SEMAFOR TRIEDENIA
alebo ako správne triediť
PAPIER, SKLO, PLASTY,
KOVY, KOMPOZITNÉ OBALY

AJ VÝCHOD vie a chce triediť

TRIEĎME PAPIER NA 1
papier sa zbiera do modrých vriec,
alebo modrých 1100 l kontajnerov

papierové obaly a výrobky označené symbolmi

VHADZUJE SA: papierové obaly, noviny, časopisy, reklamné letáky, kancelársky papier,
skartovaný papier, zošity, katalógy, obálky, papierové, kartónové a lepenkové krabice

NEVHADZUJE SA: mastný, mokrý a znečistený papier, povoskovaný papier, použité
hygienické potreby, plienky, obaly z nápojových kartónov, kompostovateľný papier, alobal,
knihy zviazané vo väzbe

Papierové, kartónové krabice stlačíme, rozložíme, aby nezaberali priestor v zbernej nádobe.

TRIEĎME SKLO NA 1
sklo sa zbiera do zelených vriec,
alebo zelených 1100 l kontajnerov

sklenené výrobky a obaly označené symbolmi

VHADZUJE SA: nevratné sklenené fľaše z alkoholických a nealkoholických nápojov
všetkých farieb, sklenené fľaše od kuchynských olejov, sklenené obaly od džemov,
medu, či iných potravín, zaváraninové fľaše, ostatné sklenené obaly, vázy, poháre,
úlomky tabuľového skla z okien a dverí

NEVHADZUJE SA: znečistené sklo, porcelán, keramika, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo,
žiarovky a žiarivky, televízne obrazovky, plexisklo, lepené sklo, varné sklo, pozlátené
a pokovované sklo

Väčšie množstvo tabuľové skla patrí na zberný dvor. Zbavte sklenené obaly zvyškov potravín.

TRIEĎME PLASTY NA 1
plasty sa zbierajú do žltých vriec,
alebo žltých 1100 l kontajnerov
výrobky a obaly označené symbolmi

VHADZUJE SA: plastové obaly z kozmetiky a čistiacich prostriedkov, potravín, mliečnych

výrobkov (tégliky od jogurtov, masla, pomazánok ), plastové fľaše od kuchynských olejov,
plastové vrecká a tašky, plastové výrobky, čistý polystyrén, fólie všetkých druhov a farieb,
baliace fólie, nezálohované plastové fľaše - nie sú označené symbolom

NEVHADZUJE SA: znečistené plastové obaly, podlahové krytiny, guma, žalúzie, plastové
okná, plastové potrubia, molitan, hadice, komponenty z motorových vozidiel (napríklad
nárazníky, prístrojová doska, čalúnenie, káble), plastové obaly od morových olejov,
farieb, moridiel, omietkových zmesí, prípravkov na chemickú ochranu rastlín, stavebný
polystyrén, biologicky rozložiteľné plasty
Zbavte plastové obaly zvyškov potravín.
Plastové fľaše, obaly stlačíme, aby nezaberali priestor v zbernej nádobe.

TRIEĎME KOVY NA 1
kovové obaly zo železných kovov a hliníka
sa zbierajú do červených vriec
výrobky a obaly označené symbolmi

VHADZUJE SA: konzervy bez zvyškov jedla, kovové uzávery, alobal, kovové sudy a súdky,
kovové tuby, tenkostenný hliník, nápojové kovové obaly, ktoré nie sú zálohované - nie sú
označené symbolom

NEVHADZUJE SA: kovové predmety, ktoré nie sú obalmi, znečistené kovové obaly,
kovové obaly so zvyškami nebezpečných látok (od farieb lepidiel, chemikálií), kovové
obaly zložené z viacerých materiálov

TRIEĎME KOMPOZITNÉ OBALY NA 1
kompozitné obaly na báze lepenky /nápojové kartóny
sa zbierajú do oranžových vriec
výrobky a obaly označené symbolmi

VHADZUJE SA: obaly od mlieka, mliečnych výrobkov, džúsov, štiav, vína, pretlaku a iných
potravín

NEVHADZUJE SA: znečistené obaly, obaly znečistené nebezpečnými látkami
ZBIERAJÚ SA KOMPOZITNÉ OBALY = NÁPOJOVÉ KARTÓNY
(starší názov viacvrstvové kombinované obaly) S VÄČŠINOVOU ZLOŽKOU PAPIERA.
Zbavte kompozitné obaly zvyškov potravín.
Kompozitné obaly stlačíme, aby nezaberali priestor v zbernej nádobe.

