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Cieľ prezentácie

• Informovať zainteresované strany o:

ovzniku stavebných a demolačných odpadov (SDO) 

oživotnom cykle stavby

ovzniku SDO vo fázach životného cyklu stavby

omožnosti eliminácie vzniku SDO v jednotlivých fázach životného
cyklu stavby (vrátane technológií búracích prác)

• Poskytnúť zainteresovaným stranám základné informácie o význame
demolačného auditu v kontexte vzniku SDO 
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1 Odpad, stavebný a demolačný odpad
(SDO) 

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. (1) - §2

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných 
fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. (1) - §80

Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku 
uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných 
pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb (ďalej len 
„stavebné a demolačné práce“). (1) - §77



2 Vznik stavebného a demolačného 
odpadu  
SDO vzniká počas realizácie novostavieb, rekonštrukcií alebo búracích prác 
pozemných stavieb (PS) alebo inžinierskych stavieb (IS).

PS - novostavba PS - rekonštrukcia PS – búracie práce

IS - novostavba IS - búracie práce



3 Fázy životného cyklu stavby

Životný cyklus stavby

1. fáza

návrh  stavby – projektová 
fáza

- investičný zámer, 

- určenie architektonických, 
technických, konštrukčných a 
technologických  požiadaviek 
na stavebný projekt

- tvorba stavebného projektu



3 Fázy životného cyklu stavby

Životný cyklus stavby

2. fáza

realizácia (konštrukcia) stavby 

- realizácia súboru stavebných 
procesov, ktorých výsledkom je 
užívania schopná stavba 
vyhovujúca základným 
požiadavkám na stavby



3 Fázy životného cyklu stavby

Životný cyklus stavby

3. fáza

používanie stavby / údržba 
stavby 

- užívanie stavby po dobu jej 
životnosti, 

- realizácia plánovanej údržby 
stavby,

- realizácia potrebných 
rekonštrukčných prác



3 Fázy životného cyklu stavby

Životný cyklus stavby

4. fáza

likvidácia stavby / 
znovupoužitie materiálov

- odstránenie stavby, 

- rozoberanie stavby,

- búracie práce.



4 Vznik SDO vs. fázy životného cyklu 
stavby 

1. fáza

Návrh stavebného projektu 
vytvára predpoklady pre vznik 
SDO

Určuje sa:

- návrh konštrukčného systému 
stavby

- materiálová báza stavby 

- možnosti uplatnenia 
recyklovaných stavebných 
materiálov/výrobkov



4 Vznik SDO vs. fázy životného cyklu 
stavby 

2. fáza

realizácia (konštrukcia) stavby 

Počas realizačnej fázy vznikajú:

- SDO z prevádzky zariadenia 
staveniska

- SDO vznikajúce pri 
prípravných, pomocných 
a dopravných činnostiach

- SDO vznikajúce pri realizácii 
a užívaní  stavby



4 Vznik SDO vs. fázy životného cyklu 
stavby 

3. fáza

používanie stavby / údržba 
stavby 

SDO vznikajú počas 
udržiavacích prác na stavbe 
počas:

- plánovanej údržby

- neplánovanej údržby

- opravy časti konštrukcie



4 Vznik SDO vs. fázy životného cyklu 
stavby 

4. fáza

likvidácia stavby / 
znovupoužitie materiálov

- SDO vznikajú počas búracích a 
demolačných prác

- v tejto fáze vzniká až 85% z 
celkového množstva SDO



5 Možnosti eliminácia vzniku SDO v 
jednotlivých fázach životného cyklu stavby

1. návrh stavby – projektová fáza

A) Udržateľný dizajn stavby

Jedným zo spôsobov znižovania 
stavebného odpadu už počas návrhu 
stavby je udržateľný dizajn stavby, ktorý 
vytvára predpoklady na znižovanie jeho 
množstva nielen vo fáze realizácie stavby, 
ale aj vo fáze užívania a samozrejme aj 
likvidácie stavby.

