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Od kompostovania v rodinných domoch 
po vybavenie kompostárne 

Komplexné riešenia biologicky 
rozložiteľných odpadov

Obec Zálesie ku kompostérom zakúpila výkonný 
záhradný štiepkovač. Slúži obci ale aj domácnostiam 
na spracovanie zelene.

Kompostovanie v obci Dlhé nad Cirochou je umožnené 
obyvateľom rodinných domov aj bytových domov, 
prostredníctvom komunitného kompostovania.

Prekopávanie základok na kompostárni 
zabezpečí tvorbu kvalitného kompostu.

Kompostovanie v praxi.

Zber biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov 
(BRKO) z kuchýň domácnosti, žijúcich v bytovkách. Pred bytovkami 
sú umiestnené hnedé kontajnery a tento odpad je odvážaný 
na obecnú kompostáreň, kde sa hygienizuje.

Keď ide pani starostka príkladom. 
Obec Tatobity.

Kompostovanie si pochvaľujú aj obyvatelia 
bytových domov v Petržalke.

Trávu, lístie, konáre či cintorínsku zeleň z verejných 
priestranstiev ľahko spracuje moderná Mobilná kompostáreň.

Praktické prekopávanie biologicky rozložiteľného odpadu
priamo na kompostárni, pomocou prekopávača kompostu.

 Výsledkom kompostovania v obecnej kompostárni 
je kvalitný a výživný substrát. 

Ideálnym nástrojom pri zavedení triedeného 
zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov 
z KBV je Hygienizačný CSC kontajner.
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Zálesie je príkladnou obcou, ktorá 
sa rozhodla riešiť bioodpady 
komplexne. Mnoho samospráv 
ich totiž stále rieši len čiastočne. 
Bioodpady v obci, to nie sú len 
zelené odpady z domácností, 
ale aj  z bytoviek, z verejných 
priestranstiev či kuchynské a 
reštauračné odpady z jedální škôl, 
materských škôl či sociálnych za-
riadení v správe obce.

Obec zabezpečila pre záujemcov 
z rodinných domov záhradné 
kompostéry, v ktorých budú spra-
covávať svoj záhradný odpad a 
tento sa už viac nebude nachádzať 
v komunálnom odpade.

to potrebné. Je to skutočne výkonná  
mašinka. Pre naše potreby, obec-
nej zelene sú jeho parametre  vyho-
vujúce. Štiepkovač sme chceli mať  
vo výbave najmä pre našich obyva-
teľov. Počas roka vzniká v domác-
nostiach veľa haluzoviny, najmä pri 
väčších úpravách v sadoch a okras-
ných záhradách. Aj takto obec po-
máha občanom,” uviedol starosta 
obce.

Obec nezabudla ani na kuchyn-
ské a reštauračné odpady, ktoré 
vznikajú v miestnej škôlke. O tie sa 
stará elektrický kompostér.

Na bioodpad z verejných 
priestranstiev (napr. cintorín) 
zabezpečila obec veľkokapacitný 
kompostér. 
Ku kompostérom obec zakú-
pila výkonný záhradný štiepko-
vač SUPERIUS. Ten má poslúžiť 
na spracovanie verejnej zelene. 
Využívať ho môžu aj jednotlivé 
domácnosti na spracovanie od-
padu zo záhrad. Starosta obce 
považoval nákup štiepkovača  
ku kompostérom za samozrejmosť.

„Je to pre obecné služby a našich ob-
čanov ideálne riešenie. Štiepkovač je 
mobilný. Jednoducho ho zapojíme 
za auto a prevezieme, tam kde je 

ZÁLESIE: ŠTIEPKOVAČ PRE OBECNÉ ÚČELY AJ DOMÁCNOSTI

Čo funguje 
v slovenských samosprávach

INŠPIRATÍVNE 

 PRÍKLADY

   Z PRAXE
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BRATISLAVA ZAČALA S TRIEDENÍM BIOODPADU

Obec Dlhé nad Cirochou sa v mi-
nulom roku pustila do systému do-
máceho kompostovania. Okrem 
vybavenia rodinných domov 
sú rozmiestnené kompostéry  
aj v areáli základnej a materskej 
školy. ZŠ v obci patrí medzi zelené 
školy a tak kompostovanie úplne 
zapadá do ich konceptu. V rámci 
osvetových aktivít na podporu 
kompostovania bola v ZŠ počas 
septembra vykonaná séria pred-
nášok o kompostovaní, ktorých sa 
zúčastnili žiaci všetkých ročníkov. 

Vybavené sú aj bytovky.
Kompostovanie v obci je tiež 
umožnené aj obyvateľom byto-
vých domov, prostredníctvom 
komunitných kompostérov pri by-
tovkách. Obyvatelia obce dostanú 
do domácností praktické vedierka 
aj s kompostovateľnými vrec-
kami. Obec zabezpečí pohodlnejší 
zber tohto druhu odpadu priamo  
v domácnostiach.

ZELENÁ ŠKOLA V DLHOM NAD CIROCHOU TIEŽ KOMPOSTUJE

Aj hlavné mesto Slovenskej re-
publiky kompostuje. Bratislava 
dala  majiteľom rodinných domov 
(viac ako 20 000 domácností) na 
výber z dvoch možností. Prvou 
je zber do hnedých zberných 
nádob a druhou, ekologickej-
šou, je kompostovanie priamo 
v domácnostiach. Práve z ekono-
mických a ekologických dôvodov 
hlavné mesto odporúča obyva-
teľom zvoliť si systém domáceho 
kompostovania. 

Systém sa už osvedčil v mes-
tách ako Brno, Praha, či Viedeň. 
Kompostovanie je v mnohých 
mestách v zahraničí čoraz väčším 
trendom. 

Viac informácie o projekte kompo-
stovanie v hlavnom meste najdete 
na www.bratislavakompostuje.sk

Skvelé je, že sa popularizuje aj 
u nás, pretože práve do veľkých 
miest s modernými rodinami patrí. 
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Obec Kolta v októbri realizovala 
analýzu odpadu. Jej cieľom bolo 
zistiť parciálne zastúpenie jed-
notlivých zložiek odpadu v zme-
sovom komunálnom odpade.  
Analýzu odpadov vykonala obec v 
deň zberu komunálneho odpadu. 
Nádoby pre vzorku boli vyberané 
náhodne.

Obec zakúpila kompostéry pre 
rodinné domy – zaujímalo nás v 
akej miere bude biologicky rozlo-
žiteľný odpad zastúpený aj v zme-
sovom komunálnom odpade. V 
rámci analýzy sme sa zamerali 
na zložky triedeného zberu od-
padu: papier, plasty, sklo, kovy, 
nápojové kartóny a biologicky 
rozložiteľný odpad.

