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AK SPRáVNE

SVET Je KRAjŠí

TRIEDIME

SKLO PAPIER PLASTY KOVY VKM

Majte nA pAmäTi Nasledovné praVidlá 
a informujte O nich aj svoJich Občanov.

3. DodržiavAjte fArEbnú aBecEdu triEDenIa: 
sklu patrí zelEná, paPieru modRá, plastom žLTá, kOvom čerVEná a NápojOvým 
kartónom ORANžOvá farbA. NApovie Vám aj oznAčeNiE Na obAle: 

...
Riaďte sA prAvidlamI sVojeJ ObcE.

1. Snažte sA odpaD netvOriť Vôbec.

Len vytriEdENý oDpaD sA dá zhoDnOtiť a recyklovAť.4.

2. ZálohOvané ObAly NepatriA do kOša, vráťte ich do preDajnE.

TrieďtE odpaD, OPlAtí sa To. ZA vytriedEný oDpaD ObčAn Neplatí, 
jeho zbEr HRadiA výrobcOVia pROstrednícTvom OZV ENvI - PAK.

Obal oznAčeNý  patrí do TRieDEného zbEru. 

5.

6.

ČO NEPATRÍ DO TRIEDeNÉHO ZBeRU
POZoR NA ČASTÉ CHYBy 

ZDRAVOTNÍCKY a INFEKČNÝ MATERIÁL
Použité jednorazové rúška, respirátory ani 

rukavice nepatria do triedeného zberu. Vložte 
ich do plastovej tašky alebo vreca, pevne ho 

uzavrite a vyhoďte do zmesového odpadu.

Inzulínové perá a injekčné striekačky sú považo-
vané za nebezpečný odpad, s ktorým nemožno ďalej 
manipulovať. Je potrebné ich odovzdať v  lekárni. 
To isté platí pre nespotrebované lieky po exspirácii. 
Na triediacej linke pracujú ľudia, ktorí sú vystavení 
priamemu styku s  odpadom a  hrozí  im riziko 
poranenia alebo nákazy. Buďme k nim ohľaduplní.

PLAST – čo dOň nepatrí
Aj keď sa niekedy môže zdať, že ide o plastový odpad, 
zamyslime sa, či naozaj patrí do triedeného zberu 
plastov. Nepatria tam napríklad odevy ani obuv, i keď 
sú vyrobené z  plastu. Rovnako tak žalúzie, hadice 
od vysávača, maliarske potreby, kolieskové korčule, 
koberce ani vence z cintorína. Všetok tento odpad
je potrebné odniesť na zberný dvor. 

PApIER – čo dOň nepatrí
Jednorazové plienky, ale ani mastný mokrý či 
znečistený papier nepatria do triedeného zberu 

papiera. Môžu totiž znehodnotiť 
ostatný vytriedený obsah, ktorý sa 
už nebude dať spracovať.

ZVYŠKY OLEJoV A PoTRaVÍN
Odpad síce netreba umývať, ale mal by obsahovať čo 
najmenej nečistôt. Kuchynský olej je možné odovzdať 
na čerpacích staniciach, rastlinné zvyšky potravín sa 
dajú kompostovať, alebo odovzdať v  rámci  zberu 
biologicky rozložiteľného odpadu. 

AUTOODPAD
Opotrebované pneumatiky, akumulátory, 
autobatérie a disky z  áut je potrebné 
odniesť na zberný dvor alebo na miesto 
určené obcou. Pneumatiky môžete 
vrátiť predajcovi alebo distribútorovi 
pneumatík. 

VEĽKOOBJEMoVÝ a STAvEBNÝ ODPaD 
Drobný stavebný odpad (napr. betón, tehly, dlaždice) 
a  veľkoobjemový odpad (starý nábytok, umývadlá, 
koberce a  pod.) patria na zberný dvor, prípadne si 
treba počkať na zber veľkoobjemového odpadu.

ELeKTROODPAD
Nepotrebné domáce spotrebiče (televízory, elektrické 
náradie a pod.) patria na zberný dvor, alebo ich môžete 
odovzdať v  predajniach elektrospotrebičov, prípadne 
do zberných nádob na to určených. 

OBLEČeNIE
Odev, obuv, handry a plyšové hračky môžete vytriediť 
do kontajnerov určených na oblečenie alebo odniesť 
na zberný dvor.

PLASTY

PAPIER


