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Zelená ekonomika –

problematika separovania odpadov.

Doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD. – Ing. Marek Hrabčák
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Politici  - Aktivisti   - Odborníci

„Vedci často nemajú jednotný názor na problém.“
(napr. COVID)

„Vedci v poslednej dobe stratili dôveru verejnosti.“

„Čo teraz s tým ?“
(R. Horton – The Lancet)
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„Vedci stratili dôveru verejnosti.
Čo teraz s tým ?

• „Neurážať sa navzájom !“

• „Objasňovať odlišné koncepty“

• „Dôležitejšia je diskusia ako konsenzus“

(R. Horton – The Lancet)

Aj skúsený kapitán narazí.

Ale ani nadšenie aktivistov 
nestačí  na riadenie.

Politici  - Aktivisti   - Odborníci

Komu teda máme dôverovať ???



Ekonomická  situácia  

v Európe XXI. st.

nám umožňuje  

relatívne vysoký 

blahobyt.
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PARADIGMY  XX. storočia:

•Doprava

•Bývanie

•Infraštruktúra

Foto: E. Burtynsky
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Dôsledky   XX. storočia :

• znečistenie

•odpady

•nedostatok surovín
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Ekológia a ekonomika.

Smernica 2008/98/ES ustanovila hierarchiu nakladania s odpadmi – „Waste hierarchy“ 
pričom zohľadňuje predovšetkým environmentálne aspekty tohto nakladania. 

Platí v reálnom živote známa fráza ? „Čo je ekologické, je aj ekonomické !“

ZÁKLADNÉ OTÁZKY :

- sú nákladnejšie systémy  OH aj efektívnejšie ?
-prispievajú vyššie poplatky za OH k redukcií množstva TKO ?
-povedie  zavedenie  skládkovej  dane  k zvýšeniu  recyklácie ?

- prispela vysoká miera recyklácie k surovinovej bezpečnosti ?

Waste hierarchy.

Politici: - Aktivisti - Odborníci



8

- 50%

???

Politici: - Aktivisti - Odborníci
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???

Politici: - Aktivisti - Odborníci
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Substitutes fossil energy

!!!

Politici: - Aktivisti - Odborníci
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Vyseparovať ešte neznamená recyklovať !

Politici + Aktivisti - Odborníci
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Politici + Aktivisti - Odborníci
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Odpady ako prirodzená súčasť URBAN METABOLISM :
-čím väčšia ekonomická aktivita,

- tým bohatšie statky,
( ale aj produkcia odpadov...)

Politici  - Aktivisti - Odborníci:



Politici  - Aktivisti - Odborníci:
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Politici  - Aktivisti - Odborníci:



• Julia K. Steinberger, Fridolin Krausmann
• Marina Fischer-Kowalski, Nina Eisenmenger
•

• International Society of Ecological 
Economics
Oldenburg/Bremen, Germany

• August 22-25 2010
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Income elasticity = b

bIncomeanConsumptio 

When income increases by 1% - consumption increases by b%

When GDP increases by 1,0% - MSW increases by 0,7% 
(A. Mavropoulos, 2010)

"Podpořme chuť      utrácet, 
což pomůže znovu roztočit kola 
české ekonomiky......“
(17.9.2020 – A. S.)

Ministryně financí Alena Schillerová. | 
Foto: Petr Topič, MAFRA

https://www.idnes.cz/novinari/petr-topic.N2326
http://www.mafra.cz/
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bIncomeanConsumptio 

Waste  =  a. Consumptionb

Politici  - Aktivisti - Odborníci:



„Facts do not cease to exist because they are ignored...“ 
Aldous Huxley

Politici  - Aktivisti - Odborníci:



Kuzntes environmental curve (EKC).

Politici  - Aktivisti - Odborníci:



Politici  - Aktivisti - Odborníci:



Landfilled and recycled in EU 27 (EUROSTAT 2008)

Politici  - Aktivisti - Odborníci:

„Countries with an advanced waste treatment system produce more waste.“ 
(Kloek, V. Eurostat 2010)
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„Spoločnosť priateľov Zeme navrhla konkrétne znenie novely zákona o odpadoch, ktorá by zvýšila 
poplatok za uloženie odpadov na skládku. 

Každý rok by jeho výška narastala až do času, pokiaľ  by skládkovanie bolo ekonomicky nevýhodnejšie  
ako  separovaný  zber  a  recyklácia alebo kompostovanie bioodpadov. 

K nárastu poplatkov za odpady by nemuselo dôjsť vôbec, resp. len minimálne, 
lebo zvýšenie cien za skládkovanie by kompenzoval 

bezplatne zabezpečovaný separovaný zber 
veľkej časti domového odpadu. 

Taktiež sa nepotvrdili obavy z výrazného nárastu divokých skládok v krajinách, 
kde tzv. skládkovú daň zaviedli.“

L.Hegyi, Spoločnosť priateľov Zeme, Košice – časopis ODPADY č. 1/2001

Utopistické predstavy   enviro-aktivistov

Politici: - Aktivisti: - Odborníci
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Politici  - Aktivisti - Odborníci:
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Politici  - Aktivisti - Odborníci:
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Waste hierarchy.

