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Návrh novely 
Zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z.   v paragrafovom znení. 

 

Podklad pre návrh novely a vyhlášky:  
Závery z Medzinárodnej konferencie zo dňa 10.-11.X.2019 konanej na TUZVO Zvolen 

Poznámky vo forme komentárov slúžia slúžiť na prípravu dôvodovej správy. 

 

Vysvetlenie na úvod: 

Rozšírená zodpovednosť výrobcu textilu 
 

V súčasnosti vznikajúci odpadový textil z domácností (šatstvo a textil) končí v zmesovom 

komunálnom odpade, ktorý sa vo väčšine prípadov ukladá na skládky odpadov. Okrem toho, 

že skládkovanie má najnepriaznivejší vplyv na životné prostredie zo všetkých spôsobov 

nakladania s odpadmi, prispieva aj k neplneniu limitov zo smerníc (98/2008 a 1999/31), čo 

v blízkej budúcnosti bude s veľkou pravdepodobnosťou (blížiacou sa k 100 % istote) viesť 

k podaniu EK žaloby na európsky súd a nulovou šancou SR na úspech. Okrem toho odpadové 

textily spôsobujú vznik mikroplastov v životnom prostredí, voči ktorým sa EÚ snaží prísnymi 

opatreniami zakročiť. 

Jedným z riešení je vybrať z komunálneho odpadu tú zložku, ktorú už v súčasnosti vieme na 

Slovensku úspešne recyklovať – textil. Zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre 

textil je opatrenie, ktoré je odporúčané aj EK a je úspešne realizované vo viacerých členských 

krajinách. Je preto logickým riešením aj na Slovensku. 

 

Rozšírená zodpovednosť výrobcov bude znamenať: 

- stanovenie kvantitatívnych cieľov pre zber a recykláciu odpadového textilu, ktorých 

plnenie bude kontrolovateľné štátnymi orgánmi, 

- zvýšenie podielu triedených zložiek komunálneho odpadu s benefitom pre obce vo forme 

zníženého poplatku za skládkovanie, 

- znevýhodnenie tzv. rýchlej módy“, teda výrobcov (dovozcov, značiek), ktoré vyrábajú 

šatstvo s cieľom zisku na úkor životného prostredia a sociálnych a pracovných podmienok 

zamestnancov (predovšetkým v ázijských krajinách) – čím viac predajú, tým viac budú 

musieť vyzbierať, resp. zabezpečiť zber odpadového textilu, 

- podpora recyklačných zariadení na spracovanie odpadového textilu. 

-  

Pre zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov je potrebné novelizovať súčasné znenie 

zákona o odpadoch a takisto vyhlášku Ministerstva životného prostredia SR č. 366/2015 Z. z.  

Obidva návrhy sú súčasťou tohto materiálu. 
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Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 

Čl. I 

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 91/2016 Z. z., 313/2016 Z. z., 90/2017 Z. z., 292/2017 Z. z., 106/2018 Z. z., 177/2018 Z. z., 

208/2018 Z. z., 312/2018 Z. z., 302/2019 Z. z., 364/2019 Z. z., 460/2019 Z. z. a 74/2020 Z. z. 

sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. Za § 75 sa vkladá ôsmy oddiel, ktorý znie: 

„Ôsmy oddiel 

Textil a odpadový textil 

 

§75a 

Definície 

(1) Textil je pre potreby tohto zákona všetko šatstvo a textilné výrobky určené pre priamu 

spotrebu, vrátane pracovných odevov, textilných výrobkov určených pre osobnú hygienu, 

bytového textilu a HORECA vyrobené činnosťami 13.91, 13.92, 13.93, 14.13, 14.14, 

14.19, 14.31 a 14.39 podľa osobitného predpisu
96a)

. 

(2) Odpadový textil je textil, ktorý sa stal odpadom s výnimkou odpadu z výroby textilu 

a výrobkov nevyhovujúcej kvality. 

(3) Výrobca textilu je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá uvádza textil 

na trh Slovenskej republiky. 

(4) Uvedenie textilu na trh Slovenskej republiky je prvé dodanie textilu z etapy výroby alebo 

dovozu do etapu distribúcie alebo použitia. 

(5) Distribútor textilu je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo 

miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje textil konečným 

spotrebiteľom či už samostatne alebo ako súčasť služieb. 

