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„Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten,
kto nerobí nič v presvedčení,
že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.“
(Edmund Burke)
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KRAJINA PRE ĽUDÍ, ĽUDIA PRE KRAJINU

Poznáte tie sošky. Predávajú sa v luxusnom prevedení i obyčajné sadrové či hlinené. Jedna z opíc má zakryté ústa, druhá oči
a tretia si zakrýva uši. Nehovorím, nevidím, nepočujem.
Žijeme v dobe, v ktorej sa peniaze stali najdôležitejšie až
na prvom mieste. Mestá prestávajú byť pre ľudí a stávajú
sa priestorom pre autá, pre sadrokartónové opachy super –
a hypermarketov… a investori si arogantne v duchu spievajú
„Od Tatier k Dunaju, stromy umierajú, na nás však nemajú
(ochranári, občania), aj keď sa hnevajú“.
Konformisti si každé štyri roky splnia občiansku povinnosť
účasťou vo voľbách a každých desať rokov zaškrtnú v štatistickom dotazníku „vieru v Boha“. Tým to končí. Občianska
angažovanosť? A načo? A viera v Boha? Polovica z tých 81%,
čo to deklaruje, verí v skutočnosti len v toho svojho, prispôsobeného dobe, prinášajúceho osobný prospech, pôžitky a pohodu. Sviatky už nie sú o zamyslení sa, o pokore, je to obchodná
príležitosť, kombinácia predkresťanských pohanských zvykov
a kresťanských rituálov, a to všetko zastrešené všemocnou
rukou marketingu, reklamy a trhu.
Povrchnosť sa stala pre mnohých spôsobom prežitia. -násť roční zbierajú pôžitky všetkého druhu ako huby do košíka, a keď
časť z nich pohltí peklo drog a nihilizmu, stáva sa to správou
v bulvárnych médiách. Množstvo spanilých diev, ktoré mali
svet poľudšťovať a zjemňovať sa prispôsobilo mužom – v ich
vulgárnosti, povrchnosti a tvrdosti.
Tibet krváca pod olympijskými kruhmi, OSN sa stala diskusným klubom, prijatie Eura posledným z veľkých cieľov tejto
krajiny… Ľudia sa boja prinášať obete, za niečo bojovať, mať
názor,… Z Ježiša na kríži si väčšina z nich urobila modlu. On
chcel byť pritom živým príkladom, inšpiráciou, cestou…
Stráca sa posvätná úcta – k ľuďom a životu v jeho rozmanitých formách. Svätoháje miznú pod motorovými pílami.
Pramene v krajine a v nás miznú v pustatine. A skládky nemateriálnych a materiálnych odpadov, zasypávajú naše duše
a posvätnosť prírody.

bulletin pre ľudí, ktorí sa rozhodli zmeniť tvár Slovenska
V Y D A L O : Občianske združenie TATRY, KEMI
627/5, 031 04 Liptovský Mikuláš, tel.:
044/553 10 27, mobil: 0903 028 364, email: oztatry@slovanet.sk, http://www.ekokompas.host.sk A U T O R : Mgr. Rudolf Pado
E D I T O R : RNDr. Jana Júdová, PhD. G R A F I C K Á Ú P R A V A : Mgr. Svetozár Šomšák T L A Č :
OTA, a. s. Košice, jún 2008

T E N T O M AT E R I Á L B O L V Y D A N Ý V R Á M C I
P R O J E K T U „ N A S K L Á D K Y N I E S M E K R ÁTKI!“, KTORÝ PODPORIL TRUST FOR CIVIL
SOCIET Y IN CENTRAL & EASTERN EUROPE.

ZA DLHODOBÚ PODPORU NAŠICH PROJEKTOV ZAMERANÝCH NA OBČIANSKE AKTIVIT Y
V P R O S P EC H O C H R A N Y K R A J I N Y Ď A K U J E M E N A D Á C I I E KO P O L I S , N A D Á C I I P R E D E T I
SLOVENSKA – FONDU HODINA DEŤOM, NA D Á C I I I N T E N D A , R EC S L O V E N S KO .

Jeden strom už nie je ničím. Stratili sme schopnosť vnímať
veci v jednotlivosti a v súvislostiach zároveň. Mnohí nechcú
pochopiť, že les sa skladá zo stromov, a keď umierajú stromy,
jeden po druhom, mizne les. Jedna historická budova už nie
je ničím. Nechceme prijať myšlienku, že každým zbúraným
domom sa stráca „genius loci“ mesta či miesta.
Kapitán Acháb v Bielej veľrybe povedal: „Niektorí celý život tú
svoju káričku ťahajú a niektorí sa stále iba vezú“. Môžeme byť
čínskymi opicami, alebo tými, čo ťahajú káričky. Je to dôležité
rozhodnutie. Pre nás všetkých.
Rudolf Pado

užitočné info

téma
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> Internetová stránka
Priateľov Zeme – SPZ

Ak hľadáte akékoľvek informácie
k problematike odpadov, tak práve pre
vás je tu internetová stránka
http://www.priateliazeme.sk/spz.
Na stránke nájdete informácie o kampaniach, legislatíve, problematike
skládok odpadov a spaľovní odpadov,
o kompostovaní, zavádzaní separovaného zberu v obciach a pod. V časti
„Informácie – Naše materiály“ je množstvo letákov, brožúr, plagátov, ktoré si
môžete stiahnuť do vášho počítača.

> Recyklačný fond

Recyklačný fond bol zriadený ako
neštátny účelový fond Zákonom
o odpadoch č. 223/2001 Z. z. (§ 55),
ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2001.
Od 1. januára 2002 je povinnosťou
dovozcov a výrobcov odvádzať na jeho
účet ﬁnančné prostriedky za komodity.
Účelom fondu je sústreďovať ﬁnančné
prostriedky a tie v súlade s Programom odpadového hospodárstva SR
a s komoditnými programami sektorov
fondu poskytovať na podporu zberu,
zhodnotenia a spracovania: opotrebovaných batérií a akumulátorov, odpadových olejov, opotrebovaných pneumatík, viacvrstvových kombinovaných
materiálov, elektrických a elektronických zariadení, plastov, papiera, skla,
vozidiel a kovových obalov.
Viac na http://www.recfond.sk

Odpad – surovina
alebo hrozba?
______________________________________________________________________

ZÁKON O ODPADOCH CHARAKTERIZUJE ODPAD AKO „HNUTEĽNÚ
VEC, KTOREJ SA JEJ DRŽITEĽ ZBAVUJE, CHCE SA JEJ ZBAVIŤ ALEBO
JE V SÚLADE SO ZÁKONOM ČI OSOBITNÝMI PREDPISMI POVINNÝ SA
JEJ ZBAVIŤ“.
Odpady podľa skupenstva delíme na plynné (vytvárajú podmienky pre vznik kyslých dažďov, procesy vzniku skleníkového efektu a rozpadu ozónovej vrstvy), kvapalné (priemyselná výroba, vypúšťanie žúmp do potokov a riek v dôsledku chýbajúcich
kanalizácií a ČOV v mestách a obciach a nezodpovedného správania sa obyvateľstva, poľnohospodárstvo) a tuhé.
Odpady sa zneškodňujú (najčastejšie ukladajú na skládky alebo spaľujú) a zhodnocujú (triedia a recyklujú, kompostujú a pod.)
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Skládky odpadov delíme na riadené (legálne) a neriadené
(tzv. čierne, divoké). Aj riadené skládky majú mnoho nevýhod:
potenciálne úniky priesakových vôd, reakcie vnútri skládok
a vznik skládkového plynu (metán je pritom skleníkový plyn),
obťažujúce vplyvy na obyvateľov (výpary, zapáchajúce látky,
lokálne požiare, hlodavce, znečistenie prostredia a pod.),
záber pôdy pri výstavbe a záber priestoru pri ukladaní odpadu
(1 tona komunálneho odpadu = min. 1 m3 priestoru), dopravné náklady prepravy odpadov a ďalšie vyvolané investičné
náklady (poškodzovanie povrchu vozoviek, ovplyvňovanie
statického stavu budov na dopravnej trase a pod.), poškodzovanie miestnych druhov zvierat, rastlín a krajinno-ekologického vzhľadu krajiny, nezvratná likvidácia zdrojov (skládkujeme
využiteľné druhotné suroviny), ekonomické straty zo skládkovania (strata druhotných surovín, záber krajiny, zníženie
estetickej kvality krajiny, zmena kvality životného prostredia
v okolí skládky, náklady na vybudovanie a rekultiváciu skládky a pod.), zdravotné vplyvy skládok na obyvateľov (rakovina
močového mechúra, pľúc a žalúdka, leukémia a pod.).
AKO DLHO SA ROZKLADAJÚ ODPADY V PRÍRODE?

Ohryzok z jablka: 3 – 6 mesiacov, cigareta: 3 mesiace až 2 roky,
zápalka: 6 až 10 mesiacov, papierová vreckovka: 3 mesiace, noviny a časopisy: 3 až 12 mesiacov, žuvačka: 5 rokov, motorový olej:
10 až 100 rokov, pneumatika: 30 až 500 rokov, plechovka: 20 až
100 rokov, baterka 20 až 500 rokov, PET fľaše a igelitové tašky:
100 až 1 000 rokov, telefónna karta: 1 000 rokov, polystyrén:
1 000 rokov, sklo: 4 000 rokov.

Spaľovne odpadov vytvárajú mýtus, že odpad zmizol. Nie
je to pravda. Komunálny odpad, zmes rôznorodých materiá-

lov tuhého skupenstva, sa zmenil na plynný, kvapalný a tuhý
odpad (zvyšok po spálení), z čoho časť má charakter nebezpečného odpadu a musí byť uskladnená na skládke nebezpečného odpadu.
Negatíva spaľovní odpadov: nenávratné ničenie druhotných surovín a plytvanie prírodnými zdrojmi, nedostatočná
energetická účinnosť a efektívnosť spaľovania odpadov (recyklácia materiálu ušetrí priemerne 3-násobne viac energetických vstupov), premena heterogénneho materiálu rôznych
fyzikálno-chemických vlastností na homogénny toxický odpad,
potencionálne znečistenie vôd (výtoky z ﬁltračných zariadení
na čistenie plynov a chladiaca voda), zvýšená frekvencia dopravy (doprava odpadov do spaľovne) a ňou vyvolané negatívne efekty (hluk, zvýšená prašnosť, vibrácie, poškodzovanie
vozoviek a pod.), spaľovanie je najdrahší spôsob nakladania
s odpadmi (16 – 40 USD/1 tona), výstavba spaľovní pôsobí
proti systémom triedenia, recyklácie a minimalizácie odpadov,
spaľovne nevytvárajú doplnkové pracovné príležitosti.
Podľa prieskumu Technickej univerzity v Košiciach (Rybár
a kol., 1994 – 1995) a časopisu Wormer (Priemerné zloženie
domového odpadu v Európe) domáci odpad má nasledovné priemerné váhové zloženie: 20 % papier, 12 % sklo,
45 % bioodpad, 7 % plasty, 4 % kovy (železné a neželezné),
4 % textil, 3 % drevo, guma, koža, 1 % nebezpečný odpad, 4 %
anorganické látky.
Trvalo udržateľná hierarchia odpadového hospodárstva zahŕňa (v poradí v akom je uvedené):
• Minimalizácia vzniku a nebezpečnosti odpadov
• Opätovné používanie
• Materiálové zhodnocovanie odpadov (recyklácia, kompostovanie bioodpadov)
• Energetické zhodnocovanie a zneškodňovanie (spaľovne, skládky)
KOMUNÁLNE ODPADY V ROKU

2006

V Slovenskej republike v roku 2006 vzniklo celkom 1 623 306 ton
komunálnych odpadov, čo predstavuje 301 kg komunálnych odpadov na obyvateľa. V porovnaní s rokom 2005 ide o nárast o 12 kg
komunálneho odpadu na obyvateľa.
V roku 2006 sa 78 % komunálneho odpadu skládkovalo, 12 % sa
zneškodnilo spaľovaním a 3 % zhodnotilo kompostovaním. Množstvo vyseparovaného komunálneho odpadu v roku 2006 predstavovalo 16 kg na obyvateľa a množstvo zhodnoteného komunálneho odpadu predstavovalo 15 kg na obyvateľa.
Z hľadiska zloženia komunálneho odpadu má najväčšie zastúpenie zmesový komunálny odpad (71 %), nasleduje objemný odpad
(9 %), drobný stavebný odpad (6 %), biologicky rozložiteľný odpad
(5 %) a odpad z čistenia ulíc (3 %).
V roku 2006 bolo v Slovenskej republike prevádzkovaných 160
skládok odpadov. Spaľovacie kapacity pre komunálne odpady sú
zabezpečované v súčasnej dobe dvomi spaľovňami na komunálny
odpad – OLO, a. s. Bratislava a KOSIT, a. s. Košice.
(Ministerstvo životného prostredia SR)
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> Čo môžete urobiť Vy?
• Premýšľajte už pri nákupoch o tom, koľko odpadu kúpenými vecami vytvoríte. Uprednostňujte výrobky trvácne,
s dlhou životnosťou, z recyklovaných materiálov, bez
toxických látok. Zároveň také, ktoré po doslúžení môžeme
vytriediť a poslať na recykláciu.
• Odolávajte pokušeniu kupovať veci, ktoré reálne nepotrebujete. Nepodliehajte konzumným súťažiam, propagačným akciám… Zdroj vlastného uspokojenia hľadajte
v sebe, v rodine, priateľských vzťahoch a nie vo výrobkoch
a nakupovaní.
• Nekupujte nadmerne a zbytočne balený tovar. Uvedomte
si, že obal je súčasťou ceny výrobku, ktorú zaplatíte. Kupujte radšej vo veľkých obaloch zaplnených tovarom, ako
to isté množstvo v malých obaloch.
• Pri balenom tovare uvažujte o charaktere obalu – t. j. či je
z recyklovateľného materiálu (nedajte sa pomýliť rôznymi
závadzajúcimi „ekoznačkami“).
• Na nákupy noste vlastnú trvácnu tašku a nepoužívajte
„bezplatne“ dávané tašky a vrecúška.
• Využívajte bezobalový predaj (predaj olejov, saponátov…
do vlastných prinesených obalov).
• Nekupujte jednorázové výrobky (plienky, žiletky,…) a výrobky s krátkou životnosťou.
• Minimalizujte spotrebu výrobkov z kategórie nebezpečných odpadov (napr. jednorázových batérií – monočlánkov). Skoro ku všetkým takýmto výrobkom existuje
ekologicky prijateľná alternatíva.
• Pri nákupoch uprednostňujte miestne produkty (podpora miestnej ekonomiky, miestnej zamestnanosti, nižšie
prepravné náklady atď.).
• Žite plnohodnotne, ale šetrne (napr. používajte papier
z oboch strán, obľúbené nápoje kupujte vo vratných
fľašiach, do walkmanov používajte znovunabíjacie batérie
bez obsahu ťažkých kovov a pod.)
• Opätovne používajte výrobky (opravujte, prešívajte, zapožičiavajte, darujte, vymieňajte).
• U nápojov uprednostňujte vratné obaly a vyhýbajte sa jednorázovým (hlavne hliníkovým plechovkám a viacvrstvovým obalom).
• Používajte recyklovateľné náplne, tonery a pásky do tlačiarní.
• Ak sa cítite byť obťažovaní reklamnými letákmi vo Vašej
schránke, umiestnite si na ňu nápis „Nevhadzujte reklamy“. Od 1. mája 2001 podľa § 3 ods. (6) zákona o reklame je ignorovanie takejto vôle občana zo strany roznášačov reklamných médií možné nahlásiť na Slovenskej
obchodnej inšpekcii. Tá môže udeliť pokutu až do výšky
2 mil. korún.

