
Triedim, triediš, triedime...  

Seriál o triedení odpadu šitý Nitre priamo na mieru 

2. časť: PLASTY (žltý kontajner) 

Do žltých zberných nádob patrí:  
 Neznečistené PET fľaše z nápojov, ktoré nie sú zálohované 

 plastové obaly z pracích alebo čistiacich prostriedkov alebo kozmetiky (šampónov, saponátov, 
aviváže) a pod. 

 plastové fľaše od octu, sirupu 

 fólie (bublinková, strečová, ...), plastové tašky a mikroténové vrecká 

 obalový polystyrén (iba čistý, nesmie byť znečistený napr. jedlom ani stavebným odpadom) – pri 
veľkom množstve však zaviezť na ZBERNÝ DVOR a nezapĺňať zbytočne kontajnery na zberných 
miestach 

 platobné a vernostné plastové karty – odstrihnúť čip (ten do ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO 
ODPADU) 

 výrobky a obaly označené symbolmi: PET (1) – dobre recyklovateľný, HDPE (2),  
PVC (3) – odporúčame nepoužívať – je škodlivý, LDPE (4), PP (5), PS (6),  

              Ostatné (7) – kategórii „Ostatné“ sa odporúčame vyhýbať, nakoľko ide často  
o zmes viacerých plastov či dokonca materiálov, čo robí výrobok nerecyklovateľným a z 
triediacej linky poputuje rovno do zmesového komunálneho odpadu (napr. jednorazový 
plastový riad či slamky) 

 kovové obaly (konzervy z jedla, krmiva pre zvieratá, drogérie, kozmetiky, sprejov, ...) 

 viacvrstvové obaly /tetrapaky/ z ovocných džúsov, mlieka, smotany – zbavené nečistôt 
 

 

Čo sa stane s týmto vytriedeným odpadom? 

Z recyklovaných plastov sa vyrábajú: nové PET fľaše, tepelné izolácie, kompostéry, odpadkové koše, 
záhradný nábytok, koberce, odevy, výplne do zimných búnd, fólie, vrecia na odpad a pod. 

 
 

Do žltých zberných nádob nepatrí: 
 novodurové rúrky 

 obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb a pod. 

 nádoby od priemyselného aj jedlého oleja,  

 kovové obaly kombinované s iným obalom, gumolit, linoleum, obuv a ošatenie, molitan, obaly z 
liekov, znečistené polystyrénové tácky, použité plienky,  

 kombinované obaly so sklom a kovom – tieto odpady vkladajte do nádob na komunálny odpad. 
V prípade nebezpečných látok prineste na zberný dvor. 

 Jednorazové obaly tzv „menuboxy“ z obedov a iných potravín vkladajte do nádob na 
komunálny odpad.  
 

 

Vedeli ste, že...? 
 50 % plastov použijeme len 1x a potom vyhodíme. 

 kvôli plastovému odpadu v moriach a oceánoch ročne umrie asi 1 milión morských 
vtákov a 100 000 morských cicavcov. 



 V strede severného Tichého oceána je ostrov, tzv. „Veľká pacifická odpadková 
záplata“. „Ostrov“ má rozlohu Francúzska, Nemecka a Španielska dokopy a je 
tvorený prevažne z plastov. 


