Nuž a aby sme sa nechválili len sami, uvádzame aj
niekoľko vyjadrení od našich pracovných partnerov:
„Začiatky separácie odpadu v obci nám ukázali, že bez
odborného partnera to jednoducho nemôže fungovať.
Som veľmi rád, že pri zrode ako aj v ďalšom priebehu
našej snahy o ochranu životného prostredia sme spoznali
odborníkov z organizácie Priatelia Zeme - SPZ. Naša
spolupráca je v budúcnosti viac ako istá! Veľmi sa na ňu
teším.“
Radomír Brtáň, starosta obce Košeca
„„Priateľov nezískavame, ale spoznávame“. To by asi
vystihlo moju spoluprácu s Priateľmi Zeme - SPZ.
Poznáme sa dlhé roky, odborne si pomáhame, máme
spoločné ciele, hoci pracujeme na rôznych pozíciách.
Verejná správa s neziskovou organizáciou. Dovolím si
povedať, že za tie roky, čo vedľa seba pôsobíme, stali sa
z nás priatelia. Veľmi si to vážim. A na záver by som použila ešte jeden pekný citát: „Priatelia sú zrkadlom tvojej
osobnosti, v nich sa prejavuje, kto si.“ “
Poznámka: celý môj život je spojený s úctou k životnému
prostrediu a jeho ochranou.
Ing. Zdenka Švajdleníková, Mestský úrad Topoľčany
„Počas môjho ministrovania a poslancovania mi boli
Priatelia Zeme predovšetkým odbornými partnermi, na
ktorých som kedykoľvek mohol obrátiť s prosbou o rady,
informácie a poznatky. Vo väčšine prípadov som sa s ich
stanoviskom stotožnil. Možno ich neurazím, keď poviem,
že som ich považoval aj za mojich priateľov.“
László Miklós, exminister životného prostredia
a exposlanec Národnej rady SR

„„Príroda je oproti nám vo výhode, môže existovať aj bez
nás, ale my bez nej nie...“ A práve Priatelia Zeme – SPZ je
skupinka ľudí, ktorým nie je ľahostajné, ako sa ľudia
k prírode správajú. Počtom ľudí síce malá, ale dosiahnutými výsledkami veľká skupinka bola aj pre naše mestečko
hybným mechanizmom v našich snahách, zámeroch
a aktivitách vo všetkých oblastiach týkajúcich sa odpadového hospodárstva. Dúfam, že to bude i naďalej, za čo
im ďakujeme.“
Ing. Jana Vráblová, riaditeľka Technických služieb Stará
Turá, m.p.o.
„Priatelia Zeme - SPZ pomohli našej obci, pomohli
životnému prostrediu, pomáhajú Zemi. Staňme sa
priateľmi....“
Ing. Martin Rác, starosta obce Bolešov
„Priatelia Zeme - SPZ, sú jej skutočnými priateľmi –
spôsobom života, svojím konaním a šírením posolstva úcty
k nej. Ako niekoľkoročný „štátny úradník“ so spôsobilosťou
na odpadové hospodárstvo viem oceniť ich vysokoodborné vedomosti, ale aj praktické skúsenosti v tejto
oblasti. Bez zaváhania môžem povedať, že na Slovensku
nepoznám kvaliﬁkovanejších odborníkov na problematiku
biologicky rozložiteľných odpadov ako sú Priatelia Zeme SPZ. Prajem im nevyhasínajúce nadšenie a veľa úspechov
v aktivitách pre záchranu našej spoločnej „Matky Zeme“.“
Ing. Monika Medovičová, t. č. prednostka Obvodného
úradu životného prostredia v Nitre
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„Priatelia Zeme, vystavovateľ s entuziazmom pre ušľachtilé
myšlienky, len vydržať priatelia, aby nás bolo viac.“
Ing. Dušan Kováč, riaditeľ BB EXPO

