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Viliam STANKAY, moderátor:  

"Čierne skládky sú problém, s ktorým bojujú obce na celom Slovensku. nebezpečné látky často 
končia na zákonom chránených miestach. Takúto nelegálnu skládku objavil v bratislavskej Petržalke 
aj kolega Ivan JANKO."  

Ivan JANKO, redaktor:  

"Petržalská dunajská hrádza patrí do chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy, no niekto sa 
práve tu rozhodol odhodiť svoj odpad. Čierna skládka obsahuje odpad zrejme z nejakej autodielne, vo 
vreciach sme našli množstvo plastov, odhodené sú tam aj staré pneumatiky a nachádza sa tam aj 
niekoľko starých chladničiek. Úradom túto nelegálnu kopu odpadu zatiaľ nikto nenahlásil."  

Michaela PLATZEROVÁ, hovorkyňa mestskej časti Bratislava - Petržalka:  

"Základom je zistiť vlastníka pozemku, pokiaľ je ten pozemok vo vlastníctve mestskej časti, 
okamžite sa postaráme o nápravu. Pokiaľ je to vo vlastníctve súkromníka alebo respektíve mesta 
alebo nejakej inej inštitúcie, dávame im výzvu, aby tento neporiadok vlastne na svojom pozemku 
odstránili."  

I. JANKO:  

"Podobných prípadov je na Slovensku mnoho a problém sa neraz začne Riešiť, až keď je kopa 
odpadu obrovská."  

Lucia SZABOVÁ, hovorkyňa Greenpeace Slovensko:  

"Nie je dôležité, aká veľká je kopa odpadu, ktorá je na mieste, na ktoré nepatrí, ale dôležité je, čo 
obsahuje ten odpad. Čiže čo sa tam nachádza. Tam môžu byť veľmi nebezpečné látky, oleje, čistiace 
prostriedky, plasty, elektronický odpad. Toto všetko nemá čo hľadať niekde v prírode."  

I. JANKO:  

"Na náš podnet už ale v tomto prípade začal Bratislavský magistrát konať."  

Stanislav ŠČEPÁN, hovorca Bratislavského magistrátu:  

"Pracovníčky oddelenia životného prostredia išli okamžite preveriť, či to patrí mestu alebo nie, tento 
pozemok. V prípade, že by patril mestu, tak samozrejme, mesto sa postará o likvidáciu skládky."  

I. JANKO:  

"Ak ste aj vy vo vašom okolí našli podobnú čiernu skládku, mali by ste ju okamžite nahlásiť."  

S. ŠČEPÁN:  

"Možnosti ako ohlasovať skládky je niekoľko. Či už na mestskú políciu alebo na inšpektorát 
životného prostredia, možno aj priamo na magistrát."  

I. JANKO:  

"Ideálne by samozrejme bolo, ak by ľudia vedeli nahlásiť nielen vznik skládky, ale aj toho, kto je za 
ňu zodpovedný. Ivan JANKO, RTVS."  

 