(6) Zberné miesto odpadového textilu je miesto určené na základe zmluvy s organizáciou 

zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov textilu, zriadené na dostupnom mieste, 

v blízkosti konečného spotrebiteľa, kde môže konečný spotrebiteľ bezplatne odovzdať 

odpadový textil do nádoby určenej na tento účel. 

 

§75b 

Povinnosti výrobcu textilu 

(1) Výrobca textilu je v súlade s povinnosťami uvedenými v § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť: 

a) nakladanie s odpadovým textilom vyzbieranom v príslušnom kalendárnom roku 

v Slovenskej republike najmenej do výšky cieľov stanovených v prílohe č. 3, 

b) odovzdanie odpadového textilu spracovateľovi, pričom je potrebné postupovať 

v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva podľa § 6 ods. ods. 1, 

Komentár [EB1]: bude iba jeden textil, 
teda šatstvo aj textílie a ciele sa budú plniť 
spoločne, lebo teraz nevieme, či by sa našlo 
dostatok napr. odpadových kobercov, aby 
sa nimi plnili limity za koberce; ak sa časom 
ukáže potreba, bude možné to zmeniť 

Komentár [EB2]: toto znamená, že 
v prípade second handu – ak sa dovezie zo 
zahraničia, bude sa zaň platiť, ak sa bude 
predávať slovenský, tak nie; ak prejde 
procesom prípravy na použitie, tzn. ak bol 
odovzdaný ako odpad do zariadenia na 
prípravu na opätovné použitie s patričným 
súhlasom, tak sa zaň bude platiť 

Komentár [EB3]: Uprednostniť 
opätovné použitie alebo prípravu na 
opätovné použitie 
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c) ohlásenie množstva textilu uvedeného na trh a množstva vyzbieraného odpadového 

textilu koordinačnému centru pre prúd odpadového textilu za obdobie kalendárneho 

roka do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka, 

d) pri predaji textilu oddelené uvádzanie nákladov na zber, prepravu a spracovanie 

odpadového textilu na daňovom doklade alebo inom doklade vyhotovenom pri predaji. 

(2) Výrobca textilu nemôže plniť svoje povinnosti individuálne. 

 

§75c 

Povinnosti distribútora textilu 

(1) Distribútor textilu je povinný oddelene uvádzať náklady na zber, prepravu 

a spracovanie odpadového textilu na daňovom doklade alebo inom doklade 

vyhotovenom pri predaji. 

 

§75d 

Povinnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre textil 

(1) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre textil, zabezpečujúca systém združeného 

nakladania s odpadovým textilom je okrem povinností podľa § 28 ods. 4 povinná: 

a) zabezpečiť oddelený zber odpadového textilu niektorým z nasledujúcich 

spôsobov: 

1. triedeným zberom v obciach na základe zmluvy s obcami, 

2. zber prostredníctvom zberného miesta odpadového textilu, alebo  

3. mobilným zberom odpadového textilu v obciach na základe zmluvy, 

b) zabezpečiť plnenie cieľov podľa prílohy č. 3, 

c) ohlasovať množstvá odpadového textilu vyzbieraného v rámci triedeného zberu 

alebo zberu prostredníctvom zberného miesta odpadového textilu alebo mobilného 

zberu obci, na území ktorej sa odpadový textil vyzbieral v príslušnom 

kalendárnom roku, a to do 31. januára nasledujúceho roka.“ 

 

2. V § 81 ods. 8 písm. e) sa na konci pripája bod 6, ktorý znie: 

 „6. odpadového textilu.“ 

 

3. V §81 sa za odsek 26 vkladá odsek 27, ktorý znie: 

„(27) Obec je povinná umožniť tomu, kto vykonáva zber, prepravu a spracovanie 

odpadového textilu 

a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém triedeného zberu odpadového textilu, 

b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber 

komunálnych odpadov.“ 

 

 

 

 

 

Komentár [EB4]: Nakoľko textil je 
definovaný podobne ako neobalové 
výrobky ako ten, ktorý končí 
v komunálnom odpade, nie je možné 
individuálne plnenie povinností, lebo sa 
k danému kusu textilu nevie priradiť daná 
obec, v ktorej textil končí ako odpad 

Komentár [EB5]: Nech ľudia vedia, čo 
to stojí a nech sa zamyslia nad rýchlou 
módou 