Aspekty udržateľného dizajnu stavieb 



5 Možnosti eliminácia vzniku SDO v 
jednotlivých fázach životného cyklu stavby

1. návrh stavby – projektová fáza

B) BIM

Počas návrhu stavby často dochádza k informačným šumom medzi účastníkmi 
výstavby, ktoré môžu viesť k dodatočným zmenám projektovej dokumentácie až 
počas realizácie stavby. Tým sa zvyšuje početnosť situácií, ktoré vedú k vzniku SDO. 
napr. dodatočná zmena dispozičného riešenia stavby.

Využívaním prostredia informačného modelovania budov (BIM) umožňuje 
modelovanie multidisciplinárnych informácií (rozmery, tvar, materiálová skladba 
konštrukčného prvku, nákladové, časové, „udržateľné“ a „odpadové“ parametre 
konštrukčného prvku) v rámci jedného modelu.



5 Možnosti eliminácia vzniku SDO v 
jednotlivých fázach životného cyklu stavby

1. návrh stavby – projektová fáza

B) BIM

„Informačné modelovanie budovy je
proces vytvárania a správy dát o budove
počas jej životného cyklu.“

„BIM je organizovaný prístup ku zberu a
využitiu informácií naprieč projektom. V
strede tohto úsilia sa nachádza digitálny
model obsahujúci grafické a popisové
informácie o dizajne, konštrukciách a
údržbe objektov.”

BIM



5 Možnosti eliminácia vzniku SDO v 
jednotlivých fázach životného cyklu stavby
1. návrh stavby – projektová fáza

... benefity využívania BIM

BIM môže podporiť návrh konštrukcie v nasledujúcich aspektoch udržateľného 
dizajnu, čo predstavuje spôsob, ako znížiť aj negatívne vplyvy na životné 
prostredie:
• orientácia budovy (výber najlepšej orientácie budovy, ktorá vedie k minimálnym nákladom na energiu),
• hmota budovy (analýza stavebného tvaru a optimalizácia obálky budovy),
• energetické modelovanie (zníženie energetických potrieb a analýzu možností obnoviteľnej energie, ako je solárna energia),
• zber vody (zníženie potreby vody v budove),

• návrh a využívanie udržateľných materiálov - zníženie materiálovej potreby, 
používanie recyklovaných materiálov a využívať nové moderné metódy 
výstavby;

• riadenie staveniska a logistiky – zníženie SDO a uhlíkovej stopy

... návrh udržateľného dizajnu v prostredí BIM predstavuje spôsob znižovania 
negatívnych vplyvov na životné prostredie aj v oblasti znižovania SDO

BIM



5 Možnosti eliminácia vzniku SDO v 
jednotlivých fázach životného cyklu stavby

2. realizácia stavby - realizačná fáza

SDO vzniká najmä:

z prevádzky zariadenia staveniska

pri prípravných, pomocných a dopravných činnostiach

pri realizácii stavby



5 Možnosti eliminácia vzniku SDO v 
jednotlivých fázach životného cyklu stavby

2. realizácia stavby - realizačná fáza - Separácia SDO na stavenisku

Za účelom eliminácie množstva SDO počas realizácie stavby je potrebné klásť 
dôraz na:

• zvýšenie miery separácia a následného zneškodňovania odpadu, najmä 
opätovným využitím odpadu a recykláciou odpadu na mieste, tzn. na stavenisku,

• zvýšenie miery recyklácie s cieľom dosiahnuť, aby následne vznikali výrobky s 
vyššou pridanou hodnotou,

• minimalizácia celkových nákladov, ktoré sú potrebné na jednotku výroby 
recyklovaného materiálu.



5 Možnosti eliminácia vzniku SDO v 
jednotlivých fázach životného cyklu stavby
2. realizácia stavby - realizačná fáza - Využívanie moderných metód výstavby 

Moderné metódy výstavby (MMV) primárne zahŕňajú výrobu stavieb alebo ich 
častí vo výrobniach, s možnosťou využiť výhody takejto výroby. 

