10 krokov,

Desatoro
triedenia odpadov

ako predchádzať odpadom
a redukovať ich množstvo
1

Kupujme bezobalové ovocie a zeleninu.
Používajme vlastné textilné
vrecká na pekárenské výrobky.
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Nosme pri sebe textilné nákupné
tašky, ktoré sa dajú poskladať.
Ak použijeme plastovú tašku alebo
vrecko, využime ich opakovane.
Prednostne používajme kohútikovú
vodu alebo si zadovážme vodný filter.
Kupujme väčšie balenia
– ušetríme obaly.

PAPIER

4

6

Zamerajme sa na produkty balené
v sklených obaloch, namiesto plastových.

Staré elektrozariadenia (TV, PC, mobily)
darujme. Vždy sa nájde niekto, komu poslúžia.
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8

Uprednostnime kvalitu pred nízkou cenou.

Jednorazové batérie nahraďme
nabíjateľnými, tam kde je to možné, využime
elektrickú sieť alebo solárnu energiu.

Viete, že... ?
1 strom vystačí na výrobu
810 roliek toaletného papiera?
17 stromov môže absorbovať celkom
113 kg oxidu uhličitého každý rok?

10

15%

Najmenej lesov
je v Trnavskom
a Nitrianskom kraji?

60% a najviac je

v Žilinskom kraji?

Domácnosti sú povinné
triediť odpad v súlade so
zavedeným systémom
triedenia jednotlivých zložiek
komunálneho odpadu v danej
obci. Na zber sa používajú
farebné zberné nádoby, vrecia
alebo ich kombinácia.

Za zber a odvoz
triedeného komunálneho odpadu domácnosti neplatia.
Financujú a zabezpečujú ho výrobcovia
výrobkov, z ktorých
odpad vzniká.

Prečo je dôležité
triediť odpady?
Zabraňujeme vzniku skládok – vytriedené odpady
končia na zberných dvoroch, nie na skládkach.
Odtiaľ sú odvezené do spracovateľských závodov,
kde sú ekologicky zrecyklované.
Šetríme prírodné zdroje – spracovaním a recykláciou odpadov získavame druhotné suroviny (plasty,
sklo, kovy a pod.), ktoré nemusíme získavať ťažbou.
Šetríme prírodné zdroje a okolitú krajinu.
Chránime ľudské zdravie – odpad, ktorý skončí na
skládke, sa nerozloží desiatky až stovky rokov (napr.
plasty, sklo či toxické kovy). Pôsobením počasia sa z
nich uvoľňujú škodlivé látky, ktoré znečisťujú
ekosystém a spôsobujú civilizačné ochorenia (alergie, onkologické ochorenia a pod.).
Chránime životné prostredie – faunu a flóru.
Odpady, ktoré skončia na skládke, v lese alebo v
poli, zo seba uvoľnia toxické látky do pôdy či
vodných tokov, čím sa stávajú súčasťou potravinového reťazca.

Symbol
prečiarknutého
koša znamená,
že odpad
nepatrí do
zmesového
komunálneho
odpadu

označenie pre
elektroodpad
označenie pre
použité batérie
označenie pre
odpady z obalov

AKO TRIEDIŤ PAPIER
Patrí do modrej zbernej nádoby.
Stlačením krabice naplocho sa šetrí miesto
v nádobe a znižuje frekvencia vývozov.

Čo patrí

do modrej nádoby

Čo nepatrí

do modrej nádoby

krabice a kartóny

obaly od vajíčok*

noviny a časopisy

kuchynské a toaletné
rolky*

kancelársky papier
obálky, listy
a pohľadnice
reklamné letáky
a plagáty
papierové obaly
a tašky

použité plienky
a vreckovky
mastný a znečistený
papier
knihy v tvrdej väzbe**
nápojové kartóny
(obaly od mlieka,
džúsov a pod.)

* takýto papier je už viackrát recyklovaný a nedá sa viac použiť na výrobu
nového produktu. ** ak chceme knihy vyhodiť, musíme ich vytrhnúť z tvrdej
väzby, nakoľko zrecyklovať môžeme len vnútorné listy.

Viac o triedení odpadov vo vašej obci sa dozviete na
webovej stránke obce alebo vo všeobecnom záväznom
nariadení o odpadoch. Pokiaľ si nie ste istí, kam patrí odpad,
sledujte symboly na obale.

NEZABUDNITE!

Elektroodpad a použité batérie nepatria do komunálneho odpadu! Je potrebné zaniesť ich do najbližšej
elektropredajne alebo na zberný dvor v mieste bydliska.
Použité batérie môžete odovzdať v každej predajni,
v ktorej predávajú batérie, bez povinnosti kúpy nových.
Staré elektrospotrebiče a použité batérie musia byť
odovzdané v neporušenom stave.
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