
Jednoduchšie separovanie odpadu!
V prípade otázok, prosím, kontaktujte spolok pre životné prostredie Umwelt Verein Tirol www.umwelt.tirol.at, e-mail: info@umwelt-tirol.at

Stav 2017 – slovensky / Slowakisch

Farebné 
a biele sklo

Papier a kartón
Plasty 

a kombinované 
materiály

Elektro
odpad

Kovy Bioodpad Nebezpečný 
odpad

Nadrozmerný 
odpad

Zmiešaný 
odpad

Do farebného 
a bieleho skla 
patrí

Do papiera 
a kartónov 
patrí

Do 
nebezpečného 
odpadu patrí

Do bioodpadu 
patrí

Do kovov 
patrí

Do plastov 
patrí

Do 
nadrozmerného 
odpadu patrí

Do elektroodpadu
patrí

Do zmiešaného 
odpadu 
patrí

Do farebného 
a bieleho skla 
nepatrí

Do papiera 
a kartónov 
nepatrí

Do 
nebezpečného 
odpadu nepatrí

Do bioodpadu 
nepatrí

Do kovov 
nepatrí

Do plastov 
nepatrí

Do 
nadrozmerného 
odpadu nepatrí

Do elektroodpadu 
nepatrí

Do zmiešaného 
odpadu 
nepatrí

Nádoby z dutého 
skla, ako fľaše, 
flakóny, poháre na 
potraviny, kozmetické 
fľaštičky, sklenené 
ampulky 

Prosíme vás o sta-
rostlivé separovanie 
bieleho a farebného 
skla a o odstránenie 
vrchnákov!

Presvedčte sa, že 
nevyhadzujete vratné 
fľaše, tie sú určené na 
opätovné naplnenie!

Uzávery,  
vrchnáky, porcelán, 
kameninové fľaše, 
keramika, sklenený 
riad, poháre na pitie,  
žiarovky

Okenné sklo, zrkadlá, 
drôtené sklo 
(odporúča sa 
separovať osobitne)

Biele plechové dózy, 
nápojové plechovky, 
konzervy, hliníkové 
fólie, vrchnáky 
z nápojov, 
iba očistené, 
resp. vyprázdnené  
plechovky od farieb 
a lakov, prázdne 
spreje (tlakové)

Spreje z kombino-
vaných materiálov 
a sklené kartuše atď. 
so zvyškami obsahu

Hrnce, panvice,
kovový odpad 
z domácnosti – 
do zberu kovového 
odpadu v obci

Plastové fólie, obaly 
z nápojov, kávy, 
mrazených potravín 
a vákuové obaly, 
prázdne, opláchnuté 
obaly z čistiacich 
prostriedkov 
a kozmetiky

Kombinované 
materiály, ako napr. 
obaly z tabletiek

Polystyrén (odporúča 
sa separovať osobitne) 
–  prosím, informujte 
sa vo vašej obci.

Všetko, čo nepatrí do 
obalových materiálov:
napr. pokazené hračky, 
zubné kefky, vešiaky 
na oblečenie, 
pančuchy, hudobné 
kazety a videokazety, 
CD

Nadrozmerný 
elektroodpad,  
ako práčky, umývačky 
riadu, chladničky, 
mrazničky, televízory, 
počítače a obrazovky

Malé 
elektrospotrebiče, 
napr. hriankovače, 
mobily, fény, holiace 
strojčeky, rádiá, 
kalkulačky, 
úsporné žiarovky, 
žiarivky, batérie do 
spotrebičov

Hračkárska železnica 
(koľajnice, vagóny), 
pretekárska dráha 
(autodráha), CD, DVD, 
audio- a videokazety, 
kartuše s tonermi, 
pohľadnice 
s blahoželaním 
(so zvukom)

Zvyšky ovocia 
a zeleniny, skazené 
potraviny a zvyšky 
potravín, škrupiny 
od vajíčok, kávové 
usadeniny a filtre,  
čajové zvyšky 
a vrecúška, rezané 
kvety, drevitá vlna, 
drevené uhlie a popol, 
záhradný odpad

Syntetická mačacia 
podstielka, vrecká 
z vysávača, jednorazo-
vé plienky, ohorky 
z cigariet, nebezpeč-
ný odpad, zmiešaný 
odpad, popol z pecí na 
uhlie, všetky obalové 
materiály

Použitý olej, batérie, 
rozpúšťadlá,  
nitroriedidlá, 
kozmetika,  
farby a laky, ortuť,  
dezinfekčné 
prostriedky, 
fotochemikálie, lieky,  
kyseliny, lúhy

Použitý kuchynský olej 
a tuky dávajte, prosím, 
do zberu v špeciálnych 
nádobách Öli!

Očistené, umyté 
a osušené, prázdne 
balenia od farieb, 
lakov, čistiacich 
prostriedkov atď. 
patria k obalovým 
materiálom a musia 
sa náležite zlikvidovať!

Odpad z domácnosti, 
ktorý sa pre svoju 
veľkosť/tvaru nezmestí 
do nádoby na 
zmiešaný odpad, 
pokazený nábytok, 
koberce, športové 
náradie, lyže, kočíky, 
odpad z dreva a železa 

Nepoškodený nábytok 
a predmety – 
informujte sa vo 
vašej obci o možnosti 
zberu z dôvodu ich 
opätovného využitia!

Zmiešaný odpad, 
stavebný odpad, 
nebezpečný odpad,  
lepenka 

Elektroodpad, olejové 
radiátory a chladiace 
zariadenia sa vo 
všetkých obciach 
separujú samostatne.

Odpady, ktoré sa už 
nemôžu recyklovať: 
rozbitý porcelán  
a keramika,  
ohorky z cigariet, 
popol, vrecká 
z vysávača, zubné 
kefky, vešiaky na 
oblečenie, pančuchy, 
jednorazové plienky,  
hygienický tovar, 
pokazené hračky, 
žiarovky, audio-/
videokazety

Odpady, ktoré 
sú recyklovateľné! 
Sú to odpadové 
materiály, ako nosené 
oblečenie a topánky, 
všetky obalové 
materiály a bioodpad, 
ako aj elektro odpad 
a nebezpečný odpad.

Papier: noviny, 
časopisy, prospekty, 
letáky, zošity, knihy, 
kancelársky papier, 
katalógy, okienkové 
obálky, povrchovo 
neupravený a čistý 
papier

Kartón  
(poskladaný):
Krabice, vlnitá 
lepenka, kartón, 
pevné papierové 
vrecia

Obaly z mrazeného 
tovaru (s povrchovou 
úpravou), uhľový 
papier, celofán, 
tapety, papierové 
vreckovky, obaly 
z nápojov 


