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Kúpili ste si nové tričko? Plastový obal, v ktorom bolo zabalené, 
nosiť asi nebudete. Uvarili ste v nedeľu viac, ako ste zjedli? V 

stredu vám to už asi chutiť nebude. Pri našich bežných činnostiach 
vzniká odpad a ani si to popri iných starostiach neuvedomujeme. 
Úplne najlepšie je, keď sa žiadny odpad nevytvorí. Keď ho 
nevytvoríme, nemusíme si lámať hlavu, čo s ním treba urobiť. Ale 
v dnešnej modernej dobe to ide len veľmi ťažko. Najúčinnejšie a 
najlacnejšie je triedenie odpadu priamo v domácnostiach alebo 
v školách, či v kanceláriách. Ak sa trošku zamyslíme, môžeme 
veľmi výrazne znížiť množstvo odpadu ukladaného do zberných 
nádob, čo ušetrí veľa peňazí na dopravu a ďalšie nakladanie s 
odpadom. Veľmi dôležité je vytriediť odpad, ktorý obsahuje 
rôzne nebezpečné látky, ako napríklad baterky alebo lieky. Ak 
takýto odpad vhodíme len do odpadkového koša, takmer vždy 
skončí uložený na skládke, alebo zhorí v spaľovni odpadov a 
škodlivé látky sa tak môžu voľne dostať do životného prostredia. 
Nemusíme ani rozmýšľať nad tým, či máme radšej triediť odpad 
alebo separovať :-).

Pamätajte! TRIEDIŤ = SEPAROVAŤ

SEPAROVAŤ ALEBO 
TRIEDIŤ?

Prvým krokom pri separovaní je oddeliť od seba rôzne 
druhy odpadu už v domácnostiach, kde odpad vzniká. Vo 

väčšine miest sú okrem nádob na komunálny zmiešaný odpad 
umiestnené aj nádoby na separovaný zber. Teda zvlášť na plasty, 
sklo, papier a niekde aj na kovy či kartónové obaly (tetrapaky) 
alebo aj bioodpad. Niektoré obce majú zberné miesta, kde 
môžete odpad pekne vytriediť do týchto farebne odlíšených 
nádob. Niekde zas vyhlasujú separovaný zber v rozhlase a 
rozdávajú napríklad pre triedenie plastov vrecia. Za papier alebo 
kov môžete dostať aj pár drobných v zbernom dvore. Separovaný 
zber v jednotlivých mestách a obciach Slovenska vykonávajú 
rôzne firmy alebo priamo obce.

Separovanie v obciach

Koše na separovaný zber 
môžu vyzerať veľmi pekne
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V súčasnosti by mal byť v každej obci zavedený separovaný 
zber papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných 
odpadov.

Separovaním môžeme znížiť objem zmiešaného 
komunálneho odpadu až o 80%.

V Nemecku na skládky neputuje žiaden komunálny odpad. 
Majú na to vytvorené vhodné podmienky - dostatočné 
množstvo nádob na separovaný zber. Ľudia sú tam 
naučení separovať od útleho detstva, takže to berú ako 
samozrejmosť. Záleží im totiž na čistote a kvalite životného 
prostredia, v ktorom žijú.

V jednotlivých regiónoch Slovenska pôsobia rôzni 
spracovatelia a prepravcovia odpadov. Preto aj separovanie 
odpadu môže byť rôzne. Napríklad, niekde môže 
spracovateľ odpadu do žltého kontajnera (či vreca) zbierať 
nielen plasty, ale aj kovy, prípadne kartónové obaly a pod. 
Preto je veľmi dôležité, aby ste si podmienky triedenia 
overili priamo na kontajneri (kontajner je zväčša označený 
slovne alebo symbolom podľa toho, pre aký druh odpadu je 
určený) alebo u svojho spracovateľa odpadov, aby ste mohli 

správne separovať.

  Viete, že...?

Ako jednoduchšie by ste navrhli znížiť množstvo  
vyhadzovaného odpadu?

Triedite doma odpad? Ako?

Nachádzajú sa v blízkosti vášho bydliska nádoby na všetky 
druhy triedeného odpadu?

