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ÚVOD  

Skriptá Druhotné suroviny a odpady – návody na cvičenia sú určené 
pre študentov tretieho ročníka bakalárskeho štúdia v študijnom odbore  
4.3.2 Environmentálne inžinierstvo v študijnom programe Spracovanie 
a recyklácia odpadov. 

Skriptá sú rozdelené do dvoch hlavných častí. Prvú časť tvorí teória 
k laboratórnym cvičeniam a samotné návody na laboratórne cvičenia. Druhá 
časť pozostáva z príloh. Predmetom týchto skrípt sú iba vybrané suroviny 
a procesy, ktoré sa využívajú pri laboratórnych cvičeniach. 

Prvá časť je zložená z piatich kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú na 
začiatku teoretické informácie nutné k lepšiemu pochopeniu, vysvetleniu 
a získaniu prehľadu o problematike náplne jednotlivých laboratórnych 
cvičení.  

Návody na laboratórne cvičenia sú obsahom zamerané na základné 
kroky recyklačného procesu. Jednotlivé témy sú volené v logickom poradí, 
tak ako nasledujú častokrát aj v reálnej praxi. Návody na laboratórne cvičenia 
vznikli po niekoľkoročnom vývoji počas cvičení z predmetu Druhotné 
suroviny a odpady na zariadeniach ktoré používa Katedra neželezných kovov 
a spracovania odpadov. Zároveň možno konštatovať, že takto obsahovo 
a prístrojovo koncipované cvičenia sú jedinečné v rámci študijného odboru 
4.3.2 Environmentálne inžinierstvo na Slovensku. 

Druhá časť (Príloha) obsahuje vzorový protokol z laboratórneho 
cvičenia, ktorý má napomôcť študentom pri vypracovávaní protokolu. 
Neznamená to však, že študent by sa mal striktne držať formy vzorového 
protokolu. Požaduje sa zapojenie osobnosti a kreativity študenta (najmä pri 
písaní záverov) s využitím zásad pri písaní odborného textu. Samostatnú časť 
prílohy tvoria zásady bezpečnej práce v laboratóriu. Uvedené je aj rozdelenie 
neželezných kovov, ktoré je nutné pre dodržiavanie správnej nomenklatúry. 

Autori touto cestou ďakujú všetkým, ktorí nejakým spôsobom prispeli 
ku tvorbe týchto návodov na cvičenia. 

Veríme, že tieto skriptá napomôžu študentom pri štúdiu, k získaniu 
vedomostí a technických zručností. 

 

 
Košice, január 2014      Autori 


