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ÚVOD 
Problematiku textilných výrobkov a textilného odpadu možno považovať za globálnu. Predmetom štúdie 
nebolo zhodnotenie výrobnej fázy, ktorá si so sebou nesie rôzne negatíva. Pri jej tvorbe a vyhodnocovaní 
ale boli tieto aspekty brané nepriamo do úvahy. 

Textil ako výrobok a odpad je jednou z aktuálnych tém ako na úrovni Európskej Únie tak aj v rámci 
Slovenskej republiky. Dňa 30. 3. 2022 bolo zverejnené „Oznámenie komisie Európskemu parlamentu, 
Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov; Stratégia EÚ v oblasti 
udržateľných a obehových textílií“1 (ďalej len „Oznámenie“). Samotné Oznámenie obsahuje opis 
aktuálneho stavu, problematických oblastí a zoznam opatrení, ktoré je potrebné vykonať s určením 
termínov plnenia. V podmienkach Slovenskej republiky je problematika textilu riešená v strategickom 
dokumente Program odpadového hospodárstva SR na roky 2021 – 2025 2 (ďalej len „POH“). Tento 
reflektuje pre oblasť textilu povinnosť  zavedenia triedeného zberu textilu od 01. 01. 2025. Záväzná časť 
POH v časti 4.5.3. obsahuje konkrétne opatrenia vo vzťahu k textilu. V súlade s opatrením O.24. v znení 
„Štúdia na posúdenie zavedenia systému pre nakladanie s odpadom z textilu, vrátane posúdenia 
zavedenia RZV pre textil a zber dát o opätovnom použití textilu“, Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) zadalo spracovanie tejto štúdie. Súčasne má byť predmetom aj 
vykonanie opatrenia O.23. v znení „Posúdiť možnosť zavedenia zákazu zneškodňovania nepredaných 
textilných položiek pre všetky značky, výrobcov, distribútorov, platforiem pre obchodovanie formou online, 
uvádzajúcich textilné výrobky na trh SR a vytvorenia alternatívnych možností použitia týchto nepredaných 
položiek.“  

Štúdia v jednotlivých kapitolách obsahuje popis legislatívneho a vecného rámca, súčasného stavu 
nakladania s textilným odpadom v Slovenskej republike, možností využitia textilných materiálov. Ďalej 
obsahuje návrh nastavenia systému využitia textilu a nakladania s textilným odpadom a návrh metodiky 
na zvýšenie podielu opätovného využitia textilných výrobkov a zvýšenie podielu recyklácie textilného 
odpadu. V závere je celkové zhrnutie aktuálneho stavu a návrhy nastavenia celého systému s 
odporúčaniami. 

Primárnym účelom štúdie je prvý krát v podmienkach Slovenskej republiky zistiť, preveriť a zhrnúť 
informácie vo vzťahu k problematike textilu a textilnému odpadu. Z pohľadu spracovateľov táto štúdia 
prekračuje rozsah samotného zadania ale aj napriek tento skutočnosti nebolo možné detailne popísať 
všetky komponenty existujúceho systému. V záveroch sú uvedené odporúčania vo vzťahu k potrebe 
realizácie detailných analýz a štúdií zameraných na konkrétny problém/oblasť.  

Pri spracovaní štúdie boli použité verejné dostupné zdroje informácií ako sú webové stránky európskych 
inštitúcií, slovenských inštitúcií, jednotlivých aktérov systému nakladania s textilom a odpadom z textilu, 
resp. entít, ktoré disponujú informáciami z pohľadu odpadového hospodárstva. Ďalej boli použité 
štatistické údaje poskytnuté MŽP SR ako aj jednotlivých zainteresovaných strán. Dôležitým zdrojom 
údajov bol dotazník, v ktorom boli poskytnuté údaje z obcí. Nemenej dôležité boli poskytnuté informácie 
v rámci online konzultácií so subjektami, ktoré sú uvedené v rámci poďakovania.  

Štúdia primárne obsahuje opis aktuálneho stavu tak ako ho interpretuje spracovateľ. Táto interpretácia 
vychádza z komplexného posúdenia a analýzy vyššie popísaných informácií, podkladov a dát. Oficiálne 
štatistické údaje nereflektujú reálny stav v oblasti textilu a nakladania s textilným odpadom. Preto bolo 

 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0141&from=EN 
2 https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-
zoznamy/poh_sr_2021_2025_vestnik.pdf  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0141&from=EN
https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh_sr_2021_2025_vestnik.pdf
https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh_sr_2021_2025_vestnik.pdf
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potrebné pracovať aj s údajmi a dátami poskytnutými jednotlivými zainteresovanými stranami. 
Overenie týchto údajov bolo zo strany spracovateľa realizované v maximálnej možnej miere napríklad 
krížovým overením. Aj napriek tejto skutočnosti je potrebné takto poskytnuté dáta interpretovať tak, 
že boli použité v celej štúdii v stave a forme, ako boli poskytnuté spracovateľovi. Nedostatok 
jednoznačných štatistických údajov a ich nepresnosť je hlavným obmedzujúcim faktorom vo vzťahu 
k návrhu systémov fungovania a opatrení, ktoré sa odporúčajú prijať. 
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1. LEGISLATÍVNY A VECNÝ RÁMEC 
 

V súčasnosti sa SR ako členský štát EÚ podriaďuje legislatívnym pravidlám nastaveným Komisiou. Prechod 
z lineárneho modelu na model obehového hospodárstva predstavuje veľkú výzvu aj pre textilný priemysel, 
ktorý patrí medzi odvetia najviac znečisťujúce životné prostredie. Na výrobu textilu sa spotrebuje veľké 
množstvo vody, chemikálií a energie, zároveň tento priemysel vytvára významné množstvá odpadu a je 
známy zlými pracovnými podmienkami. Využíva tiež nesmierne množstvo fosílnych palív. Nadmerná 
produkcia textilu, tzv. rýchla móda - fast fashion a prísun nekvalitných materiálov s krátkou životnosťou 
sú v  spoločnosti silno zakorenené. Preto je nevyhnutné, aby textilné odvetvie prešlo čo najskôr zmenami 
a všetky zainteresované strany sa prispôsobili požiadavkám obehového hospodárstva.  

Komisia už v roku 2015 prijala balík opatrení, ktorý postupne vedie k transformácii hospodárstva 
z lineárneho modelu hospodárstva k tzv. cirkulárnej ekonomike alebo inak modelu obehového 
hospodárstva (obr. 1). Na tento účel prijala Komisia balík predpisov o obehovom hospodárstve tzv. 
Odpadový balík a Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo a to prostredníctvom OZNÁMENIA KOMISIE 
EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A 
VÝBORU REGIÓNOV Kruh sa uzatvára – Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo.3 Cieľom prijatých 
legislatívnych zmien je dosiahnuť čistejšiu a konkurencieschopnejšiu Európu, do roku 2030 dosiahnuť 
udržateľný rozvoj a do roku 2050 aj klimatickú neutralitu. 

Pre pochopenie opatrení je dôležité definovať, čo je „obehovosť“. Podľa EÚ je obehové hospodárstvo 
definované nasledovne: „Obehové hospodárstvo je model produkcie a spotreby, v rámci ktorého sa veci 
bezhlavo nevyhadzujú, ale sa zdieľajú, požičiavajú, opätovne využívajú, opravujú a recyklujú dovtedy 
pokiaľ sa to dá. Týmto spôsobom sa zvyšuje životnosť produktov a znižuje odpad. Ak nejaký výrobok 
dosiahne koniec svojej životnosti, materiály, z ktorých bol vyrobený, sa použijú na výrobu nových. Niektoré 
môžu byť používané znovu a znovu, čím sa vytvárajú ďalšie hodnoty.  

 

Obr. 1  Schéma obehového hospodárstva 
Zdroj: https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/economy/20151201STO05603/eu-a-obehove- 
 

 
3https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-
01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF 
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V porovnaní s tradičným, tzv. lineárnym hospodárstvom, kde funguje schéma „vezmi-urob-spotrebuj-
odhoď“, obehové hospodárstvo sa opiera o veľké množstvo lacných a ľahko dostupných materiálov a 
energie. Súčasťou tohoto modelu sú aj opatrenia proti plánovanému opotrebovávaniu.“ 

Komplexné dáta, ktoré poskytujú určitý obraz o segmente textilu v európskom ale aj celosvetovom 
meradle, poskytuje aj OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU 
HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Udržateľné výrobky ako štandard. 4 

Ročná produkcia textilného odpadu v Európe 11 kg na obyvateľa 
5,8 milióna ton 

Množstvo skládkovaného alebo spáleného textilu na svete 1 kamión každú sekundu 
Zvýšenie produkcie textilu medzi rokmi 2000 a 2015 v rámci 
sveta Dvojnásobné 

Predpoklad nárastu spotreby do roku 2030 v porovnaní s rokom 
2015 

63 % 
62 milión ton na 102 milión ton 

Množstvo odevného a bytového textilu vyrobeného mimo EÚ a 
dovezeného do EÚ 73 % 

Výroba textilu v roku 2017 v EÚ  7,4 kg na obyvateľa 
Spotreba textilu v roku 2017 v EÚ  26 kg na obyvateľa 
Počet zamestnancov v segmente textilu celosvetovo 1,5 milióna ľudí 
Počet spoločností v segmente textilu celosvetovo 160 000 spoločností 
Obrat spoločností v roku 2019  162 miliárd eur. 

 
 
 

A.  LEGISLATÍVA EÚ 

  
Základným právnym predpisom, z ktorého vychádzajú aj slovenskí zákonodarcovia pri transponovaní 
práva EÚ v oblasti odpadovej legislatívy, je Smernica o odpade.  

 
SMERNICA O ODPADE  

Smernica o odpade  predstavuje základný právny rámec pre odpad ako taký, a teda aj pre odpad z textilu. 
Jej cieľom je zharmonizovať vnútroštátne opatrenia týkajúce sa nakladania s odpadmi. Z dôvodu 
jednoznačnosti výkladu ustanovuje táto smernica niektoré základné  pojmy, avšak definícia textílií ani 
odpadu z textílií sa v nej nenachádza.  

Preto bolo potrebné preskúmať iné predpisy na úrovni EÚ, ktoré by mohli poskytnúť aspoň čiastočné 
odpovede a definície. Najvhodnejším dokumentom pre potreby štúdie je Nariadenie Európskeho 
parlamentu a rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom 
označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje 
smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES, obsahuje 
vymedzenie pojmov ako textilný výrobok, textilné vlákno alebo textilná zložka. Predmetom tohto 
nariadenia je určiť pravidlá týkajúce sa používania názvov textilných vlákien, označenia textilných 
výrobkov etiketou, pravidlá stanovenia vláknového zloženia textilných výrobkov kvantitatívnou analýzou 

 
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0140&from=EN 



 

11   
 

s cieľom zlepšiť fungovanie vnútorného trhu a poskytnúť spotrebiteľom presné informácie o textilných 
výrobkoch vstupujúcich na trh EÚ. 

Najdôležitejšie pojmy pre účely tejto štúdie sú vymedzené v článku 3 ods. 1: 

TEXTILNÝ VÝROBOK 
je akýkoľvek surový, rozpracovaný,  hotový, konfekčne rozpracovaný, vyrobený, 
polokonfekčný alebo konfekčný výrobok, ktorý je zložený výlučne z textilných 
vlákien bez ohľadu na použitý postup zmesovania alebo spájania; 

TEXTILNÉ VLÁKNO 

- je buď jednotka hmoty charakterizovaná svojou ohybnosťou, jemnosťou a 
vysokým pomerom dĺžky k maximálnemu priečnemu rozmeru, vhodná na 
textilné spracovanie, alebo 

 
- ohybná páska alebo dutinka so zjavnou šírkou najviac 5 mm vrátane pások 

rezaných zo širších pásov alebo z fólií vyrobených zo surovín používaných na 
výrobu vlákien uvedených v prílohe I tabuľke 2 a vhodných na textilné 
spracovanie; 

ZJAVNÁ ŠÍRKA je šírka pásky alebo dutinky v zloženom, sploštenom, zlisovanom alebo 
skrútenom tvare alebo priemerná šírka v prípade, že šírka nie je jednotná; 

TEXTILNÁ ZLOŽKA je časť textilného výrobku s identifikovateľným obsahom vlákien; 

 

 

Na odpady z textílií sa vzťahujú rovnaké opatrenia ako Smernica o odpade ustanovuje pre ostatné prúdy 
odpadov, ktoré sa uplatňujú v rámci hierarchie odpadového hospodárstva. Ako poradie priorít uplatňuje 
táto hierarchia: 

a) predchádzanie vzniku; 
b) príprava na opätovné použitie; 
c) recyklácia; 
d) iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie;  
e) zneškodňovanie 

 
Smernica o odpade obsahuje niektoré konkrétne ustanovenia týkajúce sa textílií alebo odpadu z nich, 
napríklad v Článku 9 Predchádzanie vzniku odpadu v ods. 1 písm. d) ustanovuje, že „Členské štáty prijmú 
opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu. Uvedené opatrenia prinajmenšom podporujú opätovné 
použitie výrobkov a vytváranie systémov na propagáciu opráv a činností opätovného použitia, 
predovšetkým vrátane elektrických a elektronických zariadení, textílií a nábytku, ako aj obalových a 
stavebných materiálov a výrobkov;“ 

Následne v Článku 11 Príprava na opätovné použitie a recyklácia v bode 1 Smernica o odpade ustanovuje, 
že „Členské štáty prijmú opatrenia na podporu činností prípravy na opätovné použitie, najmä 
prostredníctvom podpory vytvárania a podpory sietí prípravy na opätovné použitie a opravy, a to 
uľahčovaním – tam, kde je to v súlade s vhodným nakladaním s odpadom – ich prístupu k odpadu 
nachádzajúcemu sa v zberných systémoch alebo zariadeniach, ktorý môže byť pripravený na opätovné 
použitie, ale nie je určený na prípravu na opätovné použitie týmito systémami alebo zariadeniami, a 
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podporou využívania hospodárskych nástrojov, kritérií na obstarávanie, kvantitatívnych cieľov alebo iných 
opatrení. 

Členské štáty prijmú opatrenia na podporu recyklácie vysokej kvality a na tento účel s výhradou článku 10 
ods. 2 a 3 zriadia systémy triedeného zberu odpadu. 

S výhradou článku 10 ods. 2 a 3 členské štáty zriadia triedený zber minimálne pre papier, kov, plast a sklo 
a do 1. januára 2025 pre textil.“ 

V tom istom článku v bode 6 Smernica o odpade uvádza, že „Komisia do 31. decembra 2024 zváži 
stanovenie cieľov v oblasti prípravy na opätovné použitie a recyklácie pre stavebný a demolačný odpad a 
jeho zložky z rôznych materiálov, textilný odpad, komerčný odpad, priemyselný odpad, ktorý nie je 
nebezpečný, a ďalšie prúdy odpadu, ako aj cieľov v oblasti prípravy na opätovné použitie komunálneho 
odpadu a cieľov v oblasti recyklácie komunálneho biologického odpadu. Na tento účel Komisia predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu, ku ktorej v prípade potreby pripojí legislatívny návrh.“ 

Smernica o odpade už pre jednotlivé odpady stanovuje ciele a na ich dosiahnutie zavádza záväzné limity 
pre všetky členské  štáty. Smernica o odpade však zatiaľ nestanovuje samostatné limity pre zber textilného 
odpadu, jeho opätovné použitie či recykláciu. V súčasnosti prebieha na úrovni EK hodnotenie očakávaných 
vplyvov revízie Smernice o odpade v súvislosti s textilom. Finalizácia posudzovania vplyvov sa očakáva 
v 1.kvartáli 2023. Následne sa v 2. kvartáli 2023 očakáva návrh Komisie. Podľa údajov, ktoré ma Komisia 
k dispozícii k produkcii textilu a nakladaniu s ním za jednotlivé členské štáty, Komisia spracovala zoznam 
členských štátov rozdelený na dve skupiny. V prvej skupine sú štáty, ktoré majú dobrý predpoklad, že 
stihnú implementovať povinnosť zavedenia triedeného zberu textilu od roku 2025, kam patrí 10 členských 
štátov. V druhej skupine sú členské štáty, ktoré pravdepodobne termín nestihnú. Sem patrí 17 členských 
štátov vrátane SR. 

Členské štáty sú zaviazané postupovať v súlade so Smernicou o odpade, a preto aj SR je povinná pri 
zavádzaní triedeného zberu pre textil postupovať v intenciách Smernice o odpade a využívať pri tom 
hospodárske nástroje a ďalšie opatrenia na poskytovanie stimulov na uplatňovanie hierarchie 
odpadového hospodárstva, ako napríklad tie, ktoré sú uvedené v prílohe IVa tejto Smernice, prípadne 
ďalšie vhodné nástroje a opatrenia. 

Jedným z takýchto opatrení je aj systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorý podľa definície 
uvedenej v článku 3 bode 21 Smernice o odpade predstavuje „súbor opatrení prijatých členskými štátmi, 
ktorými zabezpečia, aby výrobcovia výrobkov mali finančnú alebo finančnú a organizačnú zodpovednosť 
za fázu životného cyklu výrobku týkajúcu sa nakladania s odpadom.“ 

Ako uvádza Smernica o odpade v Článku 8 bod 1 „S cieľom posilniť opätovné využívanie a predchádzanie 
vzniku odpadu, jeho recykláciu a iné zhodnocovanie môžu členské štáty prijať legislatívne alebo 
nelegislatívne opatrenia, aby zabezpečili, že každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojej 
profesionálnej činnosti vyvíja, vyrába, spracúva, upravuje alebo dováža výrobky (výrobca výrobkov) má 
rozšírenú zodpovednosť výrobcu. Takéto opatrenia môžu zahŕňať prijatie vrátených výrobkov a odpadu, 
ktorý zostane po použití týchto výrobkov, ako aj nasledujúce nakladanie s odpadom a finančnú 
zodpovednosť za takéto činnosti. Ďalej môžu zahŕňať zavedenie povinnosti uverejňovať informácie 
týkajúce sa rozsahu, v akom je daný výrobok opätovne použiteľný a recyklovateľný.“ 
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Uvedené naznačuje, že nie každý výrobok zahrnutý v RZV sa musí stať odpadom. Aj systémy RZV majú 
postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, a teda prioritou je predchádzanie vzniku 
odpadu.  

Potvrdzuje to aj Článok 8a Všeobecné minimálne požiadavky na systémy rozšírenej  zodpovednosti 
výrobcov bod 1 písm. b), ktorý hovorí aj o tom, že ak sú zriadené systémy rozšírenej zodpovednosti 
výrobcov, členské štáty v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva stanovia ciele v oblasti 
odpadového hospodárstva zamerané na dosiahnutie aspoň kvantitatívnych cieľov relevantných pre 
systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov. 

Smernica o odpade tiež upravuje, aby náklady v prípade kolektívneho plnenia povinností vyplývajúcich z 
rozšírenej zodpovednosti výrobcov boli upravené podľa možnosti na základe jednotlivých výrobkov alebo 
skupín podobných výrobkov, pričom je potrebné zohľadniť predovšetkým ich trvanlivosť, opraviteľnosť, 
opätovnú použiteľnosť a recyklovateľnosť a prítomnosť nebezpečných látok, čím sa zaujme prístup 
životného cyklu, a boli v súlade s požiadavkami stanovenými v príslušných právnych predpisoch EÚ a boli 
založené na harmonizovaných kritériách, ak sú k dispozícii, s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie 
vnútorného trhu. (Článok 8a bod 4 písm. b)) 

Smernica o odpade ukladá členským štátom povinnosť prijať v rámci svojich programov predchádzania  
vzniku odpadu opatrenia na podporu opätovného použitia, ako aj monitorovať a posudzovať vykonávanie 
daných opatrení meraním opätovného použitia v súlade so spoločnou metodikou, ktorú stanovila Komisia. 
Členským štátom ukladá tiež povinnosť každoročne Komisii nahlasovať údaje o opätovnom použití vo 
formáte, ktorý stanoví Komisia. Formát nahlasovania kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov o opätovnom 
použití  Komisia stanovila vo Vykonávacom rozhodnutí komisie (EÚ) 2021/19 z 18. decembra 2020, ktorým 
sa stanovuje spoločná metodika a formát nahlasovania opätovného použitia v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES [oznámené pod číslom C(2020) 8976] v Prílohe Formáty na 
nahlasovanie opätovného použitia. 

 
 
 
NOVÝ AKČNÝ PLÁN EÚ PRE OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO 

V roku 2015 prijala Komisia  Akčný plán EÚ, ktorý v snahe o rozvoj udržateľného nízkouhlíkového a 
konkurencieschopného hospodárstva zavádza opatrenia na podporu obehového hospodárstva od výroby, 
cez dizajn výrobkov, výrobné procesy až po spotrebu. Akčný plán EÚ upravuje aj odpadové hospodárstvo. 
Legislatívne návrhy týkajúce sa odpadu, ktoré boli prijaté spolu s týmto Akčným plánom EÚ, zahŕňajú 
dlhodobé ciele na zníženie objemu skládkovania a zvýšenie prípravy na opätovné  použitie a recyklácie 
kľúčových tokov odpadov, ako je napríklad komunálny odpad a odpad z obalov. V Akčnom pláne EÚ však 
chýbajú konkrétne ustanovenia o textíliách a textilnom odpade.  

V záujme transformácie hospodárstva EÚ predstavila Komisia v decembri 2019  Európsku zelenú dohodu, 
v rámci ktorej si stanovila pripraviť Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo (Za čistejšiu a 
konkurencieschopnejšiu Európu). Komisia predstavila  Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo   
dňa 11. marca 2020.  Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo  sa v kapitole 3.5 Textilné výrobky 
zameral na textilný priemysel a dal si za cieľ vypracovať komplexnú stratégiu EÚ pre textilné výrobky. 
V rámci kapitoly 2 Rámec pre udržateľnú produktovú politiku stanovuje všeobecné požiadavky na 
udržateľnosť výrobkov, najmä tých, ktoré sú identifikované v Novom akčnom pláne EÚ pre obehové 
hospodárstvo  ako prioritné. Okrem elektroniky, IKT a nábytku sem patria aj textílie. Najmä  Smernica 
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o ekodizajne predstavuje významný legislatívny nástroj, ktorým je regulovaná energetická účinnosť a 
niektoré prvky obehovosti energeticky významných produktov.   

Ďalšie dôležité nástroje predstavujú aj Nariadenie o environmentálnej značke a kritériá zeleného 
verejného obstarávania, tzv. green public procurement , ktoré sú však založené na báze dobrovoľnosti. 

Z tohto dôvodu sa Komisia zaviazala, že navrhne legislatívnu iniciatívu v oblasti udržateľnej produktovej 
politiky, ktorá bude predstavovať komplexný súbor požiadaviek, pričom dosiahnuť to chce rozšírením 
pôsobnosti Smernice o ekodizajne tak, aby regulovala čo najširšie spektrum výrobkov a prispievala k 
dosiahnutiu obehovosti. 

V rámci tejto legislatívnej iniciatívy a prípadne prostredníctvom doplňujúcich  legislatívnych návrhov 
Komisia zváži vytvorenie zásad udržateľnosti a iných vhodných  spôsobov regulácie týchto aspektov:5 

• zlepšenie životnosti výrobkov a ich opätovnej použiteľnosti, modernizovateľnosti   
a opraviteľnosti, riešenie prítomnosti nebezpečných chemických látok vo  výrobkoch  
a zvyšovanie ich energetickej efektívnosti a účinného využívania  zdrojov, 

• zvýšenie recyklovaného obsahu vo výrobkoch a zároveň zabezpečenie ich výkonnosti  
a bezpečnosti, 

• umožnenie repasovania a vysokokvalitnej recyklácie, 
• zníženie uhlíkovej a environmentálnej stopy, 
• obmedzenie jednorazového použitia a boj proti predčasnému zastarávaniu, 
• zavedenie zákazu likvidácie nepredaného tovaru dlhodobej spotreby, 
• podpora modelu „produkt ako služba“ alebo iných modelov, pri ktorých výrobcovia zostávajú 

vlastníkmi výrobkov alebo nesú zodpovednosť za ich výkonnosť počas celého životného cyklu, 
• uvoľnenie potenciálu digitalizácie informácií o výrobkoch vrátane riešení ako digitálne pasy, 

označovanie a vodoznaky, 
• oceňovanie výrobkov na základe ich rozdielnej výkonnosti v oblasti  udržateľnosti, a to aj 

prostredníctvom prepojenia vysokých úrovní výkonnosti so stimulmi. 

 
Z existujúcej Smernice o ekodizajne, ktorá sa v súčasnosti vzťahuje iba na energeticky významné výrobky, 
vychádza Nové nariadenie o ekodizajne uverejnené dňa 30. marca 2022. Týmto rámcom sa s cieľom 
nastaviť harmonizujúce požiadavky pre všetky oblasti priemyslu ako aj účinné prostriedky na zníženie 
negatívnych environmentálnych vplyvov počas životného cyklu výrobkov, či riadne presadzovanie týchto 
princípov a posilnený dohľad nad trhom, umožní stanovenie širokého radu požiadaviek vzťahujúcich sa na 

• trvanlivosť, opätovnú použiteľnosť, modernizovateľnosť a opraviteľnosť výrobkov, 
• prítomnosť látok, ktoré bránia obehovosti, 
• efektívne využívanie energie a zdrojov, 
• obsah recyklovaného materiálu, 
• repasovanie a recykláciu, 
• uhlíkovú a environmentálnu stopu, 
• požiadavky na informácie vrátane digitálneho pasu výrobku. 

 
 

5  https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-
01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF, str.4 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
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V novom „digitálnom pase výrobku“ sa budú poskytovať informácie o environmentálnej udržateľnosti 
výrobkov. Spotrebiteľom a podnikom by to malo pomôcť informovane sa rozhodovať pri nákupe výrobkov, 
uľahčovať opravu a recyklovanie a zvyšovať transparentnosť, pokiaľ ide o vplyv životného cyklu výrobkov 
na životné prostredie. Pas výrobku by mal takisto pomôcť subjektom verejného sektora lepšie vykonávať 
previerky a kontroly.6 

Až do nadobudnutia účinnosti nového rámca bude na stimulovanie zlepšení v oblasti energetickej 
účinnosti a obehovosti aj naďalej slúžiť existujúca Smernica o ekodizajne. Komisia na tento účel spolu s 
novým návrhom prijíma pracovný plán pre ekodizajn a energetické označovanie na roky 2022 – 2024 s 
cieľom zahrnúť všetky energeticky významné výrobky a aktualizovať, ako aj zvyšovať ambície v prípade už 
regulovaných výrobkov. 

S cieľom zabezpečiť, aby do roku 2030 bola značná časť výrobkov dostupných na trhu EÚ  navrhnutá tak, 
aby boli trvanlivé, energeticky a zdrojovo efektívne, opraviteľné, recyklovateľné a aby sa pri ich výrobe 
prednostne využívali recyklované materiály, bola navrhnutá iniciatíva v oblasti udržateľných výrobkov - 
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A 
SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV, Udržateľné výrobky ako štandard. 7 

 

 
 
Obr. 2 Schéma nariadenia o ekodizajne udržateľných výrobkov 
Zdroj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0140&from=EN  

 
Hlavným bodom tejto iniciatívy je už spomínané Nové nariadenie o ekodizajne. Patria sem však aj ďalšie 
odvetvové iniciatívy. Prvou dôležitou súčasťou udržateľných výrobkov je iniciatíva predstavená dňa 30. 
marca 2022. Je ňou Stratégia EÚ pre textil. Zameriava sa na urýchlenie transformačnej zmeny, ktorú si 
vyžaduje GD. Hlavnými cieľmi je zastavenie nadprodukcie, zníženie spotreby a zmena postoja k rýchlo 

 
6https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-
requirements/sustainable-products/ecodesign-sustainable-products_sk  
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0140&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0140&from=EN
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/sustainable-products/ecodesign-sustainable-products_sk
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/sustainable-products/ecodesign-sustainable-products_sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0140&from=EN
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meniacej sa móde. Komisia zvažuje aj zavedenie zákazu ničenia nepredaných výrobkov vrátane 
nepredaných alebo vrátených textílií.  

Príloha Stratégie EÚ pre textil obsahuje kľúčové opatrenia a predpokladaný dátum ich realizácie. Medzi 
prvé opatrenia patrí opatrenie v kontexte Nového nariadenia o ekodizajne, ktoré by malo byť realizované 
do konca roka 2024 a v rámci ktorého sa navrhuje povinnosť transparentnosti, v súvislosti s ktorou sa od 
veľkých spoločností bude vyžadovať, aby zverejňovali počet výrobkov, ktoré vyhodili a zničili, a to vrátane 
textílií, ako aj údaje o ich ďalšom spracovaní, pokiaľ ide o prípravu na opätovné použitie, recyklovanie, 
spaľovanie alebo skládkovanie. 

Ďalším opatrením uvádzaným Komisiou je zavedenie digitálneho pasu pre textílie, ktorý bude založený na 
povinných informáciách o obehovosti a iných kľúčových environmentálnych hľadiskách.  

V rámci opatrení týkajúcich sa udržateľnej výroby a spotreby, Komisia okrem iného, zváži aj možnosť 
zavedenia digitálnej značky, zavedie pravidlá kategórií environmentálnej stopy výrobkov pre odevy a obuv 
a bude hľadať riešenie nezámerného uvoľňovania mikroplastov z textilných výrobkov. Tieto opatrenia by 
mali byť uplatnené v priebehu rokov 2022 až 2024. 

Podľa Stratégie EÚ pre textil ďalej Komisia do konca roku 2023 navrhne harmonizované pravidlá EÚ 
týkajúce sa rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) textilných výrobkov s ekomoduláciou poplatkov. 
Podľa Stratégie EÚ pre textil Komisia navrhne, aby sa značný podiel príspevkov do systémov rozšírenej 
zodpovednosti výrobcu vyhradil na opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku odpadu a prípravu na 
opätovné použitie. Komisia plánuje do konca toho istého roka presadzovať aj obmedzenie vývozu 
textilného odpadu mimo krajín OECD a vypracovanie kritérií pre rozlišovanie medzi odpadom a použitými 
textilnými výrobkami. Komisia v roku 2022 už začala práce na stanovení cieľov týkajúcich sa prípravy textílií 
na opätovné použitie a recykláciu. 

 
Komisia takisto zváži požiadavku, aby sa textilný odpad z domácností a podobný odpad, ktorý je 
predmetom triedeného zberu, pripravil na opätovné použitie ako nevyhnutný prvý krok, vďaka čomu sa 
zintenzívni príprava na činnosti v oblasti použitia, opätovného použitia a opráv a znížia objemy odpadu, 
ktoré sú určené na tie druhy spracovania, ktoré sú v hierarchii odpadového hospodárstva na nižšom 
stupni.8 

Poslednou skupinou opatrení prijatých v rámci Stratégie EÚ pre textil sú opatrenia na umožnenie 
transformácie textilného odvetvia ako napríklad podpora rôznych iniciatív, podpora výskumu a vývoja 
a spolupráce rôznych subjektov v oblasti textilného priemyslu.  

Ďalšiu odvetvovú iniciatívu prospievajúcu k cieľom zelenej transformácie v rámci GD  a  Nového akčného 
plánu EÚ pre obehové hospodárstvo podporujúcu environmentálne vhodnejšiu výrobu, opätovné 
použitie, repasáciu a recykláciu výrobkov, predstavuje Návrh nariadenia o stavebných výrobkoch. Podľa 
dôvodovej správy má táto revízia nariadenia o stavebných výrobkoch dva všeobecné ciele:    

1. dosiahnuť dobre fungujúci jednotný trh so stavebnými výrobkami a   
2. prispieť k cieľom zelenej a digitálnej transformácie, najmä k modernému, konkurencieschopnému 
hospodárstvu efektívne využívajúcemu zdroje.  

 

 
8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0141&from=EN , str.8 
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Z pohľadu textilu tvorí dôležitú časť najmä článok 22 Dodatočné environmentálne povinnosti výrobcov, 
ktorý vymenúva požiadavky na udržateľné stavebné výrobky, od povinnosti navrhovať výrobky tak, aby 
ich bolo možné ľahko opraviť, renovovať a modernizovať, cez povinnosti uprednostňovania recyklátov, či 
minimálneho recyklovaného obsahu vo výrobkoch, až po ich opätovné nadobúdanie po skončení ich 
životnosti. Jednotlivé požiadavky sú podrobne rozpísané v Prílohe I k návrhu nariadenia o stavebných 
výrobkoch, ktorá pozostáva zo 4 častí: 

ČASŤ A: Základné požiadavky na stavby a podstatné vlastnosti, na ktoré sa nariadenie má vzťahovať 
ČASŤ B: Požiadavky zabezpečujúce náležité fungovanie a parametre výrobkov 
ČASŤ C: Inherentné požiadavky na výrobok 
ČASŤ D: Požiadavky na informácie o výrobku 

 
V rámci legislatívneho rámca upravujúceho oblasť textilného odpadu zohráva dôležitú úlohu aj Stratégia 
pre plasty, ktorá rieši uvoľňovanie mikroplastov z textílií. Stratégia pre plasty v bode 4.2. Znižovanie 
plastového odpadu a znečisťovania odpadom v poslednom odseku uvádza, že pokiaľ ide o Komisiu, v 
oblasti textilu zváži opatrenia, akými sú napríklad lepšia informovanosť a minimálne požiadavky na 
uvoľňovanie mikrovlákien z textílií. Tieto opatrenia sú súčasťou Prílohy k Stratégii pre plasty. Zároveň pri 
opatreniach zamedzujúcich úniku mikroplastov do vodného prostredia sa uvádza, že tam, kde to bude 
relevantné, možno na krytie nákladov na nápravné opatrenia počítať so systémami rozšírenej 
zodpovednosti výrobcu. 

 

B. LEGISLATÍVA SR 
 
SR ako členský štát EÚ pri tvorbe odpadovej legislatívy vychádza z legislatívy nastavenej Komisiou 
a postupne ju transformuje do svojho právneho poriadku.  

 
ENVIROSTRATÉGIA 

Víziu založenú na princípoch obehového hospodárstva a udržateľného využívania prírodných zdrojov do 
roku 2030, ako aj rámcové opatrenia na zlepšenie súčasnej situácie v oblasti životného prostredia a 
základné výsledkové indikátory, ktoré umožnia overovať dosiahnuté výsledky, navrhuje Envirostratégia 
2030.  