Zabezpečuje obec vývoz všetkých zložiek odpadu (sklo, papier, 
plasty, kov, kartónové obaly)?

Skúste vlastnými slovami povedať, čo je odpad.

Zistite, na ktoré druhy odpadov sú určené kontajnery, ktoré sa 
nachádzajú vo vašej obci.

Na štítky farebných tašiek napíšte, čo tam patrí.

V zahraničí môže byť farebnosť zberných nádob iná, ako u nás. 
Na fotografii z Talianska sa farebne zhoduje iba jedna nádoba. 
Ktorá je to?

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:
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KOMUNÁLNY  
ODPAD

Tak sa nazýva odpad, ktorý vytvára človek najmä doma, v práci, 

odpad vznikajúci v obchodoch alebo na úradoch. Sú to napríklad 

rôzne obaly z potravín, nápojov a drogérie, banánové šupky, zbytky 

jedla, použité plienky, starý textil, nepotrebný kancelársky papier alebo 

náplne do tlačiarní, konáre či lístie zo záhrad a parkov.

V mestách a obciach sa komunálny odpad zbiera rôzne. Väčšinou v obciach 

sa odpadové koše/nádoby vyprázdňujú do smetiarskeho auta v určitom 

čase, napríklad v pondelok. Takýto zber nazývame kalendárový. Na 

sídliskách je zaužívaný kontajnerový zber, kde sú umiestnené kontajnery 

na zmiešaný odpad a ďalšie farebné kontajnery na separovaný odpad. 

Výkup odpadu funguje v zberných dvoroch alebo zberných surovinách. 

Tu ľudia získajú peniaze väčšinou za staré železo, iné kovy a papier. Na 

niektorých dvoroch môžete bezplatne odovzdať aj nebezpečný odpad, 

elektrospotrebiče alebo sklo.

Aj obyčajné tužkové baterky môžu byť 
nebezpečným odpadom. Vybité baterky 
sa dajú odovzdať v elektro obchodoch. 
Najlepšie je kupovať si dobíjateľné baterky, 
ktoré sa dajú viackrát dobiť a použiť.

Existujú aj boxy na zber drobných 
elektrozariadení (i-pody, mobily, fény, 
kalkulačky a pod.). Niekedy ich súčasťou 
býva aj box na baterky.

Vyradené lieky nepatria do  
komunálneho odpadu. Nakoľko sú 
to liečivá a teda špeciálne chemické 
prípravky, patria medzi nebezpečný odpad. 
Vyradené lieky je potrebné odniesť späť 
do lekárne a odovzdať lekárnikovi. Tablety, 
kapsuly a čapíky treba vysypať či vytlačiť 
z originálneho obalu a priniesť do lekárne 
vo vrecúšku. Sirupy a kvapky samozrejme 
do vrecúška nesypeme, tie necháme vo 
fľaštičkách. Papierové a plastové obaly 
liekov separujeme zvlášť.

Prepálený  jedlý  olej  taktiež  nepatrí  do 
výlevky, či do záchodovej misy! Precedený 
a čistý ho môžeme zaniesť na niektorú 
z čerpacích staníc. Z neho sa následne 
vyrobí bionafta.

  Viete, že...?



separácia odpadu 5 

RECYKLÁCIA  
ODPADU

V ďalšom texte budeme často spomínať 
separáciu a recykláciu. Čo je separácia, 

už vieme. Viete aj, čo znamená recyklácia?

Recyklácia je znovupoužitie odpadu po jeho 
ďalšom spracovaní - napríklad keď sa zo starých 
novín vyrobí nový toaletný papier. Použitím 
materiálu z odpadu na výrobu ďalších vecí 
ušetríme energiu, materiál a tým aj prírodné 
zdroje. Takto zároveň znížime znečistenie 
životného prostredia množstvom odpadu.

Niektoré druhy odpadu nevyžadujú 
komplikované spracovanie, aby sa ďalej mohli 
využiť - napríklad taká sklenená fľaša, ktorá sa 
jednoducho iba umyje a vráti naspäť k plneniu 
nejakým nápojom.

