
 

Príloha č. 2.1 – Skupiny odpadov 51  

 

Kód Skupiny odpadov 

Q1 Zostatky z výrob a spotreby ďalej inak nešpecifikované 

Q2 Výrobky, ktoré neodpovedajú požadovanej akosti 

Q3 Výrobky s prejdenou lehotou spotreby 

Q4 Použité, stratené alebo inou náhodnou udalosťou znehodnotené výrobky 

vrátane všetkých materiálov, súčiastok zariadení a pod., ktoré boli v dôsledku 

nehody kontaminované 

Q5 Materiály kontaminované alebo znečistené bežnou činnosťou (napr. zostatky 

z čistenia, obalové materiály, nádoby atď.) 

Q6 Nepoužiteľné súčasti (napr. použité batérie, katalyzátory a pod.) 

Q7 Látky, ktoré stratili požadované vlastnosti (napr. znečistené kyseliny, 

rozpúšťadlá, kaliace soli a pod.) 

Q8 Zostatky z priemyselných procesov (napr. trosky, destilačné zvyšky a pod.)  

Q9 Zostatky z procesov znižujúcich znečistenie (napr. kaly z pračiek plynov, prach 

z filtrov, vyradené filtre a pod.) 

Q10 Zostatky zo strojárskeho obrábania a povrchovej úpravy materiálu (napr. 

triesky z obrábania a frézovania, okuje a pod.) 

Q11 Odpad z ťažby a spracovania nerastných surovín (napríklad odpad z baníckej 

ťažby, kaly z ťažby ropy) 

Q12 Znečistené materiály (napr. oleje znečistené PCB a pod.) 

Q13 Akékoľvek materiály, látky či výrobky, ktorých používanie bolo zakázané 

zákonom 

Q14 Výrobky, ktoré vlastník nepoužíva alebo nebude viac používať (napr. 

v poľnohospodárstve, v domácnosti, úradoch, predajniach, dielňach a pod.) 

Q15 Znečistené materiály, látky alebo výrobky, ktoré vznikli pri sanácii pôdy 

Q16 Iné materiály, látky alebo výrobky, ktoré nepatria do vyššie uvedených skupín 
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Príloha č. 2.2 – Spôsoby využívania odpadov 52  

 

Kód Spôsoby využívania odpadov 

R1 Využitie odpadu spôsobom obdobným ako palivá alebo iným spôsobom 

k výrobe energie 

R2 Získanie/regenerácia rozpúšťadiel 

R3 Získanie/regenerácia organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá 

(vrátane kompostovania a ďalších biologických procesov) 

R4 Recyklácia/znovuzískanie kovov a kovových zlúčenín 

R5 Recyklácia/znovuzískanie ostatných anorganických materiálov 

R6 Regenerácia kyselín alebo zásad 

R7 Obnova látok používaných ku znižovaniu znečistenia 

R8 Získanie zložiek katalyzátorov  

R9 Rafinácia použitých olejov alebo iný spôsob opätovného použitia olejov 

R10 Aplikácia do pôdy, ktorá je prínosom pre poľnohospodárstvo alebo zlepšuje 

ekológiu 

R11 Využitie odpadov, ktoré vznikli aplikáciou niektorého z postupov uvedených 

pôd označením R1 až R10 

R12 Úprava odpadov k aplikácii niektorého z postupov uvedených pod označenom 

R1 až R11 

R13 Skladovanie materiálov pred aplikáciou niektorého z postupov uvedených pod 

označením R1 až R12 (s výnimkou dočasného skladovania na mieste vzniku 

pred zberom) 
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Príloha č. 2.3 – Spôsoby odstraňovania odpadov 53  

 

Kód Spôsoby odstraňovania odpadov 

D1 Ukladanie v úrovni alebo pod úrovňou terénu (napr. skládkovanie a pod.) 

D2 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biologický rozklad kvapalných odpadov či kalov v pôde 

a pod.) 

D3 Hlbinní injektáž (napr. injektáž čerpateľných kvapalných odpadov do vrtov, soľných 

komôr alebo priestorov prírodného pôvodu a pod.)  

D4 Ukladanie do povrchových nádrží (napr. vypúšťanie kvapalných odpadov alebo kalov do 

priehlbín, vodných nádrží, lagún a pod.) 

D5 Ukladanie do špeciálne technicky prevedených skládok (napr. ukladanie do oddelených, 

utesnených, zatvorených priestorov izolovaných navzájom aj od okolitého prostredia 

a pod.) 

D6 Vypúšťanie do vodných telies, okrem ukladania na morské dno 

D7 Vypúšťanie do morí a oceánov vrátanie ukladania na morské dno 

D8 Biologická úprava inde v tejto prílohe nešpecifikovaná, ktorej konečným produktom sú 

zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sa odstraňujú niektorým z postupov uvedených pod 

označením D1 až D12 

D9 Fyzikálne - chemická úprava inde v tejto prílohe nešpecifikovaná, ktorej konečným 

produktom sú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sa odstraňujú niektorým z postupov 

uvedených pod označením D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia) 

D10 Spaľovanie na pevnine 

D11 Spaľovanie na mori 

D12 Konečné či trvalé uloženie (napr. ukladanie v kontajneroch do baní) 

D13 Úprava zloženia alebo zmiešanie odpadov pred ich odstránením niektorých z postupov 

uvedených pod označením D1 až D12 

D14 Úprava iných vlastností odpadov (okrem úpravy zahrnutej do D13) pred ich 

odstránením niektorých z postupov uvedených pod označením D1 až D13 

D15 Skladovanie odpadov pred ich odstránením niektorým z postupov uvedených pod 

označením D1 až D14 (s výnimkou dočasného skladovania na mieste vzniku odpadu 

pred zhromaždením potrebného množstva) 
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Príloha č. 2.4 – Fyzické toky odpadov a subjekty, ktoré ovplyvňujú 

životný cyklus jednotlivých výrobkov 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Zdroj: VOŠTOVÁ, V. Zpracování pevných odpadů II. 2006 [3] 
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Príloha č. 3.1 – Organizačná štruktúra spoločnosti 55 
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Príloha č. 3.2 – Hlavné výrobky (pre automobilku Toyota) 56 
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Príloha č. 3.3 – Hlavné výrobky (pre automobilku Peugeot) 57 
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Príloha č. 3.4 – Certifikát podľa normy ČSN OHSAS 18001 58 
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Príloha č. 3.5 – Certifikát podľa normy ČSN EN ISO 14001 59 
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Príloha č. 3.6 – Certifikát podľa normy ČSN EN ISO 9001 60 
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Príloha č. 3.7 – Certifikát podľa normy ISO/TS 16949 61 
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Príloha č. 4.1 – Certifikát podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 62 
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Príloha č. 4.2 – Príklad vizualizácie v podniku v oblasti nakladania s odpadom 63 
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