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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2019
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí

I. schváliť
Ţilina – zelené mesto zabezpečí dodávku kompostérov do všetkých ZŠ a MŠ, ktorých
zriaďovateľom je mesto Ţilina a do všetkých mestských inštitúcií, kde vzniká biodpad
II. poţiadať
kompetentných pracovníkov Mestského úradu v Ţiline, aby operatívne vzápätí po vstúpení
uznesenia do platnosti
1) zabezpečili dodávku dvoch aţ troch kompostérov (podľa veľkosti pozemku) do všetkých základných
a materských škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Ţilina, spolu s informáciou o narábaní s nimi.
2) zabezpečili dodávku kompostérov (podľa veľkosti pozemku) do všetkých mestských inštitúcií, kde
vzniká bioodpad, spolu s informáciou o ich správnom pouţívaní.
3) zabezpečili informovanosť v mestských komunikačných kanáloch o tejto dodávke s vysvetlením,
prečo je potrebné pouţívať kompostéry a ako ich pouţívanie šetrí našu prírodu, a tým vychovávať.
4) zabezpečili informovanosť o tomto počine aj v iných médiách ako mestských. Mesto Ţilina môţe tak
byť príkladom iným mestám na Slovensku celkom jednoducho, keďţe kompostéry máme dlhodobo
nevyuţité na sklade.

Dôvodová správa:
Program nulového odpadu je cestou k zásadnej zmene šetrenia ţivotného prostredia. Jeho propagácia
a postupná realizácia boli prijaté za cieľ aj v programe Komisie ţivotného prostredia mesta Ţilina.
(Oblasť 2 OdŢP – programy 2.5 a 2.7) V procese snahy o nulový odpad sa stretávajú viaceré základné
princípy, ktoré sú východiskom pre jediný cieľ, a to prestať zaťaţovať našu planétu odpadom do čo
najvyššej moţnej miery. V rámci tohto programu je celoplošné kompostovanie základnou zásadou.
Keďţe naše mesto má na sklade kompostéry v počte cca 900 kusov, je potrebná len ich distribúcia do
mestských inštitúcií.. Takto má mesto Ţilina ďalšiu moţnosť šetriť prírodu, vychovávať občanov a na
školách prednostne deti k získaniu prirodzeného environmentálneho návyku. Konanie mesta v tomto
smere môţe inšpirovať občanov, inštitúcie, ale aj iné mestá. Oboznámenie širokej verejnosti o tejto
zmene (nielen domácnosti ale aj školy a mestské inštitúcie) prostredníctvom tlačovej správy má
ambíciu zvyšovať všeobecne environmentálnu gramotnosť občanov. Preváţanie jesenného lístia
automobilmi, ktoré zanecháva v našom meste značnú uhlíkovú stopu, je nutné postupne obmedzovať
aţ napokon zrušiť. Týmto spôsobom je taktieţ zbytočne mrhané ľudskými kapacitami, vynakladajú sa
prostriedky na pohonné hmoty, nemalé je aj zaťaţovanie prírody ďalšími plastami, keďţe sa lístie
preváţa v plastových vreciach.

Príloha č. 1
Vyuţívanie kompostérovv ZŠ s MŠ Bánová
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Ţilina – Bánová v spolupráci s Odborom ţivotného
prostredia Mestského úradu v Ţiline a poslankyňou mestského zastupiteľstva Mgr. Ivetou
Martinkovou, osadila v roku 2018 vo svojom areáli 4 kusy kompostérov slúţiacich na recykláciu
bioodpadu.
Pouţívanie nádob hodnotí riaditeľ školy Ing. Ľubomír Krajčí, PhD.:
Pri údrţbe a zušľachťovaní okolia školy sme sa v minulosti stretli s problémom likvidácie bioodpadu,
hlavne v podobe pokosenej trávy a spadnutého lístia. Riešenie, osadenie kompostérov, bolo v podstate
jednoduché a s odstupom času ho môţem hodnotiť aj ako veľmi efektívne hneď v niekoľkých rovinách:
1. Ţivotné prostredie – pri beţnej prevádzke školy sa prirodzene stretávame s produkciou odpadu.
Aby sme minimalizovali negatívny dopad na ţivotné prostredie, je potrebné čo najväčšie
mnoţstvo odpadu správne triediť a do nádoby na komunálny odpad vyhadzovať iba pozostatky
triedenia.
2. Ekonomická úspornosť – škola pracuje s istým balíkom prostriedkov na prevádzku,
kompostovaním nám odpadajú výdavky na likvidáciu zeleného odpadu a takto ušetrené financie
môţeme pouţiť iným, racionálnejším, spôsobom.
3. Edukácia ţiakov – dlhodobo sa snaţíme ţiakov viesť k presvedčeniu, ţe recyklácia a ochrana
ţivotného prostredia nie sú iba „dobrovoľné aktivity,“ ale povinnosti kaţdého jedného z nás.
Kompostovaním sa naučia zhodnotiť v istom momente uţ nepotrebný odpad (lístie, zhnité
ovocie a pod.) na kompost vyuţiteľný pri revitalizácii školských záhonov.
4. Estetizácia okolia –kopa hnijúceho lístia či trávy v areáli školy nerobí dobré renomé smerom
k rodičom a verejnosti. Oproti tomu je kompostér nenápadný, dobre uskladniteľný a dá sa
povedať, ţe nenarúša vonkajšie prostredie.
Kompostovanie nie je výdobytok dnešnej doby, uţ naši starí rodičia dobre vedeli zhodnocovať svoju
pôdu takýmto spôsobom. Je na nás, aby sme pokračovali a viedli k tomu ďalšiu generáciu. A pri
zušľachťovaní pôdy nám vznikne úţasný „druhotný“ výsledok – menej odpadu!
Príloha č. 2 Vrecovanie lístia – fotografie

