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V SR vzniklo v roku 2017 spolu 14 269 664,35 ton odpadov.

(Zdroj: MŽP SR)



Podiel stavebníctva na celkovej produkcii odpadov v SR v roku 2017
predstavuje 4,4%.

Úroveň recyklácie/znuvupoužitia stavebných odpadov (SDO) sa na území SR
dlhodobo pohybuje v rozmedzí 40 % až 50%.

(Zdroj: MŽP SR)



Stavebné odpady a odpady z demolácií 
(Vyhláška č. 365/2015 Z. Z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov). 

Číslo skupiny, 
podskupiny

Názov skupiny a podskupiny Kategória 
odpadu

17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ 
(VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY 
Z KONTAMINOVANÝCH MIEST)

O – ostatný
N – nebezpečný

17 01 BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL 
A KERAMIKA

O/N

17 02 DREVO, SKLO A PLASTY O/N

17 03 BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A 
DECHTOVÉ VÝROBKY

O/N

17 04 KOVY (VRÁTANE ICH ZLIATIN) O/N

17 05 ZEMINA (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY 
Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH), KAMENIVO A 
MATERIÁL Z BAGROVÍSK

O/N

17 06 IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY 
OBSAHUJÚCE AZBEST

O/N

17 08 STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY O/N

17 09 INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ O/N



Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné
využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v
širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto
funkcie.

Opätovné použitie je činnosť, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktorý nie
je odpadom, znova použije na ten istý účel, na ktorý bol určený.



Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opätovne
spracuje na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo iné
účely; recyklácia zahŕňa aj opätovné spracovanie organického materiálu.
Recyklácia nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na
materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného
zasypávania.

- Uzavretá slučka: je recyklačný proces, v ktorom sa všetky materiály opätovne
vracajú do výrobného procesu a následne recyklujú tak, že nevzniká odpad
(Obehové hospodárstvo).
- Otvorená slučka: je recyklačný proces, pri ktorom sa recyklované materiály
premieňajú na nové suroviny (môže byť odlišný účel od ich predchádzajúceho
účelu) a na odpadový produkt.



Murivo
• Stavebné prvky: kameň, betón, tehly
• Čistenie, triedenie podľa kvality  
• Pri postačujúcej kvalite - rovnaké použitie ako nové murivá
• Opätovným použitím starých tehál v budovách sa šetrí životné prostredie 

(ušetrí sa 0,5 kg CO2)



Murivo
• Pri horšej kvalite - estetický účel



• Spoločnosť Gamle Mursten ApS recykluje staré tehly z demolácií

• Prostredníctvom patentovanej technológie sú tehly strojovo čistené, ručne
triedené, skladané robotmi a predávané na nové stavebné a rekonštrukčné
projekty

• Takto spracovaná tehla je označená značkou CE

Murivo

Príklad z praxe: http://en.gamlemursten.dk/



Murivo

• Na Slovensku dobre rozvinutý výkup/predaj starých tehál

(https://staretehly.8r.sk/; https://www.staretehly.sk/; https://staretehly.webnode.sk/)



Recykláty

• Stavebná suť (zmiešané odpady: hlavne betón, tehlové murivo, dlaždice a 
prírodný kameň)

• vznikajú úpravou demolačného odpadu (hlavne betónu, tehlového muriva, 
vrstiev vozovky, dlaždíc a prírodných kameňov) do zrnitej formy



Recykláty

• Betónový recyklát
• Tehlový recyklát
• Asfaltový recyklát

• Recyklát nižšej kvality (čistoty) sa používa na stabilizačné a drenážne vrstvy,
násypy, dočasné vnútro staveniskové komunikácie



Recykláty

• Recyklát vysokokej kvality (čistoty): pripravený podľa limitov stanovených pre
konkrétnu aplikáciu

• napr. náhrada prírodného kameniva betónovým recyklátom v cementových
betónoch (STN EN 12620) alebo asfaltoch



• Najlepší spôsob recyklácie betónu je dvojstupňový proces drvenia,
triedenia a sitovania

• Takto získaný kvalitný recyklovaný betónový agregát spĺňa požiadavky
stanovené v európskej norme pre kamenivo v betóne EN 12620

• Tieto recyklované betónové agregáty môžu byť použité v nových
betónových aplikáciách

