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7 ODPADOV, KTORÉ BY URČITE NEMALI KONČIŤ V ČIERNEJ NÁDOBE  
 
Triedenie odpadu sa stáva aktivitou, ktorá dáva zmysel nielen z hľadiska životného 

prostredia, ale aj z ekonomickej. Aj napriek tomu mnohí z nás vhadzuje do čiernych nádob 

odpadky, ktoré tam nemajú čo robiť. Dali by sa totiž recyklovať a znova využiť, ak by skončili 

na správnom mieste. Prečítajte si, ktoré to sú a kam s nimi. Staňte sa odborníkom na 

triedenie! 

 
• Prvé nečestné miesto získava biologicky rozložiteľný kompostovateľný odpad (tzv. BRKO 

alebo bioodpad) 

Početné analýzy odpadu ukazujú, že 30 až 40 percent zmesového komunálneho odpadu v našich 

obciach tvoria bioodpad. Čísla sa môžu líšiť podľa sezóny a druhu zástavby, avšak pre celé Slovensko 

platí, že v tomto ohľade sa máme v čom zlepšovať. Záhradná zeleň, konáre alebo šupky od zemiakov 

by sa mohli kompostovaním stať hodnotným vstupom pre poľnohospodárstvo, ktoré je zaťažené 

nadmerným používaním hnojív minerálneho pôvodu.  
Dôvodom je aj plytvanie potravinami – v smetných košoch sa počas analýz odpadu často nájdu celé 

bochníky chleba, kilá ovocia a zeleniny alebo ani neotvorené mliečne výrobky. Pritom by stačilo ich 

včas zjesť, správne uskladniť, zaobstarať domáci kompostér alebo objednať hnedú nádobu, ak 

takáto možnosť vo vašej obci existuje. Ten, kto sa na cestu s BRKOm vydá, okamžite pocíti úľavu ako 

v smetiaku.  

 
• Na druhom mieste sú jednorazové obaly a mäkké plasty, ktoré sú všade prítomné 

Vo výsledku sú síce ľahšie ako bioodpad (preto sa umiestnili až na druhom mieste), ale objemovo 

zaberajú najviac miesta. Vytriedením do žltej nádoby to bohužiaľ taky úplne nezachránime. Obaly 

od jedla, mäkké plasty alebo zmiešané obaly sa nedajú dobre recyklovať. Nabudúce radšej 

vyrazte na nákup so svojou vlastnou taškou a slušnú zásobou vrecúšok. Začnite na odpad myslieť už 

vo chvíli, keď si ho vkladáte do košíka. Pokiaľ nie je k dispozícii bezobalová alternatíva, vyberte 

potraviny v obale, ktorý sa dá dobre recyklovať. 

 
• Bronzovú medailu si vyslúžil stavebný odpad.  

V praxi bohužiaľ stále narážame na nezodpovedných občanov, ktoré pri rekonštrukcii svojho domu 

hádžu do čiernej nádoby aj stavebnú suť alebo tehly. Aj keď sa môže zdať, že toho nie je veľa, majte 

vždy na pamäti, že tento odpad je potrebné odviezť na zberné miesto. 
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Rovnaký princíp platí aj pre starú techniku a elektroniku. Vaša stará televízie alebo mