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ABSTRAKT 
Napriek jednotnému ekonomickému trhu EU a spoločným smerniciam má každá krajina v EU svoje 

špecifiká. A je to skôr otázka filozofická ako technologická, či sa rovnaké pravidlá a postupy môžu v 

rovnakej miere uplatňovať v každej krajine EU a povedú k rovnakému cieľu. 

 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  odpad, skládka, nakladanie 

 

ABSTRACT 
Despite the EU's single economic market and common guidelines, each country in the EU has its own 

particularities. And it is a philosophical rather than a technological question whether the same rules 

and procedures can be applied to the same extent in every EU country and will lead to the same goal. 

KEY WORDS: waste, landfill, loading 

 
Úvod 
 

V polovici novembra si pripomenieme 30. výročie od tzv. Nežnej revolúcie. Revolúcie, ktorá 
zásadným spôsobom zmenila politické, spoločenské aj ekonomické pomery v bývalom 
Československu. A ktorá tak umožnila aj vznik samostatného Slovenska. Tridsať rokov je už ale dosť 
dlhá doba.  Je to viac ako jedná generácia. A tak pre dnešných tridsiatnikov (a mladších) je už obdobie 
v 70. a 80. rokoch minulého storočia často rovnakou historickou exotikou, ako napoleonské vojny či 
uhorské stavovské povstania.  

Pre nás starších, ktorí sme podstatnú časť života prežili ešte v reálnom socializme sa aj v 
súčasnosti vynára akési deja-vu. Alebo slovami klasika: "Všetko už tu bolo !" Nadšené až nekritické 
vyzdvihovanie environmentálne pokrokového a vyspelého Západu,  či vyžadovanie dôsledného 
plnenia kvót alebo recyklačných  percent určených EK nám tak často pripomína socialistickú minulosť 
s jej straníckymi zjazdmi a stachanovskými záväzkami.  

Preto je dobré občas spomaliť,  pozrieť do spätného zrkadla a hlavne používať rozum a nie len 

emócie. Pracovať predovšetkým s dátami, nie s pojmami.  Lebo zero waste v skutočnosti neznamená 

nulový odpad. A zelený líder vôbec nemusí byť našim vzorom. 

 

Nemecko - Slovensko 
 

V  príspevku (Hrabčák, 2019) sme poukázali na niektoré odlišnosti nemeckého odpadového 
hospodárstva od toho slovenského. Napríklad v rozdelení a kategóriách skládok u nás a v Nemecku. 
Aj keď nie je naším cieľom detailne porovnávať tieto dve odlišné krajiny, predsa len na úvod 
spomenieme niektoré ďalšie rozdiely. Napriek jednotnému ekonomickému trhu EU a spoločným 
smerniciam má každá krajina v EU svoje špecifiká. A je to skôr otázka filozofická ako technologická, 
či sa rovnaké pravidlá a postupy môžu v rovnakej miere uplatňovať v každej krajine EU a povedú k 
rovnakému cieľu ? 
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V nasledujúcich dvoch kruhových grafoch prinášame základný prehľad o produkcii odpadov v 
Nemecku a na Slovensku za rok 2017 podľa skupín katalógu odpadov. Už z tohto rozloženia je 
zrejme, že aj keď je zastúpenie skupín odpadov veľmi podobné, sú medzi oboma krajinami výrazne 
rozdiely. V oboch krajinách je hmotnostne najväčším druhom odpadov skupina 17 - stavebné odpady, 
pričom v Nemecku tvoria až 53% z celkovej produkcie, na Slovensku len presnú štvrtinu  t.j. 26%.  

Druhým najpočetnejším odpadom v Nemecku sú odpady skupiny 19 - odpady z úpravy 
odpadov, kde tvoria až 15,6%, pričom na Slovensku je to len 11,2%.. 

