
Informácia o triedení odpadov v podmienkach MTF STU 

Dobrý deň, vážení kolegovia, milí študenti, 

 

v súlade so zákonom č.79/2015 - zákon o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon o odpadoch) a naň 

nadväzujúceho VZN mesta Trnava sme minulý rok na našej fakulte vytvorili podmienky pre 

triedený zber odpadov. Na chodbách vo všetkých budovách fakulty sú umiestnené nádoby na 

triedený zber plastov, papiera a skla spolu s informačnými tabuľami o triedenom zbere.  

 V januári 2021 prišla ďalšia rozsiahla zmena v odpadovom hospodárstve. Novela zákona o 

odpadoch priniesla zrušenie, resp. sprísnenie niektorých výnimiek z povinnosti zaviesť triedený 

zber komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Triedenie 

kuchynského odpadu sa tak stalo realitou. 

Cieľom novely zákona o odpadoch je zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu 

z domácností, ktorého sa u nás ročne vyprodukuje vyše 500-tisíc ton, teda okolo 100 

kilogramov na osobu. Momentálne končí prevažne na skládkach, kde hnijúce zvyšky potravín 

produkujú takzvaný skládkový plyn (LFG) zložený z metánu, oxidov dusíka a zo sírovodíka. 

Prioritou by malo byť minimalizovanie vzniku kuchynského bioodpadu. Ak už vzniká, 

je najlepšie ho zhodnotiť cez kompostovanie. 

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad  - patrí sem: tepelne upravené aj neupravené zvyšky 

potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu, starý chlieb a pečivo, mliečne výrobky, vajcia a 

ich výrobky, potraviny po záručnej dobe, alebo potraviny inak znehodnotené. 

 

Pre zosúladenie zákona o odpadoch  a VZN č.557 mesta Trnava zavádzame od mája 2021 na 

našej fakulte zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Každý z nás tak má 

možnosť svojím konaním prispieť ku skvalitneniu prostredia v ktorom pracuje, tvorí, žije.  

 

Nádoby na kuchynský odpad sú umiestnené: 

o v blízkosti vrátnic budov: T, ŤL, CMV  

o v hale T 002, CE 

o pri vchode do priestorov  ĽL1 a ĽL2 

o v priestore bufetu 

o v priestore sekretariátu dekana.  

 

Nádoby na triedený zber sa nachádzajú na spoločných chodbách.  

Triedime papier, plast a sklo. 

Na chodbách vedľa triedeného zberu sú umiestnené nádoby na komunálny odpad. 

Nádoba na sklo sa nachádza v exteriéri pri stanovisku komunálnych odpadov1, v blízkosti 

bufetu. 

Zavedením zberu biologicky rozložiteľného odpadu budú s účinnosťou od 3. mája 2021 

v kanceláriách umiestnené len nádoby na triedený zber – papier.  

 

Odpad, ktorý vznikne, je potrebné dôsledne vytriediť. Všetkých Vás prosím o zapojenie sa do 

tohto procesu. Odpady triedime pre seba, nie pre zákon. Je to naše životné prostredie. 

 



Nie ste si stále istí do ktorej nádoby, ktorý odpad patrí?  

Je tu pre Vás - Aktualizovaná Alchýmia triedenia komunálneho odpadu, ktorá nám 

všetkým v triedení určite poradí: 
https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-obce/informacny-material-pre-obce-c-29-

aktualizovana-alchymia-triedenia-komunalneho-odpadu/ 

 

Verím, že triedenie sa stane pre vás novou hrou! 🍀 🌼 

        

 

V Trnave, 23.3.2021      

Ing. Pavlíková Agnesa 

environmentalista, energetik 

 

   

    

 

 

 

 


