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NÁŠ ODPAD TRIEDIME A ZLEPŠUJEME TÝM 
                                              ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

PAPIER 
Patria sem:
noviny, časopisy, kancelársky papier, 
reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny,
papierové obaly, papierové tašky.

Nepatria sem:
väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo 
znečistený papier, asfaltový a dechtový 
papier, použité plienky, alobal, celofán a 
pod.

SKLO
Patria sem:
nevratné obaly zo skla z alkoholických a  
nealko nápojov, poháre, tabuľové sklo z 
okien a dverí, sklenené črepy a pod. 

Nepatria sem:
porcelán, keramika, drátené sklo, 
autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, 
pozlátené a pokovované sklo, technické 
druhy skla. Vrátne fľaše vracajte späť do 
obchodu.

PLASTY
Patria sem:
neznečistené stlačené PET fľaše, plastové 
a mikroténové vrecká, baliace fólie, 
polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD,
obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a 
kozmetiky.

Nepatria sem:
mastné obaly so zvyškom potravín, 
podlahové krytiny, novodurové rúrky, 
obaly z nebezpečných látok ako napr. 
motorových olejov, farieb a pod.

KOVY
Patria sem:
kovové obaly, konzervy, kovové výrobky 
a súčiastky, alobal, nápojové plechovky.

Nepatria sem:
kovové obaly kombinované s iným 
materiálom, mäkké vrecúška napr. z kávy,
kovové obaly obsahujúce zvyšky 
nebezpečných látok, nadrozmerný kovový
odpad je potrebné odniesť do zberní 
kovov.

BIOODPAD
Patria sem:
šupky, čajové vrecúška, ovocie, zelenina,  
lístie, tráva, záhradný odpad.

Nepatria sem:
mäso, popol, stavebný odpad a pod.



Ešte stále neviete, čo kam patrí?
Zopár rád ako správne triediť odpad:

? Kam patria tégliky z jogurtov?
! Patria do plastov, musia však byť bez zvyškov jedla.

? Kam patria krabice od džúsov a mlieka?
! Zbierajú sa spolu s plastami v osobitnom vreci.

? Kam patria použité hygienické potreby?
! Použité detské plienky, papierové vreckovky, obaly zo zubnej pastyy a pod. patria do 
zmesového odpadu, pretože sú znečistené.

? Kam patria obaly z nebezpečných látok a prípravkov?
! Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok(motorových olejov, farieb, riedidiel a 
pod.) nepatria do triedeného zberu. Odneste ich na zberný dvor.

? Kam patrí molitan?
! V menšom množstve ho môžete vhodiť do zmesového odpadu, vo väčšom množstve 
patrí na zberný dvor.

? Kam patrí polystyrén?
! Ak ho nie je veľa, patrí k plastom. Ak je rozmerný, odneste ho  na zberný dvor.

? Kam patria PET fľaše?
! Patria k plastom. Pred vyhodením je však potrebné znížiť ich objem, napr. 
zošliapnutím.

? Kam patria krabice z kartónu?
! Po zmenšení objemu – napr. poskladaním – patria k papieru. 