V rámci environmentálnej politiky do roku 2030 bude priorizovaná problematika odpadového 
hospodárstva, kvality ovzdušia a ochrany biotopov a druhov. Envirostratégia 2030 uvádza, že v oblasti 
odpadového hospodárstva okrem toho, že do roku 2030 sa má zvýšiť miera recyklácie komunálneho 
odpadu, vrátane jeho prípravy na opätovné použitie na 60 % a do roku 2035 sa zníži miera jeho 
skládkovania na menej ako 25 %, podporí sa vznik centier opätovného použitia, kde budú mať občania 
možnosť odovzdať veci, ktoré sa ešte dajú použiť, resp. opraviť a použiť. Zdôrazňuje, že bez znalostí, ako 
predchádzať vzniku odpadu prostredníctvom prevencie, redukcie, recyklovania a opätovného použitia 
budú mať ostatné opatrenia v tejto oblasti len čiastkové výsledky. Konkrétne k opatreniam v oblasti textilu 
sa v nej uvádza, že „Osobitnú pozornosť je nutné venovať zodpovednej spotrebe v doprave, stravovaní a 
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ošatení, keďže predstavujú značnú časť svetovej produkcie skleníkových plynov a zároveň majú 
spotrebitelia priamy vplyv na tieto oblasti.“ 9 

 

PROGRAM PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU SR 2019-2025 

Medzi základné dokumenty uplatňujúce najvyšší stupeň hierarchie odpadového hospodárstva patrí PPVO, 
ktorý stanovuje ciele na predchádzanie vzniku odpadu súvisiace aj s textilom a textilným odpadom. Ide 
o nasledovné ciele v zodpovednosti MŽP SR: 

• O.26. Legislatívna, finančná a informačná podpora budovania centier opätovného použitia a 
centier opätovného použitia umiestnených na zberných dvoroch. Termín  k novele zákona o 
odpadoch (legislatívna a finančná podpora), priebežne (informačné aktivity)  

• O.28. Posúdenie možností zavedenia finančnej motivácie (z Environmentálneho fondu, OZV) 
pre subjekty zaoberajúce sa prípravou na opätovné používanie (napr. nábytok, textil) 
s termínom v roku 2025. 

Podpora budovania centier opätovného použitia a knižníc vecí by mala byť zapracovaná do priorít 
Environmentálneho fondu, kde by v rámci prioritných cieľov zameraných na predchádzanie vzniku odpadu 
boli nastavené špecifikácie činností zameraných na podporu budovania centier opätovného použitia. 
Zároveň je dôležité doriešiť udržateľnosť prevádzky centier opätovného použitia.10 

 

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SR 2021 - 2025 

Významným strategickým dokumentom v odpadovom hospodárstve SR, ktorý obsahuje základné 
požiadavky, ciele a opatrenia zamerané na oblasť odpadového hospodárstva, je POH.  POH  je v súlade 
s požiadavkami ustanovenými právnymi predpismi EÚ v oblasti odpadového hospodárstva, ako aj 
s právnymi predpismi na národnej úrovni, teda najmä so zákonom  č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a jeho 
vykonávacími vyhláškami. 

POH  okrem popisu súčasnej situácie v oblasti textilu a textilného odpadu v časti 2.4 Recyklovateľné 
odpady (kapitola 2.4.5 Textil), obsahuje v záväznej časti POH aj kapitolu 4.5. Ciele a opatrenia pre textil, 
kde sa ako hlavné ciele navrhujú:  

• vytvorenie funkčného systému pre textil v zákone o odpadoch s účinnosťou od 1.1.2025 a 
• zvýšenie recyklácie a opätovného použitia použitého textilu. 

Indikátormi majú byť v tomto prípade množstvo recyklovaného a opätovne použitého textilu v tis. ton/rok 
a množstvo textilu v zmesovom komunálnom odpade uvedené v %.  

Pod vytvorením funkčného systému POH rozumie „komplexný fungujúci systém pre  zabezpečenie 
všetkých aspektov pre oblasť textilu od zberu textilu v podobe výrobku ešte použiteľného na pôvodný účel, 
smerovaného na opätovné použitie, cez zber textilu v podobe odpadu smerujúceho na prípravu na 

 
9  https://www.minzp.sk/files/iep/03_vlastny_material_envirostrategia2030_def.pdf  
10 https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/ppvo-
sr-19-25.pdf, str. 24 

https://www.minzp.sk/files/iep/03_vlastny_material_envirostrategia2030_def.pdf
https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/ppvo-sr-19-25.pdf
https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/ppvo-sr-19-25.pdf
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opätovné použitie, materiálovú recykláciu, a v prípade potreby až po podporu chýbajúcich zariadení na 
zhodnocovanie odpadu z textilu. SR bude zároveň v súvislosti s povinnosťou zabezpečiť zber dát a 
informácií o opätovnom použití textilu pravidelne podávať EÚ  správy o meraní opätovného použitia.“11 

V tejto časti POH  obsahuje aj jednotlivé opatrenia potrebné na dosiahnutie zadefinovaných cieľov. Medzi 
tieto opatrenia patria: 

• O.21. Prijatie novely zákona o odpadoch na vytvorenie funkčného systému pre textil, za ktoré je 
zodpovedné MŽP SR, s plánovaným termínom do konca roka 2023. 

• O.22. Podpora výskumu a vývoja ekodizajnu v textilných materiáloch, ktoré majú potenciál byť 
udržateľnými a ľahko recyklovateľnými, nových možností triedenia odpadu z textilu a jeho 
spracovania, za ktorý má prevziať zodpovednosť MŠVVŠ SR, MH SR v spolupráci s vysokými 
školami a vedecko-výskumnými inštitúciami a podnikateľským sektorom. Toto opatrenie sa má 
plniť priebežne. 

• O.23. Posúdiť možnosť zavedenia zákazu zneškodňovania nepredaných textilných položiek pre 
všetky značky, výrobcov, distribútorov, platforiem pre obchodovanie formou online,  
uvádzajúcich textilné výrobky na trh SR a vytvorenia alternatívnych možností použitia  týchto 
nepredaných položiek. Zodpovednosť za uvedené opatrenie je v gescii MŽP SR v spolupráci s MH 
SR a výrobcami a obchodníkmi s textilom a má byť naplnené k novele zákona o odpadoch. 

• O.24. Štúdia na posúdenie zavedenia systému pre nakladanie s odpadom z textilu, vrátane 
posúdenia zavedenia RZV pre textil a zber dát o opätovnom použití textilu. Zodpovednosť za 
opatrenie patrí MŽP SR a naplnené by malo byť v priebehu roka 2022. 

• O.25. Podporovať financovanie projektov na budovanie zariadení na dotrieďovanie použitého 
šatstva, projektov na budovanie zariadení na recykláciu odpadov z textilu a šatstva. Zodpovednosť 
za toto opatrenie preberá MŽP SR s priebežným termínom plnenia.  

 
V smernej časti POH sa v časti 5.1 Typy zariadení a prúdy odpadov, pre ktoré sú v SR nedostatočné kapacity 
uvádza, že v SR existujú len dve zariadenia, ktoré recyklujú použitý textil a šatstvo. POH  preto navrhuje 
zvážiť navýšenie recyklačných kapacít na zhodnocovanie použitého textilu. Uvádza tiež, že chýbajúcimi 
zariadeniami v SR sú dotrieďovacie haly na použité šatstvo, ktoré by mali byť finančne podporené. 

 
ZÁKON O ODPADOCH 

Zákon o odpadoch12 obsahuje definíciu odpadu v § 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. Pojem odpad zahŕňa objektívnu ako aj subjektívnu stránku. Objektívna stránka sa 
vzťahuje na prípady, keď držiteľovi odpadu vyplýva povinnosť sa veci zbaviť, napríklad na základe 
právneho predpisu. Ide o prípady potravinárskych výrobkov po záručnej lehote alebo liekov po uplynutí 
respiračnej doby. Subjektívna stránka závisí od individuálneho rozhodnutia držiteľa veci sa zbaviť.  

Zákon o odpadoch v § 2 ods. 2 obsahuje aj negatívne vymedzenie pojmu odpad a upravuje tak, čo 
odpadom nie je.  

 
11https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-
zoznamy/poh_sr_2021_2025_vestnik.pdf, str. 118 
12 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20220630.html 

https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh_sr_2021_2025_vestnik.pdf
https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh_sr_2021_2025_vestnik.pdf
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Za odpad sa nepovažuje:  

• látka alebo hnuteľná vec, ktorá je vedľajším produktom, 
• špecifický odpad, ktorý dosiahol stav konca odpadu, 
• odpad, ktorý prešiel procesom prípravy na opätovné použitie a spĺňa požiadavky na výrobok 

uvádzaný na trh ustanovené osobitným predpisom (zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody 
výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 
alebo 

• odpad odovzdaný na použitie do domácnosti. 

 
Prvé tri prípady nadväzujú na Smernicu o odpade.  

Definícia vedľajšieho produktu je transpozíciou článku 5 Smernice o odpade. Vedľajší produkt v zmysle 
definície zákona o odpadoch (§ 2 ods. 4) je látka alebo hnuteľná vec, ktorá spĺňa tieto podmienky: 

a) je výsledkom výrobného procesu, ktorého primárnym cieľom nie je výroba tejto látky alebo veci, 
b) jej ďalšie používanie je zabezpečené, 
c) môže sa použiť priamo bez ďalšieho spracovania iného ako bežný priemyselný postup, 
d) vzniká ako neoddeliteľná súčasť výrobného procesu, 
e) jej ďalšie použitie je v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi, ktoré ustanovujú 

požiadavky na výrobok, ochranu životného prostredia a ochranu zdravia ľudí z hľadiska jeho 
konkrétneho použitia, a nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie 
alebo zdravie ľudí, 

f) spĺňa osobitné kritériá, ak boli pre látku alebo vec ustanovené osobitným predpisom, a 
g) na to, že látka alebo hnuteľná vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, bol udelený 

súhlas, ak sa vyžaduje podľa § 97 ods. 1 písm. o). 

Z posledného bodu vyplýva, že nie je na posúdení výrobcu, ale predovšetkým príslušného úradu, či bude 
danú vec alebo látku považovať za vedľajší produkt, alebo nie. 

Okrem toho všeobecne zákon o odpadoch zaviedol pre prípad pochybností možnosť, požiadať okresný 
úrad v sídle kraja o určenie, či je vec odpadom, alebo nie. Okresný úrad v sídle kraja vo veciach štátnej 
správy odpadového hospodárstva podľa § 107 písm. r) zákona o odpadoch udeľuje súhlas na to, že látka 
alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad. 

Od 1.7.2020 sa za účelom zavedenia a podporovania udržateľného využívania zdrojov, zaviedla príloha č. 
8b Zoznam látok alebo hnuteľných vecí, pre ktoré sa nevyžaduje súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. o) zákona 
o odpadoch. Príloha uvádza prípady vedľajších produktov, pri ktorých nie je potrebné mať udelený súhlas, 
čím sa znižuje aj administratívna záťaž. Zároveň však výrobca takéhoto vedľajšieho produktu musí 
zabezpečiť splnenie podmienok definície vedľajšieho produktu podľa § 2 ods. 4 zákona o odpadoch. 
Uvedený zoznam zahŕňa látky alebo hnuteľné veci, pre ktoré je bežne dopyt na ich ďalšie použitie. Na 
základe skúsenosti z praxe boli stanovené látky alebo hnuteľné veci vznikajúce v železiarskom a 
oceliarskom priemysle (piliny, hobliny, triesky, prach a zlomky zo železných a neželezných kovov, okuje z 
valcovania), ďalej látky alebo hnuteľné veci vznikajúce pri spracovaní dreva, drevnej hmoty ako aj 
samotného textilu. V rámci textilu sem zaradili textilné ústrižky, konkrétne čisté nite a zvyšky látok. 
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Definícia stavu konca odpadu je transpozíciou článku 6 Smernice o odpade. Stav konca odpadu podľa 
definície v zákone o odpadoch (§ 2 ods. 5) je stav, ktorý dosiahne odpad, ak prejde niektorou z činností 
zhodnocovania odpadu alebo recyklácie a spĺňa tieto podmienky: 

a) látka alebo vec sa má použiť na špecifické účely, 
b) pre látku alebo vec existuje trh alebo je po nej dopyt, 
c) látka alebo vec spĺňa technické požiadavky na špecifické účely a spĺňa požiadavky ustanovené 

osobitným predpisom a spĺňa technické normy alebo je v súlade s inou obdobnou technickou 
špecifikáciou s porovnateľnými požiadavkami alebo s prísnejšími požiadavkami, ktoré sa 
uplatňujú na výrobky, a 

d) použitie látky alebo veci nezapríčiní celkové nepriaznivé vplyvy na životné prostredie alebo na 
zdravie ľudí. 

 
Definícia prípravy odpadu na opätovné použitie je transpozíciou článku 3 bod 16 Smernice o odpade. 
Príprava odpadu na opätovné použitie (§ 3 ods. 10) je „činnosť zhodnocovania súvisiaca s kontrolou, 
čistením alebo opravou, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré sa stali odpadom, pripravia, aby 
sa opätovne použili bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania.“  

Z tejto definície vyplýva, že príprava na opätovné použitie je činnosť zhodnocovania odpadu a jej 
výsledkom je výrobok, ktorý bude následne uvedený na trh. Takýto výrobok je potrebné započítať do 
množstva výrobkov uvedených na trh, a to aj opakovane. Prípravu odpadu na opätovné použitie je 
možné započítať do cieľov zhodnocovania ustanovených v prílohe č. 3 bod VII, ak činnosti zhodnotenia a 
recyklácie spĺňajú ustanovené požiadavky. 

Cieľom je zvýšiť opätovné použitie odpadu ako druhotnej suroviny, a tým znížiť jeho množstvo a zároveň 
šetriť primárne zdroje. Na činnosť prípravy na opätovné použitie sa vyžaduje udelenie súhlasu podľa § 97 
ods. 1 písm. p) zákona o odpadoch a v rámci Prílohy č. 1 zákona o odpadoch patrí pod činnosť R3 
Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (vrátane 
kompostovania a iných biologických transformačných procesov). Patrí sem aj príprava na opätovné 
použitie, splyňovanie a pyrolýza využívajúca zložky, ako sú chemické látky a zhodnocovanie organických 
látok vo forme spätného zasypávania. 

V zmysle § 82 ods. 3 písm. c) zákona o odpadoch je prevádzkovateľ zberného dvora povinný okrem iných 
povinností držiteľa odpadu vyčleniť priestor pre komunálne odpady vhodné na prípravu na opätovné 
použitie. 

Definícia opätovného použitia je transpozíciou článku 3 bod 13 Smernice o odpade. Opätovné použitie je 
v zmysle definície podľa § 3 ods. 12 zákona o odpadoch  „činnosť, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, 
ktorý nie je odpadom, znova použije na ten istý účel, na ktorý bol určený.“ 

Ide o predchádzanie vzniku odpadu, teda najvyšší stupeň hierarchie odpadového hospodárstva. 
Predstavuje činnosť, ktorej predmetom je výrobok, ktorý sa ešte nestal odpadom. Zároveň musí dôjsť k 
opätovnému použitiu tohto výrobku na účel, na ktorý bol pôvodne určený. Na opätovné použitie sa 
nevyžaduje súhlas podľa zákona o odpadoch, pretože ako je uvedené, výrobok neprešiel do fázy odpadu. 

Odovzdávanie odpadov vhodných na použitie do domácnosti podlieha súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. 
n) zákona o odpadoch. 
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Z jednotlivých ustanovení negatívneho vymedzenia odpadu vyplýva, že príprava na opätovné použitie 
nespadá do Prílohy č. 3 bod VII. Odpad, ktorý prestáva byť odpadom ako v prípade stavu konca odpadu (§ 
2 ods. 5 zákona o odpadoch) alebo odovzdanie do domácnosti (§ 14 ods. 5 zákona o odpadoch). Tieto 
prestávajú byť odpadom aj na účely cieľov zhodnocovania ustanovených v tejto prílohe, ak činnosti 
zhodnotenia a recyklácie spĺňajú ustanovené požiadavky. Naopak, príprava na opätovné použitie sa 
zarátava do cieľov zhodnocovania, a to aj opakovane. 

Konkrétna právna úprava týkajúca sa priamo textilu nadobudne účinnosť dňa 1.1.2025, kedy na základe 
ustanovenia § 81 ods. 7 písm. c) zákona o odpadoch, upraveného novelou č. 372/2021 Z.z., pribudne 
povinnosť obcí zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu textilu. Ide o transpozíciu čl. 11 bodu 
1 Smernice o odpade. Podľa predkladateľa konkrétny spôsob realizácie zberu textilu bude určený až na 
základe vypracovaných analýz a štúdií k danej téme. MŽP SR zriadilo pracovnú skupinu, ktorej úlohou je 
aj zhodnotiť prípadné zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre textil, avšak napriek tomu sa 
v zákone o odpadoch povinnosť obcí zabezpečiť zber tejto novej komodity zavádza, aby obce mali 
dostatok času pripraviť sa na ňu. 

Zákon o odpadoch obsahuje aj definíciu súvisiacu s jedným z najdôležitejších opatrení definovaných v 
Smernici o odpade, ktoré má slúžiť na plnenie jej cieľov. Ide o systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov 
(článku 3 bod 21). V zákone o odpadoch je rozšírená zodpovednosť výrobcov vymedzená v § 27 ods. 3 ako 
súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, ustanovených v štvrtej časti zákona o odpadoch alebo v 
Zákone  o ekodizajne vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom 
je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku (ďalej len “vyhradený prúd odpadu”) a posilnenie 
opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu. Obsah rozšírenej 
zodpovednosti výrobcu tvoria ustanovené požiadavky na zabezpečenie materiálového zloženia alebo 
konštrukcie vyhradeného výrobku, informovanosti o jeho zložení a o nakladaní s vyhradeným prúdom 
odpadu, na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného krytia 
uvedených činností. 

 
Výrobca vyhradeného výrobku môže plnenie svojich povinností ustanovených v odseku 4 písm. d) až l) 
(ďalej len „vyhradené povinnosti“) zabezpečovať jedným z týchto spôsobov: 

a) vytvorením systému individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (ďalej len 
“individuálne”) alebo 

b) prostredníctvom jednej organizácie zodpovednosti výrobcov a jej systému združeného 
nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (ďalej len “kolektívne”) alebo prostredníctvom tretej 
osoby, ak ide o batérie a akumulátory. 

OZV je okrem iného povinná vytvoriť, financovať, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém združeného 
nakladania s vyhradeným prúdom odpadu počas celej doby jej oprávneného pôsobenia. 

Pojem OZV je vymedzený v ustanovení § 28 ods. 1 zákona o odpadoch a rozumie sa ňou právnická osoba 
so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených 
výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátov EÚ. OZV, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje 
na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie vyhradených povinností za zastúpených 
výrobcov vyhradeného výrobku. Účelom OZV nie je dosahovanie zisku. 
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Rovnako dôležité sú aj opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu, hospodárske nástroje a ďalšie 
opatrenia, ktoré významne podporujú uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva. Pre oblasť 
textilu uvádzame niektoré relevantné príklady. Zákon o odpadoch obsahuje v Prílohe č. 4 Príklady opatrení 
na predchádzanie vzniku odpadu. 

Patria medzi ne napríklad: 

• Opatrenia, ktoré môžu ovplyvniť štádium navrhovania a výroby a distribúcie: 
− Podpora ekodizajnu (systematické začleňovanie environmentálnych aspektov do 

navrhovania výrobkov s cieľom zlepšiť environmentálnu výkonnosť výrobku počas jeho 
celého životného cyklu). 

• Opatrenia, ktoré môžu ovplyvniť štádium spotreby a používania 
 
− Ekonomické nástroje ako napríklad stimuly pre nákupy šetrné k životnému prostrediu 

alebo zavedenie povinnej platby pre spotrebiteľov za istú časť alebo prvok obalu, ktorý by 
sa inak poskytoval zadarmo. 

− Využívanie kampaní na zvyšovanie povedomia a poskytovanie informácií zameraných na 
širokú verejnosť alebo konkrétnu skupinu spotrebiteľov. 

− Podpora opätovného používania a/alebo opráv vhodných vyradených výrobkov alebo ich 
súčastí, najmä prostredníctvom používania vzdelávacích, hospodárskych, logistických a 
iných opatrení, ako napríklad podpora alebo zriadenie akreditovaných centier a sietí opráv 
a opätovného používania, a to najmä v husto obývaných oblastiach. 

 
 
Rovnako aj v Prílohe č. 4a sa uvádzajú Príklady hospodárskych nástrojov a ďalších opatrení na 
poskytovanie stimulov pre uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva. Patria medzi ne napríklad: 

• Systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre rôzne druhy odpadu a opatrenia na zvýšenie ich 
účinnosti, efektívnosti nákladov a riadenia. 

• Používanie fiškálnych opatrení alebo iných prostriedkov na podporu zavádzania výrobkov a 
materiálov, ktoré sa pripravujú na opätovné použitie alebo sa recyklujú. 

• Podpora výskumu a inovácií v oblasti vyspelých technológií recyklácie a repasovania. 

 
 

C. LEGISLATÍVA OKOLITÝCH KRAJÍN  
(ČESKÁ REPUBLIKA, MAĎARSKO, POĽSKO, RAKÚSKO) 

 
Legislatíva okolitých krajín sa v zásade nelíši. Všetky krajiny majú pre oblasť textilu vo svojich právnych 
predpisoch prevzaté normy EÚ. Všetky z uvedených krajín -  Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko 
- majú naplánovaný povinný triedený zber textilu od 1.1.2025. V súčasnosti majú zber textilu zavedený 
len na dobrovoľnej báze.  
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ČESKÁ REPUBLIKA 

Rovnako ako na Slovensku, aj v Čechách je textilný odpad považovaný za prúd komunálneho odpadu. 
Základné ustanovenia o komunálnom odpade a nakladaní s ním sú upravené Českým zákonom o 
odpadoch.  Tento zahŕňa v § 12 aj všeobecné povinnosti ohľadom predchádzania vzniku odpadu. 

Konkrétne ustanovenie týkajúce sa zavedenia triedeného zberu textilu je obsiahnuté v § 59 Obecný 
systém, kde je ustanovené, že „Obec je povinná určiť miesta na triedený zber komunálnych odpadov, 
minimálne nebezpečných odpadov, papiera, plastov, skla, kovov, biologických odpadov, jedlých olejov a 
tukov a od 1. januára 2025 aj textilu.“ 

Zároveň v Českej vyhláške je v § 36 upravené, že od 1. januára 2025 obec poskytuje celoročné miesta na 
separovaný zber textilného odpadu. Český zákon o odpadoch ustanovuje, že obecný systém môže obec 
zaviesť všeobecne záväzným nariadením. 

Takto vytriedený komunálny odpad vhodný na opätovné použitie alebo recykláciu, najmä papier, plasty, 
sklo, kovy, textil a biologický odpad, nemožno odovzdať na spaľovanie v zariadení na energetické 
zhodnocovanie odpadov, s výnimkou odpadov vznikajúcich pri ich spracovaní, ktoré spĺňajú kritériá 
ustanovené vo vyhláške ministerstva tak, aby sa spaľovaním týchto odpadov v zariadení na energetické 
zhodnocovanie odpadov dosiahol najlepší environmentálny výsledok v súlade s hierarchiou odpadového 
hospodárstva (§ 35 ods. 3 Českého zákona o odpadoch). 

Následne v § 36 ods. 5 Českého zákona o odpadoch sa ustanovuje, že oddelene zbieraný komunálny odpad 
vhodný na opätovné použitie alebo recykláciu, najmä papier, plasty, sklo, kovy, textil a biologický odpad, 
nemožno odovzdať na zneškodnenie, okrem odpadu vznikajúceho pri ich spracovaní, ak jeho výhrevnosť 
v sušine je nižšia ako 6,5 MJ/kg a zároveň spĺňa kritériá stanovené v ministerskej vyhláške, podľa ktorých 
zneškodnenie takto vzniknutého odpadu prinesie najlepší environmentálny výsledok v súlade s 
hierarchiou odpadového hospodárstva. 

Česká republika má stanovené ciele vytriedených recyklovateľných zložiek komunálneho odpadu, ale 
rovnako ako SR nemá stanovené ciele pre samotný textil.  

Aktuálne preventívne opatrenia odpadového hospodárstva Českej republiky sú uvedené najmä v PPVO 
ČR, ktorý bol schválený uznesením vlády č. 869/2014 dňa 27. októbra 2014. Program je v plnom rozsahu 
zahrnutý v aktuálnom  POH ČR, ktorý bol schválený vládou Českej republiky dňa 22. decembra 2014. Vláda 
Českej republiky zároveň schválila nariadenie vlády č. 352/2014 Sb. ktorým sa vyhlasuje záväzná časť POH 
ČR. Návrhová časť programu (ciele a opatrenia) sa stala súčasťou nariadenia č. 352/2014 Z. z. 

PPVO ČR analyzuje aj textilný prúd odpadu a textil na opätovné použitie. V bode 4.11 Závery analýzy 
odpadových tokov sa uvádza, že v oblasti textilného odpadu bude potrebné vypracovať metodiku na 
hodnotenie produkcie textilu a odevu, toku obnosených a opätovne použitých odevov a odpadu z textilu 
za účelom zistiť súčasnú situáciu, získania údajov a monitorovať účinnosť preventívnych opatrení v 
nasledujúcich rokoch (týka sa aj iných prúdov).  

V návrhovej časti PPVO ČR sa v bode 5 Ciele pre textilný prúd odpadov uvádzajú ciele:  

Čiastočný strednodobý cieľ: V súčinnosti s ďalšími strategickými dokumentami vytvoriť podmienky pre 
stabilizáciu produkcie textilného odpadu (týka sa aj iných prúdov) so stabilizáciou v roku 2017 a jeho 
následné znižovanie v nasledujúcich rokoch.  
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Zároveň PPVO ČR navrhuje aj opatrenia na dosiahnutie cieľov týkajúcich sa textilu a textilného odpadu:  

Z bloku 1: Informačná podpora, vzdelávanie a zvyšovanie povedomia - Opatrenie č. 2: 
Technicky zabezpečiť šírenie informácií a osvetových programov s cieľom postupného zvýšenia zberu 
opakovane použiteľných výrobkov, napr. odevov, textilu, obuvi, hračiek, kníh, časopisov, nábytku, 
kobercov, náradia a iných opakovane použiteľných výrobkov. Verejne propagovať aktivity neziskových 
organizácií, ktoré prijímajú späť produkty na opätovné použitie a podobných subjektov. Výstupom bude 
vytvorenie interaktívnej verejne prístupnej siete (mapy) takýchto organizácií a centier, štatistické 
prieskumy; informačné a osvetové materiály; dotazníky (počet uzavretých a naplnených dobrovoľných 
dohôd, počet miest odberu použitého textilu, obuvi a ďalších výrobkov, počet zapojených organizácií). 

Z bloku 3: Metodická podpora a dobrovoľné nástroje - Opatrenie 17: 
Vypracovať metodiku kvalifikovaného a kvantifikovaného hodnotenia textilnej výroby  a výroby odevov a 
toku opotrebovaných a opätovne použitých odevov a textilného odpadu s cieľom zistiť súčasnú situáciu, 
získať primárne údaje a monitorovať účinnosť preventívnych opatrení.  
Za účelom monitorovania efektívnosti opatrení pre zvýšenie množstva spätne odobratých a opätovne 
použitých produktov bude hlavným indikátorom pri množstve spätne odobratých textílií, obuvi a 
vybraných opakovane použiteľných produktoch množstvo uvedené v t/rok. Zdrojom týchto dát bude nová 
metodika vyvinutá v rámci opatrení. 

Ako sa uvádza v PPVO ČR, navrhnuté opatrenia zahŕňajú všetky tri odporúčané stratégie (regulačnú, 
propagačnú a informačnú),  s cieľom ovplyvniť komunálny odpad a jeho jednotlivé zložky s osobitným 
dôrazom na potravinový odpad, textilný odpad a kompostovateľné materiály. 

 
 
MAĎARSKO 

Základným právnym predpisom pre oblasť odpadu je zákon CLXXXV z roku 2012 o odpade podľa ktorého 
aj Maďarsko chápe textilný odpad ako podkategóriu odpadu z domácností.  

V Kapitole II/A Predchádzanie vzniku odpadu, bode 8 ods. 11 ustanovuje minimálne požiadavky na 
najvyššiu úroveň hierarchie odpadového hospodárstva v súlade so zásadou predchádzania vzniku odpadu. 
Konkrétne požiadavky vzťahujúce sa na textil a výrobky z textilu sú nasledovné: 

• presadzovanie, podpora a šírenie udržateľných modelov výroby a spotreby; 
• podpora navrhovania, výroby, distribúcie a používania výrobkov efektívne využívajúcich zdroje, 

trvanlivých, opraviteľných, opätovne použiteľných a modernizovateľných výrobkov; 
• zabránenie tomu, aby sa výrobky obsahujúce kritické suroviny stali odpadom; 
• podpora vytvorenia systémov na uľahčenie opätovného použitia výrobkov a opravárenských 

činností a činností opätovného použitia, najmä pre elektrické a elektronické zariadenia, textil, 
nábytok, obalové a stavebné materiály a výrobky; 

• zabezpečenie dostupnosti náhradných dielov, návodu na použitie, technických informácií alebo 
iných nástrojov, vybavenia alebo softvéru bez toho, aby boli dotknuté práva duševného 
vlastníctva, ktoré umožňujú opravu a opakované použitie výrobkov bez ohrozenia kvality a 
bezpečnosti; 

• zníženie tvorby odpadu z procesov súvisiacich s priemyselnou výrobou, ťažbou, výrobou, 
výstavbou a demoláciou s využitím najlepších dostupných techník; 
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• podpora znižovania obsahu nebezpečných látok v materiáloch a výrobkoch a zabezpečenie 
režimu podávania správ pre dodávateľa výrobkov  

• zníženie tvorby odpadu, najmä odpadu, ktorý nie je vhodný na prípravu na opätovné použitie 
alebo recykláciu; 

• predchádzanie vzniku odpadu vstupujúceho do mora a jeho výrazné zníženie ako príspevok k 
cieľu OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja; 

• rozvoj a podpora kampaní na zvyšovanie informovanosti s cieľom predchádzať nelegálnemu 
skládkovaniu, upúšťať od neho, znižovať ho a kontrolovať. 

Ďalším dokumentom na národnej úrovni je NPOH, v ktorom sa konštatuje súčasná situácia tvorby, zberu 
a nakladania s textilom a textilným odpadom a zároveň v kapitole 4 Prezentácia a hodnotenie vybraných 
prúdov odpadu, 4.1.3 Línie činnosti v časti Textílie sa NPOH zmieňuje o povinnosti zavedenia systému 
triedeného zberu textilu do 1. januára 2025. Zároveň konštatuje, že sa musia vytvoriť potrebné 
spracovateľské kapacity, aby sa zabezpečilo zhodnotenie čo najväčšieho množstva separovaného 
textilného odpadu. 

V kapitole 8 Akčný program NPOH stanovuje ciele, opatrenia, indikátory a požadované finančné 
prostriedky:   

CIEĽ OPATRENIE INDIKÁTOR 

• zvýšiť mieru zberu 
a recyklácie 

• posilnenie zvyšovania 
povedomia 

• zníženie tvorby odpadu 

• zvýšenie materiálového 
zhodnotenia 

• zavedenie systému zberu textilného odpadu 
od 1. januára 2025 

• dizajn výrobkov šetrný k životnému 
prostrediu, používanie environmentálnych 
značiek, zohľadnenie obsahu mikroplastov 
vo výrobkoch 

• zvyšovanie povedomia verejnosti s cieľom 
podporiť triedený zber a opätovné použitie 
textilného odpadu 

• množstvo textilného odpadu 
vyzbieraného oddelene od 
verejnosti  
(v tonách) 

• miera recyklácie textilného 
odpadu (%) 

 

Minimálne požiadavky na zdroje predstavujú 17 miliárd Ft., čo predstavuje približne 41,7 mil. eur.  

 
 
POĽSKO 

Aj v Poľsku systém zberu a triedenia textilu a textilného odpadu funguje len na dobrovoľnej báze. 
Základným právnym predpisom upravujúcim režim textilných odpadov v Poľsku je Poľský zákon o 
odpadoch. Poľský zákon o odpadoch upravuje predchádzanie vzniku odpadu a zahŕňa rovnaké opatrenia 
uplatniteľné na textil a textilný odpad ako v prípade iných členských štátov. Predchádzanie vzniku odpadu 
podľa  kapitoly 2a, článku 19a ods. 1 poľského zákona o odpadoch obsahuje minimálne požiadavky na 
opatrenia, ktoré pozostávajú napríklad z: 

 
• presadzovania a podpory udržateľných modelov výroby a spotreby; 
• podpory navrhovania, výroby a používania výrobkov, ktoré efektívne využívajú zdroje, sú 

odolné, opraviteľné, opätovne použiteľné a modernizovateľné a umelo neskracujú životný 
cyklus výrobkov; 
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• podpory opätovného použitia výrobkov a vytvorenie systémov na podporu ich opravy  
a opätovného použitia, najmä pre elektrické a elektronické zariadenia, textil, nábytok, obaly  
a stavebné materiály a výrobky; 

• podpory dostupnosti náhradných dielov, príručiek, technických informácií alebo iných nástrojov, 
softvérov umožňujúcich opravu a opätovné použitie výrobkov bez zníženia ich kvality a vplyvu 
na bezpečnosť (ak to nevedie k porušeniu práv duševného vlastníctva); 

• podpory znižovania obsahu nebezpečných látok v materiáloch a výrobkoch; 
• zníženia vzniku odpadu, najmä toho, ktorý nie je vhodný na prípravu na opätovné použitie alebo 

recykláciu; 
• vypracovanie a podpora informačných kampaní na zvýšenie povedomia o  predchádzaní vzniku 

odpadov.  

