
2.  PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE
 • CIELE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A REÁLNOSŤ ICH SPLNENIA      Ing. Juraj Špes

 • HLAVNOU TÉMOU STRETNUTIA ODBORNÍKOV IMPELU V BRATISLAVE BOLO SKLÁDKOVANIE
 Ing. Monika Medovičová

 • VPLYV ĽUDSKEJ ČINNOSTI NA KVALITU POVRCHOVÝCH VÔD V LOKALITE ZEMPLÍNA
 MVDr. Eva Holotová, Ing. Igor Miňo, PhD., MVDr. Rudolf Hromada PhD., MVDr. Ľuboš Korytár, PhD., prof. MVDR. Miroslav Ondrašovič, CSc.

 • EFEKTÍVNEJŠÍM HOSPODÁRENÍM S PROSTRIEDKAMI VYNAKLADANÝMI NA ŽIVOTNÉ  
  PROSTREDIE MÔŽEME UŠETRIŤ 130 MILIÓNOV EUR      Kolektív

 • PARKOVISKO NAMIESTO SPAĽOVNE NEBEZPEČNÉHO ODPADU ZA 4 MILIÓNY V TRNAVE      Kolektív

 • VÝVOJ V KAUZE CHEMICKÁ SKLÁDKA VO VRAKUNI      Kolektív

 • KAUZA ODSTRELU MEDVEDICE INGRID      Kolektív

 • KAUZA NAFTAGATE VYÚSTILA DO OPRÁVNENÉHO PODOZRENIA Z KARTELOVEJ  
  DOHODY NEMECKÝCH AUTOMOBILIEK      Kolektív

 • KAUZA POVOLENIA ŤAŽBY UHLIA V 12. ŤAŽOBNOM ÚSEKU DOBÝVACIEHO  
  PRIESTORU NOVÁKY      Kolektív

1.
 MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE  
 A ZNEŠKODŇOVANIE

 • VYUŽITIE NANOTECHNOLÓGIÍ NA ODSTRAŇOVANIE ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK PRI SANÁCII  
  KONTAMINOVANÝCH VÔD A PÔD      Katarína Dercová, Hana Horváthová, Miriama Monoková

 • PREHĽAD MOŽNOSTÍ NAKLADANIA S ODPADMI Z POLYSTYRÉNU
 K. Blašková, O. Malkova, J. Trpčevská

 • AKTIVITY NOVEJ KOMPOSTÁRNE V MICHALOVCIACH      Michal Stričík

 • POMÔŽU RECYKOVANÉ PLASTY RIEŠIŤ OCHRANU PRED EKOLOGICKÝM HLUKOM?
 h. prof. Ing. František Mátel, CSc.

 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA      Kolektív

 • PROJEKT NA SPRACOVANIE OJAZDENÝCH VOZIDIEL V RYBANOCH      Kolektív

 • PETÍCIE PROTI PREVÁDZKE NA SPRACOVANIE PLASTOV V ZACHAROVCIACH      Kolektív

 • EURÓPSKA ÚNIA PODPORILA PROJEKT „FUELCNG“ NA ROZŠÍRENIE POUŽÍVANIA  
  SKVAPALNENÉHO A STLAČENÉHO ZEMNÉHO PLYNU V DOPRAVE NA SLOVENSKU      Kolektív

 • POZITÍVNE PRÍNOSY ZAPRACOVANIA POZBEROVÉHO RASTLINNÉHO ODPADU  
  (VRÁTANE KOREŇOVÝCH SÚSTAV) DO PÔDY

 doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD., Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., prof. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD.

