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ABSTRAKT 

Príspevok sa zaoberá problematikou so zákazom skládkovania neupraveného komunálneho odpadu a 
jeho mechanicko-biologickou úpravou, resp. energetickým využívaním. Porovnáva riešenie 
predmetnej problematiky v Nemecku a na Slovensku. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: odpad, skládka 
 
ABSTRACT 
The paper deals with the issue of prohibiting land-filling of untreated municipal waste and its 
mechanical-biological treatment, respectively of its energy use. It compares the solution of the 
problem in Germany and Slovakia. 
KEY WORDS: waste, landfill site 

 
Úvod 
 

Viaceré bulvárne ale aj tzv. mienkotvorné média často poukazujú na "nízku ekologickú 
vyspelosť Slovákov" a naopak nekriticky zdôrazňujú, ako ďaleko pred nami sú napr. v takom 
ekologickom raji, ktorý vládne v Nemecku či Švédsku, "kde sa už vôbec neskládkuje a všetko sa 
separuje a triedi..." Istý minister životného prostredia sa dokonca vyjadril, že "skládkovanie je v XXI. 
storočí už anachronizmnus".  

Nie vždy je však cesta dopredu dláždená len úspechmi, občas končí aj v slepých uličkách. 
Preto je dobré sa niekedy zastaviť, znovu zvážiť presadzované ciele a poučiť sa zo skúseností iných. 
Ktoré napriek pôvodne dobrým úmyslom nakoniec neviedli k očakávaným prospešným výsledkom. 
Lebo ako píše G. Orwell vo svojom najslávnejšom diele - "Sloboda znamená povedať, že 2+2=4." 

O skúsenostiach so zákazom skládkovania neupraveného komunálneho odpadu a jeho 
mechanicko-biologickou úpravou (MBU) či energetickým využívaním (WtE) prednášal v novembri 
2016 na skládkovom workshope v Liberci Dr. Ulrich Stock zo Zemského úradu pre životné prostredie 
v Brandenbursku. Z jeho príspevku vyberáme niektoré zaujímavé postrehy pre zamyslenie a poučenie, 
ktoré sme doplnili o najnovšie údaje z nemeckého štatistického úradu. 
 
Nemecko ako líder EU 

 
Nemecko iste predstavuje v rámci EU lídra inovácií a technologického pokroku. A platí to 

zrejme aj pre oblasť environmentu a odpadového hospodárstva.  Podľa údajov DESTATIS 
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(nemeckého štatistického úradu) bolo v roku 2014 v Nemecku v prevádzke celkom 15 908 zariadení 
na nakladanie s odpadmi, z čoho bolo 1 131 skládok , 161 spaľovni s energetickým využívaním 
odpadov (WtE), 687 zariadení na termické zhodnocovanie odpadov (spoluspaľovanie),  55 zariadení 
na mechanicko-biologickú úpravu odpadov (MBU), 2 387 zariadení na aeróbnu alebo anaeróbnu 
úpravu BRO, 2 579 zariadení na recykláciu stavebných odpadov. A ešte množstvo ďalších špeciálnych 
zariadení na úpravu a zhodnocovanie odpadov. Celkom bolo za rok 2014 v týchto zariadeniach 
spracovaných 407,447 mil. ton odpadov, pričom asi 6 mil. ton predstavoval odpad dovezený zo 
zahraničia.  

Počtom skoro 16 000 zariadení na nakladanie s odpadmi Nemecko určite suverénne kraľuje v 
EU v pomere k jeho vyprodukovanému množstvu. Prebytok kapacity týchto zariadení si už všimol aj 
časopis RECYCLING magazin vo svojom čísle A/2016, odkiaľ prinášame zaujímavý graf. Z tohto 
grafu je jasné, že už v roku 2013 v Nemecku jestvujúca kapacita zariadení pre zvyškový odpad vysoko 
prekračovala jeho produkciu. 

 

 
 

 Podľa súhrnnej správy nemeckého štatistického úradu bolo v roku 2014 vyzbierané celkom 
37,6 mil. ton odpadu z domácnosti (Hausmülle), čo predstavuje v priemere asi 462 kg na obyvateľa. 
Najväčší podiel (35%) tvoril tzv. zbytkový domový odpad (Restmülle) v čiernej nádobe (162 
kg/obyv.) Oddelené zbierané recyklovateľné odpady (papier, sklo, plasty) tvorili asi 32 %, oddelene 
zbieraný bioodpad z domácnosti (hnedá nádoba ) tvoril približne 12 % (57 kg/obyv.) a bioodpad zo 
záhrad a parkov tvoril 14 % (64 kg/obyv.). Objemný odpad z domácnosti tvoril len asi 6 % (29 
kg/obyv.).  
 
Dôvody úpravy MSW 
 
 Vo všeobecnosti je známe, že komunálny odpad (MSW) obsahuje významný podiel 
biologicky rozložiteľných zložiek (BRO), ktoré pri svojom rozklade produkujú skládkový plyn (LFG) 
s rôznym pomerom obsahu CH4/CO2. Okrem toho sa uvoľňujú aj ďalšie látky, ktoré obťažujú okolie 
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svojim zápachom alebo dokonca môžu tvoriť so vzduchom výbušnú zmes. Značná časť rozložiteľných 
látok prítomných v odpade prechádza v kvapalnej fáze do priesakovej kvapaliny a tvorí výrazný podiel 
na jej znečistení. Dôsledkom rozkladu BRO dochádza v skládke teda k úbytku hmoty, čo vedie k 
poklesom povrchu a následne deformáciám tesniacich vrstiev.  

