NA ZÁVER
Aktivít, ktoré môžeme urobiť na zníženie
množstva komunálnych odpadov vyhadzovaných na skládku odpadov je veľa. Záleží len
na našom svedomí a zodpovednosti, ako sa
k tejto problematike postavíme. Veríme, že
sa predchádzanie vzniku odpadov a triedenie
odpadov stane každodennou súčasťou nášho
života. Veď ide o životné prostredie, v ktorom
všetci spoločne žijeme.

Ak uvidíte, ako niekto poškodzuje kontajnery
na odpad, neoprávnene zbiera vytriedené
odpady, znečisťuje prostredie, spaľuje odpad
alebo vozí odpad na čierne skládky, upozornite
ho na to alebo to oznámte to na príslušnom
obecnom úrade alebo to nahláste na polícii.

Palárikovo

Túto brožúru pripravilo občianske združenie Priatelia Zeme – SPZ v rámci projektu „Intenzifikácia
regionálneho triedeného zberu komunálnych odpadov, Palárikovo“.
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ÚVOD
Na Slovensku sme v roku 2016 vyprodukovali
1 953 478 ton komunálnych odpadov. Z tohto
množstva sme 66 % uložili na skládky odpadov,
11 % sme spálili v spaľovniach odpadov a len
23 % sme vytriedili a odovzdali na recykláciu.
Z vyššie uvedených čísel vyplýva, že každý
z nás vyprodukuje ročne priemerne 359 kg
komunálneho odpadu, z ktorého vytriedi iba
necelých 82 kg surovín. Zatiaľ sa len veľmi malá
časť odpadov mení na suroviny. A to je škoda.
Skládkovanie a spaľovanie odpadov ma
negatívny dopad na životné prostredie aj na
našu peňaženku. Za vývoz zmesových odpadov,

Tabuľka: Priemerné váhové zastúpenie
jednotlivých zložiek odpadov v zmesových
komunálnych odpadoch zo zástavby rodinných
domov v slovenských obciach.

Sledovaná zložka

Hmotnostný podiel v %

Plasty

7,55

Viacvrstvové kombinované materiály

1,43

Plasty

10,89

Sklo

5,40

Kovy a kovové obaly

2,66

BRKO – celkom

46,29

Odpad z potravín (nepoužité potraviny)

4,33

Elektroodpad

0,82

Textil

4,36

Drobný stavebný odpad

3,52

Hygienické potreby (plienky a vložky)

4,52

Nebezpečný odpad

0,94

Zmesový komunálny odpad

11,75

Na základe vyššie uvedených výsledkov analýz
vyplýva, že každý obyvateľ SR, by mohol
vytriediť cca 88 % (315 kg) zo svojich odpadov.
Znamená to, že väčšina z toho, čo dnes
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aj za ich uloženie na skládke odpadov musíme
vždy zaplatiť. Skladáme sa na to všetci v poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. Naproti tomu za väčšinu vytriedených
odpadov nemusíme zaplatiť nič, pretože všetky
náklady hradia výrobcovia a dovozcovia
jednotlivých materiálov. Nedá sa to zmeniť?
Pozrime sa do nádoby na odpad... Koľko v nej
nájdeme surovín?

TRIEDIŤ DOKÁŽE
KAŽDÝ
Vedia to už malé deti v materskej škole, len
čo začnú rozoznávať farby. Ak to zvládnu deti,
nezvládneme to my? Výhovorky typu: nemám
na to čas, mám málo miesta, ja by som to robil,
ale susedia určite nie, nie sme na to zvyknutí,
v našej obci sa to nedá; v dnešnej dobe
neobstoja.
Dôležité je, aby každý začal od seba. Podmienky
na triedenie odpadov sú aj vo vašej obci vytvorené. Len sa treba rozhliadnuť a zapojiť
sa do dôsledného triedenia. Prestaňme byť
ľahostajní a urobme tú najjednoduchšiu vec
pre ochranu životného prostredia.
Navyše každý z nás už v domácnosti triedi
množstvo vecí. Triedime bielizeň podľa farby
pred praním, oblečenie pri odkladaní do skríň,
príbor nemáme na jednej kope s taniermi,
potraviny nemiešame s ponožkami, pracovné
náradie nemáme zmiešané s hrncami atď.
Prečo by sme do týchto zaužívaných „rituálov
triedenia“ nezaradili aj triedenie odpadov?
Začnime triediť odpad nielen doma, ale aj
na ulici, v škole alebo v zamestnaní.

