
 

 

Čistá obec, čistá MAS 

 

Súťaž je zameraná na čistenie obce, v ktorej sa škola nachádza, a jej bezprostredného 

okolia, prípadne obecných častí. Obec, ktorá školu nemá, sa môže zapojiť do čistenia 

svojho okolia tak, že sa nahlási najbližšej škole, spojí sa s koordinátorom, ktorý si 

sám určí podmienky, za ktorých sa obec (ktorá školu nemá) môže zapojiť. Jedinou 

podmienkou zo strany MAS je, aby bolo takejto obci umožnené zapojiť sa do súťaže. 

Súťaž sa bude konať v apríli, konkrétne: 15.4.-28.4.2013 a bude trvať dva týždne. 

Vyhodnotenie sa uskutoční v mesiaci máj a bude spojené s odovzdávaním cien 

a diplomov. Za školy by sa okrem riaditeľov a koordinátorov vyhodnotenia zúčastnili 

aj koordinátormi určení najlepší „zberači“ z radov žiakov. 

 

Priebeh súťaže: 

Pred samotnou súťažou MAS Vršatec zabezpečí v rámci školy menšiu osvetu.  

Pôjde o cca 1 – hodinovú prednášku o odpadoch, separovaní, recyklácii a samotnej 

súťaži, kedy by bolo žiakom vhodnou formou vysvetlené, čo sa vyzbieraním 

odpadkov v ich okolí dosiahne a samozrejme ich motivovať výhrou z MAS.  

 

Účelom celej súťaže je vyčistiť územie MAS Vršatec, zapojiť tak všetky 

vekové kategórie, pretože školy budú úzko spolupracovať s obecným úradom a ten 

s občanmi, keďže bude o čistení územia občanov informovať rozhlas, pričom sa 

občania budú môcť do zberu zapojiť. 

 

Čo sa bude zbierať? 

V podstate všetko, okrem nebezpečných, neznámych látok. 

Odpad sa bude triediť už počas zberu, vrecia budú farebne rozlíšené. Komunálny 

odpad, sklo, tetrapaky, umelá hmota, papier.  

 

Do čoho sa bude zbierať? 

Do vriec. Vrecia a rukavice zabezpečí MAS Vršatec. 

 

Čierne vrecia – komunálny odpad 

Žlté vracia – plasty 

Modré vrecia – papier, kartóny 

Červené vrecia – tetrapaky, konzervy 

Zelené vrecia – sklo  

 

Kde sa bude zbierať? 

Miesta si určia koordinátori podľa potreby, podľa požiadaviek obce a podľa 

najlepšieho uváženia. Zber musí byť efektívny. 

 



 

 

Kde sa bude odpad odovzdávať? 

Odpad bude zbierať obecný úrad. Starostovia túto aktivitu schválili na Valnom 

zhromaždení a súhlasili s akoukoľvek pomocou, odpad sa môže nechať v priestoroch 

školy, kam by pracovníci obce prišli odpad vziať alebo sa môže zaviesť priamo na 

OcÚ. Bude záležať priamo na obecnom úrade, ako si nastaví podmienky. Každému 

starostovi bude zaslaný mail o podmienkach súťaže a sám si bude môcť vybrať, 

akým spôsobom bude zvážať odpad z Vašich škôl.   

 

Ako sa bude zaznamenávať vyzberaný odpad? 

Každý koordinátor vypracuje nenáročnú správu zo zberu. Prílohou tejto správy budú 

fotografie, ktoré budú zachytávať územie pred zberom a po zbere (stačí zaslať 

mailom alebo poslať CD s fotkami). V správe bude vypísaná plocha v m2, ktorá bola 

vyčistená, počet miest a ich názvy (napríklad ulica, oblasť,...), ďalej počet vriec, 

počet žiakov zúčastnených na súťaži/počet všetkých žiakov – celej školy 

(percentuálne zastúpenie žiakov), koordinátor zhodnotí celkový environmentálny 

dopad. Takisto koordinátor navrhne 3 najaktívnejších žiakov. 

 

Ako postupovať pri čiernych skládkach? 

Táto téma bude zapracovaná do prednášky, žiakom bude vysvetlená problematika, 

ako postupovať pri objavení čiernej skládky.   

 

Kto bude hodnotiť? 

MAS Vršatec. Pôjde o nepárny počet osôb, hodnotiteľov.  

 

Čo môžu žiaci vyhrať? 

Môžete sa tešiť na zaujímavé ceny a diplomy pre víťazov. Ocenený bude každý, 

nakoľko každá škola dostane kartón papiera. 

 

Slávnostné vyhodnotenie? 

Mesiac máj - Odovzdanie cien, diplomov. 

Náš návrh: menšia opekačka, predtým by mohla byť s občanmi menšia brigáda, 

v rámci ktorej by sa vyzbieralo drevo, ktoré by sa spálilo na kope. 

 

Koordinátor za MAS Vršatec: 

Ing. Ľuboslava Sokolová, 0907 081 337, sokolova@masvrsatec.sk 

 

 


