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Pre riadne fungovanie hospodárstva Európskej únie je rozhodujúci prístup k minerálnym
surovinám a moÏnosti ich vyuÏívania. V˘znamné priemyselné odvetvia, ktoré predstavujú
celkovú pridanú hodnotu 1324 miliárd eur a poskytujú zamestnanie pre pribliÏne
30 miliónov ºudí, závisia hlavne od prístupu k surovinám. ZároveÀ v‰ak Európska únia
vo veºkej miere závisí od dovozu strategicky v˘znamn˘ch surovín. V prípade kovov pouÏívan˘ch
v ‰piãkov˘ch odvetviach sa táto závislosÈ môÏe povaÏovaÈ za kritickú, vzhºadom
na ich hospodársku hodnotu a vysoké riziko ich dodávky.

Príspevok k materiálnemu
a environmentálnemu cíteniu
modernej európskej spoloãnosti
Medzinárodná vedecká konferencia „Recyklácia pouÏit˘ch prenosn˘ch batérií
a akumulátorov“ pod zá‰titou ministra Ïivotného prostredia Slovenskej republiky Jána Chrbeta
a za podpory Recyklaãného fondu, 21. – 24. apríl 2009, Sklené Teplice, Slovensko

Busta Ignáza Antona von Borna v Sklenn˘ch Tepliciach

Existuje v‰ak v˘znamná príleÏitosÈ na zabezpeãenie dodávky materiálov prostredníctvom zlep‰enia efektívnosti zdrojov a recyklovania. VyuÏitie recyklovan˘ch kovov ‰rotu v poslednom období znaãne vzrástlo a
dnes predstavuje 40 aÏ 60 % v˘roby kovov
v EÚ. Prístup k ‰rotu je v‰ak v Európe stále
ÈaÏ‰í. Za posledn˘ch osem rokov poklesol
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dovoz neÏelezn˘ch a vzácnych kovov do EÚ
o 40 %, zatiaº ão v˘voz sa zv˘‰il o viac ako
125 %.
Jednou z príãin tejto situácie je skutoãnosÈ, Ïe mnohé v˘robky, ktor˘ch ÏivotnosÈ sa
konãí, sa nedostávajú do riadnych recyklaãn˘ch kanálov, ale sa nezákonne vyváÏajú
mimo EÚ, ão vedie k strate hodnotn˘ch druhotn˘ch surovín a má negatívny dosah na Ïivotné prostredie.
EÚ vo veºkej miere závisí od dovozu kovov pouÏívan˘ch v ‰piãkov˘ch technológiách, tzv. high-tech kovov, ak˘mi sú napr.
kobalt, platina, vzácne zeminy a titán. Aj napriek tomu, Ïe ãasto sú potrebné len malé
mnoÏstvá t˘chto kovov, majú ãoraz väã‰í v˘znam pre rozvoj technologicky nároãn˘ch
v˘robkov, vzhºadom na rastúci poãet spôsobov ich vyuÏitia. Bez spomínan˘ch high-tech
kovov EÚ nebude schopná riadiÈ prechod na
udrÏateºnú v˘robu a ekologické v˘robky. Tieto kovy zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri rozvoji inovaãn˘ch environmentálnych technológií na podporu energetickej úãinnosti a zniÏovanie emisií skleníkov˘ch plynov, napr.
elektrické hybridné autá potrebujú lítiové batérie a réniové superzliatiny sú nevyhnutn˘m
materiálom pre modernú leteckú v˘robu.
Situácia v‰ak nie je ruÏová ani z celosvetového hºadiska. Obºúbenou diskusiou na
svetov˘ch fórach je energetická kríza a s t˘m
súvisiace problémy, ale je potrebné nahlas povedaÈ, Ïe svetové zásoby ropy vystaãia e‰te
najmenej na 250 rokov, nehºadiac na novoodkryté náleziská ropy v Brazílii ãi na severnom
póle. Kritickou v‰ak môÏe byÈ situácia v dostupnosti ku kovom. Overené svetové zásoby niektor˘ch kovov sú alarmujúce: olova je
k dispozícii pribliÏne na 13 rokov, zinku na
15 rokov, medi na 25 rokov, cínu na 35 rokov,
atì. Keì si uvedomíme obrovsk˘ v˘znam
napríklad zinku ako kon‰trukãného materiálu, medi v elektrotechnike a nenahraditeºnosÈ

