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Farebne odlíšené zberné nádoby  
- kontajnery na jednotlivé druhy komunálneho 
odpadu pozná už takmer každý. Viete však ako 

správne triediť a prečo je vlastne triedenie  
odpadu dôležité?

PAPIER 
 noviny, časopisy, letáky, katalógy, papierové tašky,  
 papierové a kartónové obaly (stlačené), kancelársky  
 papier, obálky, listy, pohľadnice

 znečistený, mokrý a mastný papier, použité plienky  
 a hygienické potreby, nápojové kartóny, rolky od  
 toaletného papiera, obaly od vajíčok, použité 
 papierové vreckovky a utierky

SKLO 
 neznečistené sklenené fľaše a obaly, sklenené  
 poháre, sklenené črepy a vázy

 znečistené sklo, zrkadlo, autosklo, drôtené sklo,  
 porcelán, keramika, žiarovky, tabuľové sklo, sklo  
 kombinované s inými látkami (lepené sklo),  
 laboratórne sklo

ZMESOVÝ 
KOMUNÁLNY ODPAD 
 zmesový komunálny odpad (zvyšok po vytriedení),  
 biologicky rozložiteľný odpad z domácnosti  
 a kuchyne, kovové obaly a konzervy, obaly  
 od vajíčok, rolky od toaletného papiera, použité  
 papierové vreckovky a utierky

 neznečistený papier, plast, sklo, biologicky  
 rozložiteľný odpad zo záhrad a údržby zelene,  
 kamene, zemina, uhynuté zvieratá, objemný  
 odpad, stavebný odpad, horúci popol, horľavý  
 a výbušný odpad, nebezpečný odpad

ZBERNÝ DVOR 
 objemný odpad, drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad, kovy, papier a lepenka, plasty, sklo, elektroodpad  
 z domácností, batérie a akumulátory, drevo, odpady z domácej chémie prinesené výhradne v pôvodných obaloch

PLASTY, HLINÍK,  
NÁPOJOVÉ KARTÓNY 
 neznečistené plastové fľaše od nápojov (stlačené), tašky  
 a vrecká, obaly od kozmetiky, plastové obaly  
 z domácnosti, fólie, tégliky od jogurtov, hliníkové  
 plechovky, neznečistené nápojové kartóny

 znečistené plasty, podlahové krytiny, obaly  
 z nebezpečných látok (chemikálií, motorových olejov,  
 farieb a pod.), guma, kabelky, molitan, polystyrén,  
 znečistené fólie, plexisklo, bazény, autoplasty, žalúzie

KOMPOSTOVACÍ ZÁSOBNÍK – BIOLOGICKY 
ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD ZO ZÁHRAD 
 kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burina

 odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky, zvieracie exkrementy



PREČO TRIEDIŤ  
ODPAD?

 Vďaka triedeniu odpadu sa šetrí energia aj prírodné zdroje. 

 Triedením odpadu chránite životné prostredie. 

 Triedením odpadu pomáhate zabraňovať tvorbe  
čiernych skládok. 

 Triedený zber zvyšuje zamestnanosť.  

 Zber odpadu, dotrieďovanie, preprava a recyklácia  
vytvára viac pracovných miest ako skládkovanie  

a spaľovanie odpadov.

Z papiera je recykláciou 
možné vyrobiť  
kuchynské utierky, toaletný papier  

či obaly na vajíčka.

Vytriedením a recykláciou  

100 ton papiera sa zachráni  
1 hektár storočného lesa.

VEDELI STE, ŽE?  

30 vyzbieraných plastových  
fliaš je potrebných na výrobu  

1 flísovej bundy. 

Z recyklovaného skla  
sa vyrábajú najmä  

sklenené fľaše,  

ale aj tepelné izolácie. 

Zo 670 recyklovaných  
hliníkových plechoviek môže  

byť 1 bicykel. 

ODDELENIE SLUŽIEB ZÁKAZNÍKOM OLO A.S. 
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava 

e-mail: zakazka@olo.sk 
tel: 02/50 110 111 

Po – Pia: 7:00 – 16:00

ZBERNÝ DVOR OLO A.S. 
Stará Ivanská cesta 2, 821 04 Bratislava 
Po - So: 8:00 - 18:00, okrem sviatkov

ZÁVOD SPAĽOVŇA ODPADU OLO A.S. 
Vlčie hrdlo 72, 821 07 Bratislava 

Po – Pia: 6:00 – 16:00 
So: 6:00 – 12:00


