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Medzinárodný projekt Wastre

Aj Stredná odborná škola technická v 
Tlmačoch sa zapojila do tohto projektu!!!

Projekt je zameraný na zachovanie prírodných zdrojov a

životného prostredia, podporu pokročilých technológií

nakladania s odpadmi, likvidáciu a recykláciu prostredníctvom

vytvorenia on-line systému vzdelávania, s cieľom zlepšiť

vedomosti, zručnosti a kompetencie zamestnancov v rôznych

odvetviach priemyslu, poľnohospodárstva a orgánov verejnej

správy, odborného vzdelávania a prípravy študentov.

Tlmačoch sa zapojila do tohto projektu!!!







Čo sa nachádza v odpadovej 
nádobe?

� 45 % biologický odpad
� 20 % papier
� 12 % sklo� 12 % sklo
� 7 % plasty
� 4 % kovy
� 4 % textil
� 4 % anorganický odpad
� 3 % drevo, guma, koža
� 1% nebezpečný odpad



ČO SA DEJE S ODPADOM ĎALEJ?

Odpad putuje do spaľovní alebo na
skládky.



Spaľovne

Spaľovňa je miesto, kde oheň „požiera“
naše smetie – náš odpad.



Spaľovne

• Znečisťujú ovzdušie
• Sú ekonomicky náročné
• Je to neúčinné využitie energie



Skládky

Sú to miesta v lese, na poli ale aj na
vyhradenom dvore.
Na poli alebo v lese sú nelegálne
skládky.
Na vyhradenom dvore sú legálneNa vyhradenom dvore sú legálne
skládky.



Skládky
Skládky sú veľkým problémom.
Znečisťujú spodné vody a pôdu. Odpad
sa pomaly rozkladá. Vznikajú
nebezpečné skládkové plyny.



Možno si sa s niečím takýmto stretol aj 
ty...



AKO SA DÁ ZABRÁNIŤ 
VZNIKU ODPADU?

� odpad triediť do kontajnerov príslušnej farby
� keď uvidíme niekoho ako dáva odpad na
nesprávne miesto dať ho na správne
� zapájať sa do dobročinných akcií na pomoc a
ochranu prírodyochranu prírody

Tieto koše nájdeš všade
tak, kde sa triedi odpad.



Čo tak triedený zber odpadu?
� ide o zber oddelených zložiek odpadov
� cieľom triedenia odpadu je dosiahnutie
recyklácie alebo opätovného používania
vytriedeného odpadu podľa jednotlivých
druhov odpadu



Papier – obaly, kartóny, zošity
Plasty – odpadové sáčky a koše, plastový 
nábytok
Sklo – výroba nových fliaš
Textil –recyklácia na hrubšie tkaniny
Kovový šrot

Čo môžeme triediť?

Kovový šrot
Bioodpad – kompostovanie



Čo je recyklácia?

Je to proces, pri ktorom sa vytriedený odpad
odváža do zberní a odtiaľ do jednotlivých
podnikov, ktoré ho ďalej spracujú na nové
výrobky.





� zmenší sa množstvo odpadu
� neznečisťuje sa prostredie
� vyseparovaný odpad sa stáva druhotnou surovinou
a vracia sa do výroby
� výroba z recyklovaného odpadu je lacnejšia
� znižuje nároky na prírodné zdroje a energiu

Výhody recyklácie

Kontajnery na separovaný odpad
Biely - biele sklo

Zelený - farebné sklo
Žltý - plasty, PET fľaše, nápojové kartóny

Modrý - papier, lepenka

3Z
ZNIŽUJ
ZNOVUPOUŽÍVAJ
ZRECYKLUJ
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1 tona zberového papiera zachráni 1 tona zberového papiera zachráni 
17 stromov!!!
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Ak
miluješ svoju

Zem,
nie je čo riešiť,

trieď odpad!!!


