
ŠŤASTNÉ 
A VYTRIEDENÉ VIANOCE

Papierové obaly z darčekov, 
bomboniér, papierové tašky, 
kartónové krabice, letáky,
papierové obaly z múky či cukru

patria do modrých kontajnerov 
alebo vriec určených na papier. 
Nesmú však byť znečistené, mokré 
ani mastné. A nezabudnite odpad 
pred vyhodením stlačiť.

Zaváraninové poháre, sklenené 
črepy, sklené fľaše zo sirupu alebo 
oleja, črepy zo sklenených ozdôb

patria do skla. Fľaše a obaly nie je 
nutné umývať, stačí len odstrániť 
ich obsah.

Plastové obaly z potravín, darčekov, 
kozmetiky, čistiacich prostriedkov,
plastové fľaše z  mliečnych výrobkov, 
sirupov, olejov, tégliky zo smotany
a pod.

patria do žltých kontajnerov či 
vriec určených na plasty. Aj tu platí, 
že obaly je potrebné zošliapnuť 
a zmenšiť ich objem.
Nesmú obsahovať hrubé zvyšky 
tekutín, jedla či kozmetiky.

Konzervy z kompótu, kukurice či 
tuniaka, alobal, kovové vrchnáky 
z fl iaš, prázdne obaly zo sprejov 
a lakov

patria do červeného kontajnera. 
Niektoré obce majú jednu zbernú 
nádobu na viaceré druhy odpadov, 
napr. na plasty, kovové obaly 
a nápojové kartóny.

Použitý kuchynský olej

môžete odovzdať v uzatvorenej 
nádobe na niektorej z čerpacích 
staníc, v blízkosti niektorých 
supermarketov, prípadne na 
zbernom dvore. Niektoré obce 
zabezpečujú občanom vedierka
na zber oleja či mobilný zber.

Živý vianočný stromček

patrí na zberný dvor alebo na zberné 
hniezdo vyhradené mestskou časťou 
alebo obcou. Dá sa vrátiť aj tam, 
kde bol zakúpený, do niektorých 
záhradných alebo nákupných centrier.

www.triedime.sk      www.envipak.sk

www.vezmisi.ma

AK SPRÁVNE TRIEDIME, SVET JE KRAJŠÍ
Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

 Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
 Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
 Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, 

papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým 
kartónom oranžová farba.
Napovie vám aj označenie na obale:
Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce.

 Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
 Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, 

jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
 Obal označený patrí do triedeného zberu.


