľúčový krok, bez ktorého nie je možné zanalyzovať používanie plastových 

obalov z pohľadu materiálového zloženia. Zároveň sa jedná sa o dôležitú informáciu z hľadiska 

ich recyklovateľnosti. 

 

https://www.ekokom.cz/cz/klienti/ctvrtletni-vykazy/


 

26 
 

NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÉ SPOTREBITEĽSKÉ OBALY  S MOŽNOSŤOU ICH RECYKLÁCIE, RESP. 

INÉHO ZHODNOTENIA ALEBO ZNEŠKODNENIA 
 

Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, prepravu, od surovín po výrobky, 

od výrobcu po  spotrebiteľa. Obal chráni tovar pred mechanickým, fyzikálno-chemickým alebo biologickým poškodením, 

zabraňuje pôsobeniu vonkajších vplyvov pri skladovaní, neprepúšťa vodné pary a výpary aromatických látok. Pomáha 

udržiavať úžitkové vlastnosti tovaru a zvyšovať hygienu počas prepravy, skladovania a predaja. Obal má aj ekonomický 

význam, ovplyvňuje produktivitu práce v konečných fázach výroby, je nevyhnutným predpokladom pre zavedenie 

moderných foriem predaja, samoobslúh a predajných automatov. Umožňuje spotrebiteľovi rýchlu orientáciu v druhoch a 

značkách tovaru, má teda aj  rozoznávaciu funkciu. 

Spotrebiteľským obalom je obal určený na bezprostrednú ochranu tovaru alebo skupiny tovarov, ktorý v mieste 

nákupu tvorí tovarovú jednotku pre konečného používateľa alebo spotrebiteľa2. 

Skupinovým obalom je obal určený na to, aby tvoril v mieste nákupu skupinu určitého počtu tovarových jednotiek bez 

ohľadu na to, či sa predáva konečnému používateľovi alebo spotrebiteľovi, alebo slúži ako prostriedok na dopĺňanie 

tovarov do ponuky počas predaja; môže sa z tovaru odstrániť bez porušenia jeho vlastností. 

Prepravným obalom je obal určený na uľahčenie manipulácie a prepravu určitého množstva tovarových jednotiek alebo 

skupinových balení s cieľom predchádzať fyzickému poškodeniu pri manipulácii a preprave; prepravným obalom nie je 

cestný kontajner, železničný kontajner, lodný kontajner ani letecký kontajner. 

Opakovane použiteľným obalom je obal určený na vykonanie najmenej dvoch ciest alebo obehov počas svojej životnosti, 

ktorý sa opakovane plní alebo opakovane použije na ten istý účel, na ktorý bol určený; taký obal sa stane odpadom z 

obalov, ak sa už opakovane nepoužije, a to okamihom jeho vyradenia. (Zdroj: Materiálová efektívnosť obalov, INCIEN, 

2018, kapitola IV. Obaly, s. 20-21) 

Podiel vratných opakovane použiteľných spotrebiteľských obalov v porovnaní s minulosťou výrazne klesol. 

Nealkoholické nápoje v takýchto obaloch z pultov takmer zmizli. Na trh sa uviedli nové druhy jednorazových obalov a 

materiálov. Sú to napríklad hliníkové plechovky, tenkostenné PET fľaše, či rôzne kompozitné materiály ako Tetra Pak. Čo 

sa týka napríklad piva na Slovensku, v roku 2018 sa až 44% balilo do plechoviek a len 21% do sklenených fliaš. 

 Spotrebiteľom vyhovuje, že jednorazové obaly sú ľahšie na prenos. Ďalšie obmedzenie vyplýva zo zákona, na 

základe ktorého sa nedajú všetky značky a typy obalov odovzdať vo všetkých obchodoch, respektíve v iných zberných 

miestach. Tieto a iné sociálne faktory ovplyvňujú návratnosť, ktorá je v porovnaní s prepravnými obalmi rizikovejšia.  

Rozmachu opakovane použiteľných prvotných obalov v súčasnej dobe bránia aj iné skutočnosti. Jednou z nich je, že veľké 

množstvo firiem využíva obal ako silný marketingový nástroj a distribuuje vlastné dizajnové obaly rôznych veľkostí, tvarov 

a funkcií. Vytvoreniu efektívnejšieho systému opakovane použiteľných spotrebiteľských obalov by pomohla väčšia 

uniformita obalov uvedených na trh. Najväčšou prekážkou však je, že takéto obaly sú vhodné len na balenie niektorých 

druhov produktov. (Zdroj: Materiálová efektívnosť obalov, INCIEN, 2018, kapitola V. Ekodizajn, časť Obaly pre opätovné 

použitie, s. 50) 

Ako sme už uviedli, množstvo obalov uvedených na trh v Slovenskej republike narastá a narastá aj celkové množstvo 

odpadov z obalov. Miera recyklácie narástla zo 45,21 % v roku 2005 na 67,55 % v roku 2019, čím sa plní cieľ recyklovať 

aspoň 65 % hmotnosti všetkých odpadov z obalov do roku 2025. V prípade konkrétnych materiálov sú minimálne 

                                                           

2 Obaly a odpady z obalov tvoria neoddeliteľnú súčasť spotrebiteľskej produkcie. Odpad z obalov vzniká v celom reťazci dodávateľsko-

odberateľských vzťahov, najmä však končí ako odpad u konečného spotrebiteľa. V prechode na obehové hospodárstvo sú obaly 

jedným z kľúčových prúdov odpadov, nakoľko obaly sú výrobkami, ktoré majú veľmi krátky životný cyklus (najmä tie jednorazové) 

a preto je dôležitá ich optimalizácia z pohľadu dizajnu a prevencia vzniku odpadov z obalov. 
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stanovené ciele recyklácie do roku 2025 u väčšiny z nich plnené už v súčasnosti. (Zdroj: Správa o stave ŽP SR v roku 

2020, Smerom k obehovému hospodárstvu, str. 150) 

 

Tabuľka: Vznik a nakladanie s odpadmi z obalov (2019) 

Materiál 

Množstvo Recyklácia 

Minimálny cieľ 

recyklácie do roku 

2025 

Zhodnocovanie 

(t) (%) (%) (%) 

Sklo 92 151,75 69,69 70 69,69 

Plasty 134 659,17 52,81 50 59,71 

Papier 238 467,55 77,70 75 77,91 

Kovy 40 506,94 72,43 
70 - železné kovy, 50 - 

hliník 
72,43 

Drevo  64 639,01 55,74 25 57,78 

Iné 981,26 0,11 - 0,11 

Spolu 571 405,69 67,55   69,65 

 

(Zdroj: MŽP SR, Správa o stave ŽP, 2020, Smerom k obehovému hospodárstvu, 

https://www.enviroportal.sk/spravy/detail/11196?p=11203 ) 

Poznámka:  

Do recyklácie sa počítajú kódy R3, R4, R5 v súlade s ustanovením § 3 ods. 15 zákona o odpadoch. 

 

 

 

 

 

 

 

Spotrebiteľský obal končí v komunálnom odpade. Z hľadiska zloženia komunálneho odpadu má na Slovensku najväčšie 

zastúpenie zmesový komunálny odpad. V roku 2020 táto zložka predstavovala 1 144 886 ton (približne 47 %), nasledujú 

zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu (necelých 29 %) a odpady zo záhrad a parkov (približne 12,5 %). 

 

Oddelená evidencia spotrebiteľských odpadov z obalov uvádzaných na trh sa na úrovni 

Slovenska nevedie. Rovnako sa nevedie oddelená evidencia  recyklácie komunálneho a 

priemyselného odpadu z obalov. 

https://www.enviroportal.sk/spravy/detail/11196?p=11203
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Tabuľka: Vývoj triedeného zberu 4 zložiek komunálneho odpadu 

  2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Papier a lepenka 

(t) 
31940 48163 44719 58925 56917 61686 65157 71011 83558 103311 106961 97720 

Sklo (t) 17509 42643 49696 48552 40175 50227 53518 55984 57744 66251 71524 78778 

Plasty (t) 9236 22789 25167 28315 24027 31568 34658 36123 43720 49795 57923 68536 

Kovy (t) 14236 10007 13605 12248 4549 17803 30833 110269 211247 347275 346763 382538 

Spolu (t) 72921 123602 133187 148039 125668 161284 184166 273388 369269 566608 583171 627573 

Triedený zber 

KO 

spolu (kg/obyvat

eľa) 

13,53 22,74 24,64 27,36 23,2 29,7 33,9 60,42 70,36 115,4 117,6 128,74 

 

(Zdroj: ŠÚ SR, https://www.enviroportal.sk/indicator/detail?id=581 ) 

 

Tabuľka: Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu podľa druhov odpadov na Slovensku (v tonách) 

 

(Zdroj: ŠÚ SR, http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN2/zp3801rr/v_zp3801rr_00_00_00_sk ) 

 

V súčasnosti platí v SR povinnosť pre obce zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre  „klasické zložky“ 

KO, t. j. papier a lepenka, sklo, plasty, kovy a biologicky rozložiteľné komunálne odpady (BRKO) okrem tých, ktorých 

pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne. Triedený zber KO je hodnotený ako nedostatočný z pohľadu vytriedeného 

množstva a infraštruktúry. Z dlhodobého sledovania triedeného zberu KO možno pozorovať stúpajúci trend množstva 

vytriedených zložiek KO, z hľadiska záväzkov SR v oblasti prípravy na opätovné použitie a recykláciu odpadu však bude 

potrebné triedený zber výraznejšie zintenzívniť. Medziročne bol zaznamenaný nárast miery triedeného zberu 

komunálnych odpadov (z 37 % v roku 2019 na 40,5 % v roku 2020). Cieľ pre triedený zber komunálnych odpadov 

stanovený v Programe odpadového hospodárstva SR na roky 2016 – 2020 (dosiahnuť 60 % v roku 2020) sa nepodarilo 

naplniť. (Zdroj: Správa o stave ŽP SR v roku 2020, Smerom k obehovému hospodárstvu, str. 147) 

Druh odpadu Množstvo v tonách (2019) Množstvo v tonách (2020) 

Plasty 57 922,52 68 536,31 

Papier a lepenka 106 961,28 97 720,29 

Viacvrstvové kombinované materiály na báze 

lepenky (kompozity na báze lepenky) 

2 471,81 3 408,60 

Sklo 71 524,09 78 777,65 

Obaly z kovu 10 567,75 11 271,72 

https://www.enviroportal.sk/indicator/detail?id=581
http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN2/zp3801rr/v_zp3801rr_00_00_00_sk
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Recyklácia komunálnych odpadov (vrátane drobných stavebných odpadov) dosiahla v roku 2020 úroveň 43,7 %. Po 

odpočítaní drobných stavebných odpadov bola miera recyklácie KO 42,2 %. Cieľ recyklácie (50 %) sa v roku 

2020 nepodarilo naplniť. Pre nasledujúce roky sú stanovené ciele na zvýšenie prípravy na opätovné použitie 

a recykláciu komunálneho odpadu do roku 2025 najmenej na 55 %, do roku 2030 najmenej na 60 % a do roku 2035 

najmenej na 65 %. Cieľ zvýšiť mieru recyklácie komunálneho odpadu, vrátane jeho prípravy na opätovné použitie na 60 

% do roku 2030 je stanovený aj v Envirostratégií 2030. (Zdroj: Správa o stave ŽP SR v roku 2020, Smerom k obehovému 

hospodárstvu, str. 146) 

 

 

 

 

 

 

  

Spotrebiteľský obal končí v komunálnom odpade. Za najčastejšie používaný spotrebiteľský obal 

možno považovať plastový obal. Je ľahký a z toho dôvodu množstvá v tonách na prvý pohľad vo 

vedených štatistikách nepreukazujú jeho najčastejší výskyt. Za relevantnejší ukazovateľ pre 

tento druh odpadu je vhodné považovať objem vyprodukovaného odpadu. 
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3. MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE OBALOV VO VZŤAHU K MOŽNOSTI ICH RECYKLÁCIE, 

KEĎ SA STANÚ ODPADOM, S VYUŽITÍM SPRACOVATEĽSKÝCH KAPACÍT V SR, 

RESP. V SUSEDNÝCH KRAJINÁCH 
 

Za recyklovateľné materiály považujeme tie, ktoré sa dajú ľahko recyklovať v závislosti od druhu materiálu a dostupnej 

recyklačnej infraštruktúry. Použitie recyklovateľného materiálu vo výrobku potenciálne znižuje jeho dopad na životné 

prostredie, je výhodné z pohľadu výrobcu z viacerých dôvodov (napríklad ekomodulácia), aj z hľadiska spoločenskej 

nutnosti znižovať objem ťažko odstrániteľného odpadu. U recyklovateľných materiálov je dôležitá technológia ich 

recyklácie, ktorá by nemala byť náročnejšia než výroba nového materiálu. Pre zaistenie efektívnej recyklácie je zásadná 

existencia zberného systému.  

 

Nasledovné Informácie k možnostiam recyklácie obalov podľa ich zloženia, keď sa stanú odpadom, s využitím 

spracovateľských kapacít v SR, resp. v susedných krajinách mám poskytla spoločnosť NATUR-PACK: 

 

PAPIER  

Najvýznamnejším spracovateľom kartónových obalov na Slovensku je spoločnosť Mondi SCP, a.s. (Mondi SCP) so 

sídlom Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok-Priemyselný obvod. Kapacita spoločnosti Mondi SCP postačuje na celú 

kapacitu produkovaného kartónu (obalový papier) na Slovensku. Kapacita recyklátora Mondi SCP aktuálne nie je 

naplnená. Vplyv na tom majú iný recyklátori doma aj v zahraničí. 

Slovenské závody na recykláciu obalového papiera (kartón, lepenka) 

1. Mondi SCP, a.s. (Mondi SCP) 

2. Bukóza Export - Import a.s. 

 

Zahraničné závody na recykláciu obalového papiera (kartón, lepenka) 

1. Austrian recycling 

2. HAMISZA kft 

3. Laakirchen Paper Mill 

4. MONDI SWIECIE  

5. Hamburger Recycling 

 

Slovenské závody na spracovanie neobalového papiera  

1. SHP Harmanec, a.s 

2. Metsa Tissue Slovakia s.r.o. 

 

Zahraničné závody na spracovanie neobalového papiera (noviny, časopisy, remitenda) 

1. MM Karton Frohnleiten 

2. Austrian Recycling  
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PLASTY  

Na Slovensku je plne pokrytá kapacita na spracovanie materiálov PET a fólia (transparentná, farebná). Ostatné druhy 

plastov je nutné umiestňovať na recykláciu aj v zahraničí (HDPE, tvrdé plasty, PP/PS kelímky). Plastové DS končia 

najčastejšie v Poľsku, Česku, Maďarsku, Rakúsku, či na Ukrajine. 

 

Slovenské závody na spracovanie nápojového PET  

1. General Plastic, a.s. 

2. Greentech Slovakia s.r.o. 

3. Renviro s. r. o. 

 

Zahraničné závody na spracovanie nápojového PET  

1. Toma recycling  

2. Sárvari Huke 

3. PET Baltija 

4. Purum s.r.o. 

 

Slovenské závody na spracovanie fólie 

1. MAT-obaly, s. r. o. 

2. RE-PLAST, s.r.o. 

3. Domitri spol. s.r.o. 

 

KOMPOZITNÉ OBALY NA BÁZE LEPENKY (VKM) 

Jediný slovenský recyklátor tohto druhu materiálu je cenovo nevýhodný oproti zahraničným spracovateľom v Poľsku alebo 

na Ukrajine. Kompozitné obaly na báze lepenky sú špecifické v tom, že za ich spracovanie platí dodávateľ v prospech 

recyklátora.  

 

Slovenské závody na spracovanie kompozitných obalov na báze lepenky 

1. Kuruc Company spol. s r.o. 

 

 

 

 

 

 

KOVY 

Recyklačné kapacity na recykláciu kovov sú na Slovensku dostačujúce. 

Slovenské závody na spracovanie kovov 

1. U.S. Steel Košice, s.r.o. 

2. Taval, s.r.o.  

3. Železiarne Podbrezová, a.s. 

Keďže v súčasnosti nie sú zavedené povinné limity recyklácie pre tento druh odpadu, množstvá 

sa zarátavajú často do papiera, keďže je to najzastúpenejšia a  najhodnotnejšia surovina v tomto 

obale, ktorá je schopná efektívnej recyklácie. 
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SKLO 

Recyklačná kapacita spoločnosti Vetropack Nemšová plne postačuje potrebám Slovenska. 

Slovenské závody na spracovanie skla 

1. Vetropack Nemšová s.r.o. 

 

V tabuľke nižšie uvádzame počty recyklátorov, ktorí zabezpečujú recykláciu vytriedeného odpadu pre zmluvných 

výrobcov OZV ENVI - PAK.  

