Pri príležitosti Dňa Zeme sa
koná už niekoľko rokov množstvo podujatí, ktorých cieľom je
upozorniť na aktuálne problémy
životného prostredia. Všetko sa
začalo v roku 1970. V čase, keď sa
priemyselné technológie vyvíjali
obrovským tempom.V čase, keď
otázkam životného prostredia
bola venovaná minimálna pozornosť. Vtedajší americký senátor
Wisconsinu Gaylord Nelson vyzval Američanov k národnému
environmentálnemu protestu.
Jeho cieľom bolo prebudiť politické vedenie a dosiahnuť zaradenie otázok ochrany životného
prostredia (ŽP) do národného
programu. 22. apríla 1970 20 miliónov Američanov vyšlo do ulíc
demonštrovať za zdravšie, trvalo
udržateľné životné prostredie. Po

celej krajine boli organizované
masové zhromaždenia. Do protestov sa zapojili tisíce vysokých
škôl a univerzít. Skupiny bojujúce proti ropným škvrnám, znečisťujúcim podnikom a elektrárňam, toxickým skládkam,
pesticídom, ničeniu divočiny
spojili svoje sily v boji za normálne ľudské hodnoty. Od roku
1970 sa Deň Zeme začal sláviť
pravidelne. Čoraz viac ľudí si začalo uvedomovať potrebu
chrániť životné prostredie. Deň
Zeme sa začal šíriť do ďalších a
ďalších krajín.
Firma Brantner Gemer s.r.o.
pripravila niekoľko aktivít pri
príležitosti Dňa Zeme, ktorých
cieľom je znížiť množstvo odpadu, ktorý by inak končil na skládke, alebo by značisťoval okoli-

tú prírodu. Na mesiac apríl a máj
boli vyhlásené dve suťaže pre základné a materské školy v pôsobnosti firmy. Jedna súťaž je zameraná na zber papiera, zapojiť sa
do nej môžu základné a materské školy. Jej hlavným cieľom je
motivovať školy a škôlky triediť a
zbierať papier. Ocenená bude nielen škola a škôlka s najväčším
množstvom vyzbieraného papiera, ale aj trieda s najväčším
množstvom papiera a žiak dostanú zaujímavé ceny. Papier tvorí
asi 20% odpadu. Recykláciou papiera sa čiastočne zmierňujú
škodlivé dopady výroby papiera.
Z vytriedeného "odpadového"
papiera sa v papierňach vyrobí
nový, vďaka čomu sa nemusí vyrúbať toľko stromov a zníži sa
množstvo odpadu. Výrobou 1 to-

ny papiera zo starého papiera v
porovnaní s výrobou z celulózy
sa podstne zníži znečistenie
ovzdušia a vody a zachráni sa 17
stromov.
V spolupráci s Centrom voľného času v Revúcej sme pripravili veľkú jarnú zberovú akciu
„60 dní zberu použitých prenosných tužkových baterií“, ktorá je
určená pre základné školy v meste Revúca. Ortuť, olovo, aj kadmium, ktoré sú obsiahnuté v batériách, sú vysoko toxické látky,
škodlivo vplývajúce na zdravie
človeka. Cieľom tohto zberu je
upozorniť na nebezpečnosť vyhadzovania baterií do odpadu a
zabrániť aby sa tieto toxické látky dostávali do prírody.
Naše aktivity sa zameriavajú
aj na správne triedenie odpadov

a to vďaka besedám, ktoré organizujeme na základných školách,
v spolupráci s Centrami voľného
času v Rožňave, Rimavskej Sobote a Revúcej, ale aj v spolupráci s
Jednotou dôchodcov.
Pre deti z materských škôl v
Rožňave bolo na Deň Zeme pripravené súťažné predpoludnie.
Priestor záhrady CVČ v Rožňave
sa zmenil na čarovný les a vďaka
mravčekom sa 140 deti malo možnosť naučiťsa správať v prírode,
správne triediť odpad, ale aj to,
kam odpad putuje a čo sa z odpadu môže ďalej vyrábať. Deti z materských škôl vďaka šikovným
pani učiteľkám priniesli rôzne
výrobky z odpadu, táto aktivita
pod názvom „Dajme veciam druhú šancu“ bola vyhlásená vopred. V budúcnosti z týchto

