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STARÝ TEXTIL NETRIEDENÝ OSTATNÝ  
ODPADBIOODPADKOVOVÉ OBALYĽAHKÉ OBALOVÉ  

MATERIÁLYSKLENÉ OBALYPAPIER

Patria tam
Všetky obaly z papiera 
a kartónu ale aj papiere 
a kartóny, ktoré nie sú 
obalmi, napr.:  
noviny, časopisy,  
prospekty, katalógy, 
knihy, zošity, obálky, 
zakladače, listový papier  
a papier na písanie,  
čistý papier z domácnosti, 
škatule (poskladané)

Nepatria tam
Plastom potiahnuté 
papiere, znečistené 
papiere,  
kartóny z nápojov,  
fotografie, tapety 

Patria tam
Všetky obaly zo skla,  
rozdelené na biele a  
farebné sklo  
napr.: 
fľaše a poháre určené na 
potraviny, nápoje,  
kozmetiku, lieky

Nepatria tam
Žiarovky, žiarivky, 
úsporné žiarovky, 
sklokeramické varné 
dosky, zrkadlá, okenné 
sklá, olovnaté sklá,  
sklený riad,  
kamenina, porcelán,  
vázy,  
čelné sklá z vozidiel 

Patria tam
Všetky obaly z plastu a 
kompozitného materiálu, 
textilného materiálu, 
keramika, styropor,  
drevo a materiály  
na biologickej báze  
napr.:  
fľaše, jogurtové kelímky,  
fólie, vrecia,  
vákuové obaly,  
obaly určené na 
zmrazovanie,  
kartóny z nápojov,  
blistrové obaly,  
jednorazový riad

Nepatria tam
Plastové výrobky  
napr.: hračky,  
podlahové krytiny,  
rúrky, kvetináče,  
domáce potreby

Patria tam
Všetky obaly z kovu  
napr.:  
plechovky z nápojov, 
konzervové plechovky, 
plechovky z krmiva pre 
zvieratá,  
plechovky z farieb a 
lakov,  
kovové tuby,  
kovové vrchnáky,  
krycie hliníkové fólie,  
veká so závitom

Nepatria tam
Náradie,  
drôty, klince,  
časti bicykla,  
časti karosérie a motora, 
domáce potreby z kovu, 
sušiaky na bielizeň

Patria tam
Odpad zo zeleniny, 
ovocia, suché potraviny,  
pevné zvyšky jedál, 
vajíčkové škrupiny,  
rezané kvety,  
črepníkové kvety, 
usadenina z kávy a čaju 
s papierovými filtrami, 
pokosená tráva,  
lístie a konáre

Nepatria tam
Plastové vrecia,  
kosti,  
vrecúška z vysávačov, 
plienky,   
popol,  
podstielka pre mačky a 
trus malých zvierat,  
tekuté zvyšky jedál,  
akými sú polievky, 
omáčky, oleje, marinády

Patria tam
Popol (studený),
kvetináče, kefy,  
dámske vložky,
vedrá z plastu a kovu,
zrkadlá, riad, okenné sklá,
žiarovky, smeti,
trus malých zvierat,
podstielka pre mačky,
drobné kovy, náradie,
kosti, koža,
znečistený papier,  
hračky,
vrecúška z vysávačov,
tapety, plienky,
znečistené oblečenie a
topánky, znečistený,
mokrý textil, handry,
krajčírsky odpad

Nepatria tam
Bioodpad, stavebné
sutiny, batérie,
staré el. prístroje,
úsporné žiarovky, žiarivky,
problematický odpad,
jednorazový riad,
obaly,
použiteľný starý textil

Patria tam
Nositeľné a čisté
oblečenie,  
nepoškodené
tašky a opasky,  
stolová a posteľná 
bielizeň,  
závesy,
nositeľné topánky
(zviazané v páre)

Nepatria tam
Zničené oblečenie,
znečistený a mokrý textil,
lyžiarske topánky,  
zimné korčule,  
kolieskové korčule, 
gumené čižmy,
handry a krajčírsky
odpad,  
koberce, hračky,
plyšové zvieratká
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BIT TE KEINE ABFÄLLE NEBEN DEN SAMMELSTELLEN ABL AGERN!

RECYKLAČNÉ STREDISKÁ (Recyclingcenter/Ressourcenpark)
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ZELENÝ ODPADPROBLEMATICKÝ ODPAD NADROZMERNÝ ODPAD

Patrí sem nebezpečný odpad,  
ktorý sa zvyčajne vyskytuje  v 
domácnostiach napr.: motorové 
oleje, mazacie oleje, farby, lepidlá, 
jedy,  rozpúšťadlá, plynové bomby, 
hasiace prístroje, lieky, chemikálie

Malé elektrické prístroje, výbojky 
plnené plynom a batérie
sa môžu tiež odovzdať  
do zberní problematického 
odpadu

Staré pokrmové tuky a oleje
nie sú problematickým odpadom, 
musia sa však odovzdávať 
separovane napr.: bravčová 
masť, oleje z nakladaných jedál, 
fritovacie oleje

Veľké el. prístroje
ako sú pračky, sušičky, el. sporáky, 
umývačky riadu
Malé el. prístroje
ako sú kávovary, mixéry,  
fotoaparáty, DVD prehrávače,  
počítače a príslušenstvo, mobily, 
CD prehrávače
Chladiace prístroje
ako sú klimatizácie, chladničky  
a mrazničky 
Prístroje s displejom
ako sú televízory, notebooky,  
displeje počítačov, monitory
Výbojky plnené plynom
ako sú úsporné žiarovky, žiarivky
Batérie
ako sú batérie z prístrojov,  
gombíkové batérie, akumulátory 

Odovzdanie odpadu je oslobodené  
od poplatku

obchodníci s predajnou plochou  
väčšou ako 150m2, len pri kúpe 
nového prístroja rovnakého  
typu, batérie v každom prípade!

Patrí sem každý odpad, ktorý 
kvôli svojej veľkosti alebo svojej 
hmotnosti nie je možné zbierať 
prostredníctvom zberných nádob 
na netriedený ostatný odpad Napr.: 
nábytok, bicykle, koberce, matrace, 
sušiaky na bielizeň, umývadlá

ako sú odrezky zo stromov, živých 
plotov, kríkov a pokosená tráva

STARÉ EL. PRÍSTROJE 
BATÉRIE
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