
Vážení vedúci pracovísk
FEI STU

Váš list: Naše číslo: Vybavuje: V Bratislave

značka ST/8/2010 Mária Bachratá 11. 6. 2010

Vec: Separovaný zber odpadu.

Od 17.5.2010 začala  na FEI STU skúšobná prevádzke separovaného zberu domového 
odpadu.  Počas  skúšobnej  prevádzky  si  potrebujeme  vytvoriť  predstavu  o množstve 
takéhoto  odpadu,  aby  sme  mohli  stanoviť  podmienky  pre  optimálnu  realizáciu  tohto 
projektu.  Nakoľko  až  samotná  prax  ukáže  možné  úskalia  a tiež  ďalšie  možnosti  pri 
separovaní  odpadu,  očakávame  z Vašej  strany  pripomienky  a podnetné  návrhy  na 
zlepšenie nami navrhovaných možností riešenia. 

Separovať sa bude plastový odpad, papier a odpad spĺňajúci podmienky, ktoré ho 
zaraďujú  do kategórie nebezpečný.

I. Plastový odpad

Do separovaného plastového odpadu patria: PET fľaše od nápojov,  plastové obaly od 
domácej chémie (tekuté pracie prostriedky, aviváž a pod.) obaly od jogurtov, smotany, 
fólie,  viacvrstvové  obaly  od  nápojov  (TETRAPACK  a  iné),  hliníkové  plechovky  od 
nápojov. 

Do separovaného plastového odpadu nepatria: Plastové obaly od oleja, sklo.

V kanceláriách zamestnanci zatisľ umiestnia plastové fľaše vedľa  koša na odpadky. Vo 
verejných priestoroch budú odpad triediť upratovačky pri zbere. Na niektorých vybraných 
miestach (chodbách) budú skúšobne umiestnené nádoby na separovaný zber. Po určitom 
období vyhodnotíme, či disciplinovanosť pri triedení odpadu na verejných miestach (nie 
kanceláriách)   dosahuje  takú  úroveň,  aby  bolo  rentabilné  doplniť  takéto  nádoby  na 
plastový odpad po celej budove.

II. Papier

Do separovaného zberu papiera patria: Noviny, časopisy, kancelársky papier, knihy, 
skartovaný kancelársky papier. Poznámka: Kancelársky papier bez samoprepisovacieho, 
kopírovacieho papiera a kovových častí (kancelárskych sponiek a pod.).
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Do separovaného zberu papiera nepatria: Viacvrstvové obaly, voskový, mastný a inak 
znečistený papier, alobal, kopírovací, samoprepisovací papier, pauzovací papier, spisové 
dosky. 

U tých zamestnancov, ktorí majú malé množstvo papierového odpadu odporúčame zber 
do použitých  veľkých  obálok (z  došlej  pošty),  ktoré sa  po naplnení  umiestnia  vedľa 
odpadového  koša  a upratovačka  ich  odnesie.  V priestoroch,  kde  sa  vytvára  väčšie 
množstvo  papierového  odpadu  odporúčame  tento  triediť  do  škatule  (napr.  od 
kancelárskeho papiera) Väčšie papierové škatule budú umiestnené aj v chodbičkách pri 
vchode  do  miestnosti  el.  rozvodne  na  každom  poschodí,  kde  môže  každý  umiestniť 
papierový odpad aj individuálne.  Pri nárazovom veľkom množstve odpadového papiera 
(vyraďovanie kníh z knižnice, triedenie archivovaných dokumentov na pracovisku a pod.) 
kontaktujte TPO p. Červenákovú,   ktorá jeho odvoz zabezpečí.

III. Drobný nebezpečný odpad

Do separovaného nebezpečného odpadu patria: Alkalické batérie – monočlánky, 
batérie do mobilných telefónov, tonery a pod. 

Do separovaného nebezpečného odpadu nepatria: Odpad,  je už v zmysle  zákona 
uvedený v internom predpise o zbere nebezpečného odpadu, ktorý zabezpečuje TPO (p. 
Červenáková).

Zberné miesta pre takýto odpad bude vytvorené na vrátniciach v bloku A a E, kde každý 
zamestnanec, alebo študent tento odpad odnesie. Je zakázané takýto odpad dávať do koša 
na odpadky. Výnimku tvoria použité obaly od tonerov, ktoré sa odovzdávajú späť do 
fakultného skladu.

S pozdravom

Ing. Eduard Vachalík
      tajomník FEI
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