VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE –
PÁR OTÁZOK O ODPADE
Otázky a odpovede zamerané na triedenie odpadu a recykláciu
1. Čo je odpad?
Akákoľvek vec, ktorú už nevyužívame a nemá pre nás význam, takže sa jej chceme zbaviť.

2. Čo sa deje s odpadom?
Ten, ktorý nevytriedime, skončí na skládke alebo v spaľovni a ten, ktorý vytriedime, tak sa
recykláciou vracia naspäť do výroby. Z recyklovaného papiera môžeme mať noviny, toaletný
papier, z plastových fliaš môžu vzniknúť fleesové bundy, z plechoviek z nápojov môže byť
nový rám bicykla...

3. Čo je to skládka odpadu?
Je to miesto, kde je „odložený“ odpad, ktorý nebol, resp. nedal sa vytriediť. Skládky odpadu
sú náročné na priestor, vytvárajú sa na nich nebezpečné plyny a môže prísť aj k znečisteniu
podzemných vôd. Odpad sa na nich rozkladá veľmi dlho, niekedy až tisíce rokov.

4. Prečo triediť odpad?
Triedenie odpadu výrazne zmenšuje množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládky, redukuje čierne skládky odpadov, znižujú sa náklady na odvoz odpadu na skládku, šetria
sa prírodné zdroje a suroviny. Zároveň sa znižujú nepriaznivé vplyvy pôsobenia človeka na
životné prostredie, čím prispievame k čistejšiemu životnému prostrediu. A v neposlednom
rade, triedenie odpadov umožňuje opätovné využitie odpadov recykláciou.

5. Triedenie odpadov
Je to oddelenie druhotných surovín od ostatného zmesového odpadu s cieľom ich ďalšieho
spracovania – recyklácie. Minimálne 80 % komunálnych odpadov je možné recyklovať.

6. Prečo je potrebné triediť odpad? Aký je prínos triedenia odpadu?
• Znižuje sa množstvo komunálneho odpadu, ktorý by inak skončil na skládke
či v spaľovni.
• Šetria sa prírodné zdroje a suroviny.
• Čistejšie životné prostredie.
• Opätovné využitie vytriedených odpadov recykláciou.

7. Ako znížiť množstvo odpadov?
• Zabráňte vzniku odpadov – nakupujte len tovar, ktorý skutočne potrebujete.
Uprednostňujte tovar, ktorý má minimálne množstvo obalov.
• Trieďte odpad – snažte sa vytriediť čo najviac odpadu, ktorý vyprodukujete.
• Vzdelávajme seba aj deti.

8. Čo je najviac priaznivé pre ľudí a životné prostredie?
• Predchádzanie alebo minimalizácia tvorby odpadu
• Opätovné používanie
• Recyklácia a kompostovanie
• Energetické zhodnocovanie (spaľovanie)
• Skládkovanie
9. Prečo triediť papier?
Triedením papiera šetríme nielen lesy, ale tiež vodné zdroje a energie. Z vytriedeného papiera sa ďalej vyrába novinový papier, zošity, lepenkové krabice, toaletný papier, obaly
na vajíčka a podobne. Zaujímavosťou pre vás určite bude, že papier je možné recyklovať
päť až sedemkrát!
1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov.

10. Z čoho sa vyrába papier?
Hlavnou surovinou na výrobu papiera je drevo rýchlo rastúcich stromov, ako sú smrek, jedľa,
topoľ, jelša a buk.

11. Zmesový komunálny odpad
Je odpad z miest a obcí, ktorý zostane po vytriedení druhotných surovín a nakoniec skončí
na skládke alebo v spaľovni odpadov.

12. Z akých zložiek sú tvorené nápojové kartóny?
Nápojové kartóny, napríklad obaly z mlieka či džúsu, sú kompozitným obalovým materiálom.
To znamená, že nie sú vyrobené z jedného materiálu. Najčastejšie sú tvorené zo 75 % papiera,
20 % plastu (polyetylén – PET) a z 5 % hliníkovej fólie.

13. Je potrebné vytriedený odpad pred vyhodením umývať?
Odpad nesmie obsahovať hrubé nečistoty, nie je ho však potrebné dočista umyť teplou vodou
ani saponátom. Ak obal obsahuje zvyšky potravín, stačí ho vypláchnuť úžitkovou vodou.

Tento materiál vznikol ako vzdelávacia pomôcka na podporu triedeného zberu a má motivovať deti
a mládež k správnemu triedeniu odpadu. Je súčasťou vzdelávacieho projektu spoločnosti ENVI - PAK, a.s.

