NETRIAFAJTE DO ČIERNEHO!

Čierne kontajnery sú určené výlučne pre zmesový komunálny odpad, ktorý nie je ďalej
recyklovateľný. Každý typ recyklovateľného odpadu – papier, plasty, sklo, kovy, VKM –
má svoj vlastný farebný kontajner alebo zberné vrece. Náklady na triedený zber nie sú
súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad.

BATÉRIE

ELEKTROZARIADENIA

(triedime separátne od komunálneho odpadu)

(triedime separátne od komunálneho odpadu)

Recyklácia 1 mil. notebookov ušetrí energiu,
ktorá sa rovná spotrebe elektriny
v 3,5 tis. domácnostiach za rok.

DÔLEŽITÉ
KDE ODOVZDAŤ BATÉRIE

KDE RECYKLOVAŤ

V elektropredajniach
a na zberných dvoroch
v mestách a obciach.
ČAS ROZKLADU ELEKTRA

Elektro vyhodené v prírode

sa nikdy úplne nerozloží.

www.sewa.sk

Zlato získané z recyklácie
elektrozariadení môže byť
využité aj na výrobu šperkov.
RECYKLÁCIOU
ELEKTROODPADU ZÍSKAME:
kovy a vzácne kovy (zlato, striebro)
plasty
sklo

Na zberné dvory
alebo do špeciálnych
zberných nádob umiestnených v elektropredajniach a v predajniach, kde
predávajú batérie.
ČAS ROZKLADU BATÉRIÍ

V prírode sa batérie
rozkladajú 100 rokov.

Batérie obsahujú ťažké kovy,
ako je olovo, kadmium, nikel a
ortuť. Všetky tieto kovy sú
extrémne toxické. Nepatria do
bežného smetného koša a
nezahadzujeme ich do voľnej
prírody, pretože sa z nich
uvoľňujú nebezpečné látky,
ktoré kontaminujú podzemné
vody a pôdu.

VIETE, ŽE...?
Triedením odpadu chránite životné prostredie?
Mnohé odpady z plastov, papiera, skla, kovov a tiež elektroodpad
a batérie je možné recyklovať a opätovne použiť na výrobu nových
produktov alebo obalov. Znižuje sa tým ťažba nerastných surovín,
devastácia a znečisťovanie životného prostredia.
Triedením odpadu chránite svoje zdravie?
Všetky odpady, ktoré odhodíte do čierneho kontajnera, končia
vždy na skládke alebo v spaľovni! Z elektroodpadov, použitých
batérií a plastov sa uvoľňujú nebezpečné látky, ktoré môžu
kontaminovať pôdu, vodu aj vzduch, a tým ohroziť ľudské zdravie
a celý ekosystém.
Odpady z obalov a výrobky z plastov, skla, papiera a kovov patria
do farebných zberných kontajnerov?
Žltý kontajner
- plasty

Modrý kontajner
- papier

Zelený kontajner
- sklo

Červený kontajner
- kovy

Za odvoz triedeného odpadu neplatíte?
Finančné náklady na zber a recykláciu triedeného odpadu hradia
výrobcovia vyhradených výrobkov. Odvoz a recyklácia vytriedených zložiek komunálneho odpadu je pre domácnosti zdarma.

Elektroodpad, použité prenosné batérie a akumulátory nemajú
svoju farebnú nádobu?
Staré elektrozariadenia, použité prenosné batérie a akumulátory
nepatria do čierneho kontajnera! Zaneste ich na najbližší zberný
dvor v mieste Vášho bydliska alebo do predajne s elektrospotrebičmi. Elektroodpad nerozoberajte!
Najlepšie je vzniku odpadov predchádzať?
Používajte textilné nákupné tašky namiesto plastových.
Niektoré druhy zeleniny, knihy, kancelárske potreby
a spotrebný tovar nie je potrebné baliť do plastových sáčkov.
Pite vodu z vodovodu a v prípade potreby si zabezpečte vodný
filter.
Funkčný elektrospotrebič nemusí vždy skončiť v koši.
Darujte ho!
Plastové vrecká na desiatu používajte opakovane.
Nakupujte bezobalové čistiace prostriedky a kozmetiku.
Symboly vám napovedia?
Symboly označujú, že výrobok alebo obal nepatria do
zmiešaného komunálneho odpadu.
označenie pre
elektroodpad
označenie pre
použité batérie a akumulátory

označenie pre
odpady z obalov

