
NEHÁDŽTE VŠETKO DO 
JEDNÉHO KONTAJNERA
a ZAPOJTE SA DO 
SYSTÉMU TRIEDENÉHO 
ZBERU ODPADU 
VO VAŠEJ OBCI! 

www.recobal.sk 

V I E T E ,  Ž E . . .
•	 Množstvo	odpadov	z obalov	neustále	
narastá	a tvorí	ho	priemerne	až	45%	
objemu	odpadov	z domácností?

•	 Pri	súčasnej	priemernej	spotrebe	ropy	na	
1	obyvateľa	Zeme	sa	aktuálne	zásoby	ropy	
môžu	vyčerpať	za	13	rokov?

•	 1	tona	zberového	papiera	zachráni	17	stromov?

•	 30	PET	fliaš	je	potrebných	na	výrobu	novej	
fleecovej	bundy?

•	 Viac	ako	90%	sklenených	flašiek	v Európe	je	
vyrobených	z recyklovaného	skla?

•	 Použitý	papier	sa	dá	recyklovať	a použiť	pri	
výrobe	nového	papiera	až	6	krát?

•	 Recykláciou	1	kg	železného	šrotu	sa	ušetrí	
2kg	uhlia,	4kg	železnej	rudy,	4min	
a 20	sekúnd	práce?

•	 Recykláciou	1	ks	hliníkovej	
plechovky	ušetríme	toľko	
elektrickej	energie,	že	by	stačila	
na	3	hod	prevádzky	počítača,	
alebo	televízora?

N A J L E P Š Í  O D PA D  J E  T E N , 
K T O RÝ  N E V Z N I K N E !
•	 Nakupujte	racionálne	
a minimalizujte	spotrebu

•	 Vyhýbajte	sa	jednorazovým	obalom	
a zbytočne	baleným	potravinám

•	 Pri	nákupoch	používajte	vlastnú	
trvácnu	tašku



SKLO, ktoré ZBIERAME
do zelených vriec:

neznečistené sklenené fľaše 
od nápojov a potravín, fľaše od 
zaváranín, rôzne predmety zo skla, 
čisté sklenené náhrobné kahance.

PAPIER, ktorý ZBIERAME do 
modrých vriec a prostredníctvom 
školských zberov: 

zošity, časopisy, letáky, knihy 
bez tvrdých dosiek, papierové 
vrecká, katalógy, noviny, 
krabice z tvrdého papiera 
a lepenky.

PLASTY, VKM, KOVY, ktoré ZBIERAME 
spoločne do žltých vriec:

PET-fľaše všetkých farieb, plastové 
obaly z potravín a drogérie, 
kelímky od mliečnych výrobkov, 
obaly z vajíčok, igelitové tašky 
a sáčky, obalový polystyrén, 
viacvrstvové kombinované 
materiály (VKM) ako sú krabice 
od nápojov,nápojové plechovky, 
konzervy od potravín, kovové 
vrchnáky od fliaš, obaly zo sprejov.

NEZBIERAME:

žiarovky, žiarivky, keramiku, 
porcelán, zrkadlá, autosklo, 
drôtené sklo, obrazovky
z PC a TV.

NEZBIERAME:

obaly od chemikálií 
a nebezpečných látok, obaly od 
sladkostí, či cestovín, znečistené 
fólie, gumu, molitan, nafukovacie 
bazény, viacvrstvové obaly od 
kávy a instantných polievok.

NEZBIERAME:

papier s hliníkovou 
fóliou, vrstvené obaly, 
použité kuchynské 
utierky a papierové 
vreckovky, papierové 
plienky, lepiacu pásku 
z krabice.

ODPORÚČAME:

Fľaše a poháre vypláchneme 
od zvyškov potravín. Fľaše 
nerozbíjame. Kahance so 
zvyškom vosku a kovovými 
krúžkami vhadzujeme do 
KUKA nádoby.

ODPORÚČAME:

Obaly vypláchneme a pokiaľ 
je to možné, stlačíme 
ich objem na minimum. 
Po stlačení uzavrieme fľašu 
vrchnáčikom. Krabice od 
nápojov sploštíme.

ODPORÚČAME:

Papierové krabice rozložíme, 
stlačíme, alebo rozrežeme, 
aby nezaberali veľa miesta.   

ĎAKUJEME, ŽE TRIEDITE!
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Organizácia zodpovednosti výrobcov
RECobal je zmluvným partnerom na financovanie

 triedeného zberu vo Vašej obci.

www.recobal.sk 

STLAC NOHOU

SKLÁDKA
ODPADOV

Ďakujeme, že triedite! 

O B E C


