
Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu a Štátnym rozpočtom SR v rámci
Operačného programu Životné prostredie.

pridaj sa aj ty a SEPARUJME spolu

„Zberný dvor Svidník – pre mesto Svidník
a obce v Podduklianskom regióne“

… aj ty môžeš pomôcť chrániť

životné prostredie…
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Filozófia separovaného zberu 

Separovaný zber komunálneho odpadu je jediným riešením zníženia množstva   
komunálneho odpadu, a preto sa separácia stáva stále aktuálnejšou témou miest              
a obcí. Pri separovanom zbere sa nepotrebná vec nepovažuje za odpad, ale za surovinu, 
ktorá môže znova vstúpiť do výrobného procesu. Šetrí sa tým množstvo prírodných 
zdrojov, znižujú sa negatívne vplyvy na zdravie ľudí a životné prostredie, a to nielen vo 
výrobných procesoch, ale aj na skládkach komunálnych odpadov, kde neseparovaný 
komunálny odpad môže vytvárať nekontrolovateľné procesy. 

Základom úspešného fungovania komplexného odpadového hospodárstva je 
po žiadavka uskutočňovania dôsledného , plošného separovaného zberu jednotlivých 
druhov odpadov.

•	 papier - recyklácia
•	 plasty - recyklácia
•	 sklo (biele, farebné) - recyklácia
•	 batérie, akumulátory - recyklácia
•	 žiarivky, svetelné zdroje - recyklácia
•	 elektronické a elektrické zariadenie - recyklácia
•	 ostatný odpad - riadená skládka komunálneho odpadu

Triedenie odpadu - ZBER KOMODÍT

Zber papier – farba kontajnera a zberných vriec: modrá
Zber skla – farba kontajnera a zberných vriec: zelená
Zber plastov - farba kontajnera a zberných vriec: žltá

Ostatné komodity sa odoberajú na zbernom dvore: odpadový plast, obaly z  kovu, 
železné kovy, neželezné kovy, opotrebované pneumatiky, meď, mosadz, bronz, hliník, 
cín, železo a oceľ, batérie, olovené akumulátory, veľké domáce spotrebiče ( mrazničky, 
chladničky, elektrické sporáky, mikrovlne rúry, elektrické spotrebiče), malé domáce 
spotrebiče (vysávače, kávovary, hodiny, váhy), výpočtová technika, spotrebná                
ele ktronika (rozhlasové a televízne prijímače, videokamery, hudobné nástroje), 
žiarivky, žiarovky, predajné automaty, elektrické a elektronické nástroje.

Adresa zberného dvora:
Stropkovská 750, Svidník (areál bývalého Duklastavu), tel.: 4795083 

Otváracie hodiny: pracovných dní v čase  6.30 – 13.30 hod.
zdsvidnik@gmail.com

História triedenia

V prírode to, čo človek pomenoval odpadom, neexistuje. Všetko v nej má svoj cieľ, 
zmysel, funkciu, a to nielen počas života, ale i po odumretí. Mŕtve rastlinné a živočíšne 
telá vytvárajú pôdu, rovnako ako výkaly či výlučky rastlín a zvierat. Biologický - 
prírodný systém sa zakladá na princípe kolobehu - to, čo zaniká, je základom niečoho 
nového, vznikajúceho. S odpadmi sa človek stretáva odjakživa.

 
V dobách lovcov - zberačov to boli kosti z ulovených zvierat či zvyšky jedál, 

príroda si s tým vedela poradiť. Postupne, ako sa vyvíjala ľudská spoločnosť, narastalo 
aj množstvo odpadov. 

V 60. rokoch 20. storočia nastal nekontrolovateľný nárast odpadov. Jedným 
z dôvodov bol začiatok veľkovýroby a používania plastov. V súčasnosti sa hovorí o 
konzumnej spoločnosti – kupujeme aj to, čo nepotrebujeme, a to, čo nepotrebujeme, 
skôr či neskôr vyhodíme. Vzťah odpad - človek sa končí odhodením nepotrebnej veci 
do koša. Všetky odpady majú dnes viaceré škodlivé účinky na životné prostredie, 
zdravie ľudí i na našu ekonomiku. 

Slovensko ako člen Európskej únie je povinné plniť právne predpisy, ktoré vyplývajú 
z jeho členstva v nej.  To znamená, že tieto predpisy sú povinné plniť aj mestá a obce 
v rámci celej Slovenskej republiky. Jedným z dôvodov,  prečo sme sa začali zaoberať 
touto problematikou je, že mestá a obce od roku 2010 sú povinné separovať papier, 
sklo, plasty a kovy. 

nečakajme kým nás odpady zasypúnečakajme kým nás odpady zasypú

Životný cyklus výrobku

Táto schéma znázorňuje život 
vecí vo všeobecnosti. Od výroby, cez 
používanie (spotrebu) a následné 
rozhodnutie, čo s ním ďalej. 
Najčastejšie spôsoby po skončení 
„životnosti výrobku“ sú skládkovanie, 
skladovanie a spaľovanie. Závisí na 
občanoch, či priložia ruku k tomu, 
aby sme spoločne predišli týmto 
spôsobom nakladania s odpadom 
a   konečne viacej separovali. 
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Nepatrí sem
Papier: kopírovací papier, celofán, hygienické potreby,  
vnútorné obaly (dezerty, žuvacky, čokolády)
Sklo: porcelán, keramika, zrkadlá, plexisklá, žiarovky, dymové 
sklo
Plasty: znečistené obaly, obaly s obsahom nebezpečných látok

!
POZOR !!!

PAPIER

SKLO

PLASTY

noviny, casopisy, katalógy, prospekty, 
kancelársky papier, kartónové krabice, 
vlnitá kartónová lepenka

fľaše, tabuľové sklo, črepy, poháre 
z potravín a zaváranin

PET fľaše z minerálok a nápojov,  
obalové fólie, plastové obaly z čistiacích 
prostriedkov, šampónov, prepravky, 
obaly TetraPak (mlieko, džúsy, ovocné 
nápoje)