Ako dopadla analýza ?
Najväčší podiel mal kompostova-
teľný biologicky rozložiteľný odpad 
– až 44,64 %, z čoho bol 18,89 % 
kuchynský odpad a 25,75 % zá-
hradný odpad. Táto informácia je 
dôležitá, pretože sa obec rozhodla 
vytvoriť podmienky na zníženie 
množstva bioodpadu v komunál-
nom zakúpením kompostérov. 

Obec sa v ďalšej fáze zameriava 
na osvetu v oblasti nakladania  
s biologicky rozložiteľným odpa-
dom. V spolupráci s OZ Priatelia 
Zeme pripravili v obci prednášku 
pre občanov v kultúrnom dome. 
Pre veľký záujem sa konala v 
dvoch termínoch. Takmer 300 

obyvateľov Kolty si odnieslo 
cenné informácie a rady ako 
správne kompostovať a ako 
kompost ďalej využívať. Obec 
chce pracovať aj na zlepšení pod-
mienok a povedomia v oblasti 
separovania ostatných zložiek 
odpadu.

OBEC KOLTA PODSTÚPILA ANALÝZU ODPADU. AKÉ SÚ VÝSLEDKY?

HVIEZDOSLAVOV: PLNÁ SÁLA 
NA PREDNÁŠKE O KOMPOSTOVANÍ
Obec Hviezdoslavov, nachádza-
júca sa v okrese Dunajská Streda, 
sa v tomto roku pustila do zavede-
nia systému domáceho komposto-
vania. V obci pribudlo viac ako  570 
nových kompostérov určených pre 
domácnosti a 26 kompostérov, 
ktoré obec umiestnila na verejné 
priestranstvá. Ruka v ruke s do-
dávkou kompostérov išla aj osve-
tová kampaň.
V obci sa uskutočnili 2 prednášky 
pre obyvateľov, počas ktorých sa 

zaplnila obecná prednášková sála. 
Obyvatelia obce si odniesli cenné 
rady. Dozvedeli sa ako nakladať 
správne s ich bioodpadom tak, aby 
im kompostéry slúžili čo najlepšie. 
Teraz už vedia, že zužitkovaním 
zeleného odpadu, ktorý pred-
tým vyhadzovali do zmesového 
odpadu vzniká kvalitné hnojivo. 
Sami si vyrobia domáci kompost 
pre krásne kvety, sýtozelenú trávu, 
kvalitnú úrodu, zdravé bylinky či 
bohatý živý plot.
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Jednou z najväčších výziev, ktorým 
čelia samosprávy v oblasti odpa-
dového hospodárstva, sú biolo-
gicky rozložiteľné odpady (ďalej 
iba BRO) – z údržby zelene, záhrad 
a kuchynské BRO. Dlhodobo na to 
poukazujú odborníci, ale v posled-
nom roku aj Ministertvo životného 
prostredia ako aj Inštitút environ-
mentálnej politiky.

Akútnou sa táto téma stala kvôli 
všeobecnej povinnosti nového zá-
kona o odpadoch zaviesť triedený 
zber kuchynských BRO s niekto-
rými dočasnými výnimkami, blížia-
cemu sa roku 2020 a povinnosti 
Slovenskej republiky zvýšiť mieru 
recyklácie komunálnych odpa-
dov na 50%, či návrhom zákona o 
zvyšovaní poplatkov za uloženie 
zmesového komunálneho odpadu 
(ďalej iba ZKO) na skládku. 

Najúčinnejšou cestou ako výraz-
ným spôsobom zlepšiť výsledky v 

triedení a recyklácii je sústrediť sa 
na BRO a zaviesť v IBV podporu 
predchádzania vzniku BRO – do-
mácim kompostovaním a pre KBV 
triedený zber kuchynských BRO. 
Tento odpad tvorí až 50% všet-
kého ZKO.

Najjednoduchšou cestou pre 
mestá a  obce je vybudovanie vlast-
nej kompostárne. Kompostovanie 
je technologický proces výroby 
kompostu a teda sú nevyhnutné 
odborné znalosti na správne na-
vrhnutie a prevázdku kompo-
stárne. Už pri návrhu je potrebné 
analyzovať množstvo a druhy od-
padov, ktoré sa budú zhodnocovať 
a zároveň zabezpečiť ich logistiku 
na miesto budúcej kompostárne.

Dôležitým faktorom je velkosť 
pozemku, ktorý máme k dispo-
zícii.  Do veľkej miery určuje pro-
ces výroby kompostu a teda 
rýchlosť procesu kompostovania. 

ZHODNOCOVANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH 
ODPADOV V SAMOSPRÁVACH 

Umiestnenie pozemku zase vyža-
duje požiadavky na technológiu, 
ktorá eliminuje emisie a prípadne 
negatívne dôsledky na obyvateľov.
 
Pri kompostovaní kuchynských 
BRO je dôležité posúdenie a výber 
správnej hygienizačnej technoló-
gie a pri mechanizácii výber efek-
tívnej a vzájomne kompatibilnej 
techniky. Správne nastavenie 
procesu kompostovania, logistiky 
odpadov, výber technológie a me-
chanizácie výrazným spôsobom 
ovplyvňuje náklady na prevádzku 
a kvalitu výsledného produktu.

JRK s tímom odborníkov je part-
nerom, na ktorého sa obracajú 
samosprávy s požiadavkou na 
návrh kompostárne podla vlast-
ných potrieb.  Komplexné rieše-
nia pre kompostárne sú jedným 
z kľúčových zameraní spoločnosti 
s cieľom pomôcť zvyšovať mieru 
triedenia odpadov samosprávam 
na Slovensku.
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Až polovicu objemu nádob tvoril 
biologicky rozložiteľný odpad.

Mesto Partizánske prijalo akčné 
opatrenia na podporu domáceho 
kompostovania v mestskej časti 
Návojovce. Cieľom bolo odstrániť 
podiel biologicky rozložiteľných 
odpadov z nádob na zmesový 
komunálny odpad (ZKO) a moti-
vovať občanov, aby biologicky 
rozložiteľný odpad spracová-
vali na svojich záhradách. Podľa 
analýzy ZKO, ktorá sa uskutočnila 
v meste pred zavedením kompos-
tovania, tvoril hmotnostný podiel 
biologicky rozložiteľného odpadu 
zo ZKO odvážaný na skládku odpa-
dov až 53,33 %.

Spolupráca s obyvateľmi je zák-
ladom úspechu.