Pod pojmom mechanicko – biologická úprava odpadov sa rozumie také spracovanie 
zmesového komunálneho odpadu, ktoré povedie k jeho stabilizácií a tiež k redukcii konečného 
objemu. Stabilizáciou sa podľa dokumentu EK (DG.ENV.A.2) rozumie zníženie rozkladných účinkov 
bioodpadov z komunálnych odpadov, ktoré sa prejaví napr. minimalizáciou zápachu či poklesom 
respiračnej aktivity pod stanovenú hranicu. Takto stabilizovaný odpad sa už nepovažuje za biologicky 
rozložiteľný odpad v zmysle smernice o skládkach odpadov.  

Základným kritériom pre posúdenie výslednej efektívnosti biologickej úpravy zmesového 
komunálneho odpadu je jeho požadovaná stabilizácia. Tu môžeme merať ako stratu žíhaním, ale 
častejšie sa posudzuje stabilita výsledného odpadu po MBU pomocou kritérií ako respiračná aktivita 
(5 mg O2.g

-1) alebo tvorba bioplynu za 21 dní (20 L/g odpadu).  
Aby sa zabránilo resp. obmedzilo tvorbe LFG  a kontaminovaných priesakových kvapalín, 

môže sa v Nemecku od 1.6.2005 skládkovať len odpad, ktorého sledované parametre neprekročia 
príslušné legislatívou stanovené limity pre jednotlivé triedy skládok:  
 

 
Parameter: 

 
Spôsob úpravy odpadu: 

 
DK 0: 

 
DK I: 

 
DK II: 

 
DK III: 

 
Strata žíhaním (%) Termická 3 3 5 10 

TOC (%) Termická 1 1 3 6 
TOC (%) Mechanicko-biologická - - 18 - 

DOC (mg/l) Termická 50 50 80 100 
DOC (mg/l) Mechanicko-biologická - - 300 - 

 
  

V médiách a laickej verejnosti táto skutočnosť rezonuje pod termínom "zákaz skládkovania 
komunálnych odpadov" a navodzuje dojem, že v Nemecku sa žiaden komunálny odpad už skoro  15 
rokov neskládkuje !   

V skutočnosti (ako poukážeme v ďalšej časti tohto príspevku) sa pôvodne "dvadsiatkový" 
zvyškový komunálny odpad po stabilizácií a úprave uloží na skládku už pod číslom "19....". 
Samozrejme, v menšom množstve a s odlišnými vlastnosťami, ako mal pôvodný komunálny odpad. 
Ale bez skládok to proste nefunguje ani v Nemecku.   

Tu je potrebné ešte poznamenať, že v Nemecku je zatriedenie skládok trochu odlišné od 
systému na Slovensku. Trieda DK 0 predstavujú naše skládky inertného odpadu, našim skládkam 
NNO zodpovedajú v Nemecku skládky triedy DK II, trieda DK III sú naše skládky nebezpečného 
odpadu. DK IV - podzemné skládky (u nás nemáme) a triedu DK I pre minerálny odpad slovenská 
legislatíva nepozná. 
  
Aktivisti nastupujú 
 
 Pôvodne platili požiadavky pre zvyškové hodnoty vybraných parametrov len pri spaľovaní 
komunálnych odpadov. Neskôr aktivisti a environmentálne skupiny presadzovali zásadu úpravy 
každého komunálneho odpadu pred jeho skládkovaním, čo sa premietlo do stanovenia limitov aj pre 
jeho mechanicko - biologickú úpravu (MBU).  

Praktickým problémom pri skládkovaní takto upraveného komunálneho odpadu však bolo, že 
aj po MBU úprave prekračovali požadované limity pre stratu žíhaním a aj pre TOC pri skládkach pre 
inert (DK 0) resp. minerálne odpady (DK I). Keď po voľbách na jeseň 1998 bola stará federálna vláda 
(tvorená koalíciou  CDU/FDP) nahradená novou koalíciou SPD/Die Grunne, do federálnych predpisov 
sa presadila myšlienka Zelených: "Ekologické ciele odpadového hospodárstva  by mali byť 
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presadzované aj pomocou mechanicko-biologickej úpravy komunálnych odpadov pred jeho 
zneškodnením."  
 Nová vyhláška, ktorou sa určili parametre pre MBU zariadenia stanovila hodnotu limitov po 
úprave odpadu  pre TOC ≤ 18 % a pre DOC ≤ 300 mg/l. Zároveň vyžaduje skládkovanie zvyškového 
podielu po úprave odpadu len na skládkach triedy DK II. Legislatívny tlak a krátke prechodné 
obdobie nechalo mnoho otázok nezodpovedaných. Následná debata odbornej verejnosti ako aj 
spracovateľov odpadov so zákonodarcom riešila potom technické požiadavky pre samotné MBU 
zariadenia. V čase ukončenia prechodného obdobia k 31.5.2005 nie všetky zariadenia boli dokončené 
a prevádzkyschopné, čo viedlo po celom Nemecku k zriaďovaniu dočasných skladísk odpadov pred 
jeho MBU spracovaním. Napríklad v Brandenburskú boli posledné takého dočasné skladiská odpadov 
uzavreté až v roku 2008. To znamená, že skoro tri roky bola nemalá časť vyzbieraných odpadov v 
Nemecku dočasne uložená na rôznych miestach, niekedy aj dosť pofiderných (prázdne vlečné člny 
zakotvené na riekach, pôvodne slúžiace na prepravu hnedého uhlia do elektrárni) a až neskôr 
spracované.   

