
Nestlačený odpad v zberných 
nádobách zbytočne zaberá 
veľa miesta a v konečnom 
dôsledku zberová spoločnosť 
odváža vzduch. Platí to pre 
plastové fľaše, kartónové 
krabice či plechovky. Preto 
je veľmi dôležité obal pred 

vyhodením stlačiť a zmenšiť 
jeho objem. Do kontajnerov 
sa tak vojde až 4-krát viac 
odpadov. Napríklad do nádoby 
s objemom 1100 l sa zmestí 
približne 733 stlačených 
1,5 litrových PET fliaš. Ak by 
sme ich do nádoby hádzali 

nestlačené, zmestilo by sa ich 
tam len približne 200.

Ak sa odpad pred vyhodením 
nestláča, kontajner sa javí 
plnší, ako v skutočnosti je. 
Ďalší odpad sa už doň potom 
nezmestí.

STLÁČAJME ODPAD,  
UŠETRÍME VIAC AKO SI MYSLÍME

Možno ste sa i vy stretli 
s názorom, že je zbytočné 
doma triediť odpad, veď aj 
tak sa to všetko odvezie na 
jednu kopu či na skládku.

Ako je to 
v skutočnosti?

Vytriedený odpad je surovinou, 
s ktorou sa obchoduje 
a následne sa používa na 
výrobu nových výrobkov. 
Správne vytriedený odpad 
je opätovne spracovaný 
a využitý. Pokiaľ ide o vývoz 
odpadu, existuje viacero typov 
zberných vozidiel, ktoré majú 
rôzne technické riešenia.

Často zberová spoločnosť 
používa to isté vozidlo na zber 
zmesového odpadu a tiež 
na zber triedeného odpadu. 
Najčastejšie na Slovensku 
prebieha zber vytriedených 
zložiek odpadu po jednotlivých 
druhoch. Auto odvezie podľa 
zberového kalendára napríklad 
papier a to isté auto sa iný deň 
prázdne vráti a vyzbiera plasty. 
Ďalší deň ním zasa zvezú 

NIE, VŠETOK VYTRIEDENÝ ODPAD NEKONČÍ 
NA JEDNEJ KOPE! ANI NA SKLÁDKE!

zmesový odpad.

Existujú však i také zberové 
vozidlá, ktoré majú rozdelený 
nákladný priestor a pri vývoze 
sa súbežne zbierajú rôzne 
vytriedené druhy odpadu. 
Každá zložka sa však vtedy 
sype zvlášť do osobitného 
zásobníka, ktorý je súčasťou 
nákladného priestoru vozidla.

Rovnako to platí i v prípade 
odpadu zbieraného do vriec. 
Vrecia aj po naložení na 
nákladný priestor vozidla 
chránia vytriedený odpad pred 
tým, aby sa pomiešal.

Všetok vytriedený odpad 
putuje na triediacu linku, kde 
sa rozdelí podľa materiálu. 

Na linke sa ďalej dotrieďuje na 
jednotlivé druhy. Pracovníci 
z pásu vyhadzujú i nečistoty, 
ktoré do triedeného zberu 
nepatria. 

Občas však skutočne môže 
odpad z farebného kontajnera 
alebo vreca skončiť na 
skládke. Ak totiž vytriedený 
odpad obsahuje viac než 
45 % nečistôt – čiže iného, 
napríklad zmesového odpadu, 
nie je možné jeho následné 
dotriedenie. 

Pozor! Vtedy už nehradia 
zber odpadu výrobcovia 
prostredníctvom OZV 
ENVI - PAK, ale platia zaň 
občania. 

VEDELI STE?
Papier je možné recyklovať 
5- až 7-krát, potom je už 
celulózové vlákno príliš 
krátke a je potrebné dodávať 
primárnu surovinu. Sklo 
a hliník je možné recyklovať 
takmer donekonečna. 

Na výrobu jednej tony ocele 
z recyklovaných materiálov 

sa použije o 1,5 tony menej 
železnej rudy, ušetrí sa 500 
kilogramov uhlia, 40% vody 
a 75% energie. Zníži sa 
znečistenie ovzdušia o 86%, 
znečistenie vody o 97% a zníži 
sa i ťažobný odpad o 97%. 
Na výrobu 1 tony plastov sa 
spotrebuje až 2,5 tony ropy. 
Toto množstvo ropy je možné 

nahradiť 1,2 tonami zberových 
plastov. Pri takejto recyklácii 
dochádza k 97% úspore energií 
oproti výrobe z ropy. 

Aby mohol byť odpad 
recyklovaný, musí byť 
správne vytriedený.

Tým sa zmenšuje spotreba prírodných 
zdrojov, šetrí sa spotreba energie, čo 
prispieva k úspore emisií skleníkových 
plynov a vytvárajú sa nové pracovné 
miesta.

