
AKO SPRÁVNE 
TRIEDIŤ ODPAD



AKO MÁME TEDA SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD 
DO FAREBNÝCH KONTAJNEROV?

r

SKLO

Q

DO ZELENÝCH KONTAJNEROV PATRIA:
Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických 
nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo 
patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.
NEPATRIA SEM:
Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, 
pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla.
Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.

z 5 zaváracích pohárov môže byť sklenená váza na kvety

PAPIER

Q

DO MODRÝCH KONTAJNEROV PATRIA:
Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené 
krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve 
aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.
NEPATRIA SEM:
Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový 
a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, 
celofán a pod.

10 časopisov sa môže zmeniť na krabicu na televízor

Z papierového odpadu možno vyrobiť aj obaly na vajcia, kuchynské utierky, baliaci, 
toaletný papier, kartóny a iné papierové výrobky.



DO ŽLTÝCH KONTAJNEROV PATRIA:
Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plas
tové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, 
obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.
NEPATRIA SEM:
Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové 
rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, 
farieb a pod.

z 30-tich PET fliaš môže byt fleecová bunda

■

KOVY

I

DO ČERVENÝCH KONTAJNEROV PATRIA:
Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové 
plechovky. Triedia sa podľa pokynov obce/mesta.
NEPATRIA SEM:
Kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov 
a pást. Mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky 
nebezpečných látok. Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odniesť 
do zberní kovov, príp. do zberných dvorov.

zo 670 hliníkových plechoviek sa môže stať rám na bicykel

NÁPOJOVÉ KARTÓNY
V prípade, že sa vo vašej obci tieto obaly zbierajú, odhadzujte ich do kontajnerov 
alebo igelitových vriec podľa pokynov obce. Nápojové kartóny je potrebné pred ich 
vyhodením vypláchnuť a zmenšiť ich objem napr. zošliapnutím.

z 2 nápojových kartónov sa dá vyrobiť lm2 kuchynských utierok

BIOODPAD
PATRIA SEM: Šupky, čajové vrecúška, ovocie, zelenina, odpad z verejnej zelene, 
lístie, tráva, záhradný odpad.
NEPATRIA SEM: Mäso, popol, stavebný odpad a pod.



PRAVDY A MÝTY O ODPADE
AJ TAK SA VŠETKY ODPADY SYPÚ NA JEDNU KOPU

NESYPÚ

Po roztriedení sa už jednotlivé materiály nemiešajú.
Za každú uloženú tonu odpadu sa na skládkach platí, preto 
nemá nikto záujem zosypávať odpady spolu.
Zberné auta sú prispôsobené tak, aby odviezli každú komoditu 
zvlášt a vytriedený odpad odvážajú na triediacu linku.
V SR je dostatok spracovateľov, ktorí vytriedený odpad ďalej 
spracúvajú na druhotné suroviny, s ktorými sa ďalej obchoduje, 
alebo na hotové výrobky.

Pokiaľ je obsah kontajnera s triedeným odpadom natoľko 
znečistený, že s ním už nemožno nakladať ako s triedeným 

MÔŽESASTAT odpadom, nie je možné ho naložiť na zvozové vozidlo spolu 
s ostatným triedeným odpadom.

ŽIVOTNÝ CYKLUS PRODUKTU



ČO SA DEJE S ODPADOM?
Každý Slovák vyprodukuje v priemere 321 kg odpadu ročne. Z tohto množstva 
je recyklovaných len asi necelých 20 kg.
AKO SME NA TOM V POROVNANÍ SO ŠTÁTMI EÚ?
Každý Európan v priemere tvorí 475 kg komunálneho odpadu. Z tohto množstva je 
recyklovaných približne 133 kg.

V SÚČASNOSTI MÁME NA SLOVENSKU 
117 LEGÁLNYCH SKLÁDOK ODPADU.
EVIDOVANÝCH NELEGÁLNYCH 
SKLÁDOK JE 2500, NEOFICIÁLNYCH 
MÔŽE BYŤ AŽ 7000.

AKO SME NA TOM V POROVNANÍ SO SUSEDNÝMI ŠTÁTMI?
Najviac odpadu končí na Slovensku na skládkach, zhodnocuje sa len malá časť. 
Cieľ, ktorý chceme dosiahnuť, je presne opačný.

KOMUNÁLNY ODPAD NA SKLÁDKACH
Poľsko 53%

Maďarsko 59%

Česko 56%

Rakúsko
Slovensko

4%

zdroj: Eurostat
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www.envipak.sk 
www.zelenybod.sk 

www.zodpovednaspolocnost.sk 
www.triedime.sk

ZELENÝ BOD je ochrannou známkou.
Obal označený ochrannou známkou Zelený bod prosíme umiestňovať do triedeného zberu.

http://www.envipak.sk
http://www.zelenybod.sk
http://www.zodpovednaspolocnost.sk
http://www.triedime.sk