Vo všeobecnosti sa v Nemecku rozlišujú dva základné spôsoby úpravy komunálneho odpadu pred 
jeho zneškodnením na skládke: 

• mechanicko-biologická úprava odpadu (MBU resp. MBA) 
• mechanicko-biologická stabilizácia odpadu (MBS resp. MTS)  

 
MBU:  mechanicko-biologická úprava 
 

Celý proces mechanicko - biologickej úpravy odpadov je založený na rôznych kombináciách 
fyzikálnych (drvenie, sitovanie, triedenie) a biologických postupov úpravy odpadov (aeróbny alebo 
anaeróbny rozklad bioodpadov).  

Dôležitým aspektom zostavy technologického modulu MBU sú hlavne požiadavky konečného 
odberateľa frakcií. Výsledným produktom sú obyčajne tri oddelené zložky: 

• ľahký alebo suchý podiel = prevažne recyklovateľný obalový materiál (plasty, papier),  
• ťažký alebo vlhký podiel = biohmota pre digesciu 
• zvyšok určený na skládkovanie 

  
Podľa aktuálneho zostavenia technologického modulu zariadenia sú potom výsledným produktom 

rôzne vytriedené zložky recyklovateľných odpadov (papier, plasty, sklo, kovy) a biohmota určená na 
fermentáciu a výrobu bioplynu s následným energetickým využitím. Vzhľadom na kvalitu 
vyseparovaných zložiek sa častejšie zo suchého podielu vyrába tzv. alternatívne palivo = RDF 
s následným energetickým využitím.  

Podľa U. Stocka je v Nemecku materiálová bilancia z MBU nasledovná:  
 

• asi 40 % vstupného odpadu sa oddelí ako alternatívne palivo (19 12 10)  
• asi 3 % vstupného odpadu sa materiálovo recyklujú (najmä kovy - 19 12 02, 03, 05) 
• asi 20-25 % skončí na skládke ako nevyužiteľný zvyšok (19 12 12) 
• asi 30 % vstupu tvoria procesné straty z úpravy (vlhkosť a pod.)  
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MBS:  mechanicko-biologická stabilizácia. 
  

 
 
Mechanicko-biologická stabilizácia sa vykonáva s hlavným cieľom vyrobiť z odpadu alternatívne 
palivo, ktoré môže byť použité v zariadeniach na spoluspaľovanie alebo špecifických energetických 
zariadeniach. V špeciálnych halách s perforovaným podlahovým roštom dochádza k počítačom 
riadenej recirkulácií vzduchu a k prevzdušňovaniu uloženého odpadu. Odpad sa tu postupne ukladá do 
samostatných hroblí (podobne ako pri kompostovaní, ale bez zvlhčovania !) pričom zhruba za 14-21 
dní dôjde k jeho vysušeniu a strate vlhkosti. Tým sa zastavia biodegradačné procesy rozkladu 
organickej hmoty a s tým spojený vznik bioplynu a výluhov. Suchý odpad je postupne selektívne po 
hrobliach odťažovaný a v následnej fáze mechanicky upravený. Jeho drvením a sitovaním sa oddelia 
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rôzne frakcie, pričom nadsitná frakcia slúži na výrobu energeticky veľmi kvalitného alternatívneho 
paliva. Zostávajúca jemná frakcia ako výsledok sitovania sa priamo skládkuje. 
 

 

 
 

 
Porovnanie WtE a MBÚ 
 
 Ako uvádza Dr. Stock vo svojom príspevku, komplexné ekonomické a environmentálne 
porovnanie týchto dvoch spôsobov nakladania s komunálnym odpadom by vyžadovalo rozsiahlu 
štúdiu. Jeho krátky informatívny článok pre workshop ju v žiadnom prípadne nemôže nahradiť. Každý 
z týchto spôsobov zhodnocovania odpadov má svoje špecifiká, výhody ale aj nevýhody, a nie je 
možné povedať, ktorý z nich je lepší resp. ktorý môže nahradiť ten druhý. Vždy sa bude jednať o 
konkrétne podmienky v danej oblasti, kde sa uvažované použitie WtE alebo MBÚ zamýšľa. Uvádza 
aspoň niektoré základné argumenty, ktoré zástancovia MBÚ koncepcie najčastejšie používali pri 
argumentácií výhod MBÚ oproti WtE: 

• vysokokvalitné druhotné suroviny získané pri triedení odpadových frakcií 
• nižšie investičné náklady pri výstavbe MBÚ  oproti výstavbe WtE 
• menšie zariadenia sú hospodárnejšie, neovplyvňujú ich až tak výkyvy na vstupe a odbyte 
• úspora drahého skládkového priestoru na zabezpečených skládkach 

