
OPAKOVANIE JE MATKOU MÚDROSTI 

Teda, ako správne triediť odpad ? 

Spôsob nakladania s odpadom, pri ktorom sa rozdeľujú odpady podľa druhov, sa 

nazýva triedený zber. Odpady sa triedia preto, aby sa umožnilo ich ďalšie spracovanie          

a recyklácia. 

Preto je potrebné mať na pamäti nasledovné pravidlá: 

 Snažte sa predchádzať vzniku odpadu, napr. znižovať spotrebu plastových tašiek, 

sáčkov a pod.  

 Zálohované obaly nepatria do zbernej nádoby, vráťte ich do predajne.  

Od 1.1.2022 sa zálohovanie  týka aj jednorázových plastových a kovových obalov z nápojov. To 

znamená nápojové plastové fľaše o objeme od 0,1 l do  3 l vrátane a plechovky !!! 

• Kuchynský odpad ukladajte do nádob len v biologicky rozložiteľných sáčkoch, 

alebo ho priamo do nádoby vysypte.  

 Trieďte odpad. Za vytriedený odpad občania  neplatia, jeho zber hradia 

výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK. 

 

Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia v Bytči: 

• sklu patrí zelená, 

• papieru modrá, 

• plastom žltá,  

• nápojovým kartónom (tetrapakom) ružová, 

• kovovým obalom čierna s červeným krytom a označením nálepkou, 

• bioodpadu hnedá farba, 

• elektroodpadu červeno biela farba kontajnera. 

 

Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať. 

Čo znamená triediť a prečo je to prospešné? Triedenie surovín, okrem toho, že dáva 

výrobkom nový život, znižuje konečné ceny pre spotrebiteľov. Oproti výrobe  z primárnych 

zdrojov, ním šetríme okrem samotných zdrojov, aj energiu – napríklad pre výrobu 

recyklovaných plastov to predstavuje percentuálnu úsporu energie až 97 %, pre hliník 95 

%, 74 % pre oceľ, 70 % pre papier a 25 % pre sklo. 

Následne sa napr. z recyklovaného papiera vyrábajú darčekové tašky, servítky, toaletný 

papier, kuchynské utierky, pravítka, zošity a mnohé iné výrobky.  

Kovy sa recyklujú tavením pri vysokých teplotách. Konzervy z jedál sa môžu premeniť 

napríklad na kľúče od domu alebo kancelárie. Dve 2,5 decové plechovky zo sladkého 

nápoja sa recykláciou dokážu zmeniť na pollitrovú plechovku z piva. Recykláciou 

nápojových kartónov môžu vzniknúť obaly na vajíčka, kancelársky papier, podnosy, tácky, 

stavebné dosky, izolačné dosky, obaly pre mrazené potraviny, alebo kuchynské či 

priemyselné utierky. Z plastu je možné recykláciou vyrobiť koberce, rohožky, palety, ploty, 

lavičky, umelú trávu, vlákna do spacích vakov, vankúšov, vetroviek, ale i samotné 

oblečenie. 
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http://www.triedime.sk/