Po analýze odpadov nasledovali v 
mestskej časti prednášky o domá-
com kompostovaní a bezplatné 
rozdávanie záhradných kompo-
stérov. Asi po mesiaci sme spus-
tili súťaž Nádoba bez bioodpadu, 
ktorá mala motivovať jednotlivé 
domácnosti, aby sa zapojili do 
kompostovania a znížili tak množ-
stvo skládkovaného odpadu. 
Vďaka súťaži a úvodným opatre-
niam obyvatelia Návojoviec poslali 
na skládku za prvých 12 mesiacov 
o 57 % menej biologicky rozlo-
žiteľného odpadu oproti tomu 
istému obdobiu z predošlého 
roka. Odpady sa skompostovali v 
záhradných kompostéroch priamo 
v domácnostiach.

Program ďalej pokračoval rea-
lizáciou informačnej kampane 
Od domu k domu a prieskumu 
o kompostovaní v domácnos-
tiach. Čo ešte väčšmi podporilo 

záujem o kompostovanie a triede-
nie ostatných zložiek odpadu.

Viac ako 18 % zníženie komunál-
neho odpadu už za rok.

V priebehu 12 mesiacov vypro-
dukovali obyvatelia Návojoviec 
o 24,90 ton (18,55 %) zmesového 
komunálneho odpadu menej 
ako v rovnakom období spred 
roka. To je o 56,6 kg menej ZKO 
na každého obyvateľa Návojoviec. 
Len pre porovnanie, v rovnakom 
období vyprodukovali obyvatelia 
Malých Bielic o 7,95 ton (4,31 %) 
zmesového komunálneho odpadu 
viacej ako v rovnakom období 
spred roka.

„Dvojciferné zníženie množstva ZKO 
za jeden rok kompostovania nás 
pozitívne prekvapilo a povzbudilo 
k tomu, aby sme kompostéry roz-
šírili aj do ďalších mestských častí. 

Výsledky nás utvrdili v tom, že takto 
môžeme optimalizovať náklady na 
skládkovanie. Chceme preto, aby 
kompostovanie prebiehalo plošne 
vo všetkých rodinných domoch.” 
Uviedol doc. PaedDr. Jozef Božik 
PhD. primátor mesta Partizánske.

Obciam kompostovanie prináša 
úspory.

Rovnako dobrým príkladom  
z praxe je aj obec Lietavská 
Lúčka, ktorá zaviedla komposto-
vanie plošne. „Chceli sme, aby sa do 
kompostovania zapojila celá obec. 
Nie len pri rodinných, ale aj byto-
vých domoch. Máme občanov, ktorí 
dosahujú veľmi krásne výsledky. Keď 
vyvážame komunálny odpad, ná-
doby sú takmer prázdne.” Uviedol 
starosta obce Ing. Marian Sliviak.

Obec za prvých šesť mesiacov od 
zavedenia systému domáceho 
kompostovania v záhradných 
kompostéroch znížila množstvo 
odpadu o 25 %. Tieto zmeny zna-
menali už za prvý kvartál úsporu  
3 000 eúr, ktoré môže obec využiť 
na zlepšenie kvality života svojich 
obyvateľov.

DOMÁCE KOMPOSTOVANIE JE CESTOU AJ PRE MESTÁ. 
PARTIZÁNSKE SÚ DÔKAZOM
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Elektrické kompostéry – legálne a ekologicky

Kuchynské a reštauračné odpady
v stravovacích zariadeniach

Základná škola kompostuje 
inovatívne a ekologicky.

Aj šupky z banánov či ohryzky 
z jabĺk sa skompostujú.

Kompostovanie v materských a základných školách si pochvaľujú 
pani riaditeľky, vedúce jedální aj samotné kuchárky. 

Výsledok kompostovania po 24 hodinách.
Ekologický a výživný substrát – kompost.

Kompostovanie je súčasťou 
EKOvýchovy.

Školenie vedúcich školských jedální o elektrických 
kompostéroch. Turčianske Teplice

Od jednoduchého vkladania odpadu 
po vyberanie kompostu.
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Reportáže 
zo sveta odpadov

ČO SA UDIALO 
 V ROKU 2017

Elektrické kompostéry – legálne a ekologicky

Kuchynské a reštauračné odpady
v stravovacích zariadeniach

Základná škola kompostuje 
inovatívne a ekologicky.

Aj šupky z banánov či ohryzky 
z jabĺk sa skompostujú.

Kompostovanie v materských a základných školách si pochvaľujú 
pani riaditeľky, vedúce jedální aj samotné kuchárky. 

Výsledok kompostovania po 24 hodinách.
Ekologický a výživný substrát – kompost.

Kompostovanie je súčasťou 
EKOvýchovy.

Školenie vedúcich školských jedální o elektrických 
kompostéroch. Turčianske Teplice

Od jednoduchého vkladania odpadu 
po vyberanie kompostu.

V priebehu leta dorazili veľkokapa-
citné elektrické kompostéry GG 30 
do račianskych škôl na Hubeného 
a Tbilinskej ulici. Dokážu spracovať 
takmer sto kilogramov kuchyn-
ského a reštauračného odpadu 
denne. 

Pred rokom Rača nakúpila desať 
menších elektrických komposté-
rov GG 02, čím plnila nariadenie 
nového zákona o odpadoch, podľa 
ktorého odpad z kuchýň už ne-
môže byť súčasťou bežne zbiera-
ného komunálneho odpadu.

Obec Zlaté Klasy nakúpila v roku 
2016 pre svoje základné a materské 
školy 4 elektrické kompostéry 
GG 02. Pri prepočtoch porovnaní 
nákladov na kompostovanie so 
zvozom zistili, že variant spra-
covania kuchynského odpadu 
priamo na mieste jeho vzniku, 
je výrazne lacnejší. Navyše sú si 
vedomí, že cena zvozu bude v na-
sledujúcich rokoch stúpať.

„Prax však ukázala, že jedálne  
v školách potrebujú väčšie zariade-
nia. Požiadali a získali sme dotá-
ciu z Environmentálneho fondu vo 
výške 59 tisíc eúr. Za tieto peniaze 
sme kúpili dva veľkokapacitné kom-
postéry do základných škôl a jeden 
menší do jedálne na Plickovej ulici, 
kde sa stravujú aj seniori a klienti 
stacionáru,” povedal starosta Rače 
Peter Pilinský a dodal, že kompo-
stéry z minulého roka sa použijú  
v materských školách.

„Kompostéry fungujú bezchybne a 
čo je najdôležitejšie, veľmi nám vy-
hovuje, že už nemusíme riešiť toľké 
administratívne úkony ako formu-
láre a evidencie, ktoré nám zaberali 
veľa času. Nemusíme platiť vysoké 
paušálne poplatky za zvozy. Naše 
pani kuchárky sú spokojné a nemajú 
starosti navyše. S týmto riešením 
som veľmi spokojný.“ Uviedol Otto 
Csicsay, starosta obce Zlaté Klasy.

