Zero Waste je životný štýl a spôsob
fungovania domácnosti s cieľom minimalizovania odpadu. Tento štandard sa
snažíme dodržiavať aj na Dobrom trhu,
ktorý je prvým bezodpadovým podujatím na Slovensku. Občianske združenie
Punkt, organizátor Dobrého trhu, spolu s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky
pripravil praktického sprievodcu, ktorý
vám pomôže správne separovať aj doma.
Zaveste si ho na chladničku, do práce
alebo do vchodu a trieďte správne. Keďže rôzne mestá majú niekedy odlišné
spôsoby triedenia odpadu, tento materiál platí najmä pre mesto Bratislava.

cirkulárnej
ekonomiky

ODMIETNIME VŠETKO JEDNORAZOVÉ.
Jednorazové plastové tašky, slamky, plastové fľaše,
polystyrénové obaly na jedlo, jednorazové plastové príbory. Sú to veci, ktoré sa dajú jednoducho
nahradiť opakovane použiteľnými predmetmi, pri
ktorých odpad vôbec nevzniká.
Nevhadzujeme do nádob na triedený zber
ZREDUKUJME MNOŽSTVO VECÍ,
KTORÉ POUŽÍVAME.
Koľko vecí nám doma len tak stojí a nepoužívame
ich takmer nikdy? Zredukujme našu ekologickú
stopu: nenakupujme zbytočné oblečenie, nábytok,
drobnosti. Majme iba to, čo naozaj potrebujeme.
To, čo potrebujeme iba z času na čas, si požičajme.

POUŽÍVAJME OPAKOVANE POUŽITEĽNÉ
PRODUKTY ČO NAJVIAC.
Vlastnú fľašu na vodu (nie PET fľašu – pri opakovanom napúšťaní sa z nej uvoľňujú mikroplasty),
obedár, plátenú tašku, vrecúška na zeleninu a ovocie. Ak už naozaj potrebujeme slamku, tak si kúpme
opakovane použiteľnú z kovu alebo skla.

TRIEĎME ODPAD, KOĽKO SA DÁ.
Nielen doma, ale aj v parkoch, na ulici, na verejných
podujatiach. Recyklácia je síce ďalší technologický
proces, pri ktorom sa spotrebuje energia a voda, ale
aj napriek tomu je triediť odpad dôležité.

KOMPOSTUJME.
Biologicky rozložiteľný odpad tvorí minimálne
štyridsaťpäť percent našich odpadov, čo je skoro
polovica smetnej nádoby. Ak doma zavediete kompostovanie, zistíte, že už odpadky takmer vôbec nevynášate. Keď totiž túto zložku vyjmete zo svojich
odpadov, vo vašom koši už ani nemá čo smrdieť
– nič sa tam nerozkladá.

NOSITEĽNÉ
Predať alebo darovať (v bazáre, burzách oblečenia,
známym, na charitu, alebo do secondhandov) /
odniesť pre Slovenský Červený kríž: Miletičova 59
(pri budove je kontajner) / vhodiť do kontajnera na
textil Ekocharita/Humana (čisté, zaviazané v taške)
/ upcycling (obnosené džíny, flanelové košele a iné
špecifické kusy oblečenia zbierajú menší lokálni
producenti a vyrábajú z nichnovéprodukty) / detský bazár / ísť na akciu SWAP oblečenia a vymeniť
s niekým za iný kus / zberný dvor
NENOSITEĽNÉ
Opraviť / upcycling / použiť na handry / výplne na
hračky pre deti, psov / vhodiť do kontajnera na textil Ekocharita/Humana / spodnú bielizeň do zberného koša v obchode so spodnou bielizňou (napr.
Intimissimi) / vyrobiť voskované obrúsky zo 100 %
prírodných bavlnených látok / zo starých siloniek
sú výborné handry napr. na čistenie bicyklov, na
odlakovanie nechtov, ako sieťka na mydlo či tuhý
šampón, výplň detských hračiek, leštenie topánok

V Bratislave nosíme elektroodpad na miesta
spätného odberu alebo zberný dvor
Oprava / repasovanie / re-predaj / miesta spätného odberu elektrospotrebičov sú všetky obchody,
ktoré predávajú elektrospotrebiče / nepoužiteľné, neopraviteľné elektrospotrebiče, tonery, CD
a DVD a káble môžete odniesť aj na zberný dvor,
odkupujú ich aj zberné suroviny / funkčné elektrospotrebiče sa môžu zaniesť aj do knižnice vecí

Batérie a akumulátory / obchody s elektronikou,
s batériami, supermarkety / predajne batérií, autobatérií / zberný dvor

Halogénky / výbojky / ledky / predajne osvetlenia
/ zberný dvor
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Pred vyhodením opláchni a stlač,
fľašky uzavri vrchnákom
DO ŽLTÝCH NÁDOB VHADZUJEME:
Plastové fľaše, kelímky, nádoby / polystyrén z čiernej a bielej techniky / obaly nápojov, čistiacich
prostriedkov, šampónov a sprchových gélov, destilovanej vody / plastové sáčky / igelitky / fólie
V BRATISLAVE HÁDŽEME NÁPOJOVÉ KARTÓNY A KOVY DO ŽLTÝCH KONTAJNEROV
(INDE V SR ZVÄČŠA DO ČERVENÝCH)

