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Učebné ciele 

Opis zručností / kompetencií / kompetencií, ktoré 

sa majú získať počas získania modulu 

Po prečítaní tohto modulu budete vedieť, ako 

venovať pozornosť úsporám materiálu a tým aj 

životnému prostrediu. Uvidíte následky 

plytvania a negatívne dopady materiálového 

odpadu na životné prostredie. 

  Časová náročnosť 

Odhadovaný čas potrebný na zvládnutie modulu 

Osvojenie obsahu tohto modulu a vykonanie 

úloh trvá približne trikrát po 2x45 minút. 

Časový plán 

Pokrok v module, výučba materiálov 

Odporúčaný postup v module sa upravuje v 

popísanom poradí. Najskôr sa prenesú teoretické 

vedomosti z učiva a načrtne sa problém. Potom 

nasledujú praktické príklady, prípadové štúdie a 

dobré príklady. Po ukončení školenia sa učivo 

končí absolvovaním testu sebahodnotenia 

súvisiaceho s modulom. 
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Úvod 

 

Zmena podnebia je veľmi aktuálna téma. V priebehu 20. storočia sa globálna priemerná teplota 

zvýšila o 0,7 stupňa Celzia. Ak sa nezmeníme a spoliehajúc sa naďalej na fosílne zdroje energie 

vrátime tieto zdroje - ropu, zemný plyn a uhlie - do atmosféry, mohlo by to mať nezvratné následky. 

Spoločnou prácou a vedomým myslením však môžeme zabrániť zvyku nadmernej spotreby a odpadu a 

podporovať priemyselné odvetvia, ktoré využívajú / podporujú obnoviteľné zdroje energie. 

 

 

 

Zdroj: https://www.agrarszektor.hu/europai-unio/megnyilt-a-zold-forras-palyazat-milliokra-

palyazhatnak-a-civilek.1334.html 

 

Úspora materiálu a selektívny zber odpadu zohrávajú dôležitú úlohu pri ochrane životného prostredia. 

Produkciou menšieho množstva odpadu šetríme životné prostredie, prostredníctvom selektívneho 

zberu a recyklácie odpadu  nielen znižujeme množstvo odpadu, ale chránime aj zdroje energie. To isté 

platí pre kompostovanie, kde namiesto zbytočnej produkcie odpadu môžeme doma vytvárať humus 

bohatý na živiny, a to len s trochou starostlivosti a dodržiavaním niekoľkých malých pravidiel. 

Selektívny zber odpadu a úspory materiálu sú možnosťou, ktorú je možné implementovať pre každú 

osobu / domácnosť, takže ak bude lokálne integrovaná do našich životov, jej vplyv bude cítiť po 

celom svete. Nie je náhoda, že sa hovorí: „Mysli globálne,  konaj lokálne! “ 

 

https://www.agrarszektor.hu/europai-unio/megnyilt-a-zold-forras-palyazat-milliokra-palyazhatnak-a-civilek.1334.html
https://www.agrarszektor.hu/europai-unio/megnyilt-a-zold-forras-palyazat-milliokra-palyazhatnak-a-civilek.1334.html
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Selektívny zber odpadu 

 

Pre pochopenie selektívneho zberu odpadu je dôležité poznať niekoľko pojmov. 

 

Odpadky (smeti): Rozmetané materiály a veci, ktoré sú zbytočné a zmiešané a ktoré ich majiteľ už 

nemôže alebo nechce používať. Smeti sú všetok materiál a energia, o ktorých usudzujeme, že sú 

založené na prístupe myslenia „použi to a zahoď“.1 

 

Odpad: Pojem odpad je súhrnný pojem pre látku, ktorá má byť z nejakého dôvodu odstránená z 

bezprostredného prostredia človeka a ktorú je možné po ďalšom spracovaní recyklovať. 

 

Z vyššie uvedených dvoch konceptov tiež vyplýva, že medzi odpadkami a odpadom je veľmi veľký 

rozdiel. 

 

Historický prehľad 

Vzhľad odpadu je v rovnakom veku ako ľudstvo, odpad sa objavil v živote prírodných národov, ale 

začal spôsobovať problémy iba s jeho osídľovaním. V tom čase ešte stále hovoríme o veľmi malom 

rozsahu, ale rozvoj priemyslu a neskôr priemyselná revolúcia viedli ľudstvo k tomu, aby začalo 

vyrábať výrobky, ktoré neboli neskôr recyklovateľné, ale boli vyrobené ako odpad. Situácia sa 

zhoršila v 19.-20. storočí, keď sa objavili syntetické plasty, ktoré po uvoľnení do prírody predstavujú 

obrovskú záťaž v globálnom meradle kvôli svojej veľmi pomalej degradácii. 