V RAČIANSKYCH ŠKOLÁCH 
PRIBUDLI NOVÉ KOMPOSTÉRY

ŠKOLY CHCÚ JEDNODUCHÉ A 
LEGISLATÍVNE SPRÁVNE RIEŠENIE
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Podľa § 81 ods. 7 b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je obec povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triede-
ného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podni-
kateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania.

Obce a mestá môžu vyriešiť ku-
chynský odpad z KBV formou trie-
denia a zberu do hnedých nádob 
na bioodpady. Ideálnym riešením 
je vybaviť každú domácnosť koší-
kom a kompostovateľnými vrec-
kami na zber kuchynského odpadu. 
Pred bytovkami samospráva roz-
miestni hnedé kontajnery a odpad 
začne zvážať do kompostárne vo 
vlastnej réžii. Tam ho následne 
spracujú v hygienizačnej jednotke 

CSC kontajneri. Samospráva už 
nemusí platiť vysoké poplatky 
za spracovanie kuchynských od-
padov dodávateľovi služieb, ale 
spracuje a skompostuje odpady 
svojpomocne.

HYGIENIZAČNÝ KONTAINER CSC 
je mobilná hygienizačná jednotka 
na biologicky rozložiteľné odpady, 
vrátane kuchynských a reštaurač-
ných, kalov a jatočných odpadov. 

Výhodami pre samosprávu sú najmä 
jeho nízke obstarávacie náklady a 
ročná kapacita až 800 ton odpadu. 
Mestské služby navyše vo vlastnej 
réžii monitorujú a evidujú stav hygie-
nizácie a kompostovania. Zariadenie 
je totiž vybavené GPS a snímačmi 
na meranie teploty či stavu naplne-
nia a prevzdušňovania materiálu. 
Zariadenie spĺňa legislatívne požia-
davky spracovania VŽP 3.

HYGIENIZAČNÝ KONTAJNER CSC POMÁHA SAMOSPRÁVAM 
S RIEŠENÍM KUCHYNSKÝCH ODPADOV

Mesto Stará Turá ako prvé na 
Slovensku testovalo hygienizá-
ciu a spracovanie kuchynských a 
reštauračných odpadov v CSC kon-
tajneri. Ten bol takmer tri mesiace 
umiestnený v priestoroch mest-
skej kompostárne, kde sa sledoval 
proces bežnej prevádzky techno-
lógie v praxi. „Zber tohto druhu 
odpadu uvítali jednak občania,  
školské jedálne a tiež aj firmy pro-
dukujúce VŽP. Spôsob naskladňo-
vania je veľmi komfortný. Investičné 
aj prevádzkové náklady sú omnoho 
nižšie v porovnaní s inými druhmi 
zabezpečenia hygienizácie, ktorá je 
v procese spracovania bioodpadu 
nevyhnutná. Spoločne s firmou  

JRK Slovensko sme dolaďovali a hľa-
dali optimálne podmienky a „re-
ceptúry“ skladby bioodpadu, ktorý 
sa v CSC kontajneri spracováva, aby 
proces hygienizácie bol funkčný a 
hlavne efektívny.“ Uviedla zástup-
kyňa Technických služieb mesta 
Stará Turá. 

Mesto Stará Turá má zavedený 
zber bioodpadu z domácností 
spôsobom zberu do 120l nádob v 
rodinných domoch a 660l kontaj-
nerov na sídliskách, kde je každá 
domácnosť vybavená košíkom na 
zber bioodpadu.

TECHNOLÓGIU OTESTOVALO 
MESTO STARÁ TURÁ

TECHNOLÓGIA SPĹŇA LEGISLATÍVU A POMÁHA 
ZVYŠOVAŤ MIERU TRIEDENIA.
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Počas roka sa v obciach aj mes-
tách konajú verejné podujatia, 
oslavy, vinobrania, trhy, koncerty, 
festivaly.  Po skončení každého 
podujatia sa rieši zásadná otázka:  
čo s toľkým odpadom?

Vo väčšine prípadov ide  
o jednorazové plastové riady, 
príbory, servítky, poháre, papie-
rové tácky. V našich prieskumoch 
sme zistili, že takýto odpad tvorí až  
70 % odpadu z verejných podujatí. 
Má však zmysel tieto odpady 
triediť? V rámci podujatia má 
zmysel triediť, iba čisté odpady. 
Návštevníci podujatí často nevedia 
ako správne separovať, lebo je to 
iný typ odpadu aký vzniká u nich 
doma. 

Väčšina z nich tak skončí na skládke 
a bude sa rozkladať 500 rokov. 
Nemusíme ani hovoriť o tom,  
že sprievodným javom takýchto 
rozkladov sú skleníkové plyny, 
najmä metán, ktorý je jedným  

z hlavných aktérov zmeny klímy. 
Svedkami zmien klímy sme dnes 
už takmer každodenne.

Podujatiu Dobrý trh, ktoré or-
ganizuje OZ Punkt v spolupráci 
s Inštitútom cirkulárnej ekono-
miky, prináša do centra Bratislavy 
nový spôsob vzdelávania v ob-
lasti nakladania s odpadmi. Na 
Dobrom trhu sa podarilo znížiť 
množstvo zmesového komunál-
neho odpadu z 67 % na 10 %. 
Objem plastov (čistých vytriede-
ných) dokonca klesol na 1,14 %. 
Po podujatí nezostali žiadne PET 
fľaše, ani jednorazové plastové 
obaly a čierne nádoby na zmesový 
komunálny odpad zostali takmer 
prázdne.Je to veľké podujatia, na 
ktoré chodí 10 000 ľudí, propaguje 
lokálne produkty, remeslá, sloven-
ské značky, lokálne jedlo a mini-
malizuje odpad.

Podarilo sa to zavedením opatrení 
na predchádzanie vzniku odpadov. 

Keď nájdeme spôsob ako odpadu 
predísť, nebudeme mať starosti  
s jeho likvidáciou. Zaviedli sa opa-
kovane použiteľné poháre, kom-
postovateľné riady a veľká časť 
bola venovaná vzdelávacej kam-
pani – dobrovoľníci pri košoch  
na podujatí usmerňovali návštev-
níkov čo kam patrí.

Je to kus práce, ktorú treba pre 
podujatie bez odpadu urobiť. 
Kľúčoví sú návštevníci aj predaj-
covia. Spoločne s obcou a orga-
nizátormi dokážu naozaj veľmi 
významne ovplyvniť výsledky  
a návštevníkov. Dobrý trh bez od-
padov bol v roku 2017 ocenený 
čestným uznaním Zlatý mravec. 