 Poznatky z praxe za vyše desať rokov fungovania MBÚ v Nemecku podľa Stocka nasvedčujú, 
že MBÚ zariadenia môžu v závislosti od zloženia vstupného odpadu a správne navrhnutej 
technologickej linky produkovať trhovo uplatniteľné druhotné suroviny, ktoré sú vyseparované zo 
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zmesového komunálneho odpadu. Predovšetkým sa bude jednať o železné a neželezné kovy, aj keď za 
určitých podmienok prichádzajú do úvahy aj plasty a sklo. Hlavným a ekonomicky 
najvýznamnejším výstupom z MBÚ je však predovšetkým RFD (alternatívne palivo), ktoré ma o 
50 % vyššiu výhrevnosť ako napríklad hnedé uhlie.  
 Investičné a prevádzkové náklady zvýhodňujú MBÚ prevádzky oproti WtE, nakoľko  ich 
rozdiel je niekedy aj X-násobný.  Ekonomická záťaž prevádzkovateľa MBÚ je tak oveľa nižšia1, ako 
prevádzkovateľa WtE a tiež nie je až tak závislá na produkcií odpadov v zvozovom rajóne. Ako 
uviedol Dr. Stock v prezentácii, zmysluplná prevádzka WtE začína od kapacity 100 000 t/r,  pričom 
MBÚ zariadenie môže fungovať aj od 10 000 t/r. To predurčuje MBÚ aj do redšie osídlených oblastí, 
kde by požadované množstvo odpadu pre WtE neúmerne predražilo dopravu zo vzdialenejších 
regiónov. Na druhej strane, ako uviedol Dr. Stock, efektivita prevádzky MBÚ zariadenia je priamo 
úmerná k ročnému množstvu spracovaného odpadu.  Preto najmä veľmi malé zariadenia budú mať 
vysoké prevádzkové náklady, ktoré zrejme preúčtujú pôvodcom odpadu v cene za jednu tonu prijatého 
odpadu, čím sa stávajú menej atraktívne voči napr. klasickému skládkovaniu.  
 Posledný argument pre MBÚ zariadenia (úspora priestoru v drahých skládkach) vychádzal z 
predstáv a poznatkov v prvej polovici 90. rokov, t.j. že sa zvyšok z MBU odpadov bude môcť na 
základe svojich parametrov ukladať na relatívne lacné skládky inertu (DK 0), čím si relatívne drahé 
skládky nie nebezpečného odpadu (DK II) uchovajú svoju voľnú kapacitu do ďalekej budúcnosti. 
Sprísnenie požiadaviek na jednotlivé triedy skládok (smernica 1999/31/ES) ako aj výsledky analýz 
zostatkovej časti z MBU ale potvrdili, že tento odpad môže byť skládkovaný len na skládkach pre nie 
nebezpečné odpady. Nové požiadavky na skládky (od roku 2005) a trhové prostredie spôsobili, že 
prevádzkovatelia skládok sa najprv snažili maximálne využiť svoje skládky do júna 2005 (prijímaním 
množstva odpadov aj zo zahraničia) a potom ich postupne zatvárali. Len medzi rokmi 2004 až 2017 
došlo k poklesu počtu skládok v Nemecku z pôvodných 2 000 na aktuálnych 1 082 t.j. o polovicu ! A 
aj relatívne vzácna kapacita na skládkach DK II je často zaberaná zvyškovými odpadmi zo spaľovania 
(WtE).  Stručný prehľad o množstve a kapacite zariadení za posledné roky je v nasledujúcej tabuľke. 
Údaje sú z nemeckého štatistického úradu (DESTATIS). 
 
Technické vlastnosti odpadov z MBÚ 
 

 
 

 Na základe doterajších poznatkov z prevádzok MBÚ v Nemecku možno vo všeobecnosti 
konštatovať, že asi 25-30 % zo vstupného množstva odpadu z týchto zariadení končí na výstupe ako 
nevyužiteľný zvyšok a je následne skládkovaný. Aj keď prevádzka MBÚ v podstatnej miere eliminuje 
biologickú zložku zo zmesového komunálneho odpadu, výsledný zvyškový odpad je kompromisom 
medzi technologickými možnosťami, ekonomickými nákladmi a legislatívnymi požiadavkami. 
Zvyškový odpad z MBU v závislosti na vstupnom obsahu BIO zložky obsahuje ešte určité množstvo 
organických látok. Na základe nedávno publikovaných údajov sa uvádza toto množstvo ako 30-40 
Nm3/Mg. Polčas rozpadu organických látok je pomerne krátky, takže produkcia LFG po uložení tohto 
odpadu na skládku exponenciálne rýchlo klesá. Aktívne zariadenia na zachytávanie, odvádzania a 

                                                           
1
 Myslené pri klasickom úverovom zaťažení investície. V prípade, že bola výstavba dotovaná z fondov EU, argument neplatí. 
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spaľovanie tohto plynu preto nie sú potrebné. Z technického aspektu by boli aj mimoriadne zložité, 
nakoľko pôdno-mechanické vlastnosti týchto odpadov sú veľmi špecifické. 
 V porovnaní s klasickým komunálnym odpadom sú tieto zvyškové produkty z MBU veľmi 
jemnozrnné (výsledok sitovania), majú preto aj nízku priepustnosť (kvapalín aj plynov) a pomerne 
vysoké nasýtenie vodou. Tieto ich vlastností majú veľmi nepriaznivé vlastnosti pri skládkovaní, ktoré 
musí potom každý prevádzkovateľ skládky patrične zohľadniť.  Nízka priepustnosť spôsobuje, že 
zrážková voda sa len ťažko gravitačne odvodňuje cez takéto polohy odpadu do spodnej bazálnej 
drenážnej vrstvy. Najmä pri nadúrovňovom skládkovaní často potom skôr odteká po povrchu do 
okolia, ako presakuje do drenáže. Na druhej strane rapídne klesá produkcia výluhov, keďže tento 
odpad pomerne dobre absorbuje zrážkovú vodu do seba. Naopak ale pri zaťažení (napr. zhutňovaní) 
rýchlo vylučuje pórovú vodu a trvalo zamokruje teleso skládky. Mimoriadne dôležitá z hľadiska 
stability telesa skládky je nulová kohézia tohto odpadu, takže oproti klasickým skládkam s 
komunálnym odpadom sú doporučované oveľa menšie sklony svahov, čo v konečnom dôsledku 
výrazne obmedzuje kapacitu takejto skládky (pomer izolovanej plochy k využiteľnému objemu) a 
zväčšuje nároky na rozlohu skládky. Kazety pre tento druh odpadu skôr pripomínajú banské odkaliská 
ako klasické skládky a majú aj špecifické požiadavky na prevádzku, dosť odlišné od bežného 
skládkovania. 
 
