
 Slowakisch GVU kurz 

 
 

 

 Zvyškový odpad 

 Nezužitkovateľné a neškodné odpady 

Detské plienky, ohorky z cigariet, vrecúška z vysavačov,  popol (z 

koksu/uhlia/dreva), žiarovky, okenné tabule, sklenené príbory, vyradené predmety z 

domácnosti (nie z kovu), hračky, hygienické predmety ako napr. zubné kefky,  

keramika (taniere, vázy,…), audio- a videokazety 

Nedávať do kontajnerov na zvyškový odpad: elektrické a elektronické prístroje, 

monočlánky a iné problémové látky ukladať separovane do zberných obalov 

 

 Starý papier, kartóny 

 Noviny, prospekty, katalógy, zošity, kancelársky papier, baliaci papier, papierové 

tašky, lepenka, vlnitá lepenka, kartóny/škatule (zložené naplocho v kontajneroch)  

Nedávať do kontajnerov na papier:  plastikové vrecúška, plienky, obaly Tetrapack 
 

 

 Umelé hmoty/Zlúčeniny (Ľahké obaly) 

 iba obaly z umelých hmôt, rôzne materiálové zlúčeniny, drevo, keramika, textil, 
plastikové fľaše na nápoje(PET-fľaše, stlačené naplocho), pracie prostriedky, 

pláchadlá, plastikové poháre z jogurtov, plastikové vrecúška a fólie, kanistre z 

umelej hmoty (napr. na ocot, čistiace prostriedky...), sieťky na ovocie a zeleninu, 

kartónové držiaky na škatule s nápojmi (tetrapack), blisterové obaly (napr. z 

tabletiek), rolky z chipsov, vrecká z kávy 

 

 Biologický odpad 

 Biogénne odpady  Bio kontajner alebo vlastné kompostovanie 

Kuchynské odpady ako zvyšky ovocia, či zeleniny, starý chlieb a pečivo, kávová 

usadenina (aj spolu s filtrovým papierom), čaj(ové vrecúška), rezané kvety, 

kvetináčové rastliny (bez kvetináča), záhradný odpad ako lístie, spadnuté ovocie, 

posekaná tráva a kríky 

Väčšie objemy, pochádzajúce z orezávania stromov, kríkov a živých plotov  

odovzdať na recyklačnom mieste, v zbernom stredisku druhotných surovín, na 

zbernom dvore, smetisku  
 



 

 Biele sklo 

 iba obalové sklo! iba úplne bezfarebné fľaše a poháre, jednorazové fľaše (víno, 

liehoviny, ovocné šťavy, …), sklenené konzervy (ovocie, zelenina, džemy, detská 

výživa, …) 

 

 

 Farebné sklo 

 iba obalové sklo! Farebné (zelené, hnedé, modré), aj trochu zafarbené obalové sklo 

jednorazové fľaše (víno, šumivé víno, liehoviny, ovocné šťavy, …), sklenené 

konzervy 

Nedávať do kontajnerov na sklo: okenné sklo, nádoby zo skla, poháre na 

stolovanie, zrkadlá, krištáľové sklo, lampy (žiarovky, žiarivky), porcelán, keramiku 
 

 

 Kovové obaly 

 iba obaly z kovu (železo, hliník), prázdne 

Plechovky z nápojov, plechovky z konzerv, kovové vrchnáky, skrutkové uzávery, 

korunkové uzávery, tuby z horčice a pod., kovové obaly a tuby z potravy pre 

zvieratá,  hliníkové podnosy na grilovanie, hliníkové fólie 

Nedávať do kontajnerov: Plechovky z lakov a farieb, plechovky zo sprejov s 

nevyprázdeným obsahom ( zber problémového odpadu) 
 

 

 Staré/použité konzumné oleje a tuky 

 Odovzdať na recyklačnom mieste, v zbernom stredisku druhotných surovín, na 

zbernom dvore, smetisku, alebo v zbernom stredisku  problémových látok.  

V nijakom prípade nevylievať do výlevky, pretože to môže zapríčiniť problémy v 

kanalizačnom systéme a v čističkách odpadových vôd! 

 
 

 Elektrické a elektronické prístroje/chladiace zariadenia 

 Odovzdať pri kúpe nového prístroja alebo odovzdať na recyklačnom mieste, v 

zbernom stredisku druhotných surovín, na zbernom dvore, smetisku   

 

Zber je rozdelený na päť frakcií: 

Veľké prístroje: pračky, elektrické sporáky 

Malé prístroje: mixery, elektrické zubné kefky, vŕtačky, HiFi-súpravy 

Prístroje s obrazovkou: televízory, monitory počítačov 

Chladiace a mraziace prístroje: mrazničky, chladničky, klimatizačné zariadenia 

Žiarivky 
 