cínu v informaãn˘ch technológiách, energetická kríza v porovnaní s t˘mto je len papierov˘m tigrom. Porovnanie obsahov a formy
kovov v ich primárnych surovinách ku surovinám druhotn˘m je pritom minimálne zaujímavé. Bohatá medená ruda obsahuje do 1 %
medi, niklu do 1%, kobaltu do 0,05 %, cínu
do 1 %, zinku do 6 % a olova do 7 %, nehºadiac na komplexnosÈ primárnych surovín a následné veºmi nároãné upravárenské a v˘robné postupy. Pritom obsah t˘chto kovov v ich
odpadoch b˘va ãasto aÏ 60-násobne vy‰‰í, napríklad obsah medi je v mosadznom ‰rote
okolo 60 %, zinku v tom istom ‰rote 40 %,
olova v aku‰rote 95 %, kobaltu v pouÏit˘ch
batériách 20 %, nehºadiac na moÏnosÈ získania zlata, striebra, platiny a mnoh˘ch in˘ch
veºmi cenn˘ch zloÏiek.
Jedinou moÏnosÈou ako oddialiÈ blíÏiace sa
problémy s nedostatkom kovov, je ich recyklácia a sofistikované navrátenie do obehu,
priãom sa t˘m myslia konkrétne technické rie‰enia a technológie. Problémom samozrejme
je, Ïe na recykláciu nie je moÏné pouÏiÈ jednotnú univerzálnu technológiu vzhºadom na
odli‰nosÈ druhotn˘ch surovín. Preto sa postupne podºa potreby a dopytu po strategick˘ch
surovinách vyvíjajú aj techniky a technológie
spracovania jednotliv˘ch komodít.
PouÏité prenosné batérie a akumulátory
obsahujú cenné zloÏky, ktoré ich predurãujú
na efektívnu recykláciu. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. 9.
2006 o batériách a akumulátoroch a pouÏit˘ch
batériách a akumulátoroch, ktorú Slovensko
prijalo v septembri 2008, zaväzuje ãlenské
‰táty okrem iného aj v tom, Ïe ãlenské ‰táty
zabezpeãia, aby najneskôr do 26. 9. 2009 v˘robcovia zaviedli systémy, ktoré s pouÏitím
najlep‰ích dostupn˘ch techník zabezpeãia
spracovanie a recykláciu pouÏit˘ch batérií a
akumulátorov a tieÏ v tom, Ïe ãlenské ‰táty
povzbudzujú v˘voj nov˘ch technológií recy-
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klácie a spracovania a podporujú v˘skum
metód recyklácie v‰etk˘ch typov batérií a
akumulátorov, ktoré sú priaznivé pre Ïivotné
prostredie a nákladovo efektívne. Preto Technická univerzita v Ko‰iciach, Hutnícka fakulta, Katedra neÏelezn˘ch kovov a spracovania
odpadov pod zá‰titou ministra Ïivotného prostredia Jána Chrbeta a za podpory Recyklaãného fondu a ìal‰ích subjektov organizuje v
dÀoch 21. – 24. 4. 2009 medzinárodnú vedeckú konferenciu „Recyklácia pouÏit˘ch prenosn˘ch batérií a akumulátorov“ v Sklen˘ch
Tepliciach na Slovensku. Konferencia je zameraná najmä na nové trendy vo v˘voji a v˘robe prenosn˘ch batérií a akumulátorov, súãasn˘ stav a perspektívy technológií a procesy spracovania pouÏit˘ch prenosn˘ch batérií
a akumulátorov vo svete a na Slovensku, úlohy a situáciu vo v˘skume a v˘voji pri spracovaní pouÏit˘ch prenosn˘ch batérií a akumulátorov, a tieÏ na legislatívnu stránku. Podrobné informácie o konferencii sú uvedené na
www.rppba.wz.cz.