AJ VEREJNÉ PODUJATIE MÔŽE BYŤ BEZ ODPADOV

Pripravil 
Inštitút cirkulárnej ekonomiky
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ELVIS – elektronická evidencia množstva odpadov z domácností

Moderné samosprávy 
majú svoje odpady pod kontrolou

Odpadové hospodárstvo a infraštruktúra každej 
samoprávy je iná. Výhodou ELVISa je jeho flexibilita.

Podpora triedenia zložiek odpadu 
priamo v domácnostiach.

Evidencia odpadov formou GPS monitorovania 
označených zberných nádob. Mesto Partizánske.

Označenie naplnenosti zberných nádob.  
Mesto Partizánske.

Online prehľad o umiestnení nádob. 
Obec Rakovice.

Prvé záznamy a štatistika.  
Obec Rakovice.

Keď má obec prehľad o odpadoch 
v jednotlivých domácnostiach. 

Pán starosta pri prvej evidencii 
odpadu ELVISom v obci Rakovice.

Evidencia priamo počas zberového dňa. 
Mesto Partizánske.

ELVIS priamo v kancelárii 
starostu.

Evidencia triedených zložiek 
odpadu. 
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Elektronická evidencia odpadov umožní samosprávam komplexný prehľad o stave odpadov. Samospráva 
získa  reálny prehľad o počte zberných nádob v obci a informácie o naplnenosti nádob. Informácie o 
stave odpadov môžete sledovať a vyhodnocovať online, priamo na základe dát zo systému. Môžete sledovať 
mieru separovania odpadu v obci, ale aj v jednotlivých domácnostiach. 

Analýzu aktuálneho stavu.

Vytvorenie akčného plánu pre odpadové 
hospodárstvo.

Presnú evidenciu komunálneho odpadu, 
prípadne ostatných triedených druhov odpadu.

Reálny prehľad o odpadoch pre povinnú 
evidenciu odpadov.

Pomoc s osvetovou kampaňou a vzdelávaním 
domácností pre dosiahnutie lepšieho úspechu.

Neskôr môžete nastaviť systém motivácie 
a odmeňovania – plať za to, čo vyhodíš.

Podklady pre vyhodnocovanie a nastavenia 
opatrení a efektívne nastavenie odpadového 
hospodárstva.

Obec Rakovice zaviedla evidenciu 
odpadov pomocou evidenčného 
systému ELVIS v októbri roka 2017. 
Počas zberu komunálnych odpa-
dov testovali systém, ktorý má 
optimalizovať odpadové hospo-
dárstvo prostredníctvom GPS mo-
nitorovania a evidencie množstva 
odpadov z domácností.
Počas prvého zberu bolo do sys-
tému zaevidovaných 213 sub-
jektov spolu s 637 nádobami 
na odpad. V obci sa sleduje 

Zavedenie ELVISa v mest-
ských podmienkach testujú  
v Partizánskom, v mestskej časti 
Návojovce. Komunálny odpad sa 
bude evidovať prostredníctvom 
RFID technológie na zberných ná-
dobách domácností a snímacieho 
zariadenia, ktoré je umiestnené na 
zbernom aute. 
Zámerom modernizácie zberu od-
padu je zistiť reálny stav množ-
stva vyvážaného odpadu z územia 

naplnenosť nádob so zmesovým 
komunálnym odpadom. Do bu-
dúcna je možnosť zaviesť pra-
videlnú evidenciu aj na ostatné 
druhy odpadov. 
Z analýzy sa obec dozvedela, že 
až 2/3 objemu zmesového ko-
munálneho odpadu sú produko-
vané domácnosťami, ktoré triedia 
odpad vo veľmi nízkej miere. Obec 
preto môže pristúpiť k osvete do-
mácností, ale aj podnikateľských 
subjektov. 

mesta. Na základe dát, ktoré mestu 
poskytne ELVIS, môže pokračovať 
v zavedení systému aj pre separo-
vaný zber a neskôr pristúpiť k mo-
tivačným nástrojom pre občanov. 
Môže napríklad zaviesť bonus pre 
jednotlivé domácnosti za zodpo-
vedné nakladanie s odpadom.
Viac o evidenčnom systém ELVIS 
na www.moderneodpady.sk, kde 
nájdete všetky informácie a kon-
takt na nášho špecialistu.  

ELVIS (ELektronický eVIdenčný Systém)

S ELVISom získate:

EVIDENCIA ODPADOV V OBCI RAKOVICE POMOCOU GPS MONITOROVANIA

EVIDOVANIE PROSTREDNÍCTVOM RFID SYSTÉMU V PARTIZÁNSKOM

Evidujte odpady moderne a jednoducho

www.moderneodpady.sk
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Otázka zvyšovania miery triedenia 
je v českých obciach a mestách ho-
rúcou témou. Stále viac z nich za-
vádza do  praxe rôzne motivačné 
systémy pre občanov. Správne na-
stavený bonusový systém môže 
obyvateľa totiž ľahko naučiť hos-
podáriť aj s  takou komoditou, 
akou sú odpady. Jedným z  nich 
je aj ECONIT, ktorý v  susedných 
Čechách funguje už vo  viacerých 
obciach.

Obec Trojanovice (ČR) má za-
vedený systém vrecového zberu 
triedených odpadov v  domácnos-
tiach už viac ako sedem rokov. 
Taktiež využívajú softvér ECONIT. 
Domácnosti triedia plasty, papier 
a  nápojové kartóny do  zvláštnych 
vriec, označovaných QR kódmi. 
Po  načítaní QR kódu z  odovzda-
ného vreca môže obec sledo-
vať množstvo a  kvalitu odpadov 

Starosta je pyšný na svojich obyvateľov!
,,Priznám sa, že som očakával zlepšenie, ale rozhodne nie také výrazné.  
Je neuveriteľní, ako ste sa v triedení odpadov zlepšili, a ja vám za to naozaj 
ďakujem. Som na vás pyšný. Vďaka Prostřednobečvania.” Chváli svojich ob-
čanov starosta. 

