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úradovanie
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Kaprálová,Bodnár,Petrenková,Fedorčáková



Zelené obstarávanie

 Šetrné nakupovanie, ohľaduplné k životnému prostrediu

 Uprednostňovanie tovarov a služieb, ich negatívny vplyv na životné 

prostredie je najmenší

 Napríklad v prípade zošitov-namiesto nových stromov bol na ich výrobu 

použitý starý papier

 Doprava-najlepšie sú výrobky dovážané zo Slovenska

 Ekologické hospodárstvo



Zelené úradovanie

 Environmentálne vhodné správanie inštitúcií

 Zahŕňa systematické opatrenia zamerané na samotnú prevádzku 

 Napríklad úspory energie, vhodné čistenie, zásobovanie



Prečo je táto téma dôležitá

 Táto téma je dôležitá zo základného dôvodu ktorým je: šetrenie našej 

planéty

 V tejto téme sa rozoberajú spôsoby šetrenia materiálov v hospodárstve a 

ekologickejší spôsob hospodárstva a života

 Dobré životné prostredie pre budúcnosť ľudí a deti

 Bývanie na čistej planéte



Naše pozorovanie

 Našou úlohou bolo zistiť či je naša škola dostatočne ekologická a šetrná

 Počas nášho pozorovania sme mali za úlohu zistiť odkiaľ pochádzajú školské 

výrobky a či su recyklované a recyklovateľné

 Druhé pozorovanie skúmalo či nás školské predmety dostatočne 

informovali o enviromentalistike a recyklácii

 A posledné pozorovanie skúmalo ekologické výhody a nevýhody našej 

školy



Naše postrehy

Názov výrobku Výrobca EKO značka

Školský papier Slovensko-veľkosklady-

papyrus(Poprad)

Recyklovateľný 

Učebnice Získavajú sa s edičného 

portálu (parlament),ale 

kopírujú sa v škole z 

recyklovateľného papiera

Recyklovateľný 

Textil Slovensko Upcyklacia

Toaletný papier Nemecko Ekolabel (eu značka)

Servítky Nemecko Ekolabel (eu značka)

Papierové perá Slovensko Recyklovatelné

Školský časopis Slovensko-školskí tlačiari Nerecyklovateľné 



Čo by sme zmenili

 Na našej škole chýba jedáleň a môže to byť väčší problém ,preto by sme 

pridali školskú jedáleň

 Sprístupniť vegetariánske jedlá ,aby sme zmenšili ekologickú stopu

 Kupovanie recyklovateľných kníh a papierov

 Založenie povinného triedenia odpadu v triedach ,a na internáte

 Nahradenie plastových pier za papierové a recyklovateľné perá

 Nahradenie niektorých plastových materiálov za recyklovateľné

 Do stravovacích automatov pridať slovenské výrobky



Ekologické označovanie produktov