Poznáme:

• objemové moduly 

• drevené alebo oceľové rámové konštrukcie budov

• kompozitné sendvičové izolované

• ľahké oceľové rámové systémy (Light Steel Frame systems - LSF) 

• prefabrikované odľahčené stropné a strešné panely 

• izolačné panely (Structural Insulated Panels - SIPS) 

• prefabrikované betónové opláštenia (obvodové plášte)

• stratené debnenie s tepelnou izoláciou (1)



5 Možnosti eliminácia vzniku SDO v 
jednotlivých fázach životného cyklu stavby

2. realizácia stavby - realizačná fáza - Využívanie moderných metód výstavby 

Environmentálne benefity využívania MMV je možné rozdeliť do 3 skupín:

✓ možná vyššia energetická efektívnosť takýchto konštrukcií, 

✓ eliminácia miery dopravy stavebných materiálov na stavenisko,  

✓ eliminácia vzniku stavebného odpadu na stavenisku.

Eliminácia vzniku SDO 

... množstvo vzniknutých odpadov využitím MMV môže byť znížené, vzhľadom na 
to, že výroba jednotlivých prvkov prebieha vo výrobniach, kde sa jednotlivé 
materiály objednávajú presne podľa potreby a je nižšie riziko chýb ako pri prácach 
na stavenisku, napríklad aj vplyvom poveternostných podmienok.



5 Možnosti eliminácia vzniku SDO v 
jednotlivých fázach životného cyklu stavby

2. realizácia stavby - realizačná fáza - Využívanie moderných metód výstavby 

Zdroj: 1 WRAP: Current
practices and future potential
in modern methods of
construction, Veľká Británia,
2007.



5 Možnosti eliminácia vzniku SDO v 
jednotlivých fázach životného cyklu stavby

3. používanie stavby – údržba stavby

... počas tejto fázy životného cyklu stavby vzniká najmenšie 
množstvo SDO. 

Eliminácia vzniku SDO je založená na vykonávaní pravidelnej 
plánovanej údržby objektu, teda práce, ktorými sa stavba 
udržiava v dobrom stave tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo 
požiarnych a hygienických porúch, aby nedochádzalo k jej 
znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo 
najviac predĺžila jej užívateľnosť v prevádzkyschopnom stave.



5 Možnosti eliminácia vzniku SDO v 
jednotlivých fázach životného cyklu stavby

3. používanie stavby – údržba stavby

Je potrebné implementovať princípy Facility Manažmentu 
stavieb

Facility Management - integrovaný systém riadenia, ktorý 
prináša nový pohľad na riadenie organizácií a správu 
nehnuteľností, tzn. na správu majetku a prevádzku budov. 



5 Možnosti eliminácia vzniku SDO v 
jednotlivých fázach životného cyklu stavby

4. likvidácia stavby / znovupoužitie materiálov

Búracie a demolačné práce sú neoddeliteľnou súčasťou likvidácie a obnovy 
stavieb.

... v tejto fáze životného cyklu stavby vzniká až 85 % SDO

Možnosti eliminácie vzniku SDO súvisia s voľbou technológie búracích prác a 
následné znovupoužitie vzniknutého SDO.

Kvalitu a zloženie stavebného a demolačného odpadu (a jeho následné 
znovupoužitie) môže vo veľkej miere ovplyvniť spôsob realizácie búracích a 
demolačných prác.



6 Technológie búracích a demolačných
prác ako spôsob eliminácie vzniku SDO

Dôvodom na búranie, resp. odstránenie stavebných objektov alebo ich časti môže 
byť:

✓ zmena dispozície objektu, 

✓ realizácia prístavby alebo nadstavby, 

✓ likvidácia nevhodnej prístavby alebo nadstavby, 

✓ presvetlenie objektu, 

✓ vytvorenie nových vstupov

✓ odstránenie celého objektu.

http://www.alfis.lv/?object_id=89&product_id=227


6 Technológie búracích a demolačných
prác ako spôsob eliminácie vzniku SDO

Technológie búracích a demolačných prác: 
• ručne 
• mechanizovane
• odstrelom
• dekonštrukcia

http://www.alfis.lv/?object_id=89&product_id=227


6 Technológie búracích a demolačných
prác ako spôsob eliminácie vzniku SDO

Ručné búranie stavieb

Ručné búranie sa realizuje iba pri búracích prácach 
malého rozsahu, v prípade nemožnosti použitia 
techniky alebo v prípade rekonštrukcie historických 
budov.