 
Situácia v Brandenbursku 
 
 V poslednej časti svojho príspevku sa Dr. Stock zameral na konkrétne prevádzky MBÚ v 
Brandenbursku a Berlíne. V roku 2015 bolo v Brandenbursku z množstva 522 000 t zmesového 
domového odpadu spracované cca  474 000 t (91 %) v troch MBÚ (Σ 278 500 t) a dvoch MBS 
zariadeniach (Σ 180 000 t). Z tohto množstva bolo vyrobené celkom 265 000 t vysoko horľavého 
alternatívneho paliva  (56 %) a asi 68 000 t bolo ako zvyšok uložené na skládky (14 %). Okrem toho 
bolo v tejto spolkovej krajine v prevádzke desať zariadení na termické zhodnocovanie odpadov. Sú to 
buď energetické zariadenia využívajúce  alternatívne palivá z odpadov (RDF), alebo aj klasické 
hnedouhoľné elektrárne uspôsobené na spoluspaľovanie alternatívnych palív. Napr. elektráreň 
Jänschwalde - tretia najväčšia hnedouhoľná elektráreň v Nemecku, (ktorá denne spotrebuje pri plnom 
výkone  80 000 ton uhlia !) od roku 2006 spotrebuje každý rok okolo 400 000 t RDF pochádzajúcich 
z MBÚ a MBS zariadení v celom Nemecku. 
 
Zhrnutie faktov - vízie  a skutočnosť 
 

Pri subjektívnom hodnotení prednášky Dr. Stocka ohľadom úlohy MBU a WtE v nemeckom 
odpadovom hospodárstve vychádzame aj z jeho prezentácie a diskusie, kde odzneli ďalšie zaujímavé 
poznámky.  Zatiaľ čo v 90. rokoch boli v Nemecku do MBU zariadení vkladané veľké nádeje pri 
odklone od skládkovania a posilnení recyklácie, v posledných rokoch badať v Nemecku skôr útlm 
tohto spôsobu spracovania odpadov. Je to najlepšie vidieť z údajov DESTATIS o nakladaní s 
odpadom v Nemecku v období rokov 1999 - 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. 

Ďalším typom zariadení, ktoré mali ťažiť z poklesu skládkovania mali byť WtE - spaľovne s 
energetickým využitím odpadu. Zatiaľ čo v roku 2004 bolo v Nemecku v prevádzke celkom 154 
zariadení WtE s kapacitou 18 416 900 t/r,  podobne ako u MBU nastal vrchol termického spracovania 
odpadov v Nemecku v roku 2011-2012, kedy bolo v prevádzke až 170 zariadení WtE s celkovou 
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kapacitou 24 187 300 t/r. V ďalších rokoch došlo k miernemu poklesu aj u WtE zariadení na 
súčasných 156 zariadení (-8%), aj keď množstvo spracovaného odpadu naopak mierne narástlo o +7%. 
Zrejme dochádza k vyššej efektivite práce týchto zariadení, keďže priemerné množstvo prijatého 
odpadu vzrástlo zo 147 000 t/r/zar. na 161 000 t/r/zar. 

Paradoxne najväčší nárast prijatého odpadu môžeme sledovať u skládok ! Napriek 
radikálnemu zníženiu ich počtu za roky 1998 až 2017 došlo k opätovnému dlhodobému nárastu 
skládkovaného odpadu. Ešte v roku 1998 bolo v Nemecku v prevádzke okolo 2 341 skládok s ročným 
množstvom uloženého odpadu 63 504 800 t odpadu. Po ohlásení "zákazu skládkovania" došlo k 
systematickému zatváraniu skládok a ich počet sústavne klesal - na dvetisíc v roku 2004, tisícšesťsto v 
roku 2009 až posledných päť rokov sa udržuje okolo tisícsto prevádzok. Zaujímavejší je ale údaj o 
ročnom množstve skládkovaného odpadu. Boom "skládkarskej loby" z prelomu tisícročia (68 mil. t/r.) 
sa po zákaze scvrkol na 38,7 mil. t v roku 2006. Ale už nasledujúce dva roky dochádza k nárastu 
skládkovaného odpadu nad 40 mil. t/r. Pokles v tomto trende priniesli nasledujúce roky (2009-2010), 
nie však z nejakého  environmentálneho uvedomenia či naplnenia cieľov, ale z prostého faktu: nastala 
ekonomická kríza ! A len čo kríza pominula a ekonomika Nemecka sa po roku 2011 opäť rozbehla, 
dochádza k systematickému a trvalému nárastu množstva skládkovaného odpadu v Nemecku: najprv 
dosiahlo opäť hranicu 38,0 mil. t/r, v roku 2013 prekonalo 42,0 mil. t/r a v roku 2017 už prekonalo 
dokonca aj 46,1 mil. t./r ! Zároveň došlo k intenzívnejšej prevádzke skládok (keďže je ich menej a 
prijímajú viac odpadu - z Ø 22 800 t/r stúpli na 42 600 t/r), čo ma iste svoj dopad aj na zvýšenej 
preprave, náraste zvozových vzdialeností a zväčšení rozlohy skládok. Nasledujúca tabuľka prehľadne 
ukazuje na množstvo skládkovaného odpadu v tonách pre jednotlivé triedy skládok v Nemecku za 
roky 2004 až 2017 podľa údajov DESTATIS: 
 