 

Skladovanie odpadu v súčasnosti nie je vyriešeným globálnym problémom, myslite len na obrovské 

zmiešané zloženie odpadu plávajúceho na hladine Tichého oceánu vrátane veľkého množstva 

plastov, čo predstavuje obrovskú hrozbu pre oceánsky život. V súčasnosti vieme o piatich ostrovoch 

odpadu v zemských oceánoch. V roku 2017 bol v južnom Pacifiku objavený odpadkový ostrov s 

rozlohou 2,5 milióna štvorcových kilometrov. Na porovnanie, Maďarsko by sa rozlohovo 27-krát 

zmestilo do tejto oblasti. 

 

 

 

 Szalayné Kovács Eszter: Hulladékok, hulladékok fajtái, gyűjtése 
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Zdroj: https://phys.org/ 

 

Oddelený zber a recyklácia odpadu alebo vynechanie alebo alternatívna výmena určitých plastových 

výrobkov (vrecia, slamky) je v spoločnom záujme ľudstva. Obyvateľstvo má úlohu nielen pri 

selektívnom zbere odpadu, ale aj pri nákupe menšieho množstva produktov, ktoré produkujú odpad. 

 

Ďalej sme zhromaždili postupy, ktoré môžu veľa urobiť pre naše životné prostredie a obmedziť 

tvorbu odpadu 

• namiesto jednorazových plastových tašiek používajte ľanové vrece, do týchto kupujte zeleninu, 

ovocie, pečivo 

• nekupujte pri každom nákupe plastové alebo papierové tašky, myslite na to vždy a vždy noste košík 

alebo plátenú tašku 

• využívať obchody bez balenia, kde napr. fľaše s čistiacim prostriedkom je možné opätovne plniť, čo 

znižuje tvorbu odpadu 

• s nebezpečným odpadom sa vždy zaobchádza osobitne a zneškodňuje sa v skládkach odpadu, kde 

sa s ním odborne zaobchádza 

• kompostujte doma na recykláciu organického odpadu 

• nikdy nevyhadzujte použité odevy, darujte ich v dobrom stave tým, ktorí to potrebujú (maltské 

charity, darcovské obchody) a odevy roztrhané / zafarbené / v zlom stave (napríklad v rámci 

kampane na zbierku odevov H&M), aby vyrobili nové výrobky šetrné k životnému prostrediu.   

alebo utierky do domácnosti 
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• nekupujte nové oblečenie, ale choďte na burzy odevov, do obchodov s použitým oblečením, čím 

znižujete zbytočnú výrobu / odpad 

 

Súhrnne možno vidieť, že selektívny zber odpadu je v dnešnej dobe čoraz dôležitejší. Selektívny 

odpad je možné recyklovať osobitne, to znamená, že po zbere ho možno znova použiť ako surovinu. 

Recykláciou môžeme chrániť naše prírodné zdroje a naše životné prostredie tým, že eliminujeme 

potrebu ťažiť viac kovov zo zeme a vyrúbať viac stromov / lesov. Je dôležité si uvedomiť, že bez 

separovaného zberu odpadu nie je recyklácia bohužiaľ možná. K dispozícii sú špeciálne farebne 

odlíšené nádoby na selektívny zber odpadu pre jednotlivcov aj firmy, takže ak odpad zbierame 

osobitne, môžeme urobiť veľa pre zdravší a udržateľnejší vedomý život a pre životné prostredie. 

 

 

 

Zdroj: https://obuda.hu/blog/zoldoldal_uj/szelektiv-hulladekgyujto-szigetek/ 

 

Druhy odpadu 
 

Ďalej uvádzame hlavné druhy odpadu, ktoré je možné zbierať selektívne, najdôležitejšie informácie a 

informácie s nimi súvisiace. V súvislosti so zberom selektívneho odpadu je nanajvýš dôležité ukladať 

do likvidovaných nádob iba čistý a nekontaminovaný odpad. Ak umývate odpad, urobte to po zbere, 

nie v tečúcej vode, ale opláchnite ju vo vaničke, aby ste šetrili vodou. V prípade, že pracujete s veľmi 

kontaminovaným (olejovým, mastným) odpadom a jeho umytím by ste spotrebovali veľa vody, 

potom môže byť ekologickejšie nakladať s odpadom ako s odpadkom. 