Materiál SR – počet recyklátorov Susedné krajiny – počet recyklátorov 

PET 6 19 

HDPE 22 47 

LDPE 18 36 

PP 13 22 

PVC 4 9 

PS 8 14 

Hliník 6 8 

Oceľ 8 11 

C/PAP 3 8 

Sklo číre 2 4 

Sklo farebné 2 4 

Papier 4 27 

Kartón 2 23 

Drevo 14  

 

(Zdroj: ENVI - PAK, 2022) 

 

 

 

 

 

Recyklácia plastov 

 

Hoci pre niektoré druhy odpadov a odpadov z obalov sú dostatočné recyklačné kapacity na 

Slovensku, odpad sa vyváža na spracovanie aj do zahraničia a  to zrejme hlavne z finančných 

dôvodov. 
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Z hľadiska recyklácie podľa druhu plastov je v súčasnosti na svete najviac rozšírená machanická recyklácia polyetylénu 

a PET. V menšej miere sa vyskytuje aj mechanická recyklácia polypropylénu a PVC. Tento spôsob recyklácie zahŕňa 

premývanie plastového odpadu, jeho drvenie, tavenie a pretváranie do nových výrobkov. V porovnaní s chemickou 

recykláciou vyžaduje mechanická recyklácia nižší vstupný kapitál a je dostupnejšia pre nové, začínajúce recyklačné firmy. 

Jej nevýhodou je, že recyklát si zachováva svoju kvalitu len určitý obmedzený počet recyklačných cyklov a preto je 

výsledný produkt často využívaný do produktov nižšej hodnoty (tzv. downcycling). 

Chemická recyklácia je spôsob recyklácie, pri ktorom sa plast pomocou chemických látok rozkladá na základné stavebné 

látky (polyméry, monoméry, palivá). Výsledkom je čistý materiál vysokej kvality, ktorý môže spĺňať aj štandardy pre využitie 

v potravinárstve. Nevýhodou je ekonomická náročnosť tohto typu recyklácie, energetická náročnosť a riziko vzniku 

toxických vedľajších produktov. (Zdroj: Global Plastics Outlook-Economic Drivers, Environmental Impacts and Policy 

Options, OECD, 2022) 

 
Produkcia sekundárnych (recyklovaných) plastov sa od roku 2000 výrazne zvýšila na 29,1 miliónov ton vyprodukovaných 

v roku 2019. Napriek tomu výrazne zaostáva za produkciou primárnych plastov, ktorá stále rastie. Celkovo teda v priebehu 

rokov 2000 až 2019 nedošlo k výraznému posunu produkcie v prospech sekundárnych plastov. 

Rozvoju produkcie a trhu so sekundárnymi plastmi bráni niekoľko prekážok. Sekundárne plasty sú stále všeobecne 

považované len za lacnejšiu náhradu primárnych plastov. Výsledkom je, že cena sekundárnych plastov závisí od ceny 

primárnych plastov a nie sú v nej zohľadnené skutočné náklady na ich produkciu (na zber, triedenie, samotný proces 

recyklácie). Taktiež, recyklačné firmy produkujú menej výsledného materiálu a majú menej zákaziek než firmy produkujúce 

primárne plasty. Ďalším problémom je kvalita výstupného materiálu, ktorá je ovplyvnená kvalitou vyzbieraného plastového 

odpadu. Plastový odpad často obsahuje zmes polymérov, aditív, prípadne môže byť aj kontaminovaný (napr. organickými 

zvyškami), čo spôsobuje ťažkosti v recyklácii a nízku kvalitu výstupného recyklátu. Tieto aspekty spôsobujú, že trh so 

sekundárnymi plastmi je malý a pomerne zraniteľný.  

Účinnou podporou firiem produkujúcich sekundárne plasty sú regulácie a obmedzenia zo strany štátu. Napríklad 

prostredníctvom rozšírenej zodpovednosti výrobcov alebo cez povinný obsah recyklovaného materiálu v určitých typoch 

obalov. (Zdroj: Global Plastics Outlook-Economic Drivers, Environmental Impacts and Policy Options, OECD, 2022) 

 

Infraštruktúra pre odpady z obalov - analýza 

 

Ak chceme hovoriť o efektívnej recyklácii plastového odpadu, je potrebné do celkového obrazu zapojiť aj informácie a dáta 

o zložení triedeného komunálneho odpadu. Údaje, ktoré vstupujú po dotriedení na dotrieďovacích linkách a údaje, ktoré 

vstupujú do celkovej slovenskej štatistiky o recyklácii odpadov z obalov na základe dát z hlásení od OZV. 

Triedený zber, ktorý financujú výrobcovia obalov a neobalových výrobkov v rámci RZV, funguje na Slovensku 

zjednodušene takto: Občan vyhodí obal do triedeného zberu. Zberová spoločnosť, s ktorou má obec podpísanú zmluvu, 

tento odpad vyzbiera zberovými vozidlami, odvezie ho do závodu na dotriedenie. Následne ho odovzdá, resp. odpredá 

odberateľom jednotlivých materiálov, ktorí ho zrecyklujú. Obec má uzavretú zmluvu s jednou OZV. Tá vyzbiera poplatky 

od výrobcov a použije ich na preplatenie nákladov obce s triedeným zberom, ktoré pre ňu vykonala zberová spoločnosť. 
(Zdroj: Ako pretriediť triedený zber, Inštitút environmentálnej politiky, 2020) 

Analýza plastového odpadu v triedenom zbere  

 

V prvom kroku sa štúdia zamerala na zloženie plastového odpadu v tzv. žltých nádobách. Údaje zo svojich analýz nám 

poskytli OZV NATUR-PACK a ENVI-PAK.  

Analýzy odpadov NATUR-PACK boli podľa metodiky zamerané na rôzne ukazovatele. Nie vždy sledovali rovnaké 

parametre (delenia) a analýzy so zameraním na druhové zloženie boli vykonané v rôznom rozsahu, spolu 40 analýz. 

Tabuľka: Analýza zloženia odpadov z triedeného zberu plastov 



 

34 
 

Druh odpadového plastu (odpady z obalov) 

PET nápojový Iný ako PET Drogéria Tégliky Fólia 

40,36% 26,72% 14,27% 13,74% 11,56% 

32,92% 85,73% 74,70% 

Zvyšok (32 analýz) Zvyšok  
(13 analýz) 

Zvyšok (14 analýz) 

V jednotlivých analýzach sa prekrývajú údaje, nakoľko realizovali spolu 40 analýz plastov, no v niektorých prípadoch bolo 
vyhodnotené iba členenie na PET a nePET, a v ďalších prípadoch sa obaly členili aj na ďalšie poddruhy, napr. HDPE, PP/PS a 
pod.  

    

(Zdroj: NATUR-PACK, 2022) 

 

OZV ENVI - PAK vykonáva pravidelne analýzy odpadu, pričom postupuje podľa metodiky, ktorú vypracovala v spolupráci 

so združením SLICPEN, SAŽP a Slovenskej technickej univerzity. Sumarizované dáta vychádzajú z 457 analýz odpadu 

realizovaných OZV ENVI - PAK a výsledky reflektujú rok 2021. Oddelene uviedli výsledky analýz kontajnerového 

a vrecového zberu. 

PLASTY - vrecia  PRIEMER (%) 
 

PLASTY - kontajnery  PRIEMER (%) 

PET číre 11,14%  PET číre 11,02% 

PET zelené 7,38%  PET zelené 7,71% 

PET modré 9,67%  PET modré 11,05% 

PET ostatné 4,54%  PET ostatné 5,19% 

Fólia číra 1,17%  Fólia číra 1,11% 

Fólia farebná 7,54%  Fólia farebná 7,10% 

HDPE drogéria číra 0,08%  HDPE drogéria číra 0,07% 

HDPE drogéria mix 3,10%  HDPE drogéria mix 2,92% 

Ostatné nedotriediteľné plasty  24,77%  Ostatné nedotriediteľné plasty  23,34% 

PET drogéria číra 0,08%  PET drogéria číra 0,08% 

PET mlieko 0,03%  PET mlieko 0,03% 

PET olej 0,25%  PET olej 0,23% 

Kelímky, tégliky a podobné plasty 19,99%  Kelímky, tégliky a podobné plasty 18,83% 

Polystyrén 0,12%  Polystyrén 0,11% 

Využiteľná zložka - nie obaly 9,02%  Využiteľná zložka - nie obaly 9,04% 

Podsitná frakcia 1,12%  Podsitná frakcia 2,17% 

CELKOM 100,00%  CELKOM 100,00% 

 

(Zdroj: ENVI -PAK, 2022) 

Analýza plastového odpadu po dotriedení na dotrieďovacích linkách  

 

Autori štúdie oslovili vybrané subjekty pôsobiace v rôznych častiach Slovenska so žiadosťou o získanie dát o zložení 

odpadov z plastov na výstupe z dotrieďovacích liniek (OLO, a.s., Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a 

nakladanie s odpadmi, Fecupral, s.r.o.). Z nášho pohľadu ide o veľmi dôležitý krok, ktorý významne ovplyvňuje samotnú 

recykláciu. V tomto kroku sme sa nezameriavali prioritne na množstvá, ale získanie percentuálneho zastúpenia ohľadne 

zloženia odpadov. 
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Tento krok určuje, aké zloženie plastového odpadu smeruje do recyklačnej linky. I keď ide len o vybranú vzorku 

dotrieďovacích zariadení, môžeme výstupy považovať za ciele, ktoré je možné dosiahnuť na celom území 

Slovenska. Oslovili sme spoločnosti s manuálnym dotrieďovaním aj s optickou linkou, aby sme získali rôznorodosť dát 

a taktiež sme sa snažili pokryť viacero regiónov na Slovensku. Keďže zloženie komunálneho odpadu na celom Slovensku 

je približne rovnaké, naším cieľom bolo zistiť, aké sú dáta o zložení odpadu, ktorý ide na recykláciu, v rôznych častiach 

Slovenska, ako aj podiel rôznych spôsobov nakladania s odpadmi. 

 

 

 

 

 

 

 

OLO, a.s. – Bratislava (optická linka) 

   % Kód odpadov  Kód nakladania 

100% príjem triedeného 
odpadu (žlté kontajnery a 
vrecia) 

50% 

Inertný netriediteľný materiál 
drevo, obuv, odevy, 

50   R1 

netriediteľný materiál pod 6cm, 
ktorý nezachytí linka  

50   R1 

50% 

PET Transparent 3 150102 R3 

PET Modrá 3 150102 R3 

PET mix 10 150102 R3 

PP/PS 20 200139 R3 

HDPE 10 200139 R3 

Hard plast PP/PE 5 200139 R3 

LDPE - fólie 15 200139 R3 

VKM 15 150105 R3 

Plechovky Al 3 150104 R3 

Plechovky Fe 5 150104 R3 

Polystyrén EPS 1 200139 R1 

Vyseparovaný odpad, ktorý sa 
nedá recyklovať, ani inak 
využiť. 

10   R1 

 

(Zdroj: OLO, a.s., 2022) 

Poznámka: 

Uvedené výsledky reflektujú nedávnu zmenu majiteľa závodu. V súčasnosti prebieha prenastavenie technológie 

za účelom zvýšenia efektivity dotriedenia odpadu a následnej recyklácie.  

 

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi – združenie 57 obcí v Nitrianskom kraji 

(manuálne dotrieďovanie) 

Označenia riadkov Súčet z Mn. v t 

Limitom pre recykláciu sa stáva ekonomika systému hlavne pre malé obce, ktoré by síce boli 

technologicky schopné dosiahnuť štandardy dotrieďovania, ale nie sú schopné ekonomicky 

zniesť náklady na daný systém. 

Riešením by mohlo byť vytvorenie centrálnych optických dotrieďovacích liniek a spájanie sa 

obcí do združení a väčších celkov, ktoré budú znášať náklady spoločne a zároveň vyťaženosť 

celej infraštruktúry bude nákladovo efektívnejšia. 
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Brantner Nové Zámky s.r.o. 14,2 

ECOREC 
 a 19 12 12 odpady vrátane zmiešaných materiálov 14,2 

Duramol, s.r.o. 8,476 

Polystyrén 8,476 

ecorec Slovensko s.r.o. 907,3 

ECOREC 
 a 19 12 12 odpady vrátane zmiešaných materiálov 907,3 

ENWASTE s.r.o. 39,96 

HDPE 
drogéria 17,96 

Tvrdé plasty mix PS + PP + PE 22 

evergreen recycling, s.r.o. 401,026 

HDPE 
drogéria 9,66 

PET fľaše mix 37,086 

Plasty 20 01 39 218,96 

Tvrdé plasty mix PS + PP + PE 135,32 

General Plastic, a.s. 28,06 

PETfľaše  
transparenté 19,36 

PET fľaše mix 8,7 

Greentech Slovakia s.r.o. 77,723 

PETfľaše  
transparenté 77,723 

Hard Plastic Recycling s.r.o. 34,996 

Tvrdé plasty mix PS + PP + PE 34,996 

IRBIS group, s.r.o. 92,08 

Fólia číra 3 

Fólia farebná MIX 53,88 

HDPE 
drogéria 35,2 

MBM com s.r.o. 17,1 

Fólia farebná MIX 17,1 

PURUM s.r.o. 56,99 

PET fľaše mix 56,99 
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SLOVIZOL s.r.o. 5,933 

Polystyrén 5,933 

TOMA-RECYCLING a.s. 132,38 

PETfľaše  
transparenté 39,48 

PET fľaše mix 92,9 

Celkový súčet 1816,224 

 

Graf: Percentuálny podiel rôznych druhov vyzbieraných plastov za rok 2021 

 

(Zdroj: Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi, 2022) 

Spôsob nakladania s vytriedenými plastovými odpadmi: 

 

 

 

 

 

(Zdroj: Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi, 2022) 

 

Spôsob nakladania Percento % 

R1 44,40 

R3 55,60 

D10                                    0 

2%
9%

29%

49%

11%

PERCENTUÁLNY PODIEL RÔZNYCH DRUHOV 
VYZBIERANÝCH PLASTOV

EPS HDPE Tvrdé plasty (PS + PP + PE) PET fľaše LDPE fólie



 

38 
 

Fecupral, s.r.o. – Prešov (manuálne dotrieďovanie) 

 

Graf: Percentuálny podiel rôznych druhov plastov v kategórii obaly 19 12 04 (júl – december 2021) 

 

 

(Zdroj: spoločnosť Fecupral, 2022) 

 

 

 

Druhy spracovania odpadov z absolútneho množstva odpadov za júl – december 2021: 

 

 

 

 

 

(Zdroj: spoločnosť Fecupral, 2022) 

 

Poznámka:  

Spôsob nakladania Percento % 

R1 60,00% 

R3 33,00% 

D10                                    7% 

36%

13%

29%

21%

1%

PERCENTUÁLNY PODIEL RÔZNYCH DRUHOV 
PLASTOV V KATEGÓRII OBALY 19 12 04 

19 12 04 PET 19 12 04 HDPE 19 12 04 LDPE fólie 19 12 04 PP 19 12 04 PVC
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Dáta, ktoré boli poskytnuté oslovenými subjektami hlavne v prípade zastúpenia zložky PET po zavedení systému záloh, 

od 1.1. 2022, budú markantne odlišné. Podiel zastúpenia PET bude klesať. Preto bude potrebné zrealizovať samostatnú 

analýzu zloženia plastového odpadu po roku od zavedenia daného systému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRACOVATELIA A SPRACOVATEĽSKÉ KAPACITY PLASTOVÉHO ODPADU V SR 

 

Prílohu č. 3 tejto štúdie tvorí samostatná analýza spracovateľov plastového odpadu v SR a ich  spracovateľských z roku 

2021 (Excel dokument zaslaný v elektronickej forme). Ide o analýzu zrealizovanú Inštitútom cirkulárnej ekonomiky. 

Analýza kapacít sa uskutočnila z dôvodu slabej až absentujúcej aktuálnej databázy spracovateľov na Slovensku. 

 

Metodika zberu údajov 

Vzhľadom na to, že plné spustenie a termín finalizácie slovenského ISOH sa dlhodobo posúva, INCIEN k zberu údajov 

o spracovateľoch a spracovateľských kapacitách plastového odpadu v SR pristúpil samostatne.  

 

 

Zber údajov pozostával z nasledujúcich krokov: 

1. Získanie základných údajov o spracovateľoch z príloh Programov odpadového hospodárstva jednotlivých krajov za 

roky 2016 – 2020. 

2. Kontaktovanie odboru starostlivosti o ŽP všetkých OÚ na území SR prostredníctvom emailu a telefonicky a žiadanie 

údajov o spracovateľoch plastového odpadu a ich kapacitách. 

3. Krížová kontrola získaných údajov z POH a od OÚ. 

4. Preverovanie jednotlivých spracovateľov cez finstat.sk a zrsr.sk, či vykazujú ekonomickú činnosť. 

 

Zoznam požadovaných katalógových čísel pre plastový odpad: 

 

 02 01 04 odpadové plasty okrem obalov 

 07 02 13 odpadový plast 

 15 01 02 obaly z plastov 

 16 01 19 plasty 

 17 02 03 plasty 

Recyklácia plastových obalov na Slovensku:  

NATUR-PACK: “V súčasnosti je plne pokrytá hlavne kapacita na spracovanie materiálu PET 

a fólie (transparentnej aj farebnej). Ostatné druhy plastov vo väčšej miere končia 

u spracovateľov v zahraničí (Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Rakúsko a  Ukrajina).  

 

Asociácia recyklátorov odpadov z obalov: “Z nášho prieskumu vyplýva, že slovenský odpad tvorí 

v priemere okolo 60% z celkovej spracovateľskej kapacity na území Slovenska.”  Asociácia pre 

recykláciu obalov vznikla z iniciatívy recyklačných spoločností na Slovensku z  dôvodu ignorácie 

recyklácie ako samostatnej oblasti mimo zberových spoločností a  OZV, ktoré presadzujú vlastné 

ciele nakladania s odpadmi pred reálnou potrebou trhu (www.aprosk.sk). 

