Naozaj triedite
odpad správne

?

Hoci v rôznych prieskumoch obyvatelia Slovenska
deklarujú, že odpad zo svojich domácností triedia,
analýzy ukazujú, že na skládkach ho končí až 77%.
Vrátane komodít, ktoré na nich nemajú čo robiť. Viete
teda, čo rozhodne nepatrí do komunálneho odpadu?
Radí Lívia Burzová, zo spoločnosti SEWA, a. s.

ELEKTROODPAD, BATÉRIE A AKUMULÁTORY
Telefóny, televízory aj pračky dnes
meníme podstatne častejšie ako
v minulosti a úmerne tomu rastie
aj množstvo elektroodpadu, ktorý
produkujeme. Avšak pozor, ani
v prípade takých „drobností“, ako
sú vybité baterky z hračkárskeho
autíčka, zákon o odpadoch nepripúšťa výnimky. Batérie a veľmi malý
elektroodpad s rozmermi do 25 cm
(napr. fény, rýchlovarné kanvice,
mobilné telefóny, žehličky a pod.),
ako aj odpad zo svetelných zdrojov,
je možné zaniesť do najbližšej elektropredajne a odovzdať ich aj bez
povinnosti zakúpiť si nový produkt.
Ak kupujete veľký elektrospotrebič,
môžete ten pôvodný odovzdať predajcovi, prípadne nepotrebné
chladničky, práčky či televízory zaviesť na najbližší zberný dvor.
To, že máte dočinenia s elektrozariadeniami, batériami a akumulátormi, ktoré
nepatria do komunálneho odpadu, spoznáte podľa jednoduchých symbolov. Á

Likvidáciu nechajte na profesionálov
Nech už odovzdávate na recykláciu čokoľvek – batérie, elektrospotrebiče, či veľké akumulátory – platí pravidlo, že musia
byť v kompletnom stave a nemožno s nimi nijako manipulovať, ani ich rozoberať. Látky, ktoré obsahujú, totiž môžu
byť nebezpečné nielen pre životné prostredie, ale aj ľudské
zdravie. Na druhej strane, ak sa tieto komodity ekologicky
zlikvidujú a zrecyklujú, množstvo materiálov z nich môže byť
opätovne spracovaných a využitých v ďalšej výrobe. Tým sa
šetria prírodné zdroje aj zásoby nerastných surovín.

OBALY
Plastové fľaše, igelitky, kartónové obaly z vajíčok, nápojové obaly - to všetko sú komodity, ktoré ročne vyhadzujeme
v stovkách kilogramov. Kým pri zálohovaných obaloch, ako sú
napr. sklenené fľaše z nápojov, máme aspoň finančnú motiváciu
vrátiť ich späť do predajne, množstvo iného obalového materiálu
a neobalových výrobkov končí nesprávne v komunálnom odpade.
Poplatky za odvoz komunálneho odpadu pritom nie sú nízke a pokiaľ
vy alebo vaši susedia dlhodobo ignorujete zásady správneho triedenia odpadu, nielenže porušujete zákon, ale z dlhodobého hľadiska
sa výška týchto poplatkov stále zvyšuje. Farebne odlíšené kontajnery
na plasty, sklo a papier sú pritom už bežnou súčasťou kontajnerových stojísk. Ak máte tohto druhu odpadu viac, môžete ho zaniesť
aj na zberný dvor.
Do nádob na separovaný odpad patria aj obaly
a návody na použitie, ktoré bývajú súčasťou balenia
elektrospotrebičov. Väčšinou ich výrobcovia označujú
jednoduchým symbolom. Á

Vedeli ste, že...
3 najlepším spôsobom, ako chrániť životné prostredie, svoje zdravie a zároveň šetriť zdroje je eliminovať vznik odpadu? Začať môžete napríklad využívaním opakovane použiteľných tašiek namiesto igelitiek, alebo používaním kohútikovej vody namiesto nápojov
kupovaných v PET fľašiach.
3 v cene elektro zariadení sú už zahrnuté aj recyklačné poplatky
za spätný zber? V prípade, že už nie je váš spotrebič funkčný, môžete ho zdarma odovzdať u predajcu, ktorý je povinný zabezpečiť
jeho recykláciu, v prípade väčších spotrebičov aj ich odvoz.
3 so správnym triedením odpadu vám pomôže bezplatná mobilná
aplikácia Green Bin? Okrem návodu, ako triediť odpad, ukáže aj to,
kde sa nachádza najbližší zberný dvor alebo predajňa, v ktorej môžete odovzdať starú elektroniku alebo lieky po dátume spotreby.
www.sewa.sk