Analýza výnosov a nákladov za rok 2011

„Priatelia Zeme ako mimovládna organizácia má
nezastupiteľné miesto pri "kontrole" orgánov verejnej
správy a vhodnou komunikáciou oboch partnerov by sa
mohli aj navzájom pozitívne ovplyvňovať. Ja osobne sa
o takýto dialóg budem snažiť.„
Ing. Vladimír Blažíček, riaditeľ sekcie environmentálneho
hodnotenia a riadenia, Ministerstvo životného prostredia
SR
„Priatelia Zeme SPZ sú u nás jedinou mimovládnou
organizáciou, ktorá sa dlhodobo venuje téme odpadov.
Už roky upozorňujú verejnosť, štátne inštitúcie a ﬁrmy, že
to koľko odpadu tvoríme a ako s odpadom nakladáme, nie
je úplne v poriadku. Okrem vlastných aktivít - kampaní pre
verejnosť, organizácie odborných podujatí,
pripomienkovania legislatívy, pomáhajú iným - obciam,
školám a občanom, ktorí s odpadom majú problém a chcú
ho riešiť. U Priateľov Zeme SPZ platí sympatická nepriama
úmera - čím viac úspechov, tým menej odpadu. Držím
palce, aby nám všetkým odpadová matematika fungovala
takisto.“
Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis

POLOŽKA

NÁKLADY v EUR

Spotreba materiálu

9 892,00

Spotreba energie

1 512,00

Predaný tovar

1 043,00

Opravy a udržiavanie

1 247,00

Ostatné služby
Daň z motorových vozidiel
Ostatné dane a poplatky

Priatelia Zeme ‐ SPZ
P.O.BOX H‐39; Košice 040 01
tel./fax: 055 / 677 1 677
mobil: 0903 77 23 23
e‐mail: spz@priateliazeme.sk
www.priateliazeme.sk/spz
č. účtu: 4350054728/3100

POLOŽKA

VÝNOSY v EUR

44 178,00

Tržby z predaja služieb

7 532,00

208,00

Tržby za predaný tovar

1 332,00

89,00

Úroky

9,00

Osobitné náklady

1 783,00

Prijaté dary

2 200,00

Iné ostatné náklady

1 367,00

Osobitné výnosy

1 895,00

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

498,00

Prijaté príspevky od iných organizácií

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám

874,00

Prijaté členské príspevky

Náklady spolu

62 691,00

Výnosy spolu

Výročná správa

31 418,00
5 563,00
49 949,00

2011

Rok 2011 bol pre Priateľov Zeme – SPZ opäť úspešný.
Pokračovala realizácia projektu „Triedenie a recyklácia
odpadu – súčasť nášho každodenného života“, ktorý
podporil Recyklačný fond a úspešne sme ukončili projekt
„Trvaloudržateľné vzdelávanie v oblasti ochrany klímy
a prírodných zdrojov prostredníctvom prevencie vzniku
znečistenia“ podporený nemeckou nadáciou DBU. Tiež
sme začali realizovať menší projekt podporený
Medzinárodným vyšehradským fondom s názvom
„Predchádzanie vzniku odpadov - nevyhnutný krok
k udržateľnému regiónu V4“. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi však stúpol počet aktivít realizovaných mimo
projektov.

