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Najlepší odpad je taký, ktorý nevznikne.
Každý obyvateľ vyprodukuje približne 339 kg odpadu ročne, z ktorého viac ako 45% tvorí
biologicky rozložiteľný odpad. Pre zjednodušenie: každá nádoba na odpad pri dome/bytovke
obsahuje skoro polovicu bioodpadu, ktorý sa dá skompostovať. Tieto nádoby tak odchádzajú
na skládky s odpadom, ktorý tam nepatrí.
Myšlienku znižovania množstva zmesových komunálnych odpadov šírime predovšetkým
spoluprácou so samosprávami, kde sme komplexným dodávateľom produktov, SMART
systémov, technológií a informačných kampaní na podporu predchádzania vzniku
bioodpadu.
Vytvorili sme koncept "Pre menej odpadu" vďaka ktorému aktívne spolupracujeme s
desiatkami až stovkami samospráv na dlhodobej báze. Pomáhame mestám a obciam zaviesť
spravodlivý, jednoduchý a funkčný systém pre ich občanov, aby produkovali mene odpadu.
Sledujeme počiatočný stav odpadov, zavedieme SMART stratégie k zmene a následné mesiace
/ roky sledujeme, ako sa mení situácia. Pracujeme taktiež so školami / škôlkami, zariadeniami
spoločného stravovania, firmami či neziskovými organizáciami, aby sme riešili zlepšovanie
systému nakladania s odpadmi a znižovali odpady končiace na skládkach.
Jedným z hlavných pilierov našej filozofie je aj informačná kampaň pre občanov, ktorá
pozostáva z verejných prednášok o tom, prečo sa zaoberať odpadmi, aby nekončili na
skládkach a aký to má dopad na našu planétu.
Našim cieľom do roku 2020 je stať sa lídrom v oblasti inovatívnych technológií a zariadení pre
odpadové hospodárstvo. Tým aktívne pomáhať znižovať množstvo zmesového komunálneho
odpadu a predchádzať vzniku odpadu.

Spoločnosť JRK Slovensko s.r.o. spolupracuje s obcami a jednotlivcami na dlhej ceste znižovania
množstva zmesových komunálnych odpadov prostredníctvom podpory domáceho kompostovania,
predchádzania vzniku odpadu a zvyšovaním miery triedenia.
Spoločnosť pôsobí na Slovensku od roku 2010, od roku 2012 v Českej republike a od roku 2015 v
Maďarsku. Firma bola založená hneď po vysokej škole tromi absolventmi Univerzity Tomáša Baťu v
Zlíne a Sliezskej Univerzity v Opave, ktorí cítili veľký priestor pre pozitívnu zmenu v odpadovom
hospodárstve. Zakladatelia videli zmysel v pomoci pre spoločnosť a chceli pracovať v oblasti, ktorá
má ekologický dopad. Vďaka ich dlhoročným skúsenostiam v neziskovej organizácii AIESEC (Česká
republika) sa rozhodli pre založenie vlastnej firmy, ktorá svojimi riešeniami ovplyvnila už viac ako
500 000 obyvateľov a je partnerom pre viac ako 450 obcí na Slovensku, v Českej republike a v
Maďarsku.