Na skládky nie
sme krátki!
____________________________________________________

SLOVENSKÚ KRAJINU HYZDIA DESIATKY NELEGÁLNYCH SKLÁDOK ODPADOV, KTORÉ ĽUDOVO NAZÝVAME ČIERNE RESP. DIVOKÉ. VO VŠEOBECNOSTI
SA AJ MEDZI OSVIETENÝMI ĽUĎMI TRADUJE, ŽE
NEEXISTUJÚ ÚČINNÉ OPATRENIA K PREDCHÁDZANIU A ODSTRAŇOVANIU NEŽIADÚCICH ODPADOV
Z KRAJINY. POZRIME SA NA TÚTO PROBLEMATIKU
BLIŽŠIE:
Zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch deﬁnuje, čo sa
pod pojmom skládka, skládkovanie a zneškodňovanie odpadov rozumie:
• Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré
nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia alebo
ohrozovanie zdravia ľudí.
• Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku
odpadov.
• Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu
zeme alebo do zeme.
Podľa § 18 ods. 3) zákona o odpadoch sa zakazuje uložiť
alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste urče-

4 téma
nom v súlade s týmto zákonom. Podľa § 39 ods. 5) je pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
povinný ukladať komunálne odpady na miesta určené obcou
a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci. Ak teda ktokoľvek umiestňuje odpad
v rozpore s § 18 a § 39 zákona o odpadoch, dopúšťa sa protiprávneho konania na úseku odpadového hospodárstva.
Od 1. januára 2006 podľa § 18 ods. 3) písm. m) zákona NR SR
č. 223/2001 Z. z. platí taktiež zákaz zneškodňovať (spaľovať,
skládkovať) biologicky rozložiteľný odpad, odpad zo záhrad, parkov, cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb,
fyzických osôb a občianskych združení, ak je súčasťou komunálneho odpadu. Tento „zelený“ odpad je možné iba zhodnocovať,
napr. kompostovaním. Spaľovanie odpadu je taktiež v rozpore so
zákonom o ochrane pred požiarmi a Občianskym zákonníkom.

> Mýtus: Páchateľ neznámy – skládku
neodstraňujeme!
Samozrejme, že ukladať pokuty za umiestňovanie odpadov
na miesta, ktoré nie sú na to určené, ako aj nariadiť odstránenie nedostatkov, je možné iba v prípadoch, ak sa orgánom
kontroly podarí zistiť konkrétneho vinníka. Častý argument, že
nie je možné zistiť konkrétneho vinníka nelegálneho ukladania
odpadov, je irelevantný. Zákon o odpadoch predvídal takúto
možnosť a v § 18 ukladá povinnosti vlastníkom nehnuteľností,
na ktorých sa takýto nežiadúci odpad nachádza:

• Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že
na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore so
zákonom o odpadoch, je túto skutočnosť povinný bezodkladne oznámiť obvodnému úradu životného prostredia
a obci (§ 18 ods. 6), v ktorých územnom obvode sa odpad
nachádza. Nesplnenie oznamovacej povinnosti je možné
sankcionovať pokutou.
Protiprávneho konania sa teda dopúšťajú aj občania obce,
ktorí odpad síce neuložili, ale o uložení odpadu na pozemkoch
v katastrálnom území vedeli (nachádza sa na pozemkoch v ich
správe) a túto skutočnosť neoznámili.
Toto oznámenie obvodnému úradu životného prostredia môže
uskutočniť aj iný orgán štátnej správy, napr. Slovenská inšpekcia životného prostredia. Oznámenie obvodnému úradu životného prostredia môže urobiť aj akákoľvek iná osoba, napr.
stráž prírody, pracovník ŠOP, občan… Takéto oznámenie však
nemá charakter priameho podnetu a obvodný úrad zvažuje, či
na základe takéhoto oznámenia začne konať. Následne je obvodný úrad životného prostredia (§ 18 ods. 7) povinný požiadať Policajný zbor SR o zistenie osoby, zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktorá je potom povinná
zabezpečiť zneškodnenie odpadu na vlastné náklady. Ak sa
okresnému úradu alebo orgánom policajného zboru (prípadne
obci, ak má na riešení prípadu záujem) nepodarí zistiť osobu
zodpovednú za umiestnenie odpadu (v zmysle § 18 ods. 7),
obvodný úrad životného prostredia začne konanie (podľa § 18
ods. 8), ktorého účelom je zistiť, či vlastník, správca alebo
nájomca tejto nehnuteľnosti:
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a) je pôvodcom odpadu,
b) neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti,
ktoré je povinný vykonať podľa osobitných predpisov (napr.
vyhláška 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických
zariadení ukladá povinnosť, aby stavenisko v zastavanom
území obce alebo miesto výkonu stavby, bolo oplotené
do výšky 1,8 m, a stavenisko mimo zastavaného územia
obce musí byť oplotené alebo ohradené, ak je vzdialené
od verejnej komunikácie menej ako 30 m),
c) mal z tohto uloženia odpadu majetkový alebo iný prospech.
Ak sa preukáže vlastníkovi nehnuteľnosti, na ktorej bol
umiestnený odpad, niektorá z vyššie uvedených skutočností,
je povinný zabezpečiť odstránenie takéhoto odpadu na vlastné náklady. V zmysle § 18 ods. 10), ak sa podľa ods. 7) nezistí
osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti,
alebo podľa ods. 8) písm. a) až c) nepreukáže niektorá z týchto skutočností, zabezpečí zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie na vlastné náklady príslušný obvodný úrad životného
prostredia. Ak ide o komunálne odpady alebo drobné
stavebné odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie
na vlastné náklady zabezpečí obec, na ktorej území boli
tieto odpady umiestnené v rozpore s týmto zákonom.
Z A P A M Ä T A J T E S I : Občania a ﬁrmy, ktorí vytvárajú vo vašom katastri nelegálne skládky odpadov, zaťažujú váš spoločný obecný rozpočet.

NELEGÁLNE SKLÁDKY ODPADOV A TRESTNÝ ZÁKON

Slovenská legislatíva po novelizácii Trestného zákona
(č. 300/2005 Z. z.) vytvorila možnosť riešiť túto problematiku aj
cestou vyvodzovania trestno-právnej zodpovednosti.
§ 302 Trestného zákona, ktorý upravuje neoprávnené nakladanie
s odpadmi, v ods. 1) hovorí: „Kto nakladá s odpadmi v malom
rozsahu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“
So zväčšujúcim sa rozsahom protiprávnej činnosti na úseku odpadového hospodárstva, ktoré upravujú ods. 2) až 4), sa zväčšujú
aj možné trestno-právne postihy páchateľa, a to v intervale od 6
mesiacov až po osem rokov.
Na vytvorenú nelegálnu skládku väčšieho rozsahu môžete preto
podať aj trestné oznámenie!

> Mapovanie nelegálnych skládok
odpadov
K mapovaniu skládok odpadov, a prípadne aj inváznych rastlín, ktoré sa často na takýchto miestach vyskytujú, potrebujeme (nie je to však nevyhnutnosť): topograﬁckú mapu v mierke
1 : 5 000, 10 000, 25 000, zápisník, ceruzky, pero, kľúč na určovanie rastlín, buzolu, pásmo na meranie vzdialeností a fotoaparát. Optimálny čas na mapovanie nelegálnych skládok
odpadov je obdobie bez bylinného pokryvu, tzn. marec – apríl,
október – november, prípadne obdobie zimy bez snehovej
pokrývky (v ostatných rokoch najmä južné oblasti Slovenska
môžete mapovať po celý rok).
Je dobré, ak vaše mapovanie nie je náhodné a má istú logiku:
mapujte preto celé katastre, mikroregióny, okresy, a to min.
počas 2 – 3 rokov po sebe. Pri takomto prístupe je vysoko
pravdepodobné, že dosiahnete pozitívnu zmenu vo vizuále
krajiny (niekedy je totiž dosť podstatný fakt, aby ľudia vedeli,
že krajinu niekto neustále kontroluje, a že to nie je len chvíľková záležitosť).
Zvolené územie prechádzajte po logických líniách, a to peši alebo na bicykli. K východzím bodom mapovania sa môžete odviezť
verejnou dopravou (vlak, autobus). Takéto mapovanie má jednu
obrovskú výhodu – okrem zistených skládok detailne spoznáte
krajinu, nájdete aj netušené prírodné zákutia, zlepšíte si kondíciu. Túto činnosť neberte ako povinnosť či nudu. Zoberte so
sebou priateľa či priateľku, kamarátov… a uvidíte, že mapovanie
môže byť zaujímavým, veselým, spoločenským… podujatím. Nelegálne skládky sa najčastejšie vyskytujú: v koncových častiach
obcí a po ich obvode, popri poľných a lesných cestách s prístupom pre automobily, v priestore opustených priemyselných
areálov, poľnohospodárskych družstiev, kameňolomov, okolo
vodných tokov, v priestore cestných odpočívadiel pri cestách II.
a III. triedy a pod. Pri mapovaní si zhotovujte poznámky. Nespoliehajte sa na to, že si na všetko spomeniete doma.
• Topograﬁcká identiﬁkácia skládky
Aby každý vedel vami vymapovanú skládku nájsť, je potrebné
realizovať niekoľko identiﬁkačných úkonov:
> Zakreslite polohu skládky v topograﬁckej mape (číslo
skládky).
> Vypíšte základné údaje o skládke: číslo skládky v topograﬁckej mape, názov obce (intravilán, extravilán), názov
okresu, dátum mapovania.
> Zhotovte situačný náčrt skládky a jej okolia (vyznačte všetky výrazné objekty – potoky, cesty, skupiny stromov, polohu
budov a pod.) a slovne opíšte toto miesto.
> Ak máte fotoaparát, urobte niekoľko záberov skládky.
• Veľkosť skládky odpadov
Veľkosť skládky určíme pomerne jednoducho pomocou pásového metra, ktorým odmeriame dĺžku a šírku skládky. Výšku
skládky môžeme odhadnúť. Ak nemáme k dispozícii pásmo,
môžeme merať aj pomocou krokovania (odhadnúť), prípadne
postačí aj špagát, ktorého dĺžku ste si doma odmerali. Pri
malých skládkach jednoducho napíšte objemový alebo plošný
odhad, napr. odpad na 2 m3, 28 m2 (7 x 4 m).
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• Typ odpadu, ktorý je uložený na skládke
Typ uloženého odpadu vplýva na potenciálne nebezpečné
vlastnosti skládky odpadov. Výskyt nebezpečných druhov
odpadov (autobatérií, zvyškov farieb a riedidiel, žiaroviek
a žiariviek a pod.) môže znamenať riziko znečistenia vody,
pôdy, ovzdušia a negatívne vplývať aj na rastliny a živočíchy,
žijúce v blízkosti skládky. Pozorovaním zistíte, aký typ odpadu
je uložený na skládke.
• Pôvodca uloženého odpadu
Zistiť pôvodcu odpadu je povinnosťou orgánov samosprávy,
štátnej správy a polície, a to v zisťovacom či správnom konaní.
Vy môžete iba pomôcť. Pri niektorých skládkach je možné
pomerne jednoducho zistiť pôvodcu odpadu podľa druhu
odpadu, ktorý je na skládke uložený (napr. komunálny odpad
s prímesou denných jedálnych lístkov z blízkeho penziónu
má neodškriepiteľného pôvodcu). Pravidelným pozorovaním
možno zase odhaliť aj celkom „utajeného“ pôvodcu uloženého
odpadu.
Na 100 000 obyvateľov pripadá ročne 30 000 ton domáceho odpadu, ktorý si vyžaduje 50 000 m3 komunálnych skládok. Z tohto
množstva približne 15 000 ton pripadá na organické odpady,
ktoré vyvíjajú energeticky zužitkovateľný a ekologicky čistý bioplyn.
Každá tona organického odpadu z domácností je schopná poskytnúť až 250 m3 bioplynu, ktorý v zariadení na kombinovanú výrobu
elektriny a tepla môže poskytnúť 390 kWh elektrickej energie
a 700 kWh tepelnej energie, napr. vo forme teplej vody.
(Ministerstvo životného prostredia SR)

• Vegetácia skládky
Na skládkach sa vyskytuje osobitný typ vegetačného pokryvu,
ktorý je tvorený zväčša synantropnými rastlinami. Na skládkach odpadov sa často uchytávajú aj invázne druhy rastlín,
ktoré sa potom z týchto miest môžu ľahšie šíriť do okolia.
• Spaľovanie odpadov na skládke
Na niektorých skládkach môžu byť stopy po spaľovaní odpadov. Ak ide o väčšiu skládku, odpady sa môžu vznietiť vplyvom
tepla vzniknutého pri rozkladných procesoch, ale najčastejšou
príčinou vznietenia skládky je úmyselné zapálenie odpadu.
Takto sa síce zmenší objem odpadu, ale do ovzdušia sa
uvoľnia nebezpečné chemické zlúčeniny. Ak je takáto skládka
umiestnená v blízkosti lesa alebo obilného poľa, môže tlenie
alebo horenie uloženého odpadu spôsobiť požiar. Zaznamenajte, či sa na skládke spaľuje alebo nespaľuje odpad.
C I E ĽO M M A P OVA N I A N E L E G Á L NYC H S K L Á D O K O D P A D O V by nemala byť „nástenka na Deň Zeme“, ale skutočné
riešenie problému, t. j. odstránenie skládok z krajiny.