Pozor, nie mastný, ani mokrý
Krabice pred vyhodením stlač
DO MODRÝCH NÁDOB VHADZUJEME:
Papierové obaly a tašky / stlačené krabice / lepenku
/ noviny / časopisy / letáky / katalógy / kancelársky
papier / obálky / listy / pohľadnice
POZOR, DO MODRÉHO KOŠA NEPATRIA:
Znečistený, mokrý a mastný papier / knihy / nápojové kartóny / rolky z toaletného papiera / krabice
z vajíčok / použité plienky a hygienické potreby /
použité papierové vreckovky a utierky / mastné krabice od jedla / darčekový papier / darčekové tašky

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY
Nápojové kartóny a obaly od rastlinného mlieka,
paradajkového pretlaku, džúsov, mlieka, smotany

Pred výhodením opláchni,
odstráň vrchnák a zátku
DO ZELENÝCH NÁDOB VHADZUJEME
ČÍRE, ZELENÉ AJ HNEDÉ SKLO
Sklenené poháre (džemy, horčice, zaváraniny) /
sklenené fľaše (pivo, víno a destiláty) / sklenené
obaly (parfémy a krémy) / rozbité sklo
POZOR, DO ZELENÉHO KOŠA NEPATRIA:
Sklo znečistené chemikáliami / žiarovky / LEDky,
/ halogénky / porcelán / keramika / zrkadlá / technické a bezpečnostné sklo / autosklo / drôtené sklo

Prebytočný olej z varenia zbierame cez sitko do PET
fľaše a následne odnášame na recykláciu na zberné
miesta (napr. vybrané Slovnaft pumpy, alebo každú
sobotu v Starej tržnici či ďalšie miesta) / panvicu
od oleja/masti vytrieme papierom a ten hodíme do
zmesového odpadu.

Plechovky / uzávery (pohárov, fliaš, jogurtov) /
hliníkové riady / alobal / laky na vlasy

POZOR, DO ŽLTÉHO KOŠA NEPATRIA:
Mastné plastové fľaše od oleja / žuvačky / tuby od
zubnej pasty / znečistené plasty a fólie / podlahové
krytiny / obaly z nebezpečných látok (chemikálií,
motorových olejov, farieb a pod.) / guma / káble /
molitan / znečistené polystyrénové obaly z jedla /
plexisklo / bazény, autoplasty / žalúzie / plastové
obaly od liekov potiahnuté hliníkovou fóliou

DO ČIERNYCH NÁDOB VHADZUJEME:
Zmesový komunálny odpad (to, čo nevytriedime) /
popol z uhlia a cigariet / cigarety / exkrementy zvierat / žuvačky / plienky / hygienické potreby / guma
/ znečistené polystyrénové obaly z jedla / mastný
papier / porcelán / keramika / zrkadlá / natierané
papiere / mastné fľaše od kuchynského oleja

Drobné stavebné odpady (dlažba, obklad, omietka,
okná, kúsky muriva, betónu, malty) / farby / tlačiarenské farby / lepidlá a živice / objemný odpad
/ technické a bezpečnostné sklo / sklo znečistené
chemikáliami / knihy / drevo z nábytku a nábytok / silikón / guma / káble / stavebný polystyrén /
polystyrén z čiernej a bielej techniky

45 % nášho odpadu sa môže skompostovať
DO HNEDÝCH NÁDOB VHADZUJEME:
Zvyšky, šupky zo surového ovocia a zeleniny /
škrupinky od vajíčok / sypané čaje / kávová usadenina / papierové vreckovky / papierové obaly od
vajíčok / rolky od toaletného papiera / nefarbené
vlasy / nelakované nechty / kompostovatelny papier / drevené príbory / kompostovateľné bambusové zubné kefky / prírodné hubky (morské huby,
lufa) / celulóza / zvyšky rastlín, tráva, lístie, seno,
slama, burina / piliny / drevná štiepka / vychladnutý popol / menšie konáriky / odrezky z viniča /
pečivo / múka / 100 % nefarbená, nebielená biobavlna/ voskované bavlnené obrúsky / podrvené
orechové škrupinky / kôstky / trus bylinožravých
zvierat / natrhaný kartón, nefarbený, bez lepiacej
pásky / šupky z citrusov len v malom množstve
(citrón, pomaranč, grep, zázvor, banán)
POZOR, DO HNEDÉHO KOŠA NEPATRIA:
Mäso / ryby / kosti / mliečne výrobky / kuchynský olej / masť / veľmi plesnivé potraviny / sklo /
plasty / nápojové kartóny / psie a mačacie výkaly /
lieky / piliny z drevotriesky / kamene / obsah sáčku z vysávača