VĎAKA RECYKLÁCII SA ODPAD 
ZNOVU VYUŽÍVA NA VÝROBU 
NOVÝCH PRODUKTOV

www.trencin.sk

www.triedime.sk

www.envipak.sk

zo 670 
hliníkových plechoviek

stačí na výrobu vázy
z 30-tich PET fliaš

10 časopisov

z 2 nápojových kartónov
sa dá vyrobiť 1 m2 
kuchynských utierok

sa môže zmeniť 
na krabicu na TV 

môže byť fleecová bunda

sa môže stať rám na bicykel 

5 pohárov



AKO TRIEDIŤ ODPAD 
V MESTE TRENČÍN

PATRIA SEM: 

noviny, časopisy, reklamné 
letáky, stlačené krabice, 
kartóny, papierové obaly, 
kancelársky papier

NEPATRIA SEM:

krabice z mlieka 
a nápojov, povoskovaný 
papier, plienky, lepiaca 
páska

PATRIA SEM:

nevratné obaly zo skla 
z alkoholických alebo 
nealkoholických nápojov, 
poháre, sklenené črepy, 
tabuľové sklo bez drôtenej 
vložky

NEPATRIA SEM: 

plexisklo, keramika, zrkadlá, 
porcelán, žiarivky, autosklá, 
TV obrazovky, sklo s kovovou 
výplňou

PATRIA SEM:

kovové obaly, nápojové 
plechovky, konzervy, kovové 
výrobky a súčiastky, alobal. 

PATRIA SEM:

stlačené alebo zošliapnuté 
plastové fľaše z nápojov, 
obaly z pracích a čistiacich 
prostriedkov alebo kozmetiky, 
fólie 

NEPATRIA SEM:

znečistené plasty, krabice 
z mlieka a nápojov, linoleum, 
guma, kabelky, molitan, 
obaly znečistené olejovými 
a ropnými látkami

NEPATRIA SEM:

kovový odpad znečistený 
škodlivinami (farby, laky, 
oleje)

PATRIA SEM:

vypláchnuté stlačené alebo 
zošliapnuté obaly z džúsov, 
mliečnych výrobkov, vína, kávy

NEPATRIA SEM:

obaly so zvyškami nápojov

PAPIER

PLASTY

KOVY

NÁPOJOVÉ 
KARTÓNY

SKLO

TRIEDENIE ŠETRÍ POPLATKY OBČANOV 
ZA ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
Napríklad pri 1100 litrovom kontajneri na papier sa pri 
nestlačenom a voľne pohodenom kartóne doň zmestí približne 
20 kilogramov. Ak sa však kartón stlačí a poukladá, zmestí sa 
ho dvojnásobok, a to približne 35 až 40 kilogramov.

SKLO PAPIER PLASTY KOVY VKM

AK SPRáVNE

SVET JE KRAJŠí

TRIEDIME

3. RiaďtE sA prAvidlami triEdEnia v zmyslE VZN č. 7/2016 mEsta 
TrEnčín, ktoré náJdETE Na stránkE meSTa www.trEncin.sk. 
LEn vytriEdENý odpad sA dá zhodnotiť a rEcyklovAť.

1. SnažtE sA odpad nEtvoriť VôbEc.

TriEďte odpad, oPlatí sa To. Za vytriEdEný odpad 
občan NEplatí, Jeho zbEr hradia výrobcovia 
prostREdníctvom oZV ENvI - PAK.

4.

2. Zálohované obAly nEpatriA do koša, vráťtE ich do prEdaJne.

MaJtE nA pamäTi NaslEdovné pravidlá:

Za rok 2018 mesto Trenčín 
dosiahlo 40,08-percentnú 
úroveň vytriedenia 
komunálneho odpadu. Na 
skládku putovalo 17 854 ton 
odpadov a 404 ton drobných 
stavebných odpadov.  
Na skládku odpadov putuje 
všetok odpad, ktorý vytvoríme, 
ale nevytriedime.

Na skládke odpadu sa platí 
prevádzkový poplatok, ktorý 
v zmysle zmluvy je pre Trenčín 
31 eur za tonu odpadu, k tomu 
sa pridáva zákonný poplatok. 
Do 28. 2. 2019 mesto platilo 
zákonný poplatok 5,17 eur za 

1 tonu, od 1. 3. 2019 však už 
musí platiť 7 eur za tonu. Spolu 
teda jedna tona takéhoto 
odpadu mesto vyjde na 38 eur. 
Sadzba je platná na celý rok 
až do 28. februára 2020, kedy 
sa znovu výška poplatku bude 
meniť v závislosti ako budeme 
v r. 2019 triediť.

Dôležité je vedieť, že zákonný 
poplatok bude každým 
ďalším rokom narastať a dosť 
výrazne. Napríklad, ak by 
sme aj v roku 2019 dosiahli 
úroveň vytriedenosti odpadu 
od 40 do 50 %, zákonný 
poplatok v ďalšom roku 

2020 bude 12 eur za 1 tonu 
odpadu. 

Zákonný poplatok pre mestá, 
ktorým sa podarí dosiahnuť 
v tomto roku viac ako 
60-percentnú vytriedenosť, 
bude v roku 2020 na úrovni 
8 eur. Výška sadzby bude pri 
rovnakej úrovni vytriedenosti 
rásť aj v ďalších rokoch. 

Svedomito triediť odpad, 
ukladať ho do správnych 
nádob a snažiť sa ho uložiť 
do nádob čo najviac, sa preto 
mestám a jeho obyvateľom 
oplatí.

ČAS ROZKLADU ODPADU 
V PRÍRODE ALEBO NA SKLÁDKE

KOVYPLASTYPAPIER SKLO VKM