Predtým, než sa odpad určený na recykláciu 
(druhotná surovina) spracuje, musí sa 
dôsledne vytriediť na tzv. dotrieďovacích 
linkách. Tu sa odpad vytriedi podľa druhu 
(napríklad farebné a biele PET fľaše alebo 
sklo) a odstránia sa nežiaduce odpady, ktoré 
hodil niekto do nesprávneho kontajnera. Pred 
spracovaním sa z tejto druhotnej suroviny 
odstránia všetky nečistoty. Niekedy sa však 
tieto nečistoty odstraňujú len veľmi ťažko, 
prípadne môžu znehodnotiť túto potenciálnu 
druhotnú surovinu. Preto sa nesmie hádzať 
napríklad špinavý či mastný papier do 

kontajnera na papier. 

• šetria sa nerastné suroviny a prírodné zdroje - lesy, pôda a voda
• šetrí sa energia
• vyprodukuje sa menej odpadov, ktoré zaťažujú životné prostredie
• neznečisťuje sa prostredie skládkami
• zvyšuje sa environmentálne povedomie obyvateľstva - ľudia myslia 

viac ekologicky

Prečo vlastne recyklovať?

• dôsledne dodržiavať triedenie podľa farby kontajnerov,
• dávať do týchto kontajnerov iba odpad, ktorý tam skutočne patrí

• nedávať do kontajnerov na separovaný zber silne znečistený odpad

Pri triedení odpadu je dôležité:
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Z recyklovaných materiálov sa vyrábajú produkty, ktoré sú 
väčšinou trošku nižšej kvality, ale stále užitočné. Opačným 

procesom je takzvaná upcyklácia, kedy z použitých materiálov 
vyrobíme veci vyššej kvality či hodnoty. Preto si dvakrát 
rozmyslite, či použitú vec vyhodíte alebo využijete inak, možno 
ešte lepšie. Klasická recyklácia spotrebuje určité množstvo 
energie na spracovanie surovín. Upcyklácia potrebuje len 
energiu svojho tvorcu a jeho fantáziu. Avšak recyklácia aj 
upcyklácia sú spôsoby, ktoré prispievajú k zachovaniu a hlavne 
šetreniu životného prostredia.

Niektoré príklady upcyklácie uvádzame na obrázkoch.

Upcyklácia

Na majstrovstvách sveta vo futbale v roku 2010 sa vyrobili dresy z recyklovaných PET fliaš. Na výrobu jedného dresu sa 
použilo 8 PET fliaš.

Po spracovaní - recyklovaní dobre vytriedených plastových PET fliaš sa môže vyrobiť napríklad fleecová bunda alebo 
ďalšie plastové nádoby.

  Viete, že...?

Pred nástupom plastových fliaš sa nápoje, vrátane mlieka či jogurtov 

predávali kedysi len v sklených fľašiach či pohároch. Takmer všetky 

fľaše sa zálohovali a vracali (za každú zakúpenú fľašu sa platila predajcovi 

záloha a pri navrátení fľaše sa záloha vrátila kupujúcemu späť). Dnes 

sa už v sklených fľašiach predáva oveľa menej druhov nápojov a nie 

všetky typy fliaš sú vratné. To je škoda. Pretože sklenené fľaše sa dajú 

po dôkladnom umytí použiť ešte veľakrát. Sklo sa v niektorých mestách 

dá triediť do kontajnerov na biele (číre) a farebné sklo (najmä zelené 

a hnedé). Zo zmiešaného skla sa po jeho spracovaní dá urobiť už len 

farebné sklo. Sklo patrí medzi najlepšie recyklovateľný odpad, pri 

ktorom sa dá ušetriť veľmi veľa energie a surovín na výrobu nového 

skla. V závodoch sa odpadové sklo rozdrví, zbaví zvyškov vrchnákov a 

nálepiek a potom putuje do taviacej pece. Sklo sa dá takto recyklovať 

takmer donekonečna. Čo je ale najlepšie, najzdravší obal je práve 

sklenený. Keďže sklo nereaguje so žiadnou látkou, neuvoľňuje sa do 

potravín alebo nápojov.
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Z recyklovaných materiálov sa vyrábajú produkty, ktoré sú 
väčšinou trošku nižšej kvality, ale stále užitočné. Opačným 

