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Kempter Iris

An: info@plasticfreedanube.eu
Betreff: Čo je nového v projekte PlasticFreeDanube? 

 
 

  

 
Projekt PlasticFreeDanube 

Plast resp. produkty z plastu, majú mnoho výhod. Sú to ľahké a stabilné materiály, avšak zaradili sa medzi materiály vážne 
ohrozujúce životné prostredie a stali sa globálnym problémom. Plastový odpad v morskom ekosystéme je veľkým 
environmentálnym problémom na regionálnej aj globálnej úrovni. Rieky sú považované za jeden z hlavných zdrojov 
znečistenia, napriek tomu zdroje a transport plastov v riekach a ich vplyv na životné prostredie zostávajú nejasné.  

Projekt sa zameriava na makroplastový odpad (častice väčšie ako 5 mm) v Dunaji a pozdĺž Dunaja, medzi Viedňou 
(Rakúsko) a elektrárňou v Gabčíkove (Slovensko) a časťami pobrežnej oblasti. Cieľom projektu je zriadenie databázy vedecky 
podložených informácií ako aj vytvorenie metodiky k plastovým odpadom v rieke a pozdĺž rieky, pokiaľ ide o vstupné body, 
množstvá, dopravné modely a environmentálne hrozby. 

Prvé výsledky z triedenia zozbieraného plastového odpadu 
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Triedenie 375 kg plastového odpadu zozbieraného v 
období od septembra 2017 do júna 2018 ukazuje, že 
veľkú časť tvoria PET fľaše a iný obalový materiál (asi 
30-55 %). Okrem toho tvoria veľkú časť zozbieraného 
odpadu penové plasty (napríklad polystyrén), ako aj 
domový odpad a odpad zo športových a 
voľnočasových aktivít. 

 

Pre čistý Dunaj - Viac ako 1000 detí na Dunaji vo viedeňskom Stadtparku  

 

Dňa 20. júna sa vo Viedni uskutočnil každoročný Deň Dunaja s cieľom "Buď aktívny za 
zdravší Dunaj". Viac ako 1000 detí sa zúčastnilo tejto akcie, aby sa dozvedeli viac o 
prírode, ochrane pred povodňami, navigácii, vode a samozrejme o samotnom Dunaji. 
Akcie sa taktiež zúčastnil projektový tím PlasticFreeDanube sa s interaktívnym 
programom s cieľom zvýšiť povedomie o udržiavaní čistého Dunaja. Návštevníci získali 
dôležité informácie a poradenstvo v oblasti vzdelávania o plastoch, životnosti odpadu vo 
vode a predchádzaní vzniku odpadu. 
Deti navrhli svoju vlastnú opakovane použiteľnú bavlnenú nákupnú tašku, aby sa v 
budúcnosti vyhli používaniu plastových tašiek.   

 

PlasticFreeDanube na Dni Dunaja  v Bratislave  

 

Dňa 16. júna sa uskutočnil Deň Dunaja v Bratislave. Partneri projektu PISAS a RepaNet 
o.z. vytvoril zaujímavý program a poskytli verejnosti informácie o projekte. Dôležitou 
súčasťou programu bolo školenie správneho triedenia odpadu s deťmi, ako aj 
demonštrácia znovu použitia odpadu z PET flaše na šperky. 

 

Viac informácií o projekte nájdete v našej úplne novej brožúre  
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Ak sa chcete dozvedieť viac o PlasticFreeDanube, navštívte našu webovú stránku 
http://sk.plasticfreedanube.eu alebo sa pozrite na našu úplne novú brožúru. Brožúra 
stručne  sumarizuje ciele projektu, plánovaný výstup projektu, oblasť projektu a zdroje 
znečistenia. Brožúra je k dispozícii v slovenskom / nemeckom i anglickom jazyku a je k 
dispozícii na webovej stránke projektu. 
 
Download: 

 Brožúra Slovenčine / Nemčine  
 Brožúra v Angličtine 

 
 

 
Kontact: 
BOKU – Univerzita prírodných zdrojov a života vo Viedni 
Gudrun Obersteiner 
Muthgasse 107/III 
1190 Vieden, Rakúsko 
info@plasticfreedanube.eu  
 
 
Program PlasticFreeDanube je financovaný z programu "Interreg V-A Slowakei-Österreich 2014-2020" Európskej únie a je 
spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).  
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Ak nechcete dostávať ďalšie informácie týkajúce sa projektu, pošlite nám e-mail na adresu info@plasticfreedanube.eu  s 
predmetom "Odstrániť zo zoznamu".  

 

 

Tiráž  

Zodpovedný za obsah: University of Natural Resources and Life Sciences,  Gregor-Mendel-Straße 33, 1180 Viedeň, Telefón: +43 1 47654-0, abf@boku.ac.at, http://www.boku.ac.at, UID: 

ATU16285008  

 
 

 


