
OĽANO 

 
1.      Slovenská republika dlhodobo neplní svoje záväzky voči EK v oblasti znižovania množstva 
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov. Aké opatrenia 
budete presadzovať najbližšie štyri roky, aby sa situácia zmenila? 
Ďalšou distribúciou individuálnych aj skupinových kompostérov. Naviazaním poplatkov za odvoz 
odpadu na ich množstvo – váhu kombinovanú  s objemom.  
 
2.      Slovenská republika dlhodobo neplní svoje záväzky voči EK ani v oblasti recyklácie a prípravy 
na opätovné používanie komunálnych odpadov. Aké opatrenia budete presadzovať najbližšie štyri 
roky, aby sa situácia zmenila? 
Našu iniciatívu budeme smerovať k tomu, aby potenciálne recyklovateľný odpad  predovšetkým ani 
nevznikal (vlastné obaly, obaly použiteľné viackrát) a ak vznikne,  tak aby bol jeho návrat (výkup) 
zaujímavý pre všetky medzičlánky od spracovateľa počnúc. Aj sem však vstúpi potreba naviazať 
poplatky za odpadky na ich množstvo.    
      
3.      Triedený zber komunálnych odpadov v obciach na obaly a neobalové výrobky je v súčasnosti 
výrazne finančne podhodnotený. Aké opatrenia budete presadzovať najbližšie štyri roky na 
zlepšenie tohto stavu?  
Určením finančného algoritmu, ktorý každému medzičlánku triedený zber zatraktívni. Nemôže 
profitovať  iba koncový článok.    
 
4.      Aký je váš postoj k zavedeniu zálohovania jednorazových nápojových obalov od roku 2022? 
Jednoznačne kladný, zálohovanie PET-fliaš sme od roku 2014 opakovane do zákona o odpadoch 
navrhovali. 
  
5.      Akým spôsobom budete smerovať odpadové hospodárstvo SR, aby ste zabezpečili odklon 
odpadov od ich ukladania na skládky odpadov? 
Už sme naznačili: 1. Nevznikaním odpadu. 2. Obrátkovosťou obalov. 3. Recykláciou. 4. Odvodením 
poplatkov za skládkovanie od ich množstva...  

 
7.      Ako chcete riešiť súčasnú situáciu s  odpadom uloženým v rozpore so zákonom (tzv. čierne 
skládky)?  
Osveta. Spolupráca s občanmi. Mobilné aplikácie. Kamery. Drony.      
 
8.      Ako chcete riešiť problém so spaľovaním odpadov na verejných a súkromných pozemkoch? 
Dtto 
 
9.      Aké opatrenia budete presadzovať najbližšie štyri roky, aby ste zabezpečili zvýšenie 
environmentálneho povedomia verejnosti v oblasti odpadového hospodárstva? 
Výchova v školách. Osveta dospelých. Ekosúťaže.   
 
10.  Považujete participáciu verejnosti na tvorbe verejných politík za dôležitú? Ak áno, ako 
zabezpečíte tento proces v oblasti tvorby politík v oblasti odpadového hospodárstva? 



Áno. Vytvorením odpadovej rady štátu, ktorá bude poradným orgánom vlády. Verejnosť  v nej bude 
zastúpená  všetkými článkami odpadového reťazca, vrátane NGO.   
 