Jaroměřice: „Boli sme presvedčení o nutnosti znižovania množstva od-
padov a nutnosti triediť. Evidencia odpadov je určite dôležitý podklad pre 
ďalšie rozhodovanie, akú cestu voliť pre znižovanie odpadov. Tiež k zhodno-
teniu či prijaté opatrenia sú dostatočné a účinné. Za prvý kvartál sa papiera  
v obci vytriedilo o 39 % viac, plasty vzrástli o 4 % a množstvo zmesového 
komunálneho odpadu kleslo o 7 %.“ Uviedla Mgr. Iveta Glocová, starostka 
obce Jaroměřice.

je z  výsledkov prvých meraní 
úprimne potešený.
Každý mesiac sa počíta:
„Musím povedať, že som bol nao-
zaj prekvapený, a to veľmi pozitívne. 
Po  štyroch mesiacoch od  spustenia 
ECONITu sa výrazne zvýšilo množ-
stvo vytriedených zložiek a  došlo 
k poklesu zmesového komunálneho 
odpadu o 20 %. Je neuveriteľné, ako 
sa občania v  triedení odpadu zlep-
šili a  ja im za  to naozaj ďakujem.“ 
Uviedol Ing. Radim Gálik, starosta 
obce.

,,Vďaka systému ECONIT, do ktorého 
sa nám zapojilo až 90 % domácností, 
sme zvýšili vytriedenosť zo zmeso-
vého komunálneho odpadu až na 
80 %, čo nám aj občanom prinieslo 
najmä zaujímavú finančnú odmenu 
a stali sme sa najlepšie triediacou 
obcou Moravskosliezskeho kraja,” 
uviedol Mrg. Jiří Novotný, starosta 
obce Trojanovice. 

(R)EVOLÚCIA ODPADOV
V PROSTŘEDNÍ BEČVĚ
Obec Prostřední Bečva, ležiaca v 
okrese Vsetín (ČR) sa môže chvá-
liť tým, že triedi oveľa viac od-
padu.V porovnaní s rokom 2016 
došlo v obci k nárastu  množstva 
vyseparované odpadu vo všet-
kých zložkách. V roku 2017 vďaka 
zavedeniu systému ECONIT obec 
ušetrila 334 000 Kč, a nastavila aj 
zľavový - motivačný systém pre 
občanov.   Starosta Radim Gálik 

v jednotlivých domácnostiach pro-
stredníctvom webovej aplikácie  
chytreodpady.cz. Obyvatelia sa 
naučili odovzdávať svoje vytrie-
dené vrecia priamo do  zberného 
dvora. Vďaka tomu sa dokonca 
zvýšilo aj množstvo ďalších odpa-
dov, ktoré by inak skončili v nádo-
bách na  komunálny odpad. Ako 
napríklad objemné odpady alebo 
stavebná sutina.

SYSTÉM EVIDENCIE ODPADU ECONIT POMÁHA OBCIAM K PREKVAPIVO RÝCHLYM VÝSLEDKOM

DOBRÚ SKÚSENOSŤ MAJÚ AJ TROJANOVICE A JAROMĚŘICE

Inšpirácia spoza hraníc

Porovnanie nárastu miery triedenia v roka 2016 a 2017 v tonách:

2016

2017

porovnanie

plast

15,17

16,96

12 %

papier

8,12

15,42

90 %

sklo

11,54

20,06

74 %

Nápojové kartóny

0,1

1,96

1860 %

Osvetová kampaň v samospráve

Vzdelávanie obyvateľov 
a detí ako efektívny nástroj 
na predchádzanie vzniku odpadov

Analýza odpadu spojená s edukatívnou 
prednáškou pre žiakov ZŠ a MŠ. 

Keď deti vedia, že obedy a nezjedené desiaty 
sa dajú tiež zúžitkovať na kompost.

Kompostovanie hrou.

Analýza odpadu v meste 
Stupava.

Vďaka analýze odpadu zistíme skutočný stav odpadového 
hospodárstva a následne navrhneme riešenia.

Analýza odpadu v meste 
Levice.

V obci Hviezdoslavov sa uskutočnili 2 prednášky pre obyvateľov, 
počas ktorých sa zaplnila obecná prednášková sála.

Prednášky sú plné cenných rád a taktiež spájajú obyvateľov 
obce. Pán starosta počas prednášky o kompostovaní.

Školenie a kompostovanie 
pre najmenších.

Deti z materskej školy 
kompostujú.

Praktická ukážka manipulácie s kompostérom. 
Obec Továrniky.

Prednášky pre obyvateľov sa spájajú s odovzdávkou 
kompostérov. Obec Dlhé nad Cirochou.

Predstavenie evidenčného systému 
odpadov v obci Jaroměrice.
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Osvetová kampaň v samospráve

Vzdelávanie obyvateľov 
a detí ako efektívny nástroj 
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odpadov v obci Jaroměrice.
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Kľúčovú úlohu zohráva osveta

Na slovenskom trhu sú v ponuke 
desiatky typov kompostérov. Líšia 
sa váhou, materiálom, objemom, 
systémom prieduchov, náročnos-
ťou zloženia, spôsobom plnenia aj 
vyprázdňovania či farbou. A vybrať 
si z nich ten najlepší dá každému 
starostovi dosť práce. Každému 

Stretli sme sa s obcami, ktoré mali 
v cene dodávky kompostérov za-
hrnuté školenie pre občanov, 
no odmietli ich so slovami: „Však  
u nás žijú ľudia, ktorí kompostujú 
už roky. Žiadne školenie nie je po-
trebné.” Avšak také komposto-
vanie v rohu záhrady, kam ľudia 
vozia trávu a všetok bioodpad  
a raz za tri roky kompost preho-
dia, je niečo iné, než kompostova-
nie v uzavretých kompostéroch.  

rokov rozpadnú a nemajú záruku 
na náhradné diely. Verte, že pri 
niektorých nekvalitných kusoch 
sú možnosti reklamácie neplatné. 
Tenkostenné kompostéry totiž 
vplyvom počasia krehnú, praskajú 
a často sa po pár rokoch užívania 
stanú nefunkčnými. 

všetkým obciam, ktoré o kompos-
tovaní premýšľajú, aby nezabudli 
na dôslednú osvetu obyvateľov. 
Bez osvety sa totiž veľmi často 
stáva, že kompost začne ľuďom 
hniť a zapáchať, alebo je naopak 
príliš suchý.  Celý systém domá-
ceho kompostovania je následne 
mylne považovaný za nefunkčný. 
Pri tomto neodbornom zaob-
chádzaní s kompostérmi potom 

vyhovuje niečo iné. Dôležité je mať 
na pamäti vždy fakt, že investujete 
do vybavenia, ktoré vám má po-
môcť znižovať množstvo odpadu. 
Nie je iste vo vašom záujme za-
obstarať občanom kompostéry, 
ktoré nevydržia ani po dobu trva-
nia projektu. Na záhrade sa za pár 

O kompost sa treba starať, dbať 
na správnu vlhkosť, prekopá-
vať obsah kompostéra, správne 
kombinovať vstupné suroviny a 
premyslieť aj jeho umiestnenie 
tak, aby kompostovanie bolo 
pohodlné. Množstvo otázok, ktoré 
sa nám na konci prednášok hro-
madia, nás presviedčajú  o tom, že 
ľudia zabudli, na čo všetko je nutné 
myslieť pred tým, než s komposto-
vaním začnú. Odporúčame teda 

Vyberte si kompostér so stenou s hrúbkou aspoň 
0,6 – 0,7 cm. Môžete si byť istí, že je dostatočne 
ťažký, vydrží napríklad aj dvadsať rokov,  
na záhrade ho neodfúkne vietor a neskrehne.

