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VÁŠ ODPAD JE MOJA PRÁCA!
Spôsoby likvidácie predmetov denného použitia

Ahoj! Volajú ma Lučáno a posledných dvanásť rokov pracujem v mestských službách odpado-
vého hospodárstva. Za ten čas som sa naučil pár vecí o tom, ako ľudia narábajú s odpadmi. 
Zvyknú vyhadzovať veľa vecí, z ktorých mnohé sú prakticky nové a znovu použiteľné. Napríklad 
technické zariadenia, oblečenie, nábytok a množstvo jedla. Niekedy sa pýtam sám seba, prečo 
ľudia nemôžu tie veci jednoducho darovať, opraviť alebo predať. Moje odvetvie, teda oblasť 
nakladania s odpadom, sa už prispôsobilo neustále rastúcemu množstvu odpadu: odpad sa 
pomocou strojov separuje, čistí a recykluje podľa druhu. Ak ľudia dopredu roztriedia svoje smeti 
a hodia ich do správnej nádoby, podstatne nám to uľahčuje prácu. 

ÚLOHA 1: 
Čo sa stane s nepotrebnými vecami? Priraďte obrázky k Lučánovým popisom:

ÚLOHA 2: 
Predstavte si, že vypukol masívny štrajk 
zametačov ulíc, smetiarov a personálu, ktorý 
sa stará o čistotu mesta. Opíšte, ako by 
vyzeralo vaše okolie. Ako by sa človek mal 
správať, aby objem odpadu prestal narastať?

Ide o celkom cennú 
surovinu! Moja kolegy-
ňa Baška je expertka 
na tento typ odpadu. 
Hneď ako ich prijme 
v recyklačnej stanici, 
začne spolu s kolegami 
zisťovať, či sú predme-
ty stále funkčné. Len 
ak sa potvrdí, že jedno-
tlivé komponenty 
nemožno opätovne 
použiť, predmety sú 
odoslané do špeciali-
zovaného závodu 
na ich surovinové 
spracovanie.

Veľa ľudí nevie, že zo záko-
na vyplýva povinnosť tento 
predmet po použití vrátiť. 
Podobne každý obchod, 
ktorý predáva tieto výrobky, 
je povinný ich prijať späť. 
Stále však nachádzam tieto 
veci v normálnom kontajneri. 
Kolegovia ich na linke vytrie-
dia, a potom ich odosielame 
priamo do recyklačného 
centra.

Človeče, často - najmä v lete a na 
jeseň - sú nádoby na komunálny 
odpad úplne plné tohoto odpadu. 
Zo zákona tam ale byť tento odpad 
nesmie! Má byť alebo v špeciálnom 
kontajnéri alebo si ľudia tento odpad 
majú zhodnotiť na svojom vlastnom 
pozemku. Je to večná škoda, keď 
tento odpad putuje na skládku - 
prevoz a skládkovanie sú drahé 
a je to navyše aj plytvanie cenným 
prírodným materiálom.

Mnohé z nich ležia pohodené na ulici, aj keď na Slovensku už celé 
desaťročia na ne existujú špeciálne kontajnery – dokonca oddelené 
na základe farby danej položky! Ak sa tieto materiály ocitnú 
v správnom kontajneri, môžu byť neskôr recyklované.

Vedeli ste?

V priemere sa v Európskej únii 

z komunálneho odpadu vytriedi a pošle 

na recykláciu 43,5% odpadu. Na Slovensku 

však iba 10,3%. Triedenie pritom pomáha 

znížiť množstvo odpadu a chrániť naše 

cenné prírodné zdroje.
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