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Míňame veľa igelitiek
Patrik Švajda, moderátor: "Už ich nedávajú v každom supermarkete zadarmo. Napriek tomu
stále znečisťujú životné prostredie."
Zlatica Švajdová Puškárová, moderátorka: "Spotreba igelitových tašiek je u nás naďalej
vysoko nad európskym priemerom."
Ľubica Janíková, redaktorka: "Priemerný Európania ročne minie asi dvesto kusov takýchto
tašiek, Slovák takmer päťsto, pričom toľko rokov aj trvá, než sa igelitové vrecko v prírode
rozloží."
Silvia Nosálová, hovorkyňa ENVI - PAK: "A keď sa pozrieme na tie severské krajiny, napríklad
na také Fínsko alebo Nórsko, tak tam obyvatelia spotrebujú napríklad dva až štyri kusy, čo sú
diametrálne odlišné čísla."
Ľubica Janíková: "Plastových tašiek sa prosto nechceme vzdať, aj keď po spoplatnení ich
spotreba klesla. Prvou lastovičkou je však fakt, že igelitku Slováci využijú aspoň opakovane."
(začiatok ankety):
Opýtaný 1: "Áno, opakovane."
Opýtaný 2: "Ja mám plný kufor tašiek vždy. Použijem, vrátim."
Opýtaná 3: "Používam väčšinou svoje, ale dneska som si musela kúpiť. Áno, textilné,
samozrejme, textilné."
Opýtaný 4: "Keď už potom sú plastové, už ako zničené, tak ich vyhodím. Ale lepšie je
preferovať už tie textilné."
Ľubica Janíková: "A tie plastové potom kam vyhadzujete?"
Opýtaný 4: "Plastové vyhodím normálne do separovaného odpadu pred barákom do plastov."
(koniec ankety)

Ľubica Janíková: "Možností, ako ročnú spotrebu takýchto plastových igelitových tašiek znížiť,
je hneď niekoľko. Tou najjednoduchšou je vôbec ich nepoužívať a nahradiť ich taškami
papierovými alebo plátenými."
Silvia Nosálová: "Ak ide človek do obchodu, aby si zobral nákupnú tašku, ktorú môže viackrát
používať. Vyjde na trh, tak si zoberie košík."
Ľubica Janíková: "Rezort životného prostredia v snahe znížiť množstvo plastových vrecúšok
obchodným reťazcom odporúčal ich spoplatnenie. Teraz to plánujú dať do zákona ako
povinnosť."
Stanovisko MŽP SR (text v obraze): "Ministerstvo pripravilo novelu zákona, ktorou sa
spoplatnia ľahké plastové tašky pri nákupoch. Zmena zákona sa nedotkne malých vrecúšok na
zeleninu, ovocie, ani pečivo. Návrh plánuje ministerstvo predložiť v decembri. Zákon by mal
nadobudnúť účinnosť na jar 2017."
Ľubica Janíková: "Takýchto tašiek by sme sa mali zbavovať ekologicky. Podľa údajov
ENVI - PAKu v Európe skončí každoročne až osem miliárd tašiek mimo triedeného zberu,
napríklad v jazerách, riekach alebo na ulici."
Beáta Humeníková, hovorkyňa OLO: "Plastové vrecká, tašky alebo igelitky by sa mali
umiestňovať do žltých zberných nádob, teda kontajnerov."
Ľubica Janíková: "Riešením by bolo aj balenie pečiva do papieru a ekologické zmýšľanie
nakupujúcich."
Silvia Nosálová: "Nemusí si baliť každú paradajku alebo každú uhorku do samostatného
sáčka."
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