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KYSUCEy Keď v januári
v Krásne nadKysucou uro-
bili analýzu obsahov smet-
ných košov, zistili zarážajúce
čísla. Až 21% odpadu tvorilo
jedlo. V niektorých prípa-
doch to boli ešte zabalené
kusy.
Viac ako štyridsať percent

tvoril biologicky rozložiteľný
odpad: šupky zo zeleniny či

ovocia a podobné zvyšky
z jedál. Primátormesta Jozef
Grapa vtedy vyzdvihol, že
sklo či plast sa v komunál-
nomodpade vyskytoval už
len po 8%.
Vzhľadomna to, žemáme

možnosť separovať, je to
stále veľké číslo, no postupne
klesá. Najmäna separovanie
plastov sa v súčasnosti kla-
die veľký dôraz, aj Slovensko
má postupne prestať predá-
vať jednorazové plasty ako
slamky, či držiaky na balóny.
Kým „protiplastové“ opat-

renia sú čoraz dôslednejšie,
zo sveta odpadov sa vynára

nový „nepriateľ“: biologicky
rozložiteľný odpad (BRO).

Výnimky len do roku 2023

V jeseniminulého roka par-
lament schválil novelu zá-
kona o odpadoch, ktorou sa
zavádza povinnosť pre obce
zabezpečiť triedenie biolo-
gicky rozložiteľného odpadu
a to od 1. januára 2021. Par-
lament chce dostať BRO
z komunálneho odpadu.
Rozklad BROna skládkach je
nebezpečný, viac na strane 3.
Mohlo by sa zdať, že jed-

noduchšie túto povinnosť

splnia obce, kde sú zväčša
rodinné domy a ktorýmobec
zabezpečila kompostéry.
V nich predsa „oddeľujú“
obyvatelia bioodpad.
Ani na dedinách sa však

zavedenie zberu BROneude-
je zo dňa na deň. Starosta
SnežniceMilanHlavatý in-
formoval, že aj keď u nich
v obci rozmiestnili kompos-
téry tak, abymohli kompos-
tovať aj ľudia z bytových do-
mov, kompostéry stále nemá
100% obyvateľov. Okrem to-
ho sa obcemuseli zaoberať
situáciou pre koronavírus,
mnohé obce teda k novele

o odpadoch nemali ani za-
stupiteľstvo: „Budeme to
musieť prebrať na zastupi-
teľstve, tiež na stretnutí
Združeniamiest a obcí Dol-
nýchKysúc,“ hovorí Hlavatý.
Povinnosť zberu bioodpa-

du bude po 1. januári obsa-
hovať aj výnimky. Nebude sa
vzťahovať na tú časť obce,
ktorámá zabezpečené ener-
getické zhodnotenie týchto
odpadov (čižemá spaľovňu),
alebo preukáže, že 100% do-
mácností kompostuje vlast-
ný odpad (napríklad v kom-
postéroch).

z VČadci už spustili pilotný pro-
jekt zberu.z foto:JRKSlovensko/

menejodpadu.sk

viac na strane 3 

OBCE ČAKÁ ZBER BIOODPADU
Ministerstvo ich finančne podporí, no dátumposunúť nechce.



PRIPRAVENÍ NA NOVELU
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Z bioodpadu v Čadci už vyrobili prvý kompost.

F Do hygienizačného zariadenia sa vkladá bioodpad premiešaný so zeleným odpadom. F foto: JRK Slovensko/ menejodpadu.sk

ČADCA Á Mesto sa na zber 
bioodpadu pripravuje už od 
minulého roka, kedy zakúpilo 
zariadenie na hygienizáciu 
biologicky rozložiteľného ku
chynského a reštauračného 
odpadu a dňa 29. apríla tohto 
roku po zbere spustilo hygie
nizáciu.

Predchádzalo tomu najmä 
vybavenie administratívnych 
povolení, či už registrácia na 
Štátnej veterinárnej a potra
vinovej správe SR v Bratislave, 
na Regionálnej veterinárnej 
a potravinovej správe v Čadci 
a na Okresnom úrade v Čadci. 
Po distribúcii zberných ná
dob, osvete vo forme letáčikov 
a vedierok do jednotlivých 
domácností, najdôležitejšou 
investíciou bolo zaobstaranie 
CSC kontajnera, respektíve 
hygienizačného zariadenia. 
Ako zber a hygienizácia fun
guje v okresnom meste? Boli 
sme sa pozrieť v mestskej 
kompostami.