Skládková veľmoc v EU 
 

Skládkované 

celkom:
z toho DK 0: z toho DK I: z toho DK I I :

(t) (t) (t) (t)

13 318 800         13 963 100         24 293 900         

24% 25% 43%

13 337 200         15 811 900         6 691 200            

34% 41% 17%

15 067 500         15 047 200         7 724 900            

36% 36% 19%

13 373 100         11 028 000         7 205 300            

39% 32% 21%

14 439 500         12 705 400         6 879 500            

39% 34% 19%

18 876 800         16 780 100         7 037 800            

42% 37% 16%

19 364 800         16 506 900         7 212 800            

42% 36% 16%

2017 1 082    46 094 300         

2012 1 146    36 962 800         

2014 1 131    45 010 900         

2008 1 645    41 598 600         

2010 1 186    34 037 500         

2006 1 740    38 727 100         

 

počet 

s kládok:

2004 1 999    56 674 800         
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Ešte nedávno niektorí environmentálni aktivisti komentovali slovenské odpadové 
hospodárstvo ako "skládkovú veľmoc v EU", kde silná skládková lobby tvrdo ovládla trh a nedovolí 
žiadne zmysluplné nakladanie s odpadom. Bohužiaľ zdá sa, že tzv. "Bolonský proces" zavedený pred 
časom do školstva v celej EU prináša už svoje ovocie. Vznešená myšlienka Bruselu "vzdelanie pre 
všetkých" totiž ešte neznamená, že všetci budú aj "vzdelaní". Čítať a písať ešte neznamená chápať 
súvislosti a analyzovať dáta.  

Pri detailnejšej pohľade na údaje z DESTATIS o skládkach odpadov v Nemecku sa rysujú 
ďalšie zaujímavé fakty, ktoré sú v rozpore so všeobecným environmentálnym meinstremom. Pre 
lepšiu prehľadnosť prinášame tieto údaje v nasledujúcom grafe o množstve skládkovaného odpadu za 
roky 2004 až 2017 podľa údajov DESTATIS. 
 

 
 Po zákaze skládkovania neupraveného KO t.j. medzi rokom 2004 a 2006 došlo k poklesu 

skládkovaného odpadu z 56,6 na 38,7 mil. ton odpadu, pričom majoritný  podiel tvoril pokles na 
skládkach triedy DK II (naše skládky NNO) o  17,603 tisíc ton resp. 43%. Tých 17 mil. ton odpadu 
bolo zrejme odklonené do MBU, WtE a možno aj ďalších zariadení len v dôsledku legislatívneho 
ZÁKAZU ! Žiadna "vyššia uvedomelosť občanov, zlepšenie účinnosti triedenia, efektívnejšieho 
zhodnotenia odpadov" či podobné ekologické zaklínadla sa však nekonali.  Dáta v grafe jasne 
poukazujú, že žiadny trvalý pokles skládkovania sa ani v zelenom Nemecku nekoná ! Naopak,  
množstvo skládkovaného odpadu v Nemecku dlhodobo a podstatne rastie ! Nárast skládkovaného 
odpadu v Nemecku medzi rokmi 2006 až 2017 o 7,367 mil. ton znamená asi +19%, t.j. približne 1,7% 
ročne. Len čo skončila posledná kríza (2009-2010) a naštartoval ekonomický rast, rástla aj produkcia 
odpadov, ktorá sa v konečnom dôsledku premietla aj do nárastu skládkovaného množstva.  

Ak porovnáme množstvo skládkovaného odpadu v Nemecku v roku 2010 a 2017, tak 
nárast bol až o  12,057 mil. ton, čo predstavuje +35,4 % za sedem rokov ! Len pre porovnanie: 
podľa IS odpady bolo na Slovensku v roku 2010 skládkované celkom 3,861 mil. ton odpadov a v roku 
2017 3,831 mil. ton odpadov, čo predstavuje POKLES o necelých 30 000 ton t.j. necelé jedno 
percento !!! Pri skládkovaní komunálneho odpadu sme dokonca znížili množstvo skládkovaného KO o 
cca 63 000 ton t.j. o -4,8 % za sedem rokov !  

-
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Dokonca aj v tak fundovanom časopise ako je RECYCLING sa zrejme s odstupom času inak 
pozerajú na svoj príspevok (viď úvodný graf) z roku 2016, v ktorom predpokladajú pre rok 2015-2030 
pokles množstva zvyškového odpadu o 5,0 mil t. Zatiaľ síce ubehla len necelá tretina zo spomínaného 
obdobia, ale oficiálne čísla štatistického úradu nesvedčia o žiadnom výraznom poklese = "Modelled 
Reduction". Naopak ! Množstvo skládkovaného odpadu v Nemecku pomerne výrazne narástlo ! A to 
oveľa viac, ako na médiami a aktivistami environmentálne zatracovanom Slovensku, kde sme naopak 
znížili množstvo skládkovaného odpadu ! 