 

 

 

http://www.aprosk.sk/
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18%14%

PERCENTUÁLNY PODIEL SPRACOVATEĽOV PLASTOVÉHO 
ODPADU ČINNOSŤOU R3, R12 alebo R3 + R12

 19 12 04 plasty a guma 

 20 01 39 plasty 

Zoznam požadovaných údajov o prevádzkovateľoch zariadení: 

 

 Názov a sídlo prevádzkovateľa 

 IČO 

 Sídlo prevádzky v danom kraji 

 Ročná kapacita zariadenia v tonách (v prípadne dostupnosti údajov aj prerozdelená kapacita na jednotlivé spôsoby 

zhodnotenia a materiály) 

 Kódy činností zhodnocovania  

 Katalógové čísla povolených odpadov na zhodnotenie 

 Množstvo zhodnotených odpadov za rok 2019 a tiež za rok 2020  

 Ak je známe, tak aj zoznam spracovávaných plastových materiálov v danom zariadení  

 Dostupné kontaktné údaje na prevádzkovateľa  

 

 

Základné výstupy zo zberu údajov 

 

Základné výstupy zo zberu dát sme spracovali do niekoľkých grafov. Zamerali sme sa na kódy zhodnotenia č. R3 a R12. 

 

 

 

 

 

 

Počet spracovateľov plastového odpadu a ich rozdelenie podľa kódov činností zhodnocovania odpadu 

 

Tabuľka: Pomery počtov kódov spracovania R3 a R12 pre spracovateľov všetkých odpadov z plastov vrátane obalov z 

plastov. 

Udelený druh kódu 
činnosti zhodnotenia 

R3 R12 R3 + R12 
(spracovatelia 
nezapočítaní 
osobitne v skupine 
R3 a R12) 

Všetky druhy 
 kódov spolu 

Počet spracovateľov 
v danej skupine 

42 161 34 237 

 

 

Graf: Percentuálny podiel spracovateľov plastového odpadu činnosťou R3, R12 alebo R3 + R12 
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18%

66%

16%

PERCENTUÁLNY PODIEL SPRACOVATEĽOV OBALOV 
Z PLASTOV ČINNOSŤOU R3, R12 alebo R3 + R12

R3 R12 R3 + R12

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: INCIEN, 2022) 

Tabuľka: Pomery počtov kódov spracovania R3 a R12 spracovateľov obalov z plastov. 

Udelený druh kódu 
činnosti zhodnotenia 

R3 R12 R3 + R12 
(spracovatelia 
nezapočítaní 
osobitne v skupine 
R3 a R12) 

Všetky druhy 
 kódov spolu 

Počet spracovateľov 
v danej skupine 

34 122 30 186 

 

 

 

 

Graf: Percentuálny podiel spracovateľov obalov z plastov činnosťou R3, R12 alebo R3 + R12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: INCIEN, 2022) 
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Počet spracovateľov obalov z plastov k celkovému počtu spracovateľov odpadov z plastov a ich rozdelenie podľa kódov 

činností zhodnocovania odpadu 

 

Graf: Počet spracovateľov obalov z plastov k celkovému počtu spracovateľov plastového odpadu a ich rozdelenie 

podľa kódov činností zhodnocovania odpadu na R3, R12 alebo R3 + R12 

(Zdroj: INCIEN, 2022) 

 

 

Spracovateľské kapacity pre všetok plastový odpad rozdelené podľa kódov činností zhodnocovania odpadu na R3 a R12 

 

Kapacity spracovateľov odpadu z plastov so súhlasom výlučne pre R3 a spolu pre R3+R12.  

Kapacity vychádzajú len z udelených súhlasov na prevádzkovanie zariadení na zhodnocovanie odpadov, pre kód R12 

môžu zahŕňať aj iné druhy odpadov. 

Kód činnosti zhodnotenia R3 R3 a R12 spolu 

Kapacita zariadení 
(ton/rok) 

48 196 49 919 

(Zdroj: INCIEN, 2022) 

 

 

 

 

 

 

  

42

161

3434

122

30

R3 R12 R3 + R12

POČET SPRACOVATEĽOV OBALOV Z PLASTOV 
K CELKOVÉMU POČTU SPRACOVATEĽOV PLASTOVÉHO 

ODPADU

Počet spracovateľov plastového odpadu Počet spracovateľov obalov z plastov

 Evidenčný systém spracovateľov odpadov a ich spracovateľských kapacít na Slovensku 
absentuje.  

 Forma súhlasov pre prevádzkovanie zariadení na zhodnotenie odpadov je nejednotná 
a neprehľadná. 

 Za dôležité považujeme zjednotenie formy vydávaných súhlasov. 

 Veľmi ťažko sa určuje celková slovenská kapacita pre akýkoľvek samostatný druh materiálu. 

 Naše závery a grafy sú do roviny informácií, ktoré sme boli schopní získať od okresných 
úradov a iných zainteresovaných subjektov. 

 Bez prehľadného evidenčného systému, ktorý bude zahŕňať všetky potrebné informácie nie 
je možné hovoriť a reálnych spracovateľských kapacitách. 
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4. EFEKTÍVNOSŤ VYUŽITIA OBALU VO VZŤAHU K BALENÉMU PRODUKTU A MOŽNOSŤ 

JEHO REDUKCIE 

 

Materiálová efektívnosť 

 

Materiály hrajú podstatnú rolu vo výrobných a spotrebiteľských modeloch, pričom majú vplyv na životné prostredie počas 

celého životného cyklu (od ťažby až po ich zneškodnenie).  

Cena jednotlivých druhov materiálov môže byť na trhu nestála, čo má vplyv na podnikateľské a trhové prostredie v EÚ. 

Existujú materiály, ktorých výskyt môže byť zriedkavý/vzácny, to môže viesť k náročnému získavaniu surovín a 

ovplyvňovať bezpečný a pravidelný prísun suroviny.  

V tejto súvislosti Európska komisia uverejnila v januári 2011 svoju hlavnú iniciatívu pre Efektívne využívanie surovinových 

zdrojov v rámci Stratégie 2020. Stratégia vychádza z dôležitosti efektívneho využívania všetkých druhov prírodných 

zdrojov pre európske hospodárstvo a životné prostredie. Iniciatíva by mala zvýšiť produktivitu a konkurencieschopnosť, 

znížiť náklady a zabezpečiť rast a pracovné miesta v Európe. 

 

Rastúci záujem o materiálovú efektivitu je odôvodnený rôznymi trendmi: 

 Globálna ťažba prírodných zdrojov sa neustále zvyšuje. Od roku 1980 do roku 2005 sa celosvetová ťažba surovín 

abiotických (fosílnych palív, minerálov) a biotických (poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov) zvýšila zo 40 na 58 

miliárd ton. V roku 2020 dosiahla globálna ťažba prírodných zdrojov 100 miliárd ton. 

 

 Európske hospodárstvo je stále viac závislé od dovozu primárnych surovín. V porovnaní s celkovou mierou 

globálneho rastu (45% za posledných 25 rokov) ťažba surovín v EÚ vzrástla len o 3%,  štúdie  však ukazujú, že 

domáce suroviny sú stále viac nahrádzané importovanými, čo vedie k väčšej závislosti EÚ na zahraničných 

svetových trhoch a zvýšenej miere environmentálnych vplyvov. 

 

 Svetové zásoby fosílnych palív a kovov sú nerovnomerne rozložené na celom svete. Minimálne množstvo sa 

nachádza v štátoch EÚ. Navyše pre rôzne komodity (napríklad gálium, indium, olovo) bol alebo v najbližších rokoch 

bude dosiahnutý vrchol extrakcie suroviny, čo bude viesť k obmedzenej dostupnosti surovín.  

 

 Podniky začali implementovať rôznorodé postupy na zefektívnenie využívania surovinových zdrojov. (Urban Mines 

(2010) Practical resource efficiency savings). (Zdroj: Materiálová efektívnosť obalov, INCIEN, 2018, kapitola IV.1, s. 

22-23) 

 

Ekodizajn 

 

Autori slovenskej publikácie Ekodizajn koncept manuál (Ekodizajn koncept manuál - Tončíková a kol. 2013) definujú 

ekodizajn ako “systematickú metódu začleňovania environmentálnych aspektov do procesu navrhovania výrobku.” 

Nazývajú ho aj “dizajn životného cyklu výrobku” alebo “environmentálne priaznivý dizajn”. Hlavným cieľom je zníženie 

negatívnych záťaží a dosiahnutie udržateľného rozvoja. Zároveň je potrebné spĺňať všetky požiadavky pre funkčný, 

kvalitný, bezpečný, ergonomický a estetický produkt.  

Pre posúdenia efektívnosti tohto prístupu sa počíta takzvaná ekoefektívnosť, ktorá musí byť minimálne v súlade s 

odhadovanou únosnou zaťažiteľnosťou Zeme.  Vzorec je nasledovný: Ekoefektivita sa rovná hodnota produktu, služby, 

obalu ku environmentálnemu dopadu (Eco-efficiency, The Global Development Research Centre 2018). 
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Ekodizajn obalu  

      

Bežný spotrebiteľ väčšinou nevníma komplexnosť obalového systému a jeho ekologickosť posudzuje len na základe 

použitých materiálov primárneho obalu. Ekologický obal nie je len o možnostiach recyklácie predajného obalu. V prvom 

rade je potrebné brať na vedomie aj prítomnosť sekundárneho, prípadne terciárneho obalu produktov, ktoré spolu s 

primárnym tvoria obalový systém. Hlavnou úlohou všetkých obalov je optimálne ochrániť ich obsah počas distribúcie, 

manipulácie či vystavovania. Obal chráni oveľa viac zdrojov, ako sa spotrebuje na jeho výrobu a transport. V prípade 

jedla obalu prislúcha v priemere päť až desať percent ekologickej stopy a za viac ako 90 percent môže výroba, 

preprava, skladovanie a varenie (Eco Design of Plastic Packaging, The Round Table 2018). 

Ďalej sa očakáva, že obal splní všetky bežné funkčné a legislatívne požiadavky. Použité materiály by mali pochádzať z 

dôveryhodných udržateľných zdrojov a po použití by sa mali dať efektívne zhodnotiť (Packaging for people, planet and 

profit - a sustainability checklist, FDF & INCPEN 2017). 

Všeobecným cieľom je vytvorenie optimalizovaného obalového systému, ktorý pozitívne prispieva ľudskému blahu 

(predĺženie trvanlivosti; dostatočná hygiena; prezentácia dôležitých informácií; praktické používanie a manipulácia; 

ochrana zdravia atď.). Zároveň by mal mať čo najmenej negatívnych dopadov na životné prostredie (rýchle čerpanie najmä 

neobnoviteľných zdrojov; znečistenie ovzdušia, vody a pôdy; ničenie biotopov; vysoká produkcia odpadu a emisií 

skleníkových plynov; veľká spotreba energie a vody atď.). Obyčajne platí, že neexistuje dokonalé riešenie. Väčšinou ide 

o kompromis medzi navzájom konfliktnými podmienkami (Eco Design of Plastic Packaging, The Round Table 2018). 

(Zdroj: Materiálová efektívnosť obalov, INCIEN, 2018, kapitola V. Ekodizajn, s. 43) 

 

Princípy ekodizajnu obalu 

 
Produkty sa vždy prepravujú v skupinách, nie individuálne. Obalový systém pozostáva zo spotrebiteľského, skupinového 

a prepravného obalu. Tieto podskupiny sa navzájom ovplyvňujú. Celý obalový systém zase závisí od jeho obsahu. Pre 

vytvorenie udržateľnejšieho prepravného systému je nutné brať do úvahy tieto vzťahy. Najideálnejšie je však navrhovať 

obal v rovnakom čase ako produkt, keď ešte môže existovať možnosť pre adaptáciu produktu za účelom spraviť celý 

systém efektívnejší (Packaging for people, planet and profit - a sustainability checklist, FDF & INCPEN 2017). (Zdroj: 

Materiálová efektívnosť obalov, INCIEN, 2018, kapitola V. Ekodizajn, s. 44) 

 

Základné stratégie ekodizajnu 

 

Hlavné dizajnérske stratégie v rámci ekodizajnu obalu, ktorých aplikovaním sa dá docieliť inovácia sú: dizajn zo 

zodpovedne získaných materiálov, dizajn pre efektívne materiálové využitie a dizajn pre zhodnotenie. Je dobré používať 

ich všetky naraz a zabezpečiť tak holistický prístup. 

 
1. Dizajn zo zodpovedne získaných materiálov 

 
Ak má byť obalový systém naozaj ekologickejší, je potrebné začať od úplného začiatku a teda výbere zodpovedne 

získaných materiálov a férových dodávateľov. Správnym výberom sa môže znížiť negatívny dopad obalov spojený s 

ťažbou a rafináciou surovín či praktík pri pestovaní plodín. 

Voľba materiálu 

Každý materiál má svoje výhody i nevýhody a jeho ekologickosť záleží od rôznych faktorov ako aplikácia a spôsob 

zhodnotenia. Výhody a negatívne dopady obalu záležia aj od vecí ako tvar, doplnkové komponenty či lepidlá a prísady. 

Objektívne posudzovanie ekologickosti by vždy malo prebehnúť minimálne medzi dvoma obalmi, respektíve celými 

obalovými systémami. Hodnotiť by sa mali celé ich životné cykly. 

Používanie post-spotrebiteľského odpadu 
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Obsiahnutie post-spotrebiteľského odpadu v rámci výroby významne znižuje vplyv daného produktu na životné prostredie. 

Pri výrobe produktov z materiálov ako hliník a sklo spôsobí zahrnutie post-spotrebiteľského odpadu zníženie dopadu 

takmer v každej kategórii udržateľných indikátorov.  

V prípade papiera a polymérov to už nie je také jednoznačné. Napríklad využitie recyklovaného HDPE radikálne zvyšuje 

spotrebu a aj znečistenie vody. Používanie post-spotrebiteľského odpadu môže všeobecne priniesť viacero rizík a 

obmedzení spojených s finančnými nákladmi, dostupnosťou a kvalitou, čo výrobcov častokrát odrádza. 

 
Používanie post-industriálneho odpadu 
 
Využitie odpadu z výroby je bežná praktika v rámci efektívnej výroby a recyklácie. Táto praktika si nevyžaduje žiadne 

kompromisy (v súvislosti s vlastnosťami nového výrobku) pri skle, hliníku a oceli. Pri papieri a polyméroch sa môžu 

vyskytnúť obmedzenia v rámci pevnosti a tuhosti. Nevýhodou môže byť napríklad dostupnosť a obmedzená kapacita 

(Packaging Design For Sustainability, PACNEXT, ÉEQ, SPC 2018).  

 

2. Dizajn pre efektívne materiálové využitie 
 

Čo sa týka obalov a ich obsahu, znamená to hlavne optimalizáciu váhy, objemu a spôsobov prepravy, ktoré môžu priniesť 

citeľné zníženie nákladov a dopadu na životné prostredie či ľudské zdravie. Odporúčané prístupy sú minimalizovanie 

použitých materiálov obalov, minimalizovanie prepravy vzduchu zvýšením objemovej účinnosti a zefektívnením 

celého transportného systému.  

  
Pri navrhovaní obalu je vhodné myslieť na nasledovné aspekty: 
 

 Podmienkou minimalizovania materiálov a celkového inovovania je udržať efektívnu ochranu obsahu. Tovar, ktorý je 

nedostatočne zabalený môže mať tak isto veľký negatívny dopad na životné prostredie ako nadbytočne zabalený 

tovar. Pravidlo je dosiahnuť čo najvyššiu možnú ochranu s čo najmenším a najľahším obalom (Eco Design of Plastic 

Packaging, The Round Table 2018). 

 

 Detailné analýzy vedia vyhodnotiť, kde presne sa v rámci obalového systému môže redukovať materiál, aj ako 

zefektívniť transport obalov. 

 

 Je vhodné zistiť, či je možné optimalizovať obsah balenia a zvýšiť tak efektivitu celého obalového systému. 

 

 Obalový systém treba vnímať ako celok, jednotlivé časti sa navzájom ovplyvňujú. 

 

 Zvýšenie objemovej účinnosti pri preprave sa dosiahne hlavne používaním kockových a hranolových obalov 

(ideálne má takýto tvar aj obsah), ale aj využívaním rozkladacích či stohovateľných obalov. 

 

 Efektivita transportného systému záleží hlavne od prepravných prostriedkov, druhu paliva či samotného spôsobu 

riadenia týchto prostriedkov (Packaging Design For Sustainability, PACNEXT, ÉEQ, SPC 2018). 

 

3. Dizajn pre zhodnotenie 

Pod pojmom zhodnotenie môžeme rozumieť recykláciu, kompostovanie i anaeróbne trávenie, ďalej opätovné použitie 

obalu alebo iné zhodnotenie (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých 

smerníc, EÚ 2018). Do poslednej kategórie patrí hlavne energetické zhodnotenie, najčastejšie spaľovaním (Energy 

Recovery- Fact Sheet, European Bioplastics 2015). Každý z týchto prístupov zaručuje rozličný rozsah zachytenia 

zvyškovej hodnoty obalu. Nejde len o zostatkovú peňažnú hodnotu, ale aj o environmentálnu a sociálnu. Najefektívnejším 



 

46 
 

spôsobom zhodnocovania je opätovné použitie, potom nasleduje recyklácia a nakoniec energetické zhodnotenie a 

kompostovanie (Packaging Design For Sustainability, PACNEXT, ÉEQ, SPC 2018). Najväčší problém predstavujú 

plastové obaly. (Zdroj: Materiálová efektívnosť obalov, INCIEN, 2018, kapitola V. Ekodizajn, s. 46-48) 

 

Obaly pre recykláciu 

 

Dlhodobý cieľ Európskej únie je zvyšovať podiel recyklácie odpadov a tak minimalizovať spotrebu prírodných zdrojov. 

