
Téma:

TRIEDENIE 

ODPADU

Vzdelávací materiál pre 
žiakov 2. stupňa základných 
škôl a študentov stredných 
škôl

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky                                               

– program Podpora regionálneho rozvoja“



ČO JE TRIEDENIE ODPADU?

„Zber oddelených zložiek komunálnych odpadov sa nazýva 
triedený zber odpadov.“



ODPAD A JEHO RECYKLÁCIA

„Recyklácia vracia suroviny, ktoré sa stali odpadom, späť do 
obehu a opätovne využíva odpadovú energiu a vodu.“

Recyklácia skla



VÝHODY RECYKLÁCIE

• významné úspory energie, prírodných zdrojov a financií,

• menej znečistenia, menej skleníkových plynov spôsobujúcich 
klimatickú zmenu

• vytvára nové pracovné miesta.



TRIEDENÍM A RECYKLÁCIOU ŠETRÍME 
PRÍRODNÉ ZDROJE

Koľko sa dá recyklovať z odpadu, 
ktorý produkujeme?

dá sa recyklovať nedá sa recyklovať

80-90 %

Koľko odpadu na Slovensku 
recyklujeme? 

triedime netriedime

48 %52 %



TRIEDENÍM A RECYKLÁCIOU ŠETRÍME ENERGIU

Materiál Úspora

Oceľ 61%

Hliník 97%

Papier 26%

Sklo 43%

Plasty 94%



TRIEDENÍM A RECYKLÁCIOU ZNIŽUJEME 
PRODUKCIU SKLENÍKOVÝCH PLYNOV



TRIEDENÍM A RECYKLÁCIOU VYTVÁRAME NOVÉ 
PRACOVNÉ MIESTA



ČO SA DÁ TRIEDIŤ?

Až 92 % odpadu, 
ktorý doma vyprodukujeme, 
by sme ešte vedeli vytriediť 
a odovzdať na recykláciu!



TIPY PRE TRIEDENIE ODPADU DOMA

• začnime od seba 

• zistime systém triedenia odpadu v našej 

obci/meste a riaďme sa ním

• vyčleňme si doma miesto na triedený 
zber odpadov

• obaly zbavme hrubých nečistôt

• všetky duté obaly stláčajme 

• využívajme zberný dvor

• biologické odpady z kuchyne a záhrady prednostne 
kompostujme sami na vlastnom kompostovisku



TIPY PRE TRIEDENIE ODPADU V ŠKOLE

• oslovme riaditeľa školy, prípadne Radu rodičov alebo školskú 
radu s návrhom

• zbierať môžeme také druhy odpadov, ktoré sa u nás v škole 
najviac tvoria

• vyčleňme si miesta/nádoby na zber vytriedených odpadov 

• oslovme odberateľov za školu alebo sa zapojme do systému 
zberu v obci/meste



TIPY PRE TRIEDENIE ODPADU NA ULICI 
A V OBCI/MESTE
• ak nevieme ako správne triediť, obráťme sa na 

obecný/mestský úrad

• do nádob/vriec na triedený zber vkladajme len to čo tam patrí

• ak nie je triedený zber podľa našich predstáv, žiadajme zmenu

• využívajme zberný dvor a výkupne



PLASTY

• vyrábajú sa z ropy, ktorá je neobnoviteľným 

prírodným zdrojom

• majú síce malú hmotnosť, ale veľký objem

• nerozkladajú sa, postupne degradujú na čoraz menšie 
čiastočky – mikroplasty

• vytriedené plasty sa spracovávajú

do drte (granulát), z ktorých sa

vyrábajú nové výrobky.



PAPIER

• 1 tona zberového papiera zachráni približne 
17 stromov

• papier je možné recyklovať veľmi dobre 
(5 až 8-krát) a následne kompostovať

• pri recyklácii sa papier rozvlákňuje na vlákna celulózy a 
následne opäť spracováva

• až 50 % vstupnej suroviny pri výrobe 
papiera predstavuje druhotná surovina



SKLO

• sklo sa dá recyklovať do nekonečna

• sklo je biologicky neaktívny materiál
(v prírode sa rozkladá až 4000 rokov)

• na Slovensku máme recyklátora skla, ktorý 
má kapacitu spracovať a zrecyklovať všetko odpadové 
sklo z triedeného zberu



KOVY/KOVOVÉ OBALY

• recyklovaním 1 kg odpadovej medi sa ušetrí
142 kg rudy a 80 % energie potrebnej pri 
výrobe

• recyklácia jednej hliníkovej plechovky ušetrí 
elektrinu potrebnú na chod počítača alebo TV počas troch hodín

• recykláciou 670 hliníkových plechoviek získame dostatok 
materiálu na výrobu rámu bicykla



KOMPOZITNÉ OBALY NA BÁZE 
LEPENKY 

• iné názvy – nápojové kartónové obaly,
viacvrstvové kombinované materiály alebo
„ľudovo“ tetrapak

• tetrapak je zložený z 70 až 80 % kartónu, 
20 až 25 % plastu a z 5 % hliníku

• vyrábajú sa z neho panelové steny na 
stavbu domov, hygienické vreckovky, 
utierky, obaly na vajcia a elektroniku



STARÝ TEXTIL

• až 30 % vyrobeného oblečenia sa nikdy 
nepredá

• zo syntetického textilu sa praním do vody 
uvoľňujú mikroplasty – mikrovlákna

• ročne v oceánoch skončí až 500 tisíc ton 
mikroplastov



ODPAD S OBSAHOM ŠKODLIVÍN

• Z 10 kilogramov vyzbieraných mobilných telefónov by sa dal 
vyrobiť jeden zlatý prsteň. 

Zdroj: elekos.skZber elektroodpadu na zbernom dvore



BIOLOGICKÝ ODPAD Z KUCHÝŇ A ZÁHRAD

• kompost je ideálnym prírodným hnojivom pre pestovanie na 
záhrade

• kompostovať sa dá aj v byte pomocou vermikompostérov

• pri dodržaní základných pravidiel kompostovania vieme 
vyrobiť kvalitný kompost za 3-12 mesiacov



ZÁLOHOVANIE

• zálohovanie znižuje odhadzovanie nápojových obalov až o 95 %

• vyzbiera sa viac čistejšej suroviny a priblížime sa k obehovému 
hospodárstvu

• nakladanie s nápojovými obalmi zaplatia tí, ktorí ich používajú, 
čo je spravodlivé

• zlepší sa evidencia nápojových obalov

• v zberových nádobách sa uvoľní priestor pre triedenie iných 
druhov plastov

Zdroj: Instagram -slovenskozalohuje



TRIEDIŤ ODPADY 

DOKÁŽE KAŽDÝ, 

PRIDAJ SA AJ TY!