Zistené nelegálne skládky odpadov môžete riešiť dvoma spôsobmi:
• N E F O R M Á L N E . Požiadate o stretnutie kompetentnú
osobu v obci (meste) a odovzdáte jej kópiu dokumentácie.
Zároveň ju požiadate o likvidáciu nelegálnych skládok
odpadov. Tento spôsob je značne závislý od dobrej vôle
zástupcov kompetentných orgánov. Obec by likvidáciu ne-

legálnych skládok odpadov mala spojiť s realizáciou informačnej kampane (letáky, vývesky v obci, obecný rozhlas)
a umiestnením zákazových tabúľ na kritických miestach.
• F O R M Á L N E . Príslušnej obci a obvodnému úradu životného prostredia písomne oznámte - pošlite podnet na porušenie ustanovení zákona o odpadoch - každú nelegálnu
skládku odpadov, ktorú zistíte v krajine. Podnet zašlite
doporučeným listom alebo podajte cez podateľňu (kópiu
si nechajte potvrdiť). Ak sa skládka nachádza vo vyššom
stupni ochrany (II. až V. podľa zákona o ochrane prírody
a krajiny), kópiu podnetu pošlite aj Štátnej ochrane prírody SR.
V podnete uveďte:
• D Á T U M , kedy ste nelegálnu skládku objavili.
• M I E S T O , kde sa skládka nachádza (je dobré priložiť kópiu
mapy s vyznačením miesta alebo náčrtok lokality). Ak máte
možnosť, tak nelegálnu skládku aj odfotografujte (podnet
zašlite poštou a fotograﬁe elektronickou poštou).
• Jej V E Ľ K O S Ť (napr. 2 x 3 metre, alebo 3 m3) a druh odpadu (komunálny odpad, nebezpečný odpad, napr. batérie
z automobilov, obrazovky z počítačov, obaly z pesticídov,
lieky a pod.).
Je dobré, ak si všimnete a v podnete uvediete aj:
• ČI SA SKLÁDKA NACHÁDZA V BEZPROSTREDNEJ
B L Í Z K O S T I V O D N É H O T O K U alebo v jeho inundačnom
(záplavovom) území. V takomto prípade sa na skládku
môže vzťahovať aj zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.
• ČI SA NA SKLÁDKE NESPAĽUJE ODPAD.
• ČI SKLÁDKA A JEJ BEZPROSTREDNÉ OKOLIE NIE
JE PORASTENÉ TZV. INVÁZNYMI RASTLINAMI. § 7
ods. 3.) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny uvádza, že vlastník (správca, nájomca) pozemku
je povinný odstraňovať invázne druhy zo svojho pozemku
spôsobom uvedeným vo vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z.
z., a o pozemok sa starať takým spôsobom, aby zamedzil
opätovnému šíreniu inváznych rastlín. Vyhláška MŽP SR
č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002
Z. z., v prílohe č. 2 uvádza v zozname sedem prioritných
druhov rastlín – bolševník obrovský, pohánkovec japonský,
pohánkovec český, pohánkovec sachalinský, netýkavka
žliazkatá, zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská, a tiež
spôsoby ich odstraňovania.
Obec a miestne príslušný obvodný úrad životného prostredia
sú povinné vo veci konať a zabezpečiť likvidáciu nelegálnej
skládky odpadov.

vzor podnetu
Michal Aktívny, Lesná 35, 032 45 Horné Špinavce
Obecný úrad Horné Špinavce
Hlavná 21, Horné Špinavce
032 45
Obvodný úrad životného prostredia v Nezáujme
Deravá 38, Nezáujem
536 24
Horné Špinavce, 18. 3. 2008

VEC:
Podnet na porušenie ustanovení zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
Počas terénnej obhliadky vykonanej dňa 15. 3. 2008 som v katastri obce Horné Špinavce zaznamenal výskyt nelegálnych
skládok odpadov. Týmto podávam podnet na porušenie zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších
predpisov na nasledovných lokalitách:
• (1) Z obce horné Špinavce pokračujeme za futbalovým štadiónom po pravobrežnej hrádzi rieky Stoka v smere na Špiňďurovo. Po pravej ruke po chvíli narazíme na označenie „Pozor nebagrovať“. Odtiaľ 40 krokov po ľavej ruke terénna
priehlbina, v ktorej sa nachádza 6 m3 komunálneho odpadu.
• (2) Od lokality č. (1) pokračujeme ďalej po poľnej ceste. Po cca 200 – 250 metroch stojí na okraji poľa osamelý smrek
(v jeho blízkosti boli realizované výkopové práce). Nachádza sa tu 36 pneumatík z osobného automobilu, skelet chladničky, batérie z nákladných automobilov.
Ide o porušenie ustanovení § 18 ods. 1) a 2), § 19 ods. 1) a 2) a § 39 ods. 2) a 5) zákona NR SR č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch. Žiadam preto Obecný úrad Horné Špinavce a Obvodný úrad životného prostredia v Nezáujme, aby vo veci
porušenia zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. začali konať. Taktiež žiadam, aby predmetné nelegálne skládky odpadov boli
odstránené a na daných lokalitách boli učinené také opatrenia, aby sa situácia neopakovala.
Prosím o zaslanie informácie o riešení podnetu.
S pozdravom
Michal Aktívny
(podpis)

Príloha (príklady):
• Výrez z katastrálnej mapy územia a náčrtky lokalít.
• Fotograﬁe vytlačené v čiernobielom prevedení (farebné fotograﬁe zašlem na požiadanie na vašu elektronickú adresu).
Na vedomie:
• Správa CHKO Horné tône
V prípade, že Vás ignorujú, alebo vám nezaslali informácie o riešení podnetu, pošlete príslušným inštitúciám Žiadosť
v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, kde uvediete:
„V zmysle § 14 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadam o poskytnutie informácie o riešení môjho podnetu na porušenie zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch z dňa …… V zmysle vyššie
citovaného zákona Vás žiadam o zaslanie kópie zápisnice resp. rozhodnutia o riešení podnetu.“
V prípade, že potrebujete poradiť, kontaktujte Občianske združenie TATRY – oztatry@slovanet.sk
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Odpadové hospodárstvo v tej-ktorej obci (meste) musí byť
v súlade so Zákonom o odpadoch (223/2001 Z. z. v znení
neskorších predpisov) a Programom odpadového hospodárstva (POH) a je upravené Všeobecne – záväzným nariadením
(VZN) obce (mesta). VZN obce (mesta) nesmie byť v žiadnej
svojej časti v rozpore s vyššími právnymi normami (zákonom,
vyhláškami).
Zo zákona o odpadoch vyplývajú nasledovné základné povinnosti pre občanov a ﬁrmy:
• Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s týmto zákonom, teda aj pôvodca komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov na území mesta (obce) je povinný
nakladať s nimi v súlade s VZN mesta (obce).
• Každý je povinný sa zapojiť do zriadeného systému zberu
komunálnych odpadov.
• Každý je povinný užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste (obci), t. j. ak VZN
mesta taxatívne vymenuje zložky odpadu, ktoré sa na území
mesta separujú (triedia), všetci občania a ﬁrmy sú povinné
tieto zložky triediť a ukladať do nádob na to určených.

Neseparujte sa!
Separujte s nami
____________________________________________________

POZNÁMKA: SEPARÁCIA – ODLÚČENIE, ODDELENIE, ROZDELENIE (IVANOVÁ – ŠALINGOVÁ, M.,
MANÍKOVÁ, Z.: SLOVNÍK CUDZÍCH SLOV, S. 789,
SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO,
BRATISLAVA 1983).
§ 2) ods. 14) zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. deﬁnuje komunálne odpady takto: „Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb
a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom
je právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov
vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich
predmet podnikania …, za odpady z domácností sa považujú
aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo
na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre
potreby domácností, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady
vznikajúce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev,
ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri
údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej
zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.“

Od 1. 1. 2006 je zakázané zneškodňovať (skládkovať a spaľovať)
biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad, parkov, cintorínov a pod.,
ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov. Takéto odpady sa môžu
iba zhodnocovať, napr. kompostovaním (§ 18 ods. 3) písm. m)
zákona o odpadoch).
K 1. 1. 2010 sú obce povinné zaviesť separovaný zber papiera,
plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných odpadov (myslí sa
tým aj kuchynský odpad) a všetci občania, ﬁrmy, školy … sú k danému dátumu povinné tieto komodity triediť.

> Ako zaviesť separovaný zber?
Je potrebné si uvedomiť, že napriek zaužívanej medzinárodnej farebnej škále pre odlišovanie kontajnerov
na separovaný zber, každá obec má iné požiadavky
na materiál, ktorý sa do príslušného kontajnera vhadzuje. Zoznam materiálov uvedených v ďalšej časti tohto
letáku pri jednotlivých kontajneroch je preto orientačný. Okrem
toho, obec môže využívať niektorý farebný kontajner aj na zber
iných komodít, než je zaužívané v medzinárodnom označení,
napr. do žltého kontajnera na plasty zbiera aj viacvrstvové
kombinované obaly a kovy. Tieto materiály následne od seba
vytrieďuje na separačnej linke.
Päť dôležitých krokov pre zavedenie separovaného zberu:
1. Je potrebné zistiť, aké odpady (materiály) vznikajú vo vašej
komunite (obci, škole).
2. Je potrebné zistiť čo najviac informácií o odbytových možnostiach komodít, ktoré plánujete zbierať (výkupné ceny,
kvalitu, ktorú požaduje odberateľ zbieraného materiálu,
minimálne požadované odbery, náklady na prepravu k odberateľovi a pod.).
3. Je potrebné zvoliť systém zberu (kontajnerový, vrecový,
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kombinácia oboch) a vypracovať jeho logistiku (rozmiestnenie kontajnerov, frekvencia vyprázdňovania a pod.).
4. Je potrebné vymyslieť kvalitnú informačnú kampaň, ktorá
využíva všetky dostupné nosiče informácií (letáky, rozhlas,
miestnu televíziu, obecný a školský informátor, vývesné
plochy v obci, vzdelávanie obyvateľov metódou „od dverí
k dverám“ prostredníctvom členov „ekohliadok“ a pod.).
5. Je potrebné, na základe spätnej väzby od občanov, neustále vylepšovať systém zavedeného separovaného zberu,
realizovať permanentnú osvetu a prácu s verejnosťou.

> Čo môžeme zbierať?
Žltý kontajner – plasty
P A T R I A S E M : kelímky od jogurtov, obaly od špagiet, cukríkov a „čípsov“, neznečistené tácky z balenej zeleniny a ovocia,
obaly z CD, tašky – igelitky, PET fľaše, obaly od šampónov,
kozmetiky (telové mlieka, krémy, sprchovacie gély, tekuté
mydlá), obaly od bežných domácich čistiacich prostriedkov
(na umývanie riadu, okien, nábytku, podláh a pod.), obaly
a fólie od spotrebného tovaru (bublinkové fólie, polystyrénové
diely, do ktorých sú balené spotrebiče), menšie kusy penového
polystyrénu, obaly od polievok a ďalších potravín v prášku.
N E P A T R I A S E M : podlahové krytiny, PVC, novodurové trubky,
koberce, silne znečistené obaly, obaly od nebezpečných látok,
farieb a chemikálií.
Modrý kontajner – papier
P A T R I A S E M : noviny, časopisy, krabičky od vrecúškových
čajov, vonkajší obal z čokolády, vrecúška od múky, strúhanky,
cukru, ktoré nie sú potiahnuté vnútornou fóliou, krabice od topánok, lepenkové krabice od spotrebičov, zošity, knihy bez väzby, kancelársky papier, ostatný papier akéhokoľvek pôvodu.
N E P A T R Í S E M : uhľový (karbónový) papier, znečistený papier
(mastný, od farieb, od mäsa a potravín), časopisy s plastovou
obálkou.
Zelený kontajner – farebné sklo, biely kontajner – číre
sklo
M E D Z I F A R E B N É S K L O P A T R I A : fľaše od vína, nevratné
fľaše od piva, minerálok, malinoviek a pod., nádoby z farebného skla, tabuľové sklo z okien a dverí (napriek tomu, že je
bezfarebné, patrí medzi farebné sklo).
M E D Z I Č Í R E S K L O P A T R I A : fľaše od vína, minerálok,
malinoviek a pod., fľaše od zaváranín, sklenené nádoby.
M E D Z I S K L O N E P A T R I A : porcelánové taniere a hrnčeky,
keramické predmety a nádoby, sklo s drôtenou vložkou, kanvice a nádoby z varného skla, monitory televízorov a počítačov, zrkadlá, automobilové sklá, žiarovky a výbojky, predmety
z hutníckeho skla.
TRIEDITE ODPAD? OPLATÍ SA TO!

> Z 10 časopisov vyrobíme krabicu na televízor.
> Z 5 zaváracích pohárov vyrobíme dekoračnú vázu.
> Z 2 nápojových kartónov vyrobíme 1 m2 kuchynských utierok.
> Z 30-tich PET-ﬂiaš vyrobíme ﬂeecovú bundu.
(http://www.envipak.sk)
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Červený kontajner – viacvrstvové kombinované obaly
P A T R I A S E M : krabice od džúsov, mlieka a niektorých druhov vína
vína.
Zberný dvor
PATRIA SEM:

elektroodpad (počítače, televízory, kuchynské
spotrebič
spotrebiče, telefóny, káble, elektrické náradie, chladničky
a mrazničky,
mrazni
rádiá, mobily, nabíjačky a pod.), kovy (plechovky,
hrnce, ko
kovové náradie, súčiastky, vo väčšom množstve – hliníkové viečka,
vi
alobal), veľkoobjemový odpad (akýkoľvek nábytok, koberce,
ko
linoleá, staré vane, umývadlá), stavebná suť,
dlaždice a tehly, pneumatiky, veľké kusy penového polystyrénu, biologický
bio
odpad, novodurové trubky, záhradné hadice
a pod.
Každá o
obec (mesto) je povinná zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát
dvak do roka, zber a prepravu objemných odpadov na účely
zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odich zhod
padov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných
odpadov (§ 39 ods. 3) písm. b)).