Konkrétne ustanovenia súvisiace s textilným prúdom odpadu sú upravené v zákone  o čistote a poriadku. 
Povinnosť prijímať textilný a odevný odpad prostredníctvom miest triedeného zberu komunálneho 
odpadu sa uplatňuje od 1. januára 2025 a je upravená v článku 14. Podľa článku 3.1 ods. 2 zákona o čistote 
a poriadku obce zabezpečujú čistotu a poriadok na svojom území a vytvárajú podmienky potrebné na ich 
udržiavanie a okrem iných povinností zriaďujú miesta na triedený zber komunálneho odpadu spôsobom 
umožňujúcim ľahký prístup pre všetkých obyvateľov obce, ktoré zabezpečujú príjem komunálnych 
odpadov minimálne v nasledovnom rozsahu: papier, kovy, plasty, sklo, viac materiálové obaly, biologický 
odpad, ako aj nebezpečné odpady, lieky a chemikálie po dobe použiteľnosti, odpad, ktorý sa nepovažuje 
za odpad z domácností, zdravotnícky odpad, ktorý vzniká v domácnosti v dôsledku injekčného podávania 
liekov a monitorovania hladiny látok v krvi, najmä ihly a striekačky, použité batérie a akumulátory, použité 
zariadenia použité batérie a akumulátory, odpad z elektrických a elektronických zariadení, nábytok a iný 
objemný odpad, použité pneumatiky, stavebný a demolačný odpad a textilný a odevný odpad; podrobné 
podmienky pre udržiavanie čistoty a poriadku v obci týkajúce sa triedenia vyššie uvedeného odpadu určuje 
obec v nariadení (kap. 2, článok 4.1 bod 2 písm. b). 

 
NPPVO 2014, ktorý je platný do konca roku 2022, obsahuje špecifické opatrenia na predchádzanie vzniku 
odpadu, a to podporovať opätovné používanie výrobkov a vytváranie systémov na podporu opráv a 
opätovného použitia, a to najmä v prípade elektrických a elektronických zariadení, textilu a nábytku, ako 
aj obalov a stavebných materiálov a výrobkov. V rámci toho sa navrhujú opatrenia: 

 
• Realizácia vývoja a výskumu v oblasti technológií na predchádzanie vzniku odpadu a šírenie 

výsledkov tohto výskumu,  
• Propagácia a podpora rozvoja sietí stredísk na opravu a opätovné použitie stanovením 

ekonomických stimulov a posilnením trhu s použitými výrobkami prostredníctvom rozvoja 
noriem kvality pre použité výrobky. 

 
Podľa štúdie Strategický program v oblasti nakladania s textilným odpadom a recyklácie sa v zhrnutí 
aktuálnej situácie s textilným odpadom v Poľsku uvádza, že na nakladanie s textilným odpadom neexistuje 
žiadna štrukturálna podpora vlády, možnosti finančnej podpory z EÚ alebo národných fondov.  
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RAKÚSKO 

 
Základ legislatívy rakúskeho odpadového hospodárstva predstavuje Rakúsky zákon o odpadoch. Na 
základe tohto zákona sú vydávané predpisy na úrovni jednotlivých spolkových krajín, ako aj podzákonné 
predpisy. V rámci rakúskeho zákona o odpadoch sú konkrétne ustanovenia o textile upravené v rámci 
opatrení na predchádzanie vzniku odpadu v § 9, ktoré sú zamerané, okrem iného, aj na podporu 
opätovného používania výrobkov a vytváranie systémov na podporu činností zameraných na opravu a 
opätovné použitie, najmä elektrických a elektronických zariadení, textilu a nábytku, obalov a stavebných 
materiálov a výrobkov. 

Takisto ako SR má aj Rakúsky zákon o odpadoch v § 28b upravené ustanovenia o povinnom zavedení 
triedeného zberu papiera, kovu, plastov, skla, organického a textilného odpadu s tým, že povinnosť zaviesť 
triedený zber pre textilný odpad nadobúda účinnosť od 1.1.2025. Zároveň sa v tomto ustanovení uvádza, 
že triedený zber sa má vykonávať spôsobom, ktorý umožňuje prípravu na opätovné použitie alebo kvalitnú 
recykláciu tohto odpadu.  

Ministerstvo pre ochranu klímy, životné prostredie, energiu, mobilitu, inovácie a technológie je povinné 
najmenej každých 6 rokov vypracovať Spolkový plán odpadového hospodárstva.  

PPVO Rakúsko13 je v platnosti do konca roka 2022. Bol zverejnený ako súčasť federálneho plánu 
odpadového hospodárstva a dodatočne ako samostatná publikácia "Program predchádzania vzniku 
odpadu 2017". Revízia PPVO Rakúsko vychádza z rozsiahleho hodnotenia programu z roku 2011, ako aj z 
analýzy príkladov dobrej praxe úspešného predchádzania vzniku odpadu v iných členských štátoch EÚ. 
Oblasti činnosti v programe predchádzania vzniku odpadu z roku 2011 a v programe predchádzania vzniku 
odpadu na rok 2017 zostávajú rovnaké. Najväčší pokrok sa dosiahol v oblasti predchádzania vzniku 
potravinového odpadu a opätovného použitia. 

V oblasti opätovného použitia je Rakúsko jedným z lídrov v oblasti vytvárania regionálnych sietí 
opätovného použitia a opráv. PPVO Rakúsko obsahuje aj osobitnú kapitolu o opätovnom použití ako o 
jednom z prioritných opatrení. Na podporu opätovného použitia sa v ňom uvádzajú nasledovné opatrenia 
uplatniteľné pre textil: 

• rozšírenie sietí opätovného použitia v spolkových krajinách (napr. opätovné použitie 
elektroodpadu); 

• poskytovanie informácií o možnostiach opätovného použitia; 
• platforma na výmenu informácií a skúseností o opätovnom použití; 
• produktové služby, inovatívne modely opätovného použitia a obchodné modely (napr. "Think 

tank"); 
• analýza textilného priemyslu (toky textilných materiálov); 
• preskúmanie vytvorenia značky pre udržateľný zber a zhodnocovanie textilu; 
• usmernenia pre verejné obstarávanie, ktoré uľahčujú opätovné použitie (napr. úprava zákona o 

verejnom obstarávaní); 
• vypracovanie a vykonávanie usmernení pre verejné orgány o používaní opätovne použiteľných 

materiálov; 

 
13 https://www.eea.europa.eu/themes/waste/waste-prevention/countries/austria-waste-prevention-country-profile-
2021.pdf/view). 

https://www.eea.europa.eu/themes/waste/waste-prevention/countries/austria-waste-prevention-country-profile-2021.pdf/view
https://www.eea.europa.eu/themes/waste/waste-prevention/countries/austria-waste-prevention-country-profile-2021.pdf/view
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• overenie opatrení daňového práva v oblasti opätovného použitia a opráv v rámci ekologickej 
daňovej reformy; 

• kampane týkajúce sa opätovného použitia. 

 
Rakúsko, rovnako ako iné členské krajiny EÚ, je viazané európskou legislatívou, a preto je povinné 
dodržiavať všeobecné princípy. A rovnako ako ostatné členské štáty EÚ, Rakúsko sa od roku 2025 
pripravuje na nárast textilného odpadu a prijíma opatrenia na jeho zber a zhodnotenie. Ako vyplýva zo 
štúdie s názvom Vznik a nakladanie s textilným odpadom v Rakúsku, vydanej Spolkovým ministerstvom 
pre ochranu klímy, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie, rakúsky systém zberu 
a nakladania s textilným odpadom sa zavedením novej legislatívy obáva rovnakých problémov ako SR a 
musí sa s nimi vysporiadať. Vzhľadom na najnovšie požiadavky EÚ na triedený zber textilu možno očakávať 
nárast množstva použitého textilu, vrátane väčšieho množstva tovaru nižšej kvality. Preto by sa mal rozšíriť 
systém zberu, triedenia a prípravy na opätovné použitie a zhodnotenie.  

V štúdii sa ďalej uvádza, že pokiaľ ide o vhodné systémy zberu a ekonomické spracovanie hlavne 
objemného textilného odpadu, bolo by potrebné vyhodnotiť osvedčené postupy z iných krajín a 
vypracovať spoločnú národnú stratégiu. Stále chýbajú aj účinné spracovateľské techniky na 
zhodnocovanie použitých vlákien z objemného odpadu. 

Vzhľadom na neustály nárast množstva použitých textílií a pokles ich kvality je potrebné v budúcnosti 
venovať oveľa väčšiu pozornosť procesom recyklácie vlákien. Rozmanitosť materiálov, absencia 
technológií na automatizované triedenie a separáciu zmiešaných vlákien, ako aj nedostatok ekonomicky 
vysokokvalitných recyklačných procesov predstavujú obrovské výzvy, pokiaľ ide o zvýšenie miery 
recyklácie použitého textilu. Túto výzvu možno riešiť posilnením trhov s recyklovanými vláknami 
prostredníctvom intenzívnejšej spolupráce/sieťovania medzi príslušnými zainteresovanými stranami v 
rámci celého hodnotového reťazca, najmä v oblasti dizajnu, výroby a odpadového hospodárstva. 

 

 

D. ĎALŠIE SMEROVANIE EÚ V OBLASTI NAKLADANIA  
S TEXTILOM A TEXTILNÝM ODPADOM 

 
V záujme zachovania zdrojov a v záujme zníženia vplyvu výroby a spotreby textilu na životné prostredie, 
sa priemysel musí nevyhnutne zamerať na koordináciu dvoch vzájomne sa dopĺňajúcich oblastí, ktorými 
sú predchádzanie vzniku odpadu, teda opätovné použitie odevov a obuvi, ktorá sa ešte stále považuje za 
nositeľnú a recyklácia, teda transformácia už nepoužiteľného oblečenia na nové materiály, ktoré sa 
použijú do nových výrobkov. Práve na druhú oblasť bude zameraná aj finančná podpora EÚ. Podpora bude 
tiež zameraná na výskum a vývoj. 

Legislatíva EÚ zaväzuje všetky členské štáty k tomu, aby prijali povinnosti z nej vyplývajúce. V oblasti 
textílií a textilných odpadov to znamená, že členské štáty EÚ sú povinné do 1.1.2025 zaviesť triedený zber 
textilného odpadu.  

Podľa doposiaľ predložených legislatívnych materiálov je možné predpokladať, že odporúčanie smeruje 
k zaradeniu textilu medzi vyhradené výrobky, ktoré spadajú pod RZV. Znamenalo by to, že náklady za 
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životný cyklus výrobku, teda jeho zber, prepravu, spracovanie ako aj jeho zhodnotenie či zneškodnenie 
znáša výrobca tohto textilného výrobku, prípadne ten, kto textil uvádza na trh.  

RZV predstavuje kľúčový mechanizmus, prostredníctvom ktorého je možné prispieť k európskemu 
obehovému hospodárstvu v oblasti textilu a prostredníctvom ktorého sa uplatňuje zásada "znečisťovateľ 
platí", zakotvená v Smernici o odpade. 

Komisia momentálne nastavuje pravidlá a ciele zberu a recyklácie, avšak niektoré štáty ju  predbehli a už 
si nastavili systém triedeného zberu textilu.  

V rannom štádiu triedeného zberu textilu sú napríklad Holandsko a Švédsko. Dánsko má  pripravenú 
legislatívu, avšak pôvodný termín začiatku triedeného zberu textilu posunulo z 1.1.2022 o jeden rok, z 
dôvodu potreby prehodnotenia pôvodne nastaveného systému. 

Pre zavedenie a aplikáciu obehového hospodárstva je potrebné využívať aj ekonomické nástroje. MŽP SR 
v spolupráci s OECD v máji 2022 zverejnilo dokument “Slovensko uzatvára kruh. Cestovná mapa pre 
obehové hospodárstvo - Smerom ku konkurencieschopnosti, ekoinováciám a udržateľnosti”. 14Dokument 
sa nevenuje špecificky oblasti textilu. Obsahuje však princípy aplikovateľné aj na riešenú oblasť textilu a 
odpadu z textilu. Princípy ekonomických nástrojov obehového hospodárstva graficky zobrazené nižšie sú 
aplikovateľné na všetky prúdy odpadov. 

 

 
Obr. 3  Prehľad ekonomických nástrojov obehového hospodárstva 
Zdroj: https://www.oecd.org/environment/waste/highlights-closing-the-loop-in-the-slovak-republic-roadmap_SK.pdf  

 
 
 
 
 

 
14https://www.oecd.org/environment/waste/highlights-closing-the-loop-in-the-slovak-republic-roadmap_SK.pdf 
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FRANCÚZSKY SYSTÉM RZV RE_FASHION 

 

Jediným v súčasnosti fungujúcim systémom v EÚ je francúzsky systém RZV pre textil. Výrobcovia platia 
poplatky do spoločnosti Re_Fashion, ktorá je súkromnou neziskovou spoločnosťou. Jej úlohou je 
zabezpečovať prevenciu a nakladanie s textilnými výrobkami a obuvou po skončení ich životnosti pre 
spoločnosti, ktoré tieto výrobky uvádzajú na trh. S ústrednou úlohou v ekosystéme odvetvia Re_fashion 
sprevádza transformáciu smerom k obehovému hospodárstvu a zároveň poskytuje služby rôznym 
zainteresovaným stranám: obchodníkom, prevádzkovateľom triedenia a zberu, miestnym a verejným 
orgánom, realizátorom projektov, širokej verejnosti.15 

 

 

 

Francúzsky systém RZV pre textil obsahuje viac ako 70 rôznych "produktových línií", t. j. kategórií pre 
odevy s množstvom rôznych výrobkov uvedených v rámci každej produktovej línie. Existujú štyri úrovne 
poplatkov, ktoré sú založené na veľkostnej kategórii, do ktorej sú zaradené produktové rady. Tieto sú 
stanovené na základe jednotlivých položiek a pre oblečenie sú v súčasnosti úrovne poplatkov nasledovné: 

POLOŽKA PRÍKLAD EUR bez DPH / kus 

Veľmi malé položky  detské tričko 0,006 EUR  

Malé položky  tričko pre dospelého 0,011 EUR  

Stredné položky  svetrík, detské džínsové nohavice 0,021 EUR  

Veľké položky dospelé pánske džínsové nohavice, kabáty 0,063 EUR 

 

Do kategórie veľmi malých položiek je zaradených 14 produktových radov, do kategórie malých položiek 
15, do kategórie stredných položiek 26 a do kategórie veľkých položiek 17 produktových radov.16 

Výrobcovia, ktorí vyrábajú vyhradené výrobky, majú pri vypĺňaní vyhlásenia možnosť využiť 3 úrovne 
ekomodulácie. Ekomodulácie sa nemôžu kumulovať, najvýhodnejší bonus pre člena sa uplatní, ak je 
výrobok oprávnený na dve alebo tri úrovne ekomodulácie. 

Cieľom ekomodulácie alebo zmeny poplatkov je motivovať výrobcov, aby vykonali zmeny vo výrobkoch, 
ktoré uvádzajú na trh. Francúzsky systém RZV pre textil zahŕňa tieto ekomodulačné kritériá: 17 

 

 
15 https://refashion.fr/pro/en/about-refashion 
16 https://eeb.org/wp-content/uploads/2022/03/Driving-a-Circular-Economy-for-Textiles-through-EPR-Eunomia.pdf, str. 34 
17 https://refashion.fr/pro/en/eco-modulation 

https://refashion.fr/pro/en/about-refashion
https://eeb.org/wp-content/uploads/2022/03/Driving-a-Circular-Economy-for-Textiles-through-EPR-Eunomia.pdf
https://refashion.fr/pro/en/eco-modulation
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 EKOMODULÁCIA 1  EKOMODULÁCIA 2 EKOMODULÁCIA 3 

Cieľ podpora udržateľnosti 

podporovať používanie vlákien 
a/alebo recyklovaných 
materiálov vyrobených z 
použitých odevných textílií, 
bielizne pre domácnosť a obuvi 

Podporovať používanie vlákien 
a/alebo materiálov z textilných 
odevov, domácej bielizne a 
odpadu z výroby obuvi 

Bonus 50 % z poplatkov za položku 50 % z poplatkov za položku 25 % z poplatkov za položku 

Kritériá 
oprávne-
nosti 

Textil  / Obuv 
(pánska, dámska a detská 
móda), pričom vylúčené sú 
dojčenské veci 
 

výrobok musí obsahovať 
najmenej 15 % recyklovaných 
vlákien a/alebo materiálov z 
bytového textilu, pričom 
recyklovaný polyester z 
plastových fliaš je vylúčený 

výrobok musí obsahovať podiel 
rovnajúci sa alebo vyšší ako 30 
% vlákien a/alebo materiálov z 
textilného výrobného odpadu. 

Poznámka: Recyklovaný polyester je oprávnený na ekomoduláciu 3 v rámci "postprodukcie". 

 

 

 

Obr. 4  Francúzsky systém Re_fashion v číslach za rok 2021 
Zdroj: https://refashion.fr/rapport-activite/2021/?lang=en 

 

  

https://refashion.fr/rapport-activite/2021/?lang=en
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2. POPÍSANIE SÚČASNÉHO STAVU NAKLADANIA 
S TEXTILOM A TEXTILNÝM ODPADOM V SR 

   

A. ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU POUŽÍVANIA POUŽITÉHO 
TEXTILU A NAKLADANIA S TEXTILNÝM ODPADOM 

 
Podľa oficiálnych  zdrojov je vznik textilného odpadu na Slovensku už niekoľko rokov na priemernej úrovni 
cca 15 800 ton/rok. Niektoré odborné odhady hovoria až o množstve okolo 100 000 ton/rok.18 Z toho by 
malo 65 000 ton textilných odpadov pochádzať z domácností a 35 000 ton z priemyselných odpadov, 
hlavne z automobilového priemyslu. Dôvody skreslených údajov v oficiálnych štatistikách môžu súvisieť 
s nedostatočnou evidenciou od neziskových organizácií, charít, swapov, búrz, vývozu mimo územia 
SR, množstva textilného odpadu nachádzajúceho sa na čiernych skládkach a podobne. Časť 
zhodnocovaného textilu ide aj mimo režimu odpadov ako tovar, ktorý sa následne nepremietne do 
štatistických ohlásení o odpadoch. 

Tabuľka č. 1 a 2 odráža množstvá vzniknutých textilných odpadov za roky 2018 - 2021 a  spôsob nakladania 
s nimi. 

Tabuľka č. 1  Vznik textilného odpadu v SR 

KAT. 
ČÍSLO 
ODPADU 

NÁZOV ODPADU TYP 
ODPADU 

2018 
t/rok 

2019 
t/rok 

2020 
t/rok 

2021 
t/rok 

040101 Odpadová glejovka a štiepanka TOP 23,07 30,82 28,81 30,11 

040102 Odpad z lúhovania   TOP 0,06 0,06 0,06 0,00 

040108 
Odpadová vyčinená koža (hobliny, 
stružliny, odrezky, brúsny prach) 
obsahujúca chróm 

TOP 2 456,91 124,57 1 200,64 2,32 

040209 Odpady z vypracúvania  
a apretácie TOP 6 949,33 3 846,76 4 155,98 5 804,8 

040210 Organické látky prírodného 
pôvodu, napríklad tuky a vosky TOP 1,70 1,00 1,00 5,00 

040221 Odpady z nespracovaných 
textilných vlákien TOP 224,02 187,77 93,16 143,03 

040222 Odpady zo spracovaných 
textilných vlákien TOD 2 712,51 2 636,34 2 627,25 1 737,81 

150109 Obaly z textilu TOD 64,89 0,48 48,22 32,61 

191208 Textílie TOD,TOP 462,10 3 000,16 2 637,87 654,98 

200110 Šatstvo TOD 3 192,94 4 503,78 4 178,16 7 112,96 

200111 Textílie TOD 223,51 420,10 557,05 1 276,45 

SPOLU  v t/rok 16 311,04 14 751,84 15 528,20 16 800,05 
Zdroj: MŽP SR  

Vysvetlivky:  TOP – textilný odpad z priemyslu  / TOD – textilný odpad z domácností  
 
Poznámka: údaje za rok 2021 sú upravené nasledovne: 

 
18 NARA SK, Závery z medzinárodnej konferencie „Obehové hospodárstvo – textilný odpad“,  zo dňa  10.-11.X.2019 vo 
Zvolene 
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20 01 11 Textílie údaj poskytnutý MŽP SR 2 297,31 t - upravený na 1276,45 t 
Spolu údaj poskytnutý 17 820,91 t - upravený na 16 800,05 t 
Úprava prebehla na základe poskytnutých údajov MŽP SR, z ktorých bol zistený zjavne nesprávny údaj v konkrétnom  
okrese vo výške 1050,984 t pre odpad 20 01 11. Porovnaním s predchádzajúcimi rokmi a inými okresmi bol tento údaj 
upravený na 10,59 t. 
 
Tabuľka č. 2  Spôsob nakladania s textilným odpadom 

SPÔSOB NAKLADANIA 2018 2019 2020 2021 

Materiálové zhodnotenie 5 373,04 5 618,14 6 691,77 8 535,63 

Iné zhodnotenie 1 245,84 159,54 41,29 2,55 

Energetické zhodnotenie 26,78 56,35 181,43 213,07 

Iný spôsob nakladania 4 943,66 7 571,41 7 198,86 7 163,11 

Spálenie bez využitia energie 3,43 55,52 1,20 1,28 

Iné zneškodnenie 1 659,08 4,52 25,09 0,00 

Skládkovanie 3 059,21 1 286,37 1 388,55 884,40 

SPOLU 16 311,04 14 751,84 15 528,20 16 800,05 

Zdroj: MŽP SR 
 
 
ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU POUŽÍVANIA POUŽITÉHO TEXTILU  
Z DOMÁCNOSTÍ 

 
V súčasnosti je zber textilného odpadu z domácností na dobrovoľnej báze.  Keďže samosprávy dnes nie sú 
zatiaľ  povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre textil,  je 
len na ich rozhodnutí, či v obci  triedený zber zavedú alebo nie. Zber textilu  sa realizuje na základe zmlúv 
medzi obcami a spoločnosťami, ktoré realizujú zber textilu. Tento zber sa ale nerealizuje plošne na celom 
území SR.  

Najmenej je zber zastúpený na východnom Slovensku. Hlavnými dôvodmi je ukončenie činnosti 
spoločnosti EKOCHARITA VÝCHOD SLOVENSKO SLOVENSKU o.z., ktorá zabezpečovala zber, ďalej samotná 
kvalita textilu, sociálne zázemie a podobne. Podrobnejšie informácie sú uvedené v štúdii v časti 3. Zber 
textilu okrem špecializovaných kontajnerov sa realizuje prostredníctvom zberných dvorov, zbierok, 
charity, búrz, odovzdania v obchodoch a pod. Podrobný popis jednotlivých možností opätovného použitia 
je uvedený v časti 3 tejto štúdie. 

Použitý textil vyzbieraný z domácností prostredníctvom špecializovaných kontajnerov je prepravený do 
medziskladov, kde prebehne hrubá  kontrola. Vyselektuje sa mokrý, špinavý textil a následne sa odváža 
do okolitých krajín (Maďarsko, Poľsko, Česká republika), kde prebieha ďalšie triedenie v dotrieďovacích 
centrách. Spôsob selektovania je podrobnejšie popísaný v časti 3. tejto štúdie. Zo zahraničných triediacich 
centier je 30 % textilu vyzbieraného na území Slovenskej republiky z domácností umiestnených v krajinách 
východného bloku a v charitatívnych projektoch rozvojových krajín. Približne 60% sa zhodnotí materiálovo 
podľa druhu textílie a cca 10% končí na skládkach odpadu.  
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ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO NAKLADANIA S TEXTILNÝM ODPADOM Z PRIEMYSLU 

 
Za textilné odpady, ktoré vznikajú v priemyselnej výrobe a v živnostiach, zodpovedajú samotné 
spoločnosti, ktoré s nimi musia nakladať v zmysle aktuálne platnej legislatívy v oblasti odpadového 
hospodárstva. Z dostupných zdrojov je možné vyvodiť, že najväčším producentom priemyselných 
textilných odpadov je automobilový priemysel, ktorý uprednostňuje zhodnocovanie textilných odpadov 
pred ich skládkovaním. V SR pôsobia štyri spoločnosti na spracovanie textilných odpadov z domácností a 
priemyselných odpadov, z toho najväčšie sú: SK -TEX, spoločnosť s ručením obmedzeným, PR KRAJNÉ 
s.r.o..  

Zoznam všetkých recyklátorov, vrátane ich  recyklačnej kapacity a typov odpadov, ktoré materiálovo 
zhodnocujú, sú uvedené v tabuľke č. 12 tejto časti štúdie. Je možné, že časť textilných odpadov 
vzniknutých na území SR sa zhodnocuje v zahraničí. Podľa dostupných informácií od recyklátorov sú v 
súčasnosti kapacity pre materiálové zhodnotenie priemyselných odpadov zo SR postačujúce a zariadenia 
prijímajú odpady vznikajúce aj mimo SR. V prípade navýšenia textilných odpadov po zavedení triedeného 
zberu vedia recyklátori do budúcna podľa potreby rozšíriť svoje výrobné kapacity. V súčasnosti ich 
nerozširujú z dôvodu, že nemajú na výrobky vyrobené z textilného odpadu dostatočný dopyt. Spracujú len 
toľko textilných odpadov, koľko vedia z nich vyrobených produktov predať na trhu. Časť textilného 
priemyselného odpadu, ktorý nie je vhodný  na materiálové zhodnotenie, sa používa na výrobu TAP alebo 
končí na skládke odpadu. 

 
 
 

B. ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO SYSTÉMU TRIEDENÉHO ZBERU TEXTILU 
A TEXTILNÉHO ODPADU 

 
Triedený zber textilu a textilného odpadu je v súčasnosti riešený výlučne v gescii každej obce individuálne, 
ako už bolo vyššie uvedené. Preto pre získanie reálnejšieho pohľadu na súčasný systém triedeného zberu 
v obciach bolo zo strany spracovateľov štúdie požiadané o súčinnosť Združenie miest a obcí Slovenska 
(ďalej „ZMOS“) formou vyplnenia dotazníka s otázkami súvisiacimi so  zberom textilu v obciach. Dotazník 
bol  dobrovoľný, pričom obce mali 24 dní na jeho vyplnenie a zaslanie. 

Spracovateľ štúdie spoločne so ZMOS následne zostavil tabuľku obsahujúcu odpovede z 902 obcí, ktoré 
predstavujú reprezentatívnu vzorku 2 100 944 obyvateľov SR. Ide o  30%-né zastúpenie obcí z celkového 
počtu 2890 obcí SR a takmer 39 %-né zastúpenie celkového počtu obyvateľov Slovenska.  

Dotazník obsahoval 7 okruhov otázok: 

1. základné údaje o obci  
2. spôsob zabezpečenia zberu 
3. formy zberu  
4. spôsob financovania zberu kontajnerov  
5. zodpovednosť obce na manažmente kontajnerov a vyzbieraného odpadu v kontajneroch 
6. možnosť vybudovania re-use centra v obci 
7. priestor pre komentár k téme triedeného zberu 
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Samotné vyplnenie dotazníkov bolo na dobrovoľnej báze jednotlivých obcí. Niektoré odpovede boli  
zaťažené zrejmou chybou, a preto boli nevyhnuté korekcie. Aj napriek určitým chybám a nezrovnalostiam 
v odpovediach je možné údaje považovať za dostatočné, dávajúce ucelený obraz o stave v oblasti textilu. 
Preto zo strany spracovateľov štúdie bolo možné s týmito odpoveďami relevantne pracovať. 

Získané odpovede boli spracované do tabuliek, ktoré slúžili ako reprezentatívna vzorka pre reálnejšie 
zhodnotenie súčasného systému triedeného zberu textilu v SR. 

 
 
 
VYHODNOTENIE SÚČASNÉHO SYSTÉMU TRIEDENÉHO ZBERU V OBCIACH 
PROSTREDNÍCTVOM DOTAZNÍKOV 

 
Na základe vyhodnotenia Tabuľky č. 3 až 6  môžeme predpokladať, že ak je v súčasnosti do triedeného 
zberu textilu zapojených 77% obcí z reprezentatívnej vzorky, tak v rámci celého územia SR by mohla byť 
zapojenosť obcí v triedenom zbere na tej istej úrovni. Ide len o predpoklad spracovateľov štúdie a tento 
pomer nie je možné presne stanoviť. Táto situácia je však pozitívnym signálom toho, že aj keď v súčasnosti 
ešte nie je  zavedená povinnosť  obcí zaviesť a zabezpečovať triedený zber textilu, obce ho už z vlastnej 
iniciatívy určitým spôsobom vykonávajú. 

Tabuľka č. 3  Zapojenosť obcí z pohľadu triedenia/netriedenia textilu 

PARAMETER POČET OBCÍ POČET OBYVATEĽOV 

Obec triedi textil 692 1 960 564 

Obec netriedi textil 210 140 380 

Spolu 902 2 100 944 
Zdroj: Dotazníky ZMOSu 

 
 

Tabuľka č. 4  Zapojenosť obcí do triedeného zberu textilu podľa ich veľkosti 

POČET OBYVATEĽOV 
POČET OBCÍ  

VYKONÁVAJÚCICH ZBER 
POČET OBCÍ  

NEVYKONÁVAJÚCICH ZBER 

0 - 99 11 26 

100 - 499 193 105 

500 - 999 190 46 

1 000 - 4999 247 30 

5 000 – 9 999 14 3 

10 000 – 19 999 14 0 

20 000 – 49 999 17 0 

50 000 – 99 999 5 0 

100 000 a viac 1 0 

Spolu 692 210 
Zdroj: Dotazníky ZMOSu 
 
Získané informácie z dotazníkov poukazujú na to, že čím je vyšší počet obyvateľov v obci, tým je ich 
zapojenosť do triedeného zberu väčšia. 
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Tabuľka č. 5  Obce realizujúce triedený zber textilu, rozdelené podľa krajov 

KRAJ POČET 
OBCÍ 

POČET 
OBYVATEĽOV 

OBEC REALIZUJE TRIEDENÝ ZBER TEXTILU 

POČET 
OBCÍ 

POČET 
OBYVATEĽOV % PODIEL 

Banskobystrický kraj 145 242 390 93 210 329 64 % 

Bratislavský kraj 23 252 752 22 252 223 96 % 

Košický kraj 122 206 898 61 152 284 50 % 

Nitriansky kraj 132 225 301 118 219 654 89 % 

Prešovský kraj 189 361 455 124 326 360 66 % 

Trenčiansky kraj 104 228 476 102 228 053 98 % 

Trnavský kraj 67 195 838 65 194 580 97 % 

Žilinský kraj 120 387 834 107 377 081 89 % 

Spolu 902 2 100 944 692 1 960 564 77 % 
Zdroj: Dotazníky ZMOSu 

 
Z tabuľky č. 5 vyplýva, že najviac textilu sa triedi v obciach Trenčianskeho kraja, kde podiel jednotlivých 
obcí podieľajúcich sa na triedenom zbere textilu predstavuje až 98% z celkového počtu obcí v uvedenom 
kraji. Druhý v poradí je Trnavský kraj, kde triedi až 97% z celkového počtu obcí tohto kraja. Kraj, v ktorom 
sa na triedení textilu podieľa najmenej obcí, predstavuje Košický kraj, kde triedi len 50% obcí.  Tieto údaje 
kopírujú aj reálny stav osadenia nádob na zber textilu zberovými spoločnosťami. 

 

Tabuľka č. 6  Obce nerealizujúce triedený zber textilu, rozdelené podľa krajov 

KRAJ POČET 
OBCÍ  

POČET 
OBYVATEĽOV 

100 % 

OBEC NEREALIZUJE TRIEDENÝ ZBER TEXTILU 

POČET 
OBCÍ 

POČET 
OBYVATEĽOV % PODIEL 

Banskobystrický kraj 145 242 390 52 32 061 36 % 

Bratislavský kraj 23 252 752 1 529 4 % 

Košický kraj 122 206 898 61 54 614 50 % 

Nitriansky kraj 132 225 301 14 5 647 11 % 

Prešovský kraj 189 361 455 65 35 095 34 % 

Trenčiansky kraj 104 228 476 2 423 2 % 

Trnavský kraj 67 195 838 2 1 258 3 % 

Žilinský kraj 120 387 834 13 10 753 11 % 

Spolu 902 2 100 944 210 140 380 23 % 
Zdroj: Dotazníky ZMOSu 
 
V rámci rozdelenia obcí podľa príslušnosti ku kraju sa ukazuje, že triedený zber je v menšej miere 
zastúpený v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Túto skutočnosť nám potvrdili aj 
spoločnosti, ktoré na Slovensku vykonávajú zber textilu (EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU o.z., 
HUMANA People to People o.z. a iné). Zároveň sa vyjadrili, že zber v týchto krajoch je pre nich 
neekonomický z dôvodu prepravných nákladov, nízkej vyťaženosti kontajnerov, ich poškodzovania, ale aj 
zníženej kvality textilu použiteľného na opätovné použitie a na prípravu na opätovné použitie. 
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Spôsob triedeného zberu textilu v obciach 

Obce zabezpečujú v súčasnosti rôzne spôsoby zberu triedeného odpadu, ide o zber prostredníctvom: 

• špecializovaných kontajnerov, 
• zberných dvorov, 
• búrz, swapov, charitatívnych zbierok,  
• resp. ich kombinácií.  

Podrobnejší popis jednotlivých spôsobov triedeného zberu v SR je uvedený v časti 3 tejto štúdie. 

Nasledujúca tabuľka poskytuje informácie o rôznych spôsoboch zberu textilu z domácností, ktoré sa 
navzájom dopĺňajú a spolu dávajú základ pre funkčný systém zberu. Z tabuľky vyplýva, že je potrebné, aby 
v novom systéme nebol stanovený jednotný spôsob zberu pre celé územie SR, ale tento vždy reflektoval 
špecifiká konkrétneho územia.  

Tabuľka č. 7  Spôsoby triedeného zberu textilu v obciach 

SPÔSOB ZBERU POČET OBCÍ POČET OBYVATEĽOV 

Špecializované kontajnery 455 838 376 

Kontajnery + zberné dvory 48 525 467 

Kontajnery + zberné dvory+ burzy, swapy, charita 9 104 805 

Kontajnery + burzy, swapy, charita 34 91 221 

Zberné dvory 36 304 999 

Zberné dvory + burzy, swapy, charita 10 17 605 

Burzy, swapy, charita 100 78 091 

Spolu 692 1 960 564 
Zdroj: Dotazníky ZMOSu 
 
Z tabuľky č. 7 vyplýva, že najčastejší spôsob  zberu je prostredníctvom kontajnerov.  

