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1 Úvod do problematiky SDO
Tvorba odpadov v EU28 podľa druhu ekonomickej aktivity  (2016) 

Zdroj: Eurostat (online data code: env_wasgen)



1 Úvod do problematiky SDO
Nakladanie so stavebným a demolačným odpadom v EU28  (2012) 

Zdroj: Eurostat (Deloitte report, 2017)

Recyklácia a opätovné použitie

Zásypový materiál

Spaľovanie

Skládkovanie

Potenciálne opatrenia odporúčané Európskou komisiou:
 Povinný pred-demolačný a pred-renovačný audit – audit odpadov
 Povinná selektívna demolácia/triedenie



1 Úvod do problematiky SDO
Východiská Európskej komisie 

 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.



1 Úvod do problematiky SDO
Dokumenty EÚ o nakladaní s SDO a o auditoch odpadov

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


2 Dokumenty vypracované v mene 
Európskej únie

A) Protokol EÚ o nakladaní s SDO

Cieľom protokolu je zvýšiť dôveru zainteresovaných strán v proces 
nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácie a v kvalitu 
materiálov recyklovaných z tohto odpadu.

Tento cieľ sa dosiahne prostredníctvom:
a) lepšej identifikácie, triedenia pri zdroji a zberu odpadu   
b) lepšej odpadovej logistiky
c) lepšieho spracovania odpadu
d) riadenia a zabezpečovania kvality
e) vhodných politických a rámcových podmienok 

5 častí protokolu +
Prílohy (Vymedzenie pojmov, Klasifikácia C&DW, Nebezpečné vlastnosti, 
Príklady najlepších postupov s odkazmi)



2 Dokumenty vypracované v mene 
Európskej únie

A) Protokol EÚ o nakladaní s SDO



2 Dokumenty vypracované v mene 
Európskej únie

B) Dokument „Usmernenia k odpadovým auditom pred demolačnými a 
renovačnými prácami v budovách“

Ide o jedno z opatrení akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo. 
Cieľom usmernenia je poskytnúť metodiku na vykonanie posúdenia 
odpadu a pomôcť tak vnútroštátnym orgánom pri dosahovaní cieľa EÚ v 
oblasti recyklácie stavebného odpadu a odpadu z demolácie, stanoveného 
na rok 2020. 



2 Dokumenty vypracované v mene 
Európskej únie

B) Dokument „Usmernenia k odpadovým auditom pred demolačnými a 
renovačnými prácami v budovách“

 Audity odpadu 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 rôzny

 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.  



2 Dokumenty vypracované v mene 
Európskej únie

B) Dokument „Usmernenia k odpadovým auditom pred demolačnými a 
renovačnými prácami v budovách“

Cieľové skupiny zainteresovaných strán:
 odborníci z odvetvia, sektor stavebníctva, 
 subjekty verejného sektora na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej 

úrovni a úrovni EÚ, 
 Orgány osvedčujúce kvalitu stavieb a infraštruktúry. 



3 Audit odpadu

Vymedzenie pojmu a ciele auditu odpadu

Audit odpadu je posúdenie tokov stavebného odpadu a odpadu z demolácie
alebo renovácie budov a infraštruktúry. Ide o kvalitatívne a kvantitatívne
posúdenie odpadu, ktorý vznikne pri stavbe, demolácii/demontáži alebo
renovácii vrátane zvyškového odpadu, ktorý nie je súčasťou budovy. Dôležitú
súčasť auditu odpadu tvorí identifikácia a odstránenie materiálov/súčastí
obsahujúcich nebezpečné látky.

Okrem súpisu audit obsahuje odporúčania s konkrétnymi možnosťami
nakladania s týmito odpadovými materiálmi v závislosti od rôznych otázok
(právne predpisy, hospodárske hľadiská alebo dostupnosť infraštruktúry na
spracovanie odpadu).