 • V ŠALI ZABEZPEČUJE MESTSKÚ HROMADNÚ DOPRAVU NOVÝ ELEKTROBUS      Kolektív

3. SPEKTRUM
 • ENVIROSÚŤAŽE PRE DETI A MLÁDEŽ      Kolektív

 • MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA EKOPLAGÁT      Kolektív

 • POČAS „DŇA PRE DUNAJ“ VYZBIERALI DOBROVOĽNÍCI TONU ODPADU      Kolektív

 • SLOVENSKÉ NERASTNÉ BOHATSTVO JE PESTRÉ, NO AJ KVÔLI ODPORU  
  OBYVATEĽSTVA SA AKTÍVNE VYUŽÍVA LEN ASI TRETINA      Kolektív

 • BOLI VYHLÁSENÉ NOVÉ ENVIRONMENTÁLNE ORIENTOVANÉ GRANTY      Kolektív

 • JUBILEJNÝ PÄTNÁSTY ROČNÍK ANKETY STROM ROKA      Kolektív

 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA      Kolektív



1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODÒOVANIE

 � VYUŽITIE NANOTECHNOLÓGIÍ NA ODSTRAÒOVANIE ZNEÈISŤUJÚCICH LÁTOK PRI SANÁCII 
KONTAMINOVANÝCH VÔD A PÔD .......................................................................................................................................5
Katarína Dercová, Hana Horváthová, Miriama Monoková

 � PREH¼AD MOŽNOSTÍ NAKLADANIA S ODPADMI Z POLYSTYRÉNU .......................................................................15 
 K. Blašková, O. Malkova, J. Trpèevská

 � AKTIVITY NOVEJ KOMPOSTÁRNE V MICHALOVCIACH ...............................................................................................19 
 Michal Strièík

 � POMÔŽU RECYKOVANÉ PLASTY RIEŠIŤ OCHRANU PRED EKOLOGICKÝM HLUKOM? ....................................21
  h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 � Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA ................................................................................................. 23
  Kolektív
 � PROJEKT NA SPRACOVANIE OJAZDENÝCH VOZIDIEL V RYBANOCH................................................................... 25
  Kolektív
 � PETÍCIE PROTI PREVÁDZKE NA SPRACOVANIE PLASTOV V ZACHAROVCIACH ................................................ 25
  Kolektív
 � EURÓPSKA ÚNIA PODPORILA PROJEKT „FUELCNG“ NA ROZŠÍRENIE POUŽÍVANIA

SKVAPALNENÉHO A STLAÈENÉHO ZEMNÉHO PLYNU V DOPRAVE NA SLOVENSKU ....................................... 26
  Kolektív
 � POZITÍVNE PRÍNOSY ZAPRACOVANIA POZBEROVÉHO RASTLINNÉHO ODPADU

(VRÁTANE KOREÒOVÝCH SÚSTAV) DO PÔDY............................................................................................................... 26
  doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD., Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., prof. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD.
 � V ŠALI ZABEZPEÈUJE MESTSKÚ HROMADNÚ DOPRAVU NOVÝ ELEKTROBUS .................................................27
  Kolektív

 2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 � CIELE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A REÁLNOSŤ ICH SPLNENIA .................................................................. 28 
 Ing. Juraj Špes

 � HLAVNOU TÉMOU STRETNUTIA ODBORNÍKOV IMPELU V BRATISLAVE BOLO SKLÁDKOVANIE .................. 29
  Ing. Monika Medovièová
 � VPLYV ¼UDSKEJ ÈINNOSTI NA KVALITU POVRCHOVÝCH VÔD V LOKALITE ZEMPLÍNA .................................. 32
  MVDr. Eva Holotová, Ing. Igor Miòo, PhD., MVDr. Rudolf Hromada PhD., MVDr. ¼uboš Korytár, PhD., prof. MVDR. 

Miroslav Ondrašoviè, CSc.
 � EFEKTÍVNEJŠÍM HOSPODÁRENÍM S PROSTRIEDKAMI VYNAKLADANÝMI NA ŽIVOTNÉ

PROSTREDIE MÔŽEME UŠETRIŤ 130 MILIÓNOV EUR ............................................................................................... 34
  Kolektív
 � PARKOVISKO NAMIESTO SPA¼OVNE NEBEZPEÈNÉHO ODPADU ZA 4 MILIÓNY V TRNAVE .......................... 35
  Kolektív
 � VÝVOJ V KAUZE CHEMICKÁ SKLÁDKA VO VRAKUNI ................................................................................................. 36
  Kolektív
 � KAUZA ODSTRELU MEDVEDICE INGRID.........................................................................................................................37
  Kolektív
 � KAUZA NAFTAGATE VYÚSTILA DO OPRÁVNENÉHO PODOZRENIA Z KARTELOVEJ DOHODY