Rozmiestnenie kontajnerov v rámci Slovenska nie je rovnomerné, väčšina kontajnerov sa nachádza na 
západnom a strednom Slovensku. Odhadovaný počet kontajnerov v SR je vyše 5 800 ks. Podrobnejšie 
informácie o počtoch a lokalite  umiestnenia  kontajnerov  sú zahrnuté v tabuľke č. 8.  

Tabuľka č. 8  Predbežné zistené počty kontajnerov podľa krajov a spoločností 

NÁZOV SPOLOČNOSTI POČET KUSOV HLAVNÉ LOKALITY 
 PODĽA KRAJOV SR 

HUMANA People to People Slovakia o.z. 1 700 BA, TT, TN, BB, NI, ZA 

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU o.z. 1 300 BA, TT, TN, BB, NI, ZA 

TextilEco a.s., organizačná zložka 1 000 TN, ZA 

Zdeno Mišutka 1 000 ZA, TN 

Ľubomír Ludvik WINDOORS 800 PO, KE 

MMPR, s.r.o. 40 KE  

Spolu 5 840  
Zdroj: Údaje poskytnuté zberovými spoločnosťami 
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Obr. 5  Mapa zberových regiónov  
Zdroj: EKOS PLUS 
 

Frekvencia vývozov kontajnerov je  v rámci územia SR rôzna. Vo väčších mestách  západného  Slovenska 
je podľa zberových spoločností frekvencia zberu aj niekoľko krát do týždňa. V menších obciach je 
frekvencia jeden až dvakrát do mesiaca. V malých obciach to môže byť aj jeden krát za dva mesiace.  

 

OBSAH KONTAJNERU TRIEDENÉHO ZBERU TEXTILU V RÁMCI SR 

 

Graf č. 1  Obsah kontajnera triedeného zberu textilu v rámci SR 
Zdroj: EKOS PLUS 
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Podľa informácií od zberových spoločností kvalita textilného odpadu nie je v SR rovnaká, má klesajúci 
trend zo západu na východ. 

Vyzbieraný textilný odpad z domácností prejde v SR len hrubým dotriedením, kde sa zbaví mokrých, 
plesnivých, netextilných odpadov a následne je vyvážaný do okolitých krajín ako je Maďarsko, Poľsko 
a Česká republika, kde prebieha dezinfekcia a dotriedenie podľa rôznych kategórií. Nevhodný textil na 
pulty second handov sa zhodnotí materiálovo, resp. energeticky a zvyšok končí na skládke odpadu. 
Z dostupných zdrojov vieme, že na spätne slovenskom trhu sa umiestni asi len 1% opätovne použiteľného 
textilu z našich domácností. Textil zo slovenských domácností je nižšej kvality ako zo západnej a severnej 
Európy, a preto končí v menej rozvinutých krajinách východnej Európy, resp. putuje na trhy do 
rozvojových krajín. 

Na Slovensku sa v dvoch veľkokapacitných triediacich linkách v Senci a Martine dotrieďuje odpad zo 
severnej a západnej Európy, ktorý končí v pobočkách second handov v SR a okolitých krajinách. Tieto linky 
majú vydané rozhodnutie v zmysle Zákona o odpadoch na prípravu na opätovné použitie. Okrem nich 
pôsobia na slovenskom trhu aj menšie dotrieďovacie centrá (medzisklady),  ktorých  zoznam a kapacity sú 
uvedené v  tabuľke č. 9. 

 
Tabuľka č. 9  Zoznam zariadení na prípravu na opätovné použitie textilného odpadu 

NÁZOV SPOLOČNOSTI SÍDLO PREVÁDZKY KAPACITA  ZARIADENIA V T/ROK 

JURA TERRA s.r.o.  Bratislava 3 000 t 

HUMANA PEOPLE TO PEOPLE SLOVAKIA, o.z. Šenkvice 3 200 t 

HUMANA PEOPLE TO PEOPLE SLOVAKIA, o.z. Banská Bystrica 3 200 t 

Humana People to People Slovakia s.r.o. Martin 10 000 t 

Textil Hause for EURO TRADE, s.r.o. Senec 22 000 t 

Zdroj: poskytnuté údaje od spoločností  
 
 
FORMY ODPLATY ZA TRIEDENÝ ZBER ODPADOV 

V obciach sa stretávame z viacerými formami financovania triedeného zberu textilu. Podľa dostupných 
zdrojov ide o individuálne formy v každej obci v závislosti od počtu kontajnerov, vývozov, vzdialenosti od 
skladov a kvality textilného odpadu.  

Tabuľka č. 10  Formy odplaty za triedený zber odpadov 

FORMY ODPLATY POČET  OBCÍ POČET OBYVATEĽOV 

Obec platí vlastníkovi kontajneru za jeho umiestnenie a vývoz 241 433 000 
Vlastník kontajneru platí obci za prenájom miesta na jeho 
umiestnenie 14 258 502 

Vzťah medzi obcou a vlastníkom kontajnerov je bezodplatný 38 1 107 650 

Iný spôsob (bez špecifikácie) 49 161 412 

Spolu 692 1 1960 564 
Zdroj: Dotazníky ZMOSu 
 
 
Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že obce väčšinou za službu vývozu kontajneru platia. Ide o formu 
mesačného, polročného alebo ročného paušálu, ktorý slúži ako príspevok na náklady spojené s prepravou, 
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mzdami, dotriedením a pod. Vzhľadom na to, že začiatkom roka 2022 boli zvýšené ceny pohonných hmôt, 
došlo aj ku zmenám v poskytovaní služby zberu textilu. Z bezplatných foriem prešli na platené a platené 
služby boli zvýšené. Niektoré obce neboli ochotné platiť za poskytované služby, a preto sa znížil počet 
zazmluvnených obcí. 

V niektorých obciach je však triedený zber naďalej poskytovaný bezodplatne, zberové spoločnosti 
financujú túto činnosť z prostriedkov získaných z predaja triediacim centrám. 

Podľa vyjadrení zberových spoločností systém zberu v SR je momentálne udržateľný, avšak bez 
dodatočných finančných zdrojov im neumožňuje ďalší rozvoj, či už vo forme vybudovania 
veľkokapacitných re-use centier/dotrieďovacích liniek alebo vybudovaniu vlastných sietí second handov. 

Z odpovedí v dotazníkoch vyplynuli aj dôvody, prečo niektoré obce nezabezpečujú triedený zber. Ide 
napríklad o: 

• nerentabilné umiestnenie kontajneru v obci (vzdialenosť, kvalita, výdatnosť), 
• zrušenie kontajneru z dôvodu ich poškodenia, 
• zvýšené finančné náklady obce. 

 
 
 
 

C. ŠPECIFIKÁCIA DRUHOV A MNOŽSTIEV TEXTILNÉHO ODPADU 
A ODHADU POTENCIÁLU ICH MNOŽSTIEV DO BUDÚCNOSTI PO 
ZAVEDENÍ TRIEDENÉHO ZBERU 

 

Pre stanovenie odhadu potenciálu  množstiev textilných odpadov do budúcnosti po zavedení triedeného 
zberu boli použité rôzne metódy výpočtu, aby bolo možné čo najhodnovernejšie z prístupných zdrojov 
získať relevantné množstvá. Zdrojové údaje na výpočet odhadu boli použité z bodu a) tejto časti štúdie. 

 
1. Spôsob výpočtu bol realizovaný na základe priemerného množstva vyhodených odpadov 

v rámci Európy, čo predstavuje 5,8 milióna ton ročne, teda v priemere 11 kg na obyvateľa. 
 
Výpočet: 5 431 235 (obyvateľov) x 11 kg (obyvateľ) = 59 743 585 kg = 59 743,585 ton/rok. 

 
2. Spôsob výpočtu bol stanovený na základe analýz zmesového komunálneho odpadu  získaných 

od spoločností INCIEN/ JRK / Priatelia Zeme - SPZ  

V priemere textil/šatstvo tvorí 5 % z celkového objemu zmesového komunálneho odpadu. 
Produkcia zmesového komunálneho odpadu predstavovala na Slovensku v roku 2021 celkom 
1 089 587 ton. 

Výpočet: 1 089 587 ton x 5 % = 5 447 935 / 100 % = 54 479,35 ton/rok 
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3. Spôsob výpočtu bol stanovený na základe údajov získaných od MŽP SR za rok 2021, kde 
produkcia triedeného zberu textilu z domácností bola na úrovni 8 389,41 ton. 

Výpočet: 8 389,41 t (za rok 2021) + 54 479,35 t (5% z ZKO) = 62 868,76 t 

 
4. Aritmetický priemer 

Na základe vyššie uvedených výpočtov bol vypočítaný aritmetickým priemerom potenciálnych 
množstiev odpadov do budúcnosti, po zavedení triedeného zberu textilu, na úrovni 59 030,565 
ton, z toho šatstvo tvorí 85 %. Pre potreby štúdie je aritmetický priemer dostatočný. Primárne je 
dôležité, že krížovou kontrolou, ako je zrejmé vyššie, je možné odhadované množstvo ustáliť na 
cca 60 000 t/rok.  

 
Výpočet: (59 743,585 t + 54 479,35 t + 62 868,76 t ) / 3 = 177 091,695 t /3 = 59 030,565 ton. 

 
 
Tabuľka č. 11  Odhad potenciálu množstiev odpadov do budúcnosti po zavedení triedeného zberu 

KAT. ČÍSLO ODPADU NÁZOV ODPADU SÚČASNÝ STAV 
t/rok 2021 

ODHADOVANÉ 
MNOŽSTVO 

t/rok 

20 01 10 Šatstvo 7 112,96 50 175,985 

20 01 11 Textílie 1 276,45 8 854,58 

Spolu (šatstvo + textílie) 8 389,41 59 030,565 
 Zdroj: cms.enviropotal.sk/RISO  
 
 
 

D. ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO VYUŽÍVANIA RECYKLAČNÝCH KAPACÍT 
ZAMERANÝCH NA RECYKLÁCIU TEXTILNÉHO ODPADU S UVEDENÍM 
MNOŽSTIEV RECYKLOVANÝCH TEXTILNÝCH ODPADOV 
V JEDNOTLIVÝCH ZARIADENIACH 

 
V SR neexistuje jednotný systém súhlasov pre zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ale z dostupných 
zdrojov sa nám ich podarilo v SR identifikovať. Na Slovensku máme štyri spoločnosti, ktoré sa zaoberajú 
recykláciou textilných odpadov z domácností a z priemyslu. Celková spracovateľská kapacita je 12 850  
ton, z toho cca 8 850 ton tvorí textil z priemyslu a 4 000 ton textil z domácností, väčšinou zastúpený 
dovezeným textilným odpadom zo zahraničia. Sortiment recyklovaných výrobkov je využiteľný v priemysle 
a v stavebníctve. Podrobný popis výrobkov je uvedený v časti 3 štúdie. Boli identifikovaný aj iný 
spracovatelia ale pre potreby štúdie neboli braný do úvahu z dôvody ich nízkej kapacity.    

V súčasnosti sú podľa recyklátorov kapacity postačujúce, v prípade dopytu vedia do budúcnosti navýšiť 
svoje spracovateľské kapacity. Recyklátori majú problém skôr v odbytovej časti recyklovaných výrobkov, 
a preto nie je pre nich zmysluplné aktuálne rozširovať ich kapacity. 
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Spoločnosti pôsobiace v SR si navzájom nekonkurujú vo vzťahu k vstupom. Naopak, dopĺňajú sa 
a distribuujú si navzájom konkrétne druhy textilného odpadu. Spracúvajú najmä bavlnené, polyesterové 
a akrylové vlákna. 

V segmente spracovania textilu z domácností vidia spracovatelia problémy hlavne v: 

• rozdrobenosti zdrojov (zber), 
• kvalite a rôznorodosti materiálov (triedenie), 
• recyklačných kapacitách (navýšenie), 
• odbyte výrobkov (legislatívna podpora). 

Nižšie uvedená tabuľka poskytuje prehľad recyklačných kapacít v SR s  uvedením názvu spoločností, 
recyklačnej kapacity a typov odpadov, ktoré materiálovo zhodnocujú.   

Tabuľka č. 12  Recyklačné kapacity textilu na Slovensku 

NÁZOV SPOLOČNOSTI MIESTO PREVÁDZKY 
INŠTALOVANÁ 

KAPACITA 
SPRACOVANIA 

TYPY  
SPRACOVÁVANÉHO 

TEXTILU 
POZNÁMKA 

SK-TEX, spoločnosť  
s ručením obmedzeným  Senica 

4 990 t/rok /  
súčasné využitie  

500 t/rok 

Priemyselný textil 1490 t   
a 3500 t domácnosti – 

spotrebiteľský textil 

Spracováva na 90% 
dovozový textil 

PR Krajné, s.r.o.  Krajné 4 900  t/rok Priemyselný textil a  
spotrebiteľský textil 

Spracováva automotive 
textil zo SR 

LYKOTEX Slovakia, s.r.o. Hlinné 2 000 t/rok 

Priemyselný textil 
a spotrebiteľský textil 

s ohraničením na kvalitu 
(second hand bez 
netextilných častí) 

Pre vlastnú spotrebu 

HOVEBA s.r.o.  Svit 960  t/rok Priemyselný textil Zdroj údajov z POH PO 
2016-2020 

Celkom  SK 12 850  t/rok     

Zdroj:  Vyžiadané údaje od recyklátorov  
 
Z tabuľky č. 12 vyplýva, že najväčším spracovateľom textilného odpadu na Slovensku je spoločnosť SK-TEX 
spoločnosť s ručením obmedzeným a PR Krajné, s.r.o.. 
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Obr. 6  Mapa recyklačných kapacít v SR 
Zdroj: EKOS PLUS 

 
 
 
 
Tabuľka č. 13  Porovnanie potenciálu súčasných spracovateľských kapacít k potenciálnym množstvám recyklovateľných 
odpadov po zavedení triedeného zberu 
 

DRUH 
TEXTILU 

VZNIK ODPADU 
V SR  V ROKU 

2021 v t 

CELKOVÝ 
POTENCIÁL  

MNOŽSTVIEV PO 
ZAVEDENÍ 

TRIEDENÉHO 
ZBERU 

ODHADOVANÝ 
POTENCIÁL ODPADU 

NA RECYKLÁCIU  
v t  

SÚČASNÁ 
KAPACITA 

ZARIADENÍ NA 
RECYKLÁCIU 

TEXTILU 

POTENCIÁL 
ODPADU NA 

RECYKLÁCIU v 
POROVNANÍ SO 

SÚČASNOU 
KAPACITOU v % 

Textil z 
domácností 8 389,41 59 030,565 35 418,338* 4 000 11,29 % 

Textil z 
priemyslu 8 410,64 10 482,045 10 482,054 8 850 84,43 % 

Spolu 16 800,05 69 512,61 45 900,392 12 850  
Poznámky: 
Triedený zber nebude mať vplyv na množstvo vzniknutého priemyselného odpadu. Odhadované množstvo  bolo 
stanovené ako aritmetický priemer rokov 2018 – 2021. 
* 35 418,388 t je 60% z odhadovaného množstva po zavedení triedeného zberu textilu z domácností   
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Obr. 7  Schéma popisujúca komplexnosť nakladania s textilom / textilným odpadom 
Zdroj: EKOS PLUS 
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3. MOŽNOSTI VYUŽITIA TEXTILNÝCH MATERIÁLOV  
 

A. ZHODNOTENIE MOŽNOSTÍ OPÄTOVNÉHO VYUŽITIA TEXTILNÝCH 
VÝROBKOV S UVEDENÍM PODMIENOK NA OPÄTOVNÉ VYUŽITIE 
 (NAPR. PODMIENKY TRIEDENIA TEXTILNÝCH VÝROBKOV, POŽIADAVKY NA KVALITATÍVNE PARAMETRE 
TEXTILNÝCH VÝROBKOV VO VZŤAHU K MOŽNOSTIAM ICH OPÄTOVNÉHO POUŽITIA, RESP. 
ZHODNOTENIA) 

 
 

OBČIANSKE INICIATÍVY – ČLOVEK ČLOVEKU  
• Darovanie a výmena: Rodina a blízki priatelia, charity a zbierky, centrá opätovného použitia / re-

use centrá 
• Predajné formy: burzy a blšie trhy, online sprostredkovacie platformy 

 
DAROVANÉ ŠATSTVO  

Rodina a blízki priatelia 
Rodinní príslušníci a blízki priatelia stoja na začiatku kolobehu použitého šatstva, a teda sú pri triedení 
a vypratávaní šatníkov často prvou voľbou nasledujúceho vlastníka. „Dedenie“ po blízkom je prirodzené 
a siaha až do minulosti niekoľko generácií. Detský sortiment tvorí najväčšiu skupinu. Niektoré kvalitné 
kusy odevu, ktoré sa nosia na špeciálne príležitosti (napr. svadobné šaty, šaty na prvé prijímanie, športové 
odevy) majú aj sentimentálnu hodnotu. Vzájomné výmeny oblečenia sú rozšírené aj v dievčenských 
a ženských kruhoch.           
 
 
Charity a humanitárne zbierky  
Darovanie šatstva ľuďom zo sociálne slabších skupín alebo ľuďom v núdzi predstavuje ďalší z prúdov 
opätovného využitia šatstva a textílií. Ide o organizovanú dobročinnú činnosť, ktorá má viacero podôb. 
Môže ísť o jednorazové výzvy, ktoré reflektujú aktuálnu humanitárnu situáciu (napr. záplavy, utečenecká 
kríza, zahraničná humanitárna pomoc), alebo stále miesta a integrované centrá sociálnej pomoci, kde sa 
sústreďuje aj použiteľné šatstvo a textílie. Príjem darovaného šatstva má svoje pravidlá, aby pomoc bola 
čo najadresnejšia, napr. centrum urobí výzvu aktuálne nedostatkového tovaru. Vždy sú uvedené aj typy 
šatstva, ktoré sa neprijímajú alebo sú nevhodné,. Samozrejmosťou je podmienka čistého, nie starého 
a nepoškodeného oblečenia. Aj keď ľudia v dobrej viere prinesú oblečenie, je vždy potrebná aj vizuálna 
kontrola prijímaného šatstva, nakoľko sa v taškách a vreciach môže nachádzať aj veľmi starý a nemoderný 
textil z vypratávania šatníkov. Šatstvo je vydávané zdarma, s dobrovoľným príspevkom alebo je možné si 
ho zakúpiť za symbolickú cenu. Nepoužiteľné šatstvo, ktoré v týchto centrách prirodzene vzniká, končí 
v lepšom prípade v kontajneroch na textil a v horšom prípade v zmesovom komunálnom odpade, nakoľko 
odovzdanie väčšieho množstva tohto textilného odpadu na účel recyklácie je pre tieto organizácie 
finančnou záťažou. Napr. Slovenská katolícka charita prevádzkuje na Slovensku 18 stálych centier tzv. 
„sociálneho šatníka“.  
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SWAP  
 
Slovo „swap“ znamená vzájomnú výmenu prebytku a najčastejšie sa skloňuje v chápaní výmeny prebytkov 
z domácností, akýsi trh bez peňazí. V našich podmienkach je SWAP podujatie, na ktorom prebieha výmena 
oblečenia za podmienok, ktoré určí jeho organizátor. Tieto sa konajú vo väčších mestách, majú tendenciu 
sa konať pravidelne každý mesiac alebo sezónne, môžu byť súčasťou rôznych komunitných podujatí, 
festivalov alebo trhov, dokonca sa stáva obľúbenou aktivitou vo firmách. Počet kusov oblečenia, ktoré je 
možné priniesť, je obmedzený. Oblečenie musí byť vyprané a vyžehlené a o jeho umiestnení rozhoduje 
organizátor. Pravidelní účastníci vedia, že na swape môžu získať oblečenie kvalitných značiek a jedinečné 
módne kúsky. Zväčša sa platí symbolický vstupný poplatok, ktorý slúži na pokrytie časti nákladov na 
organizáciu, napr. prenájom miestnosti. Veci, o ktoré nebol v daný deň záujem, postupujú do ďalšieho 
swapu, alebo sú poskytnuté na charitatívne účely. Pandemická situácia dala priestor inováciám a swapy 
sa presunuli aj do online priestoru, napr. vo FB skupinách, kde prebieha čulá výmena šatstva a topánok za 
iný produkt, ktorý bližšie určí ponúkajúci, napr. za kozmetiku, med a pod.. Známe miesta organizácie 
mestských swapov sú napr. v Bratislave KC Dunaj, Stará Tržnica, Festival udržateľnosti - Pomalo, Nová 
Cvernovka, Zóna bez peňazí, kultúrne domy mestských častí (Bratislava), Baterkáreň (Trnava), Rezke 
(Košice), (Senec) Známi organizátori pravidelných swapov: napr. Nosene, Bagbet, Baterkáreň, Rezke.   

 
CENTRÁ OPÄTOVNÉHO POUŽITIA (REUSE CENTRÁ) 

Osobitnou časťou v systéme opätovného použitia a prípravy na opätovné použitie sú centrá opätovného 
použitia, ktorých význam má potenciál v budúcnosti výrazne vzrásť. Medzi prvými známymi centrami bola 
Baterkáreň v Trnave, ktorá slúži zároveň aj ako komunitné centrum, zdieľaná dielňa, či obchod.  V rámci 
prúdu textilu organizuje pravidelný swap oblečenia, prebytky z ktorého potom ponúka za symbolické ceny 
vo svojom obchodnom priestore. Z donesených vecí sa vracia do obehu asi 40% a zvyšok odváža zmluvná 
organizácia EKOCHARITA na ďalšie spracovanie. Okrem toho Baterkáreň ponúka poradenstvo a svoje 
know-how pri zriaďovaní podobných centier v mestách a obciach. Tento typ centra opätovného použitia 
nie je aktuálne prevádzkou na prípravu na opätovné použitie - nenakladá s odpadom. .. Ako je už uvedené 
podľa dostupných informácií centrá opätovného použitia/reuse centrá sú aktuálne vedené mimo režimu 
odpadov. Tento prístup prináša jednoduchší spôsob prevádzkovania. V ďalších častiach štúdie 
spracovatelia pracujú s navrhovaným modelom a systémom v ktorom sa centrá opätovného 
použitie/reuse centrá využívajú aj pre nakladanie s odpadom.  

 
PREDAJNÉ FORMY 

Predajné burzy a „blšie trhy“ 
Najstarším nástrojom na kolobeh tovaru nielen pri textile, ale aj iných druhoch tovaru či zberateľských 
kúskov (knihy, obrazy, starožitnosti) sú predajné burzy. Predávajúci zaplatí vstupný poplatok za predajné 
miesto a svoj tovar predáva za ním určenú cenu. Burzy sa môžu konať v interiéri alebo na voľnom 
priestranstve. Veľkosťou a významom môžu byť regionálne (legendárna bola burza na Interi v Bratislave) 
až po komunitné a susedské v modernom štýle. Nepredaný tovar predávajúcemu ostáva.    
Burzy sa vývojom technológií prirodzene presunuli aj do virtuálneho priestoru a začali vznikať internetové 
platformy na občiansky predaj tovaru. Výhodou je bezplatná registrácia a zverejnenie inzerátu. Pri predaji 
sa uvádza či je tovar nový alebo použitý. Predaj prebieha za podmienok určených medzi predávajúcim 
a kupujúcim. Popularitu tejto formy dosvedčuje fakt, že na jednej z týchto platforiem je v aktuálnej 
ponuke okolo 2 mil. inzerátov (položiek) na oblečenie a 300 tis. inzerátov na obuv, pričom väčšina 
ponúkaného tovaru je v kategórii použitý tovar. Medzi najznámejšie platformy (a nielen na textil) na 
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predaj odevov, obuvi a doplnkov patrí www.modrykonik.sk, www.bazos.sk www.facebook.com (predajné 
FB skupiny alebo marketplace), www.instagram.com, www.offero.sk.  

 

Obr. 8  Ukážka množstiev v aktuálnej ponuke v bazári na online portáli Modrý koník ( 11/2022). 
 
 

PODNIKATEĽSKÉ FORMY  
 

APLIKÁCIE A E-SHOPY S POUŽITÝM (AJ) SLOVENSKÝM TOVAROM 

Okrem širších predajných a inzertných platforiem sú ďalším trendom, ktorý zaznamenal rast,  
špecializované online formy, ktoré sa zameriavajú výlučne na predaj použitého oblečenia, obuvi, 
doplnkov a domácich textílií. Predaj tovaru na týchto platformách je čiastočne alebo plne organizovaný 
prostredníctvom prevádzkovateľa stránok. Predávajúci ponúkne platforme svoj tovar, za ktorý získa 
peniaze alebo kredity, za ktoré si môže opäť niečo pre seba zakúpiť. Medzi najznámejšie online shopy sú 
Remixshop a Vinted. Platformu Vinted online trh s použitým oblečením využíva približne 45 miliónov 
používateľov v 12 európskych krajinách a USA. Niektoré značky si založili vlastné online platformy na 
opätovný predaj 19.    

 
ZDIEĽANÁ EKONOMIKA / POŽIČOVNE A PRENÁJOM OBLEČENIA 

Za predchádzanie vzniku odpadu a opätovné použitie môžeme považovať aj požičovne odevov a textílií. 
Pri obchodnom modeli predplatného a/alebo prenájmu si spoločnosť ponecháva vlastníctvo produktu a 
predáva "jeho používanie". Tento spôsob je už desaťročia využívaný pri oblečení na špeciálne príležitosti 
(svadobné salóny, spoločenské šaty, kostýmy).  

 
19  https://remixshop.com/, www.vinted.sk,  www.nosene.sk;  http://liora.skbazar/     

https://remixshop.com/
http://www.vinted.sk/
http://www.nosene.sk/
http://liora.skbazar/
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V súčasnosti sa prenájom mení zo zastaraného na moderný spôsob spotreby módy. Tento inovatívny 
obchodný model je súčasťou "ekonomiky zdieľania" a poskytuje oblečeniu dlhšiu životnosť a zároveň 
znižuje aj spotrebu materiálu a emisie uhlíka. Jedným z príkladov je aj platforma https://www.sumne.sk/, 
ktorá spojila tvorbu slovenských dizajnérov s prenájmom kúskov oblečenia. Ponúka na prenájom bežné 
veci ako je košeľa, až po unikátne kabáty. Doba prenájmu je 3 dni – 1 mesiac.    

 
SPÄTNÝ ZBER ŠATSTVA DO PREDAJNE 

Niektoré módne značky, napr. ZARA a H&M si postupne uvedomujú svoju zodpovednosť a už aj na 
Slovensku vytvorili možnosť pre svojich zákazníkov, aby priniesli použité šatstvo a textílie akejkoľvek 
značky do ich predajní. Na svojich stránkach deklarujú, že vyzbieraný textil putuje buď do centier solidarity 
a charity alebo do spolupracujúcich second handov.  

Pre sortiment obuvi od marca 2022 funguje spolupráca s predajnou sieťou CCC Shoes & Bags  
a EKOCHARITOU. Občania môžu priniesť použitú, ale ešte stále použiteľnú obuv akejkoľvek značky do 
predajní a následne ich zberová organizácia EKOCHARITA odvezie na ďalšiu distribúciu.  

  

Obr. 9  Príklady dobrovoľného zapojenia obchodu do spätného odberu oblečenia a topánok 
 
 
 

ZBER ODPADU ZO  ŠATSTVA A TEXTÍLIÍ  
 
KONTAJNEROVÝ ZBER ŠATSTVA A TEXTILU V OBCIACH 

Ako už bolo v časti 2. spomenuté, zber odpadu z textilu v obciach nie je v súčasnosti povinnou súčasťou 
zberu triedených zložiek komunálneho odpadu. Systémový zber textilu je zabezpečovaný obcami 
dobrovoľne buď na zberných dvoroch alebo prostredníctvom organizácií, ako sú napr.:  

• EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU o.z. 
• Humana People to People Slovakia o.z. 
• TextilEco a.s., organizačná zložka  
• Zdeno Mišutka 
• Ľubomír Ludvik WINDOORS 
• MMPR, s.r.o. 
• EKO Charita Východ (ukončila svoju činnosť v marci 2022).  
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Na zberných dvoroch sa odovzdáva šatstvo a textil v pozícii odpadu. Takto neanonymne odovzdaný odpad 
má veľké predpoklady pre prípravu na opätovné použitie Zberné dvory podľa zákona o odpadoch majú 
mať vyčlenený priestor pre komunálne odpady vhodné na prípravu na opätovné použitie. Prakticky je však 
táto požiadavka uplatňovaná v minimálnej miere čím sa samotný potenciál šatstva a textilu nevyužíva. 

Každá z vyššie uvedených spoločností má uzavretú zmluvu s obcou, na území ktorej môže uskutočňovať 
zber textilného odpadu prostredníctvom špeciálne upravených kontajnerov. Informácia o zbere textilu 
a šatstva (infraštruktúra, frekvencia, podmienky) je súčasťou VZN. Množstvá vyzbieraných odpadov, t.j. 
kat. č. 20 01 10 (šatstvo) a kat. č.  20 01 11 sa započítavajú do vzorca úrovne vytriedenia. V súčasnosti 
majú obce službu zberu a vyprázdnenia kontajnera buď bezodplatne alebo odplatne (napr. paušál). 
V niektorých prípadoch (hlavne v niektorých mestských častiach Bratislavy) dokonca zberový operátor 
platí obci za prenájom stojiska. Bližšie v časti 2.      

Aktuálne je možné tento systém považovať za “sivú zónu”. Primárnym cieľom súčasného zberu 
prostredníctvom zberových organizácií je zber šatstva, textílií, ale aj topánok v páre, tašiek, kabeliek 
a opaskov, príp. aj hračiek, kníh, CD / DVD, stolových hier, ktoré je možné opätovne použiť.  Na druhú 
stranu, z pohľadu Zákona o odpadoch a evidencie, zberové spoločnosti vykazujú vyzbieraný textil aj ako 
odpad. V takomto prípade už nie je možné aplikovať opätovné použitie, ale je možné pristúpiť len k 
príprave na opätovné použitie v zmysle Zákona o odpadoch.  

Špecializované kontajnery sú väčšinou v objeme 2,5 m3, sú vybavené rotačným alebo pákovým vkladacím 
mechanizmom tak, aby vrece s vecami komfortne zapadlo. Priemerná hmotnosť obsahu naplneného 
kontajnera sa pohybuje medzi 140 kg – 250 kg. Kontajner je plne uzamknutý a chránený pred vplyvom 
počasia. Napriek tomu nie sú ojedinelé prípady, kedy dochádza k násilnému vniknutiu do kontajnera 
a vypáčeniu jeho dolnej časti. Pokusy o vyprázdnenie kontajnera cez otočný mechanizmus sú nebezpečné 
a nie zriedka skončia tragicky.  

Čo patrí a nepatrí do kontajneru na použitý textil: 

DO KONTAJNERA NA POUŽITÉ OBLEČENIE PATRÍ DO KONTAJNERA NEPATRÍ  
 
použité oblečenie, ako sú : 
 
• kabáty, kusy spodného a vrchného oblečenia 
• páry topánok,   
• použité textilné výrobky, napr. deky, závesy, 

obliečky.  
• hračky, kabelky, opasky, batohy 

 
Všetky uložené textílie  musia byť čisté, suché, v dobrom 
stave, zložené a uložené v igelitových vreciach, páry 
topánok priviazané k sebe 
 

 
• krajčírsky odpad, 
• špinavé, roztrhané, nepoužiteľné oblečenie,  
• koberce alebo matrace.  

 

 

Základnou technickou podmienkou, odhliadnuc od právneho aspektu, na to, aby sa dali veci vhodené 
do kontajnera opätovne použiť je ich riadne zabalenie v igelitovom vreci, aby sa zabránilo  navlhnutiu a 
šaty a textílie musia byť čisté a vyprané.  
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Smart technológie sa stávajú pevnou súčasťou logistiky zberu odpadov a zber textilu nie je výnimkou. Ako 
kľúčová sa javí efektivita logistiky, zberu a vyprázdňovania kontajnerov prostredníctvom monitorovacích 
zariadení. Zariadenie totiž presne lokalizuje GPS kontajnera a hlási vodičovi stav naplnenosti. Napríklad 
organizácia EKOCHARITA, ktorá tieto zariadenia nasadila do vnútra svojich kontajnerov, dokáže 
optimalizovať a lepšie plánovať jazdy a usporiť tak PHM. Frekvencia vývozov závisí od hustoty osídlenia 
a potenciálu naplnenia kontajnera, minimálne však 1krát za mesiac, v menších obciach aj 1krát za 2 
mesiace. Pri vyprázdňovaní kontajnera prebieha 1. stupeň vizuálnej kontroly obsahu. Použiteľný textil 
v dobrom stave (kritérium je hlavne „čistý a suchý“) a obuv sa nakladá priamo do auta alebo sa ešte extra 
balí do vriec. Špinavé, vlhké a nepoužiteľné textílie sa vyhodia do zmesového komunálneho odpadu v obci.  

Vyprázdňovanie uskutočňuje 1 človek (vodič), pričom vyprázdnenie a naloženie vrátane pretriedenia 1 
kontajnera trvá približne 25 min. Vzhľadom k tomu, že zásobník kontajnera je v dolnej časti, je táto činnosť 
mierne fyzicky náročná, pretože sa vykonáva v predklone, či podrepe. Niektoré zberové spoločnosti 
vykonávajú zber iba v suchom počasí, aby dážď alebo sneh, prípadne vietor, neznehodnotil nazbieraný 
textil. Vozový park musí byť krytý, veľkosťou primeraný na obsluhu aj na užších cestách. Takisto je vhodná 
spolupráca s mestskou políciou, aby počas procesu nakládky nebolo pristavené auto pokutované.   

Zberové spoločnosti majú v zmluvách nastavenú aj povinnosť dočisťovania kontajnerových stojísk, 
nakoľko tieto bývajú častokrát miestom, kde občan položí naplnené tašky a vrecia, keď je napr. kontajner 
preplnený. Prax ukázala, že v obciach, kde vznikala veľká nečistota alebo nebola zabezpečená dostatočná 
frekvencia vyprázdňovania, boli kontajnery buď stiahnuté alebo presunuté do areálu zberných dvorov.  