 

Bratislavský druh odpadu 
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Zdroj:  https://www.odpady-portal.sk/Dokument/104920/prieskum-odhalil-kolko-ludi-na-slovensku-

triedi-odpad-a-preco-niektori-netriedia-vobec.aspx 

 

Je dôležité spomenúť, že v Maďarsku nie je možné jasne povedať, čo by sa malo zbierať, kde môže 

miestna samospráva v mieste bydliska alebo poskytovateľ verejných služieb poskytnúť presnú 

odpoveď. Príkladom toho je zber nápojových kartónov, ktorých zber sa môže v jednotlivých mestách 

líšiť, v Budapešti sa musí zbierať do papierovej nádoby a na viacerých miestach na vidieku sa tento 

druh odpadu musí ukladať do plastovej nádoby. 

Ak nevieme, kde máme likvidovať nejaký odpad, alebo či sa chceme dozvedieť viac o tom, či je 

možné ho zbierať selektívne, informujme sa, aby sme mohli pomôcť práci správcov odpadu a ich 

efektívnemu spracovaniu. 
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Plast 

V Maďarsku zvyčajne plastový odpad zbierame spolu s kovovým do citrónovožltej selektívnej 

nádoby. Nádoby môžu byť naplnené fľašami minerálnej vody a nealkoholických nápojov, pohármi 

kyslej smotany a jogurtu, plastovými vreckami, obalovým materiálom. Nikdy nedávajme chemikálie, 

olejový alebo iný kontaminovaný plast, zubnú kefku, plastovú hračku, videokazetu, kazetu, CD, 

DVD do zberačov. Aby sme lepšie využili priestor, odpad vždy stlačíme, aby zabral  menej miesta, 

aby sa do kontajnera zmestilo viac odpadu. 

Zdroj: http://ecolounge.hu/zoldmotor/jo-es-rossz-muanyagok 

 

Pokiaľ ide o plasty, je dôležité hovoriť o rôznych druhoch plastov. Vyššie uvedené označenia sa 

nachádzajú na výrobkoch a pomocou nich sa môžeme rozhodnúť, do ktorej skupiny výrobok patrí. 

Nie všetky vyššie uvedené skupiny sa dajú zhromaždiť v nádobách s citrónovou žltou, takže venujme 

pozornosť, informujme sa, v prípade akýchkoľvek otázok kontaktujme príslušné organizácie. 

Papier 
V Maďarsku sa papierový odpad musí zvyčajne zhromažďovať v modrej selektívnej nádobe. Papieje 

tiež odpad, ktorý je možné recyklovať, iba ak nie je kontaminovaný. Preto je veľmi dôležité 

nevhadzovať do selektívneho zberača odpadový papier, ktorý je mastný, olejovitý a zvyšky potravín. 

Použité papierové obrúsky, papierové uteráky a papierové vreckovky a termopapier (blok, príjmový 

doklad) nevhadzujte do zbernej zbernej nádoby na papier. Do zbierky môžeme vložiť noviny, 

kartónové škatule, letáky, staré telefónne zoznamy, čisté papierové tašky, držiaky na vajcia, vlnitý 

papier, baliaci papier, obálky atď. Je potrebné dávať pozor, aby ste do zbernej nádoby nevkladali 

plastovú alebo kovovú fóliu alebo iný zmiešaný papier alebo aby ste pred vložením do selektívnej 

nádoby neodstránili lepiaci pásik zo škatúľ, uzáver krabíc od mlieka a špirálu zo špirálovej brožúry. 

Výnimkou sú niektoré plechovky od nápojov, ako sú krabice od mlieka a džúsov, ktoré, hoci môžu 

obsahovať kovovú alebo plastovú fóliu, sa stále zhromažďujú v selektívnej papierovej alebo 

plastovej ( miestami sa môže líšiť) nádobe. 

