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ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 

  
spolu so spolupracujúcimi organizáciami a združeniami 

 
Združenie miest a obcí Slovenska (ďalej len „ZMOS“) v spolupráci s Veľvyslanectvom Ukrajiny v 
Slovenskej republike a s partnermi v oblasti samospráv, cirkví a charity spúšťa s okamžitou účinnosťou 
Logistický model KOMUNAL (ďalej len „LMK“), v rámci ktorého s ohľadom na aktuálnu situáciu 
vyhlasuje 3 moduly aktivácie vlastných a spolupracujúcich združených kapacít: 
            
  

 

Detailné informácie pre mestá a obce  
 

MODUL č. 3  
Čo zabezpečuje predseda okresného združenia miest a obcí v okrese?   
Regionálne predsedníctvo združenia miest a obcí (prípadne mestá, obce, mestské časti okresu) v 
každom okrese SR vyberie okresného koordinátora pomoci do 4.3.2022  
Predseda regionálneho združenia zašle meno a kontaktné údaje (mobilné telefónne číslo a emailovú 
adresu) okresného koordinátora na centrálne riadenie LMK email: ukrajina@zmos.sk do 4.3.2022 
Predseda okresného združenia alebo sám určený koordinátor LMK oznámi meno a kontaktné údaje 
na okresného koordinátora obciam a mestám v okrese  
Okresný koordinátor začne koordinovať  materiálne zbierky v okrese, ktoré organizujú obce a mestá   
Okresný koordinátor v spolupráci s regionálnym združením miest a obcí alebo mestami, obcami, 
mestskými časťami okresu zriadi centrálny sklad materiálnej pomoci v každom okrese SR do 7.3.2022 
Okresný koordinátor zabezpečí jednotný postup pri materiálnych zbierkach v obciach a mestách 
okresu.  
 
 
Čo zabezpečuje okresný koordinátor (OK) pre materiálne zbierky?   
OK zabezpečí do okresného centrálneho skladu dostatočný počet drevených paliet, na ktoré sa bude 
ukladať materiálna pomoc pre Ukrajinu  
OK zabezpečí do okresného skladu ručné paletovacie vozíky (minimálne 2 ks) potrebné na 
manipuláciu s paletami (vozíky odporúčame zapožičať) 

LOGISTICKÝ MODEL KOMUNÁL – detailné info 
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OK zabezpečí do okresného skladu strečové fólie, rukavice pre pracovníkov, štítky na označenie paliet 
(štítky budú zaslané OK na email)  
OK zabezpečí do okresného skladu minimálne 7 pracovníkov na 8 hodinovú pracovnú zmenu k príjmu 
a triedeniu materiálnej pomoci od obcí a miest z okresu. Odporúča sa zabezpečiť 2 pracovné zmeny.  
Pracovníkov do okresného centrálneho skladu odporúčame zabezpečiť: výpomocou zamestnancov z 
jednotlivých obcí/miest v okrese, zapojením dobrovoľníkov, zapojením členov DHZ alebo DHZO, 
zapojením stredných škôl z okresu (študenti zo 4. ročníka )  
Pre nakladanie paliet z centrálneho skladu do kamióna odporúčame zabezpečiť samochodný 
vysokozdvižný vozík (odporúčame)  
 
Čo zabezpečuje okresný koordinátor (OK) pre materiálne zbierky?   
OK vypracuje zvozový plán materiálnych zbierok z jednotlivých mikroregiónov v okrese  
Zvozový plán určí každej obci/mestu presný deň a čas návozu materiálnej zbierky do okresného 
centrálneho skladu  
OK zabezpečí pri príjme materiálnej zbierky do okresného centrálneho skladu triedenie tovaru na 
samostatné palety podľa kľúča triedenia. Správnym roztriedením sa predíde kontaminácii tovaru a 
zjednoduší sa orientácia v tovare  
Tovar na paletu sa ukladá do výšky maximálne 1,5 metra, ťažší tovar dole – ľahší hore, každá paleta sa 
po dokončení nakládky tovaru zatiahne strečovou fóliou a označí štítkami   
 
