Medveď hnedý – hrozba alebo pýcha?
Na Slovensku žije približne 700 až 900 medveďov. Zdržiavajú sa vo
väčšine pohorí stredného a severného Slovenska (Vysoké, Západné,
Belianske a Nízke Tatry, Veľká a Malá Fatra, Slovenské Rudohorie,
Poľana, Strážovské vrchy, Východné Karpaty ...).
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História výskytu medveďa
Predkovia medveďa žili na zemi skôr ako ľudia. Stopy po pravekých medveďoch
žijúcich v jaskyniach sa našli aj na Slovensku, napr. v Demänovskej doline alebo
Stanišovskej jaskyni.
Medveď žijúci v našej krajine je veľkou vzácnosťou v Európe, keďže z mnohých
štátov už vymizol. Aby sa toto majestátne zviera našich lesov zachovalo vo
svojom prirodzenom prostredí aj pre budúce generácie, je potrebná spolupráca
ochranárov, pracovníkov národných parkov, poľovníkov, ale aj verejnosti všetkých návštevníkov a milovníkov našich hôr.
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Najväčšia šelma nášho územia
Aj napriek tomu, že medveď hnedý je najväčšou šelmou našej krajiny, vo
všeobecnosti platí, že je veľmi plachý.
Zväčša zaútočí iba vtedy, ak sa sám cíti v ohrození.

Negatívne stránky medveďa sú často medializované, čo vyvoláva strach
človeka. Nebezpečná situácia však nastane najmä, ak je nedbalo uložená
potrava či odpadky.
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Kompromis spolužitia
Najlepšou cestou ako odstrániť problémy s výskytom medveďov je
predchádzať ich vzniku.
Od turistov a občanov sa očakáva, že pristúpia zodpovedne ku skladovaniu
odpadov a nebudú ich nechávať voľne položené v prírode alebo v mieste
stojiska kontajnerov, od vedúcich samospráv zase, že v rámci svojich
možností zabezpečia zber odpadu tak, aby sa k nemu medveď nedostal.

.

Toto očakávanie od samospráv sa uplatnením nového zákona o odpadoch
do praxe mení na povinnosť zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa
hnedého pre vymedzené územia.
Ponúkame riešenie MOLOK !
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Kontajnery MOLOK
Systém polopodzemných kontajnerov je konštruovaný tak, aby bol zamedzený prístup
zveri k odpadom. Pevným zabudovaním šachty kontajnera do zeme je znemožnené
kontajner prevrátiť.
Veľkosť kontajnera je možné využiť podľa individuálnych potrieb klienta pre danú
lokalitu.
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Úprava vhadzovacieho veka
Špeciálna úprava vhadzovacieho veka je vyvinutá tak,
aby ju dokázal obsluhovať iba človek.
Kontajnery MOLOK so špeciálnou úpravou veka sa
používajú v Národnom parku Algonquin v provincii
Ontario Kanada.
Vhadzovacie veko zamedzujúce
prístup medveďa
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Vhadzovacie veko STANDARD
s možnosťou uzamykania
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Konštrukcia kontajnerov
Opláštenie:
tepelne upravené drevo
kompozitný materiál
hliník
recyklovaný plast

Vhadzovacie veko

Hlavné veko:
HDPE materiál

Rýchloupínací
systém

Telo šachty
HDPE hrúbky 10 mm

Zberné vrece
s patentovaným
systémom výsypu

MOLOK BIO system

Všetky materiály
sú s UV ochranou,
nehrdzavejúce
a recyklovateľné !
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SEMI-HARD
vrece

zálohované sklo
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Hygiena a čistota MOLOK
Vertikálne uloženie odpadov podporuje
pôsobením vlastnej váhy a gravitácie.

hutnenie

objemu

Chlad zeme spomaľuje rozklad odpadov, šírenie baktérií a
zápachu.
Vyprázdňovanie kontajnerov pomocou auta s hydraulickou rukou
zo spodnej časti zásobníku udržiava veko kontajnera a
vhadzovací otvor v čistote.
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MOLOK šetrí priestor pre zeleň
Pre lokality s výskytom medveďa hnedého
je charakteristický obrovský potenciál pre rozvoj
cestovného ruchu a turizmu.
Kontajnery MOLOK zaberajú menšiu plochu a
podporujú skrášlenie prostredia a zachovanie zelene.
Jednoduchosť manipulácie vývozu sa ocení najmä
v zimnom zasneženom období.
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MOLOK v horských oblastiach
Kemp, jazero, zjazdovka ...
... MOLOK nájde uplatnenie všade.
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Monitorovacie zariadenie WASTE: IT

Monitoringom naplnenosti kontajnerov
znižujeme náklady na zvoz odpadov
a zefektívňujeme prácu
komunálnych služieb.
Výborné riešenie pre rekreačné oblasti
vzdialené od pravidelnej zvozovej trasy
vývozcov odpadu.
Občan má možnosť cez
mobilnú aplikáciu zistiť stav
kontajnerov vo svojom okolí.
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ENEX trade, s.r.o.
Zlatovská 1962, 911 05 Trenčín
tel./fax : +421/32 642 09 09

IČO: 45 600 198
IČ DPH: SK 20 23 047 268

Vedenie spoločnosti:
Ing. Peter Plekanec – generálny riaditeľ
manažment, prednášky, konzultácie
23 rokov praxe v oblasti environmentu
plekanec@enextrade.sk

Ing. Ján Hricko – výkonný riaditeľ
manažment a ekonomika, projekty
11 rokov praxe v oblasti environmentu
hricko@enextrade.sk

Obchodné oddelenie:
office@enextrade.sk
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