
Zákaz uvádzania jednorazových výrobkov z plastu, obalov                                

z oxo-degradovateľných plastov a neobalových výrobkov                                 

z oxo-degradovateľných plastov na trh v SR 

 
 

S účinnosťou od 03. 07. 2021 sa zakazuje právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom 

uvádzať na trh v Slovenskej republike:  

 

 jednorazové výrobky z plastu (príloha č. 7a k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch), 

 obaly z oxo-degradovateľných plastov, 

 neobalové výrobky z oxo-degradovateľných plastov. 

 

Jednorazové výrobky z plastu uvedené v prílohe č. 7a k zákonu o odpadoch sú: 

 

1. vatové tyčinky do uší, na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis1), 

2. príbory (vidličky, nože, lyžice, paličky na jedenie), 

3. taniere, 

4. slamky, na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis1), 

5. miešadlá na nápoje, 

6. paličky určené na pripevnenie k balónom alebo podopieranie balónov okrem balónov 

na priemyselné alebo iné profesionálne využitie a uplatnenie, ktoré sa nedisponujú 

spotrebiteľom, ako aj mechanizmy takýchto paličiek, 

7. nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrénu, t. j. nádoby, ako sú 

škatule, s viečkom alebo bez viečka, ktoré sa využívajú na potraviny, ktoré sú: 

 určené na priamu konzumáciu buď na mieste predaja, alebo na inom mieste 

ako je miesto predaja (tzv. take-away), 

 spravidla konzumované priamo z tejto nádoby, 

 hotové na konzumáciu bez akejkoľvek ďalšej prípravy, napr. varenia alebo 

zohrievania, vrátane nádob na potraviny určené na rýchle občerstvenie (tzv. 

fastfood) alebo na akékoľvek iné jedlá určené na priamu konzumáciu okrem 

nápojových obalov, tanierov a balení a vrecúšok obsahujúcich potraviny, 

8. nápojové obaly vyrobené z expandovaného polystyrénu vrátane ich uzáverov a viečok, 

9. poháre na nápoje vyrobené z expandovaného polystyrénu vrátane ich uzáverov 

a viečok. 

 

Zákaz uvádzania jednorazových výrobkov z plastu je účinný od 03. 07. 2021 (§ 53a zákona 

o odpadoch). 

 

Jednorazové výrobky z plastu uvedené v prílohe č. 7a k zákonu o odpadoch je možné 

distribuovať do 31. decembra 2021 (§ 135g zákona o odpadoch). Ide však len o také 

výrobky, ktoré boli uvedené na trh v SR do 03. 07. 2021. 

 

 

                                                           
1) napr. zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a nariadenie vlády SR                      

č. 527/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch 

posudzovania zhody aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok 

 

https://www.epi.sk/zz/2015-79#f5136078


Oxo-degradovateľný plast  je plastový materiál, ktorý obsahuje prísady spôsobujúce 

prostredníctvom oxidácie fragmentáciu plastového materiálu na mikrofragmenty alebo jeho 

chemický rozklad (§ 52 ods. 29 zákona o odpadoch). 

 

Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, 

dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa, 

ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 7 k zákonu o odpadoch; za obaly sa považujú aj 

nevratné časti obalov používané na tie isté účely (§ 52 ods. 3 zákona o odpadoch). 

 

Neobalový výrobok je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do 

niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho 

odpadu (§ 73 ods. 3 zákona o odpadoch):  

 

1. výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetyléntereftalát okrem surovín, 

predliskov a vlákien určených na priemyselné použitie a výrobky z plastov 

pozostávajúcich z materiálu polyetylén, polypropylén, polystyrén, polyvinylchlorid 

alebo polyamid okrem surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné použitie, 

2. papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátane polygrafických 

výrobkov okrem: 

 hygienického a sanitárneho papiera, 

 výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely, 

 cigaretového papiera, 

 karbónovaného kopírovacieho papiera, 

 filtračného papiera, 

 papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera, 

 cenín, 

 kníh 

3. sklo vrátane tabuľového obločného skla 

 

Zákaz uvádzania obalov z oxo-degradovateľných plastov a neobalových výrobkov z oxo-

degradovateľných plastov na trh v SR je účinný od 03. 07. 2021 (§ 53a zákona 

o odpadoch). 

 

Po 03. 07. 2021 nie je možné obaly z oxo-degradovateľných plastov a neobalové výrobky 

z oxo-degradovateľných plastov ani distribuovať. 