NOVÝ PROJEKT
Obec Palárikovo získala z Kohézneho fondu
Európskej únie dotáciu na projekt „Intenzifikácia regionálneho triedeného zberu
komunálnych odpadov, Palárikovo“. Je
zameraný na zlepšenie systému nakladania
s biologicky rozložiteľnými odpadmi a stavebnými odpadmi v obciach Palárikovo, Michal
nad Žitavou, Vlkas, Maňa, Jatov, Rastislavice,
Komoča, Podhájska, Radava, Bardoňovo,
Dedinka a Pozba.
Obec Palárikovo ponúka pre obce, ktoré sú do
projektu zahrnuté:
1. Veľkokapacitné kontajnery na zber
stavebných odpadov a ich odvoz
ź obec si umiestni kontajner (kampaňovito
alebo trvalo)
ź dohodne si odvoz
ź príde nosič kontajnerov a odvezie odpad
na zhodnotenie
2. Drvenie drevného odpadu mobilnou
veľkokapacitnou drvičkou
ź obec zozbiera drevný odpad (obcou
určené miesto)
ź dohodne si termín drvenia
ź príde drvička a podrví odpad
ź drvinu využije obec napr. na kompostovanie alebo bude odvezená
na zhodnotenie

vyhadzujeme ako nepotrebné, by vôbec
nemuselo vzniknúť alebo by sa dalo ešte využiť
– to by sme však museli prestať hádzať všetko
do jedného koša!
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AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPADY
Žlté vrece
PLASTOVÉ FĽAŠE

Nepatria sem: znečistené tégliky, viečka
z téglikov (väčšinou patria do kovov), tégliky
s označením PVC alebo číslom 3.

Prosíme, vhadzujte do samostatného vreca iba
stlačené a čisté fľaše

PENOVÝ POLYSTYRÉN

Patria sem: plastové fľaše všetkých farieb od
minerálok, stolových vôd, malinoviek, olejov,
piva atď. najčastejšie s označením PET alebo
PETE alebo číslom 1, plastové fľaše od aviváží,
čistiacich prostriedkov, šampónov najčastejšie
s označením PE alebo HD-PE alebo číslom 2.

Prosíme, vhadzujte do samostatného vreca/
tašky čistý polystyrén. Veľké kusy polystyrénu
môžete zviazať a položiť v čase zberu vedľa vriec.

Na fľašiach môže byť etiketa. Zátky dajte dolu,
priložte k fľašiam.

Patria sem: obaly z potravín (tácky, poháriky,
boxy a krabice), odrezky zo stavebného
polystyrénu, kruhy z vencov, polystyrén
používaný pri balení elektroniky apod.,
najčastejšie s označením PS alebo číslom 6.

Nepatria sem: znečistené fľaše a fľaše
s označením OTHER alebo číslom 7.

Nepatria sem: znečistený polystyrén (napr.
potravinami, maltou)

Modré vrece

Oranžové vrece

PAPIER

VKM (tetrapaky)

Prosíme, vhadzujte do samostatného vreca/tašky.
Krabice a krabičky rozoberte. Veľké kusy môžete
zviazať a položiť v čase zberu vedľa vriec.

Prosíme, vhadzujte čisté a stlačené VKM
do samostatného vreca/tašky.

Patrí sem: noviny, časopisy, reklamné letáky,
katalógy, plagáty, knihy (bez tvrdej väzby),
kartóny, staré zošity, baliaci papier, telefónne
zoznamy, korešpondencia (obálky, listy, pohľadnice), lepenka, papierové obaly (vrecká
od múky, cukru; krabičky od syrov, čajov...)
s označením PAP alebo číslicami 20 a 21 a 22.
Nepatrí sem: papier kombinovaný s iným
materiálom (kompozity – C) najčastejšie
s označením C/PAP (obaly z polotovarov,
pudingov a korenín...); znečistený papier;
celofán; hygienické potreby; kopírovací papier; voskový papier; papierové pásky; brúsny
papier; dechtový papier; staniol; ...
Označenie papiera:

PLASTOVÉ FÓLIE

OSTATNÉ PLASTY

Prosíme, vhadzujte do samostatného vreca/
tašky stlačené a čisté fólie. Veľké kusy fólie
môžete poskladať, zviazať a položiť v čase
zberu vedľa vriec.

