
Pozorované tendencie
• Veľké množstvo odpadov z obalov (prakticky všetky plasty, papier, sklo, tetrapaky, kovy).

• Špecifický (ne)výskyt niektorých druhov odpadu v konkrétnych domácnostiach (napr. tetrapaky).

• Stravovanie (varenie) hrá veľkú rolu - vzniká pri ňom značné množstvo odpadu.

Plusy
• Triedenie odpadu čiastočne funguje (na základe vlastnej iniciatívy a uvedomelosti jednotlivcov).

Mínusy

• Veľmi slabá informovanosť verejnosti o možnostiach a praktickom uplatnení... Vlastne celkovo.

Návrhy na zlepšenie aktuálnej situácie
• Snaha o vytvorenie podmienok na triedenie a spracovanie odpadu v rámci obcí.
• Budovať občianske iniciatívy s cieľom vytvorenia lepších podmienok, prinášať návrhy, presviedčať...
• (Aj) prostredníctvom tretieho sektora skvalitňovať legislatívu v oblasti odpadového hospodárstva.
• Občania musia využívať možnosti, ktoré dáva legislatíva a tlačiť na napĺňanie povinností obcí (štátu).

Poznámky
• Rôznymi nepravideľnosťami v domácnostiach (návštevy a pod.) sa vytvorila skutočne "bežná vzorka".
• Údaje o množstve odpadu sú vždy v kilogramoch.

• Stravovanie "mimo" znamená, že obed (desiata) nie je varená (pripravovaná) doma.
• Biologicky rozložiteľný odpad = bioodpad.

Matej Sýkora, 18.4.2007

Ďalej nasledujú rozbory podľa jednotlivých domácností.

• Triedenie nie je bežnou súčasťou života, nie sú vytvorené podmienky na triedenie a spracovanie odpadu.

Závery môjho prieskumu

• Nešetrnosť - nízka minimalizácia objemu odpadu (nestlačené resp. len čiastočne stlačené PET fľaše a iné 
odpady) - až o 70% väčší objem.
• Necitlivosť – zabúdanie na možnosť znovupoužívania, ale aj napr. na kvalitnejšie využitie danej veci 
(vytlačenie, vyškrabanie obalov z potravín a pod.).

• Plasty majú relatívne najväčší objem pri relatívne nízkej hmotnosti - o to dôležitejšie je minimalizovať ich 
objem.

• Nádej, že napriek nepriaznivým podmienkam majú ľudia záujem "nejako" pomôcť životnému prostrediu.

• Téma odpadového hospodárstva je veľmi široká a nie je možné uviesť všetky súvislosti v rámci tohto výskumu 
(ale rád ich s vami prekonzultujem a v budúcnosti ich zverejním na stránke www.triedenieodpadu.sk.

• Nulová informovanosť o nebezpečných odpadoch ako sú napr. žiarivky (minimálna možnosť odovzdania na 
zneškodnenie).

• Pravidelne zvážať najbežnejšie druhy odpadu, vytvárať (obecné) kompostoviská, organizovať jednorázové 
zbery menej zastúpených druhov odpadu.
• Praktizovať informačnú kampaň cez všetky dostupné informačné kanály (tv, rozhlas, tlač, internet,...) - na 
úrovni štatu, ale aj samospráv.

• Pomery jednotlivých druhov odpadu v percentách sú vypočítané na základe hmotnosti príslušných druhov 
odpadu.


