
ako predchádzať odpadom
a redukovať ich množstvo

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.

ELEKTRO
AKO NA ODPAD?1 Kupujme bezobalové

ovocie a zeleninu.

2Používajme vlastné textilné
vrecká na pekárenské výrobky.

3 Nosme pri sebe textilné nákupné
tašky, ktoré sa dajú poskladať.

4Ak použijeme plastovú tašku alebo
vrecko, využime ich opakovane.

5 Prednostne používajme kohútikovú
vodu alebo si zadovážme vodný filter.

Kupujme väčšie balenia
– ušetríme obaly.

6

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

Staré funkčné elektrozariadenia
(TV, PC, mobily) darujme. Vždy sa nájde

niekto, komu poslúžia.

8

9 Uprednostnime kvalitu
pred nízkou cenou.

Jednorazové batérie nahraďme
nabíjateľnými, tam kde je to možné, využime

elektrickú sieť alebo solárnu energiu.

10

10 krokov,

Viete, že... ?
V roku 2021 sa na celom

svete predalo:

1,54
miliárd
smartfónov

272
miliónov
notebookov

66
miliónov

stolových počítačov



Prečo je dôležité
triediť odpady?

Triedime elektro 
a batérie 

Predchádzame vzniku skládok  – vytriedené 
odpady sú odvezené do spracovateľských závo-
dov na ekologickú recykláciu.

Šetríme prírodné zdroje – triedením a recyklá-
ciou odpadov získavame druhotné suroviny 
(plasty, kovy, sklo), ktoré nie je potrebné ťažiť.

Chránime ľudské zdravie a životné prostredie 
– odpady, ktoré skončia na skládke sa nerozlo-
žia desiatky až stovky rokov (napr. plasty, sklo, 
toxické kovy). Pôsobením počasia sa z nich 
uvoľňujú škodlivé látky, ktoré znečisťujú 
ekosystém – dostávajú sa do potravinového 
reťazca a spôsobujú civilizačné ochorenia (aler-
gie, onkologické ochorenia a pod.).

označenie pre
odpady z obalov

označenie pre
elektroodpad

označenie pre
použité batérie

Symbol prečiarknutého koša
znamená, že odpad  nepatrí do

zmesového komunálneho odpadu

www.sewa.sk

Elektroodpad a použité batérie nepatria do 
zmiešaného komunálneho odpadu!

Ako na elektroodpad

Ako na použité batérie

zaniesť na zberný dvor v mieste trvalého 
bydliska
využiť sezónne zbery organizované obcou
pri kúpe nového výrobku odovzdať starý 
predajcovi v rámci spätného zberu
veľmi malé elektro (rozmer do 25 cm) zaniesť 
do zbernej nádoby v elektropredajni

zaniesť do akejkoľvek predajne alebo 
prevádzky, kde predávajú nové batérie 
(predajca je povinný odobrať použité 
batérie, pokiaľ predáva nové)
odovzdať na zbernom dvore v mieste 
trvalého bydliska

Zber elektroodpadu a použitých batérií 
je pre občanov bezplatný.
Elektroodpad neodovzdávajte podomovým 
zberačom, pretože nevieme, kde vyzbieraný 
elektroodpad skončí.
Elektroodpad nerozoberajte, odovzdávajte 
ho kompletný, so všetkými jeho časťami.
Mobily a iné elektrozariadenia
so zabudovanou batériou odovzdávajte  
nerozobrané, spolu s batériou.
Elektroodpad je zdrojom druhotných surovín, 
ktoré nie je potrebné ťažiť.

Zber elektroodpadu a použitých batérií 
je pre občanov bezplatný.
Elektroodpad neodovzdávajte podomovým 
zberačom, pretože nevieme, kde vyzbieraný 
elektroodpad skončí.
Elektroodpad nerozoberajte, odovzdávajte 
ho kompletný, so všetkými jeho časťami.
Mobily a iné elektrozariadenia
so zabudovanou batériou odovzdávajte  
nerozobrané, spolu s batériou.
Elektroodpad je zdrojom druhotných surovín, 
ktoré nie je potrebné ťažiť.

NEZABUDNITE!


