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Triedenie odpadu pre domácnosti 

 

Do zberného dvora sa doručuje 
 

 
Veci na 

opatovné 
použitie 

 
Malá 

elektronika 

 
Káble / 

elektronika 

 
Televízory 

a 
obrazovky 

 
Biela 

technika 

 
Batérie 

 
Farby a laky 

 
Žiarovky a 

žiarivky 

 
Spreje/ 

nádoby od 
aerosolov 

 
Drevo Papier a 

kartón 

 
Polystyrén 

 
Pneumatiky Plastové fólie Kovy a 

kovový 
odpad 

 
Okná 

 
Tehly 

 
Sádrokartón, 

sádrový 
odpad 

Malé lode 
 

Záhradný 
odpad 

Zmiešaný 
odpad 

Nespáliteľné 
odpady 

Je veľmi dôležité, aby nebezpečný odpad, batérie a elektroodpad nebol vyhadzovaný medzi zmiešaný 
odpad. Elektroodpad je tiež možné doručiť predajcovi podobných produktov. 

 

   
 

Triedi sa v domácnosti 

 
Odpad z jedla 

 
Kartón a papier 

  

 
Sklenené a 

kovové obaly 

 
Zmiešaný odpad 

 
Plastové obaly 

 
Používa sa na potraviny 

nevhodné na konzumáciu, 
vrátane papierových 
utierok znečistených 

jedlom, kávy, obyčajných 
čajových vreciek 

(nylonové vrecká sa 
vyhadzujú do zmiešaného 
odpadu), škrupín z vajec a 

ostatných zvyškov jedla 
bez obalových materiálov. 

 
Všetky typy kartónov a 

papiera, vrátane papiera 
na písanie, novín, 

nápojových kartónov, 
reklamných letákov, 
baliacich kartónov a 

vlnitých kartónov. 

 
Sklenené a kovové 

obaly z jedla a 
nápojov. 

 
Zmiešaný odpad je všetko, 

čo ostane po správnom 
vytriedení odpadu. Okrem 

iného použité plienky, 
vrecká z vysávačov, tabak a 
znečistené plastové obaly. 

 
Plastové obaly sú obaly 
používané na ochranu 

jedla a ďalších 
produktov. 

     
Odpad z jedla sa 
vyhadzuje iba do 

zelených vreciek, ktoré 
sa zaviažu na dva 

uzlíky a odhodia do 
smetnej nádoby. 

Nápojové kartóny sa 
vypláchnu studenou 
vodou a nechajú sa 

odkvapkať. Do 
smetnej nádoby sa 
ukladajú na voľno. 

Obaly je potrebné 
opláchnuť studenou 

vodou a nechať 
odkvapkať. Do 

smetnej nádoby sa 
ukladajú na voľno. 

Zmiešaný odpad je 
možné zbierať do 

obyčajných plastových 
tašiek a smetných 

vreciek, ktoré je potrebné 
zaviazať aby neprišlo k 
ďalšiemu znečisteniu. 

Plastové obaly sa 
zbierajú do 

priesvitných ReMidt-
vriec. Pred 

odhodením sa 
opláchnu v studenej 

vode a voľne sa 
vložia do zberného 

vreca. 
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