procesom je takzvaná upcyklácia, kedy z použitých materiálov 
vyrobíme veci vyššej kvality či hodnoty. Preto si dvakrát 
rozmyslite, či použitú vec vyhodíte alebo využijete inak, možno 
ešte lepšie. Klasická recyklácia spotrebuje určité množstvo 
energie na spracovanie surovín. Upcyklácia potrebuje len 
energiu svojho tvorcu a jeho fantáziu. Avšak recyklácia aj 
upcyklácia sú spôsoby, ktoré prispievajú k zachovaniu a hlavne 
šetreniu životného prostredia.

Niektoré príklady upcyklácie uvádzame na obrázkoch.

SKLO

Pred nástupom plastových fliaš sa nápoje, vrátane mlieka či jogurtov 

predávali kedysi len v sklených fľašiach či pohároch. Takmer všetky 

fľaše sa zálohovali a vracali (za každú zakúpenú fľašu sa platila predajcovi 

záloha a pri navrátení fľaše sa záloha vrátila kupujúcemu späť). Dnes 

sa už v sklených fľašiach predáva oveľa menej druhov nápojov a nie 

všetky typy fliaš sú vratné. To je škoda. Pretože sklenené fľaše sa dajú 

po dôkladnom umytí použiť ešte veľakrát. Sklo sa v niektorých mestách 

dá triediť do kontajnerov na biele (číre) a farebné sklo (najmä zelené 

a hnedé). Zo zmiešaného skla sa po jeho spracovaní dá urobiť už len 

farebné sklo. Sklo patrí medzi najlepšie recyklovateľný odpad, pri 

ktorom sa dá ušetriť veľmi veľa energie a surovín na výrobu nového 

skla. V závodoch sa odpadové sklo rozdrví, zbaví zvyškov vrchnákov a 

nálepiek a potom putuje do taviacej pece. Sklo sa dá takto recyklovať 

takmer donekonečna. Čo je ale najlepšie, najzdravší obal je práve 

sklenený. Keďže sklo nereaguje so žiadnou látkou, neuvoľňuje sa do 

potravín alebo nápojov.

Aký je rozdiel medzi vratnými a nevratnými 
fľašami?

Z akých základných surovín sa vyrába sklo?

Zistite, v ktorých mestách Slovenska boli v 
minulosti veľké sklárne a kde sa sklo vyrába v 
súčasnosti.

Čo všetko máte doma zo skla?

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

V Európe sa v roku 2011 zrecyklovalo vyše 70 % použitého 
skla. Kým Švajčiari, Belgičania alebo Švédi zozbierali okolo 95 

% použitého skla, Česi 74 %, Slováci však len necelých 47 %.

  Viete, že...?



8 separácia odpadu

Veľmi rozšíreným plastom je tzv. 
polyetyléntereftalát, skratka PET, ktorý 

bol uvedený na trh začiatkom 70. rokov. 
Pre svoje vlastnosti je veľmi obľúbený 
u výrobcov – ľahká výroba, priehľadnosť, 
pevnosť, izolácia. Ekológovia ich však 
nemajú radi. Takmer každá druhá PETka 
končí na skládke, alebo niekde len tak 
pohodená. Pri recyklácii sa drvia na 
granulát, ktorý  sa síce používa na výrobu 
ďalších materiálov, ale už omnoho nižšej 
kvality. Z plastových granulátov sa vyrábajú 
napríklad prepravky, vedrá alebo plastové 
zatrávňovače.

Veľké množstvo plastov je umiestnených 
na skládky, alebo sa spaľujú. Takto sa do 
prírody dostávajú škodlivé látky. Preto keď 
už používame plasty, treba ich separovať.
A zapamätajte si: PLASTY NIKDY 
NESPAĽUJTE! Obyčajným spaľovaním sa do 
ovzdušia dostávajú jedovaté látky.

