
-domácnosť vytvára odpad : papier, sklo, plast, kov, komunálny 

odpad... 

  

PAPIER 

 (časopisy, letáky, zošity, obaly, lepenkové krabice) 

Pri papieri platí pravidlo čistoty. Papier je veľmi citlivý na znečistenie mastnotou 

a zvyškami jedál, ale aj pieskom a hlinou.   

Do triedeného zberu papiera preto nepatria servítky, plienky, papierové 

vreckovky, papierové tácky znečistené horčicou, kečupom, krabica od 

donáškovej pizze, papier s hliníkovou vrstvou, krabičky od cigariet, obal od 

zeminy, stavebného materiálu alebo mokrý papier. 

Papier môžeme recyklovať 5–7 krát, potom už sú vlákna papiera nepoužiteľné. 

Mastný papier je vhodný na kompost. 

-Rolky od WC papiera a kuchynských utierok: patria do bežného kontajnera na 

komunálny odpad, alebo je vhodný aj do kompostu 

-Obal na vajíčka (kartónový): patrí do bežného kontajnera na komunálny 

odpad, keďže je vyrobený z viackrát recyklovaného papiera a už nie je možné 

ho opäť recyklovať. 

-Pokladničné bločky: bločky z termopapiera sa nehodia na recykláciu 

 

  



 

 

 

SKLO 

 (sklené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od 

kozmetiky, črepy, okenné sklo,sklo z okuliarov a pod.) 

Sklo je možné recyklovať donekonečna – tavením totiž nestráca svoje 

vlastnosti. Okrem toho, niektoré sklenené obaly sú vratné a je možné ich znovu 

naplniť až 50-krát. Sklo sa recykluje ako surovina z ktorej sa opäť vyrába 

plnohodnotný materiál pre výrobu skla a následne konkrétnych výrobkov. 

Do triedeného zberu skla nepatria kovové vrchnáky od fliaš, korky, gumy, 

drôtované sklo, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka, automobilové sklá, 

monitory a pod 

Zrkadlo: Môže Vás pomýliť, ale zrkadlo nie je klasické sklo, lebo má na zadnej 

strane reflexnú vrstvu. Zrkadlo patrí do zmesového odpadu. 

Keramika, porcelán: patria do zmesového odpadu. 

 

 

 

 



 

 

 

 

PLASTY 

 (PET-fľaše od nápojov, sirupov, kuchynských olejov, fólie, igelitové tašky, 

vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od 

mlieka, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov; polystyrén, vodoinštalačné a 

elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok 

a pod.) 

Plasty je možné recyklovať obmedzene, v prírode sú však plasty takmer 

nezničiteľné – sú ľahké, odolné, pružné a odolávajú vode, slnku (aj UV žiareniu) 

a mechanickému poškodeniu 

Plastová nádoba od farby, lepidla alebo chemikálií: patrí na zberný dvor! 

Nevymývajte, môžu obsahovať nebezpečné látky! V žiadnom prípade nepatria 

do nádob na triedený zber! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

KOVY 

 (konzervy, nápojové plechovky od nápojov (ALU, FE), kovové vrchnáky z fliaš a 

pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), 

starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, hliníkové viečko, alobal, klince, 

kľúče a pod.) 

Kovové obaly (železné aj neželezné) je možné recyklovať tavením prakticky 

donekonečna bez straty kvality. 

 Recykláciou kovov ušetríme až 95% energie potrebnej na výrobu z primárnych 

zdrojov. Znečistené kovové obaly stačí len zľahka opláchnuť – len kvôli zápachu. 

 

 

 

 

 



 

KOMUNÁLNY ODPAD 

Komunálny odpad alebo tiež zmiešaný odpad je podľa legislatívy všetok odpad 

vznikajúci pri činnosti fyzických osôb (domácností) na území obce . 

 Komunálny odpad zahŕňa: tuhý komunálny odpad, domový odpad, objemný 

odpad a pod. Ide o odpad, ktorý nie je separovaný , alebo ho už ďalej separovať 

nemožno.  

Zložkou komunálneho odpadu je biologicky rozložiteľný (mestský) odpad , v 

skratke brko alebo BRO. 

Zvyškový komunálny odpad je zložka komunálneho odpadu, ktorá zostáva po 

vytriedení využiteľných a nebezpečných zložiek a objemného odpadu . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OTÁZKY: 

1.Na čo je papier veľmi citlivý? 

 

2.Hodia sa pokladičné bločky na recykláciu papiera? 

 

3.Do kedy je možné recyklovať sklo? 

 

4.Aký typ skla patrí do zmesového skla? 

 

5.Definuj plastovú nádobu od chemikálií,farby,lepidla? 

  

6.Koľko energie ušetríme recykláciou kovov (%)? 

 

7.Čo všetko zahŕňa komunálny odpad? 