Ešte v roku 2008 A. Mavropoulos (súčasný šef ISWA) vo svojom príspevku "Waste 
Management 2030+" predpovedal klasickú závislosť produkcie odpadu od ekonomického rastu: pri 
ročnom raste HDP o 1% možno očakávať rast produkcie MSW o 0,7%. Zdá sa, že  zákonitosti waste 
managementu platia univerzálne - nemecké údaje to plne potvrdzujú. S výnimkou utopických predstáv 
v hlavách niektorých aktivistov či politikov. Ako píše G. Orwell :  2+2=4 

 
Pomôže MBU  recyklácií ? 
 

Na druhej strane treba priznať, že sa v Nemecku podarilo zamedziť skládkovaniu klasického 
neupraveného komunálneho odpadu (skupina 20 ),  tých cca 25-30% zvyšku po MBU úprave sa už 
skládkuje pod číslom skupiny 19. Nemci tak môžu hrdo hlásať, že žiadny komunálny odpad (20) 
neskládkujú ! Výrazne sa tiež znížila produkcia LFG a jeho emisie do okolia. Podobne sa zlepšila 
kvalita priesakových vôd. Ako však dokazujú skúsenosti z iných krajín vo svete, podobný výsledok je 
možné dosiahnuť aj pri riadenom skládkovaní na tzv. bioreaktorovej skládke bez nutnosti budovania 
MBU zariadení. 

Akurát sa nepredlžila životnosť skládok, nakoľko nika po odklonených druhoch odpadov sa 
zaplnila inými odpadmi resp. nárastom ich celkovej produkcie. Podobne sa ospevovaná materiálová 
recyklácia z MBU nenaplnila. Zdá sa, akoby prianie bolo otcom myšlienky. Ako uviedol Dr. Stock, 
aby sme mohli vykonať spoľahlivú materiálovú bilanciu medzi MBÚ a WtE, potrebujeme presné 
a hodnoverné údaje. Bohužiaľ, aj najvyšší štatistický úrad v Nemecku (DESTATIS) poskytuje údaje, 
ktorú vzbudzujú isté rozpaky. Napríklad pre údaje o recyklácií kovov pri WtE uvádza, že za rok 2013 
bolo pri vstupe 24,808 mil. ton termicky spracovaného odpadu na výstupe zachytené len 104 200 ton 
kovov, čo predstavuje necelých 0,4 %. Tieto čísla ale spochybňujú viacerí odborníci, napr. Alwast 
(2010) uvádza vo svojom príspevku, že v roku 2009 bolo zo spaľovní získané až 380 000 t kovov, 
podobne ITAD (2013) uvádza okolo 400 000 t kovov ako výťažnosť zo spaľovania odpadov. Nedávna 
štúdia Kuchta-Ezner (2015)  dokonca uvádza, že až 9 % kovov by mohlo byť získaných z popola pri 
spaľovaní odpadov ! Podľa štúdie Eunomia (2016), zvyšok po spaľovaní odpadov obsahuje kovy 
v rozsahu 8 až 18 % a ich recyklácia je bežná prax vo väčšine zariadení. Avšak efektívnosť výťažnosti 
sa líši od typu kovov a spôsobu ich extrakcie, pre neželezné kovy od 65-87%, pre železo od 83-95%. 
Podobne táto štúdia uvádza pre MBÚ zariadenia výťažnosť neželezných kovov v rozpätí 30-80%, 
železných kovov v rozpätí 45-95 %. Pre recykláciu ostatných druhotných surovín z odpadu však 
uvádza, že je predovšetkým závislá na odbyte t.j. konkurenčných cenách primárnych surovín a tiež na 
požiadavkách na kvalitu RDF. Okrem kovov sa totiž proces úpravy v MBU najčastejšie zameriava na 
odstránenie niektorých plastov (PVC) pre elimináciu chlóru vo výslednom RDF. Skúsenosti napríklad 
z Veľkej Británie poukazujú na to, že dokonca aj kvalita skla získaného z MBU zariadení selektívnou 
separáciou je nedostatočná pre konečných odberateľov do opätovnej taveniny. Preto sa vyseparované 
sklenené črepy najčastejšie využijú už len ako druhotný stavebný materiál.  

Podobne problematické sú zrejme aj údaje o materiálovej výťažnosti a recyklácii druhotných 
surovín pri MBÚ. Nadšená propagácia MBÚ spred 10-15 rokov (Hnutí DUHA 2004, Durdil 2006) 
naráža na krutú realitu faktov: štatistické údaje nemeckého Abfallentsorgung za rok 2013 pre 58 
zariadení MBÚ v Nemecku sú neúprosné. Vytriedený papier a plasty tvoria absolútne zanedbateľný 
podiel zo vstupného odpadu (≤ 0,4%), o niečo viac je dokonca vytriedené aj drevo (0,5%), sklo sa v 
štatistike neobjavilo vôbec ! Absolútnu prevahu zhodnoteného odpadu na výstupe z MBU tvorí 
alternatívne palivo RDF = 39,1%. 
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Zariadenia na odstraňovanie odpadov Abfallentsorgung 2013

