Správne triediť dokáže každý
Správnym triedením odpadu prispievame k šetreniu vyčerpateľných prírodných zdrojov,
k ochrane životného prostredia a ľudského zdravia.

noviny, časopisy, kancelársky
papier (aj skartovaný), reklamné
letáky, stlačené a zmenšené
krabice, kartóny, papierové
obaly, papierové tašky

nevratné obaly zo skla z alko
alebo nealko nápojov, poháre,
tabuľové sklo z okien a dverí
(väčšie množstvo patrí na zberný
dvor), sklenené črepy a pod.

mokrý, mastný alebo
znečistený papier, detské
plienky, hygienické potreby,
alobal, celofán a pod.

zrkadlá, porcelán, keramika,
autosklo, obrazovky, technické
druhy skla

Papier obsiahnutý v obaloch sa dá
recyklovať až 7x. Surovinu na výrobu
papiera získavame z dreva a na výrobu
1 000 kg nového papiera sa spotrebuje
až 17 stromov! Až 10 litrov vody sa
spotrebuje pri výrobe 1 hárku papiera A4.

neznečistené nápojové kartóny
t. j. napríklad obaly mliečnych
výrobkov, džúsov, omáčok,
vín a pod.
znečistené nápojové
kartóny, obaly od zrnkovej
alebo mletej kávy, obaly od
polievok, pudingov, korenín či
instantných kakaových nápojov
POZOR!
Triedenie nápojových kartónov
na Slovensku nie je jednotné. Systém
triedenia pri týchto obaloch je potrebné
si overiť buď na nálepkách na zberných
nádobách, alebo na webových stránkach
príslušných samospráv.

Vratné fľaše sa dajú opätovne používať
bez nutnosti recyklácie. Vráťte ich späť
do obchodu. Fľaše a poháre sú surovina,
ktorú je možné 100 % recyklovať
donekonečna.

šupky a zbytky z ovocia a zeleniny,
zbytky kávy a čaju (môžu byť
v papierových čajových vreckách),
škrupiny vajíčkové a orechové,
kvety a izbové rastliny, jemné
časti bioodpadu ako: tráva, lístie,
jemné vetvičky, piliny, slama
mäso, kosti, koža, lesklý papier
a nápojové obaly, plienky, popol
z uhlia, cigaretové ohorky, vlasy,
vrecká z vysávača, stavebný
materiál a stavebný odpad,
uhynuté zvieratá
POZOR!
Pravidlá zberu a triedenia bioodpadu sa
v roku 2021 zásadne menia, sledujte pokyny
svojej samosprávy, a postupujte podľa nich.

prázdne plastové fľaše, fólie,
plastové obaly z domácností,
plastové obaly z potravín,
plastové tašky a vrecká, obaly
od kozmetických a čistiacich
prípravkov (napr. zo šampónov,
z aviváží)
mastné obaly z potravín,
podlahové krytiny, obaly
z nebezpečných látok
(motorové oleje, farby
a pod.), novodurové rúrky
Plasty sa vyrábajú z ropy – neobnoviteľného zdroja. Rozkladajú sa až
500 rokov. V Tichom oceáne vznikol
z odpadových plastov ostrov veľkosti
niekoľkých miliónov štvorcových kilometrov!

nápojové plechovky, kovové
obaly, neznečistené konzervy,
kovové viečka a vrchnáčiky,
kovové výrobky a alobal
kovové obaly kombinované
s iným materiálom, mäkké
vrecká napr. z kávy, kovové
obaly obsahujúce zvyšky
nebezpečných látok, nadrozmerný kovový odpad
(patrí do zberní kovu, resp.
na zberný dvor)

Kovové výrobky a súčiastky patria do
výkupní alebo na zberný dvor. Kov môže
byť recyklovaný donekonečna.

Odborný garant projektu:

jednotne-ekologicky.sk