Používajú sa jednoduché nástroje (kladiva, sekáče, 
palice, krompáče, kliny, laná), ktoré závisia iba od 
ľudskej energie a teda ručné búranie je značne 
fyzicky namáhavé a prácne.



6 Technológie búracích a demolačných
prác ako spôsob eliminácie vzniku SDO

Environmentálne benefity ručného búrania 
vzhľadom na vznik SDO:

• možnosť regulovania množstva a rozsahu 
vybúraného materiálu

• možnosť znovuvyužitia vybúraného materiálu

• „jemné“ prevedenie búracích prác



6 Technológie búracích a demolačných
prác ako spôsob eliminácie vzniku SDO

Mechanizované búranie stavieb

... využíva energiu vytváranú motormi strojov, ktoré 
sú najmä na elektrický, pneumatický alebo spaľovací 
pohon. 

... používajú sa rôzne búracie kladivá, dláta, 
príklepové vŕtačky, hydraulické kliny, stroje 
a traktory. Do tejto skupiny technológií môžeme 
zaradiť aj rozpojovanie konštrukcií špeciálnymi 
pílami, brúsnymi kotúčmi a prepaľovaním

... pri demolácii celých stavebných objektov alebo 
ich ucelených častí sa môže použiť strhávanie 
konštrukcií lanom, ktoré ťahá automobil alebo 
traktor, prípadne sa môžu tieto objekty zdemolovať 
búracím kladivom zaveseným na oceľovom lane na 
výložníku žeriava alebo drviace čeľuste 

http://www.resta.cz/umbraco/imageGen.aspx?image=/media/13779/liebherr%20a316.jpg&altimage=/media/Assets/NoPicture.png&width=800&constrain=true


6 Technológie búracích a demolačných
prác ako spôsob eliminácie vzniku SDO

Mechanizované búranie stavieb

Environmentálne benefity mechanizovaného  
búrania vzhľadom na vznik SDO:

• možnosť separácie stavebného a demolačného 
odpadu

• možnosť znovuvyužitia vybúraného materiálu

http://www.resta.cz/umbraco/imageGen.aspx?image=/media/13779/liebherr%20a316.jpg&altimage=/media/Assets/NoPicture.png&width=800&constrain=true


6 Technológie búracích a demolačných
prác ako spôsob eliminácie vzniku SDO

Búranie stavieb odstrelom

Búranie pomocou trhavín sa uplatňuje hlavne pri 
výškových stavbách, pri ktorých už nemožno použiť 
strojné technológie, ako sú napríklad továrenské 
komíny, chladiace veže, mosty a stavby s klenbami, 
ako aj všetky typy železobetónových a oceľových 
objektov.

Spôsob búrania stavebného objektu je obyčajne 
založený na deštrukcii celého objektu, ktorým sa 
dosiahne čiastočné rozpojenie konštrukcie a 
následným ručným alebo mechanizovaným 
uvoľňovaním, alebo celkove rozpojenie konštrukcie 
s následným odprataním jednotlivých celkov 
ťažkými mechanizmami. 



6 Technológie búracích a demolačných
prác ako spôsob eliminácie vzniku SDO

Búranie odstrelom nie je environmentálne vhodný 
spôsob búracích prác. Nedostatky:

• vysoká prašnosť a rozptyl úlomkov

• vznik hluku a vibrácii

• potreba mechanizácie pre manipuláciu so suťou

• nemožnosť následného nakladania so SDO



6 Technológie búracích a demolačných
prác ako spôsob eliminácie vzniku SDO

Dekonštrukcia objektu – rozoberanie objektu

... je možné uplatniť len pri konštrukciách vytvorených z rozoberateľných prvkov 
(kusové stavebné výrobky, panely,...). 



6 Technológie búracích a demolačných
prác ako spôsob eliminácie vzniku SDO

Dekonštrukcia objektu – rozoberanie objektu

Dekonštrukcia objektov predstavuje udržateľný prístup k búraniu stavieb a je 
relatívne nový postup, v ktorom sa budovy starostlivo demontujú na záchranu 
komponentov pre ich opätovné použitie. 

