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Rasťo ILIEV, redaktor:  

"Viaceré sídliská v týchto dňoch pripomínajú skladiská ihličnatých stromov. Alebo lepšie povedané, 
to čo po nich zostalo. Môžu za to desiatky vyhodených vianočných stromčekov, ktoré sú už pre ľudí 
nepohodlné. Zisťovali sme, ako sa ich môžete zbaviť bez toho, aby ste neznečisťovali vaše okolie.  

Živý alebo umelý? Dnes už aj tie umelé vyzerajú ako živé. Reč je, samozrejme, o vianočných 
stromčekoch. Jednoduchšie to majú tí, ktorí žijú v rodinnom dome. Ozdobiť si môžu hneď celú 
záhradu. Spočítať, koľko domácností malo na Vianoce doma živú jedličku je nereálne. Ľahšie by to 
predsa išlo pri vyhodených stromčekoch, ktoré zapĺňajú sídliská."  

Mária GREBEŇOVÁ-LACZOVÁ, hovorkyňa Petržalky:  

"Obyvatelia po Vianociach môžu vianočné stromčeky dať priamo ku kontajnerom alebo 
kontajnerovým stojiskám s tým, že spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu až do konca februára bude 
tieto vianočné stromčeky zbierať. Dôležité je, aby sme mali vzťah k životnému prostrediu a tieto 
vianočné stromčeky poriadne odzdobili, aby ich spoločnosť mohla potom kompostovať, čiže 
zlikvidovať na drevnú štiepku a použiť pri kompostovaní zvyšky zo stromčekov."  

Rastislav VELČEK, prednosta MÚ Karlova Ves:  

"Občania môžu tieto vianočné stromčeky umiestniť ku kontajnerovým stojiskám až do konca 
februára."  

R. IILEV:  

"Vyhodený stromček pritom neuvidíte iba pri panelákoch, ale i v Starom Meste."  

Tomáš HALÁN, hovorca Starého Mesta:  

"Majitelia rodinných domov môžu svoje vianočné stromčeky odviezť buď na Ivanskú cestu, 
prípadne ho priložiť k najbližšiemu stojisku, kde spoločnosť OLO ho bezplatne teda odvezie."  

R. ILIEV:  

"OLO po celom meste takto zozbiera stovky stromčekov. Keďže sú klasifikované ako biologicky 
rozložiteľný odpad, OLO ich následne spracuje na drvičke, aby sa dali ďalej ekologicky využiť na 
kompostovanie."  

Pavel VITEK, riaditeľ úseku obchodu a marketingu OLO:  

"Stromček stačí dôkladne odzdobiť a nechať pri kontajneri alebo kontajnerovom stojisku 
z vonkajšej strany. Obyvatelia rodinných domov môžu priviezť stromčeky do nášho zberného dvora na 
Starej Ivanskej ceste 2, alebo ich priniesť ku stojisku kontajnerov k bytovému domu."  

R. ILIEV:  

"Ak rozmýšľate nad tým, že by ste stromček odniesli do bratislavskej zoo, tak na to rýchlo 
zabudnite."  

Miroslava ŠAVELOVÁ, riaditeľka bratislavskej zoo:  

"My vianočné stromčeky v tomto roku nepreberáme, hovorím o nepoužitých, nakoľko my to 
nemáme komu dávať skrmovať. V minulosti sme takéto stromčeky používali na kôrovú drť, ale keďže 
už ani tú drtičku, ktorou sme to robili nemáme, takže tú drť si sami pre seba spracovávať nemôžeme. 
Viem, že vianočné stromčeky preberá Zoologická záhrada Bojnice, pretože to dáva slonom. Je jediná 
zoologická záhrada, ktorá má slony a tieto to obľubujú."  

R. ILIEV:  

"Ak sa predsa len rozhodnete, že svoj stromček zveríte napríklad bojnickej zoo, nemusia vám ho 

vziať. Nikto im totiž nemôže zaručiť, že nejaká prskavka alebo ozdoba, ktorú ste prehliadli, nezraní 

hrdlo zvieraťa. Rasťo ILIEV, Televízia Bratislava." 


