
NIE

noviny; časopisy;
zošity; knihy;

kancelársky papier;
papierové vrecká;
lepenka; krabice
z tvrdého papiera;
kartón; obálky;
letáky; katalógy;

plagáty; pohľadnice;
baliaci a krepový
papier; zakladače;

suché a čisté
papierové obaly

a pod.

voskový papier;
papier s hliníkovou

fóliou; obaly
od práškov

do pečiva, korenín
a nanukov; silne

znečistený či mastný
papier; kopírovací
papier (patria
do komunálneho

odpadu)

NIE

porcelán; keramika;
zrkadlá; drôtované
sklo; dymové sklo;

silne znečistené sklo;
gumy (veľké kusy -
Zberný dvor, malé -
komunálny odpad),
žiarovky; obrazovky
(patria na Zberný
dvor); vrchnáky;

korky

NIE

plechovky od nápojov;
konzervy; viečka

od jogurtov, uzávery
od zaváranín; alobal

(neznečistený); kovové
obaly od kozmetiky

(napr. spreje
bez plastových
vrchnákov a

dávkovačov); "mäkké
konzervy" od paštét;
staré kľúče; visiace

zámky; obaly z čokolád;
staré kovové riady;
drobný železný šrot;

drôty a pod.

žalúzie; kovové obaly
od farieb, riedidiel,
motorových olejov

a iných
nebezpečných látok;
nadrozmerný kovový
odpad; baterky

(patria na Zberný
dvor); obaly od

zubnej pasty (patria
do komunálneho

odpadu)

NIE

šupy a zvyšky z ovocia
a zeleniny; čajové
vrecká; pokazené
ovocie, zelenina
a potraviny BEZ
OBALU; škrupiny
z vajec a orechov;
zvyšky jedál; starý

chlieb; pečivo; tráva;
lístie; vypletá burina

bez dozretých
semien; podrvené
konáre; časti rastlín
a kvetov a pod.

plastové sieťky
a vrecká z ovocia
a zeleniny (patria
do plastu), zvyšky

potravín v obaloch, 
zvierací trus, veľké

kosti (patria
do komunálneho

odpadu);
 tekuté potraviny
(mlieko, polievky)

objemné plasty
a väčšie kusy

polystyrénu, obaly
od chemikálií

a olejov, podlahové
krytiny, väčšie kusy
gumy a molitanu,
(patria na Zberný

dvor), hrubo
znečistené plasty, 
 obaly znečistené
zvyškami jedál

(patria
do komunálneho

odpadu)

PAPIER
ÁNO

fľaše, nádoby, obaly
a predmety zo skla
bez vrchnákov

a korkov; sklenené
fľašky od kozmetiky
bez plastových
a kovových častí;
črepy; okenné sklo;
sklo z okuliarov;
poháre a pod.

SKLO
ÁNO

KOVY
ÁNO

BIO
ÁNO

PET fľaše; vrecká;
prepravky; plastové
obaly od kečupov,
horčice, jogurtov
a sirupov; igelitky;
obaly od mlieka
a džúsov; obaly
od šampónov
a aviváží; rôzne
plastové nádoby;

bandasky;
polystyrén v malom

množstve
(napr. obal od
mobilu); hračky

a pod.

PLASTY
ÁNO

NIE

TRIEDENIE ODPADU

ČO KAM PATRÍ

Až 80,38% odpadu je možné vytriediť.
Vyseparovaný odpad sa stáva druhotnou
surovinou, vracia sa do výroby a znižuje nároky
na prírodné zdroje a energiu.

BEZ
PLASTOVÝCH OBALOV

Pred vyhodením plechovky, plastové fľaše a krabice stlačte. Zbierané obaly musia byť čisté!

ĎAKUJEME, ŽE TRIEDITE!