VLHKOSŤ  
JE NAJVÄČŠÍM 

NEPRIATEĽOM 
TEXTILU, URČENÉHO NA 

OPÄTOVNÉ POUŽITIE 
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Obr. 10  Príklady vandalizmu a preplneného kontajnera  
Zdroj: internet, EKOS PLUS (10/2022) 
 
Podľa poskytnutých údajov od zberových spoločností, odhadované celkové množstvo vyzbieraného 
textilného odpadu z obcí prostredníctvom špecializovaných kontajnerov je vyše 9 000 ton ročne. Z toho 
na opätovné použitie ide okolo 30%. Tu je potrebné na porovnanie uviesť, že v bohatších európskych 
krajinách sa množstvo použiteľného textilu pohybuje až okolo 55-60%. Veľmi výrazné rozdiely sú aj v 
kvalite vyzbieraného textilu. Najlepšia kvalita (čistota, módne značky, miera opotrebovanosti) sa nachádza 
v Bratislave a Bratislavskom kraji, nasleduje Trnavský a ďalšie okresy západného a stredného Slovenska. 
Čím ďalej na juh a východ Slovenska, tým je percento využiteľného vyzbieraného textilu nižšie. Textil sa 
tam nachádza v kontajneroch nezabalený, často už prešiel prehrabávaním – už spomínané úspešné alebo 
menej úspešné pokusy o vyprázdnenie (napr. dieťa, ktoré je dostatočne malé, aby prešlo hlavicou, alebo 
bezdomovec z drôteným hákom dokážu vytiahnuť veci z kontajnera).     

Zberové spoločnosti oznamujú zmluvným obciam množstvo vyzbieraného textilu na mesačnej alebo 
štvrťročnej báze. Evidencia odpadov z textilu a šatstva z obcí má však svoje rezervy a je tu veľký priestor 
na zlepšenie, vzdelávanie, ale aj usmernenia zo strany MŽP. 

 

TRIEDENIE 

a) Medzisklady 

Po vyzbieraní nasleduje fáza uskladnenia v medziskladoch, kde prichádza k 2. stupňu kontroly čistoty 
obsahu vriec. Na prevádzku medziskladov a prekladísk je potrebné mať súhlas príslušného Okresného 
úradu na činnosť R3 (Recyklácia a príprava na opätovné použitie). Pripravené šatstvo a textil vo vreciach  
odchádza na finálne dotriedenie do veľkokapacitných triedičiek už ako tovar. Pre zachovanie čistoty 
a kvality vyzbieraného textilu je veľmi dôležitý faktor času, pričom úsek medzi činnosťou zberu 
a uskladnenia a ďalšou expedíciou by nemal presiahnuť 5 dní. Pri tejto činnosti vzniká odpad 
z dotrieďovania, s ktorým sa nakladá v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva.  
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Obr. 11  Medziklad a prekladisko zozbieraného textilu cez o.z. EKOCHARITA v prevádzke v Bratislave. Množstvo zodpovedá 
vyzbieranému textilu za 2 dni.  
Zdroj: EKOS PLUS (10/2022) 
 

b) Veľkokapacitné triediace centrá 

Odpad vyzbieraný na území SR 

Ako už bolo uvedené v časti 2, vyzbieraný textil v SR smeruje v drvivej väčšine mimo územie SR. To, kam 
sa umiestni, záleží od zmluvných a partnerských vzťahov alebo trhovej ponuky.  Triediace centrá vykupujú 
zozbieraný textil na kg a cena sa určuje podľa stupňa úrovne kvality. Aj tu sa však situácia mení a postupne 
sa využívajú aj triediace kapacity na území Slovenska.     

 

Odpad vyzbieraný mimo územia SR a dovezený  

Na Slovensku máme 2 veľké dotrieďovanie centrá  

• Textile House for EURO TRADE, s. r.o. so sídlom v Senci,  
• Humana Slovakia People to People s. r. o., so sídlom v Martine  

Tabuľka č. 14  Kapacita triediacich centier v SR a zloženie výstupu po dotriedení v roku 2021 
 

 KAPACITA 
VYUŽÍVANÁ 
KAPACITA  

 r. 2021 

OPÄTOVNÉ 
POUŽITIE 

TEXTIL 

MATERIÁL 
NA 

RECYKLÁCIU 

TEXTILNÝ 
ODPAD 

Textile House for EURO TRADE, s. r. o.  22 000  t 16 594 t 46% 37,5% 5% 

Humana Slovakia People to People s. r. o. 10.000 t 5 950 t 57,2 % 18,1 2,9% 

Poznámka: Ostatné kategórie – obuv a netextilný odpad neuvádzame 
Zdroj: poskytnuté spoločnosťami 
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Obr. 12  Mapa triediacich centier v SR 
Zdroj: EKOS PLUS 

 
 
Obidve spoločnosti sú vo vlastníctve zahraničných investorov a patria do medzinárodnej siete obchodu 
s textilom a charitatívnej pomoci. Na Slovensku majú obidve firmy svoju sieť maloobchodných second 
handov.  

Textil, ktorý prichádza na dotrieďovanie do týchto prevádzok v SR, je považovaný za odpad a pochádza 
takmer výlučne zo západných európskych krajín ako je Taliansko, Švédsko, Fínsko, Nemecko, Rakúsko, 
a pod. V týchto krajinách vyzbierané šatstvo prešlo 1. stupňom triedenia a bolo zbavené vizuálnej 
nečistoty. Triediace centrá majú rozhodnutie príslušného Okresného úradu na prevádzku zariadenia na 
prípravu na opätovné použitie. Pred procesom triedenia je v dekontaminačných skladoch vykonaná 
dezinfekcia. Po dezinfekcii nasleduje ručné triedenie (môže byť aj viacstupňové). Každá prevádzka má 
vlastné pravidlá a podmienky pre triedené skupiny, ale môžeme povedať, že v princípe sa triedia na 
nasledujúce hlavné skupiny: 

KATEGÓRIE URČENIE NAKLADANIE 

Kategória A (cream), Kategória B Oblečenie určené do second handov pre opätovné použitie  

Kategória C Oblečenie určené pre krajiny  
Afriky a Ázie (charitatívne projekty)   pre opätovné použitie 

Bytové textílie Závesy, obliečky, atď. pre opätovné použitie 

Ostatný textil 
Triedenie podľa materiálov 
(bavlna – biela, farebná, riflovina, 
akryl, perie,..) 

recyklácia  

 
Okrem oblečenia sa triedia osobitne obuv, tašky, opasky, hračky. Pri triedení tiež vznikajú odpady z obalov 
z plastu (vrecia) a papiera, ramienka, alebo úplne nepoužiteľný textil. S týmto odpadom sa nakladá v 
zmysle hierarchie odpadového hospodárstva.   

Personál triedičiek je vyškolený tak, aby vedel v čo najkratšom čase posúdiť stav používania, škvrny 
a roztrhané časti. Základom je, že na všetok textil existuje kategória, ktorá má svoje cesty využiteľnosti 
a hierarchiu.   
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Obr. 13  Posúdenie stavu oblečenia v triediacich centrách  
Zdroj: HUMANA  
 
V prevádzkach sa môžu uskutočňovať drobné úpravy, odžmolkovanie, drobné zašívanie, čistenie obuvi. 
V prípade výskytu znečisteného šatstva, prípadne škvŕn hlavne pri hodnotnom kuse,  je zabezpečené jeho 
vypratie v internej alebo externej veľkokapacitnej práčovni.  

Kategórie, ktoré sa triedia podľa materiálu (biela a farebná bavlna, akryl, rifľovina, perie), sú určené na 
materiálové zhodnotenie - recykláciu. Tieto sa lisujú do balíkov 400-500 kg, sú obalené PP 
vrecovinou, zviazané páskou a v skladoch sú pripravené na expedíciu podľa objednávok odberateľov.  

Vzhľadom na to, že odpad prešiel prípravou na opätovné použitie, stáva sa z neho výrobok, ktorý je možné 
opätovne umiestniť na trh.  Z množstiev, ktoré je možné opätovne použiť z týchto triediacich centier, je 
umiestňovaných na trh SR cca 8-20% v ich vlastných sieťach second handov. Zvyšok putuje do ďalších 
krajín EÚ ako sú Poľsko, Česko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko, Bosna, Chorvátsko, Srbsko a do krajín 
mimo EÚ (Afrika, Pakistan).  

Správa Európskej environmentálnej agentúry „Textiles and the environment in a circular economy“ 
potvrdzuje medzinárodný pohyb textilu/textilného odpadu20:  
„Vo všeobecnosti sa veľká časť nevytriedeného vyzbieraného textilu posiela na triedenie do 
východoeurópskych krajín, potom sa opäť vyváža na opätovné použitie alebo recykláciu do Afriky a Ázie. 
Obrázok č 14 (pozn. tejto štúdie) ukazuje, že vývoz použitého oblečenia z EÚ je významný a zvyšuje sa. 
Väčšina prijímajúcich krajín má dobre zavedené trhy s použitým oblečením: napríklad v Ugande  81 % 
oblečenia z nákupov tvoria použité odevy.“  

Zároveň uvádza aj obavy z tohto trendu: „Hoci existujú určité výhody, ako napr. vytvorenie pracovných 
miest pri triedení a predaji ako aj výdaji lacného oblečenia, existujú aj rastúce obavy, že nadmerná ponuka 
použitého textilu spolu so zvýšeným dovozom lacného nového oblečenia z Ázie môže prispieť k úpadku 
domáceho textilného priemyslu v subsaharských krajinách.“   

 
20 https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-wmge/products/etc-wmge-reports/textiles-and-the-environment-in-a-circular-
economy 
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Obr. 14  Vývoj dovozu a vývozu použitého textilu v EÚ  
Zdroj: https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-wmge/products/etc-wmge-reports/textiles-and-the-environment-in-a-
circular-economy 
 
 
 
 

 

 
Obr. 15 Schéma triedenia a dotrieďovania textilu 
Zdroj: EKOS PLUS 
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PREDAJ OPÄTOVNE POUŽITÉHO ŠATSTVA  

 
V 90-tych rokoch sa začal na Slovensku objavovať trend obchodov s oblečením z druhej ruky, tzv. 
„sekáče“, ktorých tovar pochádzal výlučne z prebytkov z krajín západnej Európy, ktoré tam boli pôvodne 
zozbierané na charitatívne účely. V súčasnosti považujeme second hand za pevnú súčasť OH pre textil 
a textilné výrobky, ktorá predlžuje ich životnosť. Dominantné postavenie na trhu v segmente malo- aj 
veľkoobchodu s použitým šatstvom majú práve spoločnosti, ktoré prevádzkujú aj triediace centrá na SR 
a predajne second hand sú ich koncovkou. Tovar, ktorý uvádzajú na trh SR, je teda pôvodom zo zahraničia. 
Tieto spoločnosti neumožňujú odber šatstva od bežného slovenského občana.   

Medzi najväčšie siete predajní second hand patria: 

• Textile House for EURO TRADE, s. r. o. , 37 predajní (Bratislava 11, Západné Slovensko 17, 
Východné Slovensko 9) 

• Humana Slovakia People to People s. r. o., 25 predajní (Stredné a západné Slovensko) 
• Kilovka (Second Change s. r. o.), 18 predajní (Východné Slovensko) 
• Genesis (Eco Face s.r.o.), 5 predajní (Bratislava a Západné Slovensko) 

 

Ceny tovaru v second handoch sú nastavené podľa stavu opotrebovania a značiek jednotlivých kusov 
odevov. Predajne fungujú v 5 týždňových cykloch, kedy postupne klesá cena oblečenia až na cenu napr. 1 
eur/ks. Potom prichádza k výmene tovaru (nová kolekcia). Tovar však môže byť dopĺňaný každý deň. Sieť 
Kilovka zaviedla obchodnú stratégiu založenú na predaji tovaru nie na kusy, ale na váhu, pričom cenník 
má postavený tak, že od pondelka do nedele cena za kg postupne klesá.   

 

Obr. 16  Predajňa second hand Genesis, Bratislava 
Zdroj: EKOS PLUS (10/2022) 
 
Predajne musia disponovať osvedčením, že tovar prešiel dezinfekciou. Tovar sa špeciálne nežehlí (iba pre 
potreby lepšej prezentácie). Nepredaný tovar z najväčších sietí sa vracia do ich triediacich centier, kde 
opäť prechádza triediacim procesom, ktorý určí jeho ďalšie využitie.  
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Okrem veľkých sietí existujú na Slovensku samostatné menšie obchody second handov. Použité odevy sú 
súčasťou rôznych outletových alebo vintage obchodov.  

Ako prieskum ukázal, drvivá väčšina použitého textilného tovaru, ktorý sa na územie SR cielene dováža za 
účelom predaja v maloobchodnej sieti, bol v zahraničí kúpený vo veľkých baloch podľa ponukových listov 
triediacich zariadení. Tieto odevy sa kupujú na kilá (balíky od 10 – 60kg) v mixe rôznych odevov bez 
možnosti individuálneho výberu. V SR máme niekoľko veľkoskladov s použitým textilom, cena za kg sa 
pohybuje podľa kvality, napr.  najvyššia kvalita „cream“  od 5-7 eur s DPH / kg; v kvalite 1.trieda za 2- 4,60 
eur s DPH /kg. Pri akciách môže cena tovaru klesnúť pod 1 eur s DPH / kg. V colnom sadzobníku sú 
obnosené odevy (tovar) vedené pod číslom 6309 21.  

Návod, ako zriadiť obchod second-hand, ponúka napr. stránka https://www.shandorava.sk/stranka/8-faq. 

Predpokladáme, že aj na Slovensku časom pribudne trend second handov zo známych značiek, napr. 
španielska značka ZARA v novembri 2022 otvorila vo Veľkej Británii vlastný second-hand obchod, v ktorom 
si možno kúpiť použité produkty jej značky a taktiež darovať vlastné. Obchod bude takisto poskytovať 
krajčírske služby s cieľom predĺžiť životnosť oblečenia.  

Okrem kamenných predajní vznikajú aj slovenské online-shopy, ktoré ponúkajú použitý zahraničný tovar 
z Anglicka, Írska, či Holandska. Príkladom je https://www.satnicek.eu/; https://brumla.sk/. 

Ak by slovenský občan chcel, aby sa jeho použité šatstvo ďalej predávalo na pultoch, je to možné urobiť 
napr. cez už spomínanú sieť Genesis, ktorá ponúka možnosť odberu použitého šatstva (EKO-VÝZVA) 
a textílií a ako bonus ponúka získanie kreditov na nákup z ponúkaného sortimentu. Prepravu zabezpečuje 
firma zdarma. Tovar obchodov Genesis pochádza prevažne z Českej republiky, a v menšej miere zo SR. Ten 
bol  vyzbieraný prostredníctvom česko-slovenskej kontajnerovej siete TextilEco a.s. a ďalej bol pretriedený 
v Českej republike. Okrem kamenných obchodov prevádzkuje aj online e-shop.  

Ďalším príkladom je slovenský second hand NOSENE, ktorý vznikol s cieľom je povýšiť second – hand na 
miesto, kde sa človek cíti ako v bežnej predajni, oblečenie je čisté, voňavé a pekne uložené v príjemnej 
predajni. Starostlivo vyberá tovar na pulty, ktorý pochádza aj z darovaného šatstva, alebo ako prebytky 
z pravidelných SWAPov. NOSENE od roku 2018 spolupracuje s bratislavským nákupným centrom Aupark, 
kde je umiestnený verejný box na zber šatstva. Firma za prinesené šatstvo je možná 15% zľava na nákup 
z ponúkaného sortimentu predajne. Takisto je možné poslať šatstvo do predajne bezplatne aj 
prostredníctvom kuriéra. Okrem kamenného obchodu prevádzkuje aj prehľadný online e-shop. NOSENE 
podporuje materiálne aj finančne charitatívne organizácie MyMamy, Vagus, DePaul. Z nepoužiteľných 
kúskov sa dávajú vyrábať handry pre priemysel, lakovníe a autoservisovy.  

 
RE-USE CENTRÁ  

Aktuálne podľa dostupných informácií re-use centrá/centrá opätovného použitia fungujú v režime mimo 
Zákona o odpadoch. Tento prístup vychádza z určitých právnych prekážok a obmedzení, ktoré existujú. 
Hlavným dôvodom je potreba byť držiteľom príslušného rozhodnutia - súhlasu podľa Zákona o odpadoch. 
Táto povinnosť sama o sebe nie je vážnou prekážkou. Ako hlavný problém je identifikovaná následná 
zodpovednosť. Vo všeobecnosti odpad, ktorý prejde prípravou na opätovné použitie sa stane “novým” 

 
21https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Podnikatelia/Clo_obchodny_tovar/Nomenklatura/Colny
_sadzobnik/2022/2022.11.02_Col_sadz_2023.pdf 

https://www.satnicek.eu/
https://brumla.sk/
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výrobkom/tovarom, čo so sebou nesie aj právnu zodpovednosť. Štandardne sa vyžaduje certifikát 
preukázania zhody, vyhlásenie výrobcu o zhode a podobne. Sumár týchto povinností a právnych 
požiadaviek kladie vysoké požiadavky na takýto postup - príprava na opätovné použitie. Vzhľadom k tomu 
nie je v rámci re-use centier aktuálne využívaný. 

Od termínu pre povinný zber textilu sa ale odporúča, aby re-use centrá fungovali aj v režime nakladania s 
odpadom - príprava na opätovné použitie. Bližší popis fungovania re-use centier je rozobraný v 
nasledujúcich častiach.  

 

 

 

Obr. 17   Schéma toku textilu podľa jeho miesta vzniku a nakladaním s ním 
Zdroj: EKOS PLUS 
 
 
 
 
 

B.  ŠPECIFIKÁCIA DRUHOV A MNOŽSTIEV TEXTILU, KTORÉ SA 
V SÚČASNOSTI OPÄTOVNE VYUŽÍVAJÚ 

  
Za druh textilu, ktorý sa opätovne používa, môžeme považovať také oblečenie alebo textil, ktoré môže 
človek (spotrebiteľ) použiť na ten istý účel, na ktorý bol určený. Je potrebné rozlišovať, či bol textil už v 
pozícii odpadu a v takom prípade ide o prípravu na opätovné použitie. Výsledkom je opäť výrobok - tovar, 
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ktorý je možné “opätovne použiť”. V prípade priameho opätovného použitia v kontexte Zákona o 
odpadoch sa výrobok nestal odpadom, či už prešiel zariadením na prípravu na opätovné použitie alebo sa 
ešte nestal odpadom.  

Oblečenie a textil, ktoré prešli prípravou na opätovné použitie, sa stávajú tovarom, ktorý je pripravený 
opätovne vstúpiť na trh. V tomto kontexte hovoríme nielen o second handoch v SR, či ďalších krajinách 
EÚ (bývalých krajinách socialistického bloku), ale aj o opätovnom využití na iných trhoch, najmä na trhoch 
krajín tretieho sveta, ako je Afrika a Pakistan.    

 
ŠPECIFIKÁCIA DRUHOV 

Druhy, ktoré  sa triedia na základné skupiny – jar+leto a jeseň+zima. Každá triediaca linka má svoje vlastné 
skupiny a podskupiny,  postupy a miesta odbytu. Uvádzame preto iba základné skupiny.  

 OBLEČENIE BYTOVÝ TEXTIL OBUV DOPLNKY 

Zimné kabáty 
Detské kabáty 
Detský mix 
Nočná bielizeň 
Svetre 
Flanelové košele 
Pánske nohavice 
Dámske nohavice 
Dámske sukne 
Dámske šaty 
Šport 
Flauš 
Tričká s dlhými rukávmi 
Vesty 
Kožené kabáty 
Kostýmy na karneval 

Závesy 
Posteľné obliečky 
Obrusy 
Hračky mäkké 
Hračky tvrdé  
Deky 
Prehozy  
Koberce  
Vankúše 
Periny 
 
 

Všetky druhy obuvi 
Tropical Mix (určené 
Afrika) 
Single Shoes (Pakistan) 

Čiapky 
Rukavice  
Opasky 
Kravaty 
Kabelky 
Batohy 
Bižutéria 
 
 
 

 

 

Obr. 18  Veľkokapacitné triediace centrum Textile House (Senec) 
Zdroj: Textile House  
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LEASING OBLEČENIA A TEXTILU  

Za osobitnú kategóriu formy opätovného použitia môžeme považovať aj leasing a prenájom pracovného 
oblečenia – uniformy, obleky, montérky, kombinézy. Tieto bývajú často poskytované formou leasingu 
treťou stranou, ktorá sa o textílie stará (čistí a perie). Najčastejšie túto formu využívajú odvetvia: 
priemyselné a výrobné prevádzky, veľké kuchyne, reštaurácie, nemocnice. Tento prístup plne podporuje 
princípy OH a výrazne prispieva k predchádzaniu vzniku odpadu. 

 

OPÄTOVNÉ POUŽITIE TEXTILU V KONTEXTE ČINNOSTÍ NAKLADANIA S TEXTILOM 
A ODPADOM Z TEXTILU VO VZŤAHU K ZÁKONU O ODPADOCH 
 

Tabuľka č. 15  Prehľad činností - Opätovné použitie a príprava na opätovné použitie 

Zdroj: EKOS PLUS 
 
Tabuľka č. 16  Prehľad - čo je odpad a čo prestáva byť odpadom 

STAV  ZÁKON 79/2015 SÚHLAS 
 §97 VÝSLEDOK NAKLADANIA HIERARCHIA ZARÁTAVA SA 

DO CIEĽOV 

Vedľajší produkt § 2 ods. 4 Áno čisté nite, textilné ústrižky 

Predchádzanie 
vzniku odpadu Áno 

Stav konca odpadu § 2 ods. 5 Nie 
Odpad, ktorý prestáva byť 
odpadom Odpad odovzdaný  

na použitie do domácnosti § 2 ods. 2 písm. d) Áno 

Odpad, ktorý prešiel 
prípravou na opätovné 
použitie 

§ 3 ods. 10 Áno Zhodnotenie odpadu - R3 Zhodnocovanie 
R3 

Áno,  
 aj opätovne 

Zdroj: EKOS PLUS 
 
Vzhľadom na to, že evidencia zberu odovzdaného/predaného/vymeneného šatstva cez charity, burzy, 
swapy neexistuje, nie je možné odhadnúť presný údaj o celkovom ročnom množstve textilu, ktoré sa 
opätovne používa. Zároveň spomínaný údaj 30% z vyzbieraných množstiev v SR, ktorý má potenciál 
opätovného použitia, je skresľujúci, pretože sa v drvivej väčšine vyváža do zahraničia na dotrieďovanie 
a opätovne sa používa mimo SR.   

 

ČINNOSŤ 
VÝROBOK / 

ODPAD 
MIESTA VZNIKU / 

ZBERU 
POUŽITIE /  PRÍPRAVA 

HIERARCHIA 
ODPADOVÉHO 

HOSPODÁRSTVA 

VZŤAH 
K ZÁKONU 

79/2015 

SÚHLAS 
PODĽA 

§ 97 

ZARÁTAVA  
SA DO 
CIEĽOV 

 
Opätovné 
použitie 

 
Výrobok 
 

 
• Občianske aj podnikateľské 

formy  
(darovanie, charita,  
SWAP, burzy, online predaj)  

 
• Centrá opätovného použitia 
 

 
Opätovné použitie 
na účel, na ktorý 
bol určený 

 
Okamžité  
používanie 

 
Predchádzanie 
vzniku odpadu 

 
Nie 

 
Nie 

 
Nie 

 
Príprava 
na 
opätovné 
použitie 

 
Z odpadu 
výrobok 

 
• Kontajnerový zber 
• Zberné dvory 
• Zberné miesta v systéme 

zberu   
• Re-use centrá 

 
Výrobok, ktorý sa 
stal odpadom sa 
pripraví na 
opätovné použitie 
bez akéhokoľvek 
iného 
predbežného 
spracovania 
(kontrola, čistenie 
alebo oprava) 

 
• Zberové 

medzisklady,  
• Triediace 

centrum  
• Re-use 

centrum 
(kontrola, 
dezinfekcia, 
oprava) 

 
Zhodnocovanie  

R3 

 
Áno 

 
Áno 

 
Áno,aj 

opätovne 
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C. MOŽNOSTI VYUŽITIA POTENCIÁLU TEXTILNÝCH ODPADOV NA 
RECYKLÁCIU ALEBO ZHODNOTENIE  

 
 
Pre bližšie opísanie spôsobov recyklácie sú uvedené aj stupne recyklácie. Spracovatelia štúdie samostatne 
rozdelili downcykláciu a recykláciu - materiálové zhodnotenie. Je zrejmé, že obidva spôsoby sú totožné a  
výsledkom je materiálové zhodnotenie odpadu. Rovnako ide o downcykláciu - funkcia pôvodného výrobku 
sa týmto prístupom hierarchicky zníži. Vznikne nový výrobok, v riešenom prípade to už ale nie textil v 
ponímaní oblečenia. Je dôležité skonštatovať, že textilný odpad je možné zrecyklovať na surovinu – 
nite/priadzu, ktorá sa použije opätovne na výrobu textilu – oblečenia. Tento spôsob je ale limitovaný 
technologicky a vlastnosťami vlákna (hlavne primárneho, ktoré je krátke). 

 

UPCYKLÁCIA  

Upcycling je kreatívny proces, ktorý dáva použitým či odpadovým materiálom a produktom nové využitie, 
kedy je výsledný produkt vyššej kvality, ako pred procesom upcyklácie. Môže prebiehať na viacerých 
úrovniach v domácich podmienkach alebo ako podnikateľský zámer. Na Slovensku sa upcyklácii venuje 
viacero dizajnérov slow fashion, napr. Bagbet, Bartinki, RENEWALS. Na vytváranie nových módnych 
modelov používajú textilní dizajnéri základný materiál nielen z existujúceho oblečenia, ale aj  odpad 
z priemyselnej textilnej výroby. Spoločnosť WAKIVAKY j. s. a. používa zvyšky z výroby automobilového 
a nábytkárskeho priemyslu na výrobu tašiek, originálnych sedacích vakov. Nevýhodou upcyklovaného 
oblečenia býva jeho vyššia cena. V domácich podmienkach sa vracia trend prešívania, dekorácie a využitia 
látok z nevyužitého oblečenia v skrini. Organizujú sa rôzne workshopy šitia a prešívania. Internet ponúka  
obrovské množstvo  nápadov a návodov, napr. na sociálnej sieti https://sk.pinterest.com/. 

 
 
Obr. 19  Ukážka sociálnej siete Pinterest 
   
 
 
 

https://sk.pinterest.com/
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DOWNCYKLÁCIA - SPRACOVANIE TEXTILU NA ČISTIACE HANDRY 

Textil a šatstvo, ktoré nie je vhodné na opätovné použitie, končí v triediacich centrách ako materiál určený 
na recykláciu. Čistý bavlnený materiál, ktorého hlavnou vlastnosťou je dobrá savosť, je možné spracovať 
napr. na čistiace handry.  

Tieto sa režú na rôzne veľkosti od 25x25cm až po 40x50 cm, firmy ich ponúkajú v 3 skupinách – biele 
handry, bledý mix farieb, tmavý mix farieb a využívajú ich hlavne v strojárskom priemysle, auto 
opravovniach, lakovniach, tlačiarňach a pod. Predávajú sa v lisovaných baloch na kg.  

Takisto sa môže použiť aj na výrobu ručne vyrábaných kobercov (niektoré charitatívne projekty v Ázii).   

V praxi sa tento proces nazýva downcyklácia, ktorú považujeme za nižšiu formu recyklácie, keď odpad 
rozoberieme na prvotné komponenty a vyrobíme iný výrobok nižšej kvality, ako ten pôvodný.  

V zmysle záverov medzinárodnej konferencie Obehové hospodárstvo – textilný odpad z r. 2019 sa 
odhaduje, že výroba nových výrobkov bez recyklácie je 0,5 ton/rok.  

 
RECYKLÁCIA – MATERIÁLOVÉ ZHODNOTENIE 

 
V textilnom priemysle sa používajú dve všeobecné kategórie vlákien: prírodné a umelé. Umelé vlákna 
zahŕňajú čisto syntetické materiály petrochemického pôvodu a regeneratívne celulózové materiály 
vyrobené z drevených vlákien. Všeobecná klasifikácia vlákien je uvedená v tabuľke 17. 22 

Tabuľka č. 17 Všeobecná klasifikácia vlákien 

TYP VLÁKNA PÔVOD DRUHY  

Vlákna prírodného 
pôvodu 

živočíšny pôvod 
surová vlna 
hodvábne vlákno 
srsť, vlas 

rastlinný pôvod 
surové bavlnené vlákno 
ľan 
juta 

Chemické vlákna 
(umelé) 

prírodné polymérové vlákna /  
umelé celulózové vlákna  

viskóza, cupro, lyocell 
acetát 
triacetát 

syntetické polymérové 
vlákna organický polymér 

Polyester (PES) 
Polyamid (PA) 
Akryl (PAC) 
Polypropylén (PP) 
Elastan (EL) 

 
 
Potenciál využitia recyklovaných textilných odpadov a výrobkov je v prevažujúcej miere v stavebnom 
priemysle, ale využitie nájdu aj v drevárskom (nábytkárskom) priemysle a odevnom priemysle.  

Stavebný priemysel využíva izolačné vlastnosti textilu alebo savosť. K tomu sú následne prispôsobené aj 
jednotlivé aplikácie napríklad:  

 
22 Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Textiles Industry, Industrial Emissions Directive 
2010/75/EU, (Integrated Pollution Prevention and Control), (2022) 
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• Dopravná infraštruktúra – protihlukové steny, A4, koľajový absorbér hluku 
• Priemysel – odhlučnenie výrobných hál, dynamické zakladanie stavieb 
• Tepelné izolácie – interiér a exteriér stavieb, 2x vyššia tepelná kapacita pri rovnakej hmotnosti 

oproti klasickým izoláciám 
• Zelená infraštruktúra – vegetačné strechy, sadové úpravy, odstavné a parkovacie plochy, 

predsadené fasády, 
• Vegetačné steny, obnova biodiverzita, športové plochy, dopadové plochy na detské ihriská 
• Protihlukové opatrenia pre klimatizačné zariadenia, parametre zvukovej pohltivosti od kmitočtu 

250 Hz 
• Výplne do matracov 

 
 

 
 
Obr. 20  Príklady výrobkov z textilu / textilného odpadu 
Zdroj: EKOS PLUS 
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D. BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA VYUŽITIA VÝROBKOV, KTORÉ SÚ VÝSTUPOM 
ZO ZARIADENÍ NA RECYKLÁCIU TEXTILNÝCH ODPADOV 

 
 
PR KRAJNÉ 

Krajné, www.stered.sk 
Technológia STERED© 

VSTUPNÝ MATERIÁL  DRUH  TECHNOLÓGIA VÝSTUPNÝ PRODUKT 
Technologické odstrižky, 
odrezky a nepodarky pri 
výrobe nového výrobku z 
primárneho materiálu,  
 
Hotové kusy kobercov, 
čalúnenia, poťahov pri 
rozoberaní vozidla po 
ukončení jeho životnosti. 
 
Záťažové koberce 
z komunálnej sféry a živností  
 
 
Pôvod: 
100 % slovenský priemysel 
 

Polypropylén (PP), polyamid (PA), 
polyester (PET), ako doplnkové 
materiály sú používané 
polyetylén (PE) a polyuretánové 
ľahké a tuhé peny (PUR).  
 
Materiál pre výrobky v 
automobilovom priemysle je 
certifikovaný ako hygienicky 
nezávadný.  
 
Materiál pôvodného výrobku bol 
navrhnutý tak, aby izoloval 
zvukovo, tepelne, spĺňal prísne 
požiadavky zdravotnej 
nezávadnosti a namáhanie 
prostredia (oder, voda, plesne, 
soli, hmyz)… 
 

Vlastná technológia STERED 
s patentom.  
 
Materiál prejde separáciou, 
sekaním, rozvlákňovaním na 
rôzne stupne veľkosti, 
homogenizáciou, lisovaním, 
sušením   
 
3 až 5 x energeticky úspornejší 
ako výroba izolačných 
materiálov na báze kameňa, 
resp. skla 
 
 
Kapacita: 4 900 t/ročne  
  
 

Konštrukčný materiál Stered, 
certifikovaný 
 
Zvukovopohltivé obklady stien  
Protihlukové panely 
Gabiony 
Podštrková rohož 
Koľajnicový absorbér hluku 
s funkciou retencie vody  
 
Tepelná izolácia podlahy  
Kračajový útlm 
Tepelná a akustická izolácia 
stien, priečok, striech   
 
Zelené brány, oplotenie 
Vegetačná zelená strecha 
Retenčné plochy - chodníky 

 

   

   
 
Obr. 21  Príklady využitia výrobkov STERED 
Zdroj: PR Krajné  
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SK-TEX 

Senica, www.sk-tex.com 

VSTUPNÝ MATERIÁL  DRUH  TECHNOLÓGIA VÝSTUPNÝ PRODUKT 
 
Vytriedený textil a šatstvo  
z domácností 
 
Odpad z textilného 
a automobilového priemyslu  
 
Pôvod: 
68 % textil a šatstvo (TOD) 
(=z toho 89% zahraničný 
pôvod, 11% slovenský pôvod) 
 
32% priemyselný odpad  (z 
toho 56% slovenský priemysel, 
44% zahraničný pôvod) 
 

 
PAN+vlna 
Bavlna,  
Bavlna + syntetika 
Polyester 
Juta 
Ľan 
 

 
Viacstupňové mechanické 
rezanie a trhanie textilného 
a vláknitého odpadu. 
 
V priestore rotujúcich trhacích 
valcov 
s ihlami dochádza k 
náhodnému pretrhávaniu 
textilu a následnému 
vyčesávaniu vlákien. 
 
Kapacita: 4 990 t/ročne  
  

 
Izolácie pre energetické stavby 
 
Retenčné vrstvy v sadových 
úpravách, strechách 
a chodníkoch  
 
Zvukové izolácie častí stavieb, 
priečok, stien a stropov 
 
Tepelné izolácie  
Kročajové izolácie  
Technické izolácie  
Recyklované vlákna 
 

 

   

Obr. 22  Príklady využitia výrobkov SK-TEX 
Zdroj: SK-TEX  
 
 
LYKOTEX SLOVAKIA 

Hlinné, www.lykotex.sk 

VSTUPNÝ MATERIÁL  DRUH  TECHNOLÓGIA VÝSTUPNÝ PRODUKT 
 
Technologické odstrižky, 
odrezky a nepodarky pri 
výrobe nového výrobku z 
primárneho materiálu,  
 
Spotrebiteľský textil - 
Jednozložkový materiál 
z triediacej linky- svetre  
 
Pôvod: 99 % zahraničný 
pôvod  

 
Akryl  
Druhotné PET-vlákna 
 

 
1) Technológia ihlovaním - 

mechanickej tvorby rúna 
spevneného vpichovaním. 

