10 krokov,

Desatoro triedenia

ako predchádzať odpadom
a redukovať ich množstvo
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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.

Staré funkčné elektrozariadenia
(TV, PC, mobily) darujme. Vždy sa nájde
niekto, komu poslúžia.
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Uprednostnime kvalitu pred nízkou cenou.

Viete, že... ?
v triedenom komunálnom
odpade v roku 2020 boli
najviac zastúpené

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

Jednorazové batérie nahraďme
nabíjateľnými, tam, kde je to možné, využime
elektrickú sieť alebo solárnu energiu.
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Jeden obyvateľ SR v roku
2020 vyprodukoval
446 kg odpadov?
Slovenské domácnosti
za rok 2020
vyprodukovali celkovo
2,34 mil. ton odpadov?
*Zdroj: Štatistický úrad SR

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

TIPY A TRIKY
pre lepšie triedenie

kartónové krabice zložte na plocho
PET fľaše vypláchnite a zošliapnite
plastové obaly znečistené jedlom
dôkladne vypláchnite, aby nelákali
divú zver
batérie zbierajte do krabičky a po naplnení
zaneste do predajne, kde predávajú nové
batérie
triedený odpad vynášajte častejšie,
nebude tak zbytočne zavadzať
staré elektrozariadenia skúste najprv
opraviť, funkčné môžete darovať
a nepoužiteľné odniesť na zberný dvor
veľmi malý elektroodpad (vonkajší
rozmer do 25 cm) môžete zaniesť aj
do najbližšej elektropredajne
kovy sa vo väčšine miest a obcí triedia
spolu s plastami, resp. majú svoju
špeciálnu nádobu
sledujte informácie o triedení odpadov
na webe vašej obce alebo sa informujte
telefonicky

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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