
                            Ako správne triediť odpad? 
KOVOVÉ OBALY  
PATRIA SEM: Konzervy a plechovky od nápojov, kovové vrchnáky fliaš, obaly zo sprejov,  
teda spreje samotné bez plastových vrchnákov, či dávkovačov = tie vhoďte do plastu. 
Kovový šrot, staré kľúče, visiace známky apod. 
NEPATRIA SEM: výrobky vyrobené z viacerých materiálov s prevahou kovu, resp. plechu. 

Kovové obaly vrátane obsahu. Obsah vyprázdnite u vás doma a prázdny obal je možné  

recyklovať. 

SKLO–pri odovzdávaní skla je najlepšie sklo nerozbiť na drobné črepy. 

PATRIA SEM: sklenené fľaše, poháre, nádoby, obaly a predmety zo skla, sklenené náhrob- 

né kahance.Teda čisté obaly bez obsahu. 

NEPATRIA SEM: porcelán, zrkadlá, obrazovky z PC a TV, autosklo a drôtené sklo, žiarovky 

a žiarivky. 

PAPIER–  je vhodný papier suchý, čistý a bez ďalších prímesí. 

PATRIA SEM: zošity, časopisy, letáky, papierové vrecká, papierové obaly na vajíčka, kataló- 

gy, plagáty,noviny, krabice z tvrdého papiera. Ak má krabica fóliové okienko, prosím  

vytrhnite fóliu a zahoďte ju do komunálneho odpadu /kuka nádoba/. 

NEPATRIA SEM: papier s hliníkovou fóliou, vrstvené obaly, kuchynské utierky – jednak sú  

použité a vyrábajú sa z PET fliaš a nie z papiera, použitý papier na pečenie, PLIENKY!!! 

PLASTY sú recyklovateľné len obmedzene. PET fľaše: povoľte vrchnák, 

vypustite vzduch stlačením fľaše, potom uzáver zatvorte. Vypustením vzduchu z fľaše 

sa Vám do vreca zmestí viac fliaš ako predtým!  

PATRIA SEM: PET fľaše od nápojov, kozmetiky, čistiacich prostriedkov, obaly z pracích gélov  

a práškov,šampónov a gelov, bedničky, bandasky a vedrá aj s vrchnákmi, neznečistené  

priehľadné fólie, sáčky a igelitky, priehľadné mikroténové sáčky a fólie, kelímky od jogurtov, 

margarínov a smotán, ktoré sú zvnútra biele, jednorázové poháre, taniere a príbory, plas- 

tový záhradný nábytok, ktorý už doslúžil, lavóre, vaničky, odkvapkávače na riad, autíčka, 

bábiky, plastové vedrá. Sem patria aj viacvrtvové materiály -tetrapaky z mlieka, džúsov. 

NEPATRIA SEM: plastové obaly  z vajíčok, vlnité krytiny, odpadové a vodovodné potrubia, 

farebné sáčky a fólie, igelitky, obaly zo sladkostí  keksíkov, cestovín, strukovín, nafukovacie 

bazény,guma a čokoľvek z nej vyrobené, bandasky z motorového oleja a pohonných hmôt,  

vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, plastové okná, sprchové vaničky, hrubo znečiste- 

né plasty 

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD: tráva, konáre, lístie 

 

 

             Hogyan kell osztályozni helyesen a hulladékot? 
FÉM CSOMAGOLÁSOK 

BELEDOBHATÓ: fém konzervdobozok, fém kupakok üvegekről, spray dobozok 

műanyag kupak nélkül = a kupakot a műanyagba dobni, régi kulcsok, zárak stb. 

NEM KERÜLHET BELE: különböző anyagokból –túlnyomóan fémből vagy pléhből 

készült tárgyak. Ételmaradékot és szennyezőanyagokat tartalmazó fémhulladék. 

ÜVEG legmegfelelőbb, ha az üveg hulladék nincs apró darabokra törve.  

BELEDOBHATÓ: üvegek, üvegpoharak, üvegedények, üvegből készült csomagolások 

és tárgyak, üveg mécsesek. Tehát nem szennyezett üvegcsomagolás tartalom 

nélkül. 

NEM KERÜLHET BELE: porcelán, kerámia, tükör, számítógép és TV képernyő, 

autóüveg, drótüveg, villanykörte. 

PAPÍR–alkalmas száraz, tiszta és adalékmentes papír. 

BELEDOBHATÓ: füzetek, újságpapír, röplapok, papírzacskók, papírból készült 

tojástartók, katalógusok, folyóiratok, poszterek, kartondobozok. Ha a kartondoboz 

fóliás részt tartalmaz, ezt kérjük eltávolítani és a háztartási hulladékba dobni. 

NEM KERÜLHET BELE: fólia felülettel ellátott papír, több rétegű  - tetrapak 

csomagolás /tej,- gyümölcslé doboz/, konyhai papírtörlő – egyrészt használt és nem 

papírból készül, hanem PET flakonokból, használt sütőpapír, PAPÍRPELENKA!!! 

MŰANYAG– csak korlátozottan újrahasznosítható. A PET palackok kupakját 

megnyitni, a palack összenyomásával a levegőt kiengedni, kupakot becsavarni. A 

flakonból való levegőmentesítés után a zsákba több flakon fér el! 

BELEDOBHATÓ: PET üdítős palackok, tiszta kozmetikai vagy tisztítószereket 

tartalmazó vödrök és flakonok, tiszta átlátszó fóliák, zacskók, táskák, fehér belsejű 

joghurtos, margarinos és tejfölös tégelyek, egyszeri használatos műanyag tányérok, 

evőeszközök, poharak, elhasználódott műanyag kerti bútor, egyéb műanyag 

edények, műanyag játékautók, játék babák. Ide tartoznak a több rétegű – tetrapak 

csomagolások – tejes doboz, gyümölcslé doboz. 

NEM KERÜLHET BELE: műanyag tojástartók, hullámos műanyag tetőpanel, 

műanyag csővezeték, színes zacskók és fóliák, csomagolás édességről, 

tésztákról,hüvelyesekről, felfújható medencék, gumi és gumiból készült termékek, 

motor olajt és üzemanyagot tároló palackok, műanyag nyílászárók, zuhanyzó 

kádak, durván szennyezett műanyag 

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK: természetes úton felbomló hulladék:fű, 

falevelek, ágak 


