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Čo vznikne z plastového odpadu
Jaroslav Zápala, moderátor: "Každý Slovák vyprodukuje ročne viac ako tristo kilogramov
komunálneho odpadu. Z tohto množstva recyklujeme len osem percent."
Mária Chreneková Pietrová, moderátorka: "Často do bežných smetiakov vyhadzujeme aj to,
čo by sa dalo ďalej spracovávať. Napríklad plasty je možné efektívne využiť na viaceré druhy
výrobkov."
Ľubica Janíková, redaktorka: "Keď smetiarske autá vyzbierajú odpad zo žltých nádob, tie sa
takto nakopia v priestoroch závodu na ich ďalšie spracovanie. Veľakrát tam však nájdu to, čo
tam nepatrí. Hádzať by sme tam mali plastové fľaše, vrecká, či obaly od kozmetiky."
Beáta Humeníková, hovorkyňa OLO: "Do žltých zberných nádob patria aj plechovky, ale sú
to hliníkové plechovky napríklad od nápojov. Nie konzervy. Konzervy by sa mali umiestňovať
do klasickej čiernej zbernej nádoby."
Silvia Nosálová, hovorkyňa ENVI - PAK: "Do plastov by občania nemali hádzať mastné obaly,
nemali by tam ísť napríklad novodurové trúbky, použité pneumatiky by tam nemali ísť a veci,
ktoré dajme tomu sú veľmi silno znečistené napríklad od farieb."
Ľubica Janíková: "Znečistené by ste tam nemali dávať ani obaly od potravín, napríklad od
jogurtov. Radšej ich opláchnite. Zvyšky jedla alebo chemikálií totiž zašpinia a znehodnotia aj
ostatné obaly."
Beáta Humeníková: "Znečistené plasty nie je možné ďalej recyklovať alebo spracovávať,
pretože odberatelia ich od nás vlastne neodoberajú."
Ľubica Janíková: "Toto je triedička plastového odpadu, kam prichádzajú smeti priamo zo
žltých kontajnerov a pracovníci ich potom roztrieďujú podľa druhu a podľa farieb."
Beáta Humeníková: "Sa samostatne triedia biele plastové fľaše, zelené plastové fľaše, potom
rôzne farebné a ďalšie plasty."
Ľubica Janíková: "Vytriedené sa potom lisujú a balia. V takomto stave ich odkúpia
odberatelia. Vyrobiť z nich vedia nielen ďalšie fľaše či fólie, ale napríklad aj kuchynské
pomôcky, lavičky, či výplne do spacích vakov."

Silvia Nosálová: "Napríklad z tridsiatich PET fľašiek sa dá vyrobiť jedna flísová bunda. Ak
zoberieme viac ako stopäťdesiat fliaš, dá sa z toho vyrobiť rohožka alebo jednoduchý
koberec a podobne. To znamená, je to ďalej spracovateľné."
Ľubica Janíková: "Mýtus, že aj tak sa všetok odpad vysype do jedného smetiarskeho auta a
zmieša, nie je pravdivý. Zberné autá môžu byť viaczložkové a každý druh odpadu sa
spracováva samostatne."
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