Prvý krok: Zžiť sa s kýblikom

Kompostáreň prevádzkuje 
Mestský podnik služieb (MPS) 
a nachádza sa severne od jes
tvujúceho areálu zberného 
dvora. Aby biologicky rozloži
teľný odpad dorazil do kom- 
postáme, musia ho najprv 
obyvatelia vytriediť priamo 
od zdroja - v ich kuchyni.

Do všetkých domácností 
bytových domov mesto zado
vážilo plastové vedierka, do 
ktorých občan triedi kuchyn
ský odpad. Z vedierok sa od
pad zbiera do hnedých odpa
dových nádob pred bytovým 
domom: „Na sídliskách sme 
rozmiestnili cca 230 kusov 240 
litrových nádob. Hnedé kon-

FF
Akonáhle sa vnútri CSC 
kontajnera dosiahne 
teplota 70 stupňov 
znamená to, že sa zničili 
zlé baktérie a odpad 
môžeme založiť do 
kompostovacej hroble

ERIKKAJÄNEK

tajnery s objemom 1100 litrov 
sme nechceli dávať na začia
tok, chceli sme, nech sa ľudia 
postupne naučia na zber ku
chynského odpadu a keď budú 
triediť velké množstvá, po
stupne zavedieme väčšie 
kontajnery,“ vysvetľuje riadi
teľ MPS Pavol Latka.

So zberom chcelo mesto 
začať už o pár týždňov skôr, 
no plány prekazila koronak- 
ríza. Kvôli obmedzenému so
ciálnemu kontaktu sa one
skorila distribúcia nádob do 
domácností aj rozmiestnenie 
kontajnerov.

F Kompostovacie hroble: tu kompost.dozrieva". F foto: M P

Zber od bytových domov 
mesto robí v súčasnosti raz 
týždenne. „Keď máme všetok 
bioodpad v komunálnom od
pade, šíria sa tam hlodavce. 
Jednak okolo košov, jednak na 
skládkach,“ vysvetľuje Latka 
a dodáva, že do „biokošov“ by 
sa škodcovia dostať nemali, sú 
zaklopené vekom.

Na zber má mesto špeciálne 
vozidlo, čo neprepúšťa „šťavy“ 
z biologického odpadu.

Čo je hygienizácia odpadu a 

na čo je potrebná?

Zozbieraný odpad sa v kom
postami ručne preberá, aby sa 
do hygienizačného zariadenia 
nedostal odpad, ktorý tam 
nepatrí. Tým by sa mohlo za
riadenie poškodiť. Vytriedený 
odpad sa ďalej premiešava 
prekopávačom kompostu, a to 
so zeleným odpadom: trávou, 
senom, lístím, či štiepkou.

Takáto zmes je pripravená 
na hygienizáciu. Hygienizácia 
je potrebná, pretože kuchyn
ský odpad obsahuje aj mäso
vé, mliečne výrobky a varenú 
stravu, ktoré neumožňujú 

hneď kompostovať. Procesom 
hygienizácie sa zničia škodli
vé choroboplodné baktérie.

Zneškodnenie nežiadúcich 
baktérií sa v zariadení udeje 
pri teplote 70 stupňov Celzia. 
Teplota vytvára sám biologic
ký odpad, to je to prírodné 
teplo, energia. Ak by teplota 
nestúpala, pracovník, ktorý 
zariadenie ovláda, ju manu
álne upraví.

Biologický odpad sa mixuje 
so zeleným odpadom v po
mere jedna k jednej, aby bola 
vnútri čo najlepšia cirkulácia 
vzduchu. Od tohto pomeru 
závisí, ako rýchlo sa odpad 
v zariadení zhygienizuje: „Za 
predpoldadaného pomeru 
jedna k jednej je to v priebehu 
dvoch až štyroch dní. V prie
mere trvá hygienizácia štyri 
až šesť dní,“ vysvetľuje zod
povedný pracovník, Erik Ka- 
jánek a pokračuje: „Akonáhle 
sa vnútri dosiahne teplota 70 
stupňov znamená to, že sa 
zničili zlé baktérie a ostali len 
dobré, takže odpad môžeme 
založiť do kompostovacej 
hroble.“

Zhygienizovaný materiál 
putuje na kompostovaciu sk
ládku, kde ešte pokračuje 
proces kompostovania.