Efektívne zhodnocovanie odpadu z obalov vyrábaných najmä z neobnoviteľných materiálov by sa bez recyklácie 

nezaobišlo. Okrem toho vytvára aj pracovné miesta.  

Podľa smernice EÚ je recyklácia “každá činnosť zhodnocovania, ktorou sa odpadové materiály opätovne spracujú na 

výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo na iné účely” (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc, EÚ 2018). 

Či bude obal zhodnotený recykláciou po ukončení užívania záleží od množstva premenných. Prvou podmienkou je, že s 

ním koncový užívateľ správne naloží.  

Ďalej musí prejsť cez danú triediacu linku (mechanickú, manuálnu alebo optickú). Ak nie je v tomto kroku vyradený z 

recyklácie, postupuje k recyklátorovi. Potom už záleží od materiálu, čo nastane ďalej. Plasty sa napríklad dôkladne 

premývajú a melú. V takejto podobe sa dostanú k výrobcom (Packaging Design For Sustainability, PACNEXT, ÉEQ, SPC 

2018). 

 

V procese navrhovania optimálneho recyklovateľného obalu je dobré poznať nasledujúce fakty: 

 Recyklovateľnosť obalu sa nedá posúdiť len na základe výrobného materiálu. Závisí to od rôznych 
vlastností vrátane veľkosti, farby či použitia. 
 

 Použitie druhotných recyklovaných a viackrát recyklovateľných materiálov má menšiu uhlíkovú stopu. 
 

 Je dobré zistiť, aké dizajny obalov majú v rámci recyklácie väčšiu ekonomickú hodnotu a menšiu 
environmentálnu záťaž.   
 

 Čím čistejší a ľahšie recyklovateľný obal, tým má väčšiu trhovú hodnotu 
 

 Pridanie povrchových úprav, lepidiel a pások, farieb, štítkov či uzáverov nesmie brániť v recyklácii. 
 

 Vhodný dizajn môže napomôcť tomu, aby v obale zbytočne nezostávali zvyšky obsahu (napríklad jedla).  
 

 Obal by sa mal dať ľahko rozobrať na jednotlivé časti a materiály. Ak sa niečo z toho nedá zrecyklovať, je 
potrebné vylúčenie z triedeného odpadu (Packguide, INCPEN 2008). 

 

 Čím menej rôznych materiálov sa použije, tým viac sa zvýši šanca na správne vytriedenie a následnú 
recykláciu. 

 

 Príliš malé obaly majú nižšiu šancu byť zrecyklované. 
 

 Označenie materiálového zloženia obalov a správneho spôsobu nakladania s nimi je veľmi dôležité. Malo by 
byť podané slovne aj graficky (Packaging Design For Sustainability, PACNEXT, ÉEQ, SPC 2018). 

 

Podmienky efektívneho návrhu recyklovateľného obalového materiálu 
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Vzťah medzi výrobou obalov a ich recykláciou sa naďalej rozvíja. Rozvoj bude pokračovať aj v používaní etikiet, lepidiel a 

ďalších obalových komponentov. Naviac, vytvoria sa aj dokonalejšie príklady dobrej praxe a naďalej sa budú meniť aj 

predpisy. 

Tieto skutočnosti môžu ovplyvniť aj dizajnérov a tiež ľudí pracujúcich v oblasti recyklačnej logistiky, od ktorých sa bude 

vyžadovať dodržiavanie regulačných noriem. 

Bezpečnosť produktu, funkčnosť a akceptácia produktu verejnosťou nemôže ustupovať ambícii zlepšiť recyklovateľnosť 

obalov. Je známe, že recyklácia obalov nemusí byť v niektorých prípadoch najrozumnejšia environmentálna a ekonomická 

voľba. Zámer nie je nevyhnutne spraviť všetky plastové obaly recyklovateľné. Každý prípad sa musí posúdiť komplexne. 

Energetické zhodnotenie alebo kompostovanie sú ďalšie možnosti na zváženie, záležia však od povahy obalu a 

infraštruktúry odpadového hospodárstva v danej lokalite.  

 

Všeobecné usmernenia pre efektivitu recyklácie obalového materiálu  

 

Nepigmentovaný polymér má najvyššiu recyklačnú hodnotu a najširšiu škálu konečných využití. Preto je použitie 

nepigmentovaných plastových obalov preferované pred pigmentovanými. 

Vyprázdniteľné obaly 

Aby sa zaistilo, že obaly sú vyprázdniteľné na maximum, výrobcovia by sa mali zamýšľať nad prvkami, ktoré 

vyprázdňovanie obalu umožnia.  

Napríklad:  

 Dizajnovať obal so širokým hrdlom 

 

 Použitie prídavkov pre nelepivosť obsahu na obal (také prísady by nemali ale ovplyvniť konečnú recyklovateľnosť 

obalu) 

 

Kompozitné materiály / bariérové vrstvy 

Ak je kompozitný materiál potrebný na poskytnutie požadovaných vlastností (napr. poskytuje bariérovú funkciu) a nemôže 

byť navrhnutý tak, aby sa rôzne typy materiálov mohli mechanicky oddeliť alebo aby boli kompatibilné s recyklačným 

tokom, mali by sa použiť tenké vrstvy. 

  

Farby  

Farba narúša proces mechanického recyklovania dvomi spôsobmi:  

 silno zafarbený plastový materiál má o mnoho menšiu ekonomickú hodnotu ako nepigmentovaný materiál,  

 

 silne zafarbený (a teda silne absorbujúci svetlo) plast môže rušiť automatizovaný triediaci stroj, ktorý používa NIR 

spektroskopiu na identifikáciu povahy napr. plastov. Takýto stroj sa spolieha na odraz NIR radiácie, a preto môže 

vzniknúť problém pri identifikácií plastových výrobkov obsahujúcich pigmenty. 

Preto je dobré si uvedomiť, že je potrebné sa vyhnúť sa priamej tlači na prírodné (nefarbené alebo zakalené) materiály. 

 

Oddeliteľnosť jednotlivých prvkov/častí 



 

48 
 

Ľahko oddeliteľné prídavné prvky umožňujú spracovateľom odstrániť kontaminanty ako pigmenty, tlač a zvyšky lepidiel, 

čím zvyšujú kvalitu recyklátu. To je obzvlášť dôležité, ak je primárny obalový materiál bezfarebný alebo "prírodný". Keď je 

primárny obalový materiál pigmentovaný, napr. farbený HDPE, špecifikácia spracovateľa je menej citlivá na nízke hladiny 

znečistenia tlačou a v tomto prípade druh polyméru etikety, vrchnáku a iných prídavných prvkov by mali byť také isté ako 

obal. 

 

Uzávery/tesnenia 

Uzávery a tesnenia fliaš by nemali narúšať recyklovateľnosť materiálu a ideálne by mali byť recyklovateľné tiež spolu s 

druhom plastu hlavného obalu.  Bohužiaľ, neznamená to, že PET fľašky majú PET uzávery. Ideálne sú používané PP 

uzávery na PET fľašiach. Optimálne sú uzávery bez ďalších tesniacich vložiek a také čo nezanechávajú žiadne krúžky 

alebo prídavné prvky keď sú odstránené. 

 

Nepoužívať kovové uzávery 

V porovnaní s preferovanými systémami uzatvárania plastov je ťažšie a nákladnejšie odstrániť kovové uzávery v 

konvenčných recyklačných systémoch. Kovové zvyšky spôsobujú neprijateľné vysoké miery odmietania plastov pomocou 

detektorov kovov inštalovaných v triediacich linkách a zvyšky môžu katalyzovať oxidáciu polyméru a zablokovať 

vstrekovacie trysky.  

Automatické triediace zariadenie, ako sú jednotky s vírivým prúdom alebo elektrostatické separačné zariadenie, môže 

odstrániť hliníkové uzávery. Avšak nie všetky spracovateľské zariadenia majú takéto zariadenia a už malé množstvo 

hliníka môže spôsobovať problémy. Navyše väčšina spracovateľov používa umývanie hydroxidom sodným. V tom prípade 

akékoľvek zvyšky hliníka sa zmenia na hydroxid hlinitý, ktorý sa potom stane kontaminantom v recyklovanom materiály.  

 

Etikety/ bezpečnostné tesnenia/ lepidlá 

Typ použitých etikiet a lepidiel zásadne ovplyvňuje ľahkosť recyklácie nádob. Množstvo použitých lepidiel a pokrytie 

povrchu by sa malo minimalizovať, aby sa maximalizoval výnos a aby sa zjednodušilo opätovné spracovanie.  

Vo vode rozpustné (alebo dispergovateľné) pri 60 až 80 ° C (140 až 180 ° F) lepidlá a taviteľné lepidlá rozpustné v 

zásadách sú najlepšie, pretože sú počas procesu najľahšie odstrániteľné. Lepidlá na etikety, ktoré sa nedajú odstrániť, 

môžu pokryť recyklované plastové drte a tak sa stanú nechcenými kontaminantami (https://www.plasticsrecyclers.eu/ ). 

 

Štítky by sa nemali oddeľovať v procese umývania. Používanie papierových štítkov na fľašiach nie je ideálne, pretože 

niektoré vlákna môžu byť prenesené do recyklovaného plastu, čo spôsobí problémy, ako sú povrchové chyby a dierky 

počas vyfukovania z recyklátu. Papierové štítky sa môžu tiež rozmočiť a vytvoriť nežiaducu hmotu v umývacej vani. Sú 

však akceptované za predpokladu, že sú prilepené vo vode rozpustnými lepidlami a nie takým spôsobom, ktorý zabraňuje 

oddeleniu a odstráneniu v procese recyklácie. Z tohto dôvodu používanie dekoračných / ochranných povrchových úprav 

(napríklad fólie, laky, povlaky atď.) by mali byť minimalizované. Metalizované / fóliované etikety zvyšujú kontaminačné a 

separačné náklady a mali by sa vynechať vždy, keď je to možné. 

Techniky nanášania, ktoré poskytnú veľmi tenkú vrstvu kovu (iba atóm hlbokú) sú prijateľné a je to najlepšia cesta, ako 

dosiahnuť metalizovaný efekt na štítkoch.  

Pri podnosoch, vaničkách, táckach a ostatných plastových predmetoch by etiketa nemala pokrývať viac ako 60% povrchu.  

 

Ťažké kovy 

https://www.plasticsrecyclers.eu/
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Atramenty a pigmenty vybrané na farbenie a tlač nádob a etikiet musia spĺňať existujúce štandardy pre používania ťažkých 

kovov v komponentoch a aj zdravotné a bezpečnostné štandardy. V tomto prípade je dobré ísť až za prikázané limity. 

Všeobecne platí, že vyhýbať nebezpečným látkam v záujme správnych výrobných praktík a ťažkým kovov v rámci potlače 

by sa malo čo najviac. Môžu totiž kontaminovať recyklát. Z tohoto dôvodu sa odporúča sledovať pravidelne aktualizovaný 

zoznam vylúčených tlačiarenských farieb a súvisiacich výrobkov, ktoré vydáva Európska asociácia tlačiarenských farieb 

(EuPIA). Je potrebné vyhnúť sa atramentom, ktoré môžu zafarbiť umývací roztok, pretože to môže zmeniť farbu recyklátu 

a znížiť či eliminovať tak jeho hodnotu. 

APR, NAPCOR a European PET Bottle Platform vyvinuli testovacie protokoly, ktoré majú výrobcom pomôcť posúdiť, či 

daná etiketa bude pri bežnom procese recyklácie PET fliaš strácať farbu. Silnému farbeniu nádob sa treba vyhnúť. Môžu 

mať za následok výrazné zvýšenie hustoty polyméru, čo spôsobuje problémy pri separácii a môžu tiež spôsobiť problémy 

pri triedení automatickými zariadeniami s NIR senzormi. 

 

Ostatné komponenty 

 

Ak je to nevyhnutné, mali by sa použiť kompatibilné materiály, najlepšie nepigmentované. Čoraz častejšie sa vyskytuje 

požiadavka, hlavne od maloobchodníkov na aplikovanie RFID (rádiofrekvenčné identifikačné zariadenia) v rámci obalov. 

Zatiaľ čo tieto štítky ponúkajú logistické a in výhody, v súčasnosti sú z hľadiska recyklovateľnosti všeobecne nežiaduce, 

pretože lepidlá a kovy znižujú účinnosť a / alebo kontaminujú recyklačný prúd. Použitie RFID na plastových obaloch sa 

neodporúča a je potrebné sa im vyhnúť, pokiaľ sa nepreukáže, že sú kompatibilné s príslušným bežným recyklačným 

tokom plastov a kým sa nepreukáže, že nevytvárajú žiadne problémy s likvidáciou na základe ich materiálového obsahu. 

 

Matrice kompatibility obsiahnuté v špecifických usmerneniach pre materiály sú rozdelené do troch kategórií: 

● KOMPATIBILNÉ pre recykláciu vo väčšine aplikácií 

● Môže byť vhodný na recykláciu v niektorých aplikáciách 

● NIE JE vhodný na recykláciu 

 

Význam týchto troch stĺpcov je nasledujúci: 

Kompatibilné pre recykláciu vo väčšine aplikácií: 

Všeobecne je materiál kompatibilný s alebo oddeliteľný od hlavného materiálu a je akceptovaný v priemyselnej recyklácii 

vo veľkých objemoch. 

 

Môže byť vhodný na recykláciu v niektorých aplikáciách: 

Použitie materiálu môže spôsobiť vážne problémy pri recyklácii, ak sa používa vo veľkých objemoch. 

Za určitých špecifických podmienok materiál môže byť recyklovateľný, ale je potrebné potvrdiť to relevantnou recyklačnou 

organizáciou a/ alebo recyklátorom. 

 

Nie je vhodný na recykláciu:  

Materiál vo všeobecnosti nie je kompatibilný alebo oddeliteľný od hlavného materiálu v súčasných procesoch priemyselnej 

recyklácie a spôsobuje vážne problémy v technológií. Jeho prítomnosť aj v malom množstve vytvára takzvané znečistenie, 

nežiadúce vlastnosti výsledného recyklátu (Plastic Packaging- Recyclability By Design, RECOUP 2018).  (Zdroj: 

Materiálová efektívnosť obalov, kapitola V. Ekodizajn, s. 56-61) 
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Dobré príklady z praxe 

Fľaša vyrobená z monomateriálu: HDPE (najvyšší možný obsah rHDPE)           Ilustračná fotografia: 

✓ Priesvitná 

✓ Uzáver: Rovnaký typ materiálu ako telo obalu 

✓ Etiketa z rovnakého materiálu ako telo obalu a tvorí menej ako 50 % povrchu obalu 

✓ Bez potlače 

✓ Nízka hmotnosť obalu 

✓ Úspora plastov v porovnaní vďaka zvýšeniu koncentrácie výrobku  

 
 
 
 
 
 
 

Podnos vyrobený z monomateriálu: PP     Ilustračná fotografia: 

✓ Priehľadný podnos a priehľadná zatavovacia fólia 

✓ Etiketa menšia ako 50 % povrchu fólie 

✓ Žiadne prekrývanie fólie 

✓ Optimálny pomer povrchu a objemu (znižuje hmotnosť obalu) 

✓ Etiketa rozpustná vo vode alebo v horúcom alkalickom prostredí 

✓ Minimálna priama tlač s farbami, ktoré sú v súlade s EuPIA 

✓ Fólia obmedzená na minimum (prispôsobené podnosu) 

(Zdroj: STYLEGUIDE, Sustainable Packaging Optimization 2020) 

 

Bez obalov 

 

Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne. Toto je heslo prevencie vzniku odpadu. Takýto prístup je najefektívnejším a 

najdôležitejším krokom v boji proti odpadu (DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 

AMENDING DIRECTIVE 94/62/EC ON PACKAGING AND PACKAGING WASTE, EÚ 2018). Preto Európsky parlament a 

rada nabádajú členské štáty zaviesť viacero opatrení, ktoré výrazne pomáhajú pri predchádzaniu vzniku odpadu 

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc, EÚ 2018).  



 

51 
 

V tejto oblasti sa začali robiť prvé kroky aj na Slovensku. V minulosti sa predávalo oveľa menej nebalených potravín. 

Dovážali sa z bližšia do lokálnych obchodov, spotrebovávali sa v priebehu pár dní a požiadavky i zákony súvisiace s 

hygienou boli iné. Teraz sa bežne produkty prepravujú na veľké vzdialenosti, aj preto sú trvanlivejšie. Nároky na hygienu 

sú vyššie a stále populárnejšie sa stávajú nákupy, kde častokrát predáva obal, nie kvalita produktu.  

