
Ako v Pílach separujete

Milí občania, chcela by som s vami zdieľať výsledky dotazníka týkajúceho sa separovania 
vo vašej obci. Dotazník som zdieľala na facebookovej skupine začiatkom tohto roka. Moja 
práca  sa  blíži  ku  koncu,  a preto  vás  chcem  informovať  s  vyhodnotením  Dotazníka  k 
separácií  odpadu – Píla, a tak možno spoločne zlepšiť  návyky spojené s triedením. Táto 
dobrovoľná  činnosť  nie  je  len  tak  náhodná.  Vybrala  som si  ju  ako  časť  mimoškolského 
projektu DofE, ktorému sa venujem tretím rokom na najvyššej zlatej úrovni. 

Motivácia do tejto činnosti bola v podstate jednoduchá, a to zlepšiť separovanie, upovedomiť 
občanov na túto tému hlavne kuchynského odpadu, ktorý robí na smetisku veľkú šarapatu. Vo 
svojej správe OSN vyhlásila, že 17% jedla určeného na ľudskú spotrebu skončilo v roku 2019 
v koši. Ako som na začiatku dotazníka ľudí „vyskúšala“, najväčší podiel na tomto množstve 
odpadu majú domácnosti a to 53%. Paradoxom je, že 700 miliónov ľudí nemalo v roku 2019 
dostatok  jedla.  Preto  si  myslím,  že  by  sme  s jedlom  mali  zaobchádzať  zodpovednejšie. 
V otázke, či si myslíte, že doma plytváte potravinami 65% uviedlo, že potravinami neplytvá. 
Naopak 35% áno. Dôležitú úlohu v plytvaní potravín hrá dátum spotreby. Keď som sa pýtala, 
či  mu venujete  dostatočnú  pozornosť,  60% uviedlo  niekedy a  40% áno vždy.  Zaujímavý 
výsledok priniesla otázka, či viete aké množstvo potravín je potrebné na spotrebu vo Vašej 
domácnosti na týždeň. 45% uvidelo- nie vždy mi to vyjde, rovnako 45% áno a možnosť nie 
uviedlo 10% respondentov.   

Na základnú  otázku  či  triedite  odpad,  100% uviedlo  áno.  A samotné  separáty  si  môžete 
pozrieť v grafe.



Plast 95%, papier 100%, sklo 80%, kov 65%, BRKO (biologicky rozložiteľný kuchynský odpad) 80%,  
použitý jedlý olej 45%, tetrapack 70%. 

Tiež ma zaujímalo, či si myslíte, že máte dostatočné informácie ohľadom triedenia odpadov, 
čo priamo ovplyvňuje separáciu. Iba 65% ľudí uviedlo, že áno. Myslím, že internet prináša 
neobmedzené  množstvo  informácií  aj rád,  ktoré  môžeme  ďalej  posúvať  aj  našim  starším 
spoluobčanom, ktorých to tiež zaujíma.  

Dotazník  som  robila  v každej  obci  patriacej  do  mikroregiónu  Červený  kameň  (Báhoň, 
Budmerice,  Častá,  Doľany,  Dubová,  Jablonec,  Píla,  Štefanová,  Vištuk).  Z výsledkov som 
zistila;  že  Dubová,  Doľany  a Vištuk  patria  medzi  najlepšie  obce  v  triedení  kuchynského 
odpadu.

Používam ako krmivo pre zvieratá 45%, dávam do kompostu 75%, dávam do kontajnera na BRKO  
(biologicky rozložiteľný kuchynský odpad) 0%, dávam do smetiaka na komunálny odpad 25%

Pozornosť  som  tiež  venovala  použitému  jedlému  oleju,  ktorého  v priemere  vyprodukuje 
každý  obyvateľ  Píly  cca  0,8  litra  za  mesiac.  Je  výborné,  že  na  Píle  máte  k dispozícií 



kontajnery na použitý olej, ktoré využíva z našej vzorky 50% obyvateľov. 35% vylieva olej 
do kompostu a 15% do kanalizácie (čo by sa nemalo).

Pri  otázke  aký kontajner  vám na verejnom priestranstve  chýba,  ste  mali  voľnú odpoveď. 
Z odpovedí som zistila,  že najväčší  problém tvorí  nedostatok kontajnerov na použitý olej, 
kov, sklo a Tetra Pak. Koše sú zle rozmiestnené po obci a väčšina z nich sa nachádza iba pri 
obecnom úrade. Nedostatok informácie len potvrdzuje, že medzi vaše odpovede patrili názvy 
kontajnerov, ktoré sa u vás už nachádzajú. 

Moje poďakovanie patrí všetkým obyvateľov Píly, ktorí sa zapojili do dotazníka a pravdivo 
odpovedali  a tiež  všetkým,  ktorí  separujú  a  robia  kroky  k zlepšeniu  nášho  životného 
prostredia.😊

                                                                                                                            Stella Pražáková 


