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Príručka pre triedenie odpadu

5 TIPOV NA TRIEDENIE A RECYKLÁCIU ODPADU
1. Vyradťe si doma miesto pre dočasné umiestnenie triediteľného odpadu tak, aby ste ho mali „poruke“.

2. Ak je to možné, triedený odpad, ktorý obsahuje odstraniteľné zvyšky jedál, neumývajte čistou pitnou 
vodou. Použite radšej na to použiteľnú odpadovú alebo dažďovú vodu.

3. Vyseparované plasty pred umiestnením do žltých zberných nádob alebo do žltých zberných vriec 
nezabudnite zmenšiť ich objem stlačením alebo zošliapnutím. Ušetrite tak priestor doma, ale aj v 
zbernej nádobe.

4. Ak je to možné, zriaďte si doma komposter, kde by ste mohli okrem záhradného odpadu vyhadzovať 
zvyšky biologicky rozložitelných potravín, šupy z ovocia a zeleniny. Prípadne tento bioodpad podarujte 
chovateľom domacích zvierat vo vašej blízkosti.

5. V prípade, že máte nepotrebné a nezničené šatstvo, ktoré je možné ešte používať, oslovte rodinu, 
známych a priateľov, splupracovníkov a ponúknite im ho. Alebo oslovte rómskych spoluobčanov, 
charitu či podajte inzerát. Predĺžite tým životnosť niekedy aj nového šatstva.

5 TIPOV NA MINIMALIZÁCIU ODPADU
1. Odmietajme letáky, ktoré každodenne zapĺňajú naše schránky. Nalepme si na schránku nálepku 

„Nevhadzujte reklamy“. Obmedzíme tak zbytočnú spotrebu množstva papiera, čím šetríme naše 
lesy a energiu na jeho výrobu.

2. Posielajme a žiadajme posielanie dokumentov elektronicky, v prípade tlače, tlačme vždy obojstranne.

3. Vyhýbajme sa používaniu jednorazového príboru, riadu a nápojov z automatov, ktoré sú plnené do 
jednorazových pohárov.

4. Vyberajme výrobky s minimálnym množstvom obalov, uprednostňujme nebalené potraviny a veľké 
balenia pred malými.

5. Kupujme výrobky z recyklovateľných a recyklovaných materiálov – podporujeme tak ich ďalšiu 
výrobu a zhodnotenie, šetríme primárne zdroje.

www.seprujodpad.sk
Portál „Separuj odpad“ patrí medzi 
informačné portály. Je voľne dostupný 
pre občanov a samosprávy.

www.zbernedvory.sk
Portál „Zberné dvory“ je informačný 
systém, ktorý vytvára jednotný systém 
prevádzky zberných miest na Slovensku.

www.odpad.sk
Elektronický portál odpadov zahŕňa 
komplexné informácie o  odpadovom 
hospodárstve Slovenskej republiky 
na  komunálnej úrovni. Je určený pre 
zástupcov samospráv, Recyklačného 
fondu a ZMOS.

Zabráňme spolu zapĺňaniu 
skládok komunálnych odpadov 

komoditami, ktoré je možné 
ešte používať alebo ďalej 

ekologicky spracovávať! 

Podporené zo zdrojov
 Recyklačného fondu



NÁVOD NA SPRÁVNE
ROZTRIEDENIE NAJBEŽNEJŠIE
VYPRODUKOVANÉHO ODPADU

SKLO PAPIER PLASTY KOVY ZBERNÝ 
DVOR

Sklenené obaly od  nealkoholických a alkonápojov
Sklenené obaly z liekov a vitamínov
Sklenené obaly od chemikálií, farieb
Armované drôtené sklo
Porcelán
Plexisklo
Žiarovky a žiarivky
Autosklo
TV obrazovky a monitory
Noviny, časopisy, kancelársky a obalový papier, letáky
Papierové krabice od liekov, čajov, obuvi
Kartónové, lepenkové obaly, kartóny od vajec
Tetrapaky, kompozitné obaly od mlieka, džúsov, vína a pod.
Papier znehodnotený farbou, olejom, potravinami
Tapety a papier potiahnutý fóliou
PET fľaše, plastové fľaše od mlieka, sirupov, octu, jedlého 
oleja
Plastové kelímky od jogurtov, pomazánok a rastlinného masla
Plastové obaly z drogérie, aviváže a pracích práškov
Plastové obaly od motorových olejov a chem. látok
Linoleum, molitan a PVC
Guma a polystyrén
Pneumatiky
Kovové plechovky od nápojov
Konzervy od kompótov a iných potravín
Alobal, hliníkové uzávery kelímkov, zaváraninové uzávery, 
kelímky z čajových sviečok, vrchnáky z nápojov
Kovové obaly od farieb, chemických látok
Znečistené kovové obaly
Textil
Batérie a akumulátory, Autobatéria, Elektronika, chladničky
Nábytok, okná, dvere
Umývadlá a WC
Drobný stavebný odpad, obkladačky, dlažba, laminátové 
podlahy, strešné krytiny
Zvyšky a šupy z ovocia a zeleniny
Konáre, lístie, tráva, zvyšky po pestovaní úrody, kvety, 
seno, slama, podstielka z chovu zvierat, piliny
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