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 ØEKOLÓGIA  Odpad ako zdroj surovín

   Odpady sú súčasťou života ľudí už od nepamäti, avšak ešte 
nedávno sa im nevenovala náležitá pozornosť. Ľudia všetko, 
čo už nepotrebovali, jednoducho vyhodili. Odpady sú však 
bohatým zdrojom druhotných surovín. 

„ Separovaný zber však nie je len ekonomická zále-
žitosť. Oveľa dôležitejší je jeho význam z hľadiska 
ochrany životného prostredia, v ktorom žijeme.“

Hlavným problémom, prečo sa dostatočne 
nevyužívajú, je problém získavania týchto 
zložiek zo zmesového komunálneho odpadu. 
Z tohoto hľadiska má význam separovaný zber 
odpadu, ktorým je možné predísť zmiešaniu 
jednotlivých zložiek odpadov. Získajú sa tak 
cenné suroviny vhodné pre ďalšie spracova-
nie a predchádza sa využívaniu obmedzených 
prírodných zdrojov. Zníži sa tiež množstvo 
odpadu ukladaného na skládky
a predĺži sa tak životnosť riadených
skládok odpadu. 

V obci Krakovany zabezpečuje zber komu-
nálnych odpadov aj separovaný zber papiera, 
plastov, skla a nebezpečných odpadov spoloč-
nosť Petmas-Onyx,s.r.o., už od roku 1996, vtedy 
ešte pod názvom Petmas-Gerber, spol. s r.o. 

Na zber zmesového komunálneho odpadu 
sa v obci používajú 120 l plastové alebo 110 l 
plechové KUKA nádoby. V roku 2005 sa z obce 
zneškodnilo na skládke odpadov približne 209 
ton odpadu.

Na zber plastových nápojových PET fliaš za-
vádzame v obci plastové vrecia. Zberať sa budú 
v približne 2-mesačných  intervaloch.  Každý, 

kto v deň zberu vyloží pred dom vrece 
s PET fľašami, dostane od pracovníkov Pet-
mas-Onyx, s.r.o. na výmenu prázdne vrece. 
Dôležité je, aby občan do vreca vhadzoval 
výlučne nápojové PET fľaše v stlačenom 
stave (ostatné druhy plastov patria do 240 
l nádoby spolu s papierom) a vrece uzavrel 
špagátom.

Na zber papiera a ostatných plastov sa 

v súčasnosti používajú  plastové  240 l ná-
doby. Pre informovanosť občanov obce sú 
každoročne, na každý polrok vopred vytlače-
né vývozné kalendáre, v ktorých sú uvedené 
termíny vývozov. V roku 2005 sa v obci vy-
separovalo približne 25 ton papiera. 

Na zber skla je v obci rozmiestnených 
niekoľko 1100 l zelených kontajnerov, 
ktorými sa za rok 2005 vyzbieralo takmer 
7 ton skla. 

V spolupráci s OcÚ chceme situáciu v tri-
edení odpadu neustále zlepšovať, možnosti 
na to existujú. Zber papiera, plastov, skla 

sa v obci vykonáva a každý sa môže do tohto 
zberu zapojiť a splniť si tak svoju povinnosť 
vyplývajúcu zo zákona. Za  uloženie komu-
nálnych odpadov na skládku   sa platia vysoké                         
poplatky, ktoré by sa mali do  roku   2008  
niekoľkonásobne  zvýšiť. Aj z tohto dôvodu je 
výhodnejšie z komunálneho odpadu vytriediť 
všetko, čo sa dá.

Separovaný zber však nie je len ekono-
mická záležitosť. Oveľa dôležitejší je jeho 
význam z hľadiska ochrany životného pro-
stredia, v ktorom žijeme. Jedna z definícií 
trvalo udržateľného rozvoja hovorí, že „Zem 
sme nezdedili od našich predkov, ale požičali 
sme si ju od našich potomkov“. Snažme  sa 

                   preto  k  nakladaniu s  odpadmi 
                     pristupovať  zodpovedne,  aby 
                     sme pre budúce generácie zane-

chali čisté prostredie. 
Ing. Lenka Ákossyová, 

Petmas-Onyx, s.r.o.

 Krížovka Hlasu Krakovian

- Máte v revíri aj „vysokú“ a  „čiernu“?
- (odpoveď je v tajničke krížovky) 

  1    2    3    4    5    6   7    8    9   10  11
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VODOROVNE: A. Nič, kaz - utekal - pohár európskych majs-
trov v skratke. - B. Súhlas - ženské meno - austrálsky trojprstý 
pštros. - C. Veľké množstvo nejakej hmoty - čln na Rýne  - škvar 
na masti. - D. Výpravná hrdinská skladba - časť tela - polej 
tekutinou, po česky. - E. Orol, po nemecky - zvyšok karát po 
rozdaní - odporovacia spojka. - F. Náter - vodca Hunov -  do-
máci vták. - G. Patriaci Edovi - bratislavské výrobné družstvo 
- veľké množstvo vody. - H.  Mesto v Nemecku - zvuková zhoda 
na konci veršov - druh železa. - I. Ženské meno -  bridlicovitá 
hornina - príslovka miesta. - J. Ročné obdobie - druh papagája 
- turecké mužské  meno.

ZVISLE: 1. Začiatok tajničky. - 2. Prístav na Čiernom mori 
- ženské meno. - 3. Huspenina, po  česky - haluz. - 4. Meno 
speváčky Littmanovej - položenie - vedecký názov krídla. - 5.
Domácke mužské meno - domácke ženské meno - dráma K. 
Čapka. - 6. Koniec tajničky - detský pozdrav. - 7. Predchodca 
Dukly Praha - polostrov v Rusku - nákazlivá epidemická choro-
ba. - 8. Ulov, chyť - príslovka miesta - rieka v Rusku. - 9. Vzácna 
vec - prejav úcty - 10. Smalt - vymedzená časť územia. - 11. 
Pokračovanie tajničky.          Pomôcky: G. AVA - 7. ATK
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Predavačka v kníhkupectve ponúka zákazníkovi:
- Práve sme dostali druhé vydanie Shakespeara!

- Nehovorte, - čuduje sa zákazník, - on už zase píše?
v v v

Spisovateľ prišiel s rukopisom do vydavateľstva:
- Tak som to stihol napísať za necelých sedem me-

siacov, namiesto plánovaných deviatich!
- Zase to bude nedonosené, - smutne povzdychne 

šéfredaktor.

- Váš román je skvelý! A ten strhujúci záver!
- A ako sa Vám páčila prvá kapitola?
- Tak ďaleko som sa ešte nedostal.

v v v
Pýta sa filmový režisér scenáristu:

„To teda znamená, že ste prehĺbili svoj scenár tak, 
ako sme sa dohodli?“

„Áno,“ súhlasí scenárista, „preniesol som dej do 
baní!“
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