Na Slovensku v súčasnosti vzniká približne 600 000 t nebezpečných odpadov ročne !
Časť pochádza z priemyslu a časť vyprodukujú občania v domácnostiach. S väčšinou z týchto odpadov nie je nakladané správne,
v dôsledku čoho dochádza k úniku škodlivín a poškodzovaniu životného prostredia. To sa často prejaví až po niekoľkých rokoch či
desaťročiach.

Ktoré odpady z domácnosti zaraďujeme medzi nebezpečný odpad?
napr.:
 zvyšky maliarskych farieb, lepidiel, riedidiel, olejov, atď.
a obaly z týchto látok
 kyseliny, zásady, rozpúšťadlá
 pesticídy (látky proti škodcom), niektoré hnojivá
 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
 batérie a akumulátory
 tlačiarenske farby, tonery
 vyradené elektrické zariadenia (staré elektrospotrebiče
-chladničky, televízory, mikrovlnné rúry, monitory, ...)
 papier, plasty, sklo, kovy, textil a pod. znečistené chemikáliami
 lieky a liečivá
 izolačné stavebné materiály obsahujúce azbest
 brzdové kvapaliny, nemrznúce zmesi a pod
 ropné látky

Prečo sú považované za nebezpečné?
pretože obsahujú látky, ktoré pôsobia:
 výbušne,
 veľmi horľavo až mimoriadne horľavo
 infekčne,
 karcinogénne = rakovinotvorne,
 žieravo,
 mutagénne = spôsobujú genetické poškodenie,
 oxidujúco,
 poškodzujúco na ozónovú vrstvu zeme,
 toxicky = jedovato (napr. pre ryby, vodné živočíchy, rastliny, človeka),
 nebezpečne pre životné prostredie (napr.sa hromadia v životnom prostredí alebo potravinovom reťazci)

Dôležité symboly:

výbušný

extrémne horľavý

odpad, ktorý je
zakázané zmiešavať
s komunálnym odpadom

žieravý

produkt patriaci
do systému
spätného odberu
(elektroodpad)

toxický

zdraviu škodlivý

nebezpečný pre životné prostredie

Čo môže urobiť každý?
 predchádzať vzniku odpadov
 nedávať nebezpečné odpady do nádoby na zmesový komunálny odpad
 zapojiť sa do oddeleného zberu nebezpečných odpadov v obci
 do doby zberu skladovať nebezpečné odpady tak, aby z nich neunikli škodlivé látky

Podľa zákona o odpadoch má obec povinnosť minimálne 2xročne zabezpečiť zber nebezpečných odpadov. Pre vašu obec túto službu
zabezpečuje spoločnosť Marius Pedersen, a.s. pristavením tzv. mobilného Eko-skladu, špeciálneho kontajnerového vozidla, v ktorom sú
nebezpečné odpady uložené tak, aby z nich nebezpečné látky neunikli počas prepravy do okolia. Na triediacej linke sa odpady triedia podľa
druhu a expedujú autorizovaným firmám, ktoré ich bezpečne rozoberú a jednotlivé časti (zložky) zhodnocujú (t.j. použijú na výrobu ďalších
výrobkov), a ak to nie je možné, zneškodňujú (t.j. likvidujú spaľovaním alebo ukladaním na skládky pre nebezpečné odpady).
V prípade otázok ohľadne správneho nakladania s odpadmi kontaktujte váš obecný úrad.

