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Komu patrí demolačný odpad?

Materiály a súčasti, ktoré sa stávajú odpadom, v zásade patria majiteľovi budovy 
alebo infraštruktúry. On je zodpovedný za správne nakladanie s nimi a podieľa sa na 
zisku z ich predaja, ak vlastníctvo odpadu nebolo prenesené na iný subjekt (napr. 
dodávateľa búracích prác).  

Vlastníci materiálov a súčastí stavieb musia vedieť, čo všetko im patrí.  Platí to najmä 
pred demoláciou alebo významnou rekonštrukciou, keď sa materiály a súčasti môžu 
stať odpadom a keď sa bude musieť postarať o rizikové a nebezpečné látky. Z tohto 
dôvodu požiada vlastník budovy o vykonanie preddemolačného auditu. 

Vedeli ste, že …

… odpad má v EÚ právne postavenie a nie je možné ho priamo použiť pri výrobe produktov? Pred jeho 
opätovným použitím musí odpad splniť takzvané „ kritériá konca odpadu“1). 

… nie všetky materiály a súčasti stavby sa automaticky stanú odpadom? Mnoho súčastí stavieb (napr. 
dvere,  radiátory) je možné demontovať a znovu použiť bez toho, aby sa premenili na odpad. Táto 
možnosť môže byť zaujímavá aj pre väčšie demontovateľné súčasti stavieb, ako napríklad nosníky a 
panely. 

1) JRC (2008), End of Waste Criteria, Scientific and Technical Report (http://susproc.jrc.ec.europa.eu/)

?
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Čo je to preddemolačný audit?

Preddemolačný audit je činnosť organizovaná majiteľom budovy alebo 
infraštruktúry, ktorá vedie k súpisu materiálov a súčastí/prvkov, vyplývajúcich z 
budúcich demolačných alebo renovačných projektov a k zadefinovaniu možností ich 
zhodnocovania a nakladania s nimi2).

Preddemolačný audit pozostáva z dvoch častí3):
a) Identifikácia materiálov a súčastí (nebezpečných aj ostatných), ktoré vzniknú z 

demolácie alebo rekonštrukcie. Definuje druh ako aj množstvo materiálových 
tokov, vyplývajúcich z demolácie (vysokorizikové alebo nízkorizikové materiály)

b) Doplňujúce informácie o tom, ktoré materiály by mali byť triedené pri zdroji, ak je 
to možné, ktoré môžu/nemôžu byť opätovne použité alebo recyklované a akým 
spôsobom. Môžu sa tiež navrhovať riešenia pre plán nakladania s odpadom a 
pod.

Audit môže byť povinný (napr. z dôvodu ohlasovacej 
povinnosti, týkajúcej sa materiálov a súčastí, ktoré obsahujú rizikové a nebezpečné 
látky) alebo dobrovoľný (napr. pre tých, ktorí sa uchádzajú o certifikáciu BREEAM4)). 

2) European Commission (2018), EU Usmernenia k odpadovým auditom (https://ec.europa.eu/growth/content/eu- 
construction-and-demolition-waste-protocol-0)

3) European Commission (2016), EU Protokol o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie (https://
ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0)

4) BRE SmartWaste, Pre-Demolition and Pre-Refurbishment Audits (https://smartwaste.co.uk/)
5) Deloitte (2017), Resource Efficient Use of Mixed Wastes: Improving management of construction and demolition waste 

(http://ec.europa.eu/environment/waste/ )

Vedeli ste, že? …

… preddemolačné audity  sú vo väčšine krajín EÚ povinné alebo aspoň bežne zaužívané? Podľa štúdie 
spoločnosti Deloitte5), viac ako polovica členských štátov stanovila pravidlá pre audit odpadu pred 
demoláciou. 

... kvalitne vykonaný audit odpadu môže zvýšiť hodnotu budovy alebo infraštruktúry? Podľa Usmernenia 
EÚ k auditom odpadov, kvalita môže byť zaručená buď pomocou nezávislých certifikovaných audítorov 
a/alebo prostredníctvom systému sledovania materiálov.  
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Ako zaobchádzať s nebezpečnými materiálmi alebo prvkami?

Je dôležité, aby boli takéto materiály a prvky identifikované pred začiatkom 
demolačných prác. Materiály a prvky obsahujúce nebezpečné látky a elektrické 
zariadenia by mali byť najskôr odstránené a následne si vyžadujú bezpečnú 
manipuláciu a zaobchádzanie.   

Obmedzenia prieskumu na mieste, súvisiace s prístupom k miestu, musia byť jasne 
uvedené v preddemolačnom audite odpadu a v pláne nakladania s odpadom, 
pretože časti stavieb, ktoré nie sú viditeľné, sú zakryté alebo inak nedosiahnuteľné, 
môžu obsahovať nebezpečné materiály.   

Od audítora sa vyžaduje, aby mal dobré vedomosti o materiáloch a stavebných 
konštrukciách, stavebných postupoch a právnych požiadavkách pre správne 
posúdenie potenciálne nebezpečných materiálov. Osobitnú pozornosť je potrebné 
venovať napríklad azbestu a organickým znečisťujúcim látkam, ako je decht.  
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Ako je audit organizovaný?

Preddemolačný audit je spoločným úsilím majiteľa stavby, (kvalifikovaného) 
odborníka na audit odpadu a v niektorých prípadoch dodávateľa búracích 
prác, ktorý bude zodpovedný za nakladanie so vzniknutým odpadom a znovu 
použiteľnými materiálmi a prvkami.