(t) ka t.č. (%)

vstup odpadov : 4 166 600     100%

z toho komuná lne odpa dy: 2 987 800         20 03 01 71,7%

z toho odpa dy z úpra vy odpa dov 929 800             19 22,3%

z toho odpa dy z oba lov 63 700               15 1,5%

z toho s ta vebné odpa dy 56 200               17 1,3%

z toho odpa dy  zo s pra cova nia  dreva  a  pa piera 42 600                03 1,0%

výstup odpadov: 3 564 800     86%

z toho zhodnotené odpady: 2 350 300     56%

z toho pa l i vo z odpa dov (RDF) 1 627 100         19 12 10 39,1%

z toho iné odpa dy z MBU 418 700             19 12 12 10,0%

z toho kovy 134 000             19 12 02+03 3,2%

z toho pa pier a  lepenka 3 300                 19 12 01 0,1%

z toho pla s ty a  guma 10 200               19 12 04 0,2%

z toho drevo 20 300               19 12 07 0,5%

z toho zneškodnené odpady: 1 175 400     28%

z toho nekompos tova teľný zvyš ok 279 600             19 05 01 6,7%

z toho odpa dy ina k neš peci fi kova né 240 700             19 05 99 5,8%

z toho horľa vé pa l i vo nevhodnej kva l i ty 237 900             19 12 10 5,7%

z toho iné odpa dy z úpra vy odpa dov 160 500             19 12 12 3,9%

z toho zvyš ky z a na erobnej úpra vy odpa dov 43 000               19 06 04 1,0%

Statistisches Bundesamt, Fachserie 19, Reihe 1, 2013

8. Mechanicko-biologické zariadenia

Zariadenia na odstraňovanie odpadov Abfallentsorgung 2017

(t) kat.č. (%)

vstup odpadov : 3 823 000     100%

z toho komuná lne odpady: 2 924 200         20 76,5%

z toho odpa dy z úpravy odpadov 674 100             19 17,6%

z toho odpa dy z obalov 56 900               15 1,5%

z toho odpa dy zo spaľovania 78 200               10 2,0%

z toho s tavebné odpady 55 200               17 1,4%

z toho odpa dy  zo spracovania  dreva a  papiera 11 000                03 0,3%

výstup odpadov:

z toho zhodnotené odpady: 2 423 200     63%

z toho pal i vo z odpa dov (RDF) 1 562 000         19 12 10 40,9%

z toho iné odpady z MBU 678 200             19 12 12 17,7%

z toho kovy 86 800               19 12 02+03 2,3%

z toho papi er a  lepenka 2 400                 19 12 01 0,1%

z toho plas ty a  guma 9 500                 19 12 04 0,2%

z toho drevo 15 800               19 12 07 0,4%

z toho zneškodnené odpady: 747 600        20%

z toho nekompostovateľný zvyšok 279 600             19 05 01 7,3%

z toho odpa dy inak nešpeci fikované 240 700             19 05 99 6,3%

z toho horľa vé pa l ivo nevhodnej kva l i ty 237 900             19 12 10 6,2%

z toho iné odpady z úpravy odpa dov 160 500             19 12 12 4,2%

z toho zvyšky z anaerobnej úpravy odpadov 43 000               19 06 04 1,1%

652 200        17%

Statistisches Bundesamt, Fachserie 19, Reihe 1, 2017

8. Mechanicko-biologické zariadenia
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Záver 
Podľa nášho osobného názoru, ak na Slovensku  nemáme legislatívne a ani kapacitne 

pripravený trh pre alternatívne palivo na jeho energetické využitie, je masový odklon zmesového 
komunálneho odpadu do MBÚ zariadení ekonomicky nezdôvodniteľný. K podobným záverom už 
pred rokmi dospeli aj známi českí bardi odpadového hospodárstva - prof. Jaroslav Hyžík či Alois 
Studenic:  "Česká republika by se neměla hnát do masové výstavby zařízení na MBU, pokud nebude 
zabezpečená dostatečná  kapacita pro odběr jejich výstupu." (Studenic,A: 2014).    

„Švajčiarsko nešlo cestou pokusu a omylu alternatívnych technológií, medzi ktoré sa zaraďuje 
aj mechanicko-biologická úprava odpadov (MBÚ). Hlavný výstup z procesov MBÚ je takzvané 
alternatívne alebo náhradné palivo. Prevádzkou zariadení MBÚ sa teda proces spaľovania 
neeliminuje, ale presunie do ďalšieho stupňa spracovania odpadu - do procesu spoluspaľovania. 
Nemecká Odborná rada pre problematiku ŽP (Sachverständigenrat für Umweltfragen) skonštatovala, 
že proces MBÚ sa v Nemecku síce etabloval, ale nespĺňa všetky environmentálne kritériá. Na 
zariadenia MBÚ musí nadväzovať spaľovací proces pre náhradné palivo. Ak zohľadníme všetky 
náklady, zistíme, že MBÚ nie je ekonomicky výhodným riešením a jeho začlenenie do systému 
odpadového hospodárstva je nadbytočné.“(Hyžik, J: 2013) 
 Nemecké skúsenosti jasne poukazujú na to, že striktný zákaz ešte problém nerieši. Desiatky či 
skôr stovky miliónov EUR preinvestovaných do nových MBU zariadení akurát prerozdelili 
hmotnostné odpadové toky - cca tretina skončí ako RDF (a  nakoniec sa aj tak spáli), tretina sa zase 
len skládkuje a tretina sa "vyparí" (procesné straty). Okrem skládkarskej lobby sa tak nasýti aj 
spaľovacia a recyklačná lobby. Akurát, že do "systému" vstúpil ďalší prvok, ktorý má aj svoje 
prevádzkové náklady (zvoz, mzdy, údržba). Čo v konečnom dôsledku opäť povedie k zdraženiu 
"systému". A opäť to odnesie občan, ako platca poplatku za komunálne odpady. Zrejme v mene 
vyššieho princípu mravného a záchrany Planéty. Aj keď v poslednom rozhovore A. Mavropoulos - šef 
ISWA jasne povedal: "Recyklácia nemá byť náboženstvom." 
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