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Juraj Mikula, moderátor: „Mestám a obciam ostávajú už iba necelé dva mesiace na to, aby spustili 
separovanie kuchynského odpadu z domácností. Únia miest však kritizuje postup envirorezortu pri 
príprave vyhlášky súvisiacej s touto povinnosťou. Minister Ján Budaj reaguje, že si vypočuje námietky 
samospráv, dodáva však, že štát im ustúpil, keď umožnil mestám pol roka navyše na spustenie 
systému. Inšpekcia životného prostredia avizovala, že od prvého júla začne kontrolovať povinnosť 
separovania kuchynského odpadu.“ 
 
Marián Kukelka, redaktor: „Únia miest Slovenska kritizuje prípravu vyhlášky, ktorá upravuje pravidlá 
pre zavedenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov. Ministerstvo ju podľa združenia 
pripravilo bez konzultácií so samosprávami a dlhodobo prináša niekoľko rizík. Prezident únie Richard 
Rybníček.“ 
 
Richard Rybníček, prezident Únie miest Slovenska: „K niektorým vyhláškam ministerstva životného 
prostredia máme zásadné výhrady v tom, že komplikujú odpadové veci v mestách, a je to problém. 
Rozhodnutia štátu majú potom dopady cez nás na obyvateľov. A tí obyvatelia väčšinou, samozrejme, 
nadávajú primátorom a primátorkám, pričom tie rozhodnutia robí štát.“ 
Marián Kukelka: „Mestá a obce mali začať separovať kuchynský odpad od začiatku tohto roka, ale 
žiadali odklad. Envirorezort im vyšiel v ústrety tak, že splnenie požiadaviek začne kontrolovať až od 
júla. Minister životného prostredia Ján Budaj však námietkam miest nerozumie.“ 
Ján Budaj, minister životného prostredia SR, hnutie OĽaNO: „Obrátim sa na jeho aktérov, pretože oni 
sami mne osobne ďakovali, že ako sme to urobili. Takže nechám sa prekvapiť, čo sa vlastne udialo.“ 
Marián Kukelka: „Ministerstvo doplnilo informáciu, že samosprávam navrhlo, že bude sledovať vývoj 
triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu z domácností s možnosťou upraviť vyhlášku 
neskôr. Šéf inšpekcie životného prostredia Ján Jenčo informoval, že od leta sprísnia kontroly 
separovania tohto druhu odpadu.“ 
 
Ján Jenčo, generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia: „Rapídne stúpli počty 
skontrolovaných kontajnerov, a teda rovnako vykonávame aj tú kontrolu dodržiavania zabezpečenia 
a budeme vykonávať aj kontrolu vývozu toho kuchynského odpadu.“ 
Marián Kukelka: „Separovanie biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne od nás dlhodobo požaduje 
Európska únia. Analytička spoločnosti WOOD & Company Eva Sadovská vysvetľuje, prečo.“ 
Eva Sadovská, analytička spoločnosti WOOD & Company: „Práve tento typ odpadu sa podpisuje pod 
nekontrolovanú produkciu takzvaného skládkového plynu LFG, tvoriaceho nebezpečnú zmes metánu, 
oxidov dusíka a sírovodíka.“ 
 
Marián Kukelka: „Mestám a obciam môže hroziť v prípade nesplnenia povinnosti pokuta vo výške od 
osemsto do osemdesiattisíc eur.“ 


