
Život bez odpadu
(Zero Waste)

GTL project



"Zero waste" predstavuje ochranu
všetkých zdrojov prostredníctvom
zodpovednej výroby, spotreby,
opätovného použitia a
zhodnotenia výrobkov, obalov a
materiálov bez spaľovania a
znečisťovania pôdy, vody alebo
vzduchu a ohrozenia životného
prostredia alebo zdravia ľudí.

Definícia podľa Zero Waste international
Alliance (2019)

Definícia



Žiť a podnikať bez odpadu nie je
jednoduché. Snahy o okamžitú a

radikálnu zmenu nášho životného
štýlu či podnikania sa môžu ukázať

ako veľmi náročné. Netreba sa však
vzdávať. Je mnoho spôsobov, ako sa

správať zodpovedne k životnému
prostrediu - v podnikaní, 

či v bežnom 
živote.  

Život a podnikanie bez
odpadu 



Odmietnime, čo nepotrebujeme a
zmeňme spôsob akým vyrábame a
konzumujeme. Zmeňme obchodné
modely, ciele podnikania a zvážme

nákup nových výrobkov, aby sa 
znížilo plytvanie zdrojmi.

Odmietnuť /
prehodnotiť / prerobiť

 



Podstatou tohto prístupu je
minimalizovanie spotreby, zníženie
toxicity a ekologickej  stopy výrobkov
a činností. 
Zahŕňa tiež opätovné použitie
výrobkov alebo komponentov ktoré
nie sú odpadom, na rovnaký účel
ako ten, na ktorý boli 
pôvodne vyrobené.

Redukovať a
opätovne použiť



predstavuje kontrolu, čistenie alebo
zmenu  postupov, cieľom ktorých je
príprava výrobkov alebo komponentov,
ktoré sa stali odpadom,  na opätovné
použitie bez ďalšieho spracovania.

Príprava na opätovné
použitie

 
 



Zhodnotenie vysoko kvalitného
separovaného odpadu.

Recyklácia / kompostovanie
/ anaeróbne trávenie

 



Využívanie technológií na
zhodnocovanie zmiešaného odpadu

na tvorbu nových kvalitných
materiálov spôsobom, ktorý je šetrný

k životnému prostrediu

Zhodnotenie
materiálov a chemikálií



Zmesový odpad ktorý sa už nedá
zhodnotiť, je pred uložením na
skládku biologicky stabilizovaný.

Úprava nevyužiteľného
odpadu 



Materiály a výrobky ktorý sa nedajú
recyklovať majú obzvlášť negatívny

dopad na životné prostredie a
znemožňujú snahy o život bez odpadu.

Vyhýbajme sa činnostiam ako: 
spaľovanie odpadu na energiu, premena

plastov na palivo, skládkovanie
nespracovateľného odpadu, splyňovanie,

pyrolýza , nelegálne skládky,
znečisťovanie otvoreného priestoru

Neprijateľné



 
 
 

Máte nápad na "zelené" podnikanie,
ale neviete, ako na to? 

 
 

Radi by ste svoj podnikateľský
nápad / svoje podnikanie zmenili na

viac udržateľné? 
 
 

Máte nápad na komunitný projekt?  



 
 
 

Napíšte nám a rezervujte si svoje
miesto v projekte GTL

 
a
 

staňte sa budúcim lídrom zmeny!