Na druhej strane, cieľom tohto postupu nie je zachovať len stavebný materiál, ale 
aj energiu, ktorá bola potrebná pri výrobe prvotných výrobkov. 

Veľké uplatnenie tejto technológie je najmä v Nemecku, kde sa využíva pri 
rozoberaní nevyužívaných panelových domov. 



6 Technológie búracích a demolačných
prác ako spôsob eliminácie vzniku SDO

Environmentálne benefity rozoberania objektov vzhľadom na vznik SDO sú 
najmä v možnosti ďalšieho využívania demontovaných železobetónových prvkov: 
prvky sa následne použijú

• pri výstavbe domov (rodinné domy, rekreačné domy), 

• na úpravu krajiny a parkov alebo okolia stavieb (schody, výtvarné prvky,...) 

• v poľnohospodárstve (silá, spevnené plochy,...). 



6 Technológie búracích a demolačných
prác ako spôsob eliminácie vzniku SDO
Dekonštrukcia objektu – rozoberanie objektu

Dekonštrukciou objektov vznikajú odpady prvého tvaru, ktoré predstavujú 
recyklované výrobky tvorené prefabrikátmi, ktoré boli starostlivo demontované, 
aby sa zachoval ich pôvodný tvar. 

Po rozoberaní panelových prvkov žeriavom sú možné dva smery nakladania s 
SDO: 

• priame využitie získaných odpadov prvého tvaru – komponenty (prefabrikáty) 
získané dekonštrukciou sa spätne využívajú bez ich ďalšieho spracovania. 
Nasleduje iba fáza ich prepracovania, ktorá spočíva v ich úprave

... vzniká recyklovaný výrobok

• nepriame využitie získaných odpadov prvého tvaru – prefabrikáty sú 
spracované (triedené, upravené a podrvené) v recyklačnom zariadení. 

... vzniká recyklovaný materiál



6 Technológie búracích a demolačných
prác ako spôsob eliminácie vzniku SDO
Dekonštrukcia objektu – rozoberanie objektu

recyklovaný výrobok

recyklovaný materiál



7 EU príručky „o nakladaní s SDO“ a „o 
odpadových auditoch“

Cieľom odpadového hospodárstva (SR/EÚ) v oblasti stavebného odpadu a odpadu 
z demolácie je do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a 
zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane zasypávacích prác 
ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70 % 
hmotnosti takéhoto odpadu vzniknutého v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Zdroj: http://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en

http://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
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Súčasná situácia v oblasti nakladania s SDO  (r. 2017) 

• Správne nakladanie so stavebným a demolačným odpadom môže priniesť veľké 
výhody z hľadiska udržateľnosti a kvality života.

• Cieľom rámcovej smernice 2008/98 / ES o odpadoch je recyklovať do roku 2020 
70% SDO.

• V súčasnosti sa recykluje len približne 50% SDO.

• jednou z bežných prekážok recyklácie a opätovného použitia SDO v EÚ je 
nedostatok dôvery v kvalitu recyklovaných materiálov. Existuje tiež neistota, 
pokiaľ ide o potenciálne zdravotné riziko pre pracovníkov využívajúcich 
recyklované SDO.

• Na základe objemu, SDO tvorí najväčší tok odpadov v EÚ. Preto Európska komisia 
zavádza nové protokoly o SDO.
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Súčasná situácia v oblasti nakladania s SDO  (r. 2017) 
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Potenciálne opatrenia odporúčané Komisiou:

• Povinný pred-demolačný a pred-renovačný audit (audit odpadov)

• Povinná selektívna demolácia/triedenie

...vznik PRÍRUČKY
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odpadových auditoch“

Európska Komisia spracovala ako jeden zo systémových nástrojov pre znižovanie 
vzniku SDO príručky (dokumenty).