Komentár [EB6]: Nechala by som úplne 
na OZV, aby si to celé organizovala sama; 
akonáhle sa v zákone popisujú požiadavky 
detailnejšie, zvyčajne sú v praxi 
nevykonateľné 

Komentár [EB7]: kvôli tomu, aby si 
obec mohla tieto množstvá započítať do 
poplatku za skládkovanie 

Komentár [EB8]: napr. na zbernom 
dvore obce 
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4. Do prílohy č. 3 sa vkladá bod VIII, ktorý znie: 

„VIII. Ciele odpadového hospodárstva v oblasti odpadového textilu 

Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti zberu odpadového textilu je množstvo 

odpadového textilu pre jednotlivého výrobcu textilu, ktoré zodpovedá nasledujúcemu podielu 

z množstva textilu uvedeného jednotlivým výrobcom na trh Slovenskej republiky 

v predchádzajúcom kalendárnom roku 

a) v rokoch 2021 až 2025 30%, 

b) v rokoch 2026 a nasledujúcich 40 %. 

 

Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadovým textilom je dosiahnuť 

mieru prípravy na opätovné použitie alebo recyklácie najmenej vo výške 50 % z množstva 

vyzbieraného odpadového textilu.“ 

 

5. Za § 135g sa vkladá §135h, ktorý znie: 

„§135h 

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od [dátumu účinnosti] 

(1) Výrobca, ktorý sa k [dátumu účinnosti] považuje za výrobcu textilu a ktorý k tomuto dňu 

uvádza na trh textil, je povinný žiadosť o zápis do Registra výrobcov vyhradených výrobkov 

podať do [troch mesiacov od účinnosti], pričom povinnosť podľa § 30 ods. 3 je povinný 

splniť do [6 mesiacov od účinnosti]. 

(2) Na výrobcu textilu sa požiadavka na spôsob plnenia vyhradených povinností uvedená v § 

27 ods. 4 písm. e) až g), j) až k) a ods. 6 do [12 mesiacov od účinnosti] neuplatní. 

(3) Kto chce vykonávať činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre odpadový textil od 

[6 mesiacov od účinnosti], musí žiadosť o udelenie autorizácie doručiť na ministerstvo do 

[troch mesiacov od účinnosti]. 

 

Čl. II 

Účinnosť 

Tento zákon nadobúda účinnosť [1.1.2021]. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 96a znie: 

„
96a)

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006, ktorým sa zavádza 

štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky 

(Ú. v. ES L 393 30.12.2006, s. 1)“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komentár [EB9]: ak sa uvedie na trh 
100 t, musí sa vyzbierať 30 t a recyklovať 
15 t, 15 t sa môže spáliť v spaľovni, alebo 
z neho vyrobiť tuhé alternatívne palivo 
napr. pre cementárne, nesmie sa 
skládkovať (§13 zákona). 

Komentár [EB10]: plnenie cieľov sa 
začne až od začiatku roka, pri predpoklade 
účinnosti zákona od 1.1.2021 sa ciele budú 
plniť až v roku 2022. V roku 2021 bude mať 
výrobca povinnosť zaregistrovať sa a viesť 
evidenciu o textile uvedenom na trh SR 
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Vyhláška č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej 

povinnosti 
 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. c) a i) 

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov ustanovuje:  

Čl. I 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o 

evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení vyhlášky č. 246/2017 Z. z., vyhlášky 

č. 321/2017 Z. z. a vyhlášky č. 378/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:  

1. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý znie: 

 

„§ 18a 

Evidencia a ohlásenie o textile a odpadovom textile 

[k § 27 ods. 4 písm. h) zákona] 

(1) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre textil vedie evidenciu o textile uvedenom na 

trh Slovenskej republiky priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov, 

potrebných na vypracovanie ohlásenia, na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe 

19a tabuľke č. 1. 

(2) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre textil vedie evidenciu o nakladaní 

s odpadovým textilom priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov, 

potrebných na vypracovanie ohlásenia, na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe 

19a tabuľke č. 2. 

(3) Evidencia podľa odsekov 1 a 2 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej 

podobe päť rokov. 

(4) Ohlásenie o údajoch z evidencie o textile a nakladaní s odpadovým textilom podáva 

organizácia zodpovednosti výrobcov súhrnne za obdobie kalendárneho roka na tlačive, 

ktorého vzor je uvedený v prílohe 19a ministerstvu do 28. februára nasledujúceho 

roka. 

