NETRIAFAJTE
DO ČIERNEHO!

Triedené zložky komunálneho odpadu patria do farebných
nádob alebo zberných vriec podľa druhu odpadu.

www.sewa.sk

ŽLTÉ NÁDOBY = PLASTY
Patria sem:
zošliapnuté* PET fľaše (od nápojov), plastové obaly
z potravín, drogérie a kozmetiky (napr. obaly z aviváže,
čistiacich prostriedkov na riad a do umývačiek riadu,
obaly zo šampónov, krémov a pod.), plastové tašky
(igelitky) a vrecká, plechovky z nápojov, nápojové obaly
(kartóny) – VKM** (obaly z mlieka, džúsov, pyré a pod.)

Nepatria sem:
podlahové krytiny (linoleum, laminátová podlaha),
molitan, guma, polystyrén, žalúzie, silno znečistené
plastové obaly a obaly z nebezpečných látok (motorové
oleje, rôzne chemikálie, farby a pod.)

MODRÉ NÁDOBY = PAPIER
Patria sem:
noviny a časopisy, katalógy a letáky, kancelársky papier,
listové obálky (bez okienok), papierové tašky, rozobrané*
kartónové a papierové krabice

Nepatria sem:
mastný a inak znečistený papier, použité plienky
a hygienické potreby, rolky od toaletného papiera a kuchynských utierok, papierové obaly od vajíčok, nápojové
obaly – VKM (obaly z mlieka, džúsov, pyré a pod.)

ZELENÉ NÁDOBY = SKLO
Patria sem:
sklenené nevratné fľaše, sklenené obaly z potravín,
drogérie, kozmetiky a liekov, sklenené vázy

Nepatria sem:
porcelán a keramika (šálky, taniere, umývadla), autosklo,
zrkadlá, drôtené a tabuľové sklo, laboratórne sklo,
žiarivky a svetelné zdroje (neónky, žiarovky, atď.)

* tým, že minimalizujete objem odpadov, šetríte miesto pre svojho suseda a znižujete frekvenciu vývozov
** kovy, nápojové obaly a plasty sa môžu zbierať v ľubovoľnej kombinácii do jednej nádoby/vreca; Sledujte miestny systém zberu.

ELEKTROODPAD a POUŽITÉ BATÉRIE zaneste do najbližšej elektropredajne (veľmi malé elektro
s vonkajším rozmerom do 25 cm môžete odovzdať bez povinnosti kúpy nového elektrospotrebiča)
alebo na zberný dvor v mieste bydliska. Použité batérie môžete odovzdať v každej predajni, v ktorej
predávajú batérie, bez povinnosti kúpy novej.
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Využívajte farebné kontajnery alebo vrecia
Všetko, čo je možné triediť vhadzujte do kontajnerov/vriec na triedený zber komunálnych odpadov.
Tento odpad neskončí na skládkach, ale v spracovateľských závodoch, v ktorých sa z odpadov
(plasty, sklo, papier, kovy, elektro, batérie) získavajú suroviny na výrobu nových produktov.
Redukujte objem odpadov
Kartónové a papierové obaly zložte na plocho, PET fľaše a obaly z drogérie a kozmetiky (obaly zo
šampónov, sprchových gélov, odličovačov a pod.) zošliapnite! V kontajneroch alebo zberových
vreciach vznikne viac miesta a nebude sa prevážať vzduch.
Triedením odpadov chránite životné prostredie a svoje zdravie
Plasty, papier sklo, kovy, použité batérie a elektroodpad, ktoré skončia na skládkach sa rozkladajú
niekoľko desiatok až stovky rokov. Mnohé z nich (napr. batérie) obsahujú toxické kovy, ktoré môžu
kontaminovať pôdu, podzemné vody a tým ohrozovať nielen ekosystém (živočíchy, rastlinstvo), ale
aj ľudské zdravie.
Za odvoz triedeného odpadu neplatíte
Vedeli ste, že za odvoz triedeného odpadu občania neplatia? Financujú ho výrobcovia výrobkov,
z ktorých vzniká odpad. Čím viac odpadu triedite, tým menej ho skončí v čiernych nádobách na
zmiešaný (netriedený) komunálny odpad. Môžete tak znížiť frekvenciu vývozov čiernych
kontajnerov a šetriť svoje peniaze.
Elektroodpad a použité prenosné batérie nemajú svoj kontajner
Elektroodpad a použité prenosné batérie nemajú svoj kontajner. Zaneste ich na zberný dvor
v mieste Vášho bydliska alebo do elektropredajne v rámci spätného zberu (pri kúpe nového
elektrozariadenia). Pokiaľ máte veľmi malý elektroodpad (vonkajší rozmer do 25 cm), môžete ho
zaniesť do elektropredajne bez povinnosti kúpi nového produktu.
Symboly vám napovedia
Takto označené výrobky alebo obaly nepatria do zmiešaného komunálneho odpadu

označenie pre
elektroodpad

označenie pre
použité batérie a akumulátory

Najlepšie je vzniku odpadov predchádzať:
Používajte textilné nákupné tašky namiesto plastových.
Niektoré produkty nie je potrebné baliť do plastových vrecúšok, napr. knihy,
niektoré druhy zeleniny a ovocia, spotrebný tovar a pod.
Pite vodu z vodovodu a v prípade potreby si zabezpečte vodný filter.
Elektrozariadenia ako mobil využívajte dlhšie obdobie a funkčný elektrospotrebič
nezahadzujte. Darujte ho!
Plastové vrecká na desiatu používajte opakovane.
Predtým, ako si kúpite nový produkt, zvážte, či ho skutočne potrebujete.

označenie pre
odpady z obalov