Prosíme, vhadzujte do samostatného vreca/
tašky. Veľké kusy môžete zviazať a položiť
v čase zberu vedľa vriec.

Patria sem: záhradné, strečové a obalové fólie
(aj igelitové tašky, vrecká) najčastejšie s označením HD-PE a LD-PE a PE alebo číslom 2 a 4...
Nepatria sem: vrecká s označením PVC a PP
a OTHER alebo číslom 3 a 5 a 7 (napr. „šušťavý“
obal z cestovín), celofán, kombinované vrecká
a fólie (kompozity – C alebo kombinácia
rôznych druhov plastov) najčastejšie s označením C/LDPE, C/PP, PP/LDPE, PP/LDPE/PP
a pod.; rozložiteľné, degradovateľné alebo
kompostovateľné vrecká a tašky; znečistené
fólie (zeminou, farbami, zvyškami potravín).

PLASTOVÉ TÉGLIKY
Prosíme, vhadzujte do samostatného vreca/
tašky čisté tégliky.
Patria sem: tégliky od jogurtov, rastlinných
masiel, margarínov, nátierok, smotany, kyseliny
citrónovej a pod. najčastejšie s označením PET
a PP a PS alebo číslom 1 a 5 a 6.
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Patria sem: prepravky, plastový záhradný
nábytok, sudy, vedrá, vaničky, kvetináče apod.,
najčastejšie s označením HD-PE a PP a PS alebo
číslami 2 a 5 a 6.
Nepatria sem: plasty označením PVC a OTHER
alebo číslicami 3 a 7; hadice; viacvrstvové
obaly; podlahové krytiny; guma; molitan;
znečistené plasty chemikáliami, lepidlami,
farbami, zeminou, motorovým olejom,
zvyškami obsahu; apod.
Označenie plastov:
1

2

3

PET

HDPE

PVC

20

21

22

PAP

PAP

PAP

Zelené vrece
SKLO
Prosíme, vhadzujte čisté sklo do samostatného
vreca/tašky/krabice. Sklo nerozbíjajte na
menšie kusy, fľaše zbavte uzáverov, krúžkov
okolo hrdla, plastových fólií (papierové etikety
nevadia)...

Nepatria sem: znečistené obaly zvyškami
obsahu alebo iným odpadom; iné kombinované
obaly (napr. z polotovarov, pudingov a korenín).
Označenie VKM:

Nepatria sem: obaly so zvyškami obsahu;
keramika; žiarivky, žiarovky a výbojky; porcelán;
plexisklo, kovové, plastové, gumené a korkové
uzávery a viečka; zrkadlá; drôtované sklo;
autosklo; obrazovky, sklobetónové tvárnice...
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5

6

7

70

71

72

LDPE

PP

PS

OTHER

GL

GL

GL

81

84

C/PAP

C/PAP

Červené vrece
KOVY
Prosíme, vhadzujte čisté kovy do samostatného
vreca/tašky. Kovové obaly stlačte.
Patria sem: konzervy; plechovky od nápojov;
konzervy od potravín; sudy; kovové viečka
a uzávery z fliaš; viečka z jogurtov; staniol
(alobal); kovový riad a drobný šrot.
Nepatria sem: kovové obaly so zvyškami
obsahu; plastové obaly s lesklým povrchom
s označením PP alebo číslom 5; plechovky
od farieb a chemikálií; káble; elektronické
a elektrické zariadenia a ich časti...
Označenie kovov:

Patria sem: predmety zo skla; fľaše; fľaštičky;
poháre; črepy; okenné sklo...

Označenie skla:

Plasty označené PVC a OTHER alebo číslicami
3 a 7 nezbierame. Je vhodné sa im vyhýbať už
pri nákupe.

