
Opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov 

 

Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 – 2025 si kladie ako hlavný cieľ posun 

od materiálového zhodnocovania k predchádzaniu vzniku odpadu. 

Cieľom je znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu do roku 2025 o 50% v porovnaní 

s rokom 2016. 

Ako môže občan predchádzať vzniku odpadov?  

1. Snažte sa odpad netvoriť vôbec. 

2. Zapojte sa do systému triedenia odpadu, ktoré ponúka mesto prostredníctvom 

kontajnerov na triedený odpad na Vašom stojisku pri bytovom dome alebo 

prostredníctvom vrecového systému zberu odpadu v rodinných domoch. Len precízne 

vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať. 

3. Snažte sa odpad triediť čo najviac, nakoľko za odvoz vytriedeného odpadu občan 

neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom Organizácie zodpovednosti 

výrobcov. 

4. Využívajte spätný zberu odpadov napr. vrátenie batérií v obchode, ktorý ich predáva, 

odovzdanie použitých elektrospotrebičov pri nákupe nových. 

5. Používajte nabíjateľné batérie. 

6. Využite možnosť domáceho kompostovania na vlastnej záhrade, domáci kompost 

následne môžete použiť vo svojej záhrade alebo biologicky rozložiteľný odpad                 

zo záhrady rodinného domu dávajte do hnedých 240 l zberových nádob.  

7. Neplytvajme jedlom, nevytvárajte odpad z potravín, nakupujte len toľko potravín, ktoré 

skonzumujete a nepokazia sa. Ak už Vám odpad z potravín vznikne vhadzujte ho do 

hnedých zvonov umiestnených na stojiskách kontajnerov na sídliskách alebo do 

hnedých 240 l nádob pri rodinných domoch (rastlinnú zložku). 

8. Znižujte vznik odpadu z papiera a podiel papiera v zmesovom komunálnom odpade. 

9. Zapojte sa do systému zálohovania vratných nápojových obalov. 

10. Pri nákupoch používajte plátené príp. papierové tašky, ktoré je možné použiť 

opakovane, minimalizujte používanie jednorázových plastových vreciek a tašiek. 

Používanie jednorázových plastových pohárov, riadu a príborov na hromadných 

verejných podujatiach je zakázané. 

11. Odporúčame navštevovať obchody, ktoré ponúkajú bezobalový predaj potravín a iných 

produktov napr. drogérie. 

12.  Pri demolačných a rekonštrukčných stavebných prácach, ak je to možné, využívajte 

opätovné použitie stavebného materiálu. 

13. Použitý textil a šatstvo môžete odovzdať na zberných dvoroch alebo ho môžete 

odovzdať miestnym charitatívnym organizáciám na charitatívne účely. 