Kľúč triedenia:  
Trvanlivé potraviny pre dospelých  
Trvanlivé potraviny pre deti do 10 rokov (sunar, detké výživy, piškóty, croissanty, kojenecké vody a 
podobne)  
Nealkoholické nápoje (minerálky, stolové vody, džúsy a podobne)  
Hygienické potreby pre deti (plienky, detské utierky a podobne)  
Hygienické potreby všeobecne (toaletný papier, tekuté mydlá, dezinfekcia, zubné pasty a kefky, 
papierové vreckovky a podobne)  
Zdravotnícke potreby (lekárničky, obväzy, voľne predajné lieky, vitamíny a podobne) 
Posteľné prádlo, vankúše, prikrývky, deky, uteráky, osušky  
Oblečenie pre dospelých  
Oblečenie pre deti  
Karimatky, spacáky, stany a podobne  
 
Čo zabezpečuje okresný koordinátor (OK) pre materiálne zbierky?   
Pri preberaní materiálnej zbierky do okresného centrálneho skladu OK alebo poverená osoba vedie 
evidenciu paliet podľa kľúča triedenia, ktorú po ukončení príjmu vyzbieraného materiálu zašle na 
centrálne riadenie LMK email: ukrajina@zmos.sk  
Pri preberaní materiálnej zbierky do skladu OK alebo poverená osoba vedie samostatnú evidenciu 
špeciálnej materiálnej pomoci, ktorú po ukončení príjmu vyzbieraného materiálu zašle na centrálne 
riadenie LMK email: ukrajina@zmos.sk  
 
Evidencia špeciálnej materiálnej pomoci:  
Detské cestovné postieľky  
Detské kočíky  
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Rozkladacie stany  
Rozkladacie alebo nafukovacie postele   
Matrace  
Lekárničky  
Iné špeciálne pomôcky alebo vybavenie  
 
Čo zabezpečuje obec/mesto pri materiálnej zbierke?   
Pri preberaní darovaného tovaru kontroluje pri potravinách dátum spotreby a neporušenie obalu, aby 
nedošlo ku kontaminácii potravín  
Realizuje triedenie tovaru podľa triediaceho kľúča viď. strana č. 4, ukladanie do kartónových krabíc 
alebo nevratných plastových prepraviek a plastových vriec 
Komunikuje s okresným koordinátorom (OK)  
Spolupracuje pri nakládke a vykládke materiálnej zbierky do okresného centrálneho skladu  
Vypracuje a dodá do okresného centrálneho skladu evidenciu špeciálnej materiálnej pomoci viď. 
strana č. 5  
 
 

Príklad triedenia a ukladania tovarov z materiálnej zbierky pre mestá a obce 
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Odvoz materiálnej zbierky z okresného centrálneho skladu na Ukrajinu,  
hranice alebo iné určené miesto  
Okresný koordinátor (OK) nahlási celkové počty paliet podľa triediaceho kľúča na centrálne riadenie 
LMK email: ukrajina@zmos.sk  
Centrálne riadenie LMK vydá pokyn na odvoz materiálnej zbierky z okresného centrálneho skladu. 
Určí presný termín nakládky, počty paliet a miesto určenia – vykládky tovaru. Tieto informácie budú 
doručené minimálne 24 hodín pred termínom nakládky okresnému koordinátorovi  
Centrálne riadenie LMK zabezpečí dopravu na odvoz materiálnej zbierky a zašle kontaktné údaje na 
dopravu okresnému koordinátorovi a opačne  
OK zabezpečí naloženie kamióna podľa pokynu z centrálneho riadenia  
Celý proces odosielania materiálnej zbierky riadi centrálne riadenie LMK  
 
Sústreďovanie dopravných prostriedkov prevážajúcich materiálnu pomoc na Ukrajinu    
Vozidlo s naloženou materiálnou pomocou prichádza na parkovisko v priemyselnom parku Vranov 
nad Topľou, kde bude skontrolované Finančnou správou SR  
Vodič vozidla prepravujúceho materiálnu pomoc má na parkovisku k dispozícii sociálne zázemie 
vytvorené mestom Vranov nad Topľou  
Materiálna pomoc sa nevykladá ani neskladuje v priemyselnom parku Vranov nad Topľou ale 
pokračuje priamo na hraničný prechod Vyšné Nemecké, resp. na určené miesto vykládky.  
Kontakt pre vodičov na dispečing priemyselného parku Vranov nad Topľou 0918 999 726  
 
 
Súčasťou dokumentu sú dve prílohy týkajúce sa vzoru označovacích štítkov.  
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