triedený zber odpadov
v domácnostiach

„Len málo ¾udí môže robi ve¾ké veci,
ale všetci môžeme s ve¾kou láskou
robi malé veci.“
Matka Tereza

a školách
CESTA K ZNIŽOVANIU MNOŽSTVA ZMESOVÉHO ODPADU

TRIEDENÝ ZBER ODPADOV je zber
oddelených zložiek komunálnych odpadov.

PREÈO JE POTREBNÉ TRIEDI
ODPAD?
• Pri súèasnom konzumnom spôsobe života a spôsoboch
nakladania s odpadmi je nevyhnutné, aby sa triedený zber stal
každodennou súèasou nášho života.
• Len správne vytriedený
Na zber papiera doma dobre
odpad na jednotlivé zložky
poslúži i starý prútený kôš.
možno recyklova - teda
vráti spä do obehu v inej
alebo aj rovnakej podobe. Vytriedené zložky putujú na
recykláciu. Tá prináša významné úspory energie, prírodných
zdrojov a financií, menej zneèistenia, vytvára nové pracovné
miesta.
• Ak vytriedime maximálne množstvo druhov odpadov,
znížime množstvo vyhadzovaného odpadu konèiaceho
na skládke alebo v spa¾ovni odpadov o 40%. Ak k tomu
Vrecia na triedený zber pred bytom v bytovom dome.
pridáme aj bioodpad, ktorý môžeme skompostova, toto
množstvo sa zníži o 80 až 90%.

AKO TRIEDI ODPAD?
DOMA
1. Vždy je dôležité zaèa
od seba, a tak sa sta
príkladom pre
ostatných.
2. Najprv si musíme zisti,
Nádoba na zber bioodpadu
aké druhy odpadov sa
s vreckom z rozložite¾ného
v našej obci / meste
materiálu.
zbierajú do nádob /
vriec na triedený zber
alebo v Zbernom dvore, prípadne v Zberných surovinách.
Podrobnosti o tom, ako sa triedi odpad, by mali by
súèasou Všeobecne záväzného nariadenia obce/mesta
(VZN) o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch.
3. Pri triedení odpadov vždy dodržujme pokyny obce / mesta alebo zberovej firmy. Do nádob /
vriec vkladajme len také odpady, na ktoré boli
urèené. Ak nemáme tieto informácie,
pýtajme si ich na obecnom / mestskom
úrade.
4. Pod¾a zbieraných druhov odpadov si doma
vyèleòme miesto na triedený zber odpadov.
Môžeme si vytvori nádoby z kartónových
škatú¾, zakúpi si špeciálne stojany na vrecia
alebo nádoby na vytriedené odpady.
5. Papier, plasty, sklo, nápojové kartónové obaly,
Nezabudnite stlaèi plastovú f¾ašu
kovové obaly zbierajme èisté.
pred vhodením do nádoby.
6. Všetky duté obaly (napr. plastové f¾aše,
plechovky, nápojové kartónové obaly...) pred
vhodením do nádoby / vreca musíme upravi stlaèením,
èím zmenšíme ich objem.
7. Odpady zbierané v rámci triedeného zberu, ktorých rozmer
nám neumožòuje ich vloženie do urèených nádob (napr.
ve¾ké kusy kovov, papiera a plastov), ako aj elektroodpad
z domácností, pneumatiky z osobných automobilov, objemný
odpad, drobný stavebný odpad a nebezpeèný odpad nám
bezplatne odoberú na Zbernom dvore.
8. Biologické odpady z kuchyne a záhrady prednostne
kompostujme sami na vlastnom kompostovisku. Vypýtajte
si materiál Priate¾ov Zeme ako správne kompostova.

Školská prednáška o triedenom zbere.

Nádoby na triedený zber sa dajú urobi z rôznych
použitých krabíc a nádob. Staèí len trocha fantázie.

V ŠKOLE
1. Nezabúdajme, že škola
má ve¾kú možnos
vychova novú
generáciu, ktorá bude
triedenie odpadov
vníma ako prirodzenú
súèas života. Preto nie
je dôležité ko¾ko odpadu
v škole vytriedime, ale
aby žiaci a študenti mali
možnos nauèi sa
správnym návykom pri
Zber papiera a kompostovanie bioologického odpadu
nakladaní s odpadmi.
Triedi odpad sa uèia už deti
v školskej záhrade.
v materskej škôlke.
2. Ak chceme, aby sa
v našej škole triedil
odpad, oslovme riadite¾a školy, prípadne
Radu rodièov alebo školskú radu s našim
návrhom.
3. Zbiera môžeme také druhy odpadov, ktoré
sa u nás v škole najviac tvoria. Väèšinou je
to papier, plasty, nápojové kartónové obaly
(tetrapacky) a hliníkové vieèka. Zbiera však
budeme len také odpady, na ktoré nájdeme
odberate¾a.
4. Nasleduje vyèlenenie miesta / nádob na zber vytriedených odpadov. Skúsenosti ukazujú,
že najlepším riešením je, keï si sami žiaci vytvoria nádoby na odpad napr. z kartónových škatú¾.
Je možné aj zakúpenie špeciálnych nádob na vytriedené odpady.
5. Niekedy je lepšie oslovi odberate¾ov samostatne za školu (možnos
výhodnejších podmienok odberu vytriedených odpadov) alebo sa
zapojme do systému
zberu v našej v obci /
meste.
6. Oslovte Priate¾ov Zeme
kvôli poradenstvu
a objednajte si materiály pre zavedenie
triedeného zberu
v školách.
Nádoby na triedený zber vytvorili žiaci z kartónu
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2. „Viac recyklácie, menej zneèistenia“, ktorý je spolufinancovaný z Finanèného
mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoloèenstva, Nórskeho finanèného
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BUÏTE PRIATE¼MI ZEME AJ VY!
www.priateliazeme.sk/spz; 055 / 677 1 677

O vytriedený odpad sa starajú žiaci sami.
Zozbierané plasty sa môžu
ešte dotrieïova pod¾a druhu.