 
2) Technológioa 

termopojením - 
mechanickou tvorbou rúna 
spevneného termopojením.  

 
 
 
 
 
Kapacita: 2 000 t/ročne  
  
 

 
Geotextílie  
 
Ochranné vrstvy na podlahu pri 
remeselníckych prácach 
 
Výplnkový, tepelno-izolačný 
materiál pre čalúnnické účely a 
výrobu matracov pre 
nábytkársky priemysel. 
 
Textílie určené pre výrobu 
protipožiarnych ochranných 
odevov. 
 
A ďalšie ... 
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Obr. 23  Činnosti nakladania s textilným odpadom a jeho využitie  
Zdroj: EKOS PLUS 
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4. NÁVRHY NA NASTAVENIE SYSTÉMU VYUŽITIA TEXTILU 
A NAKLADANIA S TEXTILNÝM ODPADOM V SR ZA 
ZACHOVANIA EXISTUJÚCICH SYSTÉMOV ZBERU V SR 

 
 

A. MOŽNOSTI ZODPOVEDNOSTI VRÁTANE FINANCOVANIA SYSTÉMU 
VYUŽITIA TEXTILU A SYSTÉMU NAKLADANIA S TEXTILNÝM 
ODPADOM 

 
 
RZV 

Aktuálny systém zberu a jeho financovanie je popísané v časti 2.  

Preskúmaním dostupných zdrojov zo zahraničia a oficiálneho stanoviska Komisie je pre textil vhodné 
a potrebné aplikovať systém RZV. Preto je jednoznačne možné konštatovať, že zodpovednosť má byť 
vztiahnutá na výrobcov, ktorí majú priamo a v plnej miere zabezpečiť fungovanie celého systému. 
Vychádzajúc z tejto skutočnosti, predmetom posúdenia nebude systém bez RZV. Pre dosiahnutie cieľov 
sa ako jedno z opatrení podľa Smernice o odpade má aplikovať už popísaný systéme RZV, a to aj v prípade, 
že sa výrobok nestane odpadom. Zodpovednosť výrobcov nemôže byť vztiahnutá len na prípady, keď sa 
z výrobku stane odpad. Tento prístup by zamedzil aplikácii najvyšších stupňov hierarchie odpadového 
hospodárstva – predchádzaniu vzniku odpadu a príprave na opätovné použitie odpadu.  

Aplikácia systému RZV pre textil bude v porovnaní so zavedeným systémom pre iné prúdy odpadov 
špecifická. Textil ako taký má vysoké predpoklady a možnosti ako predchádzať vzniku odpadu z neho. 
Tento prístup potvrdzujú už citované ustanovenia Smernice o odpade, ktoré zaväzujú členské štáty, aby 
prijali opatrenia na prechádzanie vzniku odpadu a v prípade, že odpad vznikne, aby sa sním nakladalo 
v najvyšších stupňoch hierarchie odpadového hospodárstva. Tieto opatrenia prinajmenšom podporujú: 

 
• opätovné použitie výrobkov, 
• vytváranie systémov na propagáciu činností opätovného použitia, 
• vytvárania a podpory sietí prípravy na opätovné použitie a opravy. 

Na základe už známeho oficiálneho stanoviska Komisia prijme harmonizované pravidlá EÚ, týkajúce sa RZV 
textilných výrobkov súčasne s ekomoduláciou poplatkov. V tomto zmysle Komisia navrhne, aby sa značný 
podiel príspevkov do systémov RZV vyhradil na opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku odpadu a 
prípravu na opätovné použitie. Tento prístup by malo MŽP SR reflektovať v plnej miere pri nastavovaní 
systému pre textil a nakladanie s odpadom z textilu. 

Principiálne by mali výrobcovia v rámci RZV platiť reálne ceny v kontexte ekomodulácie od plného 
spustenia systému tak, aby sa do systému nezaniesla pri jeho nastavovaní a spustení systémová chyba, 
ako v prípade RZV pre obaly a neobalové výrobky, ktorá stále nebola odstránená a negatívne ovplyvňuje 
tento vyhradený prúd odpadu.  
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Ekomodulácia by mala obsahovať viacero aspektov a ich kombináciu. Vhodným príkladom je model 
aplikovaný vo Francúzsku, ktorý ekomodulačné kritéria pre určenie poplatku a k nemu prislúchajúcemu 
bonusu rozdeľuje na dva základné kritéria. Tieto sa môžu aplikovať pri splnení stanovených požiadaviek  
Prvým kritériom je trvanlivosť (odolnosť, trvácnosť, životnosť) vo vzťahu k rôznym druhom textilu. Druhým 
kritériom je obsah recyklované materiálu. Toto kritérium sa ešte diferencuje na obsah recyklovaného 
materiálu z komunálneho textilného odpadu a z odrezkov vzniknutých pri spracovaní a výrobe textilu. Pre 
potreby štúdie uvádzame niektoré požiadavky. 

Prvé kritérium : 

• Rozmerová stabilita – zmena veľkosti 
• Fyzická zmena 
• Odolnosť voči oderu 
• Odolnosť proti roztrhnutiu 
• Stálosť farieb počas prania 
• Odolnosť voči rozstrapkaniu a žmolkovaniu 
• Elasticita 

Druhé kritérium: 

• obsah recyklovaného materiálu z komunálneho textilného odpadu musí obsahovať minimálne 
15%. Pri uplatňovaní bonusu je vylúčená rPET, ktorý pochádza z 99% z PET fliaš; 

• obsah recyklovaného materiálu z odrezkov vzniknutých pri spracovaní a výrobe textilu. musí 
obsahovať minimálne 30%. Pri uplatňovaní bonusu je možné uplatniť aj použitie 
“postprodukčného” PET. 

Mimo vyššie uvedených ekomodulačných kritérií sa odporúča pri modelovaní poplatkov do systému RZV 
brať do úvahy materiálové zloženie. A to ako vo vzťahu k jeho zloženiu: 

• jednodruhové/viacdruhové 
• prírodný materiál/umelý materiál 

A následne vo vzťahu k možnostiam už následnej recyklácie prípadne obmedzení pri 
spoluspaľovaní/spaľovaní. 

Plnenie  povinností výrobcov vyplývajúcich z ich rozšírenej zodpovednosti sa môže realizovať individuálne, 
kolektívne – OZV alebo prostredníctvom tretej osoby. V podmienkach Slovenskej republiky sa pre 
príslušné prúdy odpadov aplikujú všetky tri systémy. Individuálne plnenie a plnenie prostredníctvom tretej 
osoby je realizované v minimálnej miere a pre oblasť textilu ich považujeme za neaplikovateľné. 

Bližšie sa preto zameriame na plnenie povinností prostredníctvom OZV. Problematika OZV je v EÚ riešená 
z pohľadu konkurencie vs. monopolu rôzne. Podľa analýzy IEP „Ako pretriediť triedený zber“,23 ktorá bola 
zameraná na fungovanie triedeného zberu a RZV obalov a výrobcov neobalových výrobkov, dôvodom, 

 

23  https://www.minzp.sk/files/iep/ako_pretriedit_triedeny_zber.pdf 
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prečo práve v RZV nie je jednoznačne preferovaný konkurenčný model, na rozdiel od väčšiny bežných 
štruktúr v ekonomike, je členenie nákladov.  

 

OZV 

Je preto možné odporúčať, aby sa plnenie povinností pri textile realizovalo prostredníctvom OZV. Ďalej, 
aby pravidlá pre založenie OZV vo vzťahu k textilu umožňovali vytvorenie “monopolného” systému. Teda 
zákonné podmienky budú umožňovať konkurenčný systém ale ako je uvedené pravidlá budú smerovať 
prakticky aj k možnosti vytvorenia jednej OZV.  Len takýto systém bude umožňovať také nakladanie a 
distribúciu financií, ktoré bude v konečnom dôsledku zabezpečovať v plnej miere plnenie svojho účelu a 
nepôjde o “súťaž” vo vzťahu k cene. Kvalita textilu, jeho množstvo, prepravné vzdialenosti a ďalšie  
súvisiace otázky budú  na rôznych miestach Slovenskej republiky výrazne kolísať. Tieto skutočnosti  patria 
medzi hlavné argumenty smerujúce k odporúčaniu “monopolnej” OZV. Monopolný systém by mal 
zabezpečiť prehľadnosť toku poplatkov, ktoré  budú výrobcovia platiť, nakoľko členmi takejto OZV budú 
(mali by byť) všetci výrobcovia. Budú disponovať informáciou o úhradách za platby, ich výškach, použití. 
Bude možné zabezpečiť plnenie princípov ekomodulácie a nastaviť reálnu a primeranú výšku poplatku. 
Pre segment textilu bude práve členenie nákladov hlavným aspektom, pretože pôjde o komplexný systém, 
ktorý nebude fungovať lineárnym modelom. Z dostupných dát a informácií je možné predikovať, že 
niektoré časti krajiny budú na zabezpečenie fungovania systému potrebovať výrazne vyššie náklady ako 
iné. Súčasne množstvo textilu, ktoré bude možné opätovne použiť a pripraviť na opätovné použitie, 
nebude rovnomerne rozložené vo vzťahu k územiu. V takejto situácii by konkurenčný model, ktorý je 
aplikovaný napríklad v rámci obalov a neobalových výrobkov, priniesol viac negatív ako pozitív.  

Spracovatelia štúdie v kontexte “monopolnej” OZV súčasne odporúčajú aby MŽP SR preskúmala v tejto 
oblasti aj kombináciu s prístupom k zdieľanej infraštruktúre. 

Za nevýhodu “monopolného” systému, v prípade nedostatočne a nejasne nastavených pravidiel, možno 
považovať zneužívanie postavenia spoločností, umiestňujúcich svoje výrobky na trh, na úkor menších 
spoločností, zberových spoločností, recyklátorov a ďalších subjektov systému. Je potrebné, aby sa MŽP SR 
zameralo na tento prípadný problém a realizovalo zákonné ustanovenia v podobnej filozofii a intenciách 
ako je to v prípade zálohovania jednorazových obalov na nápoje. Má byť vytvorený kontrolný 
mechanizmus realizujúci dozor nad celým systémom. Samotná forma by mala vzísť z formy plnenia 
vyhradených povinností. Odporúča sa, aby išlo o kombináciu systému koordinačných centier pre 
vyhradené prúdy odpadu a systému prezentovaného správcom zálohového systému pre oblasť 
zálohovania jednorazových obalov na nápoje.  Štát musí zohrávať aktívnu úlohu pri samotnej kontrole a 
riadení, aby bolo možné plniť stanovené ciele, upravovať systém podľa aktuálnych potrieb a operatívne 
riešiť vzniknuté prípadné problémy. Taktiež tento prístup umožní, aby boli zo strany štátu cielene 
nastavované pravidlá pre dotácie, ktoré bude možné využívať z rôznych dotačných schém. 

Výšku poplatkov, ktoré budú platiť výrobcovia, nie je možné v tejto chvíli určiť  a presahuje to možnosti 
štúdie. Samotná výška a variabilita sa bude priamo odvíjať od zvoleného systému pre textil a nakladanie 
s odpadom z textilu. Ďalej bude potrebné brať do úvahy určenie vzťahu výšky poplatku k množstvu 
(kusom) alebo váhe textilu uvádzaného na trh SR. V prípade aplikácie vzťahu výšky poplatku k množstvu 
textilu bude dôležité diferencovať výšku poplatku z pohľadu veľkosti výrobku. Poplatky je potrebné 
upravovať na ročnej báze s platnosťou od 01.01.príslušného roka. Najprepracovanejší systém existuje vo 
Francúzsku, ktorý by mal byť podrobený samostatnej detailnej analýze pre potreby ďalšieho nastavenia 
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systému v podmienkach Slovenskej republiky. Nie je vhodné prebrať celý systém, ktorý funguje v istých 
stavových podmienkach a aplikovať ho v plnom rozsahu na aj keď podobné, ale nie rovnaké podmienky 
v rámci SR. Základný popis a princípy fungovania sú uvedené v časti 1. 

 
OBCE 

Textil je súčasť komunálneho odpadu, preto je povinnosť zabezpečiť jeho triedený zber od 01. 01. 2025 
na obciach. Textil, ktorý má vysoký potenciál pre  aplikovanie najvyšších stupňov hierarchie odpadového 
hospodárstva, ktorými sú predchádzanie vzniku odpadu, opätovné použitie a príprava na opätovné 
použitie, by mal byť z pohľadu obcí dôležitým komponentom v ich komunálnych politikách. Ak 
odhliadneme od odpadového pohľadu, tak v aktuálnej situácii, z pohľadu cien energií a od toho sa 
odvíjajúcich  nadväzujúcich oblastí, okrem iného aj ekonomickej stability občanov, by obce mohli a mali 
zohrávať dôležitú úlohu vo vzťahu k svojim občanom. Okrem potravín a energií je textil - oblečenie, 
dôležitým komponentom pre normálne fungujúcu spoločnosť. Ak na jednej strane bude mať časť 
spoločnosti možnosť zabezpečovať si hmotné statky v podobe oblečenia a druhá časť bude mať túto 
možnosť iba v obmedzenej miere, môže obec zo svojej pozície túto disproporciu čiastočne odstrániť. 
Predpokladá sa, že obec pozná a má identifikované sociálne slabšie skupiny, charitatívne organizácie, 
pripadne konkrétnych obyvateľov majúcich finančné problémy. Tieto informácie by mali umožniť cielenú 
- personalizovanú distribúciu pre konkrétne potreby. Napríklad veľkosť, účel použitia, sezónnosť a 
podobne. Ďalším aspektom je oblasť samotnej recyklácie textilu nevhodného na opätovné použitie alebo 
prípravu na opätovné použitie.   

 
V rámci systému RZV pre textil musí mať obec svoje aktívne miesto. Nemala by byť len objednávateľom 
služby, aby zabezpečila zber textilu bez záujmu o následné nakladanie s ním, ako je tomu v prípade obalov 
a neobalových výrobkov. V ponímaní autorov štúdie je potrebné obec chápať ako samostatnú entitu, ale 
súčasne ako väčší celok - združenie obcí. Preto, ak sa v štúdii používa výraz obec, je potrebné chápať ho v 
širšom kontexte. V prípadoch, kde to je považované za potrebné a dôležité, je upresnené v akom zmysle 
je potrebné pre daný prípad pojem obec chápať. Pre efektívne fungovanie celého systému odpadového 
hospodárstva a nie len pre oblasť textilu, je nutné, aby prišlo k zmenám na komunálnej úrovni a obce sa 
združovali do väčších celkov všade tam, kde je to efektívne a vhodné. Tým sa zvýši efektivita systému, ale 
aj vyťažiteľnosť “zdrojov”, ako finančných tak aj materiálových. Napríklad obec bude v rámci svojich 
investičných akcií môcť dopredu plánovať možnosti využitia napríklad stavebných výrobkov, ktoré vzniknú 
recykláciou textilného odpadu a podobne. 

Vzťah a záujmy obcí, OZV a zberových spoločností, primárne pre prúd obalov a neobalových výrobkov, 
podľa analýzy IEP „Ako pretriediť triedený zber“, je možné zobraziť nasledovne: 
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Obr. 24  Diagram záujmov obcí, OZV a zberových spoločností 
Zdroj: IEP 
 
 

Takto popísaný a v podmienkach Slovenskej republiky praktikovaný prístup by v prípade aplikácie pre textil 
nemohol zabezpečiť už niekoľkokrát popísané požiadavky a ciele. Pretože je zrejmé, že v takomto systéme 
nie je miesto na predchádzanie vzniku odpadu, opätovné použitie a prípravu na opätovné použitie. 

 
 
ŠTÁTNY SYSTÉM 

Spracovatelia štúdie opätovne konštatujú, že podľa predložených téz zo strany EÚ a Komisie budú pre 
prúd textilu stanovené kritéria na model RZV. Vzhľadom k tomu nebol štátny systém podrobený detailnej 
analýze. Štátny systém sa v podmienkach SR neaplikuje pre žiadny prúd odpadov. Nemá byť úlohou štátu 
prevádzkovať takéto systémy, pretože nakladanie s odpadom, ktorý vznikne z tovarov a výrobkov má 
zabezpečovať výrobca. Štát má primárne vytvoriť vhodné zákonné podmienky aby si výrobcovia mohli 
plniť svoje povinnosti a ak ide o komunálny odpad tak ustáliť aj pozíciu obcí v danom systéme. Rovnako 
bolo brané do úvahy, ako fungujú a majú úspešnosť štátne systémy a spoločnosti. A to v prípadoch, kde 
sa štát snaží nahradiť komerčné spoločnosti s negatívnym výsledkom, napríklad aktuálny stav spoločnosti 
Slovensko IT, a. s.. Spracovatelia štúdie si otázku štátneho systému dovolia uzavrieť všeobecne uznávanou 
teóriu, že “štát je najhorší hospodár”.  
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B. NÁVRH RIEŠENIA, RESP. MOŽNÝCH ALTERNATÍVNYCH RIEŠENÍ 
NASTAVENIA SYSTÉMU VYUŽITIA TEXTILU A NAKLADANIA 
S TEXTILNÝM ODPADOM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE VRÁTANE 
NASTAVENIA SYSTÉMU TRIEDENÉHO ZBERU TEXTILU/TEXTILNÝCH 
ODPADOV, V ROZLÍŠENÍ NA TEXTIL A TEXTILNÉ ODPADY ZA 
ZACHOVANIA EXISTUJÚCICH SYSTÉMOV ZBERU V SR 

 

 
Z pohľadu spracovateľov štúdie je potrebné viacnásobne akcentovať špecifické postavenie textilu a z toho 
vyplývajúce potreby. Na tomto prístupe je postavený aj návrh riešenia a alternatív pre celý systém pre 
textil a nakladanie s textilným odpadom. 

Rozlišovanie textilu a textilného odpadu nie je jednoduché, čo je možné priamo zistiť aj v oficiálnych 
podkladoch na úrovni EÚ. Pre rovnaké situácie v rôznych dokumentoch sa používa výraz textil a rovnako 
aj textilný odpad. Vzhľadom k tomu pre potreby štúdie budeme rozlišovať pre jednotlivé kroky, či ide o 
textil alebo už textilný odpad. Tento rozdielny prístup podporujú aj citované definície RZV. 

Textil je uvedený na trh, a to prostredníctvom siete kamenných predajní, ich internetových pobočiek alebo 
spoločností realizujúcich predaj výhradne prostredníctvom internetu. Je potrebné brať do úvahy, problém 
“free riderov”, ktorý, podobne ako pri iných prúdoch odpadu, bude zasahovať do systému.  

 
UVEDENIE TEXTILU NA TRH 

Predajne sú prvým bodom vzniku textilného odpadu, a to z dôvodu aktuálneho prístupu výrobcov - 
predajcov. Spracovatelia štúdie na základe získaných informácií konštatujú, že v tejto oblasti prichádza k 
určitým zmenám. Prístup je rôzny, ale vo všeobecnosti sa realizuje tak, že nepredaný textil sa 
nezneškodňuje v plnom rozsahu, ale v rámci spolupráce s charitami je v určitých prípadoch distribuovaný 
podľa potreby.  Vychádzajúc z cieľov Komisie vo vzťahu k zákazu ničenia nepredaného textilu v predajnej 
sieti, a to v kamennej aj internetovej, by v budúcnosti nemal vznikať žiadny textilný odpad z pohľadu 
nepredaného textilu. Aktuálne nezodpovedanou otázkou je, ako sa k tomuto opatreniu/zákazu postavia 
výrobcovia v rámci celej EÚ..   

Ak budeme pracovať s prístupom, podľa ktorého má výrobca platiť poplatok pri uvedení výrobku na trh, 
teda do predajnej siete, tak by nakladanie s takýmto textilom, ktorý sa ale nestal odpadom, mala 
zabezpečovať OZV. Z pohľadu nepredaného plne funkčného a priamo použiteľného textilu bude nákladom 
len logistika, prípadne ani táto nie, ak by bol spôsob odovzdávania riešený napríklad priamo bezplatným 
odovzdaním. Odberateľ takéhoto textilu by si na vlastné náklady zabezpečoval už samotnú prepravu. Nie 
je možné vopred rozlíšiť, aké množstvo textilných výrobkov bude prechádzať touto  cestou, preto by mal 
výrobca platiť plnú sumu za celý objem uvedených výrobkov na trh. Išlo by o model systému zálohových 
platieb s následným odpočtom príslušnej sumy, ktorú nebolo potrebné vynaložiť na nakladanie s textilným 
odpadom. Teda platba pre ďalšie obdobie by bola ponížená o presne stanovené reálne zaplatené poplatky, 
ktoré nebolo potrebné vynaložiť.      
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OBČAN A NAKLADANIE S TEXTILOM - OPÄTOVNÉ POUŽITIE 

V ďalšom kroku, keď sa textil dostane k zákazníkovi musí mať občan  niekoľko možností  ako naložiť s 
textilom, ktorý už pre svoj účel nepotrebuje. Spracovatelia v rámci realizovaných konzultácií diskutovali aj 
otázku postavenia občana a jeho úlohu. Konkrétne bola predmetom diskusie otázka, či dokáže občan 
rozlíšiť ešte použiteľný a nepoužiteľný textil. V diskusii sa zástupcovia subjektov vyjadrovali z pohľadu ich 
profesijného zamerania, ale aj z vlastného osobného pohľadu. Táto otázka je dôležitá pre dizajnovanie 
systému zberu textilu. Názory sa odlišovali, ale ustálili sa v pomere 50:50. Teda, že obyvateľ dokáže takéto 
základné rozlíšenie vykonať a je potrebné mu umožniť, v prípade rozhodnutia, odovzdať textil na opätovné 
použitie. Druhý pohľad bol opačný s tým, že občan takéto rozlíšenie nedokáže zrealizovať a prispelo by to 
len k nestálosti a problémom v systéme. Celkovým posúdením prezentovaných názorov, analýzou 
podkladov a podobne spracovatelia konštatujú, že občan je schopný takéhoto rozlíšenia a má mu byť 
poskytnutá možnosť voľby. Týmto prístupom sa podporí predchádzanie vzniku odpadu - opätovné 
použitie. V časti 3 sú popísané systémy ako sa v podmienkach Slovenskej republiky nakladá s textilom v 
súčasnosti. Ide o odovzdanie charitám, do obchodov, zbierky, burzy, výmeny a podobne, kde je možné 
jednoznačne konštatovať, že nejde o odpad. Ako systémové opatrenie sa odporúča aj odovzdávanie 
priamo v re-use centrách, ktoré by mali tvoriť časť systému. Možnosť odovzdávania priamo v 
predajniach/nákupných centrách by mala byť zakotvená v právnom predpise. Je potrebné bližšie 
preskúmať vhodnosť povinnej zákonnej aplikácie, alebo by malo ísť len o dobrovoľnú možnosť. V prípade 
povinnej zákonnej aplikácie sa odporúča nastavenie od predajnej plochy, podobne ako pri 
elektrozariadeniach alebo v rámci zálohového systému.  Takto vyzbieraný textil  v sebe nesie poplatok, 
ktorý bol výrobcom zaplatený pri uvedení na trh a bude slúžiť v ďalších krokoch jeho života už vo fáze 
textilného odpadu. Bližší popis nie je potrebný, pretože tieto spôsoby môžeme považovať za “predaj”.  

Dôležité je aj realizovanie opatrenia O.26. uvedené neho v PPVO, a to komplexná podpora budovania 
centier opätovného použitia a centier opätovného použitia umiestnených na zberných dvoroch. Toto 
opatrenie je podporené opatrením O.10. uvedeným v POH. Ktoré stanovuje finančnú podporu pre 
budovanie zberných dvorov vrátane priestoru na opätovné použitie a ich dobudovanie na zberných 
dvoroch kde takýto priestor nie je vybudovaný. A rovnako sa má podporovať budovanie samostatných 
centier opätovného použitia/reuse centrá. Občanom sa teda rozšíri možnosť odovzdania textilu ešte v 
pozícii neodpadu. Hlavnou výhodou je nižšia administratívna záťaž pretože sa nenakladá s odpadom a nie 
je potrebná súhlas podľa zákona o odpadoch. V nasledujúcej časti spracovatelia štúdie navrhujú a 
odporúčajú aby tieto miesta a centrá pracovali v duálnom režime - odpad/neodpad.   

 
 
OBČAN A NAKLADANIE S TEXTILOM - TEXTILNÝ ODPAD 

V prípade, že občan vyššie uvedené spôsoby nevyužije - nepríde ku kroku predchádzania vzniku odpadu, 
má mať ďalšie možnosti ako naložiť s textilom, ale už v pozícii textilného odpadu. Občan by mal mať čo 
najviac možností na rozhodnutie sa,  kde textilný odpad odovzdá: 

a) Zberné dvory, na ktorých by mal mať možnosť odovzdávať textil. Táto možnosť má byť na 
každom zbernom dvore. 

b) Centrá opätovného použitia / Re-use centrá, ktoré sú súčasťou zberných dvorov alebo sú 
vybudované samostatne.  

c) Nádoby na verejných priestranstvách. Zber do nádob ako je realizovaný v súčasnosti, kde má 
občan možnosť kedykoľvek (ak je kapacita nádoby voľná) textil odovzdať. 

d) Sezónny zber. 
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Obr. 25  Schéma zberu textilu a textilného odpadu 
Zdroj: EKOS PLUS 
 
 
Odovzdaný textilný odpad je potrebné fyzicky zobrať a prepraviť na určené miesta pre ďalšie nakladanie 
s týmto odpadom. Spôsob súčasného zberu je popísaný v časti 3. Tento systém je funkčný a praktické 
skúsenosti, ktoré majú jednotlivé spoločnosti nadobudnuté v priebehu niekoľkých rokov z jeho prevádzky, 
by mali tvoriť základ nového systému. Na tomto mieste spracovatelia štúdie poznamenávajú, že už pri 
prvom zbere a prvom kontakte s textilným odpadom prichádza k základnému triedeniu za vysokého 
podielu manuálnej práce.  Toto základné triedenie zabezpečí, že do zberného vozidla sa nedostane odpad, 
ktorý 

 nespadá pod rozsah textilu. Aktuálne je textil, ktorý vykazuje vysoké znečistenie, vlhkosť a podobne, v 
rámci tohto prvého triedenia,  podľa dostupnosti vložený do nádoby na zmesový komunálny odpad, čím 
sa zabezpečí, že nepríde k znehodnoteniu celého zozbieraného množstva použiteľného textilu. Po 
zavedení triedeného zberu textilu tento prístup nebude možný a bude nutné zozbierať kompletný obsah 
nádoby na textilný odpad. A to vrátane textilu vykazujúceho poškodenie a už vizuálne vyhodnoteného ako 
nepoužiteľný na prípravu na opätovné použitie alebo na recykláciu. Zberové vozidlá by mali mať oddelené 
priestory tak, aby pri prvom základnom triedení bolo možné rozdelenie textilu. Vyššie popísané by sa 
nemalo týkať iných zložiek, ktoré nebudú zaradené pod odpad z textilu. Iné zložky by mali byť v rámci 
tohto triedenia vhodené do príslušných nádob v rámci obce. Uvedený popis ukazuje, že ak má byť kladený 
dôraz na hierarchiu odpadového hospodárstva, čo je plne v súlade so smerovaním EÚ vo vzťahu 
k uzatváraniu cyklov a podpore opätovného použitia výrobkov, manuálny zber by mal byť jednoznačne 
súčasťou zberu aj v budúcnosti. Mechanické vyklopenie obsahu nádoby na textilný odpad do zberného 
vozidla nedovolí takýto prístup. Odpad sa pomieša, znehodnotí a následné využitie textilu bude v lepšom 
prípade na recykláciu a v tom horšom na výrobu TAP, spoluspaľovanie, spaľovanie alebo zneškodnenie 
skládkovaním. Preto by takýto spôsob nemal byť realizovaný. Samotný zber môže byť realizovaný rôznymi 
spoločnosťami a to ako existujúcimi, ktoré disponujú skúsenosťami, tak aj novými. Rovnako obce môžu 
zohrávať aktívnu úlohu pri samotnom zbere. 

Po tom, čo občania odovzdajú svoj nepotrebný textil v podobe odpadu  do systému zberu, nasleduje ďalší 
krok, v ktorom zohráva dôležitú úlohu obec. V kontexte už popísaných aspektov by mala mať obec 
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možnosť so zozbieraným textilom na svojom území nakladať tak, že v prvom kroku sa s ním bude nakladať 
na území, kde vznikol. Avšak aplikovanie tohto prístupu bude obmedzené a to podľa systému, ktorý si 
obec zvolí.  

 
CENTRÁ OPÄTOVNÉHO POUŽITIA / RE-USE CENTRUM - PRÍPRAVA NA OPÄTOVNÉ 
POUŽITIE 

Ďalej budeme pracovať so systémom, kde obec disponuje centrom opätovného použitia/re-use centrom 
alebo podobným konceptom. Ako je popísané vyššie primárny koncept centra opätovného použitia/re-
use centra je mimo režimu odpadov. V takomto zariadení sa realizuje odovzdanie a odobratie výrobkov, 
ktoré sa nestali odpadom a sú v režime neodpadu - opätovného použitia. Nemá ísť iba o textil ale o ďalšie 
položky, kuchynské vybavenie, nábytok, knihy, hračky a podobne. Z pohľadu spracovateľov štúdie je 
potrebné potenciál a synergické efekty, ktoré tieto zariadenia ponúkajú plne využiť. Preto sa odporúča 
aby bola ich funkcia duálna a teda boli prevádzkované ako v režime neodpadu tak aj v režime odpadu. 
Dvojitý režim môže priniesť určité organizačné a evidenčné prekážky ale tieto je možné jednoducho 
eliminovať a tak preváži popísaný pozitívny efekt. Je dôležité zopakovať, že v prípade odpadu takéto 
zariadenie bude musieť disponovať príslušným rozhodnutím - súhlasom v zmysle zákona o odpadom. Je 
možné, že v rámci obce budú prevádzkované dve samostatné zariadenia a to ako z pohľadu umiestnenia 
tak aj z pohľadu prevádzkovateľa. Tak, že v jednom zariadení sa bude vykonávať len proces opätovného 
použitia - režim mimo odpadov a v druhom zariadení sa bude realizovať nakladanie s odpadom. Prípadne 
budú vznikať kombinácie podľa miestnych podmienok. Dôležité ale bude jednoznačne rozlíšenie z pohľadu 
neodpad – odpad pretože z toho sa odvíjajú už ďalšie popísané povinnosti. 

Z praktického pohľadu, by mal vyzbieraný textil v pozícii odpadu na území obce smerovať do takéhoto 
zariadenie, resp. by mal byť priamo na toto miesto odovzdaný. Obec, resp. jej organizácia, ako 
prevádzkovateľ tohto zariadenia, bude zabezpečovať triedenie textilu, prípravu na opätovné použitie a 
možnú recykláciu. Takéto možnosti poskytujú široké príležitosti pre využitie sociálnych podnikov. Rovnako 
môže byť činnosť realizovaná na čisto komerčnej báze, kde objednávateľom bude obec.  

Významnú úlohu by mali zohrávať sociálne podniky. Zriaďovateľom nemusí byť len obec, združenie obcí, 
ale aj VÚC. Do úvahy sa odporúča brať aj možnosti zriaďovateľov škôl a ich zapojenie v rámci praktickej 
výučby. 

Textilný odpad prejde triedením, ktorého výsledkom bude niekoľko prúdov, a to podľa využiteľnosti a 
spracovania priamo na mieste re-use centra. Pretože pôjde o odpad, už nebude možné aplikovať opätovné 
použitie, ale len ďalšie nižšie stupne hierarchie odpadového hospodárstva. 

Prvým takýmto stupňom je príprava na opätovné použitie. Definícia, ktorá je uvedená v zákone o 
odpadoch stanovuje, že príprava na opätovné použitie je aj kontrola, čistenie a oprava. V prípade odpadu 
z textilu sa vykonaním týchto jednoduchých a finančne nenáročných operácií dosiahne stav,  výsledkom 
ktorého bude výrobok. Zo samotnej podstaty a princípov OH pôjde o “opätovné použitie” ale z právneho 
pohľadu je nutné pracovať v intenciách odpadu a prípravy na opätovné použitie. Následná distribúcia 
bude riešená rôznym spôsobom a nevzťahuje sa na ňu RZV.  

Spracovatelia štúdie upozorňujú, že bude potrebné do tvorby a nastavenia systému pre textil aj ÚVZ, a to 
z pohľadu stanovenia povinností vzťahujúcich sa k hygienizácii, dovezeného zozbieraného textilného 
odpadu, ako aj textilu, ktorý prešiel prípravou na opätovné použitie.  
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Bodom, ktorý je potrebné následne bližšie preskúmať je postavenie takéhoto výrobku vo vzťahu k platbe 
poplatku do systému RZV. Spracovatelia štúdie nedisponujú dostatkom informácií, podkladov a v tomto 
momente nie sú stanovené pravidlá, aby bolo možné v tejto štúdií jasne zadefinovať, ako sa má k tejto 
otázke pristupovať. To znamená, či aj v takýchto prípadoch pôjde o nové uvedenie výrobku na trh v 
ponímaní zákona o odpadoch, alebo poplatok zaplatený na začiatku výrobcom pokrýva aj viacnásobnú 
prípravu na opätovné použitie. Pravidlá na úrovni EÚ nie sú ešte stanovené, ale z pohľadu spracovateľov 
štúdie je možnosť viacnásobnej prípravy na opätovné použitie jedným z kritérií ekomodulácie. 
Ekomodulácia, ktorá prispieva k úspore primárnych zdrojov a podporuje princípy OH. Poplatok zaplatený 
pri prvom uvedení na trh by mal odrážať aj relatívne nízku nákladovosť nakladania s takýmto odpadom z 
textilu. V jednoduchosti pôjde o skladbu nákladov za zber – prepravu - manuálne triedenie - čistenie - 
základné krajčírske úpravy a podobne. Tento cyklus sa bude môcť opakovať viacnásobne až do bodu, kedy 
už bude potrebné aplikovať nižšie stupne hierarchie odpadového hospodárstva. Prihliadnuc k týmto 
skutočnostiam má byť platba z pohľadu RZV realizovaná len pri prvom uvedení výrobku na trh.  