V zbernom
zberno
om dvore alebo prostredníctvom mobilného zberu
(obec ho
o musí realizovať
rea
min. 2-krát ročne) sa zbierajú aj
nebezpečné odpa
nebezpe
odpady: autobatérie, domáca chémia používaná
na silné znečisten
znečistenie, chemikálie (kyseliny, zásady), ortuťové
teplomery, prostriedky
prostri
na hubenie hmyzu, repelenty, žiarovky
a žiarivky, umelé hnojivá, moridlá na semená, prostriedky proti
pliesniam a hubá
hubám, prostriedky na ničenie buriny, škodlivého
hmyzu a hlodavco
hlodavcov, nemrznúce náplne do motorov, použité
motorové oleje, organické
o
rozpúšťadlá, lepidlá, farby, laky, nátery všetkého dru
druhu, mazacie oleje, asfaltový papier, práškové
pigmenty a pod.
Odpad zo zelene
odpadoch je od 1. 1. 2006 zakázané znešPodľa zákona o o
kodňovanie, t. j. sspaľovanie alebo skládkovanie, biologického
zelene, ktorý je súčasťou komunálneho odpadu.
odpadu zo zelene
vznikne povinnosť separovať aj biologicky rozloOd 1. 1. 2010 vzn
domácností (kuchynský odpad). Obce a mestá
žiteľný odpad z do
zriaďovať kompostoviská, prípadne odpad enersú povinné zriaďo
zhodnocovať na báze bioplynu. Obyvatelia vlastniaci
genticky zhodnoc
alebo v záhradkárskej osade, môžu
pozemok so záhradkou
záhra
tento druh odpad
odpadu kompostovať. Informačné materiály o kompostovaní je možn
možné získať na adrese: http://www.priateliazeme.sk/spz.
Ďalšie užitočné internetové stránky: http://www.sosna.sk,
http://www.biospotrebitel.sk, http://www.ekoporadna.sk,
http://www.cepta.sk
Množstvo vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu
v SR má do roku 2010 v zmysle smerníc EÚ dosiahnuť
hodnotu 50 kg na obyvateľa. Podiel obyvateľov zapojených
do separovaného zberu má v roku 2010 dosiahnuť 80 %.
Priemerná miera zhodnocovania odpadov z obalov má
v roku 2010 dosiahnuť 41,2 %. Priemerná miera recyklácie
odpadov z obalov má v roku 2010 dosiahnuť 39 %.
(Ministerstvo životného prostredia SR)
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Špeciálne zberové miesta
• K O V O V Ý Š R O T vykupujú aj zberne surovín.
• ODPADOVÉ SUCHÉ GALVANICKÉ ČLÁNKY (BATÉR I E ) sa zbierajú aj do kontajnerov umiestnených v predajniach spotrebnej elektroniky a vo veľkoplošných predajniach.
• N E P O U Ž I T É L I E K Y je podľa zákona č. 140/1998 Z. z.
potrebné odovzdať do ľubovoľnej lekárne na území mesta.
Staré lieky nikdy nevyhadzujte do kontajnera a nesplachujte!
• E L E K T R O T E C H N I C K É Z A R I A D E N I A (počítače, práčky,
chladničky, fény,…) – od 13. 8. 2005 sa recyklujú. Zbierajú
sa aj cez systém spätného odberu (http://www.ekodom.
sk).
• A U T O M O B I L Y sa po vyradení z prevádzky taktiež odovzdávajú na recykláciu. Nechanie vraku na verejnom
mieste je protiprávnym konaním.
• D R O B N Ý S T A V E B N Ý O D P A D – každý stavebník je
povinný si pre stavebný odpad zabezpečiť veľkokapacitný
kontajner.
• P O U Ž I T É O L E J E sa odovzdávajú aj na čerpacích staniciach.

> Práca s verejnosťou
„Od dverí k dverám“ alebo „od domu k domu“
Ide síce o časovo náročnú, ale veľmi efektívnu metódu, pomocou ktorej sa dá dosiahnuť zmena postojov, či zmena nazerania na určitý problém u jednotlivých členov komunity (obce,
mestskej časti, mesta, mikroregiónu).

V prípade nejasností, potreby konzultácií a pod. sa obráťte
na Občianske združenie TATRY.
SEPAROVANÝ ZBER ODPADOV NA ŠKOLE:
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KROKOV

1. Zvoľte si typ recyklačného programu, ktorý budete realizovať.
2. Zorganizujte koordinačný tím.
3. Rozhodnite sa, ktoré suroviny budete zbierať.
4. Identiﬁkujte odberateľa vašich druhotných surovín.
5. Urobte si rozpočet.
6. Vytvorte kontakty na zástupcov mesta (obce) a štátnej správy.
7. Navrhnite systém zberu a skladovania vytriedených materiálov.
8. Premyslite si propagácia recyklačného programu.
9. Stanovte si cieľ.
10. Myslite na neustálu motiváciu.
Text k jednotlivým krokom si môžete vyžiadať na: oztatry@slovanet.sk

Pre obce je priam ideálnou metódou ako osobne osloviť
prakticky všetkých členov komunity a získať ich pre realizáciu
zámeru. Táto metóda sa dá využiť napr. pri propagácii šetrenia energiami alebo separovaného zberu odpadov medzi
občanmi, pri propagácii kompostovania, pri osvete zameranej
na predchádzanie vypaľovaniu trvalých trávnych porastov
a pod.
K realizácii aktivity „od dverí k dverám“ potrebujeme dobrovoľníkov (zvestovateľov myšlienky) a informácie o problematike,
ktorú chceme na verejnosti odkomunikovať. Dobrovoľníkmi
môžu byť extrovertne zameraní žiaci (komunikatívni) miestnej
školy (škola ako prirodzené centrum výchovno-vzdelávacieho
pôsobenia na verejnosť), ľudia, ktorí sa nám prihlásili na našu
výzvu, členovia mimovládnych organizácií a pod.
Realizačná fáza aktivity „od dverí k dverám“ prebieha tak, že
2 – 3-členné skupinky dobrovoľníkov, po absolvovaní školenia
zameraného na prácu s verejnosťou, navštevujú jednotlivé domácnosti v obci (meste, mestskej časti) a pri dverách vysvetlia
napr. kompletnú problematiku separovaného zberu v meste.
Pri rozhovoroch s občanmi zdôrazňujú predovšetkým problémové veci.
Pokiaľ je to len trochu možné, na záver by sme mali občanovi
odovzdať informačný letáčik k danej problematike, ktorý môže
používať v každodennom živote. Plnofarebný leták v náklade
10 000 ks, formátu A4, vytlačený na recyklovanom papieri
a pripravený kvalitným graﬁkom stojí do 15 000 Sk.
Pri rozhovore s občanmi je potrebné správať sa slušne, nevnucovať sa, neklamať, odpovedať na položené otázky, prípadne,
ak odpoveď nevieme, sľúbiť ju telefonicky alebo písomne.

12 téma
Na záver je potrebné občanovi poďakovať za čas, ktorý nám
venoval. Aktivita „od dverí k dverám“ môže byť médiálne
zvýraznená:
• vysielaním publicistických relácií v školskom a obecnom
rozhlase,
• reklamnými kampaňami v lokálnej televízii,
• zverejňovaním propagačných článkov v školských, obecných a regionálnych novinách a časopisoch,
• vizuálom obecných a školských násteniek,
• organizovaním pouličných informačných stánkov,
• organizovaním prednášok a besied na školách (každá
trieda prejde školením), v domovoch dôchodcov a pod.,
• anketou, ktorá hľadá „slabé miesta“,
• súťažou, atď.

služieb a pod.). Násť-ročný lektor je medzi svojimi rovesníkmi
často oveľa viac akceptovaný, než dospelý lektor. Rovesnícke
vzdelávanie má veľký význam z hľadiska efektívnosti šírenia
informácií a zahŕňa v sebe aj prvky dobrovoľníctva. Rovesnícke vzdelávanie významne zlepšuje komunikačné a organizačné zručnosti nositeľov rovesníckeho vzdelávania.
Interaktívna hra „Neseparujte sa! Separujte s nami“
Táto interaktívna hra, ktorú zostavilo OZ TATRY, pomáha v tejktorej komunite pochopiť žiakom škôl akým spôsobom sa
vytrieďujú jednotlivé odpadové komodity a do akých kontajnerov sa umiestňujú.

Povedzme to doma
Táto metóda umožňuje preniesť získané informácie zo školy
do domácností, a to v oblastiach: energia a odpady, realizácia
malého „energetického auditu“ v domácnostiach, pochopenie
zmyslu energetického označovania výrobkov a separovania
odpadov. Prostredníctvom formulára je možné zistiť, ktoré
pravidlá, z hľadiska šetrenia energiami, sa v domácnostiach
v ktorých žijú, deti nerešpektujú. Jednoduchý formulár umožňuje taktiež porovnať domáce spotrebiče z hľadiska spotreby
elektrickej energie s progresívnymi výrobkami na slovenskom
trhu. Menšie deti majú možnosť vymaľovať „klimatický motív“,
ktorý sa nachádza na pracovnom liste.
Formulár sa dá využiť aj ako marketingový nástroj: pri realizovanom prieskume v domácnostiach sa zistí „kde sú slabé miesta správania sa obyvateľov obce (mesta, mestskej
časti)“. Na základe tohto poznania sa dá vymyslieť a realizovať
lokálna kampaň, ktorej cieľom je vyvolať zmenu nevhodného
správania sa obyvateľov. Formulár je možné získať na adrese:
oztatry@slovanet.sk
Rovesnícke vzdelávanie
Základný princíp rovesníckeho vzdelávania spočíva v tom,
že v určitej téme sú vyškolení lektori – žiaci zo základnej či
strednej školy. Takto vyškolení žiaci potom vzdelávajú ostatných žiakov školy, prípadne realizujú vzdelávacie aktivity
v širšej komunite (na iných školách, v domovoch sociálnych

HRA POZOSTÁVA:

z kartičiek kontajnerov na separovaný
zber, ktoré sa používajú v miestnej komunite (môžu to byť
výtlačky z farebnej tlačiarne, fotograﬁe), z kartičky „kompostovisko“ (môže byť domáce, obecné, komunitné), ak máme
v obci (meste) zberný dvor, tak vyrobíme aj kartičku „zberného
dvora“, z kartičiek jednotlivých odpadových komodít (je ich
niekoľko desiatok). Materiál odporúčame dať zalaminovať
z dôvodu zvýšenia jeho trvanlivosti. Pripravíme si toľko kusov
jednotlivých materiálov, s koľkými skupinami chceme pracovať
(optimum 4 – 6 žiaci v jednej skupine).
: Na hru a diskusiu sú optimálne 2 vyučovacie hodiny (90 min.). Na začiatku hodiny sa porozprávame so žiakmi
o výhodách triedenia odpadov a o nevýhodách ukladania
odpadov na skládky alebo jeho spaľovania. Potom rozdáme
každej skupine sadu kartičiek kontajnerov na separovaný zber
(a kompostovisko, zberný dvor) a sadu kartičiek odpadových
komodít. Žiakov požiadame, aby jednotlivé odpadové materiály
priradili k príslušným kontajnerom, prípadne ku kompostovisku či zbernému dvoru. Potom nasleduje rozbor úlohy – žiaci
zdôvodňujú, prečo tú-ktorú kartičku zaradili do príslušného
kontajnera, pedagóg opravuje chybne zaradené kartičky
a vysvetľuje podstatu tejto chyby (napr. mnohí pokladajú obal
z džúsu, mlieka, za papier a dávajú ho do kontajnera na papier, pričom ide o viacvrstvový kombinovaný obal). Táto hra sa
využíva aj pri „rovesníckom vzdelávaní“.
SCENÁR

Zoznam kartičiek vám môžeme zaslať na požiadanie elektronickou poštou. Kontakt: oztatry@slovanet.sk
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enviromozaika

„Ecology Energy Emissions Ergonomics“ (TCO – značka pre
úspornú výpočtovú techniku), „Energy Star“ (značka pre
úspornú výpočtovú techniku), „energetický štítok“ (označenie
spotrebnej elektroniky z hľadiska spotreby energie – základná
škála A až G trieda, A je najúspornejšia), „Őko – Tex“ (ekologicky nezávadný textil – testovaný na obsah škodlivín) a pod.

ENVIRONMENTÁLNE
VHODNÝ VÝROBOK
EKOZNAČKA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

EKOLOGICKY ŠETRNÝ
VÝROBEK
EKOZNAČKA ČESKEJ
REPUBLIKY

Environmentálna
gramotnosť

DER BLAUE ENGEL
EKOZNAČKA SPOLKOVEJ
REPUBLIKY NEMECKO

____________________________________________________

KAŽDÁ VYSPELÁ KRAJINA MÁ VLASTNÚ EKOZNAČKU. JEDNOTLIVÉ EKOZNAČKY A NIMI OZNAČENÉ
VÝROBKY SI KRAJINY EURÓPSKEJ ÚNIE VZÁJOMNE UZNÁVAJÚ. PRETO SA NEOBÁVAJTE KÚPIŤ
VÝROBOK, KTORÝ JE OZNAČENÝ EKOZNAČKOU AJ
INEJ KRAJINY NEŽ SLOVENSKA.

