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PROBLPROBLÉÉM ODSTRAM ODSTRAŇŇOVANIA OVANIA 
ODPADU AODPADU A RECYKLRECYKLÁÁCIA AKO CIA AKO 

JEDNO ZJEDNO Z JEHO RIEJEHO RIEŠŠENENÍÍ
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•• VedieVedieťť charakterizovacharakterizovaťť odpadyodpady
•• PoznaPoznaťť spôsoby odstraspôsoby odstraňňovania odpadovovania odpadov
•• VedieVedieťť charakterizovacharakterizovaťť recyklrecyklááciu a jej vyuciu a jej využžitie v praxiitie v praxi
•• ZrealizovaZrealizovaťť separovaný zber v separovaný zber v šškole  a jej okolkole  a jej okolíí
•• ZapojiZapojiťť sa do ssa do súúťťaažže Recykluj a vyhraje Recykluj a vyhraj
•• VyskVyskúšúšaaťť si recyklsi recyklááciu papiera v praxiciu papiera v praxi
•• CharakterizovaCharakterizovaťť vplyv  odpadov na vplyv  odpadov na žživotnivotnéé prostredieprostredie



•• definovaný ako vec, ktorej sa drdefinovaný ako vec, ktorej sa držžiteiteľľ zbavujezbavuje
•• deldelíí sa na biologicky odbsa na biologicky odbúúraterateľľný a neodbný a neodbúúraterateľľnýný
•• na Slovensku sa vytvorna Slovensku sa vytvoríí za rok 1,5 mil. ton odpaduza rok 1,5 mil. ton odpadu
(463,2 kg/obyvate(463,2 kg/obyvateľľa)a)

•• odpad zneodpad zneččisisťťuje uje žživotnivotnéé prostredie,prostredie,
na jeho znena jeho znešškodnenie je potrebnkodnenie je potrebnéé
vynakladavynakladaťť nemalnemaléé finanfinanččnnéé prostriedkyprostriedky



Odpad delOdpad delííme na:me na:
1.1. OrganickOrganickéé lláátky (bioodpad)tky (bioodpad)
2.2. Drevo, koDrevo, kožža, guma, textila, guma, textil
3.3. Stavebný odpadStavebný odpad
4.4. Papier Papier 
5.5. SkloSklo
6.6. PlastyPlasty
7.7. KovyKovy
8.8. NebezpeNebezpeččný odpadný odpad
9.9. AnorganickAnorganickéé lláátkytky





1.1. SklSkláádkovanie dkovanie 

2.2. SpaSpaľľovanieovanie

3.3. KompostovanieKompostovanie



•• Proces opProces opäätovntovnéého vyuho využžitia materiitia materiáálov.lov.
•• MateriMateriáál sa nemenl sa nemeníí chemicky, iba fyzikchemicky, iba fyzikáálne.lne.
•• Je moJe možžnnéé recyklovarecyklovaťť iba iba ččasasťť odpadu.odpadu.
•• NiektorNiektoréé druhy odpadu sa po recykldruhy odpadu sa po recykláácii menia, incii menia, inéé nie.nie.
•• MMáá veveľľa výhod a výhod –– minimminimáálne znelne zneččisisťťovanie, ovanie, úúsporu sporu 

energie a prenergie a príírodných zdrojov, apod.rodných zdrojov, apod.
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•• Na Slovensku do programu recyklNa Slovensku do programu recykláácie zapojených vecie zapojených veľľkkéé
mnomnožžstvo obcstvo obcíí, v, vääččššina miest a viacerina miest a viaceréé, najm, najmää veveľľkkéé, , 
organizorganizáácie.cie.

•• VyVyččlenenlenenéé stanoviskstanoviskáá majmajúú najnajččastejastejššie 2 aie 2 ažž 4 druhy 4 druhy 
kontajnerov na separovaný zber odpadov, ktorkontajnerov na separovaný zber odpadov, ktoréé ssúú
farebne odlfarebne odlíšíšenenéé..