NEMECKÝCH AUTOMOBILIEK........................................................................................................................................... 38
  Kolektív
 � KAUZA POVOLENIA ŤAŽBY UHLIA V 12. ŤAŽOBNOM ÚSEKU DOBÝVACIEHO PRIESTORU

NOVÁKY ................................................................................................................................................................................... 40
  Kolektív

3. SPEKTRUM

 � ENVIROSÚŤAŽE PRE DETI A MLÁDEŽ ............................................................................................................................. 42
  Kolektív
 � MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA EKOPLAGÁT ............................................................................................ 43
  Kolektív
 � POÈAS „DÒA PRE DUNAJ“ VYZBIERALI DOBROVO¼NÍCI TONU ODPADU ........................................................... 44
  Kolektív
 � SLOVENSKÉ NERASTNÉ BOHATSTVO JE PESTRÉ, NO AJ KVÔLI ODPORU OBYVATE¼STVA

SA AKTÍVNE VYUŽÍVA LEN ASI TRETINA ........................................................................................................................ 44
  Kolektív
 � BOLI VYHLÁSENÉ NOVÉ ENVIRONMENTÁLNE ORIENTOVANÉ GRANTY .............................................................. 45
  Kolektív
 � JUBILEJNÝ PÄTNÁSTY ROÈNÍK ANKETY STROM ROKA ........................................................................................... 46
  Kolektív
 � ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIÈIA .......................................................................................................................................47
  Kolektív

OBSAH



15

Preh¾ad možnosti nakladania s odpadmi z polystyrénu

PREH¼AD MOŽNOSTI NAKLADANIA S ODPADMI Z POLYSTYRÉNU

Blašková K., Malkova O., Trpèevská J.*

ÚVOD

V súèasnosti dopyt po polymérnych materiáloch prudko stú-
pa, a to nielen z dôvodu nahradenia kovov v urèitých apliká-
ciách, ale aj z dôvodu menej nákladnej výroby a ich širokej 
využite¾nosti. Polymérne materiály majú nižšiu hustotu než 
kovové materiály, a tak môžu byś využité v odvetviach, kde je 
potrebné znižovaś hmotnosś výrobku pri zachovaní urèitých 
pevnostných vlastnosti. Majú široké využitie, napr. v automo-
bilovom priemysle, v potravinárskom sektore, pri výrobe hra-
èiek, tepelno-izolaèných panelov, obalov na elektroniku, ako 
aj v lekárskych aplikáciách.

Plasty sa stali dôležitou súèasśou životného štýlu a globálna 
produkcia plastových komodít sa poèas posledných 50 rokov 
znaène zvýšila – v roku 2015 dosiahla viac ako 300 miliónov 
ton. V súèasnosti je Európa na druhom mieste vo svetovej 
výrobe plastických materiálov. Najvyššou mierou sa do pro-
dukcie plastov zapája Èína (27,8 %), EÚ (18,5 %) a NAFTA 
(USA, Kanada a Mexiko) (18,5 %). Najnižšia produkcia je v 
krajinách ako Japonsko (4,3 %), Latinská Amerika (4,4 %), 
Rusko, Ukrajina a Bielorusko (spolu 2,6 %). Najvyššia spot-
reba plastov je v krajinách NAFTA. Najnižšia spotreba bola 
zaznamenaná v krajinách Stredného východu, Afriky a Ázie. 

Široké využitie týchto materiálov má za následok produkciu 
ve¾kého množstva odpadov na báze polymérov. Z toho dôvo-
du je potrebné venovaś pozornosś zhodnocovaniu týchto typov 
odpadov, ktoré aj pri zhodnocovaní a nesprávnej manipulácií 
môžu maś negatívny dopad na ¾udský organizmus a životné 
prostredie. Najrozšírenejším spôsobom nakladania s plasto-
vým odpadom na Slovensku je v súèasnosti jeho zneškod-
òovanie v rozsahu 43 %, potom nasleduje energetické zhod-
notenie (34 %) a až na poslednom mieste je jeho recyklácia 
(24 %) [1-3]. 

