
                       ABECEDA triedenia odpadov 

Ako triediť odpad? ABECEDA triedenia odpadu môže byť jednoduchým návodom.   

Tieto pravidlá platia pre mesto Skalica a obce, v ktorých vývoz odpadu organizuje 

spoločnosť VEPOS-SKALICA s.r.o..  

 

Použité skratky: 

ZDO - zberný dvor odpadov / pre Skalicu „VEPOS“  

 

A 

Akvárium - ZDO, objemný odpad 

Alobal - žltý kontajner/vrece 

Auto - vrakovisko, žiadna časť auta nepatrí do lesa! 

Autobatéria - ZDO 

Autosklo - ZDO, je to objemný odpad 

Azbest - zlikvidovať ho môže len špecializovaná firma. Nesmie sa voziť na ZDO a už vôbec 

nie do lesa či priekopy! 

 

B 

Baliaci papier - klasický papier do modrého kontajnera/vreca, povoskovaný papier do 

komunálneho odpadu 

Batérie, monočlánky - ak ich nezberajú v niektorej predajni alebo škole, tak ZDO 

Bioodpad - hnedý kontajner, vlastný kompostér 

 

C 

CD, DVD - žltý kontajner/vrece  

Celofán - žltý kontajner/vrece 

Časopisy, letáky - modrý kontajner/vrece alebo zviazať a vyložiť pri zvoze 

Čistiace, pracie prostriedky (zvyšky) - spolu s obalom do ZDO, nikdy ich nevylievať do 

kanalizácie! 

 

D  

Drôtené sklo - ZDO, je to objemný odpad 

Drevo, konáre - ZDO, je to objemný odpad 

 

E  

Elektrospotrebiče a všetky druhy elekktorodpadu - ak ich automaticky nezoberú bezplatne 

v predajni, kde si kupujete nový tovar, tak ich treba priniesť do ZDO 

 

F  

Farby, plechovky od farieb - ZDO, je na ne vyčlenený samostatný kontajner 

Fólia - žltý kontajner/vrece 
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G  

Guma, gumolit - ZDO, je to objemný odpad 

 

H  

Hliník - výkup druhotných surovín alebo kontajner na kovy alebo ZDO 

Hračky (použiteľné) - kontajner na textil 

Hračky (nepoužiteľné) - komunálny odpad alebo ZDO 

Hrnce, panvice atď. - výkup druhotných surovín alebo ZDO 

Hubky na umývanie riadu - komunálny odpad 

 

CH  

Chromované predmety - výkup druhotných surovín alebo ZDO 

Chemikálie - postreky (zvyšky) - spolu s obalom na ZDO, nikdy ich nevylievať do 

kanalizácie! 

 

K  

Kabelky, tašky, školské tašky, cestovné tašky atď. - kontajner na textil 

Kartóny - modrý kontajner/vrece alebo zviazať a vyložiť pri zvoze papiera 

Keramika - komunálny odpad 

Knihy - ak sa dajú využiť, prosím, darujte ich, ak nie, odovzdajte na ZDO 

Koberce - ZDO, je to objemný odpad 

Kovové obaly, konzervy od potravín a krmív pre zvieratá, kovové zátky (opláchnuté, 

stlačené alebo zošliapnuté) - žltý kontajner/vrece 

Krabice od mlieka, smotany, džúsov (TetraPack) (opláchnuté, stlačené alebo  

zošliapnuté) - kontajner/vrece žltej farby  

 

L   

Lepenka - kontajner /vrece modrej farby alebo len samostatne zviazané - väčšie množstvo 

ZDO 

Lepidlá v uzavretých nádobách - ZDO 

Lieky - odovzdať v lekárni, nedávať do žiadnej popolnice ani nesplachovať do kanalizácie! 

Linoleum a podlahové krytiny - ZDO, drobný stavebný odpad  

Lístie - hnedý kontajner, vlastný kompostér 

Lopta - komunálny odpad 

LP platne (vinylové) - komunálny odpad, papierový obal modrý kontajner/vrece 

 

M  

Magnetofónové kazety, videokazety - žltý kontajner/vrece 

Mikroténové vrecká - žltý kontajner/vrece 

Mobilný telefón - odovzdať v predajni, inak ZDO  

Molitan, matrac - ZDO, je to objemný materiál 
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N  

Nábytok - ZDO - rozbitý alebo rozobraný na jednotlivé dosky 

Novodurové rúrky - ZDO, stavebný odpad  

 

O  

Obaly: 

• od kečupu, horčice (opláchnuté) - papierové - modrý kontajner/vrece 

                                                         plastové - žltý kontajner/vrece 

                                                         sklenené - zelený kontajner 

• od vajíčok (plastový) - žltý kontajner/vrece 

• od vajíčok (papierový) - komunálny odpad alebo hnedý kontajner/kompostér 

• z čistiacich, pracích prostriedkov, kozmetiky - papierové - modrý kontajner/vrece, 