•• U nU náás asi 20% KO, z toho sa recykluje iba 36%s asi 20% KO, z toho sa recykluje iba 36%
•• Recyklovaný papier nedosahuje Recyklovaný papier nedosahuje úúplne kvalitu plne kvalitu 

pôvodnpôvodnééhoho
•• RecyklRecykláácia spocia spoččííva v oddelenva v oddeleníí vlvláákien celulkien celulóózy od seba zy od seba 

a ich opa ich opäätovnom zlepentovnom zlepeníí
•• Oproti výrobe z dreva o 35% menOproti výrobe z dreva o 35% menššie  zneie  zneččistenie vody, istenie vody, 

aažž o 74% vzduchu a 70% o 74% vzduchu a 70% úúsporu energiesporu energie

•• Jedna tona recyklovanJedna tona recyklovanéého papiera ho papiera 
zachrzachrááni cca 1 ha storoni cca 1 ha storoččnnéého lesaho lesa

•• RecyklovaRecyklovaťť papier je mopapier je možžnnéé iba 4 iba 4 -- 6x, 6x, 
potom sa dpotom sa dáá eeššte kompostovate kompostovaťť



•• RozkladajRozkladajúú sa nekonesa nekoneččne dlhone dlho
•• Je moJe možžnnéé ich recyklovaich recyklovaťť topentopeníím alebo poum alebo použžititíím m 

rozprozpúšúšťťadieladiel
•• Tvoria 7% hmotnosti, ale aTvoria 7% hmotnosti, ale ažž 45% objemu KO45% objemu KO
•• PETE (1) PETE (1) –– spracovaný na umelspracovaný na umeléé vlvlááknakna
•• PVC (3) PVC (3) –– metmetóóda Vinyloop : rozpda Vinyloop : rozpúšúšťťanie v anie v 

metyletylketmetyletylketóónene
•• HDPE (2), LDPE (4) a PP (5) HDPE (2), LDPE (4) a PP (5) –– nnáávrat do výrobyvrat do výroby

•• PolystyrPolystyréén (6) n (6) –– je moje možžnnéé ho ho 
rozprozpúšúšťťaaťť, ale str, ale strááca pri tom ca pri tom 
pôvodnpôvodnéé vlastnostivlastnosti

•• Cena recyklovanCena recyklovanéého plastu od 0,5 ho plastu od 0,5 
€€; n; nááklady na výrobu 0,3 klady na výrobu 0,3 €€ –– 0,4 0,4 €€



•• Spôsob odstraSpôsob odstraňňovania prevaovania prevažžne polymne polyméérneho odpadu rneho odpadu 
bez prbez príístupu kyslstupu kyslííka pri teplote 370ka pri teplote 370--420420°°CC

•• Nie je to horenie, preto nevznikajNie je to horenie, preto nevznikajúú takmer takmer žžiadne oxidy iadne oxidy 
uhluhlííkaka

•• VýslednVýslednéé produkty sprodukty súú prevaprevažžne uhlne uhlíík a uhk a uhľľovodovodííky ky 
(ved(vedľľajajššie produkty ie produkty –– voda, pyrolýzny plyn, resp. aj voda, pyrolýzny plyn, resp. aj 
ďďalalššie lie láátky)tky)

•• SSúú plpláánovannovanéé pyrolýzne prevpyrolýzne preváádzky v Sabinove, Obordzky v Sabinove, Oborííne, ne, 
Moldave nad Bodvou a LieskovciMoldave nad Bodvou a Lieskovci



•• Biologicky sa nerozkladBiologicky sa nerozkladáá
•• Je moJe možžnnéé ho recyklovaho recyklovaťť takmer takmer 

donekonedonekoneččnana
•• TvorTvoríí 12% odpadu, recykluje sa iba 12% odpadu, recykluje sa iba 

26,5%26,5%
•• U nU náás recykluje sklo spol. VETROPACK s recykluje sklo spol. VETROPACK 

NemNemššovováá
•• MMáá vyuvyužžitie aj v stavebnitie aj v stavebnííctvectve
•• ŠŠetrnejetrnejššie je odovzdie je odovzdáávavaťť poupoužžititéé ffľľaašše e 

do zberných miestdo zberných miest
•• RecyklRecykláácia cia ššetretríí asi 25% energie, asi 25% energie, 

prpríírodnrodnéé zdroje aj emisie COzdroje aj emisie CO22 (315 kg na (315 kg na 
1 t skla)1 t skla)



•• Tvoria 5% komunTvoria 5% komunáálneho odpadu, z toho recyklovaných lneho odpadu, z toho recyklovaných 
je 16%.je 16%.

•• RecyklRecykláácia farebných kovov znacia farebných kovov značčne ne ššetretríí suroviny, suroviny, 
nnááklady na dopravu a najmklady na dopravu a najmää energiu a emisie COenergiu a emisie CO22 (na (na 
hlinhlinííku aku ažž 95%).95%).