Všetky tieto skutočnosti môžu za zvýšené používanie hlavne plastových obalov, ktoré majú negatívne dopady na životné 

prostredie (The New Plastics Economy – Rethinking the future of plastics, World Economic Forum, Ellen MacArthur 

Foundation and McKinsey & Company 2016).  
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5. NÁVRHY A OPATRENIA NA ZNÍŽENIE MNOŽSTVA ODPADOV Z OBALOV A NÁVRH 

NA PODPORU MATERIÁLOV POUŽÍVANÝCH NA OBALY Z POHĽADU 

RECYKLOVATEĽNOSTI 
 

Aby sme mohli zabezpečiť efektívnu materiálovú recykláciu, je potrebné brať do úvahy nielen zloženie obalu u výrobcu vo 

vzťahu k recyklácii, ale efektívne nastaviť celkový systém. Nie je možné zabezpečiť oddelene jednotlivé časti systému bez 

ich prepojenia. 

Efektívnu recykláciu obalov ovplyvňuje niekoľko základných faktorov. Ich prepojenie a pochopenie súvislostí je kľúčom 

k celkovému efektívnemu systému. 

Efektivita recyklácie je založená aj na efektívnej infraštruktúre zberu a dotriedenia ako aj na dostatočných národných 

kapacitách na spracovanie odpadu. 

Základné faktory pre efektívnu recykláciu sú: 

1. Dizajn 

2. Zber – triedenie 

3. Recyklácia – technológie a dostatočné kapacity na spracovanie 

4. Využitie  recyklátu na trhu – umiestnenie recyklátu do výrobkov 

 

Užitočnosť používania recyklovaných materiálov sa musí v každom jednotlivom prípade starostlivo zvážiť.  

Pri tvorbe návrhov a opatrení na zníženie množstva odpadov z obalov sú rozhodujúce nasledovné aspekty: 

 
Prínos pre životné prostredie 
 
Recyklačné procesy si vyžadujú nie len energiu, ale aj spotrebu chemických a minerálnych látok/aditív alebo pigmentov, 

to sa odráža v environmentálnej stope recyklovaných materiálov. Vo výsledku však platí, že recyklácia je proces s výrazne 

nižšími emisiami skleníkových plynov v porovnaní s výrobou z primárnych zdrojov. 

 

Technická realizovateľnosť 
 
Mnohé aplikácie výrobkov, najmä špeciálne vysokokvalitné, si vyžadujú rovnako vysokokvalitné plasty. Už dnes je možné 

používať recyklované materiály PET pre nové obaly prichádzajúce do kontaktu s potravinami. Ďalším príkladom je materiál 

HDPE (napr. pilotný projekt Veľkej Británie, fľaše na mlieko alebo na kozmetické účely, avšak ide o uzavretý cyklus 

a priamy zber). Na dosiahnutie ďalšieho pokroku je potrebné hlavne odstrániť právne prekážky, ako napríklad ustanovenia 

Európskeho dohovoru o bezpečnosti potravín (EFSA)3, ktorý je potrebné preskúmať a upraviť. 

 

 

 

Cena 

                                                           

3 https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/efsa_sk  

https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/efsa_sk
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Cena recyklátu hrá primárnu úlohu v jeho využití. Zavedenie poplatku za emisie CO2, tzv. uhlíkovej dane, môže zatraktívniť 

používanie druhotných surovín, pretože tie spôsobujú výrazne nižšie emisie ekvivalentu CO2 ako primárne plasty. Výšku 

nákladov pri výrobe recyklovaných materiálov môže tiež ovplyvniť napríklad uplatňovanie prístupu "dizajn pre recykláciu“. 

To zahŕňa výber vhodných farbív, lepidiel a prísad. 

Významný a opakujúci sa  problém v recyklácií vybraných druhotných surovín je nerentabilita, na ktorú má vplyv viacero 

skutočností.  

 Nízka výkupná cena vybraných druhotných surovín. 

 Slabá sieť recyklátorov vybraných druhotných surovín. 

 Nízke vyťaženie LKW (nákladné auto). 

 Nízky výskyt vybraných druhotných surovín. 

 Vysoké prepravné náklady. 

 Nepredajnosť vybraných druhov druhotných surovín. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optické vlastnosti 
 
Pokiaľ nie je technicky možné odstrániť pigmenty alebo tlačiarenské farby prítomné v plaste, možnosti použitia 

recyklovaných materiálov zostanú obmedzené. Ak plastový priemysel nezníži svoje vysoké nároky na lesk a bezchybnosť 

plastov, bude to platiť aj pre recyklovateľné materiály. 

Priemysel v súčasnosti pracuje na zmývateľných farbách a snaží sa vyriešiť konflikt medzi marketingom a 

recyklovateľnosťou, napr. používaním oddeliteľných etikiet na nefarebných obaloch. 

 

 

Čuchové/senzorické vlastnosti 
 

Príklad: Zdroj NATUR-PACK 

PP/PS tégliky, ktorých výkupná cena sa v minulosti dlhodobo pohybovala na úrovni 20 -50 

eur/tona (aktuálna výkupná cena cca 150 eur/tona). Na spomínaný materiál neevidujeme 

recyklátora na území SVK, preto je potrebné expedovať materiál do zahraničia, a s tým súvisia 

aj vyššie prepravné náklady a komplikovanejší proces predaja, ako pri tuzemskom obchode. 

Vzhľadom na vyššie prepravné náklady je nutné maximálne možne vyťažiť LKW, aby náklady na 

dopravu 1 tony materiálu boli čo najnižšie. Ak zberová spoločnosť dokáže vytriediť dostatočné 

množstvo suroviny na expedíciu maximálne raz za rok, môže nastať problém s úplnou 

nepredajnosťou danej suroviny vplyvom poveternostných podmienok, degradácie materiálu, 

hlodavce... Ak spoločnosť materiál triedi napriek nízkemu výskytu, taktiež nastáva problém s 

nepredajnosťou materiálu, respektíve materiál vedia predať aj v menšom množstve ale náklady 

na dopravu materiálu k recyklátorom sú výrazne vyššie ako odplata za dodaný materiál.  

Riešenie: Dotácia druhotnej suroviny. Podpora recyklačných zariadení na Slovensku. 

Aktualizované zoznamy existujúcich kapacít. 
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V mnohých prípadoch dnes nežiaduce pachy bránia použitiu recyklovaných materiálov vo vysokokvalitných aplikáciách, 

ako sú potraviny, kozmetika a čistiace prostriedky. Je to spôsobené farbivami a lepiacimi látkami, ako aj prísadami do 

materiálov z predchádzajúceho procesu používania, ktoré sa uvoľňujú počas procesu recyklácie. Okrem toho v obaloch 

zostávajú zvyšky výrobkov počas bežného správania spotrebiteľa. Priemysel v súčasnosti úspešne pracuje na postupoch 

na odstránenie zápachu a jeho príčin. 

 

Kontaminácia 
 
Najväčšou výzvou pri používaní recyklovaných materiálov namiesto nových plastov je kontaminácia, ktorú nemožno 

vnímať ani opticky, ani prostredníctvom zápachu, ktorý ovplyvňuje mechanické vlastnosti recyklovaných materiálov na 

báze obalov. Doteraz sa dajú zistiť len pomocou zložitých analytických metód. Dôsledné uplatňovanie prístupu „dizajn pre 

recykláciu“ prispieva k zníženiu tohto problému. 

 

Právny rámec 
 

Právny rámec na mnohých miestach bráni používaniu recyklovaných materiálov. Medzi prekážky patria: 

 Chýbajúce normy pre používanie recyklovaných materiálov v kozmetických a potravinových obaloch. Z 

preventívnych dôvodov sa v sektore kozmetiky často používajú nové materiály s potravinárskymi normami, hoci by 

to v skutočnosti nebolo potrebné. 

 

 Zastarané priemyselné normy, ktoré sa zachovávajú napríklad z dôvodov poistenia. 

 

 EFSA: Dokonca aj pri nepriamom kontakte s potravinami majú recyklované materiály v súčasnosti len veľmi 

obmedzený použitie. Ustanovenia EFSA by sa mali revidovať, aby sa priemyslu uľahčilo rozvíjanie ďalších 

spôsobov použitia recyklovaných materiálov, ak to umožňuje zásada predbežnej opatrnosti. Testovacie metódy sa 

musia tiež prispôsobiť a prehodnotiť schvaľovacie postupy EFSA, aby sa o žiadostiach mohlo rozhodovať rýchlo. 

 
(Zdroj: https://www.agvu.de/wp-content/uploads/2019/11/Recommendations-for-Eco-Fee-Modulation.pdf) 

 
 

NAJVÄČŠIE BARIÉRY V RECYKLÁCII VZTIAHNUTÉ NA JEDNOTLIVÝCH AKTÉROV V REŤAZCI 
 

Nasledovný súhrn informácií poskytla OZV NATUR-PACK. Autori štúdie sa stotožňujú s uvedenými tvrdeniami. 

 

Medzi najväčšie bariéry v recyklácii z pohľadu výrobcu/predajcu patria: 

 nejednoznačnosť legislatívy a opatrení na dosiahnutie vyššej recyklácie – napríklad  označovanie na báze 

dobrovoľnosti,  

 neaktuálnosť označení vzhľadom k vývoju materiálov, na jednej strane nabádanie k využívaniu alternatív, na strane 

druhej je neupravená legislatíva ich rozlišovania, zberu,  

 absentujúce usmernenia pre výrobcov/pomoc výrobcom pri zámene problematických obalov, 

 neustála aktualizácia zákona o odpadoch a vykonávacích predpisov za účelom stabilizovania trhu, kt. je skôr 

kontraproduktívna smerom k recyklačným poplatkom, ktoré uhrádza výrobca.  

  

Medzi najväčšie bariéry v recyklácii z pohľadu obec/zberová spoločnosť: 

https://www.agvu.de/wp-content/uploads/2019/11/Recommendations-for-Eco-Fee-Modulation.pdf
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Obec: 

 horšia kvalita pri zbere v KBV formou  verejne zdieľaných ZN, v porovnaní s D2D, ktorý je zaužívaný v IBV, 

 nízka informovanosť občanov – obce nezverejňujú propagačné materiály a zákonné informácie v dostatočnom, 

resp. požadovanom rozsahu, 

 z dôvodu absencie finančnej motivácie (obec má bez ohľadu na výsledky triedenia odpadov nulové náklady, vytráca 

sa záujem a zodpovednosť za kvalitu triedenia) 

 zavádzanie množstvového zberu na úkor kvality triedeného zberu (zneužívanie bezplatného triedeného zberu na 

zmesový komunálny odpad) 

 odpadová turistika,  

 snaha niektorých jednotlivých obcí o samostatné riešenie odpadového hospodárstva, čo má za následok 

neefektívne nakladanie s odpadmi, hromadenie malých, často nesprávne vytriedených množstiev odpadov a 

problém s expedíciou materiálov na materiálové zhodnotenie. 

Zberová spoločnosť: 

 schopnosť optimálne nastaviť logistiku zberu, triedenia, lisovania a skladovania a následnej expedície DS, 

 personálne kapacity na úrovni predovšetkým výkonných pracovníkov triediacich liniek, ktorých je nedostatok – klesá 

záujem o prácu triedičov, 

 absencia cielených fondov na rozvoj triediacich liniek a techniky,  

 objektívne má obmedzený vplyv na otázku recyklácie, nakoľko pri správnom nastavení logistiky vie vyťažiť 

maximum z potenciálu vyzbieraného odpadu, avšak, problém je ekonomická bilancia celého procesu a dostupnosť 

koncoviek (recyklátorov) jednotlivých druhov odpadov. 

 

Medzi najväčšie bariéry v recyklácii z pohľadu OZV: 

 problematika vlastníctva odpadu. 

 

Evidencia dát týkajúcich sa reálnych zrecyklovaných množstiev a množstiev recyklátu, ktorý je využitý späť v 

obehu ako druhotná surovina je kľúčové. Ide o samostatné 2 prúdy, ktoré musia byť sledované oddelene. Lebo až fáza 

využitia recyklátu v nových výrobkoch a obaloch skutočne prezentuje cirkulárnu ekonomiku. 

Tieto dáta budú tvoriť základ pre ciele EÚ v rámci Európskej zelenej dohody, aby do roku 2025 bolo recyklovaných 

najmenej 10 miliónov ton plastov, ktoré by sa mali dostať do výrobkov a obalov v Európe.  

Preto by aj Slovensko malo pristúpiť k určitej harmonizovanej forme vykazovania dát, keďže ciele sú stanovené pre celú 

EÚ. 

Za týmto účelom bolo založené neziskové európske priemyselné združenie PolyRec4, ktorého úlohou je: 

 Monitorovať, overovať a podávať správy o európskych recyklovaných plastov. 

 Zbierať oficiálne údaje pre Circular Plastics Alliance (CPA). 

 Sledovať pokrok smerom k dosiahnutiu 10 mil. ton recyklovaných plastov plastov do roku 2025. 

 Používať nástroj RecoTrace™ na zaznamenávanie množstva recyklovaných plastov a ich používania v Európe. 

 

PolyREC®5 sa snaží zabezpečiť vysledovateľnosť, transparentnosť a dôveru v recyklovaný materiál pozdĺž celého 

hodnotového reťazca plastov. 

                                                           

4 https://www.polyrec.eu/news-resources 
5 https://www.polyrec.eu/_files/ugd/384344_6fd32536e31a45ceb9b8e5de0701dda7.pdf 
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Pre evidenciu a trekovateľnosť výroby a využitia recyklátu na trhu bol vytvorený nástroj RecoTrace™. 

Ide o: 

- Európsky online systém zberu údajov  

- nástroj bude zbierať údaje o: 

 množstve recyklovaných plastov a použití recyklovaného materiálu, 

 zber údajov bude diverzifikovaná podľa polymérov, sektorov, aplikácií a krajiny, v rámci EÚ27, UK, NO a CH,  

 Pre PO, PET, PVC, PS, EPS, XPS, PA, ABS a PC.  

 

 

 

 

 

 

PODPORA EKODIZAJNU OBALU – NÁVRH NA NASTAVENIE FINANČNEJ ZODPOVEDNOSTI 

VÝROBCU VO VZŤAHU K RECYKLOVATEĽNOSTI OBALU 

Z výsledkov nášho prieskumu vyplýva, že jednotliví výrobcovia sa téme ekodizajnu vo veľkej miere venujú. Prieskum sa 

zameral na obchodné reťazce, ktoré majú najväčšie zastúpenie na slovenskom trhu  (Coop Jednota, METRO, TESCO, 

Kaufland, Lidl)  

Z prieskumu vyplýva, že oslovené reťazce majú záujem o danú problematiku a v súčasnosti implementujú vybrané  

princípy ekodizajnu vo vzťahu k  vlastným značkám. Ich kroky sú reakciou na stúpajúci záujem a tlak verejnosti na zníženie 

plastového odpadu bez využitia, a zvýšenie záujmu o využívanie recyklátu.  

Bez ohľadu na legislatívny stav a povinnosti, výrobcovia sú tlačení do určitých environmentálnych zmien ako odklon od 

špecifických druhov plastov, považovaných za málo alebo vôbec nerecyklovateľné, tzv. problematické. Je možné vidieť 

snahy  výrobcov zefektívniť samotnú recykláciu na konci životného cyklu výrobkov. Preto je potrebné si uvedomiť, že 

v tomto prvom kroku zmena je viditeľná a hlásia ju aj samotní recyklátori. Čo je však potrebné zefektívniť je celkový systém 

pozdĺž celého hodnotového reťazca. Limity, ktoré bránia samotnej recyklácii uvádzame v závere štúdie. 

 

 

 

 

Za jednotlivé obchodné značky vyberáme tie informácie, ktoré sú relevantné vo vzťahu k recyklácii obalov: 

 

METRO Cash&Carry  

Obalová stratégia do roku 2023: 

 do roku 2023  dosiahnuť certifikáciu FSC/PEFC pre všetky papierové a lepenkové obaly a nápojové kartóny pod 

vlastnou značkou. 

 používať minimálne množstvá obalov (z hľadiska objemu a hmotnosti) tak, aby boli zabezpečené požiadavky na 

bezpečnosť a hygienu (REDUCE); 

 zvýšiť podiel recyklovateľných a recyklovaných materiálov (RECYCLE); 

Slovensko by malo podporiť európsku iniciatívu jednotnej evidencie a sledovateľnosti recyklátu 

a jeho využiteľnosti. Odporúčame sa zapojiť do danej iniciatívy a sledovať jej výstupy smerom 

k národným cieľom. 
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 vyhýbať sa problémovým zložkám ako PVC, PVdC, EPS ... ; 

 zvyšovať podiel bio-degradovateľných plastových obalových materiálov  (RENEW); 

 navrhovať opätovne využiteľné obaly. 

Implementované kroky: 

 zavedenie bezobalovej distribúciu detergentov (možnosť kúpiť si produkt do vlastných opakovane používaných 

obalov); 

 odstránenie tmavých plastových obalov, ktoré triediace linky často nedokážu identifikovať a tak sa nakoniec 

nezrecyklujú. 

 dosiahnutie 100 % pokrytia certifikovaného TetraPaku pod OB (informáciu o certifikácii nájdete na obaloch 

výrobkov). 

Spoločnosť v súčasnosti nedisponuje informáciami ohľadne rozdelenia plastových obalov na jednotlivé druhy. Uvedomujú 

si danú výzvu a ich snaha do budúcnosti je vytvoriť elektronický systém, ktorý bude viesť evidenciu o podrobnejšom 

zložení obalov. 