Je pote‰iteºné, Ïe hoci oznam o organizovaní tejto konferencie spadol priamo do obdobia na‰tartovania hospodárskej krízy, záujem o konferenciu je neb˘val˘. Okrem slovensk˘ch odborníkov, pracujúcich v danej
oblasti, vysok˘ záujem prejavili aj slovenské
podnikateºské subjekty. Príprava konferencie
v‰ak zarezonovala v˘znamne aj v zahraniãí,
ãoho prejavom je registrácia úãastníkov z
Belgicka, Brazílie, Dánska, âeska, Fínska,
Francúzska, Izraela, Maìarska, Nemecka,
Poºska, Rakúska, Srbska, ·védska, Talianska
a, samozrejme, zo Slovenska. Aj Európska
únia prikladá tejto konferencii veºk˘ v˘znam,
ãoho prejavom je aj avizovaná úãasÈ pani
Kelevskej z Európskej komisie Smernice
2006/66/EC v Bruseli.
V˘ber miesta konania konferencie – Sklené Teplice – nebol náhodn˘. V Sklen˘ch Tepliciach bola pod vedením Ignáca Antona
von Borna a so súhlasom cisára Jozefa II. postavená v rokoch 1785 – 1786 prvá amalgamaãná huta na svete. Následne sa tu uskutoã-

nil prv˘ svetov˘ hutnícky vedeck˘ kongres a
ustanovila sa prvá svetová vedecká spoloãnosÈ. Prijaté závery kongresu sa stali svetov˘m zlomov˘m bodom v prístupe k vedeck˘m vynálezom tak, aby slúÏili pre blaho celého ºudstva. Do tejto spoloãnosti bansk˘ch
náuk sa do roku 1789 prihlásilo 147 ãlenov
z 15 európskych a americk˘ch krajín, priãom ãlenmi boli takí velikáni ako A. L. Lavoisier, zakladateº modernej chémie, James
Watt, vynálezca parného stroja, M. H. Klaproth, objaviteº uránu, a tieÏ geniálny Johann
Wolfgang Goethe.
Ambíciou organizátorov je pokraãovaÈ v
tejto slávnej tradícii, pokúsiÈ sa navrátiÈ Slovensku miesto, ktoré mu v baníctve a hutníctve patrí a rozvinúÈ moÏnosti recyklácie tak, aby
prispeli k materiálnemu a environmentálnemu
cíteniu modernej európskej spoloãnosti.
Prof. Tomá‰ HAVLÍK, DrSc.
predseda organizaãného v˘boru
konferencie

