Za Ľudí
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?
 #557Potraviny nie sú odpad, zabránime ich zbytočnému plytvaniu. Podporíme fungovanie
potravinovej banky a iných foriem využitia nepredaných potravín z obchodov a reštaurácií.
 #558Podporíme predchádzanie vzniku odpadov. Zlepšíme informovanosť, podporíme
domáce a komunitné kompostovanie.

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?
Podporíme naštartovanie obehovej ekonomiky. Tento koncept je základným východiskom našej
enviro politiky.
 #555Zvýšime podiel triedenia a recyklácie odpadu na priemer EÚ lepšou dostupnosťou zberu,
vzdelávaním ľudí a finančným zvýhodňovaním triedenia odpadu. Podporíme efektívne
dotrieďovanie zmesového komunálneho odpadu a jeho následné spracovanie.
 #556 Podporíme predaj výrobkov v šetrných alebo opakovane použiteľných obaloch, vznik
bezobalových obchodov, výmenných trhov a centier opätovného používania.

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?
Prioritizovať a prispôsobiť odpadovú politiku možnostiam a veľkosti obce. Je dôležité začať od
kvalitného zberu dát a následne poskytnúť obciam aj investičnú pomoc, ktorá však bude v súlade s
politikou hodnoty za peniaze.

4. Aký je váš postoj k zavedeniu zálohovania jednorazových nápojových obalov od roku 2022?
Súhlasíme, zavedieme ho. Bude si vyžadovať väčšiu spoluprácu s výrobcami.

5. Akým spôsobom budete smerovať odpadové hospodárstvo SR, aby ste zabezpečili odklon
odpadov od ich ukladania na skládky odpadov?
Obehová ekonomika a rešpektovanie "odpadovej pyramídy".

6. Aké opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov bude presadzovať vaša strana najbližšie štyri
roky?
Podpora bezobalových obchodov a výrobkov, centier opätovného použitia, poskytovanie verejných
priestorov na výmenu produktov, podpora opravovní, vzdelávanie.

7. Ako chcete riešiť súčasnú situáciu s odpadom uloženým v rozpore so zákonom (tzv. čierne
skládky)?

#554 Spustíme program „Vyčistíme Slovensko od ilegálnych skládok“ v spolupráci s regiónmi a
občanmi. Poskytneme obciam odbornú a finančnú podporu. Zároveň posilníme boj s
envirokriminalitou.

8. Ako chcete riešiť problém so spaľovaním odpadov na verejných a súkromných pozemkoch?
Súvisí s dodržiavaním zákona a posilnením boja s envirokriminalitou. Zároveň je potrebné zaviesť
motivačné mechanizmy, ako napríklad dostupnosť zberných nádob na záhradný či triedený odpad.
Posilníme informovanosť verejnosti o zlej kvalite ovzdušia na Slovensku a jeho zdravotných
následkoch spôsobenej aj týmto induividuálnym správaním

9. Aké opatrenia budete presadzovať najbližšie štyri roky, aby ste zabezpečili zvýšenie
environmentálneho povedomia verejnosti v oblasti odpadového hospodárstva?
Vzdelávať, motivovať, odmeňovať enviro správanie.

10. Považujete participáciu verejnosti na tvorbe verejných politík za dôležitú? Ak áno, ako
zabezpečíte tento proces v oblasti tvorby politík v oblasti odpadového hospodárstva?
Samozrejme, svedčí o tom aj skutočnosť, že na programe strany Za ľudí spolupracovali aj vedci a
odborníci z tretieho sektora. V tejto úspešnej spolupráci chceme pokračovať aj po voľbách