 

http://ecolounge.hu/zoldmotor/jo-es-rossz-muanyagok
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Kov 

V Maďarsku musí byť v prípade selektívneho zberu odpadu z domu recyklovateľný kovový odpad 

umiestnený do citrónovožltej nádoby, zatiaľ čo v prípade ostrovov na selektívny zber musí byť 

recyklovateľný kovový odpad umiestnený do šedej nádoby. Kovová zberná nádoba môže byť 

naplnená nasledovne: hliníkové plechovky, hliníková fólia, kovové plechovky / plechovky. Aj do 

tejto nádoby je veľmi dôležité vhadzovať iba opláchnutý / umytý kov. Do zberača nikdy nevkladajte 

kontaminované, mastné, natreté alebo chemické kovy. Ďalej je tiež tu dôležité z dôvodu využitia 

priestoru stlačiť odpad pred jeho umiestnením do nádoby. V Maďarsku existujú automaty, kde 

dokonca dostávame náhradu za spätné odkúpenie plechoviek od  nápojov, zvyčajne 1 - 4 HUF za 

kus. 

Sklo 
Z hľadiska odpadu rozlišujeme dva druhy skla: je to biele (bezfarebné) sklo a farebné sklo. Zbierajme 

farebné sklo do zelenej výberovej nádoby a bezfarebné sklo do bielej selektívnej nádoby. Môžeme sa 

stretnúť so zberačom, kde sa dva rôzne druhy skla musia zbierať do samostatných nádob, ale existujú 

aj také, kde sa oba typy skla zhromažďujú spoločne. Je veľmi dôležité vhodiť fľaše do zberača bez 

uzáveru. Do nádoby môžete vložiť rôzne druhy skla - hnedé, zelené, čierne, žlté - aj keď sú rozbité. 

Nikdy nedávajte do nádoby: okenné sklo, zrkadlo, čelné sklo automobilu, keramiku, porcelán, 

neónovú žiarovku, žiarovku, okuliare a sklo znečistené olejom, chemikáliami alebo inými liekmi. 
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Zdroj: http://szelektiv.korosszog.hu/mit-es-hova/ 

Selektívny odpad, ktorý sa má zneškodňovať na skládkach 
Existujú selektívne zberateľné odpady, ktoré nemožno zhromažďovať v kontajneroch, ale možno ich 

ukladať na skládky. Príklady zahŕňajú polystyrén, určité elektronické výrobky, neónové žiarovky, 

žiarovky, káble, použitý kuchynský olej a určité nebezpečné odpady. Vždy sa obráťte na miestne 

úrady o spracovaní tohto odpadu a možnosti a podmienkach zneškodnenia na skládke. 

 

Nebezpečný odpad 

Samostatnou kategóriou odpadu je nebezpečný odpad. Nebezpečný odpad je druh odpadu, ktorý 

predstavuje potenciálne alebo významné riziko pre zdravie alebo životné prostredie.

 

Zdroj: https://gyorihirek.hu/veszelyes-hulladekgyujtes-komaromban/ 

 

Je veľmi dôležité, aby sa odpad klasifikovaný ako nebezpečný zbieral osobitne a osobitne sa s ním 
zaobchádzalo. Existuje veľa organizácií, ktoré sa zaoberajú nebezpečným odpadom. Je veľmi 
dôležité úplne separovať a nikdy nemiešať so selektívnym alebo zmiešaným domovým odpadom. 
Charakteristika najbežnejších nebezpečných odpadov v domácnostiach a hlavné kategórie, 
najdôležitejšie informácie: 

https://gyorihirek.hu/veszelyes-hulladekgyujtes-komaromban/


   

12 

  

 

Batérie, akumulátory 
Každý rok sa dostane do Európskej únie viac ako 800 000 ton automobilových batérií, 190 000 ton 

priemyselných batérií a 160 000 ton spotrebiteľských batérií. Je dôležité vedieť, že z takýchto 

batériách je možné recyklovať veľa komponentov, takže sa môžeme vyhnúť škodlivým emisiám 

látok nebezpečných pre životné prostredie a dokonca podporiť ich opätovné použitie v dôležitých 

výrobkoch. Mnoho ľudí o tom, bohužiaľ, nevie a iba málo batérií je správne zlikvidovaných a 

recyklovaných, čo zvyšuje riziko úniku nebezpečných látok na jednej strane a plytvania zdrojmi na 

strane druhej. 