Recykláty



Recykláty

• Spoločnosti De Brabandere a O.B.B.C skladujú demontované betónové
vozovky oddelene, aby sa zabránilo kontaminácii s iným odpadom

• Potom sa betónové kusy spracujú podľa najlepších dostupných postupov do
vysoko kvalitných recyklovaných betónových agregátov

(http://www.obbc.be, http://www.de-brabandere.be/recyclage) 



Recykláty
• Vo výskumnom projekte Sand2Sand štyri spoločnosti (Jacobs, Wegenbouw

De Brabandere, OBBC a SIKA) a dva výskumné ústavy (BBRI a KU Leuven –
RecyCon) skúmali potenciálne využitie jemných recyklovaných betónových
agregátov (0/4 mm) ako náhradu za prírodný piesok v betónových zmesiach
(cestné vozovky, hotové betónové a prefabrikované prvky)

• Testovali sa rôzne zmesi betónu a riešiteľský tím dospel k záveru, že
„recyklovaný piesok“ sa môže použiť v konkrétnych aplikáciách

(https://iiw.kuleuven.be/nieuws/sand2sand-voor-cleantechfestival, https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=projects&proj=545)



Recykláty
• Na Slovensku existuje viacero firiem zaoberajúcich sa výkupom a následným

predajom stavebného odpadu
• Príjem odpadu: netriedený/triedený

(https://ekosluzby.sk/; http://www.beton-kamenivo.sk; http://www.erson.sk; www.envirocentrum.sk)



(https://ekosluzby.sk/; http://www.beton-kamenivo.sk; http://www.erson.sk; www.envirocentrum.sk)

Recykláty
• Predaj recyklovaných materiálov



Kovy
• Železné kovy (oceľ, železo)
• Neželezné kovy (meď, hliník, olovo, zinok a mosadz)
• Zliatiny 



Kovy
• Opätovné použitie:

• najčastejšie sú to liatinové radiátory a historické kovové prvky (napr.
kovové brány)

• Napr. predaj liatinového telesa: 2-3 € za 1 článok



Kovy
• Recyklácia: proces recyklácie je v Európe dobre zavedený a sieť zberných

zariadení je k dispozícii v každej krajine
• triedenie (často ručné), rozlíšenie podľa druhov (na základe farby, úpravy

povrchu, magnetizmu ...), rezanie, lisovanie ...



Sklo
• Sklo je prítomné v budovách v rôznych podobách

• ploché sklo z fasád budov
• ploché sklo z okien, dverí
• sklo z interiérových prvkov (sklenené steny, zrkadlá, ...)



Sklo
• Opätovné použitie: 

• vo veľmi malej miere, iba ak ostane nepoškodené po selektívnej 
demolácii (súčasť okien, dverí...) 

• Skleník, záhradný domček, vitrážové okná



Sklo
• Recyklácia: napriek svojej recyklovateľnosti sa sklo z demolačného odpadu

takmer vôbec nerecykluje do nových výrobkov zo skla
• Namiesto toho často končí ako súčasť recyklátu (stavebná suť)



Sklo
• Recyklácia - otvorená slučka:

• na výrobu iných druhov skla alebo výrobkov.

• separácia cudzorodých prvkov (malta, plasty, papier, keramika, kovy)



Sklo
• Recyklácia - uzavretá slučka:

• pri špecifickom type skleneného odpadu (sklenená vata, penové sklo,
sklenené vlákna) je možné ho využiť na výrobu tých istých výrobkov.



Sklo
• Vetropack Nemšová
• Výroba obalového skla zo zberového skla
• Ročne vyrobené približne 150-tisíc ton skla

(www.vetropack.sk)



Drevo
• Kvalita dreva z demolačných činností sa pohybuje v širokom rozpätí, čo bráni

opätovnému použitiu a recyklácii použitého dreva
• Mechanické znečistenie: plasty, kovy, betón, sklo
• Chemické znečistenie: farby, laky, nátery, konzervačné látky, lepidlá



Drevo
• Opätovné použitie:

• pri postačujúcej kvalite - na ten istý účel
• dvere, konštrukčné drevo (trámy), podlahy, ...



• Recyklácia:
• čistý odpad z dreva sa môže použiť ako surovina v priemyselnej výrobe
• zušľachtené drevo (preglejky)
• aglomerované drevo:

• MDF/HDF dosky, OSB dosky
• tvárnice (Durisol ...)