Voľte taký typ, ktorému môžete vymeniť jednotlivé 
časti za nové bez toho, aby ste museli vymeniť celý 
výrobok. Voľte modulárne kompostéry s pevnými 
dielmi.

Pozorne zvážte, aký má kompostér systém  
vyprázdňovania. Ak jediný otvor na odobratie 
kompostu je malé okienko v spodnom priestore, 
tak si môžete byť istí, že budete musieť rozobrať 
celý kompostér. Preto voľte taký, ktorý jednoducho 
rozložíte.

Hľadajte napríklad kompostéry recyklovateľné 
alebo vyrobené z už recyklovaných plastov.  
Tie majú rovnakú kvalitu ako kompostéry  
z primárnych plastov. Navyše pomôžete  
vytvoriť dopyt na trhu, kde sú využívané  
druhotné suroviny.

NIE JE KOMPOSTÉR, 
AKO KOMPOSTÉR

Preto vždy obciam radíme:

1 2

3 4
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Kľúčovú úlohu zohráva osveta

Pripravil Inštitút cirkulárnej 
ekonomiky

biologicky rozložiteľný odpad končí 
v nádobách na komunálny odpad.

Často hovoríme, že najlepší odpad 
je ten, ktorý nevznikne. Za ten 
totiž obec nemusí platiť a šetrí tak 
financie, ktoré môže napríklad vlo-
žiť do osvety obyvateľov. Alebo 
taktiež do nových, inteligentných 
systémov adresného zvozu od-
padu, ktoré pomáhajú zvyšovať 
mieru triedenia odpadov a zni-
žovať náklady obce.

Následne je možné nastaviť kroky k predchádzaniu vzniku odpadu  
(zavedením systému domáceho kompostovania či evidenčného systému 
ELVIS) a k zvýšeniu miery triedenia.

Občania budú mať reálny prehľad o tom, koľko a aké druhy odpadu  
v súčasnosti NETRIEDIA.

Po opakovanej analýze odpadu (napríklad 1 rok od zavedenia akčných 
krokov), je možné porovnať stav a vyhodnotiť úspešnosť zavedených 
riešení. 

Samospráva zistí skutočný stav nádob: koľko % bioodpadu a ostatných 
triediteľných zložiek sa nachádza v zmesovom komunálnom odpade.

NETRADIČNÉ VZDELÁVANIE O ODPADOCH
Analýza odpadu je nielen nástrojom na poznanie skutočného stavu 
odpadov v obci, ale môže byť aj vzdelávacím nástrojom pre mládež. 
Poznajme svoje odpady už od útleho veku. Potom zistíme čo urobiť, aby 
sme im predchádzali.

Analýza odpadu spojená s edukatívnou prednáškou pre žiakov ZŠ a MŠ. Obec Jaroměřice.

Analýza odpadu v meste Levice. Viac ako 44% biolo-
gicky rozložiteľného odpadu v zmesovom komunál-
nom odpade v KBV a viac ako 54% v IBV.

ANALÝZA ODPADU: PREČO JE DÔLEŽITÁ A AKO VYZERÁ?

VIETE PREČO REALIZOVAŤ ANALÝZU ODPADU V OBCI ČI MESTE?

1

2

3

4

Inštitút
cirkulárnej
ekonomiky
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V roku 2017 sme sa rozhodli od-
meniť certifikátom zodpovedné 
samosprávy, ktoré kompos-
tujú biologický odpad v zá-
hradných kompostéroch. 
Práve vďaka tomu, že biood-
pad z domácností a verejnej 
zelene nekončí na skládke, 
prispievajú k zníženiu množ-
stva vypusteného CO2 do 
ovzdušia. Ak sa totiž biood-
pad skompostuje, veľká časť 
uhlíka zostáva viazaná 
v komposte a následne  
v pôde. Týmto je výrazne zni-
žovaná produkcia skleníko-
vých plynov. 

Udržanie uhlíka v pôde je 
veľmi dôležité preto, aby bola 
pôda kvalitná a poskytla pesto-
vaným rastlinám dostatok živín. 
Až 40% pôdy po celom svete je 
postihnutých eróziou. Pôda vyži-
vená kvalitným kompostom získa 
prirodzenú schopnosť obnovy, 

biologický odpad nekončí v nádo-
bách na komunálny, plnia sa po-
malšie. Samospráva môže znížiť 

frekvenciu zvozu a ušetriť pe-
niaze za odvoz odpadov. 

V  roku 2017 sme certifikát 
s informáciou o príspevku k 
zníženiu množstva oxidu uh-
ličitého zaslali 44 obciam a 
mestám po celom Slovensku. 
Vďaka kompostovaniu bolo 
do ovzdušia vypustených 
približne o 407 640 kilogra-
mov menej CO2.  

Metodiku výpočtu ušetreného 
CO2 vypracoval Institut cirku-
lární ekonomiky z.ú.. Veríme, 
že v roku 2018 bude zapoje-

ných samospráv viac a spolu ušet-
ria veľké množstvo uhlíka, ktorý sa 
efektívne využije v pôde. 

je stabilná a nepodlieha erózii. 
Samosprávy vďaka komposto-
vaniu nezískajú len výživu pre 

rastliny, ale prispejú aj k obnove 
kvality pôdy. 

Okrem týchto pozitív, má zavede-
nie domáceho kompostovania pre 
samosprávy aj finančný efekt. Keď 

Samosprávam sme udelili certifikáty 
za predchádzanie vzniku odpadu 

Predchádzaním vzniku odpadov podporou
domáceho kompostovania v kompostéroch, môže

Predchádzaním vzniku odpadov podporou
domáceho kompostovania v kompostéroch, môže

Certifikát

www.menejodpadu.sk

Metodika, na základe ktorej bol uskutočnený výpočet, bola spracovaná 
Institutem Cirkulární Ekonomiky, z. ú. www.incien.org

Mgr. Radoslav Oliver Košík, LL.M.
generálny riaditeľ

V Bratislave
4. 12. 2017

P R E  M E N E J  O D P A D U .

znížiť produkciu CO2 do atmosféry až o 4 832,67 kg ročne, 
ktoré takto zostanú viazané v pôde.