ZÁLOHOVANIE PET FLIAŠ
A NÁPOJOVÝCH KOVOVÝCH OBALOV
•

zálohujú sa všetky PET fľaše a nápojové kovové obaly od 0,1 litrov do 3,0 litrov
s výnimkou mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a alkoholu

•
•

zálohované obaly sú označené ako
a textom „ ZÁLOHOVANÉ“
spotrebiteľ pri kúpe nápoja zaplatí jednotný záloh 15 centov, na pokladničnom doklade
je výška zálohu uvedená
po vrátení nápojových obalov na odberné miesto /najčastejšie zálohový automat,
v menších prevádzkach pri pokladni /dostane spotrebiteľ potvrdenie s výškou zálohu
uplatnenie zálohu možno využiť ako zľavu pri nákupe, alebo niekde ako hotovosť
zálohované nápojové obaly sa vracajú nestlačené a s čitateľným čiarovým kódom
nápojové obaly neoznačené ako
vhadzujte do žltých vriec, alebo žltých 1100 l
kontajnerov na triedený zber

•
•
•
•

AJ VÝCHOD vie a chce triediť

DAJ ZELENÚ SVOJMU ODPADU
PREDCHÁDZAJME VZNIKU ODPADU
•

predchádzanie vzniku odpadu je najvyšším a prvým stupňom v hierarchii odpadového
hospodárstva

•

kupujme tovar, ktorý len skutočne potrebujeme, uprednostnime znovupoužívanie
- napríklad opravme, darujme, vymeňme
preferujme opakovane použiteľné obaly, zálohované obaly vráťme do predajne,
uprednostňujme obaly z recyklovateľných materiálov

•

SPRÁVNE TRIEĎME ODPAD
•
•
•
•
•
•

ak vec doslúžila a stane sa z nej odpad, správne ho vytrieďme za účelom jeho recyklácie
dodržujme čistotu triedeného odpadu
dodržujme farebne odlíšené vrecia a kontajnery, navigujú nás aj nálepky s nápismi
a značkami na kontajneroch
stlačme, roztrhajme, minimalizujme objem pred vhodením do vreca, či kontajnera
nezmiešavajme rôzne druhy triedeného odpadu navzájom
pri vrecovom systéme zberu, sledujme kalendár zberu, počúvajme obecný rozhlas, či sms
upozornenie, v deň zberu vyložme svoje vrece

ZAPOJME SA DO SYSTÉMU ZÁLOHOVANIA
•
•

zálohované plastové PET fľaše a nápojové kovové obaly označené
odnesme do predajne
nezálohované plastové PET fľaše a nápojové kovové obaly neoznačené ako
vhoďme do žltého vreca, respektíve do červeného vreca, pri kombinovanom zbere
do žltého 1100l kontajnera

NESPAĽUJME, NEVYHADZUJME DO PRÍRODY, PREKONAJME SA
•
•

•

nespaľujme plasty ani papier v domácnosti, dajme im šancu na recykláciu a nám všetkým
čistý vzduch
nevyhadzujme triedený odpad za obec, do lesa, do potoka, všetok triedený odpad bude
v deň zberu odobratý, vrátane viacerých vriec, či voľne položeného triedeného odpadu
napríklad v krabici
prekonajme sa a začnime triediť, triedenie odpadu je životný štýl

VIAC TRIEĎME, MENEJ PLAŤME
•
•
•

čím viac vytriedime, tým menej zaplatíme za komunálne odpady
triedený zber je pre obyvateľov bezplatný, neplatia ani za vrecia, ani za vývozy
triedený zber odpadov financujú výrobcovia vyhradených výrobkov v rámci rozšírenej
zodpovednosti výrobcov

ZÍSKAVAJME NOVÉ INFORMÁCIE
•
•

sledujme webovú stránku svojej obce s témou triedeného zberu
sledujme www.1ozv.sk, prípadne sociálne siete

•

získavajme všetky informácie o triedenom zbere z verejne prístupných webových
stránok štátnych inštitúcií, organizácií venujúcich sa ochrane životného prostredia,
printových médií

NIE JE PRAVDA ŽE
•
•
•
•

triedený odpad ktorý sa zbiera v obci skončí v spaľovni, alebo sa vysype na skládku odpadov
vytriedené odpady sa navzájom zmiešavajú, takže je zbytočné ich osobitne zbierať
vytriedené odpady nemajú ďalšie využitie
to nemá žiadny zmysel

AK SOM NESPOKOJNÝ
•
•
•
•
•
•
•

pretože nemám dostatočný počet vriec
lebo frekvencia vývozov nie je dostatočná
pretože kontajnery sú preplnené a nikto s tým nič nerobí
kontajnery sú pre mňa príliš ďaleko
že v mojom okolí je voľne pohodený odpad
pretože mi chýbajú informácie o triedenom zbere
ale chcem niečo zmeniť

napíš nám: prva@1ozv.sk

1.východoslovenská OZV
autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky
Mlynská 27, 040 01 Košice
+421 944 047 556

1ozv.sk
@1vychodoslovenskaOZV
@1.vychodoslovenskaozv