•• HlavnHlavnéé recyklovanrecyklovanéé kovy skovy súú žželezo, oceelezo, oceľľ a hlina hliníík.k.
•• RecyklRecykláácia spocia spoččííva v roztavenva v roztaveníí a opa opäätovnom stuhnuttovnom stuhnutíí..
•• Tento proces sa môTento proces sa môžže opakovae opakovaťť donekonedonekoneččna.na.
•• Motoristi na Slovensku vyuMotoristi na Slovensku využžíívajvajúú

ššrotovnrotovnéé na nna náákup automobilov. kup automobilov. 
ZoZoššrotovanrotovaníím auta na oficim auta na oficiáálnom lnom 
ššrotovisku zrotovisku zíískajskajúú ššttáátnu dottnu dotááciu ciu 
na nna náákup novkup novéého automobilu.ho automobilu.



•• Zbiera sa na Zbiera sa na ššpecipeciáálnych zberných lnych zberných 
miestach alebo kontajnerochmiestach alebo kontajneroch

•• NajbeNajbežžnejnejšíší druh nebezpedruh nebezpeččnnéého odpadu ho odpadu --
batbatéérierie

•• BatBatéérie obsahujrie obsahujúú ťťaažžkkéé kovy, ktorkovy, ktoréé sa po sa po 
istom istom ččase uvoase uvoľňľňujujúú

•• Výrobcovia sa snaVýrobcovia sa snažžia zniia znižžovaovaťť obsah týchto obsah týchto 
lláátok v battok v batééririáách ch 

•• RecyklRecykláácia pocia poččíítataččov ov -- ide v skutoide v skutoččnosti o nosti o 
výmenu komponentov, prvýmenu komponentov, príípadnpadnúú opravu a opravu a 
opopäätovný predajtovný predaj



•• V spoluprV spoluprááci s Technickými ci s Technickými 
aa zzááhradnhradnííckymi sluckymi služžbami bami 
mesta Michalovce sme sa mesta Michalovce sme sa 
rozbehli separovanie odpadu v rozbehli separovanie odpadu v 
šškole i v jej okolkole i v jej okolíí. . 

•• Rozmiestnili sme v areRozmiestnili sme v areááli li šškoly koly 
i v jej okoli v jej okolíí informainformaččnnéé plagplagááty, ty, 
zbernzbernéé nnáádoby a zadoby a začčali  ali  
separovaseparovaťť odpad.odpad.



•• NaNašša a šškola sa zapojila do kola sa zapojila do 
ssúúťťaažže, ktore, ktorúú vyhlvyhláásila sila 
spolospoloččnosnosťť Milkagro s.r.o. pod Milkagro s.r.o. pod 
nnáázvom zvom „„PomôPomôžž svojej svojej šškole kole 
aa chrchrááňň prpríírodu.rodu.““

•• TTééma sma súúvisela s navisela s našíším m 
separovaným zberom v separovaným zberom v šškole, kole, 
pretopretožže sa poe sa poččas celas celéého ho 
šškolskkolskéého roka konal ho roka konal 
samostatný zber hlinsamostatný zber hlinííkových kových 
ffóóliliíí z mliez mlieččnych výrobkov Sabi nych výrobkov Sabi 







•• Dozvedeli sme sa veDozvedeli sme sa veľľa nových informa nových informááciciíí o odpadoch a o odpadoch a 
spôsoboch ich odstraspôsoboch ich odstraňňovania.ovania.

•• VyskVyskúšúšali sme separovaný zber v praxi a zistili sme, ali sme separovaný zber v praxi a zistili sme, žže sa e sa 
nnáám darilo vyseparovam darilo vyseparovaťť najmnajmää plasty, ktorplasty, ktoréé ssúú obalovým obalovým 
materimateriáálom pre nlom pre náápoje (minerpoje (mineráálky, dlky, džžúúsy, ovocnsy, ovocnéé ššťťavy a avy a 
pod.).pod.).

•• ĎĎalalšíším separovaným odpadom bol papier, ktorý sme zbierali m separovaným odpadom bol papier, ktorý sme zbierali 
dvakrdvakráát v t v šškolskom roku.kolskom roku.

•• Ako sa recykluje papier, to sme si vyskAko sa recykluje papier, to sme si vyskúšúšali priamo v praxi ali priamo v praxi 
vyuvyužžititíím starm staréého novinovho novinovéého papiera.ho papiera.

•• Okrem tradiOkrem tradiččnnéého zberu papiera sme sa zapojili aj do ho zberu papiera sme sa zapojili aj do 
separovanseparovanéého zberu hlinho zberu hlinííka.ka.

•• Uvedenými aktivitami sme sa pokUvedenými aktivitami sme sa pokúúsili znsili zníížžiiťť spotrebu drevnej spotrebu drevnej 
hmoty,  hmoty,  čči nerastných surovi nerastných surovíín na výrobu hlinn na výrobu hlinííka a tým sme ka a tým sme 
prispeli aj k ochrane nprispeli aj k ochrane nášášho ho žživotnivotnéého prostredia.ho prostredia.
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