Veľmi komplikovanou skupinou z hľadiska recyklovania sú plasty, ktoré tvoria v komunálnom odpade veľké množstvo, ani 
nie tak do hmotnosti, ale do objemu. Najväčším problémom pri ich recyklácii je rôznorodosť plastov a kombinovanie 

rôznych typov pri jednom výrobku. Na dotrieďovacích linkách, v závodoch sa ručne tieto druhy plastov ešte triedia na PET 
fľaše, fólie a penový polystyrén.

Určite ste už zažili na škole zber starého papiera. 
Starý alebo inak nazývaný aj zberový papier sa 

najčastejšie používa na výrobu baliacich a toaletných 
papierov či kartónov. Separácia a následná recyklácia 
papiera je dôležitá hlavne kvôli zníženiu spotreby 
dreva, z ktorého sa papier vyrába. Keďže drevo sa ťaží 
v lesoch, môžeme povedať: „Separuj papier, zachrániš 
stromy!“. Zachovanie lesov a stromov je veľmi dôležité, 
keďže produkujú kyslík, ktorý dýchame, čistia ovzdušie 
a sú nenahraditeľnou zložkou prírody. 

Ak máte doma nejaký zberový papier, nemusíte 
čakať na školský hromadný zber. Papier môžete 
odovzdať aj v zbernom dvore, kde zaň dostanete 
dokonca peniaze. Mimochodom, za zmiešaný papier 
dostanete najmenej, preto je dobré tento starý papier 
triediť. Objem takto vytriedeného papiera sa zmenší 
lisovaním. Potom putuje do papierní. Tu z neho vyrobia 
noviny, krabice, zošity, kuchynské utierky, toaletný 
papier alebo obaly na vajíčka. Užitočné, však?

PAPIER

Recyklovaný papier nie je úplne biely, pretože farby 
zo starého papiera sa pri recyklácii nedajú úplne 
odstrániť.

Buničina je surovina vznikajúca pri výrobe papiera. 
Používa sa tiež na výrobu tampónov či plienok, keďže 
dobre absorbujú vlhkosť.

Papier môžeme recyklovať 5 až 7-krát.

Až 17 stromov môžeme zachrániť separáciou 1 tony 
papiera.

  Viete, že...?

Pred odovzdaním papiera do zberu je vhodné papier rozdeliť 
podľa druhov: 
• staré noviny, časopisy,
• vlnité lepenky a hnedý baliaci papier,
• kancelárske papiere,
• zmiešaný zberový papier.

Pri recyklácii papiera sa spotrebuje menej energie, vody 
a nepoužíva sa toľko chemikálií na rozklad drevnej hmoty.

Ako triediť zberový papier

Čo všetko nepatrí do triedeného papiera?

  

Otázky:
Proces lisovania papiera do balíkov
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Veľmi rozšíreným plastom je tzv. 
polyetyléntereftalát, skratka PET, ktorý 

bol uvedený na trh začiatkom 70. rokov. 
Pre svoje vlastnosti je veľmi obľúbený 
u výrobcov – ľahká výroba, priehľadnosť, 
pevnosť, izolácia. Ekológovia ich však 
nemajú radi. Takmer každá druhá PETka 
končí na skládke, alebo niekde len tak 
pohodená. Pri recyklácii sa drvia na 
granulát, ktorý  sa síce používa na výrobu 
ďalších materiálov, ale už omnoho nižšej 
kvality. Z plastových granulátov sa vyrábajú 
napríklad prepravky, vedrá alebo plastové 
zatrávňovače.

Veľké množstvo plastov je umiestnených 
na skládky, alebo sa spaľujú. Takto sa do 
prírody dostávajú škodlivé látky. Preto keď 
už používame plasty, treba ich separovať.
A zapamätajte si: PLASTY NIKDY 
NESPAĽUJTE! Obyčajným spaľovaním sa do 
ovzdušia dostávajú jedovaté látky.

PET
Nie je správne zaťahovať uzávery na PET fľašiach, keď ich hádžeme 
do kontajnera.  Nedajú sa potom dobre lisovať, keďže v nich zostane 
vzduch.

Plasty uložené na skládkach zostávajú v prostredí niekedy aj tisícky 
rokov nezmenené.

Znečistené plasty je niekedy nemožné recyklovať.

