
SMEŤKOSMEŤKO

Ekoprednáška Smeťka o odpadkochEkoprednáška Smeťka o odpadkoch



ODPAD ODPAD –– Čo je to?Čo je to?

 Jednoducho povedané, odpad je Jednoducho povedané, odpad je 
akákoľvek vec, ktorú už nevyužívame a akákoľvek vec, ktorú už nevyužívame a 
nemá pre nás význam, takže sa jej nemá pre nás význam, takže sa jej 
chceme zbaviť. Z legislatívneho hľadiska chceme zbaviť. Z legislatívneho hľadiska 
je odpadom hnuteľná vec, ktorej sa je odpadom hnuteľná vec, ktorej sa 
držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo 
je v súlade so zákonom alebo osobitnými je v súlade so zákonom alebo osobitnými 
predpismi povinný sa jej zbaviť. predpismi povinný sa jej zbaviť. 



DRUHY ODPADOVDRUHY ODPADOV

 BioodpadBioodpad | | PapierPapier | | SkloSklo | | PlastyPlasty | | 
TextilTextil | | KovyKovy | | Nebezpečný odpadNebezpečný odpad | | 
GumaGuma | | ElektroodpadElektroodpad | | TetrapakyTetrapaky | | 
DrevotrieskaDrevotrieska | | Lieky a liečiváLieky a liečivá | | Drobný Drobný 
stavebný odpadstavebný odpad | | Zmesový odpadZmesový odpad



PREČO TRIEDIŤ ODPAD?PREČO TRIEDIŤ ODPAD?

 Neexistuje žiadny dôvod, prečo by Neexistuje žiadny dôvod, prečo by 
sme nemali triediť odpad a ani sme nemali triediť odpad a ani 
akýkoľvek negatívny dopad triedenia akýkoľvek negatívny dopad triedenia 
odpadu. Všeobecne môžeme odpadu. Všeobecne môžeme 
konštatovať, že triedením odpadu konštatovať, že triedením odpadu 
pomôžeme nielen životnému pomôžeme nielen životnému 
prostrediu, ale v konečnom dôsledku prostrediu, ale v konečnom dôsledku 
aj sebe (po stránke zdravotnej, aj sebe (po stránke zdravotnej, 
sociálnej, ale aj ekonomickej). sociálnej, ale aj ekonomickej). 



ČO S ODPADOM?ČO S ODPADOM?

 Nakladanie s odpadmi vedie k Nakladanie s odpadmi vedie k 
zneškodňovaniu odpadov. Existuje viac zneškodňovaniu odpadov. Existuje viac 
možností zneškodňovania odpadov. Medzi možností zneškodňovania odpadov. Medzi 
hlavné, resp. v súčasnosti najpoužívanejšie, hlavné, resp. v súčasnosti najpoužívanejšie, 
patrí skládkovanie, spaľovanie, skladovanie patrí skládkovanie, spaľovanie, skladovanie 
(prioritne sa týka nebezpečných odpadov) a (prioritne sa týka nebezpečných odpadov) a 
recyklácia odpadov. recyklácia odpadov. 



RECYKLÁCIARECYKLÁCIA

 Ak sa už vec nedá znovu používať, mala Ak sa už vec nedá znovu používať, mala 
by sa recyklovaním vyrobiť znovu resp. by sa recyklovaním vyrobiť znovu resp. 
využiť ako druhotná surovina. Oproti využiť ako druhotná surovina. Oproti 
likvidácii ušetrí prírodné zdroje, energiu a likvidácii ušetrí prírodné zdroje, energiu a 
zníži množstvo odpadu. (Recykláciou sa zníži množstvo odpadu. (Recykláciou sa 
ušetrí až 5ušetrí až 5--násobne viac energie ako násobne viac energie ako 
spaľovaním.) spaľovaním.) 



ZNAČKY NA OBALOCHZNAČKY NA OBALOCH

 Každý obal je vyrobený z nejakého Každý obal je vyrobený z nejakého 
materiálu a môže byť nejasné, z čoho je materiálu a môže byť nejasné, z čoho je 
tenten--ktorý obal vyrobený. Preto sú na ktorý obal vyrobený. Preto sú na 
obaloch rôzne značky, ktoré nás obaloch rôzne značky, ktoré nás 
informujú, čo máme s konkrétnym informujú, čo máme s konkrétnym 
obalom po použití spraviť. Šípky s číslom obalom po použití spraviť. Šípky s číslom 
alebo skratkou nás informujú o materiále, alebo skratkou nás informujú o materiále, 
z ktorého je obal vyrobený. z ktorého je obal vyrobený. 



POZNÁTE ICH?POZNÁTE ICH?

Panáčik s košomPanáčik s košom
Panáčik s košom vyjadruje, že použitý obal máme hodiť do Panáčik s košom vyjadruje, že použitý obal máme hodiť do 

príslušnej nádoby na odpad. príslušnej nádoby na odpad. 

Trojšípkový symbol

Trojuholník s nevyplnenými čiarami označuje výrobky 
alebo obaly zhotovené z recyklovaných materiálov. 

Trojuholník s čiernymi čiarami je pre výrobcov 
povinnosťou, na výrobku musí byť vyznačené, z ktorého materiálu je 
vyrobený. 



TRIEDENIE ODPADUTRIEDENIE ODPADU

 Modrý kôš Modrý kôš -- papierpapier
 Zelený kôš Zelený kôš –– sklosklo
 Žltý kôš Žltý kôš –– pet fľašepet fľaše
 Červený kôš Červený kôš –– konzervy, kovy konzervy, kovy 



ODPADOVÝ KOLÁČODPADOVÝ KOLÁČ



EKO HRYEKO HRY

 Basketbalová“ súťaž Basketbalová“ súťaž -- triafanie odpadu do triafanie odpadu do 
košovkošov

 Puzzle na tému „SMEŤKO“Puzzle na tému „SMEŤKO“
 EkopexesoEkopexeso
 Ťapkacia hraŤapkacia hra
 Pokusy s odpadkamiPokusy s odpadkami
 PET panáciPET panáci
 Na smetiarovNa smetiarov
 a iné a iné 



DOVIDENIADOVIDENIA

..