1. POLYMÉRNE MATERIÁLY A ICH DELENIE

Polymérne materiály sa rozde¾ujú pod¾a spôsobu výroby a 
vlastností na plasty a elastoméry. 

Plasty sú polyméry, ktoré sa pri vonkajšom namáhaní defor-
mujú, prièom ide o deformácie prevažne nezvratného (trva-
lého) charakteru. Za bežných podmienok sú väèšinou tvrdé, 
èasto aj krehké. Pod¾a správania sa pri zahrievaní ich delíme 
na termoplasty a reaktoplasty. 

Termoplasty a reaktoplasty sa ïalej èlenia na jednotlivé typy so 
špecifickými vlastnosśami. Termoplasty sú materiály, ktoré pri 
zahrievaní mäknú (prechádzajú do plastického stavu) a možno 
ich tvarovaś. Do taveniny prechádzajú po zahriatí nad teplotu 
topenia. Spätným ochladením pod túto teplotu prechádzajú 
opäś do tuhého stavu. Pri zahrievaní neprebieha chemická 

reakcia a poèas spracovania sa nemení ich chemická štruk-
túra. Zmeny, ktorými materiál prechádza, majú iba fyzikálny 
charakter a proces mäknutia alebo tuhnutia je vratný (možno 
ho teoreticky opakovaś do nekoneèna. 

Typickými predstavite¾mi plastov sú polyetylén (PE), polypro-
pylén (PP), polyetyléntereftalát (PET), vysokohustotný polyety-
lén (HDPE), nízkohustotný polyetylén (LDPE), polystyrén (PS), 
polyvinylchlorid (PVC), polyoxymetylén (POM)[4].

Plasty možno vyrábaś rôznymi spôsobmi, napríklad: 

 – vytláèanie (a), 

 – kalandrovanie (b), 

 – vyfukovanie (c), 

 – vstrekovanie (d), 

 – špeciálne vyfukovanie (e), 

 – rotaèné tvárnenie (f) a 

 – iné [5 – 7].

 (a) (b)

 (c) (d)

 (e) (f) 

Obr. 1: Spôsoby výroby plastov vytláèanie (a), kalandrovanie (b), 
vyfukovanie (c), vstrekovanie (d) špeciálne vyfukovanie (e), rotaè-
né tvárnenie (f).

*  Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
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2. RECYKLÁCIA PLASTOV

V súèasnosti je recyklácia plastových odpadov problematic-
ká. Tradièné plasty majú dostatoène pevnú štruktúru a nede-
gradujú ¾ahko v okolitom prostredí. Polymér potrebuje stovky 
rokov, aby sa rozložil v bežných podmienkach životného pro-
stredia. Recyklácia plastového materiálu môže byt vykonaná 
iba 2 až 3 krát, pretože èim viac sa materiál recykluje, tým 
viac sa znižuje jeho pevnosś v dôsledku tepelnej degradácie. 

Recyklácia materiálu môže byś vykonaná v rôznych stupòoch, 
a to: primárne, sekundárne, terciárne alebo kvartérne [8].

 – Primárna recyklácia je charakterizovaná spracovaním 
plastového odpadu na výrobky, ktoré sú používané na 
rovnaký úèel ako pred spracovaním. 

 – Sekundárny stupeò recyklácie je charakterizovaný 
spracovaním plastového odpadu na výrobok, ktorý sa 
využíva na iný úèel, než mal pôvodný výrobok. Primárne 
a sekundárne stupne recyklácie sú široko využívané a 
bývajú spájané s mechanickou recykláciou plastov po-
mocou mechanických zariadení, peletizácie, vstrekova-
nia, vytláèania a drvenia. 

 – Terciárna recyklácia je založená na depolymerizácií od-
padových plastov na monoméry metódami, ako je pyro-
lýza, solvolýza, krakovanie a pod. 

 – Kvartérnou recykláciou dochádza k spa¾ovaniu odpa-
dového plastu, ale s využitím jeho energie [8].