 
CENTRÁ OPÄTOVNÉHO POUŽITIA / RE-USE CENTRUM - RECYKLÁCIA 

Ďalším stupňom bude recyklácia textilného odpadu. Pôjde o výrobu výrobkov z odpadového textilu, ako 
napríklad handier na čistenie alebo príprava odpadového textilu na ďalšie použite ako vstupnej 
suroviny/polotovaru pre nasledujúce výroby, iné využitie v módnom priemysle a podobne. Na tomto 
mieste dávame do pozornosti, že tieto “malé prevádzky” by mali byť využívané na výskum, vývoj a rovnako 
by mohli a mali tvoriť pôdu na vznik startupov. Začínajúci podnikatelia s víziou by nemuseli realizovať 
vlastné investície, ale v spolupráci by si otestovali a overili praktickú reálnu výrobu. Výrazným pozitívom 
je aj finančná úspora začínajúcich podnikateľov. Ako pozitívny efekt je predpokladaný vznik “klastrov”, 
ktoré prepoja subjekty v danom segmente. Rovnako ako v prípade prípravy na opätovné použitie aj tieto 
činnosti poskytujú možnosti  pre využitie sociálnych podnikov, prípadne pôjde o realizáciu na komerčnej 
báze. 

Obec by mala brať od úvahy aj sociálno - ekonomický efekt, ktorý by mohla využiť. A to je priama 
spolupráca s krajčírskymi, obuvníckymi dielňami v obci a okolí, dizajnérmi, vytvorenie hubov a podobne. 
Podľa aktuálnych údajov je najhoršie platenou pozíciou krajčír, na druhom mieste strihač textilu a na 
štvrtom mieste šička.   

Po vykonaní popísaných krokov textil, ktorý bude vyhodnotený ako nevhodný na prípravu na opätovné 
použitie, bude v rámci systému zhromaždený a odvezený na ďalšie nakladanie/spracovanie. Nemôže ale 
ísť o “jednu kopu“, ale je nutné realizovať triedenie takéhoto textilu podľa následnej využiteľnosti. 
Zabezpečí sa tým, že sa nebude realizovať zbytočná preprava celých objemov do zariadení, ktoré 
preukázateľne tento objem (z pohľadu zloženia) nebudú môcť využiť. Tento prístup sa musí uskutočniť v 
každom momente nakladania, keď príde k triedeniu, resp. fyzickému kontaktu s textilným odpadom. Je 
potrebné brať do úvahy, že toto triedenie sa bude realizovať aj v prípade režimu neodpadu. Kde po 
triedení textilu odovzdaného na opätovné použitie môže vzniknúť odpad a jeho pôvodcom bude už 
príslušné zaradenie. 

Podľa zákona o odpadoch majú byť na všetkých zberných dvoroch vyčlenené priestory pre komunálne 
odpady vhodné na prípravu na opätovné použite. Ak by táto zákonná povinnosť bola plne rešpektovaná, 
tak už v súčasnosti by obce mali praktické skúsenosti a mohli by jednoduchšie rozšíriť svoje systémy o 
textilný odpad. Avšak táto zákonná povinnosť je plnená v minimálnej miere.   
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Ako už bolo zdôraznené, obce majú mať svoju nezastupiteľnú úlohu. Ich aktívna úloha výrazne prispeje k 
funkčnosti systému. Podľa dotazníka uvedeného v časti 2 je 48 % obcí za to, aby mali dosah na nakladanie 
s textilom a textilným odpadom na svojom území a 52 % nie. Pomerovo ide o stav 50:50 a to v situácii, 
keď obce nemajú dostatok informácií k tejto problematike a považujú každú novú povinnosť len za ďalšiu 
záťaž. MŽP SR musí zohrávať aktívnu úlohu vo vzťahu k obciam, priebežne viesť s nimi dialóg a 
dostatočným spôsobom im vopred vysvetľovať jednotlivé aspekty.  

 
ZBER NA ÚZEMÍ OBCE 

Textilný odpad je z obce vyzbieraný, boli zrealizované predchádzajúce kroky a je prepravený na 
zberné/skladovacie/ triediace miesto.  Aktuálny spôsob nakladania s textilným odpadom v medziskladoch 
a triediacich centrách je popísaný v bode 3.  V novom systéme bude potrebné sa zamerať na správne 
nastavenie komplexnej logistiky a toku textilného odpadu. Tomu musí byť prispôsobený zber na území 
konkrétnej obce. Nevyhnutným predpokladom pre správnu funkčnosť musí byť možnosť voľby 
individuálneho systému zberu, ktorý bude na svojom území konkrétna obec preferovať a aplikovať. Len 
táto rôznorodosť systému môže postihnúť už toľkokrát zdôrazňovanú špecifickosť textilu a odpadu z 
textilu. Vo svetle takto navrhovaného systému sa neodporúča nastavenie takzvaných štandardov zberu 
tak, ako ich poznáme v ponímaní zákona o odpadoch a vykonávacích predpisov. K tomuto záveru autori 
štúdie dospeli zhodnotením rôznych aspektov vrátane predpokladanej rôznorodej výťažnosti - kvalita 
textilného odpadu, líšiaca sa naprieč územím Slovenskej republiky, jeho množstvo, počet obyvateľov v 
obci, morfológia obce, hustota obyvateľov na širšom území ako je územie obce ohraničené jej katastrom, 
poveternostné podmienky a iné aspekty. Vhodnosť prístupu navrhovaného flexibilného systému 
potvrdzuje aj skutočnosť, že rovnaký prístup ku zberu textilného odpadu sa aplikuje v Dánsku. Pri dizajne 
systému autori brali do úvahy aj zásady obehového hospodárstva a princípy OH. Všetky aktuálne 
dokumenty na úrovni EÚ (pozri bližšie časť 1) pracujú s princípom OH, ktoré je základným aspektom pre 
dosiahnutie stanovených cieľov a potrieb. Systém, kedy postačovalo odpad len zozbierať a spracovať, je 
prekonaný a je nevyhnutné komplexné posudzovanie a nastavovanie systémov. Ak by sme pristúpili k 
systému, ktorý by sa musel rovnako aplikovať na celom území Slovenskej republiky, za súčasného 
zavedenia  štandardov zberu, bol by to prístup, ktorý je možno vhodný pre niektoré prúdy odpadov, ale 
nie pre textilný odpad. Podľa autorov štúdie diferencovaný systém dovolí aplikovať už spomínané princípy 
OH v plnej miere. Preto by sa mal brať do úvahy a vhodne kombinovať aj výpočet uhlíkovej stopy a LCA.  

Aj napriek popísaným benefitom, do re-use centier zriadených obcami, VÚC alebo inými na území obcí 
alebo ich združeniami, bude smerovať len časť vyzbieraného textilného odpadu. Ak budeme brať 
predikované množstvá, ktoré bude možné vyzbierať, tak pôjde o veľké množstvá. Prípadne pre časť 
územia nebude re-use centrum vhodnou súčasťou systému a celé množstvo bude smerovať priamo do 
medziskladov/triediacich centier. 

 
VEĽKOKAPACITNÉ TRIEDIACE CENTRÁ 

Ďalšou časťou systému budú veľkokapacitné triediace centrá. Triediace centrum v ponímaní jeho účelu 
bude v každom centre opätovného použitia/re-use centre, ale v tejto časti pojednávame o 
veľkokapacitných triediacich centrách, ktoré spracujú veľké objemy textilného odpadu. Bližšie k 
aktuálnemu stavu pozri časť 3. Tieto sú v súčasnosti využívané primárne na triedenie zahraničného 
textilného odpadu a textilný odpad zozbieraný na území Slovenskej republiky smeruje do zahraničných 
triediacich centier. Toto je jedna z oblastí, ktorú bude potrebné zo strany MŽP SR v budúcnosti brať do 
úvahy. Veľkokapacitné centrá by nemali slúžiť len na prípravu na opätovné použitie spočívajúcu v triedení 
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na predajný a nepredajný textil, ale mali by sa vykonávať aj ďalšie operácie podobne ako je popísané v 
časti venujúcej sa centrám opätovného použitia/re-use centrám. Rovnako je potrebné, aby prišlo k 
maximálne možnej diferenciácii odpadu, ktorý zostane po triedení, a teda neprichádzalo k už 
spomínanému neodôvodnenému prevozu.  

Rovnako ako v prípade centra opätovného použitia/re-use centier, aj pre veľkokapacitné centrá je 
potrebné riešiť otázku dekontaminácie – hygienizácie dovezeného textilného odpadu. Podľa dostupných 
informácií tento proces prebieha už v súčasnosti na vysokej úrovni. Realizuje sa aj meranie prípadnej 
kontaminácie textilného odpadu, ktorý prešiel prípravou na opätovné použitie a je expedovaný v pozícii 
tovaru – textilu na ďalšie použitie. 

Vzniknuté odpady z triedenia vo veľkokapacitných triediacich centrách, pri ktorých bolo možné 
konštatovať, že ich nebude možné ďalej recyklovať boli smerované do zariadení na výrobu TAP alebo do 
zariadení na spoluspaľovanie, prípadne spaľovanie. Vo výnimočných prípadoch bol odpad smerovaný na 
skládky odpadov, kde je zneškodnený. Ďalším krokom bude recyklácia v priemyselnom meradle.  

 
RECYKLAČNÉ ZARIADENIA 

Recyklačné zariadenia sú integrálnou súčasťou systému nakladania s textilným odpadom. Textilný odpad, 
ktorý je smerovaný do recyklačného zariadenia, má zodpovedať presným špecifikáciám a požiadavkám 
konkrétneho zariadenia tak, aby bola zabezpečená kvalita výsledného produktu/výrobku. Toto bude klásť 
vysoké nároky na predchádzajúce kroky a triedenie, ktoré sa v nich realizujú. Recyklačné zariadenie nemá 
slúžiť na triedenie odpadu, ale na recykláciu – výrobu finálnych produktov. Uvedené konštatovanie 
samozrejme nevylučuje, aby bola recyklačnému zariadeniu priamo fyzicky na mieste alebo v rovnakej 
lokalite predradená triediaca linka. Flexibilita a možnosti prispôsobenia tokov textilného odpadu sú 
základným predpokladom aplikácie princípov OH, už uvedenej uhlíkovej stopy a LCA tak, aby sa 
minimalizovalo množstvo nevyužiteľného vstupu. Ide o rovnaký prístup, aký sa realizuje pri výrobných 
zariadeniach, ktoré majú presné požiadavky na vstupy. Ako pri každej výrobe, aj pri recyklácii vznikne 
určité množstvo odpadu. Vhodný  textilný odpad sa prepracuje – zrecykluje a výsledkom je certifikovaný 
výrobok. Výrobky, ktoré sú aktuálne v podmienkach Slovenskej republiky výsledkom procesu recyklácie, 
sú popísané v bode 3. V kontexte plnenia cieľov stanovených GD ako aj princípov OH budú postupne 
vznikať nové aplikácie - nové výrobky ako výsledky recyklácie textilného odpadu. S odpadom, ktorý 
vznikne pri výrobe, má byť nakladané v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. Opäť je potrebné 
vykonať čo najpresnejšie triedenie tohto odpadu. A následne postupovať už známou cestou - recyklácia - 
TAP - spoluspaľovanie - spaľovanie - skládka. V prvom kroku je nutné zamerať sa na možnosť recyklácie v 
inom zariadení, pre ktoré pôjde o vhodný materiál.  Proces recyklácie sa môže opakovať vo viacerých 
krokoch. Tieto budú principiálne rovnaké. 

 
VÝROBA TAP 

Ďalším stupňom je výroba TAP, ktoré v sebe nesie využiteľnú energiu a prispieva k úspore primárnych 
zdrojov. Rovnako ako pri recyklácii je nutné, aby vstupný textilný odpad zodpovedal požiadavkám 
konkrétneho zariadenia. To bude zabezpečené triedením v predchádzajúcich krokoch.  Autori kladú dôraz 
na túto nutnosť aj pri výrobe TAP z dôvodu, že na prvý pohľad sa textil ukazuje ako úplne vhodný a 
použiteľný na výrobu TAP a jeho spaľovanie, ale v skutočnosti to neplatí úplne. Dôvodom je rôznorodé 
zloženie textilu, čo má vplyv na jeho spracovateľnosť, ale aj následne použitie. Existujú preto určité 
obmedzenia v spracovaní a výrobe TAP, ako aj obmedzenia v rámci zariadení, ktoré spoluspaľujú alebo 
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spaľujú TAP. Hlavne ide o určené emisné limity pre znečisťujúce látky do ovzdušia, napríklad vyjadrené 
ako chlór. V súčasnosti sa TAP využíva na spoluspaľovanie pri výrobe cementu. V kontexte aktuálnej 
geopolitickej situácie a s tým súvisiacej energetickej krízy, ako aj OH je možné predpokladať, že príde k 
budovaniu energetických zdrojov, ktoré budú ako palivo používať upravený odpad vo forme TAP, čo bude 
znamenať potrebu budovania nových kapacít pre výrobu TAP.  

Z pohľadu výroby TAP, resp. spoluspaľovania odpadov a kontextu fungovania systému odpadového 
hospodárstva, je dôležité brať do úvahy aj povinnosť úpravy ZKO pred jeho uložením na skládku. Podľa 
analýz, ktoré sú bližšie prezentované  v časti 2, tvorí textil v priemere 5 % ZKO. Podľa jeho vlastností - 
kvalita, veľkosť, materiál a podobne, sa v rámci procesu MBÚ môže nachádzať ako v nadsitnej, tak v 
podistnej frakcii. V prípade nadsitnej frakcie je zrejmé, že najvhodnejší spôsob jej využitia je výroba TAP. 
Súčasne, ak od roku 2025 začne zber textilu pri zdroji - triedený zber, postupne jeho množstvo začne v 
ZKO klesať. 

Spaľovanie bez úpravy - výroby TAP, je možné v zariadeniach na spoluspaľovanie, ak to ich technologický 
proces dovoľuje a v spaľovniach komunálnych odpadov.  V zariadeniach na spoluspaľovanie sa postupuje 
podľa “receptúry” paliva vo forme odpadu, špecifickej pre každé zariadenie. V prípade spaľovní odpadu je 
textilný odpad  spolu s ďalším odpadom prijímaný v rámci spaľovne do bunkra, kde operátor realizuje 
miešanie odpadu pred jeho dávkovaním do kotla. Takto je zabezpečená výhrevnosť štandardných 
parametrov. 

 

SKLÁDKOVANIE 

Ako posledná možnosť a súčasne najnižší stupeň hierarchie odpadového hospodárstva je zneškodňovanie 
textilného odpadu skládkovaním. Aktuálne je tento spôsob, podľa dostupných informácií, realizovaný z 
dôvodu nedostatku iných kapacít ako aj poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov, ktorý nie je 
odradzujúci. Podľa autorov štúdie by malo byť skládkovanie textilného odpadu zakázané, prípadne 
umožnené len v presne stanovených prípadoch. Je možné predpokladať aplikovanie § 13  písm. g) zákona 
o odpade. Bližšie k tejto problematike pozri bod 1.   
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5. NÁVRHY METODIKY NA ZVÝŠENIE PODIELU VYUŽITIA 
TEXTILNÝCH VÝROBKOV A ZVÝŠENIE PODIELU 
RECYKLÁCIE TEXTILNÉHO ODPADU 

 
 

A. PODPORA OPÄTOVNÉHO VYUŽITIA TEXTILNÝCH VÝROBKOV 

B. PODPORA UMIESTNENIA VÝROBKOV Z RECYKLOVANÝCH 
TEXTILNÝCH ODPADOV NA TRHU SR A ICH KONKURENCIE 
SCHOPNOSŤ VO VZŤAHU K PRIMÁRNYM MATERIÁLOM 

 
 
Aktuálne je už podpora strategicky popísaná a schválená v dokumente PPVO a POH. Konkrétne opatrenia 
týkajúce sa textilu sú uvedené v časti 1 a ide o komplexné a správne nastavené opatrenia.  Samotná 
praktická realizácia stanovených opatrení ale nie je ideálna. Nižšie v texte spracovatelia štúdie popisujú 
opatrenia, ich vzťah k aktuálnej situácii a možnosti, ktoré aktuálne existujú. 

 
PPVO 

Z pohľadu PPVO ide o finančnú podporu a nástroje a s tým súvisiace potrebné legislatívne zmeny. Ako 
kľúčový element sú identifikované centrá opätovného použitia a to nielen pre textil, ale aj pre ďalšie prúdy 
odpadov. Tento aspekt je dôležitý pri tvorbe a nastavovaní ďalšej stratégie financovania a podpory. 
Podpora by sa nemala zamerať len na textil, ale riešiť komplexne celé spektrum. 

Samotná finančná podpora je vztiahnutá na EF a jeho zdroje, ktoré by mali plynúť na financovanie centier 
opätovného použitia. Dôležitým bodom je následná udržateľnosť, ako je  uvedené v PPVO. 

Ako už bolo popísané v predošlých kapitolách, v systéme  pre textil/nakladanie s odpadom z textilu môžu 
zohrať významnú úlohu sociálne podniky. Sociálne podniky, práve svojou formou, majú zabezpečiť 
možnosť zamestnania znevýhodnených skupín obyvateľov, ktoré ale v mnohých prípadoch disponujú 
práve potrebnými zručnosťami. Ide hlavne o manuálnu zručnosť. Podpora budovania sociálnych podnikov 
je riešená prostredníctvom ekonomických stimulov vo forme zníženej DPH. Rovnako je možné získať 
priame financie z podporných programov na ich vybudovanie.  

Uvedené existujúce opatrenia sú vhodné a podporujúce opätovné využitie textilných výrobkov. Je ale 
potrebné bezprostredne pristúpiť k plneniu týchto opatrení., pričom by mali byť riešené širokým 
konsenzom. Ideálnou platformou je MŽP SR zriadená a funkčná pracovná skupina riešiaca problematiku 
textilu. 

 
POH 

V rámci opatrení stanovených v POH pre oblasť textilu je hlavným opatrením prijatie novely zákona 
o odpadoch s termínom do konca roka 2023. Správne právne ukotvenie systému  pre textil a nakladanie 
s textilným odpadom je kľúčovým prvkom. Samotnej tvorbe novely by mal predchádzať široký konsenzus 
všetkých zainteresovaných subjektov. Na základe realizovania rozhovorov so zainteresovanými 
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subjektami, analýzou podkladov, situácie v oblasti textilu/textilného odpadu a presahov na ďalšie 
segmenty je zrejmé, že MŽP SR bude musieť zladiť aj nesúrodé požiadavky a očakávania jednotlivých 
„hráčov“. Pracovná skupina by preto mala zintenzívniť svoju činnosť. Táto štúdia poskytuje základný popis 
stavu, očakávaní a možných riešení. Pre správne nastavenie systému – zákonných pravidiel sa odporúča 
spracovanie detailných a špecifických analýz vybraných problémov.  

Ďalšie opatrenie reflektuje PPVO a je vztiahnuté na podporu financovania projektov na budovanie 
zariadení na dotrieďovanie a zariadení na recykláciu odpadov. Nakoľko nie je uvedený zdroj financovania, 
je možné zahrnúť všetky dostupné platformy, ktoré by bolo možné využiť. Nepôjde len o „klasické“ zdroje, 
ktoré boli využívané v minulosti, ako je EF a OPKŽP. V kontexte GD sa na úrovní EÚ presadzuje 
multizložkový prístup pre riešenie problematických oblastí. Samotné OH presahuje oblasť odpadového 
hospodárstva a subsumuje primárne suroviny, dopravu, výrobu, recykláciu, emisie atď. Tomu sa 
primerane prispôsobujú aj možnosti financovania zo širokého portfólia dostupných programov. Zahrnutím 
celého komplexu financovania pod MIRRI SR sa čiastočne uľahčuje možnosť komunikácie zo strany MŽP 
SR, ale aj dotknutých subjektov. Odborným garantom zostávajú príslušné ministerstvá, s ktorými je 
potrebné zo strany MŽP SR viesť diskusiu. Rovnako sú stále dostupné granty EHP a Nórska.  

 
NAVRHOVANÝ POSTUP 

Dôležité je zamerať sa na aplikovanie princípov RZV tak, ako sú popísané v Smernici o odpadoch, to 
znamená, že systém RZV má prispievať k predchádzaniu vzniku odpadu a nemá sa zamerať a riešiť len fázu 
odpadu. 

Opatrenie smerujúce k podpore a výskumu ekodizajnu v textilných materiáloch je vhodným podporným 
opatrením pre opätovné používanie textilných výrobkov. Z pohľadu minimálnej produkcie textilu ide 
aktuálne o marginálny dopad v podmienkach Slovenskej republiky, ktorý ale môže byť zaujímavý z 
pohľadu startupov. Táto oblasť je bližšie popísaná v nasledujúcom texte. Dôležitejšie je zameranie sa na 
výskum a vývoj nových možností triedenia a spracovaniu textilného odpadu. Financovanie a podpora 
tohto opatrenia bude možná tak, ako je popísané vyššie. 

Je nevyhnutné iniciovanie vytvorenia  platformy zo strany MŽP SR, ktorá bude koordinovať a zabezpečovať 
informovanie a vzdelávanie verejnosti. Ako vhodné sa javí realizovanie tejto iniciatívy prostredníctvom už 
existujúcej pracovnej skupiny, kde sú združené všetky relevantné subjekty. Jedným z cieľov by mala byť 
edukácia vo vzťahu k nákupu použitého textilu, voči ktorému existujú v spoločnosti určité predsudky. Ďalej 
informovanie o tom, čo si textil so sebou „nesie“ z pohľadu emisií, spotreby vody a podobne. Z pohľadu 
MŽP SR by malo ísť o plnenie tejto aktivity prostredníctvom SAŽP, ktorá aj v súčasnosti realizuje 
vzdelávacie aktivity.  

K opatreniu týkajúcemu sa posúdeniu možnosti zavedenia zákazu zneškodňovania nepredaných textilných 
položiek pozri nižšie. 

PODPORA UMIESTNENIA VÝROBKOV Z RECYKLOVANÝCH TEXTILNÝCH ODPADOV 
NA TRHU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Podpora umiestnenia výrobkov z recyklovaných textilných odpadov na trhu Slovenskej republiky zo strany 
štátu a ich konkurencieschopnosť vo vzťahu k primárnym materiálom je z pohľadu spracovateľov štúdie 
minimálna až nedostatočná. Toto konštatovanie je aplikovateľné na  všetky výrobky z recyklátov. 
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Primárnym dôvodom je cena, ktorá je stále vyššia ako cena výrobkov vyrobených z primárnych surovín. 
Ide o dlhodobý problém, ktorý je v členských štátoch riešený rôznym spôsobom.   

Ako príklad je možné uviesť povinné stanovenie obsahu rPET v obalových materiáloch. Toto stanovenie je 
na úrovni EÚ a bude od určitého termínu záväzné. Na druhej strane výrobcovia obalov už v súčasnosti 
uvádzajú na trh obalový materiál z obsahom rPET, resp. iného recyklátu, a to aj nad obsah, ktorý bude 
povinný. Pristupujú k znižovaniu hmotnosti obalov, a to ich zmenou tvaru a znižovaním hrúbky obalu. 
Hlavným impulzom je ekonomický aspekt, ktorý je dôležitý pre „plničov“ obalov, ktorý za tento obal platia. 
Rovnako by sa mal tento ekonomický aspekt odraziť v poplatkoch výrobcov v rámci RZV. Výrobcovia 
aplikujúci princípy ekomodulácie - obsah recyklátu, jednodruhovosť zloženia a podobne by mali byť 
zvýhodnený, teda mal by im byť priznaný finančný bonus. Následne by tento finančný bonus bol 
odpočítaný od základne všeobecne stanoveného poplatku výrobcov v rámci RZV. V súčasnosti sa ako 
sekundárny aspekt začína prejavovať prístup spotrebiteľa, ktorý posudzuje nie len samotný výrobok, ale 
aj obal z pohľadu jeho vplyvu na životné prostredie. 

Na úrovni EÚ pre oblasť stavebných výrobkov bude rovnaký prístup ako pre obaly realizovaný 
prostredníctvom návrhu Nariadenia uvedeného v časti 1. V zmysle návrhu Nariadenia sa stanovia 
parametre pre minimálny obsah recyklátu v stavebných výrobkoch. Má sa maximalizovať recyklovaný 
obsah všade tam, kde je to možné, a to bez zníženia bezpečnosti alebo bez toho, aby prevážil negatívny 
vplyv na životné prostredie, uprednostňovanie recyklovateľných materiálov a materiálov vyrobených 
recykláciou. 

V prípade spomenutého Nariadenia pôjde o dlhodobejší legislatívno-schvaľovací proces ma úrovni EÚ. 
Z pohľadu existujúcich zariadení alebo potenciálnych zariadení je preto potrebné tento proces sledovať 
a priebežne sa pripravovať tak, aby boli plnené požiadavky, ktoré budú vo finále stanovené Nariadením. 
V prípade, že recyklačné zariadenia už v súčasnosti plnia budúce požiadavky, ide o výraznú konkurenčnú 
výhodu. Tomuto majú byť prispôsobované aj špecifikácie v konkrétnych finančných podporných 
programoch. 

Z krátkodobého horizontu je potrebné hľadať a prijať špecifické opatrenia, ktoré budú aplikovateľné na 
území Slovenskej republiky. Za hlavný nástroj ako podporiť umiestnene výrobkov z recyklovaných 
textilných odpadov (nielen) na trhu Slovenskej republiky a výrazne zvýšiť  ich konkurencie schopnosť vo 
vzťahu k primárnym materiálom je oblasť ZVO. Štát dokáže tento nástroj aplikovať pre rôzne skupiny 
výrobkov a služieb. Posledným opatrením v tejto oblasti je Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 541 z 
31. augusta 2022 k návrhu na uloženie povinnosti aplikovania nástrojov ZVO vo verejných obstarávaniach 
týkajúcich sa výstavby alebo rekonštrukcie pozemných stavieb, v zmysle ktorého vo verejných 
obstarávaniach týkajúcich sa stavebných prác, ktorých finančný limit je od 30 000 eur bez DPH, okrem 
líniových stavieb, aplikovať všade tam, kde je to možné, nástroje ZVO s dôrazom na environmentálne 
aspekty v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie s plnením od 01. 10. 2022. 
Samotná povinnosť je určená členom vlády a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy. 
Z pohľadu objemu zadávania je štát najväčším zadávateľom stavebných prác, preto aj dopad by mohol byť 
výrazný. Avšak vyňatím líniových stavieb, pri ktorých je najväčší potenciál aplikovania stavebných 
výrobkov vyrobených recykláciou textilu (nielen) z tohto rozsahu, sa pozitívny dopad a z toho plynúca 
podpora a “naštartovanie” trhu s recyklovanými materiálmi, výrazne obmedzil. Problematika ZVO musí 
byť predmetom rokovaní pracovnej skupiny pre textil. Výsledky a závery majú smerovať k realizovaniu 
pracovných stretnutí z príslušnými subjektami ako je MIRRI SR, ÚVO, MinDo SR, Technický a Skúšobný 
Ústav Stavebný a ďalšími. Výsledkom bude stanovenie podmienok a pravidiel smerujúcich k povinnosti 
používania stavebných výrobkov z obsahom recyklátu.   
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Ďalším smerom záujmu MŽP SR má byť úprava právnych predpisov, ktoré by priamo stanovovali povinnosť 
použitia stavebných výrobkov s obsahom recyklátu v určenej miere (množstvo recyklátu vo výrobkoch, 
percentuálne zastúpenie výrobkov s obsahom recyklátu). Podobne ako v prípade ZVO je nutná široká 
platforma a kooperácia rôznych štátnych inštitúcií a ďalších subjektov. 

 
BARIÉRA  

Z pohľadu ekonomických princípov je limitujúcim faktorom, ktorý má výrazný vplyv na cenu výrobku 
z recyklátu, samotná veľkosť produkcie v konkrétnom zariadení. Je všeobecne známe, že vyššia produkcia 
znamená nižšiu jednotkovú cenu na výrobok, pretože príde k rozdeleniu nákladov na väčší objem. 
Rovnako je limitujúcim faktorom, ktorý vplýva na výslednú cenu, vek zariadenia, jeho miera prestojov 
z dôvodu poruchy a podobne. Riešenie týchto aspektov je možné prostredníctvom financovania ako už 
bolo vyššie uvedené. Ide o opatrenie uvedené v POH, ktoré je vztiahnuté na podporu financovania 
projektov na budovanie zariadení na dotrieďovanie a zariadení na recykláciu odpadov. Nakoľko nie je 
uvedený zdroj financovania, je možné zahrnúť všetky dostupné platformy, ktoré by bolo možné využiť. 

Na druhej strane je možný aj model špeciálnej malosériovej výroby s vysokou pridanou hodnotou. 
V takomto prípade sa výroba sústreďuje na personalizované zákazky, pre ktoré nie je možné využiť 
tradičné výrobky a materiály. 

Podpora by mala smerovať aj v tejto časti do zvýšenia informovania a vzdelávania. Pre verejnosť ale aj 
podnikateľské subjekty sú nedostatočne známe informácie o tom, aké výrobky a aplikácie je možné 
z odpadového textilu vyrábať, aké sú ich výhody,  využitie, prínosy a podobne. Výhody a prínosy nie len 
z pohľadu využitia textilného odpadu, ale aj z pohľadu pozitívnych prínosov aplikácie týchto stavebných 
výrobkov z vo vzťahu k životnému prostrediu a aplikácii princípov OH. Tento stav existuje aj napriek tomu, 
že recyklátori realizujú vlastné aktivity, organizujú konferencie, komunikujú zo samosprávami a vyvíjajú 
ďalšie aktivity.  

 
CENTRÁ OPÄTOVNÉHO POUŽITIA / RE-USE CENTRÁ 

V časti 4 sú popísané možnosti, ktoré ponúkajú centrá opätovného použitia/ re-use centrá a podobné 
zariadenia. Nielen z pohľadu primárneho použitia - priestorov na opätovné použitie ale aj zariadení pre 
nakladanie s odpadom - príprava na opätovné použitie, recyklácia. Je potrebné využiť ich ďalšie ponúkané 
funkcie. Tieto sa dajú aplikovať pre oblasť podpory a rozvoja opätovného použitia, prípravy na opätovné 
použitie, umiestnenia recyklátov na trh. SR výrazne zaostáva v inováciách, výskume a vývoji. Správnou 
podporou môže prísť k budovaniu hubov a v nich k vzniku startupov, ktoré budú spoločne spolupracovať 
špecificky pre oblasť textilného priemyslu a priemyslu nakladania s textilným odpadom. rovnako môže 
dôjsť k širšiemu prepojeniu s vedecko-výskumnými a vzdelávacími inštitúciami, a tým realizovať tak 
dôležitý aplikovaný výskum. Pôjde o ideálne miesto spojenia teórie, vzdelávania a praxe. Podpora by mala 
smerovať ako zo strany štátu, obcí, VÚC, tak aj zo strany podnikateľských subjektov a investorov, ktorí sa 
budú aktívne zapájať, pretože tento segment predstavuje nové možnosti investovania a podnikateľských 
príležitostí.  

Tým, že textilný odpad umožňuje široké využitie v oblasti recyklácie, je žiadúce preskúmať aj recykláciu 
a výrobu s využitím iných prúdov odpadu. Takto môžu byť vyvinuté nové výrobky obsahujúce viacero 
druhov odpadov. S využitím vyššie popísaného prístupu je predpoklad vysokej úspešnosti. Spracovatelia 
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štúdie upozorňujú, aby sa pri vývoji nových materiálov a výrobkov nezabudlo na OH a budúce povinnosti, 
špecificky pre oblasť stavebných výrobkov,  ktoré majú byť ľahko a kompletne recyklovateľné. 

Oblasť, ktorá by mala byť predmetom širokého záujmu a poskytujúca  pole pôsobnosti počínajúc vývojom, 
až po konečnú výrobu a výstavbu, predstavuje  aj Nový európsky Bauhaus. Stavebníctvo bude smerovať 
k minimalizácii procesov na mieste samotnej výstavby a bude sa zameriavať na priemyselnú výrobu celých 
častí objektov, ktoré budú len osádzané a montované priamo na mieste stavby. Týmto príde k vytvoreniu 
priestoru pre zmeny a vylepšovanie existujúcich materiálov a výrobkov. Rovnako vznikne dopyt po nových 
a v súčasnosti neexistujúcich výrobkoch, výrobných a stavebných postupoch. 

Zamerať sa je potrebné aj na ďalšie možné oblasti aplikácií, nie len pre oblasť stavebníctva, čím bude 
zabezpečená diverzifikácia výroby, ale aj vývoja a výskumu. 

  

C. NASTAVENIE POPLATKOV ZA UKLADANIE ODPADOV NA SKLÁDKY 
ODPADOV K VÝŠKE POPLATKOV ZA ICH  RECYKLÁCIU, RESP. 
ZHODNOTENIE A NÁVRH NA MOŽNÚ ÚPRAVU POPLATKU ZA 
UKLADANIE TEXTILNÝCH ODPADOV NA SKLÁDKY ODPADOV 
S CIEĽOM ZNEVÝHODNENIA ICH SKLÁDKOVANIA PRED 
RECYKLÁCIOU 

 
Spracovatelia štúdie by prekročili svoj mandát, ak by v súčasnom stave systému nakladania s odpadom a 
nezodpovedanými otázkami k samotnému nastaveniu a fungovaniu systému uviedli konkrétnu výšku 
poplatku alebo jeho pomer k iným činnostiam. Rovnako bolo prihliadnuté k tomu, že spracovatelia 
odporúčajú túto problematiku  riešiť zákazom skládkovania textilných odpadov. Je možné predpokladať 
aplikovanie § 13  písm. g) zákona o odpade. 