Odpadové oleje z domáceho použitia 
V Maďarsku je spotreba oleja v domácnostiach veľmi významná, okrem iného aj vďaka množstvu 
vyprážaných jedál. Mnoho ľudí jednoducho vypustí použitý olej do odtoku, čo je veľmi nesprávne, 
čiastočne preto, že môže spôsobiť problémy s vypúšťaním, a čiastočne preto, že táto metóda je veľmi 
škodlivá a znečisťuje. Olej sa môže prilepiť na odtokové potrubie a tam, kde sa hromadí vo väčšom 
množstve, môže spôsobiť upchatie potrubia. Oveľa väčším problémom je, že liter použitého oleja 
dokáže zmeniť milión litrov čerstvej vody na odpadovú vodu. Správnym spracovaním použitého 
oleja je filtrovať olej, aby ste z neho odstránili všetky kúsky potravín, a zhromaždiť ich v 
uzamykateľnej nádobe. V Maďarsku je okrem skládok možné napríklad aj to, že spoločnosť MOL 
zlikviduje použitý olej. 

Fľaše, plastové nádoby obsahujúce toxické a chemické látky 
S plastovými fľašami a nádobami obsahujúcimi toxické, toxické alebo chemické látky sa musí 

manipulovať osobitne a nesmú sa zhromažďovať spolu so selektívnym alebo zmiešaným domovým 

odpadom. Musia byť ohlásené vopred a zhromaždené na špeciálnych zberných miestach alebo 

skládkach, kde je možné s nimi nakladať a ekologicky ich spracovať. 

 

 

 
Zdroj: https://hirmondo.budakeszi.hu/a-veszelyeshulladek-gyujtes/ 

 
 

Elektronický odpad 
Množstvo elektrického a elektronického odpadu, ako je televízia, počítač, mobilný telefón, 
dynamicky rastie. S rozvojom týchto priemyselných odvetví sa zvyšuje aj ročný odpad.  Tieto 
odpady môžu tiež spôsobiť vážne zdravotné a environmentálne problémy, preto je dôležitá ich 
úprava a odborné spracovanie. 
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Lieky 
Nepoužité / expirované lieky sa v domácnostiach nachádzajú vo veľkom množstve. Lieky patria tiež 

k najbežnejším nebezpečným odpadom, preto je potrebné ich zbierať a spracovávať osobitne. Tieto 

lieky je možné zlikvidovať na lekárskych zberných miestach, kde sú zneškodnené bezpečným a 

ekologickým spôsobom. Takýto bod môže byť v lekárňach, nemocniciach alebo na klinikách. 

Organický odpad a kompostovanie 
 
Organický odpad je dôležitý druh selektívne zbieraného odpadu. Je dôležité vedieť, že všetko, čo 

žilo, sa môže rozložiť. Všetok rozložiteľný odpad rastlinného alebo živočíšneho pôvodu sa považuje 

za organický. 

Kompostovanie je jednoduchý, rýchly a lacný biologický proces, ktorý premieňa organický odpad z 

kuchyne a záhrady na cenný humusovitý materiál bohatý na živiny. Výhodou je, že sa ľahko vyrába a 

používa doma. Kompostovanie je veľmi jednoduchý a významný proces nielen preto, že pomáha 

vytvárať bohatú pôdu pre rastliny, ale aj preto, že je šetrný k životnému prostrediu. Kompostovanie 

však pomáha znižovať množstvo odpadu. Kompostovaním pomôžete recyklovať organický rastlinný 

odpad na užitočný materiál šetrný k životnému prostrediu. 

Existujú dva hlavné typy kompostovania 
 

  Chladné kompostovanie: Toto je najjednoduchší spôsob kompostovania, všetko, čo musíte 

urobiť, je zbierať organický odpad oddelene od ostatných odpadov do samostatnej nádoby. 

Organické látky sú: ovocná a zeleninová kôra, kávová usadenina, vaječná škrupina ... atď. 

Nevýhodou je, že pri tomto type kompostovania musíte dlho čakať, kým sa materiál rozloží a 

vyrobí sa finálny produkt, teda kompost. 

 Horúce kompostovanie: Tento typ kompostovania je už pre vážnejších záhradníkov, s 

výhodou, že poskytuje kompost oveľa rýchlejšie ako studená verzia, trvá približne 1-3 mesiace. Pri 

tomto type kompostovania sú potrebné štyri hlavné komponenty: dusík, uhlie, vzduch a voda. 

Spoločne hrajú dôležitú úlohu pri oživovaní mikroorganizmov a pri urýchľovaní procesu rozkladu.
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Zdroj: http://zoldujsag.hu/a-tokeletes-komposzt-titka-85394 

Ako kompostovať? 