 

TESCO  

Obalová stratégia 4R – Remove/Reduce/Reuse/Recycle  

 Odstraňenie obalov, tam kde je to možné, keď sa nedajú odstrániť tak ich minimalizovať,  

 Podpora používania, jednodruhových obalových materiálov. Dodávatelia získajú  manuál tzv. RAG list 

(https://corporate.tesco.sk/udrzatelne-podnikanie/produkty/obaly/odstranenie-tazko-recyklovatelnych-materialov/ ), 

ktorý obsahuje obalové materiály, ktoré sa môžu používať a ktoré sú zakázané,– RED – zakázané, AMBER – 

povolené ale v obmedzenom režime, môžu sa použiť tam, kde nie je možná náhrada v GREEN oblasti materiálov. 

GREEN obsahujú jednodruhové materiály, ľahko recyklovateľné.  

 Odstránenie z obalov vlastnej značky ťažko recyklovateľné a nerecyklovateľné materiály, medzi inými aj PS 

(Polystyrén) a PVC (Polyvinyl-chlorid). Niektoré z materiálov v červenej oblasti „semaforu“ spôsobujú problémy pri 

spracovaní odpadu alebo nie je vytvorená sieť na ich spracovanie, keďže sa ich na trhu nie je dostatočný objem na 

spracovanie a cena za spracovanie je tým pádom vysoká. Týka sa to taktiež  „čiernych plastov“, ktoré sú ťažko 

triediteľné v rámci automatizovaných dotrieďovacích liniek.  

 RAG list sa pravidelne aktualizuje podľa situácii na trhu.  

 V prípade papierových obalov -  certifikácia FSC alebo PEFC povinná pre dodávateľov, tak aby boli využívané iba 

trvalo udržateľné zdroje. Pre ľahšiu recykláciu uprednostnenie obaly, ktoré nie sú laminované, maximálne 

laminované z jednej strany, aby sa zabezpečilo pri spracovaní oddelenie vlákien papieru od plastu a jeho následné 

spracovanie.  

 Eliminácia povrchových úprav ako napr. použitie UV lakov na papierovom materiály. 

 

 

 

 

 

 

Lidl a Kaufland 

Veľkosť obalu má vplyv na produkty, napríklad pre mäso balené v atmosfére potrebujeme 

dostatočný priestor pre plyn a výrobky by sa nemali dotýkať hornej fólie, čo však môže evokovať, 

že obalu je priveľa vzhľadom na produkt.  

Balenie vybraných druhov orieškov. Zmenšenie o 1-2 cm - pre zákazníka je táto zmena nebadaná, 

ale ročne sa ušetrí 420 kg plastového materiálu.  

 

 

 

https://corporate.tesco.sk/udrzatelne-podnikanie/produkty/obaly/odstranenie-tazko-recyklovatelnych-materialov/


 

58 
 

Stratégia v rámci obalov je  určovaná priamo  materskou spoločnosťou v Nemecku.  

Primárna stratégia pre plasty platí pre celú Schwarz Gruppe – „REset PLASTIC“  

  

Stratégia REset Plastic pozostáva z piatich oblastí, z ktorých každá zahŕňa rôzne opatrenia:  

 REduce sa zameriava na zníženie množstva plastov v logistike a technológiách obchodov.  

 REdesign zahŕňa všetky opatrenia týkajúce sa optimalizáciou obalov tak, aby boli šetrnejšie k životnému prostrediu.  

  REcycle sa zameriava na optimálne zber, triedenie a recykláciu výrobkov a obalov.  

  REmove sa zaoberá odstránenie plastového odpadu zo životného prostredia. 

  REsearch sa zameriava na výskum a objasňovanie. 

Cieľ: 

 Zníženie spotreby plastov pre privátne značky obalov do roku 2025 o 20 percent a zabezpečiť, aby sa 100 percent 

materiálu dalo čo najviac recyklovať. 

 Do konca roku 2023 sa čierne plasty pre obaly súkromných značiek nebudú používať, rovnako obmedzenie 

materiálov ako PA a PVC. 

 

 
 

 

 

 

 

Coop Jednota  

V súčasnosti nemá vytvorenú stratégiu pre ekodizajn svojich výrobkov. 

 

Správca záloh 

Určitá forma ekodizajnu, technického usmernenia pre výrobcov sa nachádza aj ako súčasť zmluvy medzi Správcom záloh 

a výrobcami. Má odporúčací charakter. 

V skutočnosti Správca nemá „právomoc“ zakázať použitie materiálu ktorý je v EU povolený, aj keď je bariérou v recyklácii, 

v tom prípade by mohlo ísť  o bránenie vstupu na trh, voľnému pohybu tovarov a pod.  

Spoločnosti majú k dispozícii vlastný manuál udržateľných obalov pre vybrané kategórie, tzv . 

Styleguide 2020. Manuál je tvorený požiadavkami a odporúčaniami pre udržateľnú optimalizáciu 

obalov pod vlastnou značkou. 

Ide o veľmi komplexný a detailný manuál, ktorý vyhodnocuje všetky kategórie obalov od 

zloženia, typov použitých materiálov, spôsob laminácie a  vrstvenia. Rovnako uvádza technické 

a technologické podmienky vyžadované pre daný druh obalu v  závislosti od druhu baleného 

výrobku.   

 

. 
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Ak výrobca uvedie na trh obal, ktorý nespĺňa všetky odporúčacie kritériá a naopak obsahuje časť, ktorá je tzv.  

„nepovolená“  účtuje si za to osobitný príplatok k poplatku výrobcov. 

Príklad: Výrobca uvedie na trh transparentnú fľašu so sleevom/rukávom pokrývajúcim viac ako 50% povrchu, priplatí si 

ešte osobitný príplatok. 

 

Nastavenie finančnej zodpovednosti výrobcu vo vzťahu k recyklovateľnosti obalu 

 

Nastavením finančnej zodpovednosti výrobcu vo vzťahu k recyklovateľnosti obalu sa detailne zaoberala štúdia 

(ekonomická analýza) Inštitútu environmentálnej politiky (IEP): Ako pretriediť triedený zber, 2020. 

Dostupná tu: https://www.minzp.sk/files/iep/ako_pretriedit_triedeny_zber.pdf 

 

Vo svojom zhrnutí autori tejto štúdie konštatujú: 

To, do akej miery sa výrobok dá recyklovať̌, závisí od jeho materiálového zloženia, a na to má spotrebiteľ len obmedzený 

vplyv. Výrobca určuje technické a materiálové požiadavky, čím vie ovplyvniť, čo sa bude diať s výrobkom na konci 

jeho životného cyklu. Toto je východisko konceptu rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV), ktorý sa od konca 

osemdesiatych rokoch začal uvádzať do praxe. RZV prenáša náklady po ukončení životného cyklu výrobku na výrobcu a 

dnes pod ňu spadajú elektrozariadenia, batérie a akumulátory, vozidlá, pneumatiky či obaly.  

Výrobcovia obalov a neobalových výrobkov zodpovedajú za fungovanie a financovanie triedeného zberu. Podľa 

údajov Štatistického úradu SR a dostupných analýz skoro tretinu komunálneho odpadu tvoria obaly a neobalové výrobky 

(ktoré sa podobne ako obaly tiež bezprostredne po spotrebovaní stávajú odpadom). Ich oddelený zber umožňuje vyššiu 

mieru recyklácie, lebo sa vyzbiera čistejší materiál, ako aj efektívnejšie stotožnenie nákladov na strane výrobcov týchto 

produktov. Triedený zber je však zabezpečovaný v prostredí protichodných záujmov troch hlavných subjektov. 

Obcí, ktoré chcú pre svojich občanov čo najkomfortnejšie podmienky na triedenie. Výrobcov zastúpených 

organizáciami zodpovednosti výrobcov (OZV), ktoré majú v plnej miere financovať triedený zber a ich objektívnym 

záujmom sú čím nižšie náklady. A zberových spoločností, ktorí tieto služby vykonávajú a z čoho tvoria svoj zisk.  

V súčasnej podobe systém RZV pre obaly a neobalové výrobky funguje od roku 2016 a napriek častým právnym úpravám 

vykazuje systémové nedostatky, ktoré vedú k výraznej miere nestability. Preto sa táto štúdia IEP zameriava na tento 

segment RZV a slovné spojenie „rozšírená zodpovednosť výrobcov“ stotožňuje s RZV pre obaly a neobalové 

výrobky.  

 

 

Aby boli poplatky pre výrobcov spravodlivé a viedli k predchádzaniu vzniku odpadu, je treba:  

 Znevýhodniť ťažšie recyklovateľné materiály vyššími poplatkami.  

 Dôsledne vyžadovať zodpovednosť za vzniknutý odpad.  

 Rozšíriť zodpovednosť výrobcov o náklady na odstraňovanie litteringu.  

 

Na zabezpečenie dostatočných podmienok na triedenie pri najnižších možných nákladoch je nutné:  

 Združovať samosprávy do väčších celkov.  

 Zaručiť stabilitu systému a predvídateľnosť zmluvných vzťahov.  

 Obstarávať služby triedeného zberu pre obce cez tendre.  

 Zabezpečiť povinný minimálny štandard služby a adekvátnu infraštruktúru natriedenie.  

https://www.minzp.sk/files/iep/ako_pretriedit_triedeny_zber.pdf


 

60 
 

 

Spravodlivý systém, ktorý obchádzanie pravidiel adekvátne trestá, si bude vyžadovať:  

 Vykonávať externý audit výrobcov.  

 Zlepšiť kontrolnú činnosť a zber údajov.  

 Uplatňovať jasné a motivačné pokuty.  

 

Aby sa RZV prejavila v eko-dizajne, a teda predchádzaní vzniku odpadu, je potrebné znevýhodniť ťažko 

recyklovateľné materiály významne vyššími poplatkami. Výrobcovia recyklovateľných materiálov na Slovensku nepociťujú 

výhody, práve naopak, krížovo dotujú systém. Je nutné vyžadovať od výrobcov, aby plne niesli náklady spojené s ich 

obalmi a neobalovými výrobkami na konci životného cyklu.  

Výška poplatkov v rámci RZV v súčasnosti neodzrkadľuje environmentálne dopady používaných materiálov. 

Výrobcovia, ktorí na trh uvádzajú recyklovateľné materiály, nie sú v súčasnosti zvýhodnení, poplatky sa v rámci prúdov 

materiálov zásadne nelíšia a neodzrkadľujú environmentálnu záťaž materiálu. Dochádza tak ku krížovej dotácii medzi 

recyklovateľnými a nerecyklovateľnými výrobkami. Okrem toho časť vybraných výrobkov obchádza systém triedeného 

zberu a končí v zmesovom komunálnom odpade. Niektoré OZV, zberové spoločnosti či mestá nesprávne usmerňujú 

občanov, aby netriedili určité druhy odpadov, a miesto výrobcov tak náklady za tento odpad hradia občania.  

Je nutné zaviesť pravidlá, ktoré budú výrazne diferencovať poplatky medzi aj v rámci jednotlivých prúdov odpadu. 

Výška poplatkov by mala brať ohľad na recyklovateľnosť, obsah recyklátu a náklady na zber a spracovanie materiálu. 

Výrobcovia výrobkov z materiálov, ktoré nemožno v požadovanej miere recyklovať, by mali platiť osobitný poplatok.  

Slovensko by malo zároveň integrovať zodpovednosť za voľne pohodený odpad (littering) do systému RZV. Výrobcovia 

vedia významne ovplyvniť mieru litteringu dizajnom či zložením výrobku, dnes ale nie sú motivovaní k takýmto úpravám, 

lebo tieto náklady nie sú zosobnené.  

Poplatky za obaly nezodpovedajú nákladom na ich spracovanie a v závislosti od materiálu sa zásadne nelíšia. 

Napríklad poplatky pre výrobcov plastových obalov sú dotované prostredníctvom poplatkov od výrobcov ostatných 

materiálov. Kým na Slovensku sú poplatky za jednotlivé prúdy odpadov približne na rovnakej úrovni, v iných krajinách sú 

výrazne diferencované. Vo všeobecnosti sa platí najviac za plasty, nasledujú viacvrstvové kombinované materiály 

(nápojové kartóny). Naopak poplatky za sklo a papier sú inde v priemere 7 až 10 násobne nižšie než na Slovensku. Na 

základe dostupných údajov o nákladoch a poplatkoch slovenských OZV predpokladáme, že poplatky za papier a sklo by 

u nás mali byť menej ako polovičné a pre plasty vyššie o približne 13 %.  

 

Poplatky pre výrobcov za jednotlivé druhy materiálov (eur/ton) 
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Recyklovateľné plasty dnes paradoxne dotujú tie nerecyklovateľné. Na Slovensku existuje iba základná diferenciácia 

poplatkov podľa prúdov, v rámci nich sa už materiály neodlišujú. Kým v Belgicku je poplatok pre iné plasty ako PET alebo 

HDPE 1,5 násobne vyšší, na Slovensku sa na polypropylén, polystyrén či polyetylén vzťahuje rovnaká sadzba, hoci 

skutočné náklady životného cyklu sú rôzne (Zero Waste Europe 2015). Náklady na jednotlivé materiály závisia od ich 

výkupných cien, ktoré sú určené ich recyklovateľnosťou, resp. tým do akej miery sa dokážu zhodnotiť. Jedna sadzba pre 

všetky plasty umožňuje krížovo dotovať ťažšie recyklovateľné materiály, čím sa oslabuje tlak na zreálnenie nákladov a 

následný ekologický dizajn.  

Jednotlivé sadzby poplatkov by mali byť diferencované vzhľadom na environmentálne kritériá.  

Takémuto stanoveniu poplatkov sa hovorí ekomodulácia a materiály sú diferencované napr. podľa obsahu recyklátu, 

biologickej rozložiteľnosti, dostupnosti a náročnosti spracovateľských kapacít či informácií o recyklovateľnosti priamo na 

obale (Watkins, a iní 2017). Okrem toho je problematické obaly či jednorazové produkty možné znevýhodniť dodatočným 

zdanením či zákazom skládkovania a spaľovania určitých typov materiálov (Zero Waste Europe 2015).  

Konkurencia medzi OZV bráni prirodzenej diferenciácii poplatkov, iniciatívu by preto mal prevziať štát. Zahraničné 

OZV implementovali ekomoduláciu v sadzobníkoch na základe podnetu zo strany štátu. Aj vplyvom európskej legislatívy 

bude musieť Slovensko aplikovať ekomoduláciu, pričom presný spôsob určí vyhláška, resp. zákon a bude sa odvíjať od 

odporúčaní, ktoré EÚ pripravuje. Pre voľný trh výrobkov by bolo ideálnym spôsobom jednotné celoeurópske riešenie 

založené na prísnom vyžadovaní prenesenia nákladov do ceny (v spojení s penalizáciou negatívnych externalít na životné 

prostredie). V praxi je ale možné, že tento spôsob nebude úplne aplikovateľný pre náročnosť na kontrolu a vôľu členských 

štátov. Poplatky za uvedené obaly a neobalové výrobky by však mali rešpektovať nasledovné princípy:  

 Poplatky za jednotlivé materiály majú byť diferencované a odzrkadľovať recyklovateľnosť a reálne náklady 

na zber a spracovanie daného materiálu. Pri stanovovaní jednotlivých kritérií recyklovateľnosti možno vychádzať 

zo skúseností zo zahraničia. Talianska OZV CONAI berie do úvahy, do akej miery materiály možno triediť a recyklovať 

(CONAI 2018). V Belgicku sú sadzby plastov stanovené podľa náročnosti ich spracovania, najnižšia sa vzťahuje na 

PET, vyššia na HDPE a najvyššia na ostatné plasty. Španielska OZV Ecoembes zvýhodňuje tvrdé a opätovne 

použiteľné plasty (PET, HDPE) o pätinu nižšou sadzbou ako ostatné plasty (mäkké HDPE, LDPE) (PRO Europe 

2019). Lepšie spracovateľné materiály sú v Holandsku podporené nižšou sadzbou a osobitná sadzba platí pre 

biologicky rozložiteľné plasty (Afvalfonds Verpakkingen 2019). 

 Osobitne zvýhodniť možno obaly a neobaly s určitým obsahom recyklátu, čím sa podporí trh so sekundárnym 

materiálom. Taktiež možno podporiť opakovane použiteľné obaly a výrobky. Kým číre sklo alebo hliník je možné 

recyklovať donekonečna, pri viacerých materiáloch sa každou recykláciou zhoršuje kvalita materiálu. Výška poplatku 

by mala zohľadňovať aj tento faktor. V Nemecku sú poplatky odstupňované podľa ekologických kritérií a odvíjajú sa 

aj od obsahu recyklovanej zložky (European Sustainable Business Federation 2019). Toto kritérium by ale nemalo 

byť jediné ani hlavné, ale doplnkové k požiadavke recyklovateľnosti.  