Medzi najvýraznejšie aktivity, výsledky
a úspechy našej práce v roku 2011 patria:
Zorganizovali sme:
 seminár o triedenom zbere a nakladaní s biologickými
odpadmi v Čadci
 v Topoľčanoch 3. ročník Dňa otvorených dverí
v odpadovom hospodárstve
 v Štítnej nad Vláří – Popov v Českej republike odborný
seminár o nakladaní s biologickými odpadmi
s exkurziou
 konferenciu o znižovaní nákladov na odpadové
hospodárstvo v Banskej Bystrici
 medzinárodnú konferenciu o predchádzaní vzniku
odpadov v Bratislave
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Prednášali sme:
 na konferenciách o nórskych projektoch podporených
Nórskym nančným mechanizmom a Vládou SR
v Banskej Bystrici a Bratislave
 na seminári v Bešeňovej pre ružomberské regionálne
ZMOS
 na seminári o biologických odpadoch v Žiline
na Agrosalóne v Nitre
 na konferencii Recyklácia odpadov 2011 v Bratislave
 na medzinárodnej konferencii Biologicky rozložiteľný
odpad 2011 v Čechách
 na konferencii EkoUniverzity na Slovensku s názvom
“Vízie vs. fakty“ v Banskej Bystrici
 na seminári pre zástupcov balkánskych IPA krajín
v Bruseli o pozitívnych aj negatívnych prípadoch
z odpadovej praxe na Slovensku
 na seminári pre obce Hornej Torysy v Lipanoch
o správnom kompostovaní
 na školení o zavádzaní triedeného zberu pre učiteľov
v Revúcej
Zrealizovali sme:
 609 prednášok v 51 školách v 40 obciach
 pre verejnosť 21 prednášok v 17 obciach pre takmer
850 účastníkov
 Ekotábor Priateľov Zeme pre vyše 40 účastníkov
(Ekotábor má aj vlastnú web stránku)
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Zúčastnili sme sa viacerých dôležitých stretnutí a rokovaní:
 stretnutie odpadárov v NR SR
 viacero stretnutí s vysokými úradníkmi MŽP SR
a SAŽP
 stretnutie so zástupcami Tesca
 stretnutie Pracovnej skupiny Ekofóra k odpadom
Stretli sme sa s Ministrom ŽP, štátnym tajomníkom MŽP,
sekčným šéfom MŽP, riaditeľmi odborov MŽP, poslancami
NR SR, pracovníkmi OUŽP, ...
Zapojili sme sa do medzirezortného pripomienkovacieho
konania k zákonu o EIA (2 rozporové konania) a dosiahli
prijatie viacerých zásadných návrhov.
Zapojili sme sa do procesu SEA a pre Plán odpadového
hospodárstva SR 2011-2015, v SEA sme dosiahli
akceptovanie cca 50% pripomienok (najviac zo všetkých
zúčastnených) a v medzirezortnom pripomienkovacom
konaní (1 rozporové konanie) akceptovanie takmer
všetkých pripomienok, v oboch prípadoch naše
pripomienky prevzal aj Úrad Vlády SR.
Zúčastnili sme sa viacerých stretnutí k novému zákonu
o odpadoch a dosiahli akceptovanie takmer všetkých
našich návrhov.
V rámci tzv. „osvety od domu k domu“ sme navštívili 430
domácností v Bolešove a informovali sme ich o zmene
systému triedeného zberu v obci.

V Partizánskom sme vykonali v 1600 domácnostiach
prieskum nakladania s biologickými odpadmi.
Zorganizovali a vyhodnotili sme 1. ročník celoslovenskej
súťaže Miss kompost 2011.
Vyhodnotili sme 2. ročník súťaže 3Z – Znižuj,
znovupoužívaj, zrecykluj a pripravili sme 3. ročník.
Vďaka nášmu úsiliu sa ani v roku 2011 nezačal výrub
stromov a výstavba nevkusného hotela v parku v košickej
Barci, vyhrali sme na rozkladové konanie na MŽP a celý
proces sa tak vrátil späť asi o rok.
Zapojili sme sa spolu s inými organizáciami do výrubového
konania v Mestskom parku v Košiciach.
Získali sme ocenenie „Zlatý mravec“ 2011 – čestné
uznanie za dlhoročný prínos.
Aj v roku 2011 sme tak naplno presadzovali myšlienky
zlepšujúce životné prostredie a to nielen na Slovensku.
Pri týchto aktivitách sme dostávali výraznú pomoc od
mnohých. Touto cestou ďakujeme všetkým dobrovoľníkom
za ich osobnú pomoc, ale aj mnohým ľuďom z radov
širokej verejnosti za ich nančnú podporu. Taktiež
ďakujeme našim grantovým podporovateľom v roku 2011 –
Recyklačnému fondu, Nadácii DBU a Medzinárodnému
vyšehradskému fondu.