A B

Zdroj: http://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en

http://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
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A. Protokol EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie 
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A. Protokol EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie

Širšie prínosy protokolu zahŕňajú: 
• zvýšenie dopytu po materiáloch recyklovaných zo stavebného odpadu a odpadu z 

demolácie, 
• podpora (nových) podnikateľských činností a subjektov v sektore odpadovej 

infraštruktúry, 
• zintenzívnenie spolupráce v hodnotovom reťazci stavebného odpadu a odpadu z 

demolácie, 
• pokrok pri plnení cieľov v oblasti stavebného odpadu a odpadu z demolácie, 
• pokrok v oblasti harmonizovaných trhov EÚ s materiálmi recyklovanými zo 

stavebného odpadu a odpadu z demolácie (v relevantných prípadoch), 
• vypracovanie spoľahlivej štatistiky o stavebnom odpade a odpade z demolácie v 

celej EÚ, 
• zmiernenie vplyvu na životné prostredie a príspevok k efektívnosti využívania 

zdrojov. 
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A. Protokol EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie

Protokol je zameraný na tieto cieľové skupiny zainteresovaných strán: 

• odborníkov z odvetvia; sektor stavebníctva (vrátane renovačných spoločností a 
dodávateľov demolačných prác), výrobcov stavebných výrobkov, spoločnosti 
zaoberajúce sa spracovaním, prepravou a logistikou odpadu, ako aj na recyklačné 
spoločnosti, 

• subjekty verejného sektora na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej úrovni a úrovni 
EÚ, 

• orgány certifikujúce kvalitu stavieb a infraštruktúry, 

• klientov v oblasti materiálov recyklovaných zo stavebného odpadu a odpadu z 
demolácie. 
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B. Usmernenia k odpadovým auditom pred demolačnými a renovačnými prácami 

v budovách

• Každý demolačný, renovačný alebo stavebný projekt musí byť dobre naplánovaný
a riadený s cieľom znížiť environmentálne a zdravotné vplyvy a zároveň priniesť 
významné prínosy z hľadiska nákladov. 

• Audity odpadu (alebo audit pred demoláciou v zmysle vymedzenia protokolu EÚ o 
nakladaní s odpadom z demolácie) sa majú vykonávať pred každým renovačným 
alebo demolačným projektom pre všetky materiály, ktoré sú určené na opätovné 
použitie alebo recykláciu, ako aj pre nebezpečný odpad. 

• O prahovej hodnote pre audity pred demoláciou by mali rozhodnúť subjekty 
verejného sektora (tento prah je v súčasnosti v EÚ veľmi premenlivý). 

• Pri auditoch odpadu sa plne zohľadňujú miestne trhy so stavebným odpadom a 
odpadom z demolácie a s opätovne použitými a recyklovanými materiálmi. 

• Riadny audit odpadu musí uskutočniť kvalifikovaný expert (audítor). 
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B. Usmernenia k odpadovým auditom pred demolačnými a renovačnými prácami 

v budovách

Vykonávanie auditov odpadu má celý rad výhod

– hospodárskych aj environmentálnych 

– prináša významnú pridanú hodnotu pre celý projekt

Audity odpadu sú prvým krokom k recyklácii. 

Audity odpadu podporujú spravodlivú súťaž medzi dodávateľmi. 

Audity odpadu zvyšujú informovanosť a zjednodušujú postupy 
vysledovateľnosti. Je veľmi dôležité poznať materiály, ktoré sa uvoľnia, 
predovšetkým nebezpečné materiály, s cieľom predísť neočakávaným 
nákladom v priebehu prác. 

Je možné riadiť environmentálnu a technickú kvalitu materiálov. 
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B. Usmernenia k odpadovým auditom pred demolačnými a renovačnými prácami 

v budovách

Environmentálne aspekty, ktoré sa zlepšia, zahŕňajú:

• špecifikáciu prítomných znečisťujúcich látok, 

• príspevok k ich odstráneniu takým spôsobom, ktorý bude zodpovedný voči 
životnému prostrediu, 

• dosiahnutie vyššej environmentálnej kvality recyklovateľných odpadových 
materiálov, 

• technické kvalitatívne aspekty, ktoré sa zlepšia, zahŕňajú určenie dávok 
recyklovaného materiálu s „vyššou kvalitou“ (napríklad betónu). 