V prvom kroku sa kontroluje prítomnosť nebezpečných látok. Ohlasovanie 
niektorých látok môže byť povinné (napr. azbest), je však v záujme majiteľa stavby 
skontrolovať všetky možné nebezpečné látky, aby sa zistilo prípadné vystavenie 
týmto látkam v súvislosti s demolačnými prácami a aby sa predišlo budúcim škodám 
na zdraví alebo životnom prostredí.

Následne sa spracuje súpis materiálov a súčastí (prvkov) stavby. Je dôležité 
poskytnúť čo najpresnejšie informácie, najmä o tých materiáloch a súčastiach, ktoré 
sú plánované na zhodnotenie opätovným použitím alebo recykláciou.

Podľa Usmernenia EÚ k auditu odpadov3, audit pozostáva z piatich krokov:
a) Predbežná štúdia (skúmanie stavebnej dokumentácie)
b) Prieskum na mieste (návšteva na mieste s prípadným laboratórnym 

testovaním)
c) Súpis (vyhodnotenie zozbieraných údajov)
d) Odporúčania pre nakladanie s odpadom
e) Podávanie správ
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Čo obsahuje správa z auditu?

Prvá časť správy z preddemolačného auditu by mala obsahovať všetky dostupné 
základné informácie o budove alebo infraštruktúre, o jej majiteľovi, audítorovi a 
dodávateľovi búracích prác. V tejto časti sú uvedené aj zdroje informácií a metódy 
merania a posudzovania.   

Prítomnosť nebezpečných látok sa uvádza ako kontrolný zoznam typu „áno/nie“.  
Je nevyhnutné, aby  sa látky, ktoré je povinné uvádzať, uvádzali vždy, aj keď nie sú 
prítomné. V niektorých prípadoch môžu byť poskytnuté ďalšie údaje o koncentrácii 
látky, aby bolo možné skontrolovať limity nebezpečnosti alebo recyklovateľnosti 
materiálu.  

Potenciálne odpady (nebezpečné a ostatné) sa klasifikujú podľa Katalógu odpadov6) 
a ich množstvo sa uvádza napr. podľa Protokolu EÚ o stanovení množstva 
odpadu7). Okrem množstva by sa malo uvádzať miesto vzniku, kontaminácia a 
zhodnotiteľnosť odpadov.   Podľa zváženia by bolo vhodné uviesť údaje o ich 
hodnote, environmentálnej stope a ďalších výkonnostných ukazovateľoch. 

Posledná časť správy obsahuje súhrn všetkých opätovne použiteľných prvkov, 
zariadení a nástrojov, ktoré sú súčasťou budovy alebo infraštruktúry. Ak sa stále 
môžu stať odpadom, musia byť tiež kvantifikované v súpise materiálov. 

Dôrazne sa odporúča dodať podrobnú fotodokumentáciu stavby a všetkých 
dôležitých podrobností, ako napríklad detaily spojov jednotlivých prvkov, 
poškodenie alebo degradáciu materiálu. 

6) Vyhláška č. 365/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov (https://www.epi.sk/zz/2015-365)

7) Encord (2013), Construction Waste Measurement Protocol (http://www.encord.org/)
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V prípade priemyselných stavieb je dôležité vedieť, aké 
činnosti sa tam vykonávali, kedy a v akom/akých priestore/
priestoroch stavby.  Toto do veľkej miery určuje typ zariadení, 
ktoré je možné v budove hľadať a aké látky sa tam používali 
alebo skladovali. 

Najčastejšie sa vyskytujúcimi nebezpečnými látkami v stavbách 
sú azbest, PCB látky, ortuťové fluoreskujúce žiarovky/trubice, 
brómové spomaľovače horenia, decht, kreozot, rádioaktívne 
látky (napr. v detektoroch dymu), minerálne oleje, 
impregnované drevo obsahujúce arzén, chróm a/alebo meď.

Používanie azbestu vo viacerých podobách bolo rozšírené v 
20. storočí (napr. strešné tvarovky, izolačné dosky, kanalizačné 
potrubia).  Iba odborníci, ktorí absolvovali potrebné 
vzdelávanie, vedia rozoznať rôzne formy výskytu azbestu v 
stavbách.  

Za účelom návrhu vhodných bezpečnostných opatrení pre 
jeho odstránenie je dôležité posúdiť typ materiálu, spôsob 
aplikácie  a jeho stav (poškodenie, opotrebovanie).  

Niektoré stavebné materiály môžu byť opätovne použité v 
nových konštrukciách. Vďaka opätovnému použitiu si tieto 
materiály uchovajú veľmi vysokú hodnotu. Niekoľko príkladov 
materiálov, ktoré sú často opätovne využívané: keramické 
dlaždice, dlažobné kocky, tehliarske prvky, oceľové alebo 
liatinové prvky.  

Zahrňte vypracovanie preddemolačného súpisu materiálov 
do verejnej súťaže. Demolačným spoločnostiam to umožní 
presnejšie stanoviť ponukovú cenu. 

Až 20-30% prírodného kameniva určeného na výrobu betónu je 
možné nahradiť betónovým recyklátom za predpokladu, že pri 
demolácii vznikne čistá frakcia, ktorá bude spĺňať kvalitatívne 
kritériá v zmysle EN 12620 (2008) Kamenivo do betónu. 
Niektoré krajiny EÚ vypracovali národné kritériá konca odpadu 
pre recykláciu drveného betónu z cestných stavieb.  

Priemyselné 
stavby

Nebezpečné 
látky

Azbest

Azbest (2) 

Opätovné 
použitie

Stanovenie ceny

Betón

Niekoľko tipov … 
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www.vtt.fi/sites/parade

rawmaterialsacademy.eu

PARADE - Best practices for Pre-demolition Audits ensuring high 
quality Raw materials


