DRUHÁ ŠANCA PRE ODPAD

Každý z nás vyhodí za rok viac ako 300 kg odpadov. Ak by bol odpad triedený už
v domácnostiach, umožnilo by to recykláciu až troch štvrtín tohto množstva.
Recykláciou papiera sa znižuje znečistenie ovzdušia o 75 %, spotreba energie
o 75 % a znečistenie vody o 35 %. Vytriedením a recykláciou 110 ton starého
papiera sa zároveň zachráni 1ha 80-ročného lesa.
Recyklácia 1 ks hliníkovej plechovky ušetrí toľko elektrickej energie,
koľko stačí na chod počítača alebo televízora počas 3 hodín.
Keď to zhrnieme, aj keď to znie ako fráza, sme povinní šetriť prírodné zdroje
a životné prostredie pre ďalšie generácie.

AKÉ SÚ PRÍNOSY triedenia ODPADU?
• Prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu.
• Pri efektívnom nastavení je zásobárňou druhotných surovín a šetrí prírodné zdroje.
• Znižuje objem komunálneho odpadu, ktorý by inak skončil na skládke.
• Pomáha zlacnieť odpadové hospodárstvo miest a obcí, aby ušetrené prostriedky
mohli vynaložiť na ďalšie služby pre občanov.

DAJTE PREDNOSŤ
VÝROBKOM
OZNAČENÝM
ZELENÝ BOD je medzinárodne registrovaná
obrazová ochranná známka.
Jej umiestnenie na obaloch výrobkov informuje, že
spoločnosť participuje na rozvoji systému ZELENÝ
BOD, ktorého hlavnou úlohou je najmä (ale nielen) podpora triedeného zberu a osveta obyvateľstva, teda najmä (ale nielen) poradenstvo pre spotrebiteľov a podniky v otázkach životného prostredia
a odpadov. Je prejavom zodpovedného prístupu
spoločnosti, výrobcu alebo distribútora, k životnému
prostrediu a triedeniu odpadu v mestách a obciach.

Kúpou výrobku s ochrannou známkou
ZELENÝ BOD aj Vy prispievate k zlepšovaniu životného prostredia.
Na budovaní systému ZELENÝ BOD na Slovensku sa
podieľajú všetky subjekty odpadového reťazca, občania, obce, zberové spoločnosti, spracovatelia odpadov a samozrejme podnikatelia, ktorí uvádzajú na
slovenský trh výrobky v obaloch. Systém ZELENÝ BOD
napomáha ochrane prírodného bohatstva Slovenska.
Prispieva k zlepšovaniu životného prostredia pre
súčasné aj budúce generácie.
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Nezabúdajte, že obaly s ochrannou známkou ZELENÝ BOD patria po použití do
triedeného odpadu!

sklo
papier

DO ZELENÝCH KONTAJNEROV PATRIA:
nevratné obaly zo skla od nápojov,
sklenené nádoby, tabuľové sklo,
sklenené črepy a pod.

5 pohárov

stačí na výrobu
vázy

NEPATRIA SEM:
keramika, porcelán, autosklo, zrkadlá,
TV obrazovky a pod.

DO MODRÝCH KONTAJNEROV PATRIA:
papierové obaly, krabice, kartóny, noviny,
časopisy, kancelársky papier, reklamné
letáky a pod.

10 časopisov

sa môže zmeniť
na krabicu na TV

NEPATRIA SEM:
mokrý, mastný papier alebo znečistený
papier, asfaltový a dechtový papier,
použité plienky a hygienické potreby.

plasty

DO ŽLTÝCH KONTAJNEROV PATRIA:
PET fľaše od nápojov (ich objem je potrebné
najskôr znížiť napr. zošliapnutím, stlačením),
kelímky, igelitové vrecká, fólie,
PLASTOVÉ OBALY – od šampónov,
saponátov, tekutých mydiel, aviváže,
destilovanej vody, náplní do
ostrekovačov, rôzne obaly z potravín.

z 30-tich PET fliaš
môže byť fleecová
bunda

NEPATRIA SEM:
novodurové rúrky, obaly od nebezpečných
látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií,
farieb a pod.

kovy

DO KONTAJNEROV URČENÝCH NA ZBER
KOVOV PATRIA:
kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky,
alobal, nápojové plechovky. Kovové obaly a kovy
je taktiež možné odniesť do zberní kovov alebo
do zberných dvorov.
NEPATRIA SEM:
kovové obaly kombinované s iným
obalom, napr. obaly od zubnej pasty.

zo 670
hliníkových
plechoviek

sa môže stať rám
na bicykel

nápojové kartóny
V prípade, že sa vo vašej obci tieto obaly zbierajú, odhadzujte ich do kontajnerov alebo igelitových vriec na to
určených. Nápojové kartóny je potrebné pred ich vyhodením vypláchnuť a zmenšiť ich objem napr. zošliapnutím.
PATRIA SEM:
nápojové kartóny od mliečnych výrobkov, džúsov a pod.

z 2 nápojových
kartónov
sa dá vyrobiť 1m2
kuchynských
utierok