 

ZÁKAZ SKLÁDKOVANIA 

Termín zákazu musí vychádzať z dostačeného poznania situácie zo strany MŽP SR. Spracovatelia 
odporúčajú, aby konečnému termínu predchádzalo viacero míľnikov, ktoré by postupne obmedzovali a 
zužovali možnosti skládkovania textilného odpadu. Tento prístup zabezpečí postupné zmeny v celom 
systéme a umožní vznik nových kapacít pre iné nakladanie s textilným odpadom ako skládkovanie. 
Jednotlivé míľniky a konečný zákaz skládkovania bude podporovať ekomudulácia. Výrobcovia textilu budú 
musieť hľadať alternatívy, aby textil, ktorý sa premení na textilný odpad mohol v rámci hierarchie 
odpadového hospodárstva klesnúť maximálne na stupeň energetického zhodnocovania. V prípade, že v 
niektorých prípadoch výrobca nedokáže do určeného času prispôsobiť svoje výrobky takému zákazu, bude 
nútený pre svoj odpad hľadať kapacity za hranicami, čo výrazne zvýši poplatky, ktoré bude musieť zaplatiť 
do systému RZV pri uvedení výrobku na trh. 

Aj napriek vyššie uvedeným odporúčaniam je vhodné preskúmať aj možnosť zneškodňovania textilného 
odpadu v budúcnosti. A to z pohľadu uhlíkovej stopy a LCA, kde preprava do zahraničia by vytvárala 
výrazne negatívnu položku v porovnaní s environmentálnym benefitom. V prípade textilného odpadu ide 
z pohľadu skládkovania o odpad, ktorý vo všeobecnosti so sebou nenesie problémy ako je vyluhovateľnosť 
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a tvorba skládkových plynov.  Poplatok je potrebné nastaviť demotivačne, a tak, aby poplatok za uloženie 
na skládku násobne prekračoval náklady na iné nakladanie s odpadom z textilu. Aj tento prístup rešpektuje 
princípy ekomodulácie a mal by vytvárať na výrobcov tlak, aby zmenili materiálové zloženie svojho 
výrobku, a podobne.  Môže ísť aj o prípady, kde nie je možné iné zloženie výrobku z dôvodu bezpečnosti, 
odolnosti voči vznieteniu a ďalšie. 

Ako už bolo uvedené, niektoré textilné odpady sú z dôvodu svojho zloženia, materiálových vlastností 
a podobne nepoužiteľné v procese recyklácie. Následne sú problematické aj pri výrobe TAP a pri ich 
následnom spoluspaľovaní. Podľa zadania sa štúdia má venovať komunálnym odpadom. Spracovatelia 
štúdie v rámci získavania informácií však disponujú poznatkom vo vzťahu k priemyselným textilným 
odpadom, ktoré sa v niektorých prípadoch, napríklad odpad na báze kompozitov, dajú aktuálne len 
skládkovať. Toto je jeden z aspektov, ktorý je potrebné brať do úvahy pri rozhodovaní o absolútnom 
zákaze skládkovania.  

Ako jeden z míľnikov vedúcich k zákazu skládkovania a podpore využitia energie v tomto odpade 
obsiahnutej, je vhodné použiť parameter výhrevnosti. Tu je potrebné brať do úvahy obmedzenia pre 
zariadenia, ktoré by takýto odpad spoluspaľovali alebo spaľovali, aby neprišlo k zákazu vo všeobecnosti  

Jediným parametrom by bola iba výhrevnosť. Teda aplikovať určitú výnimku zo samotného zákazu 
v kombinácii s inou požiadavkou/parametrom. 

Odporúča sa, aby MŽP SR vyhodnotilo aplikáciu a prínos ustanovenia § 81 ods. 27 zákona o odpadoch. 
V prípade prevažujúcich pozitívnych aspektov toto ustanovenie primerane modifikovať a aplikovať pre 
textilný odpad v kontexte zákazu skládkovania. Išlo by o ďalší míľnik vo vzťahu k zákazu skládkovania 
textilného odpadu.    

 

D. V SÚVISLOSTI S OPATRENÍM O.23. POH SR 2021 – 2025 POSÚDIŤ 
MOŽNOSŤ ZAVEDENIA ZÁKAZU ZNEŠKODŇOVANIA NEPREDANÝCH 
TEXTILNÝCH POLOŽIEK 

 
Posúdenie tejto možnosti si vyžaduje informácie, ktoré sa nepodarilo získať v dostatočnom rozsahu od 
predajcov textilu. Spracovatelia štúdie realizovali rozhovor s predajcom textilu (nielen). Konkrétne tento 
subjekt poskytol informáciu, že celý objem ním nepredaného textilu je následne darovaný a nedochádza 
k jeho zneškodňovaniu. Týmto procesom od roku 2018 bol darovaný tovar v počte 185 000 kusov (textil a 
hračky) vo výške 1 000 000 eur. Darovanie je realizované na základe zmluvy s MV SR a MZVaEÚ SR. Všetok 
darovaný textil je distribuovaný mimo EÚ, a to z dôvodu daňových požiadaviek. Takto darovaný tovar nie 
je zaťažený daňou. V prípade darovania tovaru v režime distribuovania na území SR by bol zaťažený daňou 
vo výške 41 % z ceny produktu. Vzhľadom k tomu darovaný tovar nie je použitý na území SR. Textil je 
darovaný v pôvodnej forme mimo samotnej visačky, ktorá obsahuje logo - označenie príslušnej značky. 

Iné spoločnosti realizujú spätný zber od zákazníkov v rámci svojich predajní a takto vyzbieraný textil je 
distribuovaný v rámci SR prostredníctvom charitatívnych organizácií. Objem takto distribuovaného textilu 
nie je známy. 

V tomto bode sa  odporúča sledovať stav a vývoj na úrovni EÚ, nakoľko textil predávaný na území 
Slovenskej republiky pochádza od spoločností, ktoré operujú v rámci celej EÚ a celosvetovo. 
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Ďalej sa odporúča bližšie preskúmať systém darovania nepredaných potravín. Je vytvorený právny rámec, 
ktorý stanovuje presné požiadavky a podmienky, ktoré je potrebné splniť. Z pohľadu platby dane sa táto 
neplatí do zákonne stanovenej výšky konkrétnej potraviny. Ak by sa zrealizovala podobná právna úprava 
pre nepredaný textil, tak podľa vyjadrenia predajcu textilu, s ktorým bol vedený rozhovor, by tento 
prioritne nechávali na území SR. 

 

6. ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE/ZHRNUTIE VÝSTUPOV 
ŠTÚDIE 

 
Spracovatelia štúdie si realizáciou  rozhovorov so zainteresovanými subjektmi a štúdiom nimi 
predložených podkladov, analýzou štatistických  údajov o vzniku a nakladaní s textilným odpadom, 
spracovaním odpovedí v rámci dotazníku ZMOS, preskúmaním dostupných zahraničných právnych 
predpisov pre oblasť textilného odpadu, právnych predpisov na úrovni EÚ a národnej legislatívy, 
strategických dokumentov a stanovených politík, štúdií, skúseností z návštevy recyklačného zariadenia, 
veľkokapacitného triediaceho centra, reálneho zberu textilného odpadu v rámci Bratislavy, účasťou na 
pracovnej skupine pre textil a ďalšími aktivitami zabezpečili v rámci možností podklady, ktoré slúžili pre 
spracovanie štúdie.  

V tejto časti spracovatelia štúdie uvádzajú záverečné zhodnotenie a zhrnutie samotnej štúdie. 
Najdôležitejšie zistenia a odporúčania sú zhrnuté do pätnástich samostatných bodov.  

Problematika textilu a textilného odpadu je jednou z mnohých oblastí, ktoré sú predmetom záujmu EÚ a 
Komisie. GD a pre jeho naplnenie už stanovené rámce a návrhy politík kladú a budú klásť požiadavky na 
všetkých, a to ako na štáty, tak na samosprávu, obyvateľov i podnikateľské subjekty.  

Špecificky pre oblasť odpadov je možné považovať občana za signifikantný prvok. Pokiaľ si občania svoju 
pozíciu neuvedomia a budú mať stále predstavu o tom, že zodpovednosť je primárne alebo výhradne na 
výrobcoch, nebude možné dosiahnuť dobré výsledky a ciele. Len informovaná a vzdelaná občianska 
spoločnosť umožní napĺňanie jednotlivých politík, a to nielen pre oblasť, ktorá je predmetom tejto štúdie. 
Na to, aby štát dokázal zabezpečiť plnenie požiadaviek pre textil od 01.01.2025, musí už v tejto chvíli začať 
aktívne komunikovať, informovať a vzdelávať verejnosť. A to v spolupráci s ďalšími ústrednými orgánmi 
štátnej správy, samosprávami, vedeckými a vzdelávacími inštitúciami, ale aj dotknutými podnikateľskými 
subjektmi. Túto činnosť ale nemožno obmedziť len na problematiku textilu a textilného odpadu, ale 
naopak, je nutné ju aplikovať na celý systém odpadového hospodárstva ako systém, ktorý musí prejsť 
transformáciu. Požiadavky na transformáciu sú obsiahnuté v princípoch OH a prakticky nejde o nové 
poznatky a prístupy, ale naopak o prístup, ktorý bol aplikovaný v dávnejšej minulosti, ale bol zavrhnutý 
ako model, ktorý brzdí ekonomický rozvoj. V prípade, že štát dokáže tento prístup aj reálne vykonávať, 
budú procesy a cesta vedúca k cieľu jednoduchšia.  

SR má možnosť dostatočne sa pripraviť na plnenie stanovenej povinnosti od roku 2025. Štúdia ponúka 
ucelený pohľad na riešenú problematiku. Dáva dostatočný základ pre MŽP SR, aby mohlo bezprostredne 
po jej obdržaní začať realizovať potrebné kroky.  Akékoľvek zdržanie, a to aj v týždňoch, bude dostávať 
MŽP SR ako gestora tejto problematiky do situácie, ktorá sa opakovala v minulosti a opakuje sa aj 
v súčasnosti. Nebude sa proaktívne predchádzať vzniku krízovej situácie, ale až k jej riešeniu. Spracovatelia 
štúdie pevne veria, že v tejto oblasti nepríde zo strany štátu k premrhaniu ponúkanej príležitosti.  
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Na úrovni EÚ má Komisia do konca roka 2023 navrhnúť harmonizované pravidlá EÚ týkajúce sa rozšírenej 
zodpovednosti výrobcov (RZV) textilných výrobkov s ekomoduláciou poplatkov. Je však všeobecne známe, 
že zo strany Komisie takto stanovené termíny nebývajú dodržané, a to so značným časovým sklzom. To 
následne zapríčiňuje  celkový stres pre zavedenie a nastavenie zákonných ustanovení prostredníctvom 
právnych predpisov ako aj samotné reálne nastavenie celého komplexného systému. V ešte horšom 
prípade Komisia predikovaný termín prekročí tak, že príslušné potrebné dokumenty nie sú vydané ani 
v čase povinnej aplikácie konkrétnej povinnosti. A aj napriek tomu vyžaduje od členských štátov plnenie v 
pôvodne stanovených termínoch.  

Tento prístup komisie je známy aj MŽP SR, ktoré má praktickú negatívnu skúsenosť pre oblasť 
ekomodulácie vo vzťahu k obalom. Aj na základe tejto skúsenosti, nemôže MŽP SR čakať na dokumenty 
zo strany EÚ a Komisie, ale má byť proaktívne a realizovať všetky potrebné kroky. Nereagovať až následne 
na dokumenty Komisie, ale ako bolo uvedené, paralelne aktívne pracovať s dostupnými informáciami 
stavu riešenia na úrovni EÚ a Komisie, tieto informácie aplikovať pre riešenú problematiku na národnej 
úrovni. Tento prístup by mal zabezpečiť, že v podmienkach SR bude možné vytvorenie funkčného systému 
pre textil.   

Základný údaj, na ktorom je potrebné vystavať systém, je potenciál vzniku textilného odpadu na území 
SR. Spracovatelia štúdie realizovali krížové porovnania a pre ľahšie prezentovanie, zapamätanie a samotnú 
prácu môžeme ustáliť potenciál vzniku textilného odpadu (odpad kat. číslo 20 01 10 šatstvo a kat. číslo 20 
01 11 textil) na úrovni 60 000 t/rok (presný údaj je 59 030,565 t/rok a ide o aritmetický priemer z viacerých 
výsledkov výpočtu potenciálnu vzniku textilného odpadu).  

Aktuálne sa zber textilu nerealizuje na celom území SR. Preto získané údaje o vyzbieraných množstvách, 
kvalite textilu a jeho možnosti opätovného použitia, resp. prípravy na opätovné použitie a následné 
interpretácie nemôžu byť dostatočne presné. Je preukázané, že v chudobnejších regiónoch bude 
množstvo a kvalita textilu nižšia ako v bohatších regiónoch (čo je hlavným dôvodom, prečo zberové 
spoločnosti postupne zmenšujú územie na ktorom realizujú zber textilu a sústreďujú sa z ekonomických 
dôvodov na bohatšie regióny). Podľa poskytnutých údajov je ročný zber textilu na úrovni 8000 t s 
výťažnosťou 30 % textilu, ktorý je možné opätovne použiť alebo pripraviť na opätovné použitie (v 
krajinách z vyššou ekonomickou výkonnosťou je toto číslo na úrovni 60 %). 

Spracovatelia štúdie nedokážu relevantne odhadnúť priemernú výťažnosť pre celé územie SR, a to z 
dôvodu neexistencie podkladov a dát. Pretože neexistujú iné dáta ako  vyššie prezentované pre potenciál 
výťažnosti z celého množstva 60 000 t/rok, použijeme podloženú hodnotu 30 %. Jednoduchým 
matematickým výpočtom sa množstvo textilu, ktorý je opakovane použiteľný a vhodný na prípravu na 
opakované použitie, rovná množstvu 18 000  t/rok. 

Pre zostávajúce množstvo 42 000 t/rok nie je možné relevantne a preukázane, podľa dostupných údajov, 
určiť pomer medzi jednotlivými spôsobmi nakladania ako je recyklácia, výroba TAP, spoluspaľovanie, 
spaľovanie a skládkovanie. Jediným údajom (ale len ak by sme považovali celkové štatistiky pre oblasť 
odpadov za presné) je celkové množstvo vzniknutého odpadu za rok 2021 na úrovni 16 800,05 t/rok 
(zoznam kat. čísiel, ktoré boli zahrnuté, je uvedený v časti 2) a množstvá priradené ku konkrétnym 
spôsobom nakladania. Analýzou týchto údajov ich spracovatelia štúdie nepovažujú za relevantné a možné 
hodnovernej interpretácie. Hlavným dôvodom je komplexný problém evidencie a vykazovania údajov o 
vzniku odpadu a nakladaní s ním. Je všeobecne známe, že v prípade zariadení pre recykláciu - 
zhodnocovanie sa príslušný kód činnosti priradí celému vstupujúcemu množstvu bez ohľadu na reálne 
zrecyklované - zhodnotené množstvo odpadu. Rovnako je časté priradenie spôsobu nakladania s odpadom 
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statusom - iný spôsob nakladania. Tento status nedáva žiadnu reálnu informáciu, akým spôsobom bolo s 
odpadom naložené. V prípade textilu je pre tento spôsob nakladania uvedené množstvo 7 163,11 t. Čo je 
z celkového množstva 16 800,05 t/rok za rok 2021 skoro polovica. Samotné materiálové zhodnotenie je 
za rok 2021 v množstve 8 535,63 t/rok. Na základe týchto skutočností spracovatelia štúdie nedokážu 
reálne popísať predikcie, aby ich mohli aj jednoznačne obhájiť. 

Z pohľadu spracovateľov štúdie, ako už bolo vyššie spomenuté, je občan neoddeliteľným a dôležitým 
prvkom celého systému. Následne obec ako právna entita “zastupuje” občana na komunálnej úrovni, 
vytvára mu podmienky, aby bola schopná splniť povinnosti, ktoré má obec stanovené. Pre získanie aspoň 
čiastkových údajov a informácií z prostredia obcí, bol v spolupráci so ZMOS vytvorený dotazník. Tento bol 
distribuovaný na všetky obce, ktoré sú v združení. Vyplnený dotazník s odpoveďami reprezentuje 30 % z 
celkového počtu obcí v Slovenskej republike a 39 % z celkového počtu obyvateľov SR. Tieto počty 
spracovatelia považujú za prekvapivo vysoké a dávajúce základ aspoň pre čiastočne relevantné 
interpretácie a porovnania. Hlavnou informáciu je, že z reprezentatívnej vzorky je do triedeného zberu 
textilu zapojených 77 % obcí. Tento údaj bol zaujímavý a potvrdil už spomínaný predpoklad spracovateľov 
štúdie, že štatistické údaje pre oblasť odpadov trpia istými nepresnosťami. Rovnako aj poskytnuté údaje 
obcami nemusia byť úplne správne a presné. Konkrétne je to možné ilustrovať vo vzťahu k množstvu 
vyzbieraného textilu. Pre odhad potenciálu bolo brané množstvo 11 kg/obyvateľ/rok textilného odpadu 
(priemer v EÚ). Použitím tejto hodnoty a počtu obyvateľov, ktorí reprezentujú už uvedených 77 % obcí z 
reprezentatívnej vzorky, by malo byť vyzbierané množstvo na úrovni 21 566,20 t/rok. Podľa vzniku 
odpadu za rok 2021 bol odpad kat. č. 20 01 10 šatstvo a kat. č. 20 01 11 textil v celkovom množstve 
8 389,41 t/rok. Prepočet na základe údajov od obcí a obyvateľov je súhrnný a nie je možné z neho vyvodiť, 
aké množstvo je vztiahnuté na textilný odpad a aké na textil, ktorý sa opätovne použil. Obce v dotazníku 
uvádzali aj spôsoby zberu a ich kombinácie. Avšak, ak sa pozrieme na už uvedené teoretické prepočítané 
množstvo vyzbieraného textilu 21 566,20 t/rok a odpočítame od neho oficiálne evidované množstvo 
vyzbieraného textilu v množstve 4 735,21 t/rok, tak textil, ktorý mal teoreticky smerovať na opätovné 
použitie - mimo režim odpadov je v objeme  13 166,79 t/rok. Je otázne, či ide o reálny údaj. Hypotetickým 
prepočtom, kde by sme brali ako vstupný údaj množstvo, ktoré smeruje priamo na opätovné použitie a 
množstvo 26 kg, ktoré podľa EÚ vyjadruje ročnú spotrebu textilu na obyvateľa, prídeme k tomu, že 647 
307 obyvateľov by si v danom roku nekúpilo nové oblečenie. Jedným z vysvetlení môže byť, že obce si 
vyzbieraný textil nezahŕňajú do svojich štatistík ako odpad, a to napriek skutočnosti, že takto vyzbieraný 
odpad nesmeruje priamo na opätovné použitie, ale je s ním nakladané ako s odpadom. Aj napriek vyššie 
uvedenému spracovatelia považujú údaje z dotazníka za cenný a dôležitý zdroj informácií, s ktorými by 
malo MŽP SR hlbšie pracovať a podrobiť ich detailnejšej analýze.  

Z pohľadu dát spracovatelia štúdie uvádzajú, že je bezpodmienečne nutné aby boli zo strany MŽP SR 
presne stanovené pravidlá pre zaraďovanie vzniknutých odpadov. Rovnako je dôležité aby takéto 
pravidlá boli stanovené aj pre vedenie evidencie a stanovenia, v akom momente sa má textil evidovať ako 
odpad. 

Na vyššie uvedené priamo nadväzuje potreba ustáliť pravidlá pre zariadenia, do ktorých bude vstupovať 
textilný odpad. Spracovatelia štúdie konštatujú, že samotné zariadenia pristupujú k zaraďovaniu prijatého 
textilu rôzne – odpad/neodpad, a preto nie je možné ani aktuálne ustáliť množstvo odpadu, ktoré sa 
spracováva. Ďalej vo vzťahu k zariadeniam je dôležité ustáliť aj príslušné kódy činnosti, ktoré majú byť 
pre jednotlivé činnosti priradené, a teda čo má byť výstupom danej činnosti -odpad alebo výrobok.  

Jednoznačne je však možné a nutné konštatovať, že obec musí hrať aktívnu úlohu v systéme nakladania 
s textilom a textilným odpadom. Nemá byť len prostredníkom medzi zberovou spoločnosťou a 
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organizáciou, ktorá bude zabezpečovať plnenie povinností výrobcov. Táto riešená problematika otvára 
široké možnosti pre samotné obce. Aj na tomto mieste spracovatelia štúdie zdôrazňujú, že obec je 
potrebné chápať nie len ako samostatný právny subjekt, ale aj v širších súvislostiach. Pre efektívne 
fungovanie systému odpadového hospodárstva ako celku sa musia obce do budúcnosti združovať do 
väčších celkov. V rámci posudzovania boli pre obce identifikované možnosti vo vzťahu k zriaďovaniu re-
use centier a zakladaniu sociálnych podnikov. Rovnako to platí aj pre VÚC. Sociálne podniky dokážu 
zabezpečovať rôzne výkony a služby pre potreby fungovania systému. 

 
Ak sa pozrieme na možné fungovanie systému tak sa jednoznačne odporúča zavedenie RZV pre textil. 
Pre túto oblasť nie je potrebné analyzovať iné možnosti, pretože všetky kroky na úrovni EÚ a Komisie 
smerujú k systému RZV. 

Pre plnenie povinností RZV sa odporúča systém OZV. Nastavenie právneho rámca by malo umožniť 
vytvorenie  “monopolnej” OZV len pre textil.  Teda zákonné podmienky budú umožňovať konkurenčný 
systém ale ako je uvedené pravidlá budú smerovať prakticky k možnosti vytvorenia jednej OZV. 
Konkurenčný model v porovnaní s monopolným modelom je z pohľadu rôznych štúdií bez jasnej 
preferencie. Odporúčanie monopolného systému vychádza zo špecifickosti textilu a možností, ktoré 
poskytuje. Pre textil je možné jednoduchšie aplikovať najvyššie stupne hierarchie odpadového 
hospodárstva ako je predchádzanie vzniku, opätovné použitie a príprava na opätovné použitie. Rovnako 
existuje vysoký potenciál pre recykláciu - materiálové zhodnotenie. Ďalším rozhodujúcim aspektom, ktorý 
bol braný do úvahy, je výrazná diferenciácia naprieč územím z pohľadu kvality, výťažnosti, a teda samotnej 
nákladovosti. Konkurenčný model OZV by nebol schopný túto výraznú diferenciáciu absorbovať. V 
neposlednom rade je to praktická skúsenosť s konkurenčným modelom OZV pre prúd obalov a neobalov, 
ktorý si nesie problémy od jeho spustenia. 

Ide o odporúčanie spracovateľov štúdie čo však nevylučuje zo strany MŽP SR zadanie spracovania cost 
benefit analýzy s porovnaním systémov a to aj vo vzťahu k využitiu zdieľanej infraštruktúry. Ak k 
uvedenému kroku MŽP SR pristúpi, je potrebné, aby pri zadávaní a vyhodnocovaní boli brané do úvahy už 
uvedené a rovnako aj nižšie akcentované aspekty ako je  princíp OH, LCA a uhlíkovej stopy.  

Dôležité bude zamerať sa na čo najpresnejšie nastavenie poplatkov, ktoré budú výrobcovia 
prostredníctvom OZV platiť do systému od jeho spustenia. V tejto chvíli nie je možné výšku poplatkov 
modelovať, pretože nie je ustálené nastavenie a fungovanie celého systému. Dávame do pozornosti 
štúdiu spracovanú spoločnosťou eunomia “Driving a Circular Economy for Textiles through EPR” Táto 
štúdia potvrdzuje principiálny pohľad spracovateľov štúdie na spôsob a fungovanie systému pre textil. 
Odporúčame, aby MŽP SR štúdiu eunomie podrobilo vlastnej analýze a prípadne si zabezpečilo jej preklad. 
Táto štúdia obsahuje aj porovnanie určitých poplatkov. 

Preskúmaním fungovania systémov pre textil v iných krajinách EÚ je možné konštatovať, že  najucelenejší 
systéme je vo Francúzsku. Detailné preskúmanie celého Francúzskeho systému presahovalo možnosti 
časového fondu stanoveného pre spracovateľov štúdie. Rovnako ako pre uvedenú štúdiu eunomia 
odporúčame, aby MŽP SR  francúzske právne predpisy a súvisiace dokumenty podrobilo vlastnej analýze 
a prípadne si zabezpečilo jej preklad. Súhrnne je možné ale konštatovať, že systém vo Francúzsku je 
založený na platbe výrobcov do systému. Poplatky sú stanovené rôzne, a to primárne podľa druhov a 
veľkostí textilu. Poplatky sú každý rok aktualizované, čím sa aplikujú princípy ekomudulácie. 
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Neodporúča sa ale prebratie celého systému aplikovaného v niektorej krajine. Je potrebné brať do 
úvahy, že každá krajina má nielen iný systém odpadového hospodárstva, ale aj iné právne predpisy, 
ekonomickú výkonnosť, správanie obyvateľov a podobne. 

Aspekt, ktorý bol tiež podrobený hlbšiemu skúmaniu, bolo nastavenie spôsobu a možností zberu. Dôležité 
je rozlišovať zber textilu, predchádzanie vzniku odpadov, opätovné použitie a zberu odpadu z textilu. Tieto 
dva systémy majú fungovať synergicky a vhodne sa dopĺňať. Hlavný záver stanovuje potrebu stanovenia 
možností voľby zberu, a to ako textilu, tak aj textilného odpadu špecificky pre každú obec. Nie je vhodné 
a ani sa neodporúča zákonné stanovenie rovnakého systému  zberu na celé územie a k tomu stanovenie  
štandardov zberu. Tento záver spracovateľov štúdie podporuje aj rovnaký prístup v Dánsku. Takýto 
prístup zabezpečí komfortný a plne funkčný systém zberu. Toto je ďalším dôvodom pre aplikáciu systému 
založeného na “monopolnej” OZV. Spracovatelia aplikovali pri posudzovaní tohto systému princípy OH, 
LCA a uhlíkovej stopy. Je nutné oslobodiť sa od “starého” prístupu, ktorý je možný charakterizovať 
známym princípom “tunelového videnia”. A začať posudzovať problémy v komplexných pohľadoch a 
zohľadňovať všetky súvislosti. Je preukázané, že takýto komplexný prístup zabezpečí čo najlepšie 
nastavenie akéhokoľvek systému.  

MŽP SR sa bude musieť vysporiadať pri dizajnovaní systému so skutočnosťou, že aktuálne veľkokapacitné 
triediace centrá majú skoro celú svoju kapacitu vyhradenú pre textilný odpad dovezený zo zahraničia. 
Po tom, čo tento odpad prejde prípravou na opätovné použitie, je umiestnený na trh Slovenskej republiky. 
Naopak, textilný odpad vyzbieraný na území Slovenskej republiky, je podľa informácií umiestnený 
opätovne na trh Slovenskej republiky maximálne vo výške 5 %. Zostávajúce množstvo je prepravené do 
iných štátov. Táto aktuálna prax bude musieť byť rovnako zohľadnená pri nastavovaní systému. 

Z pohľadu existujúcich recyklátorov realizujú podľa svojich vyjadrení také objemy spracovania textilného 
odpadu, ktoré dokážu po jeho spracovaní a výrobe výrobkov umiestniť na trh. Ako hlavný problém bola 
pomenovaná cena výrobkov z recyklátu v porovnaní s výrobkami z primárnych surovín. Je dôležité 
podotknúť, že tento problém sa prejavuje vo väčšine, ak nie všetkých prípadoch výrobkov z recyklátu vo 
všeobecnosti. Bez aktívnej účasti a vstupu štátu z pohľadu konkrétnych opatrení bude problematické 
presadenie sa na trhu. Boli identifikované dve oblasti, kde by mal štát konať. Prvou je oblasť ZVO, kde je 
potrebné stanoviť pravidlá a požiadavky vo vzťahu k povinnosti zabezpečiť určitý objem výrobkov 
vyrobených z recyklátu. Druhou je oblasť zákonov a príslušných vykonávacích právnych predpisov, ktoré 
by mali stanoviť povinný objem použitých materiálov vyrobených z odpadu - recyklovaný materiál použitý 
pri výstavbe. Stavebníctvo by malo byť prijímateľom najväčších objemov recyklovaného textilu.  

Predmetom štúdie nebolo detailné analyzovanie samotných recyklačných technológií z pohľadu 
samotného procesu a spôsobu recyklácie. Súčasne sa ale odporúča pre ďalšie potreby napríklad možnosti 
finančnej podpory, dosahovania cieľov a podobne  spracovať bližšie posúdenie existujúcich technológií. 
Na základe týchto skutočností bude môcť MŽP SR adresnejšie alokovať zdroje. 

Textil a textilný odpad a s nimi súvisiace oblasti, by mali byť predmetom záujmu vedy, výskumu, 
testovania nových technológii a podobne. Štát, ktorý dlhodobo zanedbáva vedu a výskum, ale aj školstvo, 
by mal v tejto oblasti vyvinúť výraznú aktivitu. Pretože je tu predpoklad rozsiahlych možností. Synergicky 
k tomu je možné predpokladať zvýšený záujem investorov a nové investičné príležitosti. 

Vznikne potreba úprav evidencie a hlásení. A to ako na základe požiadaviek zo strany EÚ a Komisie pre 
reportovanie aktuálne nezbieraných údajov, tak aj pre potreby dostatočných dát pre vyhodnotenie 
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fungovania systému. Tieto údaje môžu byť podľa potreby širšieho rozsahu ako údaje, ktoré budú 
predmetom reportingu. 

Oblasti zberu údajov, ich vykazovaniu, reportovaniu a použitiu pre riadenie systému odpadového 
hospodárstva je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Táto problematika bola už viac krát rozobratá 
v rámci štúdie. 

Podľa komunikovaného prístupu EÚ a Komisie bude potrebné zabezpečiť zber údajov aj pre textil, ktorý 
sa nestane odpadom, ale bude v režime opätovného použitia – predchádzanie vzniku odpadov. 
Povinnosť vedenia evidencie – zberu údajov by sa preto mala vzťahovať aj na second handy, charity 
a ďalšie miesta, kde bude textil smerovať. 

Posúdením všetkých aspektov, zahraničných skúseností a podobne spracovatelia zásadne neodporúčajú, 
aby bola povinnosť určená pred stanoveným Termínom 01. 01. 2025. Súčasne je vhodné nastavovať a 
„testovať“ systém a jeho časti od 01. 01. 2023, čím MŽP SR a jednotlivé subjekty získajú reálne vstupné 
údaje a skúsenosti. Môžeme teda hovoriť určitým spôsobom o postupnom nábehu a spúšťaní systému. 
Aktuálne nie sú zo strany EÚ a Komisie bližšie známe informácie o výške stanovených cieľov a podobne. 
Rovnako aj táto skutočnosť by mala umožniť postupný nábeh systému. 

Pred MŽP SR stojí výzva, ktorá ak sa podarí od začiatku správne uchopiť a komplexne s ňou pracovať, môže 
slúžiť ako príklad dobrej praxe. MŽP SR však bude k tomu nutne potrebovať kooperáciu všetkých 
zainteresovaných subjektov - orgánov štátnej správy, samosprávy, vedecko - výskumných inštitúcií, 
vzdelávacích inštitúcii, jednotlivých podnikateľských subjektov a ďalších zainteresovaných subjektov. 
Takýto prístup - široká platforma a z nej vychádzajúce riešenia sú bežnou súčasťou v iných krajinách, kde 
je možné konštatovať dosahovanie pozitívnych výsledkov. V konečnom dôsledku je samozrejme za právne 
predpisy zodpovedné MŽP SR, ktoré musí brať do úvahy aj aspekty, ktoré pre iné subjekty nebudú plne 
prijateľné. No dosiahnutie určitého súladu ešte pred samotnou tvorbou právneho predpisu je dobrým 
základom pre ďalšie procesy. Založená platforma pracovnej skupiny pre textil zakladá predpoklad pre 
realizovanie popísaného prístupu.  

Konštatovania, závery a odporúčania vychádzajú z dostupných informácií a stavu k 30.11.2022. V štúdii 
spracovatelia prezentovali názory, vysvetlenia a odporúčania tak, ako interpretovali jednotlivé 
podklady. Overenie  údajov bolo zo strany spracovateľa realizované v maximálnej možnej miere napríklad 
krížovým overením. Aj napriek tejto skutočnosti je potrebné takto poskytnuté dáta interpretovať tak, že 
boli použité v celej štúdii v stave a forme ako boli poskytnuté spracovateľovi.  Celkovo štúdia odráža 
názory spracovateľov a nemusí následne v plnej miere odrážať oficiálny postoj MŽP SR, ani názory a 
pohľady jednotlivých zainteresovaných subjektov. 

Spracovatelia štúdie chcú ešte raz poďakovať všetkým, ktorí poskytli informácie, údaje, dáta a podnety. 
Bez nich by nebola štúdia spracovaná v takomto rozsahu  a pevne veríme aj v dostatočnej kvalite. 
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7. HLAVNÉ ODPORÚČANIA 

 

1. Nerealizovať povinnosť skôr ako od aktuálne stanoveného termínu 01. 01. 2025. 

2.  Postupné testovanie a spúšťanie systému. 

3. Aktívne pracovať na kreovaní systému a nečakať na dokumenty EÚ a Komisie 

4. Aplikovať systém RZV. 

5. Vytvoriť podmienky pre “monopolnú” OZV a preskúmať prípadné aplikovanie systému 
“zdieľanej infraštruktúry”. 

6. Obce musia zohrávať aktívnu úlohu. 

7. Umožniť prevádzkovať systémy zberu podľa špecifických miestnych podmienok. 

8. Pri nastavovaní  vychádzať z princípov OH a brať do úvahy LCA a uhlíkovú stopu. 

9. Aktívne podporovať aj prostredníctvom intervencií zo strany štátu umiestňovanie 
výrobkov z recyklátu na trh. 

10. Rozšíriť a upraviť pravidlá ZVO. 

11. Ustáliť spôsob zberu dát a ich vykazovanie. 

12. Zvýšiť informovanosť a vzdelávanie verejnosti. 

13. Hlbšie preskúmať odporúčané materiály venujúce sa problematike textilu a odpadu z 
neho. 

14.  V rámci nového strategického dokumentu, ktorý bude zahŕňať PPVO a POH odporúčame 
zahrnúť nové poznatky, trendy a smerovania pre oblasť textilu. 

15. Spracovať celkový strategický rámec OH pre SR. 
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