
ZERO WASTE



Čo je Zero waste?

• Po slovensky Život bez odpadu

• Označenie pre životný štýl, ktorý podporuje opätovné využívanie všetkých
zdrojov bez tvorby odpadov, ich skládkovania, alebo spaľovania.

• Podľa tejto filozofie by mali byť všetky zdroje opätovne využívané, tak sa to
predsa deje aj v prírode.



Zdroj: www.modrykonik.sk



Kde končí odpad, ktorý človek vyprodukuje?



Zdroj: http://earthporm.com/

Zdroj: https://phys.org/



Zdroj: http://earthporm.com/



Zdroj: https://miifotos.com



Zdroj: https://www.haystraws.com/



Zdroj: http://time.com/



Zdroj: http://transitionsfv.org



Zdroj: https://ekolist.cz



Zdroj: www.mynovohrad.sme.sk



Zdroj: https://www.laregione.ch



Zdroj: www.quora.com/



Zdroj: www.quora.com/



Zdroj: https://www.haystraws.com/



Vedeli ste, že ..

Slovensko ročne vyprodukuje v priemere 348 kg odpadu na osobu, 
pričom recyklujeme iba 23 % komunálneho odpadu?



Recyklácia vs Zero waste

Všetci vieme, že recyklovanie je dôležité.
Avšak neodstráni sa ním všetok odpad, ktorý
vyprodukujeme. Preto je potrebné odpad
nevytvárať.

Zdroj: https://medium.com/



Máme pre vás pár tipov, ako na to. 



Začnite používať slovíčko ,,NIE“
Odmietnite reklamné predmety, letáky do schránky, igelitku v 
obchode…

Zdroj: https://spravy.pravda.sk



Vedeli ste, že ...
existujú alternatívy plastových sáčkov, igelitiek a dokonca aj 
vatových tampónov? 

Zdroj: https://www.youtube.com



Alternatívy v každodennom živote

• Igelitové tašky - na nákupy si nos vlastnú plátennú 
nákupnú tašku namiesto kupovania jednorazových igelitových tašiek.

• Mikroténové sáčky - v obchode nebaľ zeleninu, ovocie, či pečivo a ďalšie 
produkty do samostatného mikroténového sáčku, ale nos si so sebou 
vlastné plátenné vrecká alebo sieťky, najlepšie ušité z nevyužívaných 
záclon či plachiet z domácnosti.



Zdroj: https://www.pinterest.fr



Alternatívy v každodennom živote
• Potravinové obaly - zvažuj pri nákupe obaly výrobkov a uprednostni

minimálny alebo žiadny obal, sklenený či papierový obal pred plastovým
a plastový recyklovateľný obal pred obalom z kombinovaných materiálov.
Vyhýbaj sa nákupu v supermarketoch, kde sú produkty často zabalené v
samostatnom plastovom obale a uprednostni bezobalový obchod do
vlastných nádob.



• Drogéria - jednoduchým krokom na zredukovanie odpadu z čistiacich
prostriedkov je nakupovanie čapovanej drogérie.

• V ponuke sú gély na pranie a aviváže rôznych vôní, prostriedky
na umývanie riadu, kúpeľne, WC, podlahy, okien aj gél do umývačky riadu.

• Väčšina obchodov s čapovanou drogériou tiež ponúka ekologicky šetrné
a jednoducho odbúrateľné výrobky, ktoré neznečisťujú vodné zdroje.
Ďalšou možnosťou je vyrobiť si rôzne čistiace prípravky doma.

Alternatívy v každodennom živote



Vedeli ste, že ...
drogériu si môžete načapovať do vlastného obalu?

Zdroj: https://bratislava.dnes24.sk/



https://www.interez.sk/zoznam-miest-kde-mozete-nacapovat-

drogeriu-bez-obalu-je-coraz-viac-pridavaju-sa-uz-aj-velke-

retazce/

Pozrite si zoznam miest, kde tak môžete urobiť:

Zdroj: https://www.interez.sk/

https://www.interez.sk/zoznam-miest-kde-mozete-nacapovat-drogeriu-bez-obalu-je-coraz-viac-pridavaju-sa-uz-aj-velke-retazce/


• Káva so sebou - namiesto jednorazového 
plastového pohára na kávu si do kaviarne prines 
vlastný uzatvárateľný termohrnček.