THE FLOWER
EKOZNAČKA EURÓPSKEJ
ÚNIE

> Environmentálne vhodný výrobok
Ide o označovanie výrobkov, pri ktorých bol zohľadnený celý
životný cyklus. Udeľuje ho Ministerstvo životného prostredia
v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia
(Centrum environmentálneho hodnotenia a označovania
výrobkov a technológií). Udeľuje sa od roku 1997.
Každá vyspelá krajina má vlastnú ekoznačku. Jednotlivé
ekoznačky a nimi označené výrobky si krajiny Európskej únie
vzájomne uznávajú. Preto sa neobávajte kúpiť výrobok, ktorý
je označený ekoznačkou aj inej krajiny než Slovenska. Medzi
známejšie ekooznačenia patria: „Ekologicky šetrný výrobek“
(ekoznačka ČR), „The Flower“ (ekoznačka EÚ), „Der Blaue
Engel“ (ekoznačka SRN), „Nordic Ecolabel“ (ekoznačka štátov
severnej Európy), „Produkt ekologického zemědělství“ (ČR),

NORDIC ECOLABEL
EKOZNAČKA ŠTÁTOV
SEVERNEJ EURÓPY

Existuje však množstvo výrobkov, ktoré ekoznačku nemajú. Aj
pri ich kúpe myslite, prosím, na životné prostredie:
• Zamyslite sa nad vlastnosťami výrobku, ako je funkčnosť,
účinnosť, trvanlivosť.
• Zvážte spôsob, akým je výrobok zabalený! Koľko obalov je
použitých? Z akých materiálov sú obaly vyrobené? Dajú sa
tieto obaly recyklovať?
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MATERIÁLOVÉ KÓDY NIEKTORÝCH OBALOV

Číselná
a graﬁcká
značka

Skratka

1, PET

PET

polyetyléntereftalát

nápojové „PET“
fľaše

2, HDPE

HDPE

polyetylén (lineárny), vysokej hustoty

tvrdé plastové
obaly (šampóny,
prepravky, kanistre
a pod.)

3, PVC

PVC

polyvinylchlorid

podlahové krytiny

4, LDPE

LDPE

polyetylén (rozvetvený), nízkej
hustoty

fólie, tašky, sáčky

Materiál

Použitie

> Produkt ekologického
poľnohospodárstva
Oznamuje spotrebiteľovi, že daný výrobok bol vyrobený zo
surovín vypestovaných podľa Predpisov ekologického poľnohospodárstva, bez použitia umelých hnojív a pesticídov. Pri
živočíšnom produkte znamená, že so zvieratami bolo zaobchádzané podľa najvyšších etických noriem. Viac informácií
o ekologickom poľnohospodárstve a biopotravinách nájdete
na http://www.biospotrebitel.sk

LOGO EKOLOGICKÉHO
POĽNOHOSPODÁRSTVA
NA SLOVENSKU

5, PP

PP

polypropylén

niektoré fólie, ale aj
koberce a tkaniny

6, PS

PS

polystyrén

tkaniny, vlákna, penový PS (izolácia)

7, PBT

PBT

polybutyléntereftalát, ostatné druhy
umelej hmoty

8, PC

PC

polykarbonát

LOGO EKOLOGICKÉHO

GL

GL

sklo

POĽNOHOSPODÁRSTVA

70

70

sklo biele

EURÓPSKEJ ÚNIE

71

71

sklo zelené

72

72

sklo farebné

22, PAP

PAP

papier

20

20

vlnitá lepenka

21

21

hladká lepenka

40, FE

FE

oceľ

41, ALU

ALU

hliník

81, 84, C/
PAP

C/PAP

nápojový kartón,
v ktorom prevláda
papier

• Pri elektrospotrebičoch si všímajte spotrebu energie (preštudujte energetický štítok výrobku). Cena výrobku totiž pozostáva z obstarávacej ceny a prevádzkovej ceny výrobku.
• Pri spotrebičoch si taktiež všímajte spotrebu vody.
• Pri čistiacich a pracích prostriedkoch uprednostňujte koncentráty. Ich zriedením získate potrebné množstvo chemikálie.
• Zvážte „ekologickú stopu“ (http://www.hraozemi.cz/ekostopa) výrobku – z akej veľkej diaľky bol výrobok dovezený?
Hľadajte zodpovedajúci výrobok z miestnej produkcie.
• Všímajte si informácie na obaloch a etiketách.
Smernica Európskej únie č. 94/62/EC o obaloch a odpadoch
z obalov stanovuje pre SR nasledovné ciele recyklácie a zhodnotenia odpadov z obalov: sklo – min. 60 %, plasty – min. 22,5 %,
papier – min. 60%, kovy – min. 50 %, drevo – min. 15 %. Tieto
ciele musíme dosiahnuť do konca roku 2012.
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(Valentín, Vianoce, Veľká noc), nakoľko ľudia v ostatnom čase
nakupujú „sny“, „emócie“ miesto toho, aby ich realizovali vo
svojich životoch. Skúsme používať obal len vtedy, keď to charakter výrobku naozaj vyžaduje.
Je obal opätovne použiteľný?
Ak je obal nevyhnutný, uvažujme nad tým, či je vratný, prípadne aspoň reálne recyklovateľný (materiál z ktorého je obal
vyrobený je v podmienkach danej krajiny zbieraný a existujú
technológie pre jeho spracovanie).
Spotreba energie pri rôznych
formách balenia, prepočítané
na minúty zapnutej televízie

Ušetrenie energie voľbou vratnej sklenej fľaše v minútach zapnutej
televízie

Vratná sklenená fľaša

34 min.

Nevratná sklenená
fľaša

312 min.

278 min. (5 dielov seriálu
„Dallas“)

Nevratná pocínovaná
plechovka

380 min.

346 min. (7 dielov seriálu
„Akty X“)

Nevratná hliníková
plechovka

758 min.

724 min. (8 futbalových
zápasov)

(Zdroj: Spolkový úrad pre životné prostredie v Berlíne, Poznámka:
Prepočítané na spotrebu televízora 120 W)

Obaly a životné
prostredie

Nekupujeme tovar v zbytočne malých objemoch?
Vhodnejšie sú balenia, ktoré majú väčší objem. Výhodné je aj
použitie koncentrátov, ktoré pred použitím riedime. Tu treba
povedať, že niektorí výrobcovia prešli na stratégiu, že nákupná
cena menších balení je v prepočte na celkový objem vyššia,
než nákupná cena väčšieho balenia.

____________________________________________________

KAŽDÝ VÝROBOK MÁ SVOJ ŽIVOTNÝ CYKLUS. TEN
ZAHŔŇA VŠETKY MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ
PROCESY OD ZÍSKAVANIA SUROVÍN NA VÝROBU
VÝROBKU AŽ PO JEHO LIKVIDÁCIU (ZNEŠKODNENIE ČI RECYKLÁCIU).

Obsahuje obal škodlivé látky?
Niektoré druhy obalov obsahujú toxické, rakovinotvorné a inak
škodlivé látky, ktoré dosiaľ neboli odstránené z výroby. Jedným
z najhorších je napr. PVC – obsahuje chlór.
CENY JEDNORAZOVÝCH OBALOV

Druh obalu

Cena obalu (Sk)

Každý z nás už pri nákupe rozhoduje o 3 veciach:
• o množstve vytvoreného odpadu,
• o charaktere (nebezpečnosti) tohto odpadu,
• o tom, či daný odpad je možné recyklovať (zhodnocovať) alebo sa musí zneškodňovať (spaľovať, skládkovať),
nakoľko neexistujú technologické možnosti jeho ďalšieho
využitia.

Viacvrstvový kombinovaný obal (1 l)

2,40 – 4,80

Plastová nápojová PET fľaša (1 l)

2,70 – 3,50

Preto pri každom nákupe by sme mali zvažovať:

Plastová taška (bezplatný výdaj pri
pokladni)

Je tento typ obalu pre daný výrobok nutný a je vyrobený
úsporne?
Mnohé produkty sa balia len z dôvodu spotrebiteľskej pohodlnosti – balená zelenina na polystyrénovej tácke potiahnutej
polypropylénovou fóliou je výsmechom prírodnej podstaty
ovocia a zeleniny, ktoré sa dajú predávať na váhu. Mnohé
produkty sú balené v luxusných či darčekových obaloch iba
so snahou zaujať, často podporenou reklamnými kampaňami

Vratná fľaša (kalkulované iba manipulačné)

Plastová nápojová PET fľaša (1,5 l)

3,00 – 4,40

Plastová nápojová PET fľaša (2 l)

4,00 – 6,00

Hliníková nápojová plechovka (0,33 l)

3,20 – 4,00

Hliníková nápojová plechovka (0,33 l)

4,00 – 4,80

Plastový sáčok na mlieko (1 l)

Nebalený tovar

0,80 – 1,00
0,80 – 2,56
(malý sáčok: 0,25)
minerálka, pivo: 0,50
mlieko: 0,20 – 0,30
0,00

(Zdroj: Výrobcovia, plniči a obchody v SR, jeseň 1999)

16 enviromozaika
Príspevok k acidiﬁkácii

11

14

45

58

58

62

Škodlivosť emisií
do ovzdušia
na organizmy

555

739

2375

3100

3100

3100

Celková škodlivosť emisií
do vody

0,80

0,79

0,06

0,18

0,18

0,28

Celková produkcia tuhého
odpadu

58

72

6660

119

399

159

1862

2169

12033

5825

5626

5679

-

1,16

6,46

3,13

3,02

3,05

Celkový negatívny dopad (CND)
Pomer CND
oproti variantu
sklo s obehom
40-krát

(Zdroj: M. Přibylová: Sklenené a PET láhve na minerální vody – posuzování životního cyklu, 1/2000, ČR)
DOPAD VÝROBY RÔZNYCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Kritické množstvo vody
(m³/kg)

Kritické množstvo vzduchu
(m³/kg)

Pevný odpad
(dm³/kg)

171,2

4 048 597

640,3

1 902,9

Sklo recyklované z 50 %

7,5

292 957

1,3

237,9

Polyetylén

47,4

231 184

107,3

292,8

Materiál

Energia (MJ/kg)

NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

POROVNANIE NIEKTORÝCH DOPADOV NA ŽIVOTNÉ
P R O S T R E D I E S K L E N E N E J F ĽA Š E A V I A C V R S T V O V É H O
KOMBINOVANÉHO OBALU

Sklenená
fľaša

Spotreba surovín a produkcia odpadov (na 1 mil.
litrov nápoja)
suroviny nutné na prepravu
1 mil. litrov mlieka

Viacvrstvový
obal

27 t

spotreba vody
spotreba energie

31 t

Hliník

Polypropylén

50,0

331 541

122,2

300,9

Polyetyléntereftalát

69,5

692 351

119,7

295,1

Polystyrén

56,2

675 888

60,2

338,4

42,5

668 957

307,2

401,5

486 m3

2 200 m3

Polyvinylchlorid

1 510 GJ

2 195 GJ

Papier nebielený

38,8

623 658

704,5

341,5

Papier bielený

47,3

718 711

1 487,7

355,2

emisie SO2

550 t

940 t

Tuhý odpad

17 t

31 t

(Zdroj: Teo Wams: Packaging and sustainable development, Amsterdam 1992) podľa http://www.priateliazeme.sk/spz

Nápojový kartón

33,1

381 440

948,3

287,0

Pocínovaný plech

33,3

772 950

108,0

768,6

(Zdroj: Teo Wams - Packaging and sustainable development, Amsterdam, 1992)

POROVNANIE NEGATÍVNYCH DOPADOV SKLENENÝCH
ÚSPORA ENERGIE RECYKLÁCIOU OPROTI VÝROBE

PET recyklácia

PET skládka

PET spaľovňa

Sklo 1 použitie

Sklo 20 cyklov

Sklo 40 cyklov

jednotky – kg

A PET FLIAŠ NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Spotreba energetických surovín

362

441

1699

411

573

609

Spotreba dreva

23

23

31

13

13

13

Príspevok ku
glob. otepľovaniu

853

879

1222

2124

1483

1735

Z PRIMÁRNYCH ZDROJOV

Oceľ

74%

Plast

97%

Sklo

25%

Papier

70%

Hliník

95%

(Zdroj: Friends of the Earth - Waste, marec 1996)
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>

Putovná výstava
„„Kroky
y k rieke“

cu o výstavu. Poštovné pri zapožičaní
laminovanej verzie (cca 6 kg) na náklady
záujemcu o výstavu.
Kontakt: OZ SOSNA, Zvonárska 12,
040 01 Košice, tel.: 055/62 519 03,
e-mail: sosna@sosna.sk, urdova@changenet.sk

> Projekt „Baterky
na správnom mieste“
Projekt organizácie Strom života „Baterky na správnom mieste“ nadväzuje
na úspešný projekt „VOX LUCI“, ktorý
prebieha od roku 2000 na stredných
školách v Bratislave a je zameraný
na zber použitých batérií a akumulátorov.

Výstava OZ SOSNA je určená pre
všetkých, ktorí plánujú robiť pre rieky
niečo konkrétne. Návštevníci výstavy,
teda aj žiaci zo škôl, majú možnosť
inšpirovať sa konkrétnymi riešeniami,
ktoré sú dobré pre ľudí, rieku, prírodu,
aj pre ochranu povodia. Tu sú niektoré
z tém informačných panelov: Riečna
koalícia, Revitalizácia krajiny, Malé revitalizačné práce v povodí, Dobrodružná
vodná cesta pre mládežnícke skupiny,
Cyklotrasa Hornád, Zelené zóny v mikroregióne, Medzinárodná spolupráca,
Kompostovacie programy.
Súčasťou výstavy je fotograﬁcká časť –
tematické prírodné fotograﬁe pod
názvom SRDCE RIEKY. Fotograﬁe lákajú
ľudí k prameňom a riekam, ukazujú krásu v jednoduchosti tvarov, línií a farieb.
Výstava má dve verzie: prvá verzia
obsahuje 24 panelov (12 informačných,
12 fotograﬁckých) v prevedení s plexisklom. Druhá verzia je v prevedení
laminovaný plagát (12 informačných
posterov). Rozmery sú v oboch prípadoch 70 x 100 cm.
Podmienky zapožičania:
T E R M Í N O B J E D N A N I A je minimálne
2 týždne pred predpokladaným vystavením. V Ý P O Ž I Č N É : 300 Sk/2 týždne,
400 Sk/3 týždne, 500 Sk/4 týždne.
P R E V O Z A D O V O Z panelov s plexisklom (cca 50 kg) na náklady záujem-

Projekt upozorňuje na dôležitosť separácie bateriek a akumulátorov z komunálneho odpadu a je rozdelený do dvoch
častí – teoretickej a praktickej.
T E O R E T I C K Á Č A S Ť poskytuje informácie o možnostiach triedenia nebezpečného odpadu, ktorého rozhodujúcu
časť tvoria opotrebované batérie a akumulátory. P R A K T I C K Á Č A S Ť projektu
zahŕňa aktivity spojené so samotnou
separáciou a zberom použitých batérií a akumulátorov na školách, ako aj
v obchodných spoločnostiach, ktoré
sa rozhodnú do projektu zapojiť. Pre
účastníkov projektu budú zabezpečené
špeciálne kontajnery, pri ktorých bude
umiestnený informačný panel. Projekt
je určený deťom základných a stredných
škôl z celého Slovenska, ako aj obchodným spoločnostiam, ktorým nie je
problematika separácie ľahostajná.

