Malý sprievodca
triedeným zberom

SKLO – farebné a biele
Zelené vrece

Pred vyhodením opláchni

Zelená nádoba

Sklenené fľaše
sklené fľaše, nádoby, poháre od zaváranín, obaly a predmety zo skla,
poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a
pod.

POZOR!
Porcelán, keramika, žiarovky, zrkadlá patria do zmesové odpadu
TIP: Žiarivky, výbojky, monitory sú elektroodpad a zbierame oddelene buď v
predajniach, alebo na zbernom dvore

PLASTY, KOVY, TETRAPAKY
Žlté vrece
Žltá nádoba

Pred vyhodením opláchni a stač!
Fľaše uzavri vrchnákom!
PET-fľaše, obaly, igelitky

KOVY
NÁPOJOVÉ
KARTÓNY

Obaly od nápojov, obaly od jogurtov, kuchynských olejov, fólie, igelitové
tašky, vrecká, obaly od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od
mlieka, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov, čistý polystyrén

Kovové obaly, nápojové plechovky
konzervy (ALU, FE), kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od
pást

Nápojové kartóny (tetrapaky)
Obaly z džúsov, mlieka, smotany, pretlaku

POZOR!
Plastové obaly znečistené chemikáliami, farbami
nepatria do triedeného zberu! Nevymývajte ich môžu obsahovať nebezpečné látky, ktoré sa nesmú
dostať do vody!

PAPIER
Modré vrece
Mobilný zber
Školský zber

Nie mastný ani mokrý papier!
Krabice pred vyhodením stlač!
Papierové obaly, kartóny
papierové obaly, krabice z kartónu a lepenky, časopisy, letáky, brožúry
kalendáre, kancelársky papier, knihy

POZOR!
plienky, použité vreckovky, servítky, tetrapaky,
kartónové obaly od vajíčok, rolky od toaletného
papiera, mastné papiere, jednorazové papierové
tácky znečistené horčicou, kečupom nepatria do
triedeného zberu papiera
TIP: mastný papier od jedla, rolky od toaletného
papiera a kartóny od vajíčok môžete pridať do
svojho KOMPOSTU.

Predchádzanie vzniku odpadu
Jeden obyvateľ Slovenska je schopný vyprodukovať vyše 348 kg odpadu z obalov za 1 rok. To je v
priemere 29 kg na mesiac. A toto číslo sa každoročne zvyšuje. Prieskumy ukázali, že až 92% odpadov
z domácností, ktoré dnes vyhadzujeme ako nepotrebný, by sme ešte dokázali opätovne použiť,
zrecyklovať alebo energeticky zhodnotiť. Stačí ich správne triediť alebo materiálovo oddeliť od seba.

Ako sa dá predísť vzniku odpadu?
Je potrebné začať malými krokmi sám od seba. Napríklad:
•

Odmietaním plastových tašiek pri pokladni. Maj pri sebe vždy jednu textilnú alebo trvanlivú plastovú
tašku na nákupy.

•

Takisto sa skús zamyslieť, či tovar naozaj nevyhnutne potrebuješ a či sa náhodou nedá získať inak
(napr. domácou výrobou, požičaním, zdieľaním)

•

Osvoj si jeden z týchto návykov a pokračuj ďalej. Informuj sa, zaujímaj sa.

•

Pretože najlepší odpad je ten, ktorý nevznikol!