3 Audit odpadu

Vymedzenie pojmu a ciele auditu odpadu

Cieľom auditu odpadu je:

 Získať jasnú predstavu o infraštruktúre budovy určenej na demoláciu

 Získať odhady odpadových materiálov

 Poskytnúť odporúčania na nakladanie s odpadom



3 Audit odpadu

Obsah auditu odpadu

Audit odpadu pozostáva z dvoch častí:

 Zhromaždené informácie – identifikácia všetkých odpadových 

materiálov, odhad množstva odpadu, určenie kvality odpadu, 

umiestnenie odpadu v rámci stavby

 Ďalšie informácie o:

• materiáloch, ktoré sa povinne triedia pri zdroji, 

• materiáloch, ktoré možno/nemožno opätovne použiť alebo 

recyklovať, 

• spôsobe nakladania s odpadom a o možnostiach jeho recyklácie.



3 Audit odpadu

Účel auditu odpadu

 Posúdenie tokov stavebného odpadu a odpadu z demolácie alebo 
renovácie budov a infraštruktúry

 Posúdenie kvalitatívne a kvantitatívne
 Podpora plánu nakladania s odpadom pre konkrétne stavenisko
 Pomáha vykonať správnu demontáž a špecifikovať postupy rozoberania a 

demolácie
 Pomáha stanoviť úrovne výkonu pre dodávateľov demolačných prác
 Obsahuje opatrenia pre zaistenie bezpečnosti pracovníkov
 Obsahuje opatrenia pre zvýšenie kvality a množstva recyklovaných 

výrobkov
 Prispeje k zvýšeniu objemu materiálov opätovne použitých na stavenisku 

alebo v blízkosti staveniska



3 Audit odpadu

Hospodárske a environmentálne výhody vykonávania auditov odpadu

 Audity odpadu:

• sú prvým krokom k recyklácii, 

• podporujú spravodlivú súťaž medzi dodávateľmi,

• zvyšujú informovanosť a zjednodušujú postupy vysledovateľnosti, 

• zvyšujú efektivitu využívania materiálov a práce a maximalizujú zisk.

 Je možné riadiť environmentálnu a technickú kvalitu materiálov.



3 Audit odpadu

Hospodárske a environmentálne výhody vykonávania auditov odpadu
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3 Audit odpadu

Hospodárske a environmentálne výhody vykonávania auditov odpadu

 Environmentálne aspekty: 

• špecifikácia prítomných znečisťujúcich látok, 

• príspevok k odstráneniu znečisťujúcich látok zodpovedným a šetrným 

spôsobom, 

• dosiahnutie vyššej environmentálnej kvality recyklovateľných 

odpadových materiálov, 

• technické kvalitatívne aspekty: určenie dávok recyklovaného materiálu 

s „vyššou kvalitou“



3 Audit odpadu

Použitie auditu - príklady

 Dokument pre verejné obstarávanie na demoláciu 

 Dokument pre žiadosť o stavebné povolenie – povolenie na odstránenie 

stavby

 Základ pre spoľahlivý odhad nákladov

 Informácie o nebezpečných látkach, ktoré sa majú odstrániť

 Minimalizácia neočakávaných prác a nákladov

 Zníženie nezákonného hospodárenia (napríklad skládkovanie)



3 Audit odpadu

Postupy a dokumenty, ktoré sa musia vytvoriť na národnej úrovni

• Prahy (minimálna veľkosť, podmienky, materiály) na vykonanie 
auditu alebo jeho častí

• Šablóny alebo elektronické formuláre na hlásenie o audite 
odpadu

• Metodiky pre odber vzoriek a identifikáciu materiálov, detekciu 
nebezpečných materiálov

• Požadované zručnosti a certifikácie pre audítorov
• Najlepšie postupy pri identifikácii a podávaní správ o odpadoch
• Predpisy pre triedenie odpadu, skládkovanie a spracovanie 

odpadu
• Stimuly na podporu spracovania, separácie a opätovného 

použitia odpadu



4 Situácia v implementácii auditu 
odpadu

Súčasná situácia v Európskej únii

zdroj: Deloitte (2017), Resource Efficient Use of Mixed Wastes: Improving management of 
construction and demolition waste (http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/CDW_Final_Report.pdf

Vyžadovaný v celej krajine

Dobrovoľný alebo vyžadovaný iba v 
niektorých regiónoch

Nevykonáva sa

Podľa štúdie spoločnosti Deloitte viac ako 
polovica členských štátov už zaviedla 
pravidlá pre audit odpadu pred demoláciou. 

