
Konkrétne opatrenia zavedené na podporu predchádzania vzniku odpadu na území 
mesta (§ 81 ods. 7 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v platnom znení).  

Nakladanie s odpadmi sa stáva stále závažnejšou a diskutovanejšou témou nielen 
medzi odborníkmi, aj medzi širokou verejnosťou. O nevyhnutnosti zberu odpadov z 
domácností a triednom zberu odpadov veríme, že už nikto nepochybuje. Množstvo 
odpadov však neustále narastá a preto je nutné do praxe zavádzať aj opatrenia, ktoré 
prispejú k zníženiu jeho tvorby. Preto je nutné do praxe zavádzať opatrenia na 
predchádzanie vzniku odpadov, ktoré stručne predstavujeme a zároveň budeme 
hľadať ďalšie nové opatrenia, ktoré prispejú k zníženiu tvorby odpadu v meste.  

1. Aktivity zamerané na zníženie množstva biologický rozložiteľných odpadov  

Domáce kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu, ako aj súčasné používanie 
kompostu v záhradách patriacich súkromným domácnostiam. Uvedené opatrenie patrí 
medzi základné a najúčinnejšie spôsoby ako znižovať celkové množstvo komunálnych 
odpadov.  

2. Podpora zberu použitého textilu na charitatívne účely.  
3. Realizácia informačných a vzdelávacích kampaní, ktoré sú zamerané na 

predchádzanie vzniku odpadov – vytvorenie portálu s informáciami o 
predchádzaní vzniku odpadu.  (ww.triedime.sk, https://strazske.sk/odpadove-
hospodarstvo/) 

4. Podpora systémov spätného odberu odpadov z výrobkov na území mesta.  
5. Informačná kampaň v novinách Naše mesto a na webovej stránke mesta, ako 

predchádzať vzniku odpadom v domácnostiach (https://www.strazske.sk) 
6. Vytvorenie podmienok pre občanov pre triedenie komunálneho odpadu a tým 

zníženie množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládku na nie 
nebezpečný odpad.  

7. Zavedenie zberu veľkoobjemového odpadu, odpadu s obsahom škodlivých látok a 
drobného stavebného odpadu, opätovné použitie a prípadne recyklácia veľkých 
elektrických výrobkov, nábytku a ďalších objemných, ale aj problémových 
odpadov. 

 

Predchádzanie vzniku odpadov v domácnostiach 

Každý z nás môže prispieť k tomu, aby sme produkovali menej odpadov a aby vzniknuté 
odpady boli viac recyklované... 

 

Neplytvajte potravinami 

https://www.michalovce.sk/userfiles/file/Dokumenty/%C5%BDivotn%C3%A9%20prostredie/Ako%20naklada%C5%A5%20a%20predch%C3%A1dza%C5%A5%20odpadom/01-predchadzanie-vzniku-odpadov.pdf
https://www.michalovce.sk/userfiles/file/Dokumenty/%C5%BDivotn%C3%A9%20prostredie/Ako%20naklada%C5%A5%20a%20predch%C3%A1dza%C5%A5%20odpadom/02-neplytvajte-potravinami.pdf


Stále častejšie sa v médiách objavujú informácie o plytvaní jedlom. Je to pravda alebo 
len „planý poplach“? Ak áno, týka sa to iba najbohatších krajín sveta alebo aj nás? A dá 
sa s tým niečo urobiť? Pozrime sa na to bližšie... 

 

Využitie biologického odpadu v záhrade 

Na záhradách a v domácnostiach po zbere úrody ovocia a zeleniny a ich spracovaní, 
orezávaní stromov a krov, po kosení trávy vzniká veľké množstvo rôznorodého 
biologického odpadu. Hlavne pri väčších záhradách ho môže byť naozaj veľa a vtedy 
hľadáme riešenie, ako sa ho čo najjednoduchšie zbaviť alebo využiť... 

 

Kompostovanie 

Kompostovanie je spôsob, ako si môžeme svojpomocne vyrobiť z biologického odpadu 
kvalitný kompost – organické hnojivo, ktoré je ideálne pre pestovanie rastlín. Pomocou 
neho vrátime späť do pôdy živiny, ktoré sme z nej predtým pri pestovaní 
odobrali. Domáce kompostovisko by nemalo chýbať v žiadnej modernej domácnosti! 

 

https://www.michalovce.sk/userfiles/file/Dokumenty/%C5%BDivotn%C3%A9%20prostredie/Ako%20naklada%C5%A5%20a%20predch%C3%A1dza%C5%A5%20odpadom/03-vyuzitie-bioodpadu-zahrada.pdf
https://www.michalovce.sk/userfiles/file/Dokumenty/%C5%BDivotn%C3%A9%20prostredie/Ako%20naklada%C5%A5%20a%20predch%C3%A1dza%C5%A5%20odpadom/04-kompostovanie.pdf