Drevo



Drevo
Ak nie je možné opätovné použitie alebo recyklácia, drevný odpad sa môže
využiť pri výrobe energie.



Drevo
• Slovensko
• Výkup/spracovanie/predaj starého dreva (demolácie, rekonštrukcie)
• „Za Vaše staré dosky/trámy Vám dáme nové ZADARMO“

(https://www.chorvath.sk/; http://vykupstarehodreva.sk/; http://www.staredosky.sk/; https://staryhranol.sk/)



Drevo
• Slovensko
• Výrobky zo starého dreva
• Obkladové dosky, podlahové dosky, lamely a mozaiky

(https://www.chorvath.sk/; http://vykupstarehodreva.sk/; http://www.staredosky.sk/; https://staryhranol.sk/)



Sadrové prvky
• Sadra sa používa v stavebníctve v niekoľkých formách:

- sadrová omietka,

- sadrokartónové dosky,

- sadrové tvárnice.



Sadrové prvky
• Recyklácia - uzavretá slučka:

• ak sa vytriedia sadrové odpady z demolácie oddelene, môžu sa
recyklovať do nových sadrových stavebných výrobkov.

• väčšina recyklačných závodov vykonáva ručné triedenie (odstránenie
veľkých nečistôt) a magnetické triedenie (odstránenie železných kovov).

• recyklačné strediská dokážu oddeliť aj papierový podiel od sadry a ten
môže byť recyklovaný pri výrobe nového papiera.



Plasty
• Dva základné druhy plastov v stavebníctve:

• Termoplasty: pri zohriatí reverzibilne mäknú a po ochladení materiálu
získavajú pevnosť; je ich možné viackrát regenerovať a roztavením
prepracovať: PVC, PP, PE, PS

• Reaktoplasty: ireverzibilné a termicky neregenerovateľné: PUR,
polyester

• káble, potrubia, okenné a dverné rámy, podlahové krytiny, lišty...



Plasty
• Recyklácia - uzavretá slučka:

• vyžaduje sa zber neznečistených plastov
• pomerne ľahká separácia plastov podľa druhov
• v EU je dobre vyvinutá infraštruktúra na spracovanie tvrdých plastov

(káble, potrubia, okenné profily) a pružných PVC (podlahy)
• drvenie, doprava na spracovanie vo výrobe



• Konzorcium francúzskych spoločností (Total SA, Citeo, Saint-Gobain a
Syndifrais) podporilo plán francúzskej vlády v oblasti obehového
hospodárstva s cieľom vytvoriť do roku 2020 „systém na recykláciu
polystyrénu“ v krajine

• Použitá EPS izolácia zo stavenísk sa zozbiera, opätovne použije vo výrobe,
pričom sa očakáva, že konečné produkty budú spĺňať rovnaké špecifikácie
ako primárny polystyrén

Plasty

(https://www.plasticsnewseurope.com/article/20180629/PNE/180629895/consortium-to-create-polystyrene-recycling-channel-in-france) 



Plasty
• Na území Slovenska pôsobiaca spoločnosť LB Plast s.r.o. recykluje odpady z

tvrdeného PVC na PVC drť, PVC prach a PVC regranulát
• Počas procesu mletia sa plastový odpad automaticky čistí od prachu,

tesnení, železných a neželezných kovov, piesku, dreva a fólií, preto
neobsahuje žiadne nečistoty a je pripravený na ďalšie spracovanie

(https://www.lbplast.sk; http://www.heko.sk/; http://ekolumi.sk/)



Minerálne izolácie
• Rôzne druhy minerálnych izolácií využívaných v stavebníctve

• minerálna vlna (sklená, kamenná a trosková vlna)
• penové sklo
• ľahčené kamenivo: prírodné (perlit, pemza), umelé (keramzit, liapor)



Minerálne izolácie
• Opätovné použitie:

• použitá anorganická izolácia je vhodná na opätovné použitie ako tepelná
izolácia na novom mieste za predpokladu, že bola z predchádzajúceho
umiestnenia získaná ako neporušená (hlavne v menej náročných
konštrukciách - samostatne stojaca garáž, záhradný domček, ...)

