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Spracovanie v SR

•Skládkovanie ( 82% )
•Spaľovanie (10%)
•Recyklácia ( 2% )!!!
•Kompostovanie ( 5%)



Skládkovanie
Ukladanie odpadov na skládku odpadu , pričom skládka 
odpadu je miesto so zariadením na zneškodňovanie 
odpadov , kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu 
zeme alebo do zeme.

neorganizované (tzv. divoké) 
skládkovanie
riadené (organizované) skládkovanie



Spaľovanie

Častý spôsob likvidácie odpadov najmä vo vyspelých 
krajinách. Pri spaľovaní dochádza k zmenšeniu množstva 
odpadu až o 80 – 95%.

Ako funguje spaľovňa:                              
http://web.greenpeace.sk/spal_tour.swf
☺

http://web.greenpeace.sk/spal_tour.swf


Výhody spaľovania odpadov
zmenšenie množstva odpadu
využitie časti uvoľnenej energie

Nevýhody spaľovania odpadov

vznikanie splodín
znečisťovanie ŽP



Zaujímavosti

69 spaľovní            len 19 spĺňa kritériá !
SR vyprodukovalo v rámci EÚ 4. najnižšie 
množstvo komunálneho odpadu 

http://galeria.cas.sk/g/aktuality/183540/slovensko-produkuje-stvrte-najnizsie-mnozstvo-odpadu-na-obyvatela/0/




Kompostovanie

prirodzený, aeróbny, biochemický proces, 
z organických látok vplyvom živých 
organizmov, vzniká organické hnojivo –
kompost



Úrovne

domáce
komunitné
priemyselné 



Domáce

Hrobľa
• zásobníky



Domáce
• hrobľa

Zásobníky



Domáce

http://www.priateliazeme.sk/spz/files/Kompostovanie_brozura.pdf



Komunitné



Priemyselné



Priemyselné

Od roku 2013 povinnosť obcí 
separovať bioodpad!



Energetické využitie bioodpadu

princíp anaeróbnej fermentácie

bioplyn

hnojivo



Energetické využitie bioodpadu

bioplyn - metán 40-75%
- oxid uhličitý 25-55%
- vodná para 0-10%
- dusík, kyslík, vodík, čpavok, sulfán

hnojivo



Energetické využitie bioodpadu

bioplyn



Energetické využitie bioodpadu
bioplyn

hnojivo



Recyklácia

proces opätovného využitia predtým už 
použitých materiálov a produktov
v SR len 2% z celkového množstva odpadu

Sklo
26,5%

Plasty
17%

Kovy
16,5%Textil

4%

NO
1%

Papier
35%

Recyklovaný odpad v %



Priebeh recyklácie

získavanie suroviny

separovaný zber           komunálny odpad
triedenie komodít
predaj spracovateľovi
zhodnocovanie
finálne výrobky



Výhody recyklácie

prispieva k UR
jeden z nástrojov 3R
znižovanie spotreby prvotných surovín
energeticky úspornejšia
šetrnejšia aj voči ŽP



Nevýhody recyklácie

degradácia materiálov
nedôsledné separovanie odpadu 
požiadavky spotrebiteľov na kvalitu



Ďakujeme za pozornosť.
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