> Clean Up the World
Zakladateľom kampane „Clean Up the
World“ je Austrálčan Ian Kierman, ktorý
v roku 1987 absolvoval sólo plavbu
okolo sveta. Počas plavby bol svedkom
veľkého globálneho znečistenia oceánov odpadkami. Po návrate domov
do Sydney sa rozhodol urobiť niečo pre
svoje životné prostredie. A tak v roku
1989 viac ako 40 000 ľudí priložilo ruky
k dielu pri verejnom upratovaní Sydney.
V roku 1993 sa v spojení s United Nations Environmental Programme (UNEP,
http://www.unep.org) stala aktivita známou na celom svete pod menom „Clean
Up the World“ (Vyčistime svet).

Aktivita „Clean Up the World“ sa stala
už neodmysliteľnou súčasťou septembrových dní a informácie o nej nájdete
na http://www.cleanuptheworld.org. Zaregistrovaným organizáciám koordinátor
kampane zväčša zašle vrecia s logom,
infobalíčky, plagáty a pod.

> Projekt „Vráťme život
obecným potokom“

Kontakty na koordinátorky projektu:
0910 558 777, rakovanova@stromzivota.sk alebo projekt.baterky@gmail.com.

Cieľom projektu OZ SOSNA je zapojiť
miestnych občanov do aktivít, ktoré
zlepšia stav potokov tečúcich cez obce
Družstevná pri Hornáde, Kostoľany nad
Hornádom, Sokoľ, aj potokov nachádzajúcich sa v blízkosti týchto obcí. Viac
informácií získate na http://www.sosna.
sk (časť Riečne programy), odkiaľ si
môžete stiahnuť aj brožúru „Vráťme život
obecným potokom“.
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> Publikácia
„Kroky k rieke“
Kroky k rieke, metodický materiál pre
mládež, CVČ, krúžky a učiteľov, v ktorom
nájdu jednotlivé časti programu a nápady na prácu v teréne alebo v triede
pri objavovaní tajomstiev riek a potokov.
Autori: Silvia a Štefan Szabóovci (2005).
Možnosť stiahnuť: http://www.sosna.
sk/doc/Kroky_krieke_SOSNA.pdf

> Nádoby, koše
a kontajnery
na separovaný zber
odpadov
K 1. 1. 2010 sú obce, podľa zákona
o odpadoch (č. 223/2001 Z. z., § 39
ods. 14), povinné zaviesť separovaný
zber papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Ak túto
skutočnosť obec prenesie do miestneho
VZN (čo je viac ako očakávané), budú
podľa tejto dikcie povinne tieto komodity separovať aj všetci občania, ﬁrmy,
školy…

> Propagačné spoty
ku kampani OZ TATRY –
„Neseparujte sa!
Separuje s nami“
Regionálna kampaň „Neseparujte sa!
Separujte s nami“ vychádza z vízie vedenia mesta Liptovský Mikuláš deﬁnovanej
sloganom „Mesto pre všetkých“ (http://
www.mestoprevsetkych.sk) a „Stratégie
mesta Liptovský Mikuláš na roky 2007 –
2010“ (http://www.mestoprevsetkych.
sk), ku ktorej sa vyjadrovalo aj OZ TATRY.
Na dosahovanie strategických cieľov
v oblasti „Životné prostredie, bývanie,
bezpečnosť“ bolo k 15. 10. 2007 podpísané medzi OZ TATRY a mestom Liptovský Mikuláš „MEMORANDUM o vzájomnom spoločnom postupe, porozumení,
neobchádzaní a zabezpečení vzájomnej
spolupráce a vymedzení vzájomných
práv a povinností“.
Kampaň sa skladá z množstva na seba
nadväzujúcich aktivít: informačný seriál
v informátore občanov mesta Liptovský
Mikuláš – MIKULÁŠ, anketa k separovanému zberu pre občanov, analýza
obsahu 1 100 litrových nádob, „Tetrapaková liga“ pre mestské školy, výchovnovzdelávacie relácie v TV Liptov, zriadenie
a pravidelné stretávanie sa „separačnej
komisie“, atď.

Najpestrejšia ponuka nádob, košov, kontajnerov na separovaný zber sa nachádza na http://www.mevako.sk

V súvislosti s kampaňou, OZ TATRY vyrobilo pre TV Liptov 4 propagačné spoty,
ktoré vás môžu inšpirovať pri príprave
vašich lokálnych kampaní:
http://video.google.com/videoplay?docid=-5890000720503372969
http://video.google.com/videoplay?docid=8137787774281219903
http://video.google.com/videoplay?docid=-7316526079024354190
http://video.google.com/videoplay?docid=-7158578489660899468

> Kompostovanie

Viete, že 30 – 45 % celkového obsahu
smetných nádob tvorí bioodpad, ktorý
zbytočne končí na skládkach alebo
v spaľovni? Viete, že od 1. 1. 2006 je
podľa zákona o odpadoch zakázané
zneškodňovať bioodpad zo záhrad
a z parkov vrátane odpadu z cintorínov?
OZ SOSNA vám ponúka nasledovné:
• Poradenstvo: 3 x 2 hodiny,
7 000 Sk/1 obec.
• Prednášku pre verejnosť: prezentácia cca 45 min. a 30 min. diskusia,
500 Sk.
• Zapožičanie informačných panelov:
3 ks panelov na tému kompostovanie
– „Ako začať“, „Na čo nezabudnúť“,
„Výhody“. Súčasťou zapožičania je
možnosť 1x vytlačiť obsah informačných panelov ako letáky do domácností, resp. ako prílohu do miestnych
novín. 300 Sk/2 týždne.
• Školenie pre starostov obcí/mikroregiónu: o potrebe zriaďovania
obecných kompostovísk, 8 hodín,
9 000 Sk pre 1 mikroregión (počet
účastníkov max. 15).
• Školenie pre „kompost-majstrov“,
ktorí budú na obecnom (komunitnom, školskom) kompostovisku
pracovať, 4 hodiny, 5 000 Sk (počet
účastníkov max. 15)
Kontakt: Ing. Paulína Urdová,
urdova@changenet.sk

kompostovanie
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> Zber viacvrstvových
kombinovaných obalov

> Výstava „BIO – NEBIO“
Centrum environmentálnych aktivít ponúka záujemcom výstavu fotograﬁí „BIONEBIO“ alebo „Ekologické poľnohospodárstvo – riešenie pre človeka i prírodu“.
Ekologické poľnohospodárstvo dáva
odpoveď na mnohé problémy dneška:
zachováva dobrú úrodnosť pôdy, chráni
životné prostredie, prispieva k rozvoju
vidieka a produkuje zdravé potraviny.
Chceme potraviny bez chémie, chov
zvierat bez utrpenia a krajinu bez
devastácie? Kupujme produkty ekologického poľnohospodárstva – biopotraviny.
Výstava pozostáva zo 100 fotograﬁí
formátu A4, ktoré sú zalaminované (je
ľahko prenosná).

V predchádzajúcich rokoch organizovala
Slovenská agentúra životného prostredia, v spolupráci s ﬁrmou Kuruc Company, s. r. o. Veľké Lovce, súťaž „Ekopaky“,
ktorej cieľom bolo zbierať viacvrstvové
kombinované obaly z mlieka, džúsov,
niektorých druhov vína. Súťaž síce ďalej
nepokračuje, ale ﬁrma, jediný spracovateľ tejto komodity v SR, naďalej tento
materiál vykupuje.
Viac na: http://www.kuruc.sk

> Zber tenkostenného
hliníka
Spracovaním tenkostenného hliníka
sa zaoberá ﬁrma TAVAL, s. r. o. z Prešova. Je možné zbierať obaly z čokolády,
nápojové plechovky, obaly z kávy (len
vnútorné časti), viečka z mliečnych
výrobkov a rastlinných nátierok, alobal,
fólie a vrchnáčiky z ﬂiaš. Materiály majú
byť čisté, bez zvyškov potravy. Preberanie je realizované formou dodacích
listov, prípadne preberacích protokolov.
Firma zberné nádoby neposkytuje, ale
skúsenosti z podobných akcií ukázali,
že najjednoduchšie je uvedené materiály (okrem vrchnáčikov) formovať
do tvaru gúľ, ktoré sa dajú jednoducho
preniesť vo vreciach. Za vyzbieranie
materiálov ﬁrma poskytuje úhradu cca
4 – 5 Sk/1kg alebo nákup športových,
či učebných pomôcok.
Kontakt: TAVAL s. r. o.,
Ľubochnianska 2/A, 080 06 Ľubotice –
Prešov, tel.: 51 776 52 03
e-mail: lesko@taval.sk,
http://www.taval.sk

> Pobyty v Záježovej –
Polomoch
Táto samota je optimálna pre realizáciu
víkendoviek (piatok – nedeľa) zameraných na tému odpady. Je tu zázemie pre
20 ľudí - veľká spoločenská miestnosť,
menšia s jednoduchými drevenými
pričňami asi pre 12 ľudí, kuchyňa a izba
pre lektorov. Účastníci si musia priniesť
vlastné spacáky a karimatky. Varenie
v kuchynke z dovezených surovín.
Možnosť dohodnúť prácu v separačnom

stredisku v Pliešovciach (ichy@changenet.sk, 0902 841 488, volať Po – Pi
8:00 – 16:00 hod.).
Poplatok za prenájom domčeka je
50 Sk na osobu a deň, najmenej však
za 10 ľudí, t. j. 500 Sk. Ak vás príde viac
ako 20, zaplatíte len za 20 ľudí, t. j.
1 000 Sk na deň.
Kontakt:
Pospolitosť pre harmonický život,
Záježová 132, Pliešovce 962 63,
tel.: 0902 817 229 – návštevy na Sekieri, 0903 235 532,
email: zajezka@changenet.sk,
http://www.zajezka.sk

> Publikácie pre mladých
aktivistov
Vydavateľstvo Slovart vydalo ku Dňu
Zeme knihu pre všetky deti – „Zachráň
svoju planétu“. V publikácii, ktorá má
144 strán, sa nachádza 101 jednoduchých, ale účinných návodov, ako môže
každý mladý človek zmierniť poškodzovanie planéty. Cena publikácie je
249 Sk. Kontakt: http://www.slovart.sk
Česká televízia a EKO-KOM, a. s.
pripravili publikáciu „Kam s nimi – vše
o třídění a recyklaci odpadu“. Kniha
prináša prehľadné informácie o triedení
a recyklácii jednotlivých typov odpadov.
Súčasťou publikácie je DVD s krátkymi
ﬁlmami. Cena: 251 Sk.
Kontakt: http://www.artforum.sk

Kontakt: Centrum environmentálnych
aktivít, Mierové nám 29, 911 01 Trenčín, tel.: 032/640 04 00, e-mail: cea@
changenet.sk, medal@changenet.sk,
http://www.cea.sk, http://www.biospotrebitel.sk

> Detská ekopolícia
v Zábiedove
Zelené tričká a žlté šiltovky – podľa toho
ľahko spoznáte členov detskej ekopolície z oravskej obce Zábiedovo. Projekt
vznikol v rámci programu environmentálne uvedomelého občianstva, v rámci
ktorého chcú v Zábiedove vzdelávať
všetky generácie. A tak prišiel nápad
skúsiť to cez deti. Projekt bol podporený
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v rámci Programu obnovy dediny cez
Slovenskú agentúru životného prostredia. Cieľom projektu bolo propagovať
separovaný zber komunálnych odpadov
v obci, kontrolovať komunálny odpad
a prideľovať domácnostiam zelené
pochvalné a červené karhajúce značky.
Ing. Ján Banovčan, starosta obce: „Deti
projekt bavil, museli sme ich niekedy
až brzdiť. Výsledok je výborný. Pred projektom detskej ekopolície v našej obci
triedilo odpad 30 percent domácností,
dnes je to už 77 percent“.
(Zdroj: MŽP SR)

> Internetové zdroje
informácií
• O. z. Priatelia Zeme - SPZ –
http://www.priateliazeme.sk/spz
• O. z. Dubnická environmentálna
skupina – http://www.des.sk
• Internetová stránka „Enviroportál“ – http://www.enviroportal.sk
• O. z. Pospolitosť pre harmonický
život – http://www.zajezka.sk
• Slovenská agentúra životného
prostredia – http://www.sazp.sk
• Ekoporadňa CEEV Živica –
http://www.ekoporadna.sk
• Internetová stránka „Biospotrebiteľ“ – http://www.biospotrebitel.sk
• Projekt „Zelená škola“ –
http://www.zelenaskola.sk
• O. z. SOSNA – http://www.sosna.sk
• O. z. TATRY –
http://www.ekokompas.host.sk
• Internetová stránka „Zákon
o obaloch“ –
http://www.zakonoobaloch.sk
• ENVI-PAK – http://www.envipak.sk
• Recyklačný fond –
http://www.recfond.sk

