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Vážený pán
Róbert Fico, predseda vlády
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1
Bratislava
813 70
Liptovský Mikuláš, 11.2.2009
Vážený pán premiér,
OZ TATRY a mesto Liptovský Mikuláš, v zastúpení Ing. Jána Blcháča, CSc., primátora
mesta, podpísali dňa 15. októbra 2007 „MEMORANDUM o vzájomnom spoločnom postupe,
porozumení, neobchádzaní a zabezpečení vzájomnej spolupráce a vymedzení vzájomných
práv a povinností“. Na jeho základe začali tieto subjekty a Verejnoprospešné služby (VPS) –
Liptovský Mikuláš spolupracovať na spoločnej kampani „Neseparujte sa! Separujte s nami“,
ktorej cieľom je zvyšovať mieru triedenia odpadov z celkového množstva TKO, znižovať
množstvo nebezpečných odpadov ukladaných na skládku TKO Veterná Poruba
a predchádzať vzniku nelegálnych skládok odpadov.
Výsledkom spolupráce je viac ako 28 %-ný medziročný nárast v množstve vytriedených
komodít (v roku 2007 sa vytriedilo 1 092,10 t jednotlivých komodít, v roku 2008 to bolo
1 402,87 t) v zberovej oblasti VPS – Liptovský Mikuláš (tlačová správa sa nachádza v prílohe
tohto listu).
S hlbokým znepokojením sledujem preto dopad hospodárskej krízy na celú logistiku
odpadového hospodárstva a dezilúziu u občanov, ktorí sa rozhodli odpady triediť a sú
vystavení správam, často veľmi zjednodušeným a povrchným, o problémoch s odbytom
vytriedených komodít.
Ja osobne som taktiež rozčarovaný z veľmi neskorej a málo komplexnej reakcie Ministerstva
životného prostredia SR na vzniknutú situáciu. Prvé opatrenia boli medializované až
9. februára 2009.
Môj pohľad dopadov hospodárskej krízy na odpadové hospodárstvo z hľadiska právneho,
ekonomického a psychologického som zhrnul do článku „Kolaps?“, ktorý sa nachádza
v prílohe tohto listu. Článok bol publikovaný na internetovej stránke Changenet
(http://www.changenet.sk).

Vážený pán premiér,
zvládnutie situácie v odpadovom hospodárstve v čase hospodárskej krízy má obrovský
potenciál pre vytváranie trvalo udržateľných pracovných miest v slovenských firmách, a to aj
z hľadiska zamestnávania ľudí s nízkym dosiahnutým vzdelaním, dlhodobo
nezamestnaných a pod., potenciál z hľadiska úspor primárnych surovín a materiálov,
potenciál dosiahnutia energetických úspor, potenciál pre zníženie množstva odpadov
ukladaných na skládky KO resp. spaľovaných v priemyselných spaľovniach či domácich
peciach.
Touto cestou si Vás dovoľujem požiadať, aby Vaša vláda zvážila urýchlené prijatie
nasledovných opatrení:


Zastaviť hystériu „o zbytočnosti triedeného zberu“ šírenú niektorými médiami, a to
intenzívnou kampaňou MŽP SR zameranou na minimalizáciu vzniku odpadov,
triedenie odpadov a recykláciu odpadov.



Okamžite zastaviť všetky cezhraničné dovozy zberových komodít, ktoré sú
k dispozícii v SR a importovať iba dopočty t.j. množstva jednotlivých komodít, ktoré sa
nevyzbierajú v SR v dostatočnom množstve.



Okamžite oživiť trh s vyzbieranými komoditami daňovou motiváciou firiem:
uprednostňovať výrobu zo sekundárnych materiálových zdrojov a nie primárnych
surovín.



Strategický podporovať výroby a technológie, ktoré používajú sekundárne
materiálové zdroje vo výrobe (ideál 100 % vstupov sú druhotne suroviny).



Podporiť technológie, ktoré v SR chýbajú (napr. na Slovensku neexistuje ani jediná
firma, ktorá by sa zaoberala rozvlákňovaním viacvrstvových kombinovaných obalov).



Okamžite zvýšiť tzv. obligatórne príspevky Recyklačného fondu na 1 tonu
vytriedených surovín (v ČR je cenová hladina od 4 600 do 6 400 Čk).



V maximálnej miere podporovať, aby systémy triedeného zberu na úrovni miest
a obcí spravovali verejné inštitúcie (verejnoprospešné organizácie). Prax ukazuje, že
vstup súkromných investorov do odpadových spoločností je často spojený
s nedostatočným záujmom týchto subjektov o vylepšovanie systému triedeného
zberu nad rámec minimálne požadovaných štandardov (limitov).



Vyhláškou významne finančne znevýhodniť ukladanie odpadov na skládky
a spaľovanie odpadov bez predchádzajúceho predtriedenia.



Vyhláškou resp. novelizáciou zákona o obaloch dosiahnuť finančné znevýhodnenie
používanie nerecyklovateľných obalov (z hľadiska reálneho zberu, dostupných
spracovateľských kapacít a technológií) min. v kategórií rýchlo obratového tovaru.



Zaviesť zálohovanie PET – fliaš.



V spolupráci s Ministerstvo školstva SR riešiť okamžite kolaps školských zberov
druhotných surovín. Obnoviť dôveru žiakov a učiteľov v trvalo udržateľný rozvoj.



Podporovať verejné „zelené“ obstarávanie, napr. používanie recyklovaného papiera
vo verejnej a štátnej správe, vo všetkých typoch škôl ... , by malo byť úplným
štandardom. Podobne tlač novín, časopisov, informačných letákov ... Archivačná
životnosť dnes produkovaných recyklovaných papierov je 100 rokov.



V maximálnej možnej miere podporiť kompostovacie a fermentačné technológie pre
spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov ( 30 – 45 % v objeme TKO).



Trvať na dodržaní dikcie § 39 ods. 14) zákona o odpadoch, ktorý nadobudne účinnosť
1.1.2010.

S úctou

Mgr. Rudolf PADO
Predseda a projektový manažér OZ TATRY

Prílohy:
-

Tlačová správa z 10.2.2009
Článok „Kolaps?“: http://www.changenet.sk/?section=forum&cat=375395&x=414433

