
Triedim, triediš, triedime...  

Seriál o triedení odpadu šitý Nitre priamo na mieru 

2. časť: PAPIER (modrý kontajner) 

V druhej časti seriálu si povieme o tom čo patrí a čo naopak nepatrí do kontajnera na papier. Na prvý 

pohľad to možno vyzerá, že predsa každý vie čo je papier, ale pri triedení je to trocha zložitejšie a nie 

všetko čo je z papiera patrí do modrého kontajnera.  

Do modrých zberných nádob (vriec) patrí:  
•papier, časopisy, noviny, zošity, kancelársky papier, letáky, katalógy, pohľadnice, listy, papierové 
tašky(nie darčekové, lebo sú povoskované) 

•lepenka a kartón (s dôrazom na minimalizáciu objemu, t. j. stlačené) 

•skartovaný papier 

•papierové krabičky a kartónové škatule (papierové lepiace pásky môžu ostať; s dôrazom na minimalizáciu 
objemu, t. j. stlačené) 
•obálky s plastovým okienkom (okienko tam neprekáža) 

•papiere zopnuté kovovou spinkou v malom množstve (malé množstvo spiniek neprekáža, je možné ich aj 
oddeliť a naložiť s nimi ako s ostatnými kovmi) 

•výrobky a obaly označené symbolmi: PAP (čísla 20 –vlnitá lepenka, 21 –hladká lepenka, 22 –papier) 

 

Pred triedením je potrebné odstrániť tvrdú väzbu z kníh, plastové a kovové časti zo zakladačov a obalov, 
plastové obaly používané pri balení napr. časopisov, letákov). Nie je potrebné odstraňovať kovové 
sponky z papiera (časopisov, zošitov). 
 
Čo sa stane s týmto vytriedeným odpadom? 
Vytriedený papier sa využíva ako základná surovina pri opätovnej výrobe papiera. Prechádza ešte dotrieďovaním a 
podľa kvality sa určuje jeho ďalšie spracovanie, napr. papier na zošity, obaly, kartóny a pod. 
 

Do modrých zberných nádob (vriec) nepatrí: 

•mokrý papier (lebo má sklon plesnivieť) -> KOMPOST alebo KOZUB, alebo ZMESOVÝ KOMUNÁLNY 
ODPAD, alebo nechať vyschnúť a pokiaľ nie je plesnivý -> do PAPIERA 

• mastný a špinavý papier ->  ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD alebo KOZUB 

• samoprepisovací papier -> ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD 

• povoskovaný papier (darčekový papier, darčekové tašky, ...) -> ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD 

• asfaltový a dechtový papier-> ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD 

• termopapier (papier, ktorý sa používa napríklad na účtenky, je hladký a písmo na ňom často vybledne + 
keď sa po ňom poškriabe nechtom, zostane na ňom škrabanec, akoby napísaný ceruzkou) -> ZMESOVÝ 
KOMUNÁLNY ODPAD 

• kopírovací papier, pauzovací papier-> ZMESOVÝ KOMUNÁLNYODPAD 

• použité, mastné alebo zašpinené papierové vreckovky a servítky -> KOMPOST (okrem mastných) alebo 

KOZUB alebo  ZMESOVÝ KOMUNÁLNY  ODPAD 

•polystyrén -> PLAST (ak je čistý) alebo ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD (ak je znečistený), najideálnejšie 

pre recykláciu je však odniesť ho na ZBERNÝ DVOR 

•nápojový kartón = viacvrstvový kombinovaný materiál (VKM) -> dávajte do nádoby na PLAST 

•papierovo/plastovo-hliníkový obal od korenín, masla, potravy pre zvieratá, ...                         
-> ZMESOVÝKOMUNÁLNY ODPAD, je to kompozit 
•menštruačné vložky, tampóny, plienky (je to kompozit papier a plast + sú silno znečistené) -> ZMESOVÝ 
KOMUNÁLNY ODPAD 



•kompostovateľný „papier“ (z cukrovej trstiny a pod.) –mohol by poškodiť recykláciu    -> KOMPOST alebo 
ZMESOVÝ  KOMUNÁLNY ODPAD 

•rolky od toaletného papiera a kuchynských servítok-> ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD 

•obaly od vajíčok -> ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD 

 
Vedeli ste že...? 

 Recyklácia 1 tony papiera ušetrí asi 2 580 litrov ropy, 26 500 litrov vody a 17 stromov. 

 Vytriedením 110 ton starého papiera a jeho použitím na výrobu nového sa zachráni 1 hektár 80 
ročného lesa (1 hektár = 100 m x 100 m). 

 Papier je možné recyklovať 5 až 8-krát, opakovanou recykláciou sa skracujú celulózové vlákna, 
takýto papier je možné kompostovať. 

 Recyklovaný papier vypúšťa približne o 70 % menej škodlivín do ovzdušia  

 1 tona recyklovaného papiera ušetrí 27 kg emisií v ovzduší v porovnaní s papierom z primárnych 
surovín. 

 