Na výrobu vlastnej hromady organického horúceho kompostu musíme chvíľu počkať, kým sa 

nazbiera dostatok prísad, aby sme mali hromadu vysokú asi 1 meter. Pre lepšie premiešanie sa 

odporúča vo vnútri hromady vytvoriť zelené a hnedé vrstvy. Výhodou ingrediencií je, že majú 

rovnakú veľkosť, takže náš humus sa ľahšie stáva homogénnym. Ak sa nájdu väčšie kúsky, 

nakrájajte ich a pridajte k ostatným materiálom. 

Je klasifikovaný ako zelený materiál: kuchynský odpad, čerstvé listy, kávová usadenina, zelenina a 

kôra 

Považuje sa za hnedý materiál: sušený list, nastrúhaný papier, neošetrené piliny 

Je dôležité, aby textúra hromady bola ako mokrá špongia, aby ste to dosiahli, musí byť neustále 

sledovaná a podľa potreby striekaná voda. Nemal by byť však namočený, s vodou by sa malo 

narábať opatrne, inak mikroorganizmy odumrú a namiesto toho jednoducho zhnijú. Je dôležité 

chrániť vaše hromady v prípade dažďa nejakým krytom. Niekedy je potrebné skontrolovať teplotu 

hromady teplomerom, alebo túto kontrolu je možné vykonať manuálne siahnutím do stredu hromady. 

Okrem vody je ďalšou veľmi dôležitou zložkou kyslík, preto by sa hromada mala minimálne raz 

týždenne otáčať pomocou hrablí. Najlepší čas na prevrátenie hromady je, keď je stredná teplota 

hromady 55 - 65 oC. Otočenie hromady na jednej strane pomáha rýchlejšie kompostovať a na druhej 

strane zabráni vzniku nepríjemného zápachu. Keď kompost prestáva vydávať teplo a vyschne, 

zhnedne a rozpadne sa, je pripravený na použitie. Hotový kompost vyzerá ako zemitý - tmavohnedý, 

drobivý a zaváňa to lesnou pôdou. 
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Čo dať do kompostu? 

 ovocná a zeleninová šupka 

 vaječné škrupiny 

 časti rastlín, kukuričné klasy 

 čajová tráva, kávová usadenina 

  záhradný odpad: vetvičky, otvorené kvety, pokosená tráva, časti rastlín, strih z kríkov, 

popadané ovocie, čerstvé alebo suché lístie 

  zvädnuté / zničené / znudené črepníkové kvety s koreňmi, guľkami alebo rezanými kvetmi 

  nasekané drevo a kúsky kôry 

  nastrúhaný novinový papier, lepenka, papierový gurmán 

  popoľ 

 slama a piliny z neošetreného dreva 

Ak sa do kompostu pridajú piliny, musia sa zmiešať s inými prísadami, aby sa zabránilo ich 

zhlukovaniu. Pri pridávaní pilín dbajte na to, aby boli čisté, neošetrené a neznečistené olejom. 

 

 

 

Zdroj: //www.agrarszektor.hu/kiskertblogger/13-dolog-amit-soha-ne-rakj-bele-a-

komposztba.9031.html 

Čo NEDÁVAJTE do kompostu? 
 zvyšky mäsa, kostí, rybej kosti, vareného jedla - priťahujú škodcov 

 • chlieb 

 • farebné noviny 

 • vytrvalé buriny a buriny - môžu sa rozširovať v komposte 
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 • troska z uhlia 

 zdochliny zvierat 

  choré, infikované alebo plesňové rastliny 

 čokoľvek, čo obsahuje mäso, olej alebo tuk 

 drevo upravené tlakom 

 obsah plienky alebo vrecka na prach 

 listy čiernych orechov a (divých) gaštanov 

 borovicové ihličie - pár konárov nie je problémom, ale vo veľkých množstvách je to preto, 

lebo je príliš kyslé a ťažko sa rozkladá 

 semená buriny - na likvidáciu sú potrebné 3 - 4 roky a nerozkladajú sa pri vysokých 

teplotách 

 anorganický a biologicky nerozložiteľný odpad ako sklo, kov alebo plast 

Výkaly pre domáce zvieratá nedávajte do kompostu, ak ich chcete použiť na jedlé rastliny. Banány a 

broskyňové šupky môžu obsahovať insekticídy, preto ich radšej nedávajte do kompostu. 

 

Z hľadiska životného prostredia existujú dva argumenty v prospech kompostovania. Jedným z nich 

je, že v priemernej domácnosti môže kompostovanie znížiť domáci odpad o 30%. Ďalším 

významným účinkom je, že použitie kompostu je vynikajúcou prírodnou alternatívou miesto 

chemických hnojív, pretože chráni rastliny pred chorobami a pomáha prevzdušňovať pôdu.  

