
 

 

PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADU 
 

Najdôležitejšie je vzniku odpadu predchádzať a až následne triediť a recyklovať. Snažíme sa o to, aby 
nám vznikalo minimum zmesového odpadu. Aby sme to dosiahli, riadime sa 5 pravidlami, tzv. 5R: 
REFUSE (Odmietni) Ak si naozaj potrebujem niečo nové kúpiť, zamyslím sa nad obalom, pôvodom, 
kvalitou a spôsobom výroby a spracovania a odmietam obaly a výrobky, ktoré vlastne nepotrebujem 
alebo neviem znovu využiť, vytriediť či skompostovať. Zredukovať množstvo vecí, ktoré kupujem. S 
každou novou vecou, ktorú kúpim, vzniká odpad – či už pri procese jej výroby, jej balení, alebo jej 
doprave. Nakoniec sa odpadom stáva aj vec samotná. Preto treba každú kúpu dobre premyslieť. Veci 
je dôležité používať opakovane. Ak mi vec doslúžila, pred vyhodením sa zamyslím nad inou možnosťou 
jej využitia. Napr. sklenený pohár od jogurtu viem ponúknuť niekomu na zaváranie alebo použiť na 
uskladnenie drobností. Keď vec doslúžila, snažím sa ju správne vytriediť, aby mohla byť zrecyklovaná. 
Tomu samozrejme predchádza premyslená kúpa, pri ktorej uvážim, či sa viem všetkých súčasti tovaru 
a obalu zbaviť s čo najmenšou ekologickou stopou. Obec zaviedla triedený zber komunálnych odpadov 
z plastov, skla, papiera, tetrapacku, kovov a triedený zber elektroodpadov, batérií, akumulátorov, 
jedlých olejov a tukov. Kompostovanie je riadený proces rozkladu biologicky rozložiteľného odpadu a 
najlepším spôsobom využitia daného odpadu, t. j. predovšetkým (rastlinného) odpadu z kuchyne a 
záhrady. Pri kompostovaní sa odpad stáva potravou pre iné organizmy, ktoré z neho vytvoria kvalitné 
hnojivo aj na pestovanie našej potravy. Na zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad každá 
domácnosť v rodinnom dome dostala kompostér. Občania bývajúci v bytovke dostali spoločný 
kompostér. Obec umožňuje obyvateľom ako pôvodcom odpadu kompostovanie ich vlastného 
biologicky rozložiteľného odpadu za podmienky, že kompostovanie vykonávajú v súlade s 
ustanoveniami zmluvy o výpožičke kompostéru uzavretej medzi obcou a producentom BRO. Každý rok 
obec vydáva Kechnecké noviny s článkami ohľadom triedenia komunálnych odpadov. 
 