 

 Ak daný materiál nedosahuje požadovanú mieru materiálovej recyklácie, mal by byť zaťažený osobitným 

poplatkom pre environmentálne menej šetrné materiály. Tie tak budú znevýhodnené a výrobcovia budú 

motivovaní k tomu, aby brali ekodizajn do úvahy už pri tvorbe produktov. Už dnes je napr. vo Francúzsku výrobca 

penalizovaný zvýšeným poplatkom, ak neexistuje recyklačný kanál pre daný materiál, alebo ak obsahuje nežiaduce 

aditíva, či jeho tvar komplikuje následné spracovanie (Zero Waste Europe 2015). Na ohodnotenie environmentálnej 

šetrnosti možno využiť aj návody na ekologický dizajn, aké vydala napríklad aj Univerzita pre aplikované vedy vo 

Viedni. Obal síce môže byť vyrobený z recyklovateľných materiálov, ich kombinácia či dizajn však môžu znemožniť 

materiálové zhodnotenie (FH Campus Wien 2019). Pri stanovovaní výšky poplatku je však nutné brať do úvahy aj to, 

či privysoká sadzba nebude v konečnom dôsledku viesť k vyššej environmentálnej záťaži. Dôležitou vlastnosťou 

obalov je totižto aj to, do akej miery chránia výrobky pred poškodením, keďže tým predlžujú ich trvanlivosť a znižujú 

riziko vzniku odpadu, najmä z potravín (Wikström, a iní 2014). 

 

 Na obaly s nebezpečným obsahom by sa mala vzťahovať vyššia sadzba, aby sa podporil ekologický dizajn 

samotných produktov. Obaly majú vlastné požiadavky na zloženie z hľadiska bezpečnosti, ale výrobok vo vnútri 



 

62 
 

môže byť rizikový či potenciálne nebezpečný (napr. obaly z motorových olejov môžu v prírode kontaminovať vodné 

zdroje, rozpúšťadlá ako toluén dráždia sliznice živých organizmov). Obal sa v tomto prípade považuje za nebezpečný 

odpad v rámci vyhradeného prúdu. Zvýšená sadzba poplatku by sa mala vzťahovať aj na obaly z potenciálne 

nebezpečných produktov. Fost Plus v Belgicku stanovuje sadzby pre kontaminované obaly vo výške približne 620 

alebo 780 eur za tonu. Slovinský SLOPAK vyberá za plasty základný poplatok 195 eur, ale na nebezpečné odpady 

sa vzťahuje sadzba 570 eur (PRO Europe 2019).  

 

 Tie obaly a neobaly, ktoré neuvádzajú informácie o recyklovateľnosti materiálu, by mali byť penalizované 

vyšším poplatkom. Pre triedený zber je podstatné pestovanie pravidelných návykov obyvateľov, pričom aj samotní 

spotrebitelia očakávajú uvádzanie informácií o recyklovateľnosti priamo na obale (Cole 2019). Vo Francúzsku sa na 

označenie takýchto produktov používa osobitné logo a spotrebiteľ je upozornený na to, že daný výrobok bude riadne 

recyklovaný. Kritériá na označenie by nemali vychádzať len z technologickej možnosti recyklácie, ale mali by 

odzrkadľovať reálne výsledky recyklácie týchto materiálov uvedených na slovenský trh.  

Do budúcna možno zvážiť oddelenie komunálneho a priemyselného odpadu v systéme RZV vrátane osobitných cieľov. 

Vo viacerých krajinách EÚ vrátane susedného Rakúska, či Českej republiky je štandardom, že povinnosti vyplývajúce z 

podnikového odpadu sú oddelené od povinnosti financovať triedený zber odpadu. To vedie k tomu, že za obaly, ktoré 

nesmerujú do komunálneho odpadu, platia výrobcovia menej, lebo sú s nimi spojené nižšie náklady. Na Slovensku sa 

dnes nerozlišuje medzi priemyselným a komunálnym odpadom a tí, čo uvádzajú na trh priemyselný odpad, majú povinnosť 

financovať aj triedený zber. OZV môžu plniť ciele aj cez podnikový odpad, čo robia nákupom potvrdeniek o zhodnotení 

odpadu od zberových spoločností. Cenník pre výrobcov je však rovnaký. Prípadná zmena by si vyžadovala zavedenie 

osobitných cieľov a prísnu kontrolu, lebo pre výrobcov je finančne výhodné vykazovať komunálne obaly za priemyselné a 

to najmä, ak by to bolo v rámci jednej OZV. V niektorých krajinách ako napr. Belgicko preto existuje osobitná OZV pre 

priemyselný a osobitná pre komunálny odpad, čo otvára otázku, či v prípade striktného oddelenia týchto odpadov 

nevykonať aj analýzu efektívnosti fungovania súčasného modelu OZV.  

Autori štúdie IEP uvádzajú návrh ako možno diferencovať poplatky v praxi.  

Poplatky, ktoré platia výrobcovia, dnes nezodpovedajú skutočným nákladom, ktoré sú spojené s daným materiálom. Kým 

napríklad výrobcovia papiera platia za tonu približne raz toľko, než by mali, výrobcovia, ktorí uvádzajú na trh plasty, platia 

menej. Vychádza to z údajov o nákladoch, ktoré IEP poskytla jedna slovenská OZV, na základe ktorých z uvedeného 

množstva obalov podľa materiálov a výšky sadzieb pre výrobcov odhadli predpokladané príjmy OZV z jednotlivých 

materiálov. Výšku čistých nákladov jednotlivých materiálov na zber z domácností a ich zhodnotenie porovnali s 

predpokladanými príjmami za jednotlivé materiály. Výsledky, ako aj porovnanie cenníkov jednotlivých OZV naznačujú, že 

ceny medzi jednotlivými prúdmi sa zásadne nelíšia a v rámci prúdov už vôbec.  

 

Tabuľka: Aké by dnes mali byť poplatky výrobcov (eur/t)  

 

 

 

 

 

Návod ako implementovať ekomoduláciu v súčasnosti pripravuje aj Európska komisia v spolupráci s konzultačným 

konzorciom Eunomia. Jeden z možných spôsobov implementácie ekomodulácie na Slovensku je, že štát stanoví 

minimálne ceny po prúdoch, ako aj systém malusov (penalizácií), či bonusov (znížení cien). Minimálnymi cenami sa 

zabezpečí, že ceny nepodlezú určitú úroveň. Zároveň systém malusov a bonusov prenesie gro nákladov na tých, ktorí 

uvádzajú na trh nerecyklovateľné materiály.  
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Definícia nerecyklovateľnosti je kľúčovým parametrom. Nemožno ju stotožniť s technickou možnosťou recyklácie, ale mala 

by vychádzať z toho, či OZV dokázala v danom období zrecyklovať predpísaný podiel z materiálu uvedeného na trh. Pri 

viacerých druhoch plastu možno už dnes zdokladovať technickú možnosť recyklácie, no tá je často natoľko drahá, že sa 

reálne neuplatňuje (d’Ambrières 2019). Zvýhodnené by mali byť len tie materiály, ktoré sú reálne recyklované.  

 

V zmysle odporúčaní si ich aplikáciu možno predstaviť tak, že sa legislatívne určia:  

 

 Minimálne výšky poplatkov pre jednotlivé prúdy odpadu: napr. na úrovni „optimálnych poplatkov“ v tabuľke vyššie;  

 Definuje sa recyklovateľnosť a pre nerecyklovateľné materiály sa určí malus: napr. za materiál (nie prúdu 

odpadu), ktorý nedosiahne v uplynulom roku mieru recyklácie aspoň na úrovni 20 % bude výrobca platiť násobok 

základného poplatku pre vyhradený prúd odpadu;  

 Rovnako sa stanoví osobitná sadzba aj pre nebezpečné materiály; prípadne malus k základnej sadzbe materiálu, 

napr. v hodnote 300 eur za tonu plastov znečistených riedidlami;  

 Pre obaly a neobaly, ktoré neobsahujú informáciu o recyklovateľnosti sa stanoví osobitný malus: napr. 5 % zo 

základného poplatku pre vyhradený prúd odpadu, ktorý si uplatňuje OZV;  

 Pre výrobky bez obsahu recyklátu sa stanoví malus: napr. do výšky 20 % zo základného poplatku pre vyhradený 

prúd odpadu, ktorý si uplatňuje OZV.  

V praxi by to vyzeralo tak, že výrobca, ktorý uvádza na trh recyklovaný papier a dnes platí 99 eur/t, by po novom mohol 

platiť 41 eur/t, naopak výrobca nerecyklovateľných jogurtových téglikov, ktorý dnes platí 114 eur/t, by platil 258 eur/t. Ak 

by na obale neuviedol informáciu o recyklovateľnosti, platil by ešte o 6,45 eur/t viac. Ak nebude obsahovať recyklát, tak 

bude platiť o ďalších 25,8 eur/t viac. 

 

 

NÁVRH METODIKY NA POSÚDENIE PRODUKTOV UMIESTNENÝCH NA TRH Z HĽADISKA 

RECYKLOVATEĽNOSTI V SR A SUSEDNÝCH KRAJÍN 

 

Recyklovateľnosť obalov by mala byť rozhodujúcim kritériom pre ekomoduláciu.  

Recyklovateľnosť obalov je založená na fyzikálnych a chemických princípoch. Tie sú univerzálne a preto nie je prioritou 

vyvárať osobitné národné metodiky, ale je dôležité zharmonizovať jednotlivé požiadavky platné pre celú EÚ, dosiahnuť 

tak cieľ uzatvárania materiálových tokov. 

 

Jedným z najdôležitejších kritérií je:  

 Určiť materiálový základ (kov, plast, papier alebo sklo), 

 Triediteľnosť a separovateľnosť 

 Zvyškové vyprázdňovanie – na čo najvyššej úrovni 

 Neprítomnosť nečistôt, ktoré bránia recyklácii 

 

Technické kritériá, ktoré umožňujú teoretickú recykláciu obalov, sa dajú jasne a jednotne určiť. Ak sú splnené, príslušný 

obal je "pripravený na recykláciu". 
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Skutočná recyklovateľnosť obalov však závisí od infraštruktúry, ktorá je v členskom štáte k dispozícii na zber, triedenie a 

recykláciu obalov. Tá sa v niektorých prípadoch výrazne líši. Obaly, ktoré sa môžu recyklovať v jednom členskom štáte 

EÚ, pretože sa preukázalo, že bol úspešne zozbieraný, triedený a recyklovaný v značnom rozsahu, nemusí byť 

preukázané v inom.  

Preto do hodnotenia efektívnej recyklácie musí byť zahrnutá dostupná infraštruktúra. 

Návrh metodiky – príbeh Nemecka 

V súčasnosti neexistuje právne záväzná požiadavka na zavedenie povinných opatrení pre recyklovateľnosť a povinný 

obsah recyklátu v obaloch. Avšak už v troch krajinách EÚ, Nemecko, Taliansko a Francúzsko, sa zaviedli základné 

štandardy pre vyššie popísané požiadavky. 

Po preštudovaní dostupných materiálov autori dospeli k záveru, že Slovensko by mohlo nasledovať postup Nemecka 

v rámci metodiky zavedenia štandardov recyklovateľnosti.  

Tzv. „Minimálny štandard recyklovateľnosti“6 podľa vzoru Nemecka sa ukázal ako optimálny základ pri vývoji národných, 

ale aj  európskych usmernení. 

Minimálny štandard na meranie recyklovateľnosti bol vyvinutý v interakcii medzi jednotlivými zástupcami štátnych inštitúcii, 

súkromných spoločností ale aj zástupcami priemyslu. Vzťahuje na všetky bežné predajné obaly. 

Táto norma opisuje kritériá, ktoré musia systémy RZV kontrolovať, aby získali základ pre výpočet poplatkov na základe 

recyklovateľnosti. 

Norma sa zverejňuje každý rok. Je záväzná pre OZV pri výpočte poplatkov, ale je zároveň nezáväzným usmernením pre 

výrobcov pri navrhovaní obalov. 

Minimálne kritériá, ktorými sa zaoberá zahŕňajú: 

1. Existencia triediacej a recyklačnej infraštruktúry, ktorá umožňuje vysokokvalitnú mechanickú recykláciu týchto 

obalov. 

2. Možnosť triedenia obalov, ako aj prípadná oddeliteľnosť ich zložiek. 

3. Kompatibilita zložiek obalu alebo látok v ňom obsiahnutých, ktorá by mohla mať vplyv na efektívnu recykláciu  v 

súčasnosti používaných technológií. 

 

Výsledkom je určenie podielu, ktorý je možné recyklovať. Výsledok je následne rozdelený do stupnice 0-100% do 

nasledujúcich kategórii: 

 Žiadna recyklovateľná časť. 

 Mierne recyklovateľné. 

 Stredne recyklovateľné. 

 Vysoko recyklovateľné. 

 

Cieľom samotného nastavenie sú tieto očakávané výsledky: 

1. zvýšenie miery recyklácie, 

2. zvýšenie používania recyklovaného obsahu, 

3. Zvýšená efektivita postupov dizajnovania pre recykláciu, 

4. zvýšenie trhovej hodnoty vyzbieraných odpadov z obalov. 

                                                           

6 https://2k4bgph7j4sduupz1gb3cyom-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2022/03/NWRA-report-v3-Final-Issued-.pdf 
 

https://2k4bgph7j4sduupz1gb3cyom-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2022/03/NWRA-report-v3-Final-Issued-.pdf
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Z doterajších zavedených postupoch v krajinách ako Nemecko, Francúzsko a Taliansko sa ukazuje, že daný systém je 

najúspešnejší pri dosahovaní výsledku 1., výsledky 2 a 3 nie je možné v z doterajších zistení potvrdiť alebo vyvrátiť. 

V súčasnosti Európska komisia vypracúva usmernenia s cieľom poskytnúť konzistentný mechanizmus, ktorý môže 

zabezpečiť harmonizovaný postup v celej Európe. 

Ten umožní výrobcom vykonať zmeny v dizajne pre celú Európu a nie len pre programy RZV jednotlivých krajín. RZV v 

Európe doteraz nebola navrhnutá tak, aby stimulovala používanie recyklovaných materiálov alebo podporovala dizajn 

výrobku v prospech recyklovateľnosti.  Až teraz tieto sa dostávajú do centra pozornosti. 

 

Ako uvádza OECD vo svojom prehľade modelov RZV na celom svete, "vplyv RZV na ekodizajn pre obaly bol menší, ako 

sa pôvodne očakávalo".7 

Na dosiahnutie skutočnej obehovosti však bude potrebné zvoliť kombináciu viacerých postupov a mechanizmov.   

                                                           

7 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/08a892b7-9330-11ea-aac4-01aa75ed71a1/language-en 
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6. ZÁVEREČNÉ VYHODNOTENIE VÝSTUPOV ŠTÚDIE 
 

Aj keď bežní ľudia často stotožňujú triedenie s recykláciou, nie všetko, čo človek odhodí do triedeného zberu, sa aj podarí 

zrecyklovať. V skutočnosti sa vo svete zrecykluje iba 14 % plastov uvedených na trh (World Economic Forum 2016). Kým 

materiály ako PET (nápojové obaly) alebo HDPE (čistiace prostriedky) sú relatívne bežne recyklované, iné materiály ako 

PS (tégliky od jogurtov), či PP (obaly od sladkostí), alebo PVC (hračky) končia na skládkach alebo v spaľovniach.  

Aj keď existuje technológia ich recyklácie (Grigore 2017), výsledný materiál má často obmedzený odbyt, resp. samotný 

proces je pridrahý a predražuje recyklovaný materiál oproti primárnym substitútom. Nie všetok recyklát sa totižto dá použiť 

na ten istý účel, ako bol pôvodný výrobok. Napríklad polyméry každou recykláciou strácajú svoje vlastnosti, čo obmedzuje 

ďalšie využitie (Hahladakis a Iacovidou 2018). Z hygienických dôvodov je taktiež dnes náročné vyrobiť novú fľašu len čisto 

z recyklátu PET (Welle 2011), ale je na to nutný aj primárny materiál. Využitie recyklátu PET je ale bežné v textilnom 

priemysle.  

Ideálne materiály sú tie, ktoré možno recyklovať na ten istý účel. Sklo (najmä obalové), podobne ako kovy, sú v podstate 

úplne recyklovateľné a to bez straty kvality. Proces recyklácie skla je ale mimoriadne energeticky náročný (aj keď menej 

náročný ako výroba nového skla), na výrobu tony recyklovaného skla sa spotrebuje približne 1150 kWh energie (ICF 

2019). U skla vplýva na cenu farba, u kovov hrá rolu konkrétny materiál, keďže hliník (väčšina plechoviek) je oveľa drahší 

materiál než oceľ (konzervy). Takmer všetky papierové obaly sú recyklovateľné a iba 3 % sú ťažko recyklovateľné (napr. 

papierové poháre na nápoje, nápojové kartóny) (Confederation of Paper Industries 2019). Priemerné papierové vlákno 

môže byť recyklované 5 až 7 krát (ADEME, Bio by Deloitte 2017) a postupnou recykláciou stráca svoje vlastnosti a 

obmedzuje sa jeho využitie, pričom napr. papierový obal na vajíčka už ďalej nie je recyklovateľný (ale stále sa dá ďalej 

využívať pri bezobalovom nákupe).  

Papier síce nemožno donekonečna recyklovať na ten istý účel (Fostplus 2020), je ale ľahko biodegradovateľný, teda vie 

sa prirodzene rozložiť v prírode. To síce nedokáže bežný plast, už dnes je ale k dispozícii výskum plastov, ktoré sú 

biologicky rozložiteľné (napr. slovenský patent NONOILEN). Tieto materiály sú ale poväčšine biodegradovateľné iba v 

priemyselných podmienkach. Je ich taktiež nutné zbierať oddelene, lebo v prípade, ak by sa dostali medzi iný materiál, 

vedeli by znehodnotiť jeho recykláciu (napr. celú vzorku PET). Biodegradovateľné plasty nemožno plne stotožňovať s 

„bioplastami“, do tejto kategórie spadajú aj také materiály, ktoré sa síce vyrábajú z obnoviteľných zdrojov (napr. kukurice), 

ale nemajú schopnosť biodegradácie. Tieto plasty sa v prírode správajú ako bežné plasty.  