3. POLYSTYRÉN (PS)

Polystyrén je tretí najdôležitejší polymér. Tento termoplastický 
polymér sa obvykle vyrába polymerizaèným procesom s via-
cerými charakteristickými vlastnosśami, prièom vzniká poly-
mérny uhlíkový reśazec s fenylovou skupinou C

6
H

5
 na každom 

druhom atóme uhlíka. Východiskovým materiálom na výrobu 
polystyrénu je styrén [9-12].

Medzi najrozšírenejšie druhy polystyrénu patria: 

 – expandovaný alebo penový polystyrén (EPS), 

 – extrudovaný polystyrén (XPS) a 

 – rázu-vzdorný polystyrén (HIPS). 

Penový PS (EPS) – je druh polymérneho styrénu, ktorý je vy-
tvorený z jednotlivých buniek obsahujúcich vzduch, prièom 
priemer buniek je 80 až 150 mikrometrov. Štandardný PS má 
mnohé cenné vlastnosti, ale aj jednu ve¾mi ve¾kú nevýhodu 
– je krehký. Aby sa zlepšili vlastnosti PS, do hmoty PS sa pri-
dáva pružnejší (kauèukovitý) materiál a vyrába sa nový typ PS 
– HIPS. XPS má odlišné vlastnosti než majú ostatné druhy PS 
a používa sa taktiež na tepelnú izoláciu [11,12,17].

Fyzikálne vlastnosti PS môžu byś upravené tak, aby vyhovovali 
každej aplikácii. Bolo vyvinuté množstvo metód na zvýšenie 
jeho mechanickej pevnosti, zlepšenie odolnosti voèi nárazom 
a zlepšenie tepelno-izolaèných vlastnosti. Najväèšie uplatne-
nie polystyrénu je v oblasti balenia – najmä potravín a stude-
ných nápojov. Na obr. 2 možno vidieś využitie PS vo svete a v 
tab. 1 jeho roènú produkciu [18].

 

Obr. 2: Využitie polystyrénu.

Tab. 1: Roèná produkcia polystyrénu v mil.ton [18].

Produkcia PS [%]
Svet 14,6

Európa 3,4

USA 4,0

Rusko 0,27

4. MOŽNOSTI SPRACOVANIA ODPADOV 
Z POLYSTYRÉNU

Spracovatelia využívajú polystyrénový „technologický od-
pad“ po dobe životnosti v opätovnom spracovate¾skom cykle, 
a to najmä pri výrobe penového PS pre izolaène úèely. Použité 
obalové výrobky z EPS sa väèšinou spracovávajú v inej vetve, 
ako bola ich primárna funkcia.

Okrem spracovania na stavebné izolácie sa polystyrénový 
odpad bežne energeticky zhodnocujú – spa¾uje s ostatným 
plastovým odpadom. Takýto prístup sa uplatòuje v západnej 
Európe.

Ciele nakladania s plastovým odpadom sú zamerané na to, 
aby v budúcnosti došlo ku komplexnému spracovaniu odpa-
dov z polystyrénu a obmedzilo sa jeho ukladanie na skládky 
odpadov. Obvykle sa za hlavné zdroje polystyrénových odpa-
dov považujú: obalové materiály pre chladnièky, praèky, poèí-
taèe, EPS odpady zo stavebníctva, z búrania stavieb a výroby 
panelov, zo zatep¾ovania budov a pod. [19,20].

Obr. 3 zobrazuje spôsoby recyklácie troch druhov PS, a to 
XPS, EPS a HIPS.

Cie¾om rozpúšśania XPS v olejoch je ich dokonalé rozpuste-
nie, a to pokia¾ možno (v èo najväèšej miere) bez degradácie. 
Najvhodnejšie rozpúšśadla sú prírodné látky, napr. terpény.