 

Vedomé nakupovanie 

Pokiaľ ide o šetrenie materiálov, záleží nielen na tom, ako nakladáme s odpadom v našich domovoch 

a bezprostrednom okolí, ale je tiež dôležité vedieť, že pri nakupovaní podporujeme určité trendy - 

často nie vedome. Zhromaždili sme niekoľko dôležitých informácií z hľadiska životného prostredia. 

Ako uvedomelý kupujúci môžeme mať obrovský vplyv na životné prostredie a udržateľnosť a tiež 

malý vplyv na priemyselné odvetvie. Je dôležité mať na pamäti, že pri každom nákupe sa rozhodujete 

o tom, komu date svoje peniaze, aký typ produktu / služby kupujete, teda koho podporujete a čo 

podporujete. 

 

Podpora domácich výrobcov 
 
Veľa môžeme urobiť pre životné prostredie aj tým, že budeme kupovať zeleninu a ovocie od 

domácich výrobcov a že budeme uprednostňovať a konzumovať sezónnu zeleninu a ovocie. Na 

mnohých miestach je dnes možné zeleninu a ovocie objednať doma, v mnohých prípadoch si ich 



   

17 

  

môžeme objednať priamo od výrobcu. Stojí za to preskúmať možnosti v okolí.  Samozrejme, nie 

všetko ovocie sa dá v danej krajine / podnebí vyprodukovať, môžeme ich vďaka obchodu dostať do 

väčších obchodov s potravinami. 

Prečo je výhodné a ekologické nakupovať od maďarských výrobcov na trhoch? 

  • pretože plodiny nemusia migrovať cez krajiny alebo kontinenty 

  • Môžete sa vyhnúť spracovaným prísadám s čerstvou sezónnou zeleninou a ovocím 

  • často nakupujete priamo od výrobcu na trhu, môžete sa opýtať na uchovávanie zeleniny a ovocia, 

použitých pesticídov 

  • trhy majú tiež zvláštnu atmosféru, človek vytvára osobné vzťahy, pozná svoju zeleninu, dôveruje 

jej, takže má vyššiu hodnotu ako neosobné nákupy v obchode. 

  • Existujú aj špeciálne trhy s biopotravinami, na ktorých sa kladie veľký dôraz na predaj plodín 

neobsahujúcich chemikálie 

  • môžete podporiť domácich prvovýrobcov, malé podniky, ktoré často vyrábajú zeleninu a ovocie s 

oveľa väčšou starostlivosťou ako ich veľkoobchodní kolegovia

 

Zdroj: https://magyarmezogazdasag.hu/2020/03/05/melyik-zoldseg-es-gyumolcs-kerul-

leggyakrabban-kosarunkba 

 

Nákup oblečenia – použitie 
 
Mnohí ani len nepomyslia na to, koľko znečisťujúcich a vykorisťujúcich spoločností prispieva k 

zvyšovaniu ziskov neustálym sledovaním aktuálnych trendov a nakupovaním oblečenia. Je dôležité 

vedieť, že módny priemysel je po ropnom priemysle druhým najviac znečisťujúcim priemyslom. 

Našťastie sa v zodpovedných textilných spoločnostiach objavilo povedomie a už teraz môžeme 

vidieť popredné spoločnosti s dobrými príkladmi, napriek tomu sú štatistiky módneho priemyslu také 
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zúfalé, že na zmenu súčasnej situácie je potrebná obrovská transformácia. 

Tu je niekoľko čísel, ktoré môžu viesť k zamysleniu: 

 na výrobu riflí je potrebných minimálne desaťtisíc litrov vody 

 Módny priemysel je zodpovedný za zhruba 10% globálnych emisií CO2 

 V rokoch 2002 až 2015 sa tržby v odevnom priemysle zdvojnásobili 

Môžeme si byť vedomí aj výberu materiálu odevov, pretože existujú aj textilné materiály prírodného 

rastlinného alebo živočíšneho pôvodu alebo umelo vyrobené textílie. Rastlinné textilné suroviny sú 

napríklad bavlna a ľan. A vlna je živočíšneho pôvodu. Textílie prírodného pôvodu sú oveľa menej 

škodlivé pre životné prostredie, pretože sa rýchlo rozkladajú a nezaťažujú životné prostredie na 

rozdiel od ich umelých variantov. 