Riaditeľ MPS, Pavol Latka 
hovorí, že kompost ďalej po
slúži na hnojenie mestskej 
zelene: „Hygienizačné zaria
denie mesto zakúpilo z roz
počtu mesta a kompostáreň je 
zabezpečené z projektov. 
Kompost sa nesmie predávať, 
lebo nie je certifikovaný. Za
tiaľ je využívaný pre potreby 
mesta. Mesto má 25 hektárov 
zelene, takže kompost bude
me mať kde využiť.“

F Magdaléna Paluchová

menejodpadu.sk
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rodičov a detírodičov a detí
Naša nevesta sa po smrti svojho manžela/nášho syna znova  vydala a vnúčatá 
vidíme raz do roka. Môžeme požiadať súd o úpravu styku s nimi?

Exmanžel mi nechce dovoliť zobrať deti na dovolenku do zahraničia. 

NA TIETO I ĎALŠIE OTÁZKY VÁM ODPOVEDIA PRÁVNI EXPERTI.
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MINISTERSTVO PODPORÍ ZBER
BIOODPADU,TERMÍN NEPOSUNIE
Výnimka bude platiť aj pre
obce, ktoré preukážu, že
zber neumožňujú technické
problémy v historických
centráchmiest a v riedko
osídlených oblastiach.

Od roku 2023 však obstojí
iba to, keď bude obec vedieť
deklarovať, že 100 % do-
mácností kompostuje svoj
odpad.

Budú žiadať odklad

„Napriek týmto výnimkám
bude povinnosť triediť bio-
logicky rozložiteľný ku-
chynský odpad platiť tak-
mer pre 80%miest a obcí,“
myslí si Michal Kaliňák,
ústredný riaditeľ Kancelárie
ZMOS a vysvetľuje, že ZMOS
bude preto žiadať o odlože-
nie účinnosti povinnosti
o minimálne jeden rok,
a teda do 1. januára 2022.

Obcemajú ťažkú úlohu, štát
sa chystá pomôcť

„Ide o pomerne zložitý sys-
tém zberu, ktorý je aj za
bežných okolností potrebné
dobre logisticky vypracovať
a s ktorým treba dostatočne
dopredu oboznámiť obča-
nov; uskutočniť osvetové

akcie,“ dodáva Kaliňák.
S tým, že zber je zložitý

a obce nie sú na to pripra-
vené, súhlasí aj Tatiana
Hrádelová zo spoločnosti
ELKOPLAST, ktorá kontaj-
nery, kompostéry a iné vy-
bavenie na zber takéhoto
odpadu ponúka: „Sa-
mospráva budemusieť ten-
to odpad zbierať tam, kde
nerozdávala kompostéry.
Musí zadovážiť domov kýb-

liky, ľudiamusia oddeliť bio
od komunálneho odpadu
a počkať si na zvozovú
techniku. Povinná je tiež
hygienizácia odpadu, drve-
nie namalé kúsky. Odpad
končí na kompostárni alebo
samôže spracovať do bio-
plynky. Obce nie sú na to
pripravené, ešte do toho
prišla aj koronakríza. Štát
tieto záležitosti zatiaľ ne-
podporoval cez európske

fondy a dotácie . Nebude
ľahké to celé vybaviť, zaria-
diť a spustiť. Chce to zaan-
gažovanie aj štátu, aby ot-
voril nejakú pomoc naprí-
klad cez Envirofond.“
Ministerstvo životného

prostredia preMYKysucké
noviny vysvetľuje, že chce
pripraviť legislatívu a podať
obciam pomocnú ruku prá-
ve prostredníctvomprís-
pevku z Environmentálne-
ho fondu. Termín zavádza-
nia však nemieni odložiť.
„Cieľom je vytvoriť spra-
vodlivý systém, aby ho
mohli využiť aj tie obce,
ktoré už v minulosti za-
viedli zber biologicky rozlo-
žiteľných kuchynských od-
padov. Detaily systému
zverejníme, akonáhle bude
hotový. Termín preto posú-
vať neplánujeme. V prípade
nedodržania zákonných
povinnostímôže príslušný
okresný úrad alebo Sloven-
ská inšpekcia životného
prostredia uložiť pokutu od
800 eur do 80 tisíc eur,“ vy-
svetlil Michal Cákoci z tla-
čového oddeleniaminister-
stva.