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/CDW_Final_Report.pdf


4 Situácia v implementácii auditu 
odpadu

Audit odpadu v Škandinávii

Fínsko
Búracie povolenie vyžaduje odhad množstva 
nebezpečného a ostatného odpadu

Švédsko
Búracie povolenie vyžaduje iba zoznam druhov 
odpadov, množstvá sú odhadované neskôr pred 
demoláciou

Dánsko
Búracie povolenie nevyžaduje správu o odpadoch, 
nebezpečné odpady sú identifikované neskôr pred 
demoláciou

Vo Švédsku sú k 
dispozícii smernice k 
odpadom z demolácie
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4 Situácia v implementácii auditu 
odpadu

Prieskum asociácie EDA – European Demolition Association (2016)

%  respondenti presvedčení, že audit 
odpadu je povinný zo zákona

% respondenti, ktorí si myslia, že audit 
odpadu sa reálne vykonáva



4 Situácia v implementácii auditu 
odpadu

Súčasná situácia v Európskej únii

zdroj: EU HISER project

Zistenia:
 Väčšina demolačných firiem vykoná vlastný pred-demolačný prieskum na 

interné použitie a na výpočet ceny prác, ktoré sa majú vykonať. 
 Audity neposkytujú dostatok podrobností. 
 Niekedy sa vyskytujú pochybnosti o spôsobilosti osôb vykonávajúcich 

audity a v niektorých prípadoch o spoľahlivosti auditov. 
 Audity sú povinné v niektorých krajinách, ale zriedka sa vykonávajú.
 Často sa zameriavajú na nebezpečné materiály (napr. azbest).
 Požiadavky na testovanie a odber vzoriek väčšinou nie sú v legislatíve 

definované.



5 Základné kroky pri vykonávaní auditu 
odpadu

Úlohy subjektov auditu



5 Základné kroky pri vykonávaní auditu 
odpadu

Úlohy subjektov auditu

 Majiteľ nehnuteľnosti  - zodpovedá za vymenovanie audítora,
 Úrad - vydáva povolenia na demoláciu alebo renováciu a mal by stanoviť 

mechanizmy na zabezpečenie vykonávania auditov odpadu vrátane 
systému kontroly kvality a dodržiavania odporúčaní.

 Audítor alebo audítorský tím  - expert zodpovedný za audit odpadu. 
Audítor  = kvalifikovaný odborník s primeranými znalosťami o 

súčasných aj minulých stavebných materiáloch, súčasných aj minulých 
stavebných technikách a histórii danej budovy, ktorý pozná demolačné 
techniky, spracovanie odpadu, ako aj miestne trhy.



5 Základné kroky pri vykonávaní auditu 
odpadu

Úlohy subjektov auditu

 Dodávateľ - zodpovedá za demoláciu/demontáž/renováciu vymedzenú v 
zmluve s vlastníkom nehnuteľnosti. 

 Manažér pre odpad - zodpovedný za riadne nakladanie s odpadom 
získaným od držiteľa odpadu alebo pôvodcu odpadu a likvidáciu tohto 
odpadu. 

 Výrobca výrobkov  - môže prispieť k auditu odpadu tak, že poskytne 
riešenia a/alebo stanoví požiadavky na opätovne použité/recyklované 
materiály a súčasti.



5 Základné kroky pri vykonávaní auditu 
odpadu

Odporúčaný postup pri audite odpadov



5 Základné kroky pri vykonávaní auditu 
odpadu

Základný obsah správy z auditu odpadov

Základné informácie Údaje o stavbe, vlastník, audítor, zhotoviteľ, zdroje 
informácií, metodika meraní a posúdení, ...

Nebezpečné látky Kontrolný zoznam nebezpečných látok (áno/nie), údaje o 
koncentrácii vs. limity, ...

Klasifikácia a 
kvantifikácia SDO

Klasifikácia SDO podľa platnej legislatívy, odhad množstva 
odpadov, poloha odpadov v stavbe, údaje o kontaminácii, 
o environmentálnej stope, ...

Zoznam konštrukčných 
častí určených na 
opätovné použitie

Klasifikácia a kvantifikácia konštrukčných prvkov stavby
určených na opätovné použitie

Súhrnná 
fotodokumentácia

Fotodokumentácia stavby, jej častí, detailov, 
fotodokumentácia o poškodení a degradácii konštrukčných 
prvkov, ...