Patria sem: nápojové kartónové obaly od
mlieka, džúsov, vína, smotany, najčastejšie
s označením C/PAP alebo číslicami 81 a 84.
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UPOZORNENIE:
Vrecia pred vyložením zviažte, zabránite tým
znečisťovaniu okolia.
Ak nemáte vrece príslušnej farby, môžete
vytriedené odpady odovzdať aj vo vlastnom
vreci. Za každé vyložené vrece dostanete
naspäť prázdne vrece.
Zle vytriedený odpad nebude odvezený.
Je nutné ho správne dotriediť a vyložiť pri
ďalšom zbere.
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BIOLOGICKY
ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD

BIOLOGICKÉ ODPADY
ZO ZÁHRAD

Medzi biologicky rozložiteľné odpady patria jedlé
oleje a tuky, biologické odpady zo záhrad a kuchynské biologické odpady. Každý z týchto odpadov má
samostatné riešenia a spôsoby nakladania.

Prosíme, aby ste biologické odpady zo záhrad,
ktoré neviete inak využiť (napr. skŕmiť domácimi
zvieratami), prednostne spracovali formou
domáceho kompostovania. Odpady, ktoré
nedokážete spracovať svojpomocne, odovzdajte
v rámci zberov, ktoré organizuje obec.

JEDLÉ OLEJE A TUKY
Prosíme, jedlé oleje a tuky zbierajte do PET
fliaš (najlepšie priesvitných). V deň zvozu vriec
s vytriedeným odpadom, vyložte dobré
uzavretú fľašu s olejom k vreciam.
Patrí sem: oleje a tuky z prípravy jedál; zvyšky
nespotrebovaných olejov; prepálené oleje;
zvyšky margarínov; masla či tuku.
Nepatrí sem: motorové, hydraulické, či iné
oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené
na konzumáciu, či na prípravu jedla; oleje
zmiešané s vodou; zvyšky potravín...

KUCHYNSKÉ BIOLOGICKÉ
ODPADY
Prosíme, aby ste kuchynské biologické odpady
z kuchyne vznikajúce vo vašej domácnosti, ktoré
neviete inak využiť (skŕmiť domácimi zvieratami)
spracovali formou domáceho kompostovania.
Patria sem: surové rastlinné zvyšky z prípravy
jedál, skladovania alebo konzervovania; zvyšky
z konzumácie ovocia a zeleniny (šupy a ohryzky,
vrátane citrusových plodov); malé množstvá
zvyškov rastlinných jedál; znehodnotené rastlinné
odpady; vylúhovaný čaj; kávová usadenina; zhnité
a plesnivé ovocie a zelenina; škrupiny z vajec;
papierové obrúsky a vreckovky...
Nepatria sem: obaly z potravín; zvyšky mäsa,
mäsových výrobkov a jedál; zvyšky z rýb, rybích
výrobkov a jedál; zvyšky mlieka, mliečnych
výrobkov a jedál.

Patria sem: odpad z údržby trávnikov a kvetinových záhonov; odpady z pestovania okrasných
a ovocných stromov a krov (lístie a ihličie, zhnité
alebo inak znehodnotené zvyšky, konáre zo
strihania a orezávania); pozberové zvyšky (napr.
slama, zhnité ovocie a zelenina, kôstky, makovice,
kukuričné klasy a stonky, zelené zvyšky z pestovania); odpady vznikajúce pri chove zvierat
(výkaly, podstielka); studený drevný popol;
vypletá burina; zvyšky z rezania a spracovania
čistého dreva (piliny, hobliny, triesky) apod.
Nepatria sem: nerozložiteľné odpady (sklo,
kovy, plasty, textil); zvyšky chemických hnojív
a postrekov; zvyšky a popol z natieraného,
lakovaného dreva a drevotriesky; výkaly
mäsožravých a chorých zvierat; popol z uhlia.

