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Kódy činností a kódy nakladania s odpadmi 
 
 
Kódy činnosti: 
Tabuľka 4   
Kód 
činnosti    
P  Pôvodca odpadu  
M  Držiteľ odpadu (použije sa iba vtedy, ak sa nedá použiť iný kód činnosti) 

V  
Zber odpadov vrátane mobilného zberu (uvedie sa aj pre registráciu vydanú na zber 
odpadov) 

R  Zhodnocovanie odpadov  
D  Zneškodňovanie odpadov  
O Obchodník 
S Sprostredkovateľ 

  
Kódy nakladania: 
Tabuľka 5  
Kód  Iné nakladanie s odpadom 
Z  Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s ním  
DO  Odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti  
PO Príprava na opätovné použitie 
V Zber 
TÚ Využitie odpadu na úpravu terénu 
OO Prijatie/Odovzdanie obchodníkovi 
OS Prijatie/Odovzdanie sprostredkovateľovi  
SVZ Dočasné uloženie výkopovej zeminy 
PS Dočasné uloženie odpadu v prekládkovej stanici komunálneho odpadu 

 
Tabuľka 6  
Kód  Zhodnocovanie odpadov  
R1  Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom  
R2  Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel  

R3  
Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá 
(vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)   
(Patrí sem aj splyňovanie a pyrolýza využívajúce zložky ako chemické látky.) 

R4  Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín  

R5  
Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov 
(Patrí sem aj čistenie pôdy, ktorého výsledkom je jej obnova, a recyklácia anorganických 
stavebných materiálov.)  

R6  Regenerácia kyselín a zásad  
R7  Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia  
R8  Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov  
R9  Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie  

R10  
Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie 
životného prostredia  

R11  Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10  

R12  

Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11  
(Ak neexistuje iný vhodný R-kód, môžu sem patriť predbežné činnosti pred zhodnocovaním, 
vrátane predbežnej úpravy, okrem iného napríklad rozoberanie, triedenie, drvenie, stláčanie, 
peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie, opätovné balenie, triedenie, miešanie 
a zmiešavanie pred podrobením sa ktorejkoľvek z činností R1 až R11.) 

R13  
Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného 
uloženia pred zberom na mieste vzniku)  
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Tabuľka 7  
Kód  Zneškod ňovanie odpadov  
D1  Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)  

D2  
Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde 
atď.)  

D3  
Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo 
prirodzených úložísk atď.)  

D4  
Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do 
jám, odkalísk atď.)  

D5  

Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s 
povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného 
prostredia)  

D6  Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov  
D7  Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno  

D8  
Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, 
ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12  

D9  

Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo 
zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, 
kalcinácia atď.)  

D10  Spaľovanie na pevnine  
D11  Spaľovanie na mori  
D12  Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atď.)  

D13  

Zmiešavame alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12  
(Ak sa nehodí iný D-kód, môže to zahŕňať predbežné činnosti pred zneškodnením vrátane 
predbežnej úpravy, ako aj okrem iného napríklad triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, 
sušenie, šrotovanie, kondicionovanie alebo separovanie pred akoukoľvek činnosťou 
označenou D1 až D12.) 

D14  Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13 

D15  
Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred 
zberom na mieste vzniku)  

 
modrý text  – poznámky, odkazy 
 