6 Predbežná štúdia

Cieľom je zhromaždiť všetky relevantné informácie o stavbe zo stavebnej 
dokumentácie alebo ostatných prác:

 Vek budovy alebo infraštruktúry

 Projektová dokumentácia

 Dokumentácia o používaní

 Zoznam nebezpečných látok

 Okolie a prístup

 Miestne zariadenia na recykláciu druhotných surovín



6 Predbežná štúdia
Nebezpečné látky v stavebných výrobkoch a materiáloch

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o 
registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií 
(REACH)
- - - > SVHC, DEPH (ftaláty), PCB, ...

Nariadenie by malo zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia 
ľudí a životného prostredia, ako aj voľný pohyb látok ako takých, 
látok v zmesiach a vo výrobkoch, a zároveň zlepšovať 
konkurencieschopnosť a inovácie. 

V nariadení REACH sú niektoré látky uvedené ako látky 
vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC). Zoznam týchto látok sa 
neustále aktualizuje a zavádzajú sa nové nebezpečné látky.



6 Predbežná štúdia
Nebezpečné látky v stavebných výrobkoch a materiáloch

zdroj: EU study PROGRESS - Provisions for greater reuse of steel structures. 
https://www.vtt.fi/sites/progress/about-the-project

Napríklad: Posúdenie nebezpečných vlastností 
oceľových nosníkov vhodných na opätovné použitie, 
natretých protipožiarnym náterom

• Nosník nie je nebezpečný odpad, ak je náter 
neporušený a nie je potrebné ho odstrániť (nosník a 
farba sú považované za „jeden materiál“). 

• Ak je potrebné odstrániť povlak (napr. otryskanie), je 
veľmi dôležitý typ odstraňovanej farby.

Kritériá pre nebezpečný odpad sú v rámci Európy rovnaké, ich 
implementácia sa však líši. 



6 Predbežná štúdia
Nebezpečné látky v stavebných výrobkoch a materiáloch

Kľúčové potenciálne nebezpečné látky v (starých) stavebných konštrukciách
• Azbest

• CFC látky 

• Organické imisie Kovy

• PCB látky Arzén 

• PAH látky/ kreozot Olovo

• Hydrokarbón Cadmium

• Chlorofenoly (Perzistentné organické polutanty) Chróm

• PCDD/PCDF dioxíny Meď

• Ftaláty Ortuť

• Chlórované parafíny Nikel

• Bisfenol A Zinok



6 Predbežná štúdia
Prečo je dôležité identifikovať a odstrániť nebezpečné látky? 

 Stratégia EÚ pre netoxické životné prostredie

 Bezpečnosť recyklovateľných materiálov: riziko šírenia 
nebezpečných látok a koncentrácia nebezpečných látok 
v recyklovateľných materiáloch

 EÚ miera návratnosti pre SDO a potenciálna zmena vo 
výpočte miery návratnosti

 BREEAM, ... a pod. stanovuje požiadavky na „zelené“ 
produkty vrátane recyklovaných materiálov (najmä pri 
verejných stavbách)



6 Predbežná štúdia
Manažment nebezpečných látok pri renovácii a demolácii stavieb

 Dlhá životnosť stavebných výrobkov (vyrobené 
pred 50 – 60 rokmi)

 Prenos informácií o zložení a vysledovateľnosti 
výrobkov

 Kontaminácia počas fázy užívania stavby (napr. 
únik olejov, ...)

 Správna klasifikácia odpadu ako 
nebezpečného/iného na základe teoretickej štúdie 
a on-site analýzy

 Posúdenie recyklovateľnosti
 Výzvy: izolačné materiály, náterové  látky, 

kompozity, azbest, PCB, ...

Prítomnosť PCB 
látok v tesneniach 



6 Predbežná štúdia
Olovo a PCB látky v konštrukciách

zdroj: Picture credits Katrine Hauge-Smith, DTI, Denmark 2017



6 Predbežná štúdia

zdroj: RT 18-11245: With permission from Rakennustietosäätiö (2018) 7

Poznatky o materiáloch v stavbách sú 
základom pre vykonanie úspešného 
auditu odpadov. 