U nás máme ale ako druhu najpočetnejšiu skupinu komunálne odpady (sk. 20) s 17,5% a 
potom ešte odpady z tepelných procesov (sk. 10), ktoré tvoria 15,5%. Paradoxne skoro rovnaké 
percentuálne zastúpenie v oboch krajinách majú obalové odpady (sk. 15) = 3,0 – 3,4%. Hmotnostne 
významnú skupinu odpadov tvoria ešte v Nemecku aj odpady z ťažby (sk. 01) = 7,4%, kdežto na 
Slovensku tvoria len 2,5%.  

Sumárne tak môžeme povedať, že v Nemecku absolútnu majoritu až 90,6% zo všetkých 
vzniknutých odpadov tvorí len päť skupín odpadov: 17+19+20+01+10. Na Slovensku k týmto piatim 
skupinám ešte musíme pridať ďalšie tri skupiny: 17+19+20+01+10+15+02+03, aby sme dosiahli 
podobnú absolútnu majoritu 89,2%.  

V oboch krajinách potom zvyšné skupiny odpadov tvoria zanedbateľný podiel (˂ 1,0%) z 
celkovej produkcie a z hľadiska nakladania s nimi zrejme nepredstavujú ani objemový, logistický či 
environmentálny problém.  

 
Aj keď takéto percentuálne porovnanie ozrejmí niektoré odlišnosti medzi odpadovým 

hospodárstvom Nemecka a Slovenska,  dôležitejším údajom sú podľa nášho názoru absolútne 
hmotnostné čísla. Ako hovorí indické príslovie - Aj tisíc múch by unavilo slona.  

Napríklad produkcia odpadov sk. 10 (odpady z tepelných procesov) na Slovensku je 
percentuálne až 3x vyššia ako v Nemecku (15,5% / 4,9%), v absolútnych číslach (tony) sa v Nemecku 
vyprodukuje ale 10x viac týchto odpadov (1,9 mil. ton / 20,5 mil. ton).  

Ešte výraznejšie je tento rozdiel  vidieť pri skupine odpadov 01 (odpady z ťažby), kde je 
percentuálny pomer Slovensko vs. Nemecko 1,0% / 7,4%, ale hmotnostný pomer je až 1:100 t.j. 0,31 
mil. ton / 31,0 mil. ton. A takto by sme mohli pokračovať aj pre komunálne odpady - sk. 20.  

Percentuálne sme na tom na Slovensku horšie, pretože nám tento druh odpadov tvorí skoro 
dvojnásobok toho, čo v Nemecku (17,5% / 9,7%).  

Ale z hľadiska absolútneho množstva v priemere  jeden Nemec vyprodukujú hmotnostne ešte 
stále skoro dvojnásobok KO oproti Slovákovi.  

A pokiaľ ešte stále platí smernica č. 98/2008 ES so svojím článkom 4, tak na prvom mieste v 
hierarchii odpadového hospodárstva je predchádzanie vzniku odpadov a až na tretej priečke je 
recyklácia, ktorou sa Nemci tak radi oháňajú.  

Podľa nášho osobného názoru doslovne znenie smernice v čl.4 ods. 2: "opatrenia  ktoré 

poskytujú najlepší celkový environmentálny výsledok" totiž neznamená budovať viac recyklačných 
stredísk, ale produkovať menej odpadu.  

Občiansky bezpečnejšia krajina nie je tá, kde majú viac policajtov, sudcov a väzníc, ale tá, 
kde je nižšia kriminalita.  



 

 86 

17

54%

19

16%

20

10%

01

8%

10

5%

15

3%

03

1%

02

1%

16

1%

12

1%

Produkcia  odpadov  Nemecko

 

17

26%

19

11%

20

18%

01

3%

10

16%

15

4%

03

5%

02

8%

16

3%

12

6%

Produkcia  odpadov  Slovensko

 
Obrázok 1: Porovnanie produkcie odpadov v Nemecku a na Slovensku podľa skupín za rok 2017. 

Zariadenia na MBU. 

