BATÉRIE

ELEKTROZARIADENIA

(triedime separátne od komunálneho odpadu)

(triedime separátne od komunálneho odpadu)

DÔLEŽITÉ

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

KDE RECYKLOVAŤ

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

Elektro vyhodené v prírode

sa nikdy úplne nerozloží.

KDE ODOVZDAŤ BATÉRIE

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.

PAPIER

PLASTY

(triedime do modrej nádoby)

(triedime do žltej nádoby)

získavame z dreva
ČAS ROZKLADU PAPIERA

2 – 4 týždne
6 týždňov
5 rokov
450 rokov

=
10 l vody je potrebnej na výrobu
1 hárku papiera formátu A4

kg
17 =1000
papiera

stromov

Z RECYKLOVANÝCH
PLASTOV SA VYRÁBAJÚ:

7x

Surovinu na výrobu papiera

Papierové utierky
Novinový papier
Tetra packy
Jednorazové detské plienky

Papier obsiahnutý
v odpadoch sa dá
RECYKLOVAŤ AŽ 7X
Z RECYKLOVANÉHO
PAPIERA SA VYRÁBAJÚ:
toaletný papier, hygienické vreckovky
servítky a kuchynské utierky
novinový papier
papierové obaly na vajcia
kancelársky papier, listové obálky
školské zošity
lepenkové krabice

Vyrábajú sa z ropy- neobnoviteľného zdroja
ČAS ROZKLADU PLASTOV
Gumáky
Záchranné koleso
Plastová fľaša

Fľaše a poháre sú

surovina, ktorá sa dá

recyklovať donekonečna.
ČAS ROZKLADU SKLA

V prírode sa nerozkladá,
resp. po viac ako 4 000 rokoch.

Z RECYKLOVANÉHO SKLA
SA OPÄŤ VYRÁBAJÚ
NOVÉ VÝROBKY
MNOHÉ SKLENÉ PRODUKTY
SA DAJÚ OPÄTOVNE POUŽÍVAŤ
BEZ POTREBY RECYKLOVAŤ ICH:
zálohované fľaše od nápojov
poháre zo zaváranín a jogurtov

nové pet fľaše
dámske kabelky a ruksaky
flísové mikiny
výplne do vankúšov a paplónov
vlákna na koberce
detské šmýkačky
sedadlá na štadiónoch
odpadkové koše a vedrá
ploty a ohrady
vrecia na odpad
sáčky

V severnom Pacifiku je

6x viac

3 plastové fľašky = dámske balerínky

plastového odpadu
ako planktónu.

KOVY

(triedime do zelenej nádoby)

100 % recyklovateľná

50 – 80 rokov
80 rokov
400 – 500 rokov

=

SKLO

100%

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.

(triedime do červenej nádoby)
Kov môže byť
recyklovaný
DONEKONEČNA
Kovy sú vyrábané z rôznych rúd,
ktoré sa ťažia pod zemou.

Z RECYKLOVANÝCH KOVOV
SA OPÄŤ VYRÁBAJÚ:
kľúče

ČAS ROZKLADU KOVU
Cínová plechovka
Oceľová plechovka
Hliníková plechovka

100 rokov
500 rokov
50 rokov

plechovky
rôzne kovové predmety,
ktoré sa používajú pri výrobe hračiek
rámy bicyklov, kolobežiek a odrážadiel
súčiastky do automobilov

Tým, že triedite
odpad

prispievate k šetreniu vyčerpateľných
prírodných zdrojov
k ochrane životného prostredia
a ľudského zdravia

Staré elektrospotrebiče a použité batérie a akumulátory
nepatria do čiernych kontajnerov na zmesový komunálny odpad.
Ak sa ich chcete zbaviť, urobte tak týmito spôsobmi:
pri kúpe nového elektrospotrebiča
odovzdajte predajcovi starý spotrebič

zaneste ho na zberný dvor v lokalite vášho
bydliska

ak ste firma využite služby SEWA, a.s., ktorá
odvezie a zabezpečí ekologickú recykláciu
elektroodpadov a batérií z Vašej firmy

využite veľkoplošné kontajnery v rámci
jarného a jesenného upratovania, ktoré
zabezpečuje mestská časť alebo obec

Elektroodpad neukladajte ku kontajnerovým stojiskám a neodovzdávajte ich podomovým zberačom! Takýto elektroodpad je
takmer vždy rozobraný, kedy si cenné kovy ponechá zberač a zvyšné časti pohodí voľne do prírody alebo na nelegálnu
skládku. Takto sa uvoľňujú nebezpečné látky do ovzdušia, pôdy a podzemných vôd, čím sa ohrozuje celý ekosystém.

Väčšina odpadov (plasty, papier,
sklo, kovy, VKM) má svoju
farebnú zbernú nádobu

Žltý kontajner
- plasty

Modrý kontajner
- papier

Zelený kontajner
- sklo

Červený kontajner
- kovy

VIETE, ŽE...?
Obec je povinná zverejniť na svojom webovom sídle
popis zavedeného systému triedeného zberu.
Zberné farebné nádoby musia byť označené
štítkom, ktorý obsahuje údaje o tom, aký druh
odpadov patrí do danej nádoby.
Kovy sa môžu zbierať aj s plastami.

TRIEDIŤ SA OPLATÍ!

Keď zošliapnete kartónovú krabicu, stlačíte PET
fľašu šetríte miesto a do kontajnerov sa zmestí viac
odpadov.
Odvoz a recyklácia odpadov z farebných nádob je
pre domácnosti bezplatná? (systém financujú
výrobcovia produktov a obalov).

