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špeciálne ocenenie

KOMÁRNO
„Za komplexnú environmentálnu propagačnú aktivitu „Kampaň 480“
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Počet obyv.: 32 656 (k 1.1.2020)
www.komarno.sk

Komárno je hraničné mesto, ktoré sa nachádza na juhozápadnom Slovensku v nadmorskej
výške 108-115 m. Je teda nielen najjužnejším, ale aj najnižšie položeným miestom v
Slovenskej republike. Leží na hraniciach s Maďarskom, na sútoku Dunaja a Váhu.
Vďaka svojej polohe, geomorfologickému vývoju, vodstvu i priaznivej klíme sa tu vytvoril
najväčší potenciál pre poľnohospodárske využívanie krajiny. Nachádzajúce sa ekosystémy sú
charakteristické maximálnou tvorbou biomasy. Územie má veľmi dlhé vegetačné obdobie, čo
umožňuje pestovať aj vysoko náročné plodiny.
Mesto Komárno sa intenzívne zaoberá zlepšením stavu odpadového hospodárstva.
V spolupráci Mesta Komárno so spoločnosťami KompAkt, CleanCity s r. o. a 22MEDIA bol
spustený komplexný projekt a originálna kampaň „480“.
Číslo 480 znamená, že jedna osoba v Európskej únii vyprodukuje 480 kg odpadu za rok.
Internetová stránka kampane https://www.480.sk sústreďuje všetky relevantné informácie
ohľadom odpadového hospodárstva v Komárne a jeho bezprostrednom okolí.
Projekt obsahuje program 5R, v ktorom sú uvedené možnosti a tipy na znižovanie množstva
odpadov. 5R znamená:
REFUSE – odmietni to, čo nepotrebuješ
REDUCE – stačí mi aj menej
REUCE – opravím to a používam ďalej
RECYCLE – triedim a recyklujem
ROT – kompostujem
pričom: „Najlepší odpad je ten, ktorý ani nevznikol“,

Stránka www.480.sk informuje tiež o spôsoboch separovania, propaguje mapku tzv.
recyklačných bodov – zberných kontajnerov na separovaný zber v meste a okolí.
V rámci podujatí sa najmä hravou formou a osvetovou činnosťou podporuje posilnenie
ekologického myslenia obyvateľov a návštevníkov. Ide napr. o online kvíz, „ Komarátsky
detský festival (Komálom Gyerkőcfesztivál)“, Kolárovský jarmok, Remeselnícke trhy,
organizovanie prednášok a zberu smetí počas letných táborov.
Kreatívne video „A ty vnímaš svoje okolie?“, poukazuje na význam úspor pri znižovaní
množstva odpadov, ako aj na dôležitosť triedenia odpadov.
V rámci kampane 480 bol zorganizovaný „Mikrofest 480“, kde na workshope bolo možné
získať praktické poznatky o znižovaní tvorby odpadu.
Bohatú kreativitu projektu a kampane „480“ ocenila aj hodnotiaca komisia súťaže
Enviromesto 2019 špeciálnym ocenením.
Spolupráca partnerov projektu „480“
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