Zo schémy ïalej vyplýva, že zmes XPS a EPS je rozpustná 
v prírodných terpenoch (napr. d-limonén). Následne je zmes 
napeòovaná s použitím oxidu uhlièitého (99,8 %) pri vysokom 
tlaku po dobu 4 hodín. Výsledkom tohto chemického procesu 
je získanie produktu s penovou štruktúrou, ktorá sa odlišuje 
od štruktúry komerèného PS hustotou a pórovitosśou. Kvôli 
odlišným vlastnostiam recyklátu je tento spôsob recyklacie 

37

26
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13

11

1
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Obaly na jedlo
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iné)
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považovaný za menej vhodný, pretože nezabezpeèuje 100 
%-nú, rovnako kvalitnú náhradu. 

Obr. 3: Možnosti recyklácie plastových odpadov [21-29].

Rozpúšśanie EPS v acetóne a d-limonene sa neosvedèilo, 
pretože výsledný materiál nespåòa ani jednu požiadavku na 
vhodnosś recyklovaného materiálu. Vytláèanie pod tlakom, 
termokinetické miešanie a vytlaèánie do foriem sa naopak 
preukázalo ako vhodné, pretože recyklovaný materiál plno-
hodnotne nahradil komerèný PS.

Výroba zmesi pre stavebné úèely je najvhodnejším spôsobom 
spracovania EPS. Recyklovaný PS na 100 % nahradí komerè-

ný PS, je finanène nenároèný a množstvo výrobného odpadu 
je nízke. 

Spracovaním plastových zložiek z OEEZ (HIPS a ABS - Akrylo-
nitrilbutadienstyren) mechanickými procesmi je možné získaś 
vhodný recyklovaný materiál, ktorého mechanické vlastnosti 
sú podobné vlastnostiam primárneho materiálu. 

Pre pyrolýzne metódy, resp. tepelné procesy spracovania PS 
odpadu je typická vysoká rýchlosś ohrevu. Pyrolýzu charakte-
rizuje degradácia ohrevom bez prítomnosti kyslíka. Z materi-
álovej stránky je výhodná, pretože si nevyžaduje dodatoèné 
suroviny na realizáciu pyrolýzy, no môže dôjsś k úniku emisií 
do životného prostredia, preto je nutné h¾adaś alternatívne 
spôsoby recyklácie odpadov, resp. vyriešiś problematiku za-
chytávania vzniknutých emisií. 

Na základe štúdia odbornej literatúry bol vypracovaný návrh 
schémy vhodných možnosti spracovania PS, ktorý je zobra-
zený na obr. 4.

Zo schémy na obr. 4 možno vidieś, že spracovaný odpad tvo-
rí zmes odpadového PS. Prvým krokom je rozmerová úprava 
odpadu, resp. drvenie. Po drvení je nutné PS odpad separo-
vaś na jednotlivé typy, ktoré sa budú spracovávaś na základe 
ich rôznych vlastnosti. Jednotlivé zložky sa zo zmesi odsepa-
rujú pomocou gravitaèného rozdružovania na základe ich roz-
dielnych hustôt. Po separácii je potrebné odstrániś nežiaducu 
vlhkosś sušením. Z týchto krokov pozostáva prípravná èasś 
spracovania PS. 

Po príprave je možné pristúpiś k samotnému spracovaniu PS 
odpadu. Najvhodnejším spôsobom spracovania EPS je roz-

XPS
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púšśanie v prírodných olejoch. Rozpúšśaním sa získava mate-
riál bez degradácie, ktorý je možné následne zohriaś s prídav-
kom doplòujúcich aditív a vytlaèiś na nový výrobok. Na základe 
preštudovanej literatúry možno považovaś takýto výrobok za 
využite¾ný. 

Druhým spôsobom spracovania EPS je výroba PS granulátu, 
ktorý následne môžno lisovaś. Lisovaním sa získavajú hladké a 
dostatoène odolné dosky bez dutín. 

Polystyrén typu XPS možno tiež spracovávaś pomocou roz-
púšśania v prírodných olejoch s prípadným následným pou-
žitím CO

2
. Najprv sa materiál rozpustí a pomocou oxidu uh-

lièitého sa odstráni rozpúšśadlo. Potom sa realizuje proces 
napeòovania štruktúry nového recyklovaného materiálu. 

