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• Kde sa čistilo? Rieka Bodrog od obce Zemplín na Slovensku po 
Sárospatak v Maďarsku

• Kedy sa čistilo? 6. – 8. septembra 2021

• Ako sa čistilo? Z vody na kanoe a aj z brehov rieky (tam, kde to bolo 
možné) - z kanoe bolo možné odstraňovať plávajúci odpad aj odpad 
uviaznutý v naplavenom dreve

Čistenie 2021: 



Čistenie 2021: 

Štatistické údaje - celková hmotnosť odpadu: 3,7 t
• Komunálny odpad: 2 340 kg
• Plasty: 330 kg
• Sklo: 850 kg
• Pneumatiky: 180 kg
• Plechovky: 33 kg



Kto sa čistenia zúčastnil:
• Maďarskí partneri – pomohli pripraviť program, PETI loď na plné 

vrecia s odpadom a odvoz plných vriec na miesto triedenia, náhradné 
vrecia na odpad

• ASP – Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. – 2 motorové člny na 
odvoz vriec s odpadom na miesto triedenia, zamestnanci sa podieľali aj 
na čistení

• Dobrovoľníci, miestni obyvatelia

Čistenie 2021: 



Fotky z čistenia 2021



• Kde sa čistilo? Rieka Bodrog od obce Svätá Mária a Zemplín po obec 
Borša a Klin nad Bodrogom iba na Slovensku

• Kedy sa čistilo? 23. – 24. júna 2022

• Ako sa čistilo? Z vody na kanoe a aj z brehov rieky (tam, kde to bolo 
možné) - z kanoe bolo možné odstraňovať plávajúci odpad aj odpad 
uviaznutý v naplavenom dreve

Čistenie 2022: 



Čistenie 2022: 
Štatistické údaje - celková hmotnosť odpadu: 2,1 t
• Komunálny odpad: 1 640 kg
• PET: 210 kg
• Sklo: 150 kg
• Pneumatiky: 100 kg
• Kovy: 24 kg

Kto sa čistenia zúčastnil:
• ASP – Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. – 2 motorové člny na odvoz 

vriec s odpadom na miesto triedenia, zamestnanci sa podieľali aj na čistení
• Dobrovoľníci, miestni obyvatelia



Fotky z čistenia 2022



Ďakujem za pozornosť!

Henrieta Kiraľvargová 
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja 

Košice, n.o.
Strojárenská 3, 040 01 Košice
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