(5) Ohlásenie podľa odseku 4 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej 

podobe päť rokov.“ 

 

2. Vkladá sa príloha č. 19a, ktorá znie: 
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„Príloha 19a“ 

VZOR 

Ohlásenie o textile a nakladaní s odpadovým textilom 

Ohlásenie za rok:......................... 

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre textil 

IČO                     

Obchodné meno/Názov: 

Adresa 

Ulica: 

Obec:                                              PSČ: 

Štatutárny orgán 

Meno a priezvisko: 

Ulica: 

Obec:                                              PSČ: 

Telefón:                                           

E-mail:                                             

 

Zodpovedná osoba 

Meno a priezvisko: 

Telefón:                                           

 

E-mail:                                             

Číslo registrácie: 

Číslo autorizácie: 

Dátum: 

 

 

 

      -------------------------------------------------

---- 

   odtlačok pečiatky, meno a priezvisko 

a podpis  

Dátum: 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

odtlačok pečiatky, meno a priezvisko a podpis  

 

mailto:naraslovensko@gmail.com
http://www.narask.sk/


 

 
 

 
IČO: 42396336 

DIČ: 2120446625 
Registrácia: reg. č. VVS/1-900/90-46230-1 dňom 26.05.2015, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Právna forma: 701 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) 

 

Národná recyklačná agentúra Slovensko 
A.Hlinku 2568/33, 960 01 Zvolen 

naraslovensko@gmail.com 

www.narask.sk 

 

TABUĽKA č. 1 

 

Hmotnosť (t) 

Výroba Dovoz Vývoz Uvedené na trh v ohlasovanom roku (1)  
Uvedené na trh v roku predchádzajúcom 

ohlasovanému roku 

A B C T V 

Textil      

Poznámky: 

(1) Vzorec pre výpočet: T = A + B – C (za jednotlivé písmená sa dosadia hodnoty z príslušných stĺpcov)   

(2)  
 

TABUĽKA č. 2 

 
Zber 
(t) 

Recyklácia 
a príprava na 

opätovné 
použitie 

(t) 

Zhodnotenie Dosiahnuté 
percento 
zberu (%) 

Dosiahnuté percento 
recyklácie a prípravy 
na opätovné použitie 

(2) 

(%) 

Energetické (t) Iné (t) 

D E F G Z R 

Odpadový 
textil/ 
20 01 10 + 
20 01 11 

  

   

 

Poznámky: 
(1) 

Vzorec pre výpočet: Z = D / V x 100 
(2) 

Vzorec pre výpočet: R = E / D x 100
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Spôsob vypĺňania tlačiva  

OHLÁSENIE O TEXTILE A NAKLADANÍ S  ODPADOVOM TEXTILE 

 

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre textil (ďalej iba OZV pre textil) vypĺňa ohlásenie sumárne 

za všetkých svojich členov.  
 

Ohlásenie za rok– uvedie sa rok, za ktorý sa zasiela Ohlásenie o textile a odpadovom textile. 

 

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre textil  

 

IČO – uvedie sa identifikačné číslo OZV pre textil; ak má OZV pre textil IČO menšie ako 

osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet 8 miest. 

 

Obchodné meno/Názov – uvedie sa názov OZV pre textil (právnickej osoby). 

 

Adresa - uvedie sa presná a úplná adresa OZV pre textil  

 

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, e-mail,  osoby tak, ako je zapísaná v 

príslušnom registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich meno, 

priezvisko, dátum a podpis. 

 

Zodpovedná osoba – uvedie sa meno a priezvisko poverenej osoby, ktorá je zodpovedná za 

vypĺňanie tlačiva, jej telefón a e-mail. 

 

Číslo registrácie – uvedie sa číslo registrácie OZV pre textil. 

 

Číslo autorizácie - uvedie sa číslo autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre 

textil.  

 

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva. 
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TABUĽKA č. 1 

 

Stĺpec A (Výroba) – uvedie sa hmotnosť textilu, ktoré výrobcovia združení v OZV pre textil 

uviedli na trh Slovenskej republiky. 