Niekoľko dobrých rád pre nakupujúcich pri vedomí o oblečení: 

 nevyhadzujte roztrhané uteráky a plachty, ale recyklujte ich ako handry na čistenie alebo pre 
domácich majstrov 
 

 svoje znudené oblečenie nikdy nevyhadzujeme, vytriedime ho a bezchybné kúsky 
odovzdávame núdznym, do darčekového obchodu alebo si ich vymeníme 

 

 nevyhadzujte odevy v zlom stave, roztrhané, perforované, zafarbené, ale použite ich doma 
alebo ich odovzdajte organizáciám, kde je možné ich súčasne použiť / recyklovať alebo 
rozdeliť na nite 
 

 ak potrebujeme nové oblečenie, kúpime použité oblečenie alebo navštívime burzu / výmenu 
bez zbytočného podporovania nadprodukcie 
 

 pri nákupe nového oblečenia to určite robte v obchode, kde sú ohľaduplní k životnému 
prostrediu, a radšej recyklujte textil v rôznych kolekciách 
 

 nepodporujú značky, ktoré vyrábajú oblečenie otvorene znečisťujúcim spôsobom a pracujú s 
vykuchanými zamestnancami 
 

 neplytvajte, drobné chybné odevy je možné opraviť - kvôli malému otvoru alebo zlému zipsu 
neodkladajte výrobok hneď do koša 
 

       • ak máte trochu kreativity, môžete si doma vyrobiť z vynudného oblečenia / textílií, na internete 

nájdete množstvo nápadov pre domácich majstrov - handrové koberčeky, prehozované prehozy, 

tašky, nové oblečenie, posteľ pre  domáce zvieratá   .... iba predstavivosť stanovuje limity pre veľa, 

veľa možností a nápadov 

      • zbytočne si neskladujte oblečenie, často máme oveľa viac oblečenia, ako skutočne používame 
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Osvedčené postupy, nápady 
 

Než začneme recyklovať odpad, je treba myslieť na niekoľko dôležitých vecí. Aj tu stojí za zváženie 

zaťaženie životného prostredia, ak okrem odpadu, ktorý chcete recyklovať, potrebujeme ešte veľa 

materiálu, môžeme to z hľadiska životného prostredia zhoršiť. 

Pár dobrých rád:  

 z odpadu urobte úžitkový predmet, ak sa vyrobí malá kreatívna dekoratívna vec, často sa z 

neho stane iba zachytávač prachu a skončí v koši 

 prehodnotiť pracovný tok a naplánovať objekt vopred, aby pri výrobe nevznikali zbytočné 

odpadky / odpady 

 vždy venujte pozornosť aspektom prevencie požiarov a nehôd 

 ak je žiarovka vyrobená z papiera alebo plastu, vložte do nej iba LED alebo žiarovku s nízkou 

stratou tepla, aby sa zabránilo jej roztaveniu / vznieteniu 

 venujte osobitnú pozornosť recyklácii plechoviek a kovového šrotu, pretože ostré kovové 

časti môžu trieštiť škaredé rany 

 deti by mali pracovať samostatne s nožnicami, lepiacimi pištoľami a inými ostrými 

predmetmi iba pod dohľadom 

 neznečisťujte životné prostredie - bez ohľadu na to, aký ozdobný je ornament vyrobený 
pomocou pneumatiky pre automobily, má bohužiaľ veľmi škodlivý vplyv na životné 
prostredie 
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Zdroje: www.pinterest.com  
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Užitočné odkazy týkajúce sa témy modulu 

 

 

 

 

  

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment_hu 

Webová stránka Európskej komisie 

https://ng.hu/tag/kornyezetvedelem/ 

Envinormentílne témy National Geographic 

https://muanyagtudatos.blog.hu/ 

Blog Dobrovszky Károly (PhD ) 

http://polimerek.hu/ 

Časopis pre plastikársky priemysel 

https://humusz.hu/ 

Webové stránky združenia Humus 

www.tudatosvasarlo.hu 

Komunita vedomých kupujúcich 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/ 

ÖKO-Pack Kft. 

https://www.greenpeace.org/hungary/ 

Maďarská strana organizácie Greenpeace  

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment_hu
https://ng.hu/tag/kornyezetvedelem/
https://muanyagtudatos.blog.hu/
http://polimerek.hu/
https://humusz.hu/
http://www.tudatosvasarlo.hu/
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/
https://www.greenpeace.org/hungary/
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