Z chemickej látky označovanej ako HDPE, ktorá patrí medzi plasty, sa 
vyrábajú mikroténové sáčky, ale aj boby, potrubia alebo prepravky.

  Viete, že...?

Veľmi komplikovanou skupinou z hľadiska recyklovania sú plasty, ktoré tvoria v komunálnom odpade veľké množstvo, ani 
nie tak do hmotnosti, ale do objemu. Najväčším problémom pri ich recyklácii je rôznorodosť plastov a kombinovanie 

rôznych typov pri jednom výrobku. Na dotrieďovacích linkách, v závodoch sa ručne tieto druhy plastov ešte triedia na PET 
fľaše, fólie a penový polystyrén.

PLASTY

Z čoho sa vyrábajú plasty?

Zistite, aké ďalšie predmety sa vyrábajú z recyklovaných plastov.

Zistite, čo patrí a čo nepatrí do nádoby na separovaný zber plastov.

S plastmi sa stretávame každý deň. Porozmýšľajte, čo všetko počas dňa 
používate z plastov a čím by ste vedeli tento plast nahradiť.

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:
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VRSTVENÉ  
KARTÓNOVÉ OBALY

Najmä mlieko a džúsy sa dnes balia do kartónových obalov. Mnohí z nás ich nazývajú tetrapaky. Tieto obaly sa 
skladajú z najväčšej papierovej vrstvy, plastovej a kovovej fólie. Najčastejšie sa separujú do kontajnerov na plasty a 

papier,  v niektorých mestách a obciach majú na to samostatné oranžové kontajnery.

Recyklácia týchto kartónov môže prebiehať dvomi spôsobmi. Pri prvom spôsobe sa jednotlivé vrstvy oddelia a potom 
samostatne spracovávajú. Potom sa napríklad papierový kartón recykluje ako normálny papier. Druhým spôsobom je ich 

drvenie a následná výroba napríklad stavebných izolačných dosiek.

Prvýkrát sa potravina zabalila do 
kartónových obalov pred šesťdesiatymi 
rokmi vo Švédsku. Bolo to práve mlieko.

Z recyklovaných kartónov sa vyrábajú 
brikety na kúrenie.

  Viete, že...?
Akej farby sú kontajnery (alebo vrecia), do ktorých dávame tetrapakové 
obaly?

Zistite, koľko firiem na Slovensku spracováva tetrapaky.

Skúste vymyslieť, na čo všetko by ste vedeli využiť prázdny tetrapakový 
obal od mlieka či džúsu.

 

 

 

Úlohy:

 

Otázky:

Konzervy, plechovky, ale aj obaly z čipsov či krekerov 
sa tiež dajú veľmi pekne separovať a následne  

recyklovať. Patria do červeného alebo čierneho kontajnera. 
Staré železo, teda rôzne plechy, drôty či rúry je lepšie 
odovzdať do zberného dvora. Farebné kovy ako meď, 
cín alebo hliník majú dokonca oveľa vyššiu cenu. Takto si 
jedným “vrzom” privyrobíte a zároveň pomôžete životnému 
prostrediu. Kovový odpad sa následne spracováva tavením 
vo veľkých hutníckych peciach. Pri teplotách aj 1700 
°C sa všetky nečistoty či papierové štítky spália. Z takto 

roztaveného kovu sa nanovo vyrábajú plechovky,  

Strešná krytina z recyklovaných tetrapakov Biouzávery tetrapakov 
z cukrovej trstiny
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KOVY

Najmä mlieko a džúsy sa dnes balia do kartónových obalov. Mnohí z nás ich nazývajú tetrapaky. Tieto obaly sa 
skladajú z najväčšej papierovej vrstvy, plastovej a kovovej fólie. Najčastejšie sa separujú do kontajnerov na plasty a 

papier,  v niektorých mestách a obciach majú na to samostatné oranžové kontajnery.

Recyklácia týchto kartónov môže prebiehať dvomi spôsobmi. Pri prvom spôsobe sa jednotlivé vrstvy oddelia a potom 
samostatne spracovávajú. Potom sa napríklad papierový kartón recykluje ako normálny papier. Druhým spôsobom je ich 

drvenie a následná výroba napríklad stavebných izolačných dosiek.