 

Stĺpec B (Dovoz) – uvedie sa hmotnosť textilu, ktorý výrobcovia združení v OZV pre textil uviedli 

na trh Slovenskej republiky z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo doviezli z iného 

ako členského štátu do Slovenskej republiky.  

 

Stĺpec C (Vývoz) – uvedie sa hmotnosť textilu, vyvezeného z územia Slovenskej republiky. 

 

Stĺpec T (Uvedené na trh) – uvedie sa hmotnosť textilu, uvedeného trh Slovenskej republiky. 

Vzorec Stĺpec T = Stĺpec A (Výroba) + Stĺpec B (Dovoz) - Stĺpec C (Vývoz). 

 

TABUĽKA č. 2 

 

Stĺpec D (Zber) - uvedie sa množstvo vyzbieraného odpadového textilu v tonách. 

 

Stĺpec E (Recyklácia a príprava na opätovné použitie) - uvedie sa súčet hmotnosti 

recyklovaného odpadového textilu činnosťou R3 podľa prílohy č. 1 zákona a opätovne použitého 

odpadového textilu. 

 

Zhodnotenie - – uvedie sa hmotnosť materiálovo a energeticky zhodnoteného odpadového textilu. 

 

Stĺpec F (Energetické) - uvedie sa hmotnosť energeticky zhodnotených odpadových na území 

Slovenskej republiky činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.  

 

Stĺpec G (Iné) - uvedie sa hmotnosť zhodnotených odpadových pneumatík, zhodnotených na území 

Slovenskej republiky inou činnosťou ako R1 až R11. 

 

Stĺpec Z (Dosiahnuté percento zberu) uvedie sa ako pomer hmotnosti vyzbieraného odpadového 

textilu (stĺpec D) a množstva textilu uvedeného na trh Slovenskej republiky v roku 

predchádzajúcom ohlasovanému roku (stĺpec V). Vzorec: Stĺpec Z = Stĺpec D  / Stĺpec V x 100 

 

Stĺpec R (Dosiahnuté percento recyklácie) uvedie sa ako percentuálny pomer súčtu hmotnosti 

recyklovaného odpadového textilu činnosťou R3 podľa prílohy č. 1 zákona a opätovne použitého 

odpadového textilu (stĺpec E) a celkovej hmotnosti vyzbieraného odpadového textilu (stĺpec D).  

Vzorec Stĺpec R = Stĺpec E  / Stĺpec D x 100.“ 
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Odborní garanti návrhu: 

Ing. Elena Bodíková, PhD. 

Ing. Miroslav Futrikanič 

Ing. Ján Plesník 

 

Návrh podporujú: 
1. Združenie miest a obcí Slovenska 

2. Environmentálne združenia 

- Združenie domových samospráv 

- Inštitút vodnej politiky 

- Slovenská asociácia životného prostredia 

- EKOTREND  Slovakia – Zväz ekologického poľnohospodárstva 

3. Združenia právnických osôb 

- Slovenský plastikársky klaster 

- Konopný Klaster 

- Regionálny  inovačný priemyselný klaster Rimavská kotlina - REPRIK 

- Ipeľský energetický environmentálny klaster IPEEK 

- Národný energetický klaster 

- Únia klastrov Slovenska 

4. Akademická obec 

- Združenie UNIVET pre vedu, výskum a vývoj textilu automobilového priemyslu 

(Technická univerzita vo Zvolene, Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická univerzita v 

Bratislave, Žilinská univerzita v Žiline,, Zväz automobilového priemyslu SR) 

- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

5. Sektor MSP a sociálnej ekonomiky 

- Platforma Malého, stredného a rodinného podnikania a živnostníkov 

- Živnostenské  spoločenstvo mesta Zvolen 

- Slovenská asociácia malého a stredného podnikania a živnostníkov - SAMP 

- Regionálne poradenské centrá sociálnej ekonomiky 

- Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku - ASES 

- Platforma registrovaných sociálnych podnikov - podnik obehového hospodárstva POH, s.r.o., 

r.s.p. 

- Platforma  pre zamestnanosť marginalizovanej rómskej komunity - Andromeda SK, s.r.o. 

 
Vo Zvolene 16.07.2020 

Matej Plesník, DiS.  
Predseda NARA-SK 

Kontakt: 

mobil: +421 907 136 851 

mail: naraslovensko@gmail.com 

www.narask.sk 

 

Lučenecká cesta 2266/6 

960 01 Zvolen 
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