• Greenpeace –
http://www.greenpeace.sk
• Internetová stránka „Ekolist“ –
http://www.ekolist.cz
• Združenie ENVIDOM –
http://www.envidom.sk
• Slovenská inšpekcia životného
prostredia – http://www.sizp.sk
• Internetová stránka „Zelený
bod“ – http://www.zelenybod.sk
• Internetová stránka „Triedenie
odpadu“ –
http://www.triedenieodpadu.sk
• Zbierka zákonov SR –
http://www.zbierka.sk
• Internetová stránka „Environmentálne záťaže“ –
http://www.zataze.sk
• Ministerstvo životného prostredia SR – http://www.enviro.gov.sk
• Štátna ochrana prírody SR –
http://www.sopsr.sk
• Internetová stránka „ENVIRONET“ – http://www.environet.sk
• Portál verejnej správy –
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx
• Systém právnych informácií –
http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/
jaspiw_maxi_fr0.htm
• Recyklovaný papier a obálky –
http://www.otto-ofﬁce.sk
• Publikácie k environmentálnej
výchove – http://www.cea.sk,
http://www.sosna.sk, http://www.
daphne.sk, http://www.zivica.sk
• Časopis „Ďalekohľad“ – http://
www.dalekohlad.sk
• Relácia „PORT“ –
http://www.ctport.cz
• O. z. Priatelia Zeme – CEPA –
http://www.priateliazeme.sk/cepa
• Centrum pre trvalo udržateľné
alternatívy – CEPTA –
http://www.cepta.sk
• Združenie miest a obci Slovenska (ZMOS) – http://www.zmos.sk
• Virtuálna akadémia ZMOS –
http://zmos.exs.sk
• Internetová stránka „Dobrovoľníctvo“ –
http://www.dobrovolnictvo.sk
• Internetová stránka „Changenet“ – http://www.changenet.sk
• Internetová stránka „Ekofórum“ – http://www.ekoforum.sk

> Zaujímavosti:
• Recykláciou oproti výrobe z primárnych zdrojov šetríme energiu.
Pre jednotlivé suroviny to predstavuje percentuálnu úsporu energie
97 % v prípade plastov, 95 % pri
triedení hliníka, 74% pri oceli,
70% pri papieri a 25% pri skle.
• Recyklovaním 1kg železného šrotu
sa ušetrí 2kg uhlia, 4kg rudy a 4
minúty potrebné pri výrobe.
• Recyklovaním 1kg odpadovej
medi sa ušetrí 142 kg rudy a 80 %
energie potrebnej pri výrobe.
• Ak sa vráti do sklárne 1 milión
sklenených ﬂiaš a pohárov, ušetrí
sa pri výrobe nových výrobkov až
300 ton sklárskeho piesku, 1 000
ton sódy, 60 ton vykurovacieho
oleja, 0,76 mil. m3 zemného plynu.
• Vytriedením a recykláciou 110 ton
starého papiera sa zachráni 1 ha
80-ročného lesa.
• Len pre potreby výroby jednorazových plienok zaplatí životom
celosvetovo ročne viac ako 1 mld.
stromov. Z týchto plienok potom
vznikne ročne toľko odpadu, že
keby sme ich poukladali vedľa
seba, tak by sme vytvorili cestu
dlhú 7-krát na mesiac a späť.
• Recykláciou papiera, ocele, skla
a medi sú emisie skleníkových
plynov uhlíka 4 až 5-krát nižšie,
pri recyklácii hliníka až 40-krát
nižšie. Recykláciou papiera sa znižuje znečistenie ovzdušia o 75 %
a vody o 35 %.
• Recyklácia 1 ks hliníkovej plechovky ušetrí toľko elektrickej energie,
že by to stačilo na chod počítača
alebo televízora počas 3 hodín.
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Občianske združenie TATRY vyhlasuje . ročník celoslovenskej súťaže kolektívov stredných,
základných a materských škôl, ako aj neformálnych skupín pozostávajúcich z členov vo veku
od  do  rokov pod názvom

Separujte s Hugom
alebo Neseparujte sa! Separujte s nami
Termín uzávierky prihlášok:

priebežne do 15. 11. 2008

Termín realizácie aktivít:

od 1. 9. 2008 do 31. 5. 2009

Termín zaslania dokumentácie aktivít:

do 10. 6. 2009

Termín vyhlásenia výsledkov:

jeseň 2009

> Cieľ súťaže
Cieľom súťaže, pod spoločným sloganom „Separujte s Hugom alebo
Neseparujte sa! Separujte s nami“, je
realizácia osvetovo-propagačných, praktických, a represívnych aktivít s vplyvom
na verejnosť, ktorých výsledkom bude
zvyšovanie miery separácie komunálnych odpadov v miestnych komunitách
a environmentálne prijateľné nakladanie s nebezpečnými a objemnými
odpadmi, predchádzanie vzniku nelegálnych skládok odpadov a odstraňovanie
existujúcich, vytváranie neformálnych
vzťahov medzi nositeľmi aktivít a štátnou správou, samosprávou, mimovládnymi organizáciami a pod.

> Kto je Hugo?
Volám sa HUGO. Toto meno mi dali, keď
som sa v roku 2000 narodil v „Hodine
deťom“ (http://www.hodinadetom.sk).
Hneď mi povedali:„Hugo môžeš sa hrať
so všetkými deťmi, malými, veľkými,
chorými, s deťmi inej pleti, no tvojou
úlohou je im aj pomáhať.“ Mám síce len
8 rokov, ale zistil som, že veľa dospelých
ľudí nevie či nechce triediť (separovať)

odpad. A tento ich zlozvyk sa prenáša aj
na nás – deti. Ja, Hugo, chcem krajinu
s čistými riekami a potokmi, krajinu bez
nelegálnych skládok odpadov, krajinu kde veľkí a malí spoločne zbierajú
papier, sklo, kovy, plasty…, z ktorých
sa vyrobia nové výrobky. Naučme sa to
a naučme to aj iných. Pridáte sa?

> Ceny
• Šesť škôl s najlepšími praktickými
výsledkami obdrží knižný dar v hodnote 2 x 6 000 Sk, 2 x 4 000 Sk
a 2 x 2 000 Sk.
• Všetky zapojené školy obdržia špeciálny diplom.
• Súťaž je prepojená s rovnomenným grantovým programom,
ktorého uzávierka je 31. 7. 2008
(bude udelených 10 grantov
po 10 000 Sk).

> Informácie a formuláre
oztatry@slovanet.sk
Súťaž je realizovaná prostredníctvom
ﬁnančnej podpory z Blokového grantu
Podpora environmentálnych organizácií

pre udržateľný rozvoj (EMVO-TUR), ktorý
je ﬁnancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho ﬁnančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR (http://
www.ekopolis.sk), a ﬁnančnej podpory
od Nadácie pre deti Slovenska z Fondu
Hodina deťom (http://www.hodinadetom.sk). Grantový program „Neseparujte
sa! Separujte s nami“ ﬁnančne podporil
Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe (http://www.ceetrust.org).
Mediálna spolupráca: časopis Odpady
(http://www.epos.sk).
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> Projekt „Povedzme to
doma“
Cieľom projektu je realizácia osvetových
aktivít v miestnych komunitách, zameraných na globálne klimatické zmeny,
šetrenie energiami v domácnostiach
a triedenie odpadov, a to prostredníctvom aktivít, ktorých nositeľmi sú mladí
ľudia vo veku od 10 do 19 rokov.
Cieľom je taktiež propagácia využívania
moderných metód práce s verejnosťou medzi mladými ľuďmi – aktivity
„od domu k domu“ resp. „od dverí
k dverám“, aktivita „Povedzme to
doma“, rovesnícke vzdelávanie a pod.,
ktoré významne napomáhajú zvyšovať
komunikačné a organizačné zručnosti
ich nositeľov.
Každá škola, resp. neformálna skupina,
môže do projektu prihlásiť maximálne
50 dobrovoľníkov (žiakov školy, členov neformálnej skupiny), ktorí budú
nositeľmi aktivít. Každý žiak dostane pre
potreby vlastného vzdelávania: poster
„Klimatické zmeny“, poster „S energiou
v dome“, pracovný list „Povedzme to
doma“. Škola dostane k téme 1 ks metodického materiálu „Globálne klimatické
zmeny, energia a odpad“. Termín trvania
aktivít: 1. 7. – 30. 11. 2008.
OZ TATRY poskytne 20 najaktívnejším skupinám knižný dar v hodnote
1 000 Sk, ktorého súčasťou bude publikácia, svetový bestseller, o globálnych
klimatických zmenách – „Al Gore – Nepríjemná pravda“.
Projekt je realizovaný prostredníctvom
ﬁnančnej podpory Ministerstva školstva
SR v rámci grantového programu „ENVIROPROJEKT 2008“ a prihlasovanie
do projektu prebieha priebežne, až do
vyčerpania zásob materiálov (informácie
žiadajte na oztatry@slovanet.sk).

Príloha k akcii
„Vyčistime si Slovensko“
http://www.enviro.gov.sk

> Separovaný zber
Separovaný zber je zberom oddelených zložiek komunálnych odpadov.
Za nakladanie s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré
vznikli na území obce, zodpovedá obec.
Údaje o separovanom zbere odpadov
spracováva každoročne na základe
medzirezortnej dohody Štatistický úrad
Slovenskej republiky (ŠÚ SR). Množstvo vyseparovaného odpadu sa podľa
údajov ŠÚ SR v roku 2006 pohybovalo
na úrovni 16 kg na obyvateľa. Odpady sa
separujú prostredníctvom označených
kontajnerov, zberných dvorov miest
a obcí, mobilného zberu či tzv. oprávnených osôb (ﬁriem a ich združení). Pre
mestá a obce platí od 1. 1. 2006 zákaz
zneškodňovať biologicky rozložiteľný
odpad zo záhrad a z parkov, vrátane
odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene,
na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú

súčasťou komunálneho odpadu. Obce
a mestá majú povinnosť tento odpad
kompostovať.
Finančné mechanizmy odpadového hospodárstva umožňujú v súčasnosti získať
ﬁnančné prostriedky na separovaný zber
z Environmentálneho fondu, Recyklačného fondu a fondov Európskej únie.
Mestá a obce budú mať od roku 2010
povinnosť zaviesť separovaný zber
piatich zložiek komunálneho odpadu,
ktorými budú papier, plasty, sklo, kovy
a biologicky rozložiteľný odpad. Viac
ako 80 % obcí už v súčasnosti separuje
minimálne jednu komoditu. Pravidlom
sa však stáva separácia až troch tzv.
„povinných zložiek“, ktorými sú papier,
plasty a sklo. Množstvo vyseparovaných
zložiek komunálneho odpadu v SR má
do roku 2010 v zmysle smerníc EÚ dosiahnuť hodnotu 50 kg na obyvateľa.
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> Nakladanie
s bioodpadom

> Nakladanie
s elektroodpadom

Biologicky rozložiteľný odpad, v skratke
„bioodpad“ je odpad, ktorý je schopný
rozložiť sa anaeróbnym alebo aeróbnym
spôsobom. Bioodpad tvorí v EÚ okolo
40 % z celkovej produkcie odpadov v EÚ,
čo predstavuje asi 60 miliónov ton ročne. V súčasnosti je bioodpad v najväčšej
miere zneškodňovaný na skládkach
odpadu, kde sa z neho tvorí skládkový
plyn, ktorý obsahuje metán a CO2 a prispieva tak k tvorbe skleníkového efektu.
Využiteľnosť väčšiny bioodpadov (predovšetkým tzv. „zelených bioodpadov“)
je pritom neporovnateľná s nákladmi
na ich zneškodňovanie, a to pri nízkych
prevádzkových nákladoch. EÚ stanovila postupné obmedzovanie ukladania
biodpadu na skládky odpadu. Do roku
2020 má zabezpečiť zníženie množstva
bioodpadu ukladaného na skládky odpadu na úroveň 35 % z celkového množstva
bioodpadu vzniknutého v roku 1995.

Systém nakladania s elektrozariadeniami a elektroodpadom sa v Slovenskej republike zaviedol po zapracovaní príslušných európskych smerníc do právnych
predpisov SR. Tento systém sa zakladá
na princípe predbežnej opatrnosti,
princípe prevencie (aby sa poškodeniu
životného prostredia zabránilo hneď pri
zdroji), a napokon na princípe „znečisťovateľ platí“. Jeho cieľom je minimalizovať obsah nebezpečných súčiastok
z elektrických a elektronických zariadení
v komunálnom odpade.

Technológie zhodnocovania biologicky
rozložiteľných odpadov možno rozčleniť
na dva základné spôsoby – kompostovanie a anaeróbna fermentácia.
Kompostovať sa dajú napríklad poľnohospodárske odpady, slama, drevný
odpad zo sadov, z vinohradov, odpad
zo spracovania rôznych produktov pri
spracovaní olejnín, okopanín, odpad zo
živočíšnej výroby napríklad exkrementy,
rôzne druhy maštaľného hnoja, hnojovica. Kompostovanie sa dá rozčleniť
do viacerých skupín – kompostovanie
v domácnostiach, kompostovanie obecné, regionálne a nakoniec poľnohospodárske kompostovanie. Anaeróbna
fermentácia – výroba bioplynu. Je to
zhodnocovanie odpadu, vhodné najmä
pre kvapalný a mokrý materiál ako hnojovnica, zvyšky jedál a tuky.
Podľa zákona o odpadoch majú obce
zakázané zneškodňovať biologicky
rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov
vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej
zelene na pozemkoch právnických osôb,
fyzických osôb a občianskych združení,
ak sú súčasťou komunálneho odpadu
(zaužívaná je slovná skratka „zelený odpad“). Tento zákaz nadobudol účinnosť
1. 1. 2006. Vyššie uvedené znamená,
že odpad nie je možné zneškodňovať –
t. j. skládkovať alebo spaľovať.