Tretí typ PS je HIPS, ktorému sa venuje najmenej štúdií, pre-
tože ide o nový materiál. HIPS nenašiel také široké uplat-
nenie ako EPS a XPS, preto sa problematikou spracovania 
tohto typu PS prakticky nikto nezaoberá. Avšak na základe 
teoretických poznatkov z preštudovanej literatúry možno de-
dukovaś, že HIPS je možné spracovávaś mechanicky. Materiál 
musí prejsś granuláciou a získané granuly sa dajú vytláèaś do 
foriem. 

Všetky vyššie uvedené spôsoby spracovania PS sú výhodné 
z ekologického a ekonomického h¾adiska. Chemické a me-
chanické metódy sú ekologicky nezávadné a šetria primárne 
suroviny. Aj z ekonomickej stránky sú výhodné kvôli nízkym 
nákladom na použité suroviny, dopravu a použité zariadenia.

Medzi efektívne metódy spracovania PS odpadu je možné za-
radiś aj pyrolýzu, pretože sa hodí pre všetky typy PS. Výhodou 
tejto metódy je, že pyrolýzou možno spracovaś aj zmiešaný (bez 
separácie na jednotlivé zložky), resp. zneèistený PS odpad. 

Pyrolýza má však aj nevýhody. Najzávažnejšou je, že pri vy-
sokých teplotách sa zaèínajú uvo¾òovaś nebezpeèné látky. 
Ïalšou nevýhodou je vyššia finanèná nároènosś procesu kvôli 
nákladom na použité zariadenia a dopravu. Pyrolýzu možno 
považovaś za vhodnú metódu iba za predpokladu nastavenia 
optimálnych charakteristík procesu. 

ZÁVER

V súèasnosti sa plasty a plastové výrobky stali súèasśou života 
každého z nás. Produkcia plastov vo svete presahuje viac ako 
300 mil. ton roène a rovnomerne s produkciou rastie aj ich 
spotreba, teda aj vznik odpadov.

Plasty majú negatívny vplyv na životné prostredie. Škodlivým 
faktorom plastov je zväèša ich chemické zloženie. Plasty sú 
vyrobené z neobnovite¾ných prírodných zdrojov, a to z uhlia, 
ropy a zemného plynu. Okrem toho, poèas produkcie plastov 
sa uvo¾òuje nezanedbate¾né množstvo toxických plynov. 

Pri spa¾ovaní sa taktiež uvo¾òujú nebezpeèné látky ako dioxíny 
a furány a zároveò sa stráca surovina z materiálového toku. Aj 
poèas skládkovania plastov dochádza ku zneèisśovaniu život-
ného prostredia a do ovzdušia sa uvo¾òujú emisie toxického 
oxidu uhlièitého. 

Polystyrén je z h¾adiska recyklácie perspektívny. Existujú 
úèinné technológie pre spracovanie PS odpadu, no v prvom 

rade je potrebné zabezpeèiś jeho zber. Zároveò je potrebné 
zabezpeèiś ïalší výskum, aby sa mohli technológie spracova-
nia zdokonalovaś a ïalej vyvíjaś..
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ÚVOD

Produkcia odpadu je vážnym problémom našej spoloènosti. 
Snaha znížiś množstvo odpadu zneškodòovaného skládkova-
ním a zvýšiś jeho materiálové zhodnocovanie sa prejavila aj v 
meste Michalovce.

Nakladanie s komunálnym odpadom na území mesta Micha-
lovce v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch a Vše-
obecne záväzného nariadenia mestského zastupite¾stva mes-
ta Michalovce zabezpeèujú Technické a záhradnícke služby 
(TaZS) mesta Michalovce.

Cie¾om tohto príspevku je poukázaś na èinnosś strediska kom-
postáreò TaZS mesta Michalovce za rok 2016 z h¾adiska jeho 
produkèných parametrov.

1. FINANCOVANIE A REALIZÁCIA PROJEKTU

Snaha o zlepšenie celého systému nakladania s komunálnym 
odpadom v meste Michalovce viedla aj k získavaniu externých 
finanèných zdrojov na zabezpeèenie tejto èinnosti.

V roku 2014 bol schválený nenávratný finanèný príspevok z 
kohézneho fondu na projekt: „Centrum pre zhodnocovanie 
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