
KOVY

NÁPOJOVÉ
KARTÓNY

PLASTY

PET fľaše 

 plastové tašky a vrecká 

 plastové obaly  
   od kozmetiky 

 plastové obaly    
od drogérie a potravín 

 fólie 

neznečistené nápojové  
kartóny (obaly od 

mliečnych výrobkov, 
 džúsov, vína a iných 

nápojov zložené 
z vrstiev, tzv. viacvrstvové 
kombinované materiály) 

 plechovky od nápojov 

 konzervy bez  
zvyškov jedla 

 kovové uzávery 

 alobaly, uzávery  
   z jogurtov 

 uzávery od kompótov 

 kovové súdky 

• znečistené plasty  

• podlahové krytiny 

• obaly z nebezpečných     
   látok (napr. z chemikálií,   
   motorových olejov,  
   farieb a pod.) 

• guma  

• kabelky 

• molitan 

• znečistené fólie zo stavieb   

• plasty s prímesami iných  
   materiálov (napr. hračky) 

• plexisklo  

• bazény 

• hadice 

• autoplasty 

• žalúzie

• znečistené nápojové kartóny

• kovové obaly kombinované  
   s inými materiálmi

• kovové obaly znečistené  
   nebezpečnými látkami  
   (od farieb, benzínu, lepidla,    
   olejov, sprejov)

Patria sem: Nepatria sem:
PODĽA SYSTÉMU ZBERU 

VO VAŠEJ OBCI

150 plechoviek
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    na panvicu? N
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30 plastových fliaš
          sa zmení na 

    fleecovú bundu?

ALEBO

PAPIER SKLO

N
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PAPIER
SKLO

ALEBO

ALEBO

PODĽA SYSTÉMU ZBERU VO VAŠEJ OBCI PODĽA SYSTÉMU ZBERU VO VAŠEJ OBCI
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30
časopisov
a novín
sa zmení
na krabicu
od televí-
zora?

 noviny  

 časopisy 

 letáky 

 katalógy 

 papierové tašky 

papierové a kartónové obaly 

 kancelársky papier 

 obálky 

 pohľadnice 

 listy 

znečistený papier  

 mokrý papier  

 mastný papier 

 použité plienky  
   a hygienické potreby   

obaly z nápojových kartónov    
(tzv. viacvrstvové   

   kombinované materiály)  

 obaly z masla 
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 nevratné sklenené fľaše

 sklenené poháre

 úlomky tabuľového skla

 poháre od kompótov

 sklenené obaly  
   od kozmetiky,  
   kávy a pochutín  
   bez plastového  
   vrchnáka

 sklenené vázy

• znečistené sklo 

• zrkadlo 

• autosklo 

• drôtené sklo 

• porcelán 

• keramika 

• sklo kombinované 
   s inými látkami 

• žiarovky
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15
sklenených 

fliaš
sa zmení

na 
akvárium?
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