Kompostovanie je
jednoduché
Kompostovanie je najlepší a najjednoduchší spôsob,
ako môžeme znížiť množstvo vyhadzovaných
komunálnych odpadov viac ako o polovicu.
Biologický odpad totiž tvorí váhovo najväčšiu časť
komunálneho odpadu (45 až 60 %). Každý, kto býva
v rodinnom dome, alebo má záhradu, ho môže
jednoducho svojpomocne spracovať. Rastlinné
zvyšky z prípravy jedál, zvyšky z pestovania rôznych
plodín v záhrade alebo na poli, konáre, lístie,
pokosená tráva, zvädnuté kvety, hnoj z chovu
hospodárskych zvierat atď. – to všetko môžeme
využiť pomocou domáceho kompostovania
na výrobu kvalitného kompostu. Ten následne
používame pri pestovaní rastlín ako prírodné hnojivo,
vracajúce do pôdy výživné látky a organickú hmotu.

STAVEBNÉ ODPADY

STAVEBNÉ ODPADY

Odpady, ktoré vznikajú pri údržbe, výstavbe
alebo búracích prácach rôznych nehnuteľností
rozdeľujeme na dva druhy – drobné stavebné
odpady a stavebné odpady. Zákon o odpadoch
nám podľa toho, do ktorej kategórie bude náš
odpad zaradený určuje, ako s týmto odpadom
musíme nakladať.

Stavebné odpady a odpady z demolácií sú
odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác,
ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb,
pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb.
Spôsob nakladania s týmto odpadom stanovuje
priamo zákon o odpadoch. V prípade, že
sa jedná o fyzickú osobu (obyvateľa obce),
preberá zodpovednosť za nakladanie s týmto
odpadom ten, kto stavebné práce vykonáva
tzv. stavebník. Ten je povinný stavebné odpady
triediť podľa druhu, evidovať ich, nahlasovať
ich množstvo a druhy a odovzdať ho do
zariadenia, ktoré má na tento účel všetky
potrebné súhlasy a povolenia. Poplatok za
uloženie stavebného odpadu sa neplatí obci
ale stavebníkovi alebo zariadeniu, kde bol
odpad odovzdaný.

DROBNÝ STAVEBNÝ
ODPAD
Drobný stavebný odpad (DSO) je odpad
z bežných udržiavacích prác vykonávaných
fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za
ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Spôsob
nakladania s týmto druhom odpadu stanovuje
Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní
s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom tej-ktorej obce. Obec teda určuje
systém a obyvateľ ho musí dodržiavať.
Vo väčšine prípadov ho môžu fyzické osoby
odovzdať na miestne príslušnom zbernom
dvore alebo mieste určenom obcou. Takéto
uloženie DSO môže byť platené v poplatku
za odpady (vtedy je uloženie pre obyvateľa
bezplatné) alebo v rámci množstvového zberu
DSO (vtedy platí obyvateľ poplatok podľa
množstva uloženého DSO a sadzby stanovenej
vo VZN o miestnych daniach a poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady). Konkrétne informácie o systéme
zberu a platieb sa dozviete na príslušnom
obecnom úrade.
Patrí sem: omietky, tehly, kvádre; betónové
tvárnice; keramické obkladačky a dlažba;
stavebná suť; zvyšky betónu; sadrokartón;
strešná krytina a pod.

Niektoré obce však vytvorili pre svojich obyvateľov podmienky aj na uloženie stavebných
odpadov. Informujte sa o tejto možnosti na
príslušnom obecnom úrade.
Patrí sem: všetky odpady vznikajúce pri stavebných a udržiavacích prácach, ktoré sú uvedené
v Katalógu odpadov pod skupinou 17.

UPOZORNENIE
Svojpomocné rozoberanie ETERNITOVEJ
STRECHY je zakázané. Táto krytina totiž
obsahuje azbest. Legislatívne je azbest
zaradený medzi nebezpečné odpady.
Jeho likvidáciu môžu realizovať iba odborné
firmy s oprávnením od Úradu verejného
zdravotníctva SR.
Pri neoprávnenom nakladaní s týmto
nebezpečným odpadom hrozí pokuta od 665 €
do takmer 16 600 €.

Nepatrí sem: azbestová strešná krytina
(tzv. eternit); azbestové rúry

Informácie o tom, ako správne kompostovať a ako najefektívnejšie využiť vyrobený kompost,
nájdete na www.kompost.sk.
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