Ako je SR pripravená zabezpeãiÈ
zber a zhodnotenie prenosn˘ch
batérií a akumulátorov?
V roku 2006 Parlament a Rada EÚ preskúmali stratégie Európskeho Spoloãenstva s cieºom
zníÏiÈ mnoÏstvá nebezpeãn˘ch látok v odpade a minimalizovaÈ negatívny vplyv pouÏit˘ch batérií
a akumulátorov v‰etk˘ch druhov na Ïivotné prostredie. Bola zru‰ená Smernica
Rady ã. 91/157/ES o batériách a akumulátoroch a prijatá nová Smernica ã. 2006/66/ES
vzÈahujúca sa na v‰etky typy batérií a akumulátorov bez ohºadu na ich tvar, objem,
hmotnosÈ, materiálové zloÏenie alebo pouÏitie.
Nová smernica presnej‰ie definuje zainteresovan˘ch do Ïivotného cyklu batérií a akumulátorov a urãuje aj ich zodpovednosti.
Zvlá‰È upozorÀuje na úlohu subjektov, ktoré
sa priamo podieºajú na spracovaní a recyklácii pouÏit˘ch prenosn˘ch batérií a akumulátorov. Urãuje ãlensk˘m ‰tátom EÚ zabezpeãiÈ, aby sa na trh na svojom území nedostali
batérie a akumulátory, ktoré nespæÀajú poÏiadavky smernice, aby bol zohºadnen˘ vplyv
dopravy na Ïivotné prostredie a zabezpeãiÈ zavedenie vhodného systému zberu. Ak v ‰tátoch uÏ sú zavedené systémy zberu batérií a
akumulátorov, odporúãa sa zachovaÈ ich.
V smernici sú pre jednotlivé ‰táty predpísané minimálne limity zberu tohto druhu odpadu vo v˘‰ke 25% do roku 2012 a 45% do
roku 2016. Do septembra 2009 sú ‰táty povinné zabezpeãiÈ jeho spracovanie a recykláciu.
V‰eobecná zásada zneãisÈovateº platí zostáva zachovaná. To znamená, Ïe pôvodca, obãan financuje zber a zhodnotenie batérií a
akumulátorov, nie v˘robcovia alebo dovozcovia.

V˘robca alebo tretie osoby konajúce v
mene v˘robcu sú len vyberaãi poplatku od obãana a je ich povinnosÈou v‰etky prostriedky,
ktoré obãan zaplatil v cene zakúpeného tovaru, daÈ na zabezpeãenie zberu a zhodnotenia
odpadu, ktor˘ z t˘chto tovarov vzniká. V
Ïiadnom prípade by nemali byÈ tieto prostriedky pouÏité na vylep‰enie si hospodárskeho v˘sledku v˘robcu alebo na financovanie
tretích osôb.
Absolútne mylné je tvrdenie, Ïe kolektívne systémy alebo v˘robca si splnili svoju povinnosÈ financovania zberu a zhodnotenia
t˘m, Ïe splnil minimálny limit zberu, ktor˘ je
smernicou urãen˘ pre ‰tát. V˘robca alebo kolektívny systém, ktor˘ ho zastupuje, má povinnosÈ vyfinancovaÈ v‰etky náklady vypl˘vajúce zo zberu, spracovania a recyklácie aj
v‰etky náklady, ktoré vzniknú z verejn˘ch informaãn˘ch kampaní o zbere, spracovaní a recyklácii odpadov, vznikajúce z kategórií tovarov umiestnen˘ch v˘robcami alebo dovozcami na trh v Slovenskej republike.
âasto predkladanou a prezentovanou témou
kolektívnych systémov je otázka voºného trhu

v súvislosti s nakladaním s odpadmi. Nie je
to problematika diskutovaná len v SR. Touto problematikou sa zaoberajú v podstate vo
v‰etk˘ch krajinách EÚ. To viedlo k tomu, Ïe
k tejto problematike sa vyjadril aj Európsky
súdny dvor v súvislosti s prípadom v Neapole pod spisom VEC-C297/08. Podºa názoru
Európskeho súdneho dvora sa síce odpad povaÏuje za „tovar“ a nakladanie s ním v zásade za „sluÏbu“, no napriek tomu sa odborníci zhodujú v názore, Ïe prostredníctvom mechanizmov voºného trhu v tejto oblasti nie je
zaistená ochrana Ïivotného prostredia.
V oblasti odpadového hospodárstva ãasto
mnohé základné piliere Európskej únie, ako
vnútorného trhu bez obmedzení, voºn˘ pohyb
tovarov a pod. sú v protiklade k zásadám
ochrany Ïivotného prostredia (zabezpeãenie
environmentálne vhodného nakladania s odpadom a zabránenie vzniku odpadového turizmu). Úplne voºn˘ trh sa zatiaº nikdy nepreukázal ako záruka pre environmentálne
vhodnú likvidáciu alebo zhodnocovanie odpadu. Aby sa zabránilo zlyhaniu trhu, pripú‰Èa komunitárne právo moÏnosÈ obmedze-
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