V roku 2006 bolo uvedených na trh
v SR cca 51 tisíc ton elektrozariadení.
V prepočte na obyvateľa to predstavuje 10,4 kg elektroodpadu. Množstvo
vyzbieraných odpadov predstavovalo
približne 8,5 tisíc ton (z toho z domácností 8,3 tisíc ton). V prepočte na obyvateľa tvorí množstvo vyzbieraného
odpadu z domácností 1,6 kg/obyvateľa.
Od 1. januára 2009 budú mať slovenskí
výrobcovia povinnosť dosiahnuť podiel
oddeleného zberu priemerne aspoň štyri
kilogramy odpadu z elektrických a elektronických zariadení na obyvateľa za rok
z domácností.
Výrobcovia elektrozariadení majú povinnosť plniť limity zberu, zhodnocovania
a opätovného použitia elektroodpadov
pre 10 kategórií: veľké domáce spotrebi-

če, malé domáce spotrebiče, informačné technológie a telekomunikačné zariadenia, spotrebná elektronika, svetelné
zdroje, elektrické a elektronické zariadenia, hračky a zariadenia určené na športové i rekreačné účely, zdravotnícke
prístroje, prístroje na monitorovanie
a kontrolu a predajné automaty. Spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení môžu vykonávať iba
subjekty, ktorým bola udelená autorizácia Ministerstvom životného prostredia
SR. Doteraz bola autorizácia udelená
13 zariadeniam: ARGUSS, s. r. o., Bratislava; V.O.D.S., a. s., Košice; ELEKTRO
RECYCLING, s. r. o., Banská Bystrica;
TAVAL, s. r. o., Ľubotica; ENZO-VERONIKA-VES, a. s., Dežerice; Peter Bolek
– EKORAY, Námestovo; ZEDKO, s. r. o.,
Banská Bystrica; DETOX, s. r. o., Banská
Bystrica; BOMAT s. r. o., Veľké Orvište;
OFIR – JULIO TABI s. r. o., Lehota; MHM
eko, a. s., Bratislava; FECUPRAL s. r. o.,
Prešov, H+ EKO, s. r. o., Košice.
Občania majú v súčasnosti možnosť
zbaviť sa svojich opotrebovaných
elektrospotrebičov v systéme spätného
odberu (odovzdanie starého elektrospotrebiča pri kúpe nového v predajni)
a v systéme oddeleného zberu (možnosť
odovzdania starého elektrospotrebiča
v zberných dvoroch v obciach, alebo
prostredníctvom mobilných kalendárových zberov). Staré elektrospotrebiče
nesmú byť odovzdávané do zberných
surovín (výkupne kovového odpadu),
pokiaľ nemajú súhlas na zber elektroodpadov vydaný príslušným obvodným
úradom životného prostredia.

> Nakladanie so starými
vozidlami
V problematike starých vozidiel došlo
v roku 2006 k zásadným zmenám.
Od 1. januára 2006 bola novelou
zákona o odpadoch zrušená možnosť
ponechania si starého vozidla na základe čestného prehlásenia. Pokiaľ chce
držiteľ starého vozidla vyradiť toto vozidlo z evidencie vozidiel, musí predložiť
okresnému dopravnému inšpektorátu
spolu so žiadosťou o vyradenie vozidla
aj potvrdenie o prevzatí starého vozidla,
vystavené spracovateľom tohto starého vozidla, alebo osobou oprávnenou
na spracovanie starých vozidiel v inom
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členskom štáte Európskej únie (v tomto
prípade držiteľ starého vozidla spolu
s potvrdením predloží aj jeho úradne
overený preklad). Dôvodom tejto právnej
úpravy bolo zneužívanie inštitútu čestných prehlásení nezákonným a neodborným zneškodňovaním starých vozidiel,
čo viedlo v mnohých prípadoch k znečisťovaniu životného prostredia. Touto
zmenou sa naštartoval proces zberu
a spracovania starých vozidiel. V roku
2004 bolo spracovaných 723 starých
vozidiel, v roku 2005 to bolo 3 922
vozidiel, v roku 2006 už 19 446 a v roku
2007 až 28 640 vozidiel.
V roku 2006 bolo v prevádzke 18 autorizovaných zariadení na spracovanie starých vozidiel: De-S-Pe, s. r.o., Prievidza,
MAVEBA, s.r.o, Hanušovce nad Topľou,
Fe-MARKT, s. r.o., Košice, ZSNP RECYKLING, a. s., Žiar nad Hronom, AUTOVRAKY, s. r. o., Trnava, Peter Popivčák – POP
- CAR SERVIS, Košice, WIP Autovrakovisko, s. r. o., Šamorín, WIP Autovrakovisko,
s. r. o., Šamorín (prevádzka v Bratislave), KOVOD RECYCLING, s. r. o., Banská
Bystrica, KOVOD RECYCLING, s. r. o.,
Banská Bystrica (prevádzka Kendice),
KOVOD RECYCLING, s. r. o., Banská Bystrica (prevádzka Lučenec), AUTO – AZ, s.
r. o., Malacky, ŽOS-EKO, s. r. o., Vrútky,
AUTOVRAKOVISKO, s. r. o., Bernolákovo,
Anna Gajdošová – PROTAN, Svidník,
Ing. Radoslav Helpech – Helpeco,
s. r. o., Považská Bystrica, Jozef Figeľ
– KOV – NZPÚ Novosad, Ing. Radoslav
Popovič – RADES, Michalovce. Ďalšie
zariadenia na spracovanie starých vozidiel sú vo výstavbe.

Podľa zákona o odpadoch odstránenie
starého vozidla, ktorého držiteľ nie je
známy, a ktoré je odstavené na ceste
alebo na inom verejnom priestranstve,
zabezpečí správca cesty. Ak je na inom
mieste, zabezpečí jeho odstránenie,
so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti,
obec. V prípade nesúhlasu vlastníka
nehnuteľnosti prechádza povinnosť
na tohto vlastníka.
Odstránenie starého vozidla zabezpečí
osoba zodpovedná za jeho odstránenie
jeho odovzdaním na určené parkovisko,
a to bezodkladne po zistení, že staré
vozidlo, ktorého držiteľa sa nepodarilo
zistiť ani s pomocou okresného dopravného inšpektorátu, je na pozemku
odstavené viac než 30 dní. Náklady
spojené s odstránením starého vozidla
znáša prevádzkovateľ určeného parkoviska; môže však požiadať o následnú
úhradu z Recyklačného fondu, alebo
od držiteľa starého vozidla, ak sa ho
dodatočne podarilo zistiť.

> Nakladanie so starými
liekmi a teplomermi
Čo má robiť občan s nespotrebovanými, starými liekmi či nepotrebnými teplomermi?
Takmer v každej domácnosti sa nájdu
lieky po expiračnej lehote, alebo poškodené, nepoužiteľné teplomery. Akým
spôsobom má občan s takýmito liekmi
a teplomermi nakladať? Predovšetkým
chceme upozorniť, že ide o nebezpečný
odpad, ktorý v žiadnom prípade nepatrí
do komunálneho odpadu – do zberných
nádob. Občan by mal prebytočné lieky či
teplomery odovzdať vo verejnej lekárni.
Verejná lekáreň, ako držiteľ povolenia
na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami, je povinná v zmysle
zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach zhromažďovať lieky nespotrebované fyzickými osobami a odovzdávaťť
ich štátnemu ústavu na kontrolu liečiv.
Ten sa považuje za pôvodcu tohto odpadu a musí zabezpečiť zneškodnenie
liekov podľa zákona o odpadoch.
Čo majú robiť lekárne s odpadom,
ktorý vzniká v lekárňach?
Odpadom z lekární sú napr. lieky po expiračnej dobe vrátane obalov, ktoré
môžu ale aj nemusia obsahovať nebez-

pečné látky, rôzny farmaceutický odpad,
opotrebované alebo poškodené zdravotnícke pomôcky, ako i komunálny odpad
pochádzajúci od zamestnancov lekárne.
Na odpady, ktoré vznikajú v lekárňach
sa vzťahuje zákon č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a jeho vykonávacie predpisy. Lekáreň je v zmysle zákona o odpadoch pôvodcom odpadov, ktorý si
musí plniť povinnosti držiteľa odpadu,
podľa zákona o odpadoch, a keďže je
držiteľom nebezpečného odpadu, musí
mať súhlas príslušného orgánu štátnej
správy na nakladanie s nebezpečným
odpadom.
Zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami upravuje zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorý
v § 44 upravuje zneškodňovanie liekov
a zdravotníckych pomôcok. Držiteľ povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so
zdravotníckymi pomôckami sa na účely
tohto zákona považuje za pôvodcu
odpadu a jeho zneškodnenie zabezpečí
podľa zákona o odpadoch.
Odpad zo zdravotníctva, vrátane liečiv,
je v prevažnej miere klasiﬁkovaný ako
nebezpečný odpad z dôvodu predbežnej opatrnosti, a preto ho nie je možné
recyklovať. Z toho dôvodu by mal byť
zneškodnený spálením v spaľovniach
nebezpečného odpadu. Nebezpečný
odpad, pokiaľ sa nejedná o infekčný odpad, môže byť zneškodnený i na skládke
odpadov na nebezpečný odpad. Ministerstvo životného prostredia však na základe odborných štúdií odporúča jeho
spálenie v zariadeniach na to určených.

Klimatická
Aliancia
____________________________________________________

KLIMATICKÁ ALIANCIA ZDRUŽUJE MESTÁ A OBCE
V 17 EURÓPSKYCH ŠTÁTOCH, KTORÝCH SPOLOČNÝM ZÁUJMOM JE OCHRANA SVETOVEJ KLÍMY,
A TO CESTOU REALIZÁCIE OPATRENÍ NA MIESTNEJ
ÚROVNI. PRIDRUŽENÝMI ČLENMI KLIMATICKEJ
ALIANCIE MÔŽU BYŤ AJ ŠKOLY A MIMOVLÁDNE
ORGANIZÁCIE.
Klimatická Aliancia poskytuje členom:
• prestížnu značku využiteľnú pri uchádzaní sa o ﬁnančné
prostriedky z rôznych fondov EÚ,
• informácie, skúsenosti a know – how,
• partnerstvá a spoločné projekty s členskými samosprávami a školami v zahraničí,
• environmentálny imidž mesta (obce) a školy.
Na Slovensku realizujú Priatelia Zeme – CEPA (http://www.
priateliazeme.sk/cepa) trilaterálny projekt „Let the sunshine
in“ („Dajme šancu slnku“), ktorého cieľom je získavať mestá,
obce a školy pre osvojenie si vízie a cieľov Klimatickej Aliancie.
Informácie o cieľoch, aktivitách, členských subjektoch a podmienkach vstupu miest, obcí a škôl do Klimatickej Aliancie
nájdete na http://www.sunshine-eu.org, http://www.priateliazeme.sk/klima, http://www.klimabuendnis.org, http://www.
klimabuendnis.at alebo ich žiadajte e-mailom na jassova@
zivica.sk (Mgr. Ivana Jaššová) alebo oztatry@slovanet.sk
(Mgr. Rudolf Pado).

Certiﬁkácia
slovenských
škôl – projekt
Zelená škola
„Nie na každom mieste môže byť studňa.
Je však dôležité, aby sme sa pokúsili o to,
aby na každom mieste studňa bola.“
(z rozprávky „Soľ nad zlato“)
Federácia pre environmentálnu výchovu (FEE, http://www.
fee-international.org) je medzinárodná nezisková organizácia. Zastrešuje sieť inštitúcií zaoberajúcich sa environmentálnym vzdelávaním a ochranou životného prostredia. FEE bola
založená v roku 1981, s cieľom podporovať medzinárodnú
environmentálnu výchovu a myšlienky trvalo udržateľného
rozvoja v súlade s Agendou 21. S podporou Európskej únie
bol v roku 1994 spustený program „Eco-schools“ – „Ekoškola“ (http://www.eco-schools.org). „Ekoškola“ je program
zameraný na environmentálny manažment, certiﬁkáciu
a environmentálne vzdelávanie škôl.
Na Slovensku je certiﬁkácia materských, základných a stredných škôl zabezpečovaná prostredníctvom projektu „Zelená
škola“ (http://www.zelenaskola.sk), ktorý koordinuje Spoločnosť environmentálne-výchovných organizácií Špirála (SEVO
Špirála, http://www.spirala.sk.)
Kontakt: Centrum environmentálnych aktivít, Mgr. Richard
Medal, Mierové nám. 29, 911 01 Trenčín, tel.: 032/640
04 00, e-mail: medal@changenet.sk

Občianske združenie
TATRY
Občianske združenie TATRY (OZ TATRY) vzniklo v októbri
z ľudí, ktorí pracovali v podtatranskej oblasti od decembra  .
Cieľom OZ TATRY je ochrana životného prostredia a kultúrneho dedičstva v podtatranskej oblasti v spolupráci so štátnymi a samosprávnymi orgánmi, podnikateľskými subjektami
a ďalšími mimovládnymi organizáciami.
je popredná mimovládna
environmentálna organizácia, ktorá
má svoju dlhodobú víziu zadeﬁnovanú
v „Programe obnovy krajiny v podtatranskom regióne“, ktorý má nasledovné
podprogramy:

OZ TATRY

• Výchovno-vzdelávacie aktivity.
• Obnova nelesnej drevinovej vegetácie.
• Občiansky monitoring vodných tokov.
• Manažment chránených území a druhová ochrana.
• Propagácia bioproduktov a tradičných remesiel.
• Ochrana zdrojov a hospodárenie
s nimi.

Občianske združenie TATRY je dvojnásobným držiteľom japonskej environmentálnej ceny „Sasakawa Environmental Award“ (2000, 2002), držiteľom
„Národnej ceny za kultúrne a prírodné
dedičstvo 2004“, držiteľom Ceny Rady
mládeže Slovenska za podporu práce
s deťmi a mládežou – „MOST 2006“,
držiteľom britskej environmentálnej ceny
„International Green Apple Awards“
(2007). Predseda OZ TATRY je držiteľom
„Ceny Liptova 2000“ v kategórii Ochrana a tvorba životného prostredia.
… prednášky a interaktívne programy *
výstavy * korešpondenčná škola ekológie * semináre * exkurzie * environ-

mentálne súťaže a projekty * informačné a vzdelávacie materiály a publikácie
* konzultácie * dobrovoľnícke aktivity *
absolventská prax…
TATRY
KEMI 627/5, 031 04 Liptovský Mikuláš
T E L . / F A X : 044/553 10 27
M O B I L : 0903 028 364
E - M A I L : oztatry@slovanet.sk
W E B : http://www.ekokompas.host.sk
OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Dexia banka Slovensko, a. s., pobočka
Liptovský Mikuláš
Č Í S L O Ú Č T U : 8108976001/5600

Vo p r e d Vá m ďa k u j e m e z a a k ý k o ľ v e k f i n a n č n ý a l e b o m a t e r i á l n y d a r, č i b e z p l a t n é p o s k y t n u t i e s l u ž b y.