J. P. Hannequart :
(konferencia WASTE AND LIFE CYCLE THINKING,  Bruxelles 5.VII.2011) 

„Je poradie v článku 4 smernice 2008/98/EC správne ?“ 

Nepotrebujeme v súlade s odst. 2 tohto článku pre niektoré prúdy odpadov 

najprv spracovať LCA ???

aby sme okrem environmentálnych dopadov (CO2 balance, Ecological Footprint...)
poznali aj ekonomické dopady (Cost-Benefit Analysis, Social LCA, Life Cycle Costing )

Politici: - Aktivisti - Odborníci

„Hodnota za peniaze“ – platí len pre dopravné stavby ?

„Ekologické“ stavby nepotrebujeme ekonomicky posudzovať   ?!
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Waste hierarchy.

R. Zoboli :  
(konferencia  EAERE  v Ríme 2011 o ekonomike nakladania s odpadmi)

„ Prispieva recyklácia k dosiahnutiu redukcie množstva odpadov ?“ 

Prevencia vzniku odpadov je totiž hlavnou prioritou v odpadovej politike EU. 

Aktuálny rozvoj RRR je veľmi dynamický, avšak prispieva k prevencii vzniku odpadov ?

Politici: - Aktivisti - Odborníci

„Countries with an advanced waste treatment system produce more waste...“ 
(Kloek, V. Eurostat 2010)
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Efektívnosť ekonomických nástrojov v ekológií.

„Je hlavným zmyslom platieb občanov za odpady:

1. podporovať environmentálne šetrné nakladanie s odpadom 

alebo 

2. podieľať sa na financovaní obecného systému nakladania s komunálnym odpadom ? 

Alebo by mali tieto poplatky plniť obidve uvedené funkcie ?

Doc.  Ing. Jan Slavík, Ph.D, IEEP Praha, 2009 .

Politici: - Aktivisti - Odborníci
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Efektívnosť ekonomických nástrojov v ekológií.

„Meranie efektívnosti verejných výdavkov je obtiažne a to zvlášť v oblasti životného prostredia. 

Meranie kvality životného prostredia má svoje špecifiká.

Nie je možné konštatovať  že:

medzi výškou výdavkov do jednotlivých oblasti životného prostredia
a

zvýšením kvality životného prostredia v tejto oblasti 

existuje  jednoznačná priama úmera.“

Ing. J. Soukopová, Ph.D, MU Brno, 2012

Politici: - Aktivisti - Odborníci
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Oficiálne prezentované materiálové 
toky si všímajú len VSTUPY do 
procesov.

Výstupy nie sú nikde 
zohľadňované.

Politici - Aktivisti - Odborníci:
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Skutočné materiálové toky odpadov 
sú iné ako uvádzajú politici.

Politici  - Aktivisti - Odborníci:
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Politici  - Aktivisti - Odborníci:
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Rizika z recyklovaných materiálov. 

Politici: - Aktivisti - Odborníci
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Recyklacia ako cieľ ? 

Politici: - Aktivisti - Odborníci
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Recyklacia ako cieľ ? 

Politici: - Aktivisti - Odborníci
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„Critical raw materials for the EU 2010.“ 

EK analyzovala 41 minerálov a kovov -14 z nich je pre EU kritických: 
antimon, berylium, fluorit, galium, germanium, grafit, indium, kobalt, Pt skupina, vzácne zeminy = REE, magnézium, niob, tantal a wolfrám

Politici: - Aktivisti - Odborníci
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Index rizika  pre kovy a prvky z hľadiska ich strategického významu 
(zdroj Ohrlund, 2011)

Politici: - Aktivisti - Odborníci



38Zelené sny...

1,5 MW veterná turbína vyžaduje asi 350 kg prvkov 
vzácnych zemín (REE)

Na 7,5 TW  potrebujeme cca 1 750 000 ton REE

Súčasná celosvetová ročná ťažba je cca 

124 000 ton.
To znamená 14 rokov ťažby REE len na turbíny !!!

Politici: - Aktivisti: - Odborníci
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Akcie išli dole.
Zisky z nehnuteľností sú hrozné.

Do čoho by som mal investovať ?

Skládky !

Jedného dňa dôjdu suroviny 
a my začneme ťažiť naše 

skládky,  kam dnes ukladáme 
odpadky... Skládky ?

OK, píšem si.



ODPADY   na  Slovensku



ODPADY   na  Slovensku



ODPADY   na  Slovensku



ODPADY   na  Slovensku



Odpadové hospodárstvo v Nemecku za rok 2009.



ODPADY   na  Slovensku



Ing. Marek Hrabčák
EIA, IPPC, odborné posudky

Prešov – Slovensko
m.hrabcak61@gmail.com

Ďakujeme za Vašu pozornosť

Doc. RNDr.  Miroslav Rusko, PhD.
Trnava  - Slovensko
mirorusko@centrum.sk