Je dôležité mať dobré základné 
informácie o používaní stavebných 
výrobkov a materiálov v konštrukciách. 
V niektorých krajinách bolo 
uverejnených niekoľko usmerňovacích 
dokumentov s informáciami o období 
používania určitých materiálov. 
Obrázok ukazuje použitie 
nebezpečných látok v historických 
výrobkoch v rôznych časových 
obdobiach vo Fínsku.



6 Predbežná štúdia

zdroj: Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi 

Prehľad stavebných 
materiálov s obsahom 
azbestu, ktoré boli v 
Československu v 
minulosti vyrábané



7 Prieskum na mieste
Identifikácia odpadu, merania, odber vzoriek a analýza

Dobrý a efektívny prístup pozostáva z:

 návšteva na stavenisku a všeobecná analýza budovy,
 všeobecný audit a súpis - na získanie predstavy o výskyte jednotlivých 

materiálov a na zozbieranie potrebných informácií na ich identifikáciu, 
kvantifikáciu a lokalizáciu v budove, 

 podrobný audit a súpis - vyhotoví sa podrobný súpis jednotlivých 
miestností (podlahové krytiny, svietidlá, interiérové steny, falošné stropy 
atď.), 

 odber vzoriek a analýza (chemická, mechanická, nedeštruktívne testy, 
...) - nie všetky materiály je možné identifikovať zrakom.



7 Prieskum na mieste
Identifikácia odpadu, merania, odber vzoriek a analýza

Návšteva na stavenisku pozostáva z vizuálnych kontrol, porovnania zistení 
so zozbieranými dokumentmi, naplánovania kontrol a meraní, predbežného 
naplánovania demontážnych techník a nakladania s odpadom na stavenisku, 
ako aj z komunikácie medzi subjektmi zapojenými do postupu vlastníkom.



7 Prieskum na mieste
Nástroje pre identifikáciu látok a materiálov v stavbách

 Identifikácia pomocou nedeštruktívnych skúšok a 
meraní 

(prenosné XRF spektrometre, posuvné iskrové 
spektrometre, FT infračervené  spektroskopy, 
prenosné detektory azbestu, 3D 
skenovanie...)

 Identifikácia pomocou chemických analýz

(pre chemickú analýzu jednotlivých látok existujú 
štandardizované postupy  podľa 
prislúchajúcich štandardných noriem)



7 Prieskum na mieste
Trendy v nástrojoch pre identifikáciu látok a materiálov v stavbách

Hyperspektrálne 
zobrazovanie

3D skenovanie BIM model stavby

Umelá inteligencia 
a hlboké učenie

Virtuálna realita



8 Súpis materiálov a prvkov

Je potrebné usporiadať informácie o stavebných a iných ako stavebných 
prvkoch (ako sú stĺpy, nosníky, steny, dosky atď., ako aj nábytok, svietidlá, 
elektronika, papier atď.) a príslušných materiáloch, aby bol zrejmý nielen 
celkový objem odpadu, ale aj celkové množstvo rôznych druhov materiálov. 

V záujme využitia celého potenciálu auditu odpadu je vhodné prijať tieto 
opatrenia: 

 triedenie zdrojov odpadu podľa jednotlivých poschodí budovy, 

 zváženie možnosti triedenia, 

 zahrnutie fotografií s detailmi, ktoré zjednodušia čitateľnosť správy a 
uľahčia prácu pri demolácii stavby. 



8 Súpis materiálov a prvkov
Klasifikácia SDO podľa katalógu odpadov

Materiály, ktoré môžu byť súčasťou 
stavebných a demolačných aktivít sa 
môžu vyskytovať aj v iných skupinách v 
rámci Katalógu odpadov.

Zdroj: Vyhláška MŽP SR  č. 365/2015 – Katalóg odpadov



8 Súpis materiálov a prvkov
Metódy kvantifikácie SDO

 Metóda GRC (Generation rate calculation method) – metóda výpočtu 
sadzby. Princípom tejto metodiky je získať mieru tvorby odpadu 
(koeficient) na konkrétnu jednotku (napr. kg/ m2 a   m3/m2).

 Metóda celoživotnej analýzy - hlavným princípom tejto metódy je 
hmotnostná bilancia materiálu. Metóda má dva postupy analýzy 
životnosti. Ide o materiálovú analýzu životnosti a analýzu životnosti 
budov. 