výrobkov pripravujem výstavu v
Gemerskej knižnici Pavla Dobšinské v Rožňave.
Firma Brantner Gemer s.r.o.
podporuje aj aktivity, ktorých cieľom je čistenie prírody od odpadkov, v spolupráci s obecnými
úradmi likvidácia čiernych skládok. Jednou z podporených aktivít bolo aj čistenie okolia Turnianky, na ktorom sa spolupodielali OcÚ Jablonov nad Turňou,
OcÚ Silická Brezová, OcÚ Hrušov
a Družstvo z Hrušova.
Hlavným cieľom týchto aktivít bolo znížiť množstvo odpadu, ktorý by končil na skládkach,
zmierniť dopad na životné prostredie. Každý jeden z nás svojim
osobným prístupom sa môže pridať aby Deň Zeme mohol byť každý deň v roku.
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Deň Zeme s Brantnerom

Vieme, kde končí náš odpad?

V okresoch Rimavská Sobota,
Rožňava a Revúca spracúva komunálny odpad firma Brantner Gemer
s.r.o., ktorá pôsobí ako súčasť skupiny Brantner vo viacerých regiónoch Slovenska. Jej zamestnanci sa
starajú nielen o zber, prepravu,
triedenie, zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov, ale aj o údržbu
ciest, chodníkov, zelene a verejných priestranstiev na Gemeri.
Skupina Brantner pôsobí na
Slovensku už viac ako 12 rokov. Za
tento čas nadobudla množstvo
skúseností a disponuje kvalitným
technologickým vybavením a personálnym zázemím. Aj vďaka
know - how materskej spoločnosti
Brantner v Rakúsku ponúka pre
komunálnu sféru, ale aj pre podnikateľské subjekty vyvážené
a ekonomicky udržateľné riešenia
odpadového hospodárstva.
V týchto dňoch prichádza
Brantner aj na Gemer s ambíciou

zvýšiť podiel separovaného odpadu na celkovom množstve komunálneho odpadu. Pripravuje preto
niekoľko projektov, ktoré majú
zlepšiť povedomie verejnosti a
zvýšiť motiváciu občanov k separovaniu.
Jednou z dôležitých oblastí
v rámci odpadového hospodárstva
je informovanie verejnosti o potrebe triedenia odpadov, ale aj zavádzanie separovaného zberu odpadov do škôl. Keďže je dôležité začať už od najmenších, organizujeme od roku 2008 projekt
„Separujme spolu“, ktorý prebieha
v spolupráci s mestom Rožňava
a miestnymi organizáciami v
školách a škôlkach v pôsobnosti
mesta. Jeho hlavným cieľom je vy-

bavenie škôl nádobami na triedenie odpadu a zavedenie separovania odpadov na školách. Vďaka tomuto projektu sme pomohli vybaviť školy a škôlky v Rožňave nádobami na triedenie odpadu. Našou
snahou bude pomôcť pri zavedení
separácie odpadov aj v školách v
Revúcej a Rimavskej Sobote.
Pre školy sme aj v tomto roku
pripravili v spolupráci s centrami
voľného času súťaže a exkurzie na
dotrieďovacie stredisko v Rimavskej Sobote. Plánujeme tiež organizovať besedy, ktorými by sme
chceli motivovať školy a žiakov, že
separácia odpadu je jedným zo základných krokov ako sa správať
ohľaduplne k životnému prostrediu.