Alternatívy v každodennom živote



• Kozmetika - uprednostni kvalitnú, ručne robenú kozmetiku, ktorá je často 
bez obalu, alebo v papierovom kompostovateľnom obale, alebo si vyrob 
vlastnú kozmetiku.

Alternatívy v každodennom živote



• Papierové vreckovky a kuchynské papierové utierky - používaj ,,prateľné“
látkové verzie týchto výrobkov. Namiesto papierových utierok sa tiež môžu
použiť handričky nastrihané zo starého oblečenia.

• Plastové fľaše - namiesto kupovania plastových fliaš s vodou si so sebou
nos vodu z vodovodu vo vlastnej sklenenej alebo nerezovej fľaši.

Alternatívy v každodennom živote



Alternatívy v každodennom živote

• Nevyžiadaná pošta - aby sa predišlo
vyhadzovaniu nevyžiadaných letákov
v schránke, stačí na schránku nalepiť oznam, že
si takýto reklamný materiál neprajeme.
V dnešnom digitálnom svete sa všetky tieto
informácie dajú nájsť online. Ďalší krok jej
odhlásiť všetky katalógy a časopisy, ktoré majú
online verziu alebo ich už nepotrebujeme.



Alternatívy v každodennom živote

• Oblečenie - vyhni sa tzv. rýchlej móde. Vyberaj si oblečenie zodpovedne a
uprednostni kvalitné oblečenie s nadčasovým dizajnom. Je tiež vhodné
všímať si spôsob výroby, značky ako Fair trade a výrobky z bio bavlny.
Uprednostni nákup secondhand oblečenia v obchodoch, online bazároch,
alebo prostredníctvom mobilných aplikácií.



Zdroj: https://www.interez.sk/



Vedel si, že ... 
naše babky sú eko? Toto sú zvyky, ktoré by 
sme sa od nich mali naučiť.



Chodia na nákupy so svojimi taškami a 
šetria si igelitky.



Využívajú aj to, čo by iní vyhodili

Podtácky z mäsa či zeleniny, tégliky z jogurtov či plastové krabice zo zmrzlín
nie sú pre babky odpadom, ale predmetmi, ktoré môžu ešte niekoľkokrát
využiť. Tégliky z jogurtov či masla využívajú napríklad na zasadenie byliniek, na
podtáckach skladujú potraviny v chladničke alebo ich používajú pod kvetináče
a určite si neraz dostal v plastových boxoch od zmrzlín či iných potravín
výslužku v podobe koláčikov alebo obeda. A, samozrejme, s dodatkom:
"Vrátiť, aby som ti mala do čoho dať nabudúce."



Nakupujú lokálne.

Zdroj: https://www.cas.sk/



Majú trpezlivosť na výrobu.

Chceš nový šál? Uštrikuj si ho! Naše babky volili takýto prístup a neváhali svoje 
voľné chvíle zasvätiť vyrábaniu si vecí, ktoré potrebovali.

Zdroj: https://pixabay.com/



Nosia oblečenie, až kým sa nerozpadne.

Nakupovanie nových vecí každú sezónu podľa trendov a vyhadzovanie tých 
starších, aj keď sú ešte v perfektnom stave? Veď prečo by mali míňať zbytočne 
peniaze na niečo, čo už majú a nepotrebujú to?

Vešajú vypraté oblečenie.

Aj také sušičky bielizne dokážu spotrebovať veľa energií. Naše babky však 
nejaké sušičky nepoznali, ale radšej si bielizeň zavesili za šnúry na dvore či na 
balkóne.



Chodia na bicykli. 

Zdroj: https://67.3dpd.co/



Zdroj: www.pinterest.com/



Diskusia



Diskusia – aký odpad zahodíš do jednotlivých košov?



Zdroj: www.odpady-portal.sk/



Test: Ako netvoriť odpad

http://tei.triedime.sk/web/site/otazka?id=1

Ďalšie testy: 

http://tei.triedime.sk/web/site

http://tei.triedime.sk/web/site/otazka?id=1
http://tei.triedime.sk/web/site




Kontakt

Essence communications, s.r.o.
Lazovná 54, 974 01 Banská Bystrica

Tel.: +421 918 591 952
Mail: info@tatrytieri.sk