 Metóda akumulácie klasifikačného systému – nadstavba GRC; zahŕňa 
klasifikačný systém. Priradené  množstvá ku všetkým položkám 
materiálov, ktoré sa určili, tvorí celkové množstvo odpadov. 



8 Súpis materiálov a prvkov
Metódy kvantifikácie SDO

 Metóda kvantifikácie pomocou BIM modelu stavby – z BIM modelu 
budovy je možné získať mnoho podrobných informácií o každej 
zabudovanej konštrukcii (dĺžka, šírka, hrúbka a objem, materiál ktorý ju 
tvorí, ...).

 Kvantifikácia SDO pomocou softvérových nástrojov – napríklad SMART 
Waste

 Metóda kvantifikácie odhadom

 Iné metódy – odhad percentuálnym podielom, odhad na základe 
chemických vlastností materiálov



8 Súpis materiálov a prvkov
Odporúčaný vzor pre súpis prvkov budovy

BUDOVA:

Poschodie:

Ďalšie podstatné informácie: 

Zdroj: Usmernenia k odpadovým auditom pred demolačnými a renovačnými prácami v budovách 
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


8 Súpis materiálov a prvkov
Odporúčaný vzor pre súpis materiálov – podrobné posúdenie

Zdroj: Usmernenia k odpadovým auditom pred demolačnými a renovačnými prácami v budovách 
http://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en

BUDOVA:

Poschodie:

Ďalšie podstatné informácie: 

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


8 Súpis materiálov a prvkov
Odporúčaný vzor pre súpis materiálov – zhrnutie

Zdroj: Usmernenia k odpadovým auditom pred demolačnými a renovačnými prácami v budovách 
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


9 Odporúčania týkajúce sa nakladania 
s odpadom

Odporúčania v oblasti nakladania s odpadom zahŕňajú:
 rady a usmernenia na bezpečné odstránenie nebezpečných odpadových 

materiálov a opätovné použitie alebo možnosti recyklácie určitých 
materiálov;

 právne záväzné podmienky uloženia, prepravy a spracovania určitých 
materiálov; 

 odporúčania vyplývajúce z obmedzení prieskumu na mieste; 
 odkaz na vnútroštátne právne predpisy, ktoré upravujú spôsob 

manipulácie s azbestom, na ktorý sa prihliada obzvlášť;
 environmentálny plán kontroly zdravia a bezpečnosti – kroky k eliminácii 

kontaminácie okolitých materiálov a životného prostredia, posúdenie 
rizík pre pracovníkov,  opatrenia na zmiernenie rizík pracovníkov a 
životného prostredia. 



9 Odporúčania týkajúce sa nakladania 
s odpadom

Odporúčaný vzor pre odporúčania na nakladanie s odpadom

BUDOVA:

Poschodie:

Ďalšie podstatné informácie: 

Zdroj: Usmernenia k odpadovým auditom pred demolačnými a renovačnými prácami v budovách 
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


10 Podávanie správ

Záverečná správa auditu odpadu 

Odporúčaný obsah záverečnej správy auditu odpadu:

 Predstavenie projektu s informáciami o prácach, ktoré sa majú vykonať

 Zhrnutie údajov zozbieraných v priebehu auditu (opis uplatnenej 
metodiky, množstvá odpadov, informácie o nebezpečných odpadoch, 
rôzne podporné materiály a pod.)

 Súpis materiálov a prvkov

 Odporúčania na nakladanie s odpadom (zhrnutie podľa druhu 
odbytového kanála, zoznam miestnych zariadení na nakladanie s 
odpadom, postup vysledovateľnosti odpadu a pod.)



Použité zdroje
V kapitole boli použité informácie z týchto zdrojov:

• Guidelines for the waste audits before demolition and renovation works of buildings
http://ec.europa.eu/environment/waste/construction_demolition.htm

• EU Construction and Demolition Waste Management Protocol

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

• The contract studies funded by the European Commissions’ DG for Internal Market, Industry, 
Enterprises and SMEs (GROW) 

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

• The EU project HISER: The HISER project has received funding from the European Union`s 
Horizon 2020 research and innovation program under grant agreement No 642085. 

• EIT project PARADE funded by the European Institute of Innovation and Technology (EIT), a 
body of the European Union under the Horizon 2020, the EU Framework Programme for 
Research and Innovation.

http://ec.europa.eu/environment/waste/construction_demolition.htm
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

