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Ďakujeme, že separujete
Separácia komunálneho odpadu  v polovici 
roka 2010

Separácia - cudzie slovo, ktoré znamená oddelenie, odlí-
šenie, odlúčenie čohosi. V prípade komunálneho odpadu 
ide o oddelenie v priemysle ešte spracovateľných materi-
álov, nazývaných tiež druhotnou surovinou, od zostatko-
vého odpadu končiaceho na skládke. V meste Handlová 
a handlovskej doline celý proces separácie, od zberu až 
po kontakt  so spracovateľmi, zabezpečuje spoločnosť 
HATER Handlová spol. s r.o. To, že sa separuje päť 
zložiek komunálneho odpadu a to:  papier, plasty, sklo, 
tetrapaky a kovové obaly je vec, ktorú vedia aj malé deti 
v škôlke. Ale aké výsledky boli dosiahnuté v handlovskej 
doline v druhom roku  hospodárskej krízy ?  Tak na to 
vám odpovedia nasledovné čísla. Za obdobie od januára 
do konca júna roku 2010 bolo vyzbieraných 108,95 ton 

plastov, 134,15 ton skla,  107,94 ton papiera /tetrapakov 
a 52,52 ton kovových obalov. Spolu je to viac ako 430 
ton druhotných surovín. Tieto čísla predstavujú medzi-
ročný nárast o viac ako 10 %. Za hodnotené obdobie sa 
vyprodukovalo približne rovnaké množstvo zbytkového, 

teda komunálneho odpadu končiaceho 
v skládke. Z uvedených čísel je zrejmé, 
že slovo separácia komunálneho odpadu 
v Handlovej nie je slovo cudzie, naopak  
stáva sa  pevnou súčasťou nášho slovníka  
a pravidelnou činnosťou, ktorú  vykonávame 
vo väčšine našich domácností.

.

Zber veľkoobjemného odpadu na 
mesiace august/september  2010
Mesto Handlová žiada občanov mesta, aby 
ku kontajnerom dávali len veľkoobjemný 
odpad, t.j. taký komunálny odpad, ktorého 
rozmery alebo množstvo neumožňuje  zber 
zbernými nádobami (bytové zariadenia a 

doplnky). Do veľkoobjemného odpadu nepatrí biologický 
odpad (tráva, konáre, lístie,...), stavebný odpad  (suť, 
okná, dvere,...), elektrické a elektronické zariadenia. 
Odpad je potrebné vyložiť večer pred dňom zberu, resp. 
ráno do 6.00 h. 

Ing. Blažej Litva
HATER Handlová s.r.o
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