Konzervy, plechovky, ale aj obaly z čipsov či krekerov 
sa tiež dajú veľmi pekne separovať a následne  

recyklovať. Patria do červeného alebo čierneho kontajnera. 
Staré železo, teda rôzne plechy, drôty či rúry je lepšie 
odovzdať do zberného dvora. Farebné kovy ako meď, 
cín alebo hliník majú dokonca oveľa vyššiu cenu. Takto si 
jedným “vrzom” privyrobíte a zároveň pomôžete životnému 
prostrediu. Kovový odpad sa následne spracováva tavením 
vo veľkých hutníckych peciach. Pri teplotách aj 1700 
°C sa všetky nečistoty či papierové štítky spália. Z takto 

roztaveného kovu sa nanovo vyrábajú plechovky,  

 
konzervy, kľúče, bicykle a rôzne iné výrobky.

Recykláciou železa sa šetrí životné prostredie – spotrebuje 
sa menej železnej rudy, vody aj energie na ťažbu a dopravu.

Veľkými narušiteľmi životného prostredia sú hlinikárne, 
a to najmä prachom a veľkou spotrebou rudy s obsahom 
bauxitu. Hliník sa používa najmä na výrobu nápojových 
plechoviek a kovových uzáverov na jogurty. Vďaka svojim 
dobrým vlastnostiam sa využíva v stavebníctve, pri výrobe 
automobilov, bicyklov a v energetike.

Ťažba bauxitu, z ktorého sa hliník 
vyrába, prašnosť a popolček devastujú 
životné prostredie.

Mnoho vzácnych kovov, ktoré 
sa používajú pri výrobe mobilov 
a počítačov, sa ťaží v Afrike. V týchto 
baniach pracujú chudobní ľudia a často 
aj deti v ťažkých podmienkach za veľmi 
málo peňazí. 

  Viete, že...?
Z akého kovu sú klasické 
plechovky od nápojov?

Čo znamená, že kovy sú 
vodivé? Sú všetky kovy vodivé?

Zistite, v ktorom slovenskom 
meste sa vyrába hliník.

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

Dotrieďovanie kovovévo odpadu
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Bioodpad je organická hmota, ktorá sa dokáže dobre rozložiť v pôde. Obsahuje veľa živín, ktoré môžeme vo forme 
kompostu vrátiť do pôdy, a tak ju zúrodniť.

Pokiaľ máte záhradku, kompostujte. Ak záhradku nemáte, trieďte bioodpad a potom ho odneste príbuznému alebo 
známemu, ktorý kompost má, alebo ho odneste do kontajnera, ktorý je na to určený. Býva väčšinou hnedej alebo čiernej 
farby. Ak už niet kam bioodpad zahodiť, môžete ho v malých množstvách vyniesť niekde za mesto, obec, či na pole, kde 
sa bez problémov rozloží. Keď ho necháte v zmiešanom odpade a  dostane sa na skládku, bude tam hniť a kvasiť spolu 
s ostatným odpadom. Tak vznikajú škodlivé plyny, ktoré unikajú do ovzdušia.

BIOODPAD

Proces premeny kompostu na úrodný humus
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lístie, tráva, ovocie, zelenina, čajové sáčky, kávové 
usadeniny, časti rastlín, drevná štiepka z konárov, čisté 
piliny, hlina z kvetináčov

zvyšky jedla, jedlé oleje, kosti, mäso, koža, uhynuté zvieratá, 
znečistené piliny

Medzi bioodpad patrí: Medzi bioodpad nepatrí:

Organický odpad tvorí 30 – 45 % váhy aj objemu všetkého 
komunálneho odpadu, preto je jeho separácia veľmi 
dôležitá.

Spaľovanie suchého lístia a konárov zo záhrad, ako aj 
vypaľovanie trávy je od roku 2006 u nás zakázané!

  Viete, že...?
Má vaša obec spoločné obecné kompostovisko?

Ktorý živočích je veľkým pomocníkom pri 
kompostovaní (živí sa bioodpadom a produkuje látky 
bohaté na živiny)?