• môže byť umiestnená vo vnútri dutých betónových a iných tvárnic pre
zlepšenie tepelno-izolačných parametrov



Minerálne izolácie
• Spoločná spolupráca medzi spoločnosťami Eurobond, Rockwool a Tata Steel

ukázala, že existuje úspešný a komerčne životaschopný proces recyklácie
kompozitných panelov z minerálnej vlny

• Rozdelením panelu na základné materiály (minerálna vlna a oceľ) sa tieto
môžu úplne a nezávisle recyklovať, aby sa následne mohli použiť na výrobu
nového panelu

• Prvým krokom recyklácie kompozitných panelov z minerálnej vlny je doprava
panelov do drviaceho zariadenia

• V drviči je panel podrvený, minerálna vlna a oceľ sú od seba oddelené
magnetickým separátorom a uložené do nádob, ktoré sú následne dodávané
do spoločností Rockwool alebo Tata Steel

(http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/xx%20Eurobond_WRAP.pdf)



• Testy potvrdili možnosť využitia odpadu z výroby kamennej izolácie pri
príprave cementových dosiek na báze dreva (Cetris - CIDEM Hranice, a. s.)

• Odpad z výroby kamennej vlny: chumáče minerálnej vlny (rozličná veľkosť,
tvar a vzájomné prepojenie) a minerálny piesok (agregáty neroztaveného
čadičového skla)

• Separácia čadičových zŕn a česanie chumáčov minerálnej vlny (oddelenie
zložiek)

Minerálne izolácie

(https://www.asb.sk/stavebnictvo/zaklady-a-hruba-stavba/tehly-tvarnice-zaklady-a-hruba-stavba/vyuzitie-odpadu-z-vyroby-kamennej-vlny)



Asfaltová strešná krytina
• Asfaltová strešná krytina pozostáva z bitúmenu, syntetických polymérov,

pričom ide o vrstvený materiál s ďalšími zložkami - výstužné vlákna
(sklenené alebo polyesterové), papierová lepenka, minerálny posyp ...



Asfaltová strešná krytina
• Recyklácia - otvorená slučka:

• asfaltový odpad zo strešnej krytiny sa môže recyklovať (triedenie,
drvenie) ako bitúmenové spojivo pri výrobe asfaltu pre cestné vrstvy.



Asfaltová strešná krytina
• Recyklácia - uzavretá slučka:

• pri výrobe nových strešných krytín je možné recyklovať bitúmenové
strešné krytiny až do úrovne 25%.

• z materiálu musia byť odstránené nečistoty ako sklenené vlákno, drevo a
kamene (drvenie, triedenie).



Pórobetón
• pórobetón je ľahký porézny stavebný materiál s objemovou hmotnosťou

400-800 kg/m³ a tepelnoizolačnými vlastnosťami λ = 0,1 - 0,2 W/m.K.

• používa sa hlavne na výstavbu nenosných, vonkajších aj vnútorných
konštrukčných prvkov.



Pórobetón

• Opätovné využitie:

• pri celistvých nepoškodených kusoch  nové murivá



Pórobetón

• Recyklácia - otvorená slučka:

• podrvený a vytriedený pórobetónový odpad sa môže použiť ako plnivo v
podlahových poteroch alebo strešných vyrovnávacích vrstvách

• v cementom stabilizovaných vrstvách vozoviek



Pórobetón
• Recyklácia - uzavretá slučka:

• pórobetónový odpad je možné po podrvení na frakciu <1 mm použiť pri
výrobe nového autoklávovaného pórobetónu (ako náhrada prírodného
piesku); Vyžaduje sa vysoká čistota (bez kovov, bitúmenu, ...)

• rovnako vlastný odpad - odrezky, prerasty



Pórobetón
• Spoločnosti EKP Recycling a Chap-Yt vyvinuli recyklačný proces pre

Autoklávovaný porobetón (AAC)

• AAC demolačný odpad môže byť použitý ako náhrada jemného kameniva (0-
8 mm) v podlahovom potere (max 40%)

• Použitie AAC odpadu do tradičného betónu alebo ako nenaviazaného
kameniva spôsobuje technické aj environmentálne problémy z dôvodu nízkej
pevnosti AAC v tlaku a vysokého obsahu vylúhovateľného síranu

(https://www.jacobsbeton.be/ekp-recycling-nv/’)