Pre tých, ktorí chcú mať
okrem dobrého pocitu pri separácií aj niečo navyše, bude štvrťročne prebiehať aj výkup starého
papiera. Za odovzdaný papier
dostanú občania toaletný papier.
O presných termínoch vás budeme informovať na www.brantnergemer.sk a prostredníctvom plagátov.
Ako separovať odpad?

Vyseparovaný komunálny odpad
sa umiestňuje do zberných nádob
a zberných vriec, ktoré sú farebne
odlíšené. Elektronický odpad, ako
žiarovky, batérie, káble, elektrospotrebiče môžu občania priniesť
do nášho zberného dvora. Do budúcnosti chystá naša spoločnosť

aj pojazdný zber tohto elektronického šrotu.
Pokiaľ sa občan rozhodne zodpovedne separovať komunálny odpad, mal by na to myslieť nielen
pri kúpe výrobkov, ale aj počas
spotreby. Mal by si uvedomiť, či po
kúpe výrobku bude môcť nepotrebné časti (vo väčšine prípadov
ide o obal) dôkladne vyseparovať.
Pri používaní by mal tak isto
myslieť na to, aby činnosťou nespôsobil nemožnosť separovania
daného materiálu, keď sa stane
nepotrebným, pretože separovať
odpad je možné len čistý a zbavený iných materiálov (napr. zvyškov potravín, oddeľovanie skla od
kovov a pod.). Z pohľadu občana
nie je správne, keď neumiestňuje
separované zložky komunálneho
odpadu do zodpovedajúcich zberných nádob, pretože sa tým stráca
zmysel separácie komunálneho
odpadu.
(zdroj: www.separujodpad.sk)

fliaš môže byť jeden koberec?
• z nápojových kartónov sa stávajú darčekové tašky, z oceľových
plechoviek sa stávajú kľúče?
Pri separovanom zbere sa nepotrebná vec nepovažuje za odpad, ale za surovinu, ktorá môže
znova vstúpiť do výrobného procesu. Šetrí sa tým množstvo
prírodných zdrojov, znižujú sa negatívne vplyvy na zdravie ľudí
a životné prostredie, a to nielen vo
výrobných procesoch, ale aj na
skládkach komunálnych odpadov,
kde neseparovaný komunálny
odpad môže vytvárať nekontrolovateľné procesy.
Na záver:

Separovaný zber komunálneho
odpadu je zatiaľ jediným riešením
zníženia množstva komunálneho
odpadu, a separácia sa stáva stále
aktuálnejšou témou zástupcov samospráv.
Keďže sa životné prostredie
dotýka nás všetkých, naučme sa
separovať odpady. Len spoloVedeli ste, že:
• 1 tona zberového papiera za- čnými silami pri separácii komunálneho odpadu dosiahneme očachráni 17 stromov?
• zo 670 vyzbieraných a recyklova- kávané výsledky. V spoločnosti
ných hliníkových plechoviek BRANTNER GEMER si vážime váš
odpad!
môže byť jeden bicykel?
• 2 litrové kartóny od nápojov sa
môžu recykláciou zmeniť na jeden Vaše podnety, nápady a pripomienštvorcový meter kuchynskej ky radi privítame na infolinke
utierky?
047/5631 936, alebo emailom na
• 30 vyzbieraných plastových brantnergemer@brantner.com.
fliaš stačí na výrobu jednej flisovej bundy?
Ozaj, už viete kde skončia
• zo 150 vyzbieraných plastových tieto noviny po prečítaní?
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Separácia odpadu, ako aj
spravovanie a nakladanie
s komunálnym odpadom
sa začína čoraz viac dotýkať aj nášho regiónu.
Každý deň vyhadzujeme
množstvo odpadu, z
ktorého sa dá veľká časť
druhotných surovín ďalej
spracovať. Na Slovensku
sa už dnes vo väčšine
miest a obcí separujú
plasty, tetrapakové obaly,
kovy, papier a sklo. Ako je
na tom gemerský región?