 
Ako sme už v našom staršom príspevku poukázali, (www.odpady-portal.sk 27.12.2016) v 90. 

rokoch boli v Nemecku do MBU zariadení vkladané veľké nádeje pri odklone od skládkovania 
a posilnení recyklácie.  Die Grünen, ktorí vtedy po voľbách posilnili a v nemeckom Parlamente 
vytvorili s SPD vládnu koalíciu, presadili zákaz skládkovania neupraveného KO.  Riešením mala byť 
najprv mechanicko-biologická (alebo mechanicko-termická) úprava KO pred jeho konečným 
zneškodnením na skládke. Boom týchto zariadení tak začal po roku 2005, kedy sa v Nemecku reálne 
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zakázalo skládkovanie neupraveného KO. Ako uvádza (Ulrich, 2019), skládkovanie odpadov s 
obsahom biodegradovateľných zložiek je v Nemecku zakázané od 1.06.2005. 

V posledných rokoch však jasne badať v Nemecku stagnáciu či skôr útlm tohto spôsobu 
spracovania odpadov. Je to najlepšie vidieť z údajov DESTATIS (Statistisches Bundesamt (Destatis), 
2019) o nakladaní s odpadom v Nemecku v období rokov 1996 - 2017. Zatiaľ čo pred rokom 2000 
fungovalo v Nemecku len necelých 20 zariadení MBU s celkovou kapacitou do 900 000 t/r, po roku 
2004 začal s ohláseným zákazom skládkovania neupraveného KO boom výstavby nových MBU. Svoj 
vrchol dosiahol tento spôsob nakladania s odpadmi v roku 2011, kedy bolo v prevádzke až 61 
zariadení s celkovou kapacitou 4 474 100 t/r. Od tohto roku už ale význam MBU v Nemeckom 
odpadovom hospodárstve klesá, čo vidieť aj na klesajúcom počte zariadení - v roku 2017 už len 52 (-
15%) ako aj v ich celkovej ročnej kapacite - v roku 2017 už len 3 823 000 t/r (-5%). Pri prepočte na 
zariadenie potom vidíme  stagnujúce množstvo spracovaného odpadu na úrovni  cca 73 000 t/r/zar. 

 
Tabuľka 1: Prehľad o počte a kapacite zariadení na MBU v Nemecku 

Celkom spracovaný 

odpad:

priemer na 

zariadenie

(mi l . t) (t/r)

1996 13          551,9                   42 454               

2002 33          1 554,5                47 106               

2004 29          1 541,5                53 155               

2006 45          3 706,6                82 369               

2008 51          3 957,8                77 604               

2009 55          4 042,7                73 504               

2010 56          4 153,8                74 175               

2011 61          4 474,1                73 346               

2012 60          4 265,1                71 085               

2013 58          4 166,6                71 838               

2014 55          4 207,3                76 496               

2015 55          4 097,8                74 505               

2016 55          3 947,9                71 780               

2017 52          3 823,0                73 519               

 

počet 

zariadení:
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Obrázok 2: Graf celkového množstva a priemeru na zariadenieu MBU. 

 
 
Záver 
 
 Zhrnutie pre tento druh nakladania s odpadmi v Nemecku tak nevyznieva optimisticky. Ako 
sme v predošlej časti uviedli, došlo po skončení ekonomickej krízy k nárastu produkcie komunálnych 
odpadov v Nemecko medzi rokmi 2009 až 2017 o 8%. V absolútnych číslach to znamená nárast z 
48,466 mil. ton domového odpadu na 52,342 mil. ton odpadu, t.j. plus 3,876 mil. ton. Ale vývoj v 
spracovaní tohto druhu odpadu v MBU, kvôli ktorému boli vlastne budované zaznamenal opačný 
trend. Došlo k poklesu celkového spracovaného množstva v MBU z 4,043 mil. ton na 3,823 mil. ton, 
čo predstavuje pokles mínus 0,220 mil. ton.  MBU zariadenia teda nie sú liekom na narastajúcu 
produkciu komunálnych odpadov a aj v Nemecku už od nich upúšťajú. 
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