
Informovanie spotrebiteľa podľa § 27 ods. 4 písm.  
i zákona č. 79/2015 Z. z. odpadoch
Kam s použitými batériami a akumulátormi a so starým nechceným elektrospotrebičom?

Vhoďte ich do zbernej nádoby, ktorá je 
určená na špeciálny separovaný zber.  
Takto sa zabezpečí ich ekologická recyklácia, 
čím sa zabráni úniku nebezpečných látok, 
ako sú kadmium, nikel či ortuť.

Použité batérie, akumulátory a elektrospotrebiče nikdy 
nevhadzujte do nádob s bežným komunálnym odpadom. 
Na túto skutočnosť spotrebiteľov upozorňuje aj piktogram 
prečiarknutej zbernej nádoby, ktorý označuje separovaný zber. 
Piktogram je vyobrazený na batériách a akumulátoroch a je ňou 
označené aj každé elektrozariadenie.

Máte viacero možností, kde odovzdať použité 
batérie a staré elektrozariadenia:

•	 v predajniach, ktoré slúžia na predaj batérií a akumulátorov, 
alebo v predajni elektrozariadení* pri kúpe nového 
elektrospotrebiča rovnakého funkčného určenia, čiže pri kúpe 
notebooku môžete v predajni odovzdať váš starý notebook 
– tzv. spätný zber,

•	 zaneste	batérie	a staré	spotrebiče	do zberného	dvora	
či na zberné miesto,

•	 resp.	ich	odovzdajte	do mobilného	zberu	organizovaného	
v obci.

* Predajca nemusí prevziať váš starý elektrospotrebič, ak je 
poškodený, nekompletný alebo inak znehodnotený.  

Odovzdanie použitých batérií a elektroodpadu do separovaného 
zberu eliminuje možné negatívne vplyvy na životné prostredie 
a zdravie ľudí. Pri neodbornom zaobchádzaní s použitými 
batériami a akumulátormi, alebo aj pri ich skládkovaní či 
spaľovaní môže dochádzať k úniku toxických látok. Aby sa tomu 
predchádzalo, je dôležité staré elektrozariadenia nerozoberať,  
ale odovzdávať ich kompletné. Zo starých spotrebičov 
a batérií sa dajú získať železné, neželezné i drahé kovy, sklo, 
plasty či ďalšie suroviny, ktoré sa opäť použijú pri výrobe nových 
výrobkov. Spracovanie druhotných surovín je nielen lacnejšie,  
ale aj šetrnejšie k životnému prostrediu.

Ako správne triediť komunálny odpad? Zberný dvor 

V niektorých obciach možno nadrozmerné odpady z obalov 
odniesť do zberných dvorov. Informáciu o ich umiestnení získate 
na mestskom úrade alebo na oddelení životného prostredia. 

Viete, čo znamenajú tieto značky? 

Každý obal je vyrobený z určitého materiálu a na jeho identifikáciu 
slúžia rôzne značky. Tie nás informujú, čo máme s obalom 
po použití robiť. Šípky označujú recyklovateľný obal. Číselné 
označenie alebo písomná skratka hovoria o materiáli, z ktorého je 
obal vyrobený. Podľa nich vieme, ako ho triediť. 

PET 1

Panáčik s košom znamená, že použitý obal máme odhodiť 
do nádoby na odpad. Obaly z chemických prípravkov treba 
likvidovať podľa pokynov výrobcu. 

Do MODRÝCH NÁDOB sa vhadzuje PAPIER:  
noviny, časopisy, škatule, kartóny, papierové obaly. 
Nevhadzuje sa: mokrý, mastný alebo znečistený 
papier, asfaltový a dechtový papier, plienky 
a hygienické potreby.

PAP 20 21 22

Do ZELENÝCH NÁDOB sa vhadzuje SKLO:  
nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, 
tabuľové sklo, sklené črepy. 
Nevhadzuje sa: PORCELÁN, keramika, autosklo, 
zrkadlá, TV obrazovky a pod. 

GL 70 71 72

Do ČERVENÝCH KONTAJNEROV sa vhadzujú KOVY: 
kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, 
alobal, nápojové plechovky. 
Nevhadzujú sa: kovové obaly kombinované s iným 
obalom, napr. ZUBNÉ PASTY.  

Farby nádob na triedenie odpadu aj presný spôsob 
triedenia sa môže v jednotlivých obciach líšiť. Vyššie je 
popísaný najbežnejší model. Pre správne triedenie čítajte 
nálepky a popisy na kontajneroch.

ALU FE 40 41

PS 1 2 4

Do ŽLTÝCH NÁDOB sa vhadzujú PLASTY:  
PET fľaše od nápojov (ich objem treba najskôr zmenšiť, 
napr. zošliapnutím, stlačením), igelitové a mikroténové  
vrecká, fólie, polystyrén.  
Nevhadzujú sa: novodurové rúrky, obaly 
od nebezpečných látok – motorových olejov,  
chemikálie, farby.

PET HDPE LDPE PP 3 5