Mesto

Čadca

Predchádzaním vzniku odpadov podporou
domáceho kompostovania v kompostéroch, môže

Predchádzaním vzniku odpadov podporou
domáceho kompostovania v kompostéroch, môže

Certifikát

www.menejodpadu.sk

Metodika, na základe ktorej bol uskutočnený výpočet, bola spracovaná 
Institutem Cirkulární Ekonomiky, z. ú. www.incien.org

Mgr. Radoslav Oliver Košík, LL.M.
generálny riaditeľ

V Bratislave
4. 12. 2017

P R E  M E N E J  O D P A D U .

znížiť produkciu CO2 do atmosféry až o 8 035,71 kg ročne, 
ktoré takto zostanú viazané v pôde.

Obec

Sirník

Predchádzaním vzniku odpadov podporou
domáceho kompostovania v kompostéroch, môže

Predchádzaním vzniku odpadov podporou
domáceho kompostovania v kompostéroch, môže

Certifikát

www.menejodpadu.sk

Metodika, na základe ktorej bol uskutočnený výpočet, bola spracovaná 
Institutem Cirkulární Ekonomiky, z. ú. www.incien.org

Mgr. Radoslav Oliver Košík, LL.M.
generálny riaditeľ

V Bratislave
4. 12. 2017

P R E  M E N E J  O D P A D U .

znížiť produkciu CO2 do atmosféry až o 1 080,17 kg ročne, 
ktoré takto zostanú viazané v pôde.

Obec

Podhájska



2017

25
členov 
tímu.

4 stáže
pre študentov.

7 SPOLUPRÁC
PRI ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH.

12
pravidelných 

JRK spravodajcov

pre samosprávy.

1 JRK Magazínu.
špeciálne vydanie

25 projektových partnerstiev 
na festivaloch, konferenciách 
a podujatiach.

3
nové unikátne e-shopy 

s konceptom “pre menej odpadu”.

2 Vytvorené a spustené systémy evidencie odpadov.

15 spustených
pilotných projektov 
s novými 
technológiami, 
systémami 
a produktmi.

2915
fanúšikov na FB 
profile, ktorí s nami 
šíria inšpirácie 
v odpadovom 
hospodárstve.

vypusteného do ovzdušia 
vdaka kompostovaniu.

,

42 prednášok 
    o kompostovaní.  

128 obcí a miest, ktoré zaviedli 
systém domáceho kompostovania.

Všetky krabice do ktorých 
  balíme objednávky 
    dostali druhú šancu 
        a opäť sa použili.

11
zrealizovaných fyzických 

analýz odpadov.

o 2 842 673,26 kg 
menej

9
NEZISKOVÝCH

ORGANIZÁCIÍ,
s ktorými aktivne

spolupracujeme

INCIEN CZ

INCIEN SK

Priatelia 
Zeme

Záhony pro školky

AIESEC

PUNKT
ACSR

nadácia PONTIS

kompostuj.me

3 KRAJINY.

34
 SPRACOVANÝCH INŠPIRÁCIÍ 
 Z PRAXE NA CESTE
“PRE MENEJ ODPADU”.

20 %
zníženie zmesového 
komunálneho odpadu 
v obci vdaka evidenčnému 
systému odpadov ECONIT.

,

1 prejav na Politickom 
fóre na vysokej úrovni 
k udržatelnému rozvoju 
na pôde OSN, New York.

,

našlo svoj “domov”.
Tisíce kompostérov

PRE MENEJ ODPADU.

107
materských a základných škôl 
spracovávajú svoje kuchynské odpady 
v elektrickych kompostéroch.

NA CESTE PRE MENEJ ODPADU
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Pravidelné inšpirácie z oblasti odpadového 
hospodárstva nájdete aj na našich sociálnych 
sieťach. Pridajte sa k nám!

Gallayova 11 
841 02 Bratislava 
Slovenská republika

+421 (0) 2 381 219 22 
info@jrk.sk

www.menejodpadu.sk
www.moderneodpady.sk
www.menejodpadu.shop

JRK Slovensko

JRK Pre menej odpadu

Ocenenia našich riešení

Zlepšime životné prostredie a budúcnosť našich samospráv spoločne!

Naši partneri: Podporujeme:

Cena odpadového hospodárstva za inovatívny 
prístup k spracovaniu kuchynských a reštaruačných 
odpadov kompostovaním priamo na mieste ich 
vzniku. Elektrické kompostéry GreenGood.

Ocenenie Via Bona Slovakia v kategórii Zelená 
firma, za zodpovedný prístup k životnému 
prostrediu.

Ocenenie SIRHA v kategórii inovatívna technológia 
za technológiu GreenGood, ktoré nám v rámci 
technologickej výstavy v Budapešti odovzdával 
maďarský minister poľnohospodárstva.

Ocenenie Alumni Excellence Award za Leadership 
a pozitívny dopad v oblasti životného prostredia.

ZAČÍNAME BIOODPADMI A POSTUPNE ZNIŽUJEME MNOŽSTVO 
SKLÁDKOVANÉHO ODPADU
Poslanie znižovať množstvo zme-
sových komunálnych odpadov 
realizujeme predovšetkým spo-
luprácou so samosprávami, kde 
sme komplexným dodávateľom 
produktov, SMART systémov, tech-
nológií a informačných kampaní 
na podporu predchádzania vzniku 
odpadu. 

Vytvorili sme koncept „Pre menej 
odpadu,“ vďaka ktorému aktívne 
a dlhodobo  spolupracujeme so 
stovkami samospráv. Pomáhame 
mestám a obciam zaviesť spra-
vodlivý, jednoduchý a funkčný sys-
tém pre občanov, aby produkovali 
menej odpadu. 

Pracujeme so školami, škôl-
kami, zariadeniami spoločného 

filozofie je aj informačná kampaň 
pre občanov, ktorá pozostáva z ve-
rejných prednášok o tom, prečo sa 
zaoberať odpadmi, aby nekončili 
na skládkach a aký to má dopad 
na našu planétu. 

stravovania, firmami či nezisko-
vými organizáciami, aby sme riešili 
zlepšovanie systému nakladania 
s odpadmi a znižovali množstvo 
odpadov končiace na skládkach. 
Jedným z hlavných pilierov našej 

Zelená
firma

2015

B UDA P E S T

ARANYÉREM
INNOVÁCIÓS TERMÉKVERSENY 2016 

 TECHNOLÓGIÁK KATEGÓRIA 

Inštitút
cirkulárnej
ekonomiky

Via Bona AIESEC

Zlaty mravec Sirha