                                                           plastové - žltý kontajner/vrece, 

                                                           sklenené - zelený kontajner, 

Obuv (použiteľná) - kontajner na textil, 

Obuv (nepoužiteľná) - komunálny odpad alebo ZDO        

Obkladačky - ZDO, drobný stavebný odpad  

Ohorky z cigariet - komunálny odpad, prosím, nehádžte ich na zem  

Okuliare - niekedy ich zberajú charitatívne organizácie alebo optika, inak sklo patrí do 

zeleného kontajnera, plastový rám do žltého kontajnera/vreca, 

Oleje - fritovací, jedlý olej odovzdať v platovej fľaši na ZDO (vykupuje sa)   

Oleje motorové - ZDO 

 

P  

Papier - modrý kontajner/vrece alebo len samostatne zviazaný vyložiť pri zvoze  

Papierové vreckovky a utierky - komunálny odpad 

PET fľaše - stlačené, zošliapnuté - žltý kontajner/vrece, 

Piliny - v malom množstve hnedý kontajner, vlastný kompostér  

Plastová stolička, stôl, vedro, kvetináč, atď. - ZDO, je to objemný odpad 

Plastové tégliky od jogurtov (opláchnuté)- žltý kontajner/vrece, 

Plasty znečistené zeminou - ZDO 

Plechovky od nápojov (hliník) - žltý kontajner/vrece alebo kontajner na kovy, ZDO  

Plechovky znečistené od farieb a zvyškov nebezpečných látok - ZDO 

Plexisklo - ZDO, je to objemný materiál 

Plienky jednorazové - komunálny odpad 

Pneumatiky - odovzdať bezplatne v ktoromkoľvek servise, resp. pneuservise, ZDO nemá 

povolenie na zber pneumatík 

Pohovka, sedacia súprava - ZDO - rozobrať na drevo, molitan a látku  

Polystyrén - v malom množstve žltý kontajner/vrece, pri väčšom množstve ZDO  

Porcelán - komunálny odpad 

PVC - ZDO,  je to objemný odpad  
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R  

Riedidlo - ZDO 

Rolka od toaletného papiera, kuchynských utierok (hnedý papier) - dá sa využiť ako hnedá 

vrstva pri kompostovaní, inak komunálny odpad  

 

S  

Sadlo, masť - patrí medzi jedlé oleje a tuky, odovzdať v plastovej nádobe do ZDO 

Sklo - všetky druhy sklenených nádob, fľaštičky od kozmetiky  - zelený kontajner 

Sklo z okenných tabúľ – kvôli veľkosti  ZDO  

Spreje (prázdny hliníkový obal) - žltý kontajner/vrece alebo kontajner na kovy 

Spreje (nespotrebované) - ZDO 

Stolička/sedačka s látkovým povrchom - ZDO - rozobrať na drevo, molitan a látku  

 

T  

Textil - kontajner na textil, 

Tonery (aj atramentové) - ZDO 

Tráva pokosená - hnedý kontajner, vlastný kompostér 

 

V  

Viečka od zaváraninových pohárov (kovové) - žltý kontajner/vrece 

Viečka od jogurtov, paštét - žltý kontajner/vrece 

Voskový papier - komunálny odpad 

 

Z  

Záclony, závesy - kontajner na textil 

Zrkadlo - ZDO, objemný odpad 

Zubná kefka - lekáreň v ZOC MAX Skalica 

Zubná pasta, tuba - komunálny odpad 

 

Ž  

Žiarovky a žiarivky všetky druhy - ZDO alebo zberné miesta v predajniach/školách  

Žuvačky (zabaliť do papierika) - komunálny odpad, prosím, nehádžte ich na zem   

 

--------------------------- 

V ZDO za drobný stavebný odpad zaplatíte poplatok v súlade so zákonom a platným 

Všeobecným zákonným nariadením vo výške 0,015 € / kg  
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Kontajnery na textil sú prístupné 24 hodín denne a sú v Skalici umiestnené na týchto 

uliciach:  

Pplk. Pľjušťa, Nádražná,  Vally,  F.K. Veselého , Školská,  Mazúrova , Športová , Pod 

Hájkom 26, Pod Hajkom 4, L. Svobodu 1, Clementisa 57 , Clmentisa 10, SNP 27, Pelíškova 

20, Sudoměřická 4. 

 

Kontajnery na kovové obaly sú prístupné 24 hodín denne a sú umiestnené na týchto 

uliciach: L. Svobodu 2, Pod Hajkom 30, SNP 7, Pelíškova 35, Pelíškova 16. 

 

 

     

Najlepší odpad je taký, ktorý vôbec nevznikne:) 
 

 

 

 

 

 

 

 