Slovensko už dnes disponuje technológiami na recykláciu väčšiny materiálov vrátane rôznych typov plastov. Nedá sa 

však povedať, či sú dostatočné, keďže na jednej linke sa spracúva viacero materiálov. Hlavnou bariérou ale je samotný 

trh, keďže pri súčasných cenách nie je dopyt po recyklátoch určitých plastov či kombinovaných materiálov. Recyklácia 

tak neprináša zisk, čo vedie k tomu, že lacnejšie je materiál skládkovať. Skôr ako investície do nových kapacít je nutné 

nastaviť regulácie tak, aby boli materiály, ktoré dnes nie sú v požadovanej miere recyklované, výrazne znevýhodnené, 

čo môže naštartovať prirodzené trhové procesy a inovácie smerom k rentabilnej recyklácii. (Zdroj: IEP, Ako pretriediť 

triedený zber, 2020, https://www.minzp.sk/files/iep/ako_pretriedit_triedeny_zber.pdf ) 

Vypracovanie štúdie s názvom „Analýza a prieskum najčastejšie používaných obalov umiestňovaných na trh SR so 

zameraním na dotrieďovacie a recyklačné zariadenia“ vyplýva z aktuálneho Programu predchádzania vzniku odpadu 

Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025 ako opatrenie s označením O.29. Predmetný program je k dispozícií na 

webovom sídle Ministerstva životného prostredia v Sekcii environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odpady a obaly, 
https://www.minzp.sk/odpady/program-predchadzania-vzniku-odpadu/.  

Štúdia sa primárne zaoberá najpoužívanejšími plastovými obalmi umiestnenými na trh SR so zameraním sa na 

recyklovateľnosť a návrhom obmedzenia množstva odpadov z obalov. Cieľom predmetnej analýzy je nasmerovať 

výrobcov obalov na využívanie takých plastov, ktoré pri navrhovaní a výrobe budú mať vyššiu trvácnosť, opätovnú 

použiteľnosť a recyklovateľnosť vysokej kvality. V rámci opatrení, ktoré prijala Európska komisia v roku 2018 sa všetky 

plastové obaly uvádzané na trh EÚ do roku 2030 majú stať buď opätovne použiteľnými, alebo nákladovo efektívne 

recyklovateľnými.  

https://www.minzp.sk/files/iep/ako_pretriedit_triedeny_zber.pdf
https://www.minzp.sk/odpady/program-predchadzania-vzniku-odpadu/
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Štúdia vychádza z vlastného prieskumu informácií od vybraných dôležitých aktérov v rámci nakladania s odpadmi z 

obalov. Získané dáta sú v štúdii použité vo forme, ako nám boli predložené. Z toho vyplýva detailnosť, ale zároveň 

nejednotnosť výstupov. Je dôležité zapracovať tieto zistenia v rámci celkového pochopenia problematiky odpadov 

z obalov. Zároveň boli v štúdii zapracované výstupy z analýzy spracovateľských kapacít pre vybrané druhy plastov. 

 

V rámci predkladanej analýzy sme sa pokúsili zodpovedať  nasledovné otázky: 

 Aké kritériá materiálovej efektívnosti začleniť do produktových štandardov so zreteľom na prírodné zdroje a tvorbu 

odpadov v priebehu životného cyklu produktu? 

 Aké je materiálové zloženie plastových obalov vo vzťahu k možnosti ich recyklácie, keď sa stanú odpadom? 

 Ako posudzovať obaly umiestnené na trh SR z hľadiska recyklovateľnosti s využitím spracovateľských kapacít v SR, 

resp. v susedných krajinách?  

 Aká je efektívnosť využitia obalu vo vzťahu k balenému produktu a možnosť jeho redukcie, podpora ekodizajnu 

obalu? 

 

Obaly umiestnené na trh SR  

Za najčastejšie používaný obal považujeme plastový obal. Je ľahký a z toho dôvodu množstvá v tonách na prvý pohľad 

vo vedených štatistikách nepreukazujú jeho najčastejší výskyt. Za relevantnejší ukazovateľ pre tento druh odpadu je 

vhodné považovať objem vyprodukovaného odpadu. 

Zo získaných údajov od spoločnosti OZV NATUR-PACK môžeme konštatovať nasledovné: 

Zo zloženia plastových obalov uvádzaných na slovenský trh je najzastúpenejším polymérom PE (HDPE, LDPE) a PP, 

ktoré tvoria približne 50% z celkového zastúpenia obalov, nasleduje PET s približne 15%. Treba si však uvedomiť, 

že údaje sú iba od jednej organizácia a z prvého kvartálu roku 2022. Avšak zloženie kopíruje globálne štatistiky 

zastúpených materiálov na trhu.  

 

Materiálové zloženie plastových obalov, keď sa stanú odpadom. 

V prípade zloženia plastových materiálov v komunálnych odpadoch, zloženie a poradie je odlišné od uvedeného na trh. 

Najzastúpenejším materiálom je PET s približne 40%, PE (HDP, LDPE) 11%. Kelímky a tégliky tvoria približne 25% 

(predpokladáme hlavný materiál PP). Tieto údaje pochádzajú z analýz triedeného zberu žltých kontajnerov od organizácii 

NATUR-PACK a ENVI - PAK, ktoré vykonali spolu viac ako 600 analýz. 

 

Recyklovateľnosť s využitím spracovateľských kapacít v SR, resp. v susedných krajinách 

Podľa OZV NATUR-PACK je na Slovensku plne pokrytá kapacita na spracovanie materiálov PET a fólia (transparentná, 

farebná). Ostatné druhy plastov je nutné umiestňovať na recykláciu aj v zahraničí (HDPE, tvrdé plasty, PP/PS kelímky). 

Plastové DS končia najčastejšie v Poľsku, Česku, Maďarsku, Rakúsku, či na Ukrajine. 

V kontexte otázky spracovateľských kapacít na Slovensku, vychádzajúc z povoľovacích súhlasov na prevádzky a nie 

z aktuálnych využívaných kapacít konštatujeme, že pri porovnaní množstiev odpadov z plastov zrecyklovaných v roku 

2019 (52%) - 71 133 ton plastových obalov, a naprojektovaných kapacít s kódom zhodnotenia R3 -  48 196 ton (neboli 

zarátane kapacity so súhlasmi s viacerými kódmi zhodnotenia (R12, 13, 4, 5), keďže sme ich nevedeli samostatne oddeliť 

iba na recyklačné kapacity) Slovensko má kapacity na spracovanie približne 36% vyprodukovaných plastových odpadov 

z obalov (2019).  

Zahrnutím kapacity, ktorá sa ukrýva v súhlasoch s ďalšími kódmi je vysoko pravdepodobné, že môžeme dosiahnuť 

slovenskými kapacitami povinné ciele. Avšak stále upozorňujeme, že ide o tzv. papierovú kapacitu. 
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Z toho vyplýva skutočnosť, že ekonomika a financie zohrávajú prioritnú úlohu. 

Za dôležitý (a zároveň prvý) chýbajúci článok reťazca k úspešnému predchádzaniu vzniku odpadov považujeme 

podrobnú evidenciu.  Aktuálne, jednotné a prehľadné informácie o odpade a jeho toku sú kľúčové pre strategické 

plánovanie v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré bez nich nie je efektívne. 

Navrhujeme ju rozšíriť o evidenciu jednotlivých materiálov (PET, HDPE, LDPE, PP, PS, XPS, EPS, PVC, biologicky 

rozložiteľné plastové obaly, kompozity; zároveň ich rozdeliť na transparentné, priehľadné farebné, nepriehľadné farebné), 

z obalov uvádzaných na trh samostatne vykazovať tie spotrebiteľské a odpady z obalov deliť na priemyselné 

a komunálne. 

Z dôvodu absencie dát, v našich predpokladoch vznikajú odchýlky a nie je možné vyvodiť 100% závery, týkajúce sa 

podrobnejšieho zloženia plastových obalov uvádzaných na trh ako aj odpadov z plastov. 

Obdobnému problému čelí aj identifikácia spracovateľských kapacít. Forma súhlasov pre prevádzkovanie zariadení na 

zhodnotenie odpadov je nejednotná a neprehľadná. Za dôležité považujeme jej zjednotenie. Veľmi ťažko sa určuje celková 

slovenská kapacita pre akýkoľvek samostatný druh materiálu. 

Aj tu vzniká potreba zavedenia prehľadného (pravidelne aktualizovaného) systému, ktorý bude zahŕňať všetky potrebné 

informácie. Ak nebude vytvorený  nie je možné hovoriť a reálnych dátach a spracovateľských kapacitách, ktoré sú kľúčom 

k zabezpečeniu ako recyklácie, tak kvality suroviny v obehu. 

Vo vzťahu k dizajnu obalov je zaujímavé, vidieť ako trh reaguje bez ohľadu na existujúci právny rámec v otázke 

ekodizajnu. Z výsledkov nášho prieskumu vyplýva, že jednotliví výrobcovia sa téme ekodizajnu vo veľkej miere 

venujú už dnes. Prieskum sa zameral na obchodné reťazce, ktoré majú najväčšie zastúpenie na slovenskom trhu  (Coop 

Jednota, METRO, TESCO, Kaufland, Lidl). Bez ohľadu na legislatívny stav a povinnosti, výrobcovia sú tlačení do 

určitých environmentálnych zmien, hlavne ako odklon od špecifických druhov plastov, považovaných za málo alebo vôbec 

nerecyklovateľné, tzv. problematické. 

V rámci metodiky pre zavedenie štandardu recyklovateľnosti plastových výrobkov odporúčame, aby 

Slovensko nasledovalo postup Nemecka. Tzv. „Minimálny štandard recyklovateľnosti“ podľa vzoru Nemecka sa ukázal 

ako optimálny základ pri vývoji národných, ale aj  európskych usmernení. 

Táto norma opisuje kritériá, ktoré musia systémy RZV kontrolovať, aby získali základ pre výpočet poplatkov na základe 

recyklovateľnosti. 

Nastavením finančnej zodpovednosti výrobcu vo vzťahu k recyklovateľnosti obalu sa detailne zaoberala štúdia 

(ekonomická analýza) Inštitútu environmentálnej politiky (IEP): Ako pretriediť triedený zber, 2020. 

Autori štúdie IEP uvádzajú konkrétny návrh ako možno diferencovať̌ poplatky v praxi SR. 

Za prekážku v zvyšovaní podielu materiálového zhodnotenia považuje v súčasnej dobe aj fakt, že pri sadzbách na 

určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 

sa za zhodnotenie odpadov z obalov a neobalových výrobkov považuje energetické aj materiálové zhodnotenie, 

pričom vyhláška o RZV nestanovuje limity pre žiadny z týchto spôsobov zhodnotenia.  

Predkladaná štúdia má podnietiť odbornú diskusiu najmä v oblasti efektívnej evidencie dát, ktoré tvoria základ 

pre akýkoľvek systém vedúci k efektívnej recyklácii a rovnako aj v dlhodobom horizonte k zvyšovaniu podielu 

druhotnej suroviny v obehu ako aj k znižovaniu podielu skládkovaných plastových odpadov.  
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PRÍLOHY 
 

PRÍLOHA Č. 1 – ZOZNAM PRÁVNYCH PREDPISOV 

Skratka Názov 

Zákon o odpadoch 
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

Evidenčná vyhláška 
Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti 

v znení neskorších predpisov 

Vykonávacia vyhláška 
Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 

o odpadoch v znení neskorších predpisov 

RZV vyhláška  
Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených 

výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov 

Potravinový kódex 

Výnos MP SR a MZ SR zo 6. februára 2006 č.06267/2006-SL, ktorým sa dopĺňa výnos 

MP SR a MZ SR , ktorým sa vydáva PK SR upravujúca mikrobiologické požiadavky na 

potraviny a na obaly na ich balenie 

Nariadenie 

o materiáloch 

a predmetoch 

určených na styk s 

potravinami 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 

2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 

80/590/EHS a 89/109/EHS 

 

Nariadenie 

o plastových 

materiáloch určených 

na styk s potravinami 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 10/2011 zo 14. januára 2011 o plastových materiáloch a 

predmetoch určených na styk s potravinami 

 

Rozhodnutie Rady 

o systéme vlastných 

zdrojov 

ROZHODNUTIE RADY (EÚ, Euratom) 2020/2053 z 14. decembra 2020 o systéme 

vlastných zdrojov Európskej únie a o zrušení rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom 

 

Nariadenie o výpočte 

vlastného zdroja 

založeného na odpade 

s plastových obalov 

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2021/770 z 30. apríla 2021 o výpočte vlastného zdroja 

založeného na odpade z plastových obalov, ktorý nie je recyklovaný, o metódach 

a postupe sprístupňovania tohto vlastného zdroja, o opatreniach na zabezpečenie 

požiadaviek na pokladničnú hotovosť a o určitých aspektoch vlastného zdroja 

založeného na hrubom národnom dôchodku 

Smernica SUP 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní 

vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (Text s významom pre EHP) 

Smernica o odpadoch 

z obalov 

Smernica Európskeho Parlamentu A Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a 

odpadoch z obalov 

POH SR 2021 - 2025 Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 - 2025 

Zákon o zálohovaní 
Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

PPVO SR 2021 - 2025 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025  

Smernica o odpade 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a 

o zrušení určitých smerníc (Text s významom pre EHP) 

  

Oznámenie o 

zálohovaní 
Oznámenie Komisie – Nápojové obaly, systémy zálohovania a voľný pohyb tovaru 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20220101.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20220101.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/366/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/366/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/371/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/371/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/373/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/373/
https://www.svps.sk/dokumenty/legislativa/6267_2006.pdf
https://www.svps.sk/dokumenty/legislativa/6267_2006.pdf
https://www.svps.sk/dokumenty/legislativa/6267_2006.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32004R1935
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32004R1935
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32004R1935
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02011R0010-20200923
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02011R0010-20200923
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32020D2053&qid=1648043490997
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32020D2053&qid=1648043490997
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0770&qid=1648043574672
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0770&qid=1648043574672
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0770&qid=1648043574672
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0770&qid=1648043574672
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0770&qid=1648043574672
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A01994L0062-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A01994L0062-20180704
https://minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh_sr_2021_2025_vestnik.pdf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/302/20220101.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/302/20220101.html
https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/ppvo-sr-19-25.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009XC0509(01)&from=EN
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Skratka Názov 

Rozhodnutie 

o identifikačnom 

systéme obalových 

materiálov 

Rozhodnutie Komisie z 28. januára 1997, ktoré ustanovuje identifikačný systém pre 

obalový materiál v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o 

obaloch a odpadoch z obalov (Text s platnosťou pre EHP) 

 

Delegované nariadenie 

ktorým sa mení 

nariadenie o preprave 

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2174 z 19. októbra 2020, ktorým sa 

menia prílohy IC, III, IIIA, IV, V, VII a VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu (Text s významom pre EHP) 

Nariadenie o preprave 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 

o preprave odpadu 

 

Vykonávacie 

rozhodnutie 

o stanovení pravidiel 

na výpočet SUP 

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/162 zo 4. februára 2022, ktorým sa 

stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2019/904, pokiaľ ide o výpočet, overovanie a nahlasovanie zníženia spotreby určitých 

jednorazových plastových výrobkov a nahlasovanie opatrení prijatých členskými 

štátmi na zníženie tejto spotreby (Text s významom pre EHP) 

 

 

PRÍLOHA Č. 2 – ZOZNAM STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV A OBLASTÍ 

Skratka Názov 
Európska zelená 

dohoda (GD) 
Európska zelená dohoda | Európska komisia (europa.eu) 

Nový akčný plán EÚ 

pre obehové 

hospodárstvo 

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU 

HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Nový akčný 

plán EÚ pre obehové hospodárstvo Za čistejšiu a konkurencieschopnejšiu Európu 

New Circular Economy Action Plan (europa.eu) 

Circular economy action plan (europa.eu) 

Stratégia pre plasty Plastics strategy (europa.eu) 

Oblasť plastov Plastics (europa.eu) 

Odpad z obalov Packaging waste (europa.eu) 

Globálny akčný plán 

pre plasty 
Global action on plastics (europa.eu) 

Oblasť mikroplastov Microplastics (europa.eu) 

Stratégia pre chemické 

látky 

Chemicals strategy (europa.eu) 

Revision - REACH - Chemicals - Environment - European Commission (europa.eu) 

Environmentálne 

vlastnosti výrobkov a 

správanie firiem – 

preukazovanie tvrdení 

Environmentálne vlastnosti výrobkov a správanie firiem – preukazovanie tvrdení 

(europa.eu) 

POH SR 2021 - 2025 Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 - 2025 

PPVO SR 2021 - 2025 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025  

PRÍLOHA Č.3 – ZOZNAM SPRACOVATEĽOV PLASTOVÉHO ODPADU V SR A ICH SPRACOVATEĽSKÉ 

KAPACITY 
 

Zoznam je dostupný vo forme Excel dokumentu zaslaný mailom.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997D0129&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997D0129&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997D0129&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2174&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2174&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2174&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R1013-20210111&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R1013-20210111&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D0162&from=EN
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