
Ako zvýšiť efektivitu separácie odpadov v Banskej Bystrici 
 

Separácia  komunálneho  odpadu má  v  našom meste  už  svoje  pevné miesto.  Svedčí  o  tom  pravidelný 
medziročný nárast vyseparovaných komodít. V Banskej Bystrici separujeme sklo, papier, plasty, biologicky 
rozložiteľný odpad (ďalej BRO), kovy a nadrozmerný odpad. Do konca roku 2012 k nim pribudnú odevy a 
textílie.    Teší  nás,  že  separácia má  stúpajúci  tendenciu,  ale  na  druhej  strane máme  stále  rezervy  v 
disciplíne separovania. 
          S  nárastom  vyseparovaných  komodít  priamo  súvisia  aj  nároky  na  organizáciu  odpadového 
hospodárstva – systém zvozu, druhotné triedenie a pod. Pre úspešné zhodnotenie všetkých zozbieraných 
komodít je dôležitá ich druhová čistota.  Pre ilustráciu, z vyzbieraných a druhotne vyseparovaných kovov 
je použiteľných na recykláciu  len cca 40%. Nakoľko sa v kontajneroch na kovy nachádza všetko možné,  
väčšia  časť  končí  ako  odpad  na  skládke  tuhého  komunálneho  odpadu  (ďalej  TKO).  S  ostatnými 
komoditami je situácia o niečo lepšia. 
            Na  prvý  pohľad  by  sa mohlo  zdať,  že  kapacita  zvozu  1  x  týždenne  hlavne  plastov  a  papiera  je 
nedostatočná. Pravidelnou kontrolou pracovníkmi oddelenia OHaÚVP MsÚ bolo zistené, že kontajnery sú 
často  prepĺňané  prakticky  v  každej mestskej  časti.  Jeden  kontajner  s  plastami  sme  pokusne  vysypali,  
oddelili  sme  odpad,  ktorý  do  neho  nepatrí  a  PET  fľaše  sme  postláčali.  Keď  sme  plasty  nahádzali 
(neukladali) nazad do kontajnera, získali  sme cca 40 %  jeho kapacity. Kontajnery na plast  sú označené 
piktogramom „Stúp  jej na krk“. Podobné  je  to aj s papierom,  lepenkou a kartónom. V kontajneroch sa 
nachádzajú  nestlačené  krabice,  často  aj  s  polystyrénovými  a  ďalšími  výplňami  (napr.  krabice  od 
elektrospotrebičov).  Z  kapacitných  dôvodov  je  potrebné  krabice  stláčať  a  ich  výplne  umiestniť  do 
kontajnera na zmiešaný odpad. Polystyrén neseparujeme.  
                V  kontajneroch  na  sklo  sa  často  nachádza  porcelán,  drôtosklo,  autosklo,  zrkadlá,  televízne 
obrazovky, žiarovky a výbojky, dymové, mliečne a kombinované tabuľové sklo, varné sklo, sklobetónové 
tvárnice. Tieto neseparujeme a treba ich vhodiť do kontajnerov na zmiešaný komunálny odpad. 
                     Kontajnery na BRO boli zavedené v roku 2010.   Na túto službu si už zvykli hlavne občania v 
rodinných  domoch.  Čo  sa  týka  zberu  BRO  od  obyvateľov  bytových  domov,  tento  je  problematickejší. 
Odpad  je  do  kontajnerov  často  umiestňovaný  v  umelohmotných  sáčkoch  a  vreciach,  následne  je 
nevhodný  na  kompostovanie,  nakoľko  druhotná  separácia  sa  pri  BRO  nerobí.  Z  tohoto  dôvodu  je 
potrebné  vysypané umelohmotné  sáčky a  vrecia umiestňovať do  kontajnerov na  zmiešaný  komunálny 
odpad. Kontajnery na BRO sú označené nálepkou, ktorá na to upozorňuje. 
             Poslednou  komoditou  je  nadrozmerný  odpad,  ktorý  od  tohoto  roku  druhotne  separujeme  na 
drevené  časti  resp. na  časti na báze dreva, kovy a pod. Aj  takto  sa  snažíme  znížiť náklady  za uloženie 
odpadu  na  skládke.  Túto  činnosť  zabezpečujeme  12  x  do  roka.  Podmienky  a  harmonogram  zvozu 
nadrozmerného  odpadu  obdržal  každý  správca  bytového  domu,  uverejnený  bol  na  začiatku  roku  v 
Radničných  novinách  a  nachádza  sa  na  oficiálnej  stránke mesta.   Vyzývame  občanov  na  dodržiavanie 
harmonogramu zvozu, čo sa výrazne odrazí na čistote mesta a ovplyvní počet  neplánovaných zvozov. 
                      Toto  by  mohla  byť  cesta,  ako  nezvyšovať  počet  zvozov  jednotlivých  komodít,  čo  by 
znamenalo  nemalý  nárast  výdavkov  na  odpadové  hospodárstvo.  V  konečnom  dôsledku  by  to  zaplatil 
občan a preto záleží na nás všetkých,  či alebo o koľko sa budú poplatky za komunálny odpad v Meste 
Banská Bystrica zvyšovať. 
 
Na záver upozorňujeme, že kontajnery na komunálny odpad (zmiešaný, separovaný) neslúžia na odpady 
vznikajúce pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej 
osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa. 
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