  

Otázky:
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V súčasnosti si už kúpime oblečenie za pár 
drobných. Tričká a mikiny sa nám hromadia 

v skriniach, nevieme čo s nimi. Mnohí z nás tieto 
veci jednoducho vyhodia. Boli ste už niekedy v 
“sekáči” (second hande)? Predáva sa tam nosené 
oblečenie za výrazne nižšie ceny ako v obchodoch 
a kvalitou sú naozaj porovnateľné... dokonca aj 
lepšie. Ak už nechcete oblečenie, zaneste ho do 
takéhoto obchodu alebo do veľkých kontajnerov 
na textil, kde môžete vložiť čisté oblečenie. 
To bude následne zaslané do niektorých zo 
špecializovaných centier, ktoré zabezpečia, aby sa 
oblečenie dostalo k ľuďom, ktorí ho potrebujú - či 
už u nás, alebo v zahraničí.

Textil sa dá aj recyklovať. Starý textil z prírodných 
vlákien (vlny, bavlny) sa dá využiť pri výrobe 
niektorých typov kobercov.  Textil sa nastrihá 
na tenké prúžky, ktoré sa vtkajú do koberca. 
Zo zberového textilu sa vyrábajú aj netkané 
textílie, ktoré sa používajú v stavebníctve, 

poľnohospodárstve alebo v priemysle.

Zberový textil roztrhaný na malé kúsky možno tiež lisovať s pridaním tmelu 
na zvukovo-izolačné a zvukovo-absorbčné výrobky.

Z recyklovanej vlny a bavlny sa vyrábajú interiérové tapety, ktoré sa veľmi 
jednoduchým spôsobom nanášajú valčekom na steny.

  Viete, že...?

TEXTIL

Čo si myslíte o ľuďoch, ktorí nakupujú oblečenie alebo iné veci v second handoch 
či v bazároch?

Skúste si približne zrátať, koľko by vás ročne stálo oblečenie zo second handu. 
Diskutujte na tému: „Je nevyhnutné kupovať si len úplne nové veci na oblečenie?“

Ideálny spôsob, ako sa zbaviť vecí, ktoré už nenosíme, je burza ošatenia. Skúste 
ju zorganizovať u vás v škole. Veci, ktoré sú vám povedzme malé, môžu urobiť 
radosť mladším deťom a vy tu možno objavíte nové kúsky do svojho šatníka.

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

Kontajner na zber oblečenia
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Táto publikácia je súčasťou projektu Bio-profily miest a obcí Slovenska. Vaše výsledky môžete zaznamenať aj 
do elektronických záznamových kariet na www.sombio.sk. Na stránke prebehne automatické vyhodnotenie 
a vy sa môžete spolu s vašou samosprávou zapojiť do celoslovenského vyhodnocovania bioprofilov miest a 
obcí.

PROJEKT: SEPARÁCIA ODPADU V OBCI

Požiadajte samosprávu (obec, mesto) o ročné hlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním za posledných 
5 rokov. Samospráve ho dáva spracovateľ/odvozca odpadu vždy za predchádzajúci rok. Do tabuľky si vpíšte 
jednotlivé druhy odpadov, ktoré nájdete v hláseniach a ich množstvo v tonách (zmesový komunálny odpad, 
obaly zo skla, obaly z plastov, objemný odpad z komunálneho odpadu, vyradené elektronické a elektrické 
zariadenia a pod.). 

Porovnajte vývoj jednotlivých zložiek odpadu v priebehu 5 rokov. 

Lokálny bioindikátor
Počet, podiel a vývoj vyseparovaných zložiek odpadu
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Záznamová karta 2:

Záznamová karta 1:
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POUŽITÉ ZDROJE:

http://www.psas.cz/index.cfm/sluzby-firmam/odpady/svoz-bioodpadu/

co-je-bioodpad/

http://strategie.e15.cz/prilohy/s-retail/obaly-kartony-versus-plasty-a-

jejich-likvidita-469089

http://www.zelenybod.sk/sk/Ako-separovat.alej

http://www.priateliazeme.sk/spz/titulka
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