
Odpady v autodielnach 

Odpad z pracovísk sa zbiera denne a separovane. Biologický 

kontaminovaný odpad sa skladuje vo vyhradenom priestore najviac 7 

dní, v priestore vybavenom chladiacim zariadením najviac 14 dní, o čom 

sa vedie písomná evidencia. Je potrebné dbať aby nedochádzalo k jeho 

zneužitiu, odcudzeniu a aby k nemu nemali prístup nepovolané osoby, 

deti, narkomani apod.. 

Olej 

Najjednoduchší spôsob je vyliať ho do nádoby, v ktorej bol váš nový 

olej, a odviezť ho na likvidáciu do miestneho recyklačného centra.  

Pneumatiky 

Opotrebované pneumatiky dnes odovzdáte v ktoromkoľvek pneuservise, 

u predajcu pneumatík alebo automobilov a na zberných miestach 

určených obcou. Tieto subjekty sú totiž povinné postarať sa o ich 

likvidáciu, recykláciu alebo materiálové či energetické zhodnotenie. 

Každé takéto miesto označené ako „miesto spätného odberu pneumatík” 

je povinné prijať všetky druhy pneumatík, bez ohľadu na miesto ich kúpy, 

značku alebo veľkosť  

Gumené tesnenia a tesnenia s prímesou plastov 

Gumené tesnenia (v materiálovom slovníku sa používa aj kaučukové) 
treba zozbierať a odovzdať autorizovanej spoločnosti. Tá ďalej buď 
posúva surovinu firme, ktorá sa zaoberá spracovaním odpadov, alebo ju 
už vykupuje samotná recyklačná linka. 

Ďalšou možnosťou na recykláciu gumy je jej mletie na granulát. Spracovaný 
granulát môžete nájsť napr. v podlahovine pre detské ihriská a telocvične.  

Batérie 

V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko 

rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a 

akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom: 



 

Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k 

tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené 

v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na celom 

území Slovenska. Batérie a akumulátory (BaA) obsahujú látky ako 

sú ťažké kovy a kyseliny, ktoré vo voľnom prostredí na 

nelegálnych úložiskách alebo v prostredí skládok odpadov môžu 

spôsobiť kontamináciu životného prostredia a predstavujú riziko 

pre zdravie obyvateľstva.  

 

 

1.Miesto preberajúce pneumatiky berie všetky druhy alebo len 

individuálne?............................................................. 

2.Kde separujeme batérie a akumulátory?....................... 

3.Je pravda že kontaminovaný odpad skladovaný vo vyhradenom 

priestore najviac 14 dní a v priestore s chladiacim vybavením 7 

dní? ÁNO/NIE 

4.Kde treba odovzdať gumenné tesnenia?.......................... 

5.Do ktorých kontajnerov nepatria Batérie a Akumulátory? 

(a 
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