NETRIAFAITE DO ČIERNEHO!
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Čierne kontajnery sú určené výlučne pre zmesový komunálny odpad, ktorý nie je ďalej

IDímtin of

Recycling
Platform

recyklovateľný. Každý typ recyklovateľného odpadu - papier, plasty, sklo, kovy, VKM -

má svoj vlastný farebný kontajner alebo zberné vrece. Náklady na triedený zber nie sú
súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad.

www.sewa.sk
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(triedime do zelenej nádoby)

Fľaše a poháre sú

100 % recyklovateľná
surovina, ktorá sa dá

recyklovať donekonečna.
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Z
ÄECYKLOVANEHO SKLA
SA OPÄŤ VYRÁBAJÚ
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NOVÉ VÝROBKY

ktoré sa ťažia pod zemou.

Z RECYKLOVANYCH KOVOV
SA OPÄŤ VYRÁBAJÚ:

Kov môže byť
reeyklovaný

kľúče

DONEKONEČNA

Q ČAS ROZKLADU SKLA
U prírode sa nerozkladá,
resp. po viac ako 4 000 rokoch.

a

Kovy sú vyrábané z rôznych rúd,

MNOHÉ SKLENE PRODUKTY
SA DAJÚ OPÄTOVNE POUŽÍVAŤ

plechovky
rôzne kovové predmety,

ktoré sa používajú pri výrobe hračiek

© ČAS ROZKLADU KOVU

rámy bicyklov, kolobežiek a odrážadiel

BEZ POTREBY RECYKLOVAŤ ICH:
Cínová plechovka

zálohované fľaše od nápojov

poháre zo zaváranín ajogurtov

Oceľová plechovka

Hliníková plechovka

súčiastky do automobilov

50 rokov
100 rokov
500 rokov

VIETE, ŽE...?
• Triedením odpadu chránite životné prostredie?
Mnohé odpady z plastov, papiera, skla, kovov a tiež elektroodpad

• Elektroodpad, použité prenosné batérie a akumulátory nemajú
svoju farebnú nádobu?

a batérie je možné recyklovať a opätovne použiť na výrobu nových

Staré elektrozariadenia, použité prenosné batérie a akumulátory

produktov alebo obalov. Znižuje sa tým ťažba nerastných surovín,
devastácia a znečisťovanie životného prostredia.

nepatria do čierneho kontajnera! Zaneste ich na najbližší zberný

dvor v mieste Vášho bydliska alebo do predajne s elektrospotre

bičmi. Elektroodpad nerozoberajte!
• Triedením odpadu chránite svoje zdravie?

Všetky odpady, ktoré odhodíte do čierneho kontajnera, končia
vždy na skládke alebo v spaľovni! Z elektroodpadov, použitých

• Najlepšie je vzniku odpadov predchádzať?
Používajte textilné nákupné tašky namiesto plastových.

batérií a plastov sa uvoľňujú nebezpečné látky, ktoré môžu

Niektoré druhy zeleniny, knihy, kancelárske potreby

kontaminovať pôdu, vodu aj vzduch, a tým ohroziť ľudské zdravie
a celý ekosystém.

a spotrebný tovar nie je potrebné baliť do plastových sáčkov.

• Odpady z obalov a výrobky z plastov, skla, papiera a kovov patria

do farebných zberných kontajnerov?
Žltý kontajner

J* Zelený kontajner
- sklo

- papier

W

Funkčný elektrospotrebič nemusí vždy skončiť v koši.

Darujte ho!

Modrý kontajner

- plasty

Pite vodu z vodovodu a v prípade potreby si zabezpečte vodný
filter.

červený kontajner
- kovy

• Za odvoz triedeného odpadu neplatíte?
Finančné náklady na zber a recykláciu triedeného odpadu hradia
výrobcovia vyhradených výrobkov. Odvoz a recyklácia vytrie
dených zložiek komunálneho odpadu je pre domácnosti zdarma.

Plastové vrecká na desiatu používajte opakovane.
Nakupujte bezobalové čistiace prostriedky a kozmetiku,
• Symboly vám napovedia?

Symboly označujú, že výrobok alebo obal nepatria do

zmiešaného komunálneho odpadu.
označenie pre

elektroodpad

á

označenie pre
použité batérie a akumulátory

označenie pre
odpady z obalov