Ministerstvopripravuje
legislatívnu zmenu,
ktorou chcepodporiť
obce v triedení a
zhodnocovaní
kuchynskéhobioodpadu.
Termínpretoposúvať
neplánujeme.

MICHALCÁKOCI
Min. životnéhoprostredia


Prečo bioodpad nepatrí na skládky

Akneseparujete, nikomusa
týmnemstíte viac, akopla-
néte, na ktorej žijete a teda
sebe. Keď sa biologicky roz-
ložiteľný odpad rozkladá bez
prístupuvzduchuna sklád-
kach, vzniká skládkovýplyn,
ktoréhohlavnou zložkou je

metán. Ten je podľa odbor-
níkovveľmi významnou
príčinou skleníkového efek-
tu.Metán je z hľadiska glo-
bálnehootepľovania 25ná-
sobneúčinnejší akohlavný
skleníkovýplynoxiduhliči-
tý. Odpady a nakladanie

s nimi sú štvrtýmnajväčším
zdrojomskleníkovýchply-
novv Európskej únii po
energetike, priemysle a poľ-
nohospodárstve.Dôkladným
triedenímznižujemeprav-
depodobnosť skleníkového
efektu. z priateliazeme.sk

pokračovanie zo strany 1 

z Analýzy potvrdzujú, že v komunálnomodpade sanachádza veľmi veľa
bioodpadu.z foto: JRKSlovensko/menejodpadu.sk

Slovo „greenfluencer“ si
mladší určite hneďdobre od-
vodia, pre tých zrelších vy-
svetlíme, že ide o spojenie
dvoch slov „green“, čo zna-
menáv angličtine zelený
a “influence“, čo znamená
ovplyvniť. Za influencerov sa
považujú osoby, ktoré (pred-
pokladajme, ženajmäv dob-
rom) ovplyvňujú iné osoby
zväčša prostredníctvomso-
ciálnych sietí. „Zelení“ influ-
enceri sú takí, ktorí ľudí in-
špirujú v konkrétnej oblasti
a to v oblasti životnéhopro-
stredia. Zo známychosobnos-
tí sú „vplyvnými“ inšpirátor-
mi televíznymoderátorVik-
torVincze, či rozhlasovýmo-
derátorMichal Sabo.
ViktorVinczena svojom

instagramovomúčte pripra-
vuje rozsiahle série fotografií,
takzvaných „stories“, v kto-
rýchpodrobne, zároveň zro-
zumiteľne a pestro vysvetľuje
problematiku skládok, elek-

troodpadua podobne.Mode-
rátori zároveň inšpirujú
vlastnýmživotom.Na foto-
grafii Vincze vysvetľuje, že
biologicky rozložiteľnýku-
chynský odpadnecháva ešte
pár dní v uzavretej nádobe,
aby zmäkol, potomputuje do
kompostéra.
Michal Sabona fotografii

drží plasty, ktoré pravidelne
zbiera aj cestou z práce či do
práce.Na Instagrameprináša
reporty zo skládok, pre rádio,
v ktorompracuje pripravoval
ekologickýpodcast, teraz
fungujenapodcaste Sabo Se-
bou, kde sanaposledyvenoval
udržateľnosti vmódnom
priemysle. Greenfluenceri
prinášajú zákulisné info zo
sveta triedenia odpadov,
o ktorých stenetušili. Ponú-
kajú tiežnávod, akopostup-
nýmikrokmi zlepšovať vzťah
k našej planéte. z (MP)

z foto: InstagramVV

z foto: InstagramMS

TIP: GREENFLUENCERI 

ZLEPŠUJEME SA 
Inštitút cirkulárnej ekono-
miky (INCIEN) robí analýzy
zmesového komunálneho
odpadu, triedeného zberu.
Zisťuje, čo sa vnútri zberných
nádobnachádza a či opatre-
nia predchádzania vzniku
odpadovmajú zmysel. Naj-
väčší nárast v triedení bio-
odpadu zaznamenali z roka
2018 na rok 2019. Oproti roku
2018 Slováci triedili v roku
2019 o 24% lepšie.

z IvanaMaleš
z INCIEN: Je po-
trebné riešiť bio-
odpad, pretože

v jeho triedenímámenaj-
väčšiemedzery. Povinnosti
začínajú vo veľkomplatiť na
úrovni celého Slovenska, je
to niečo, čo nás výrazne po-
sunie k tomu, aby smemali
úroveň vytrieďovania oveľa
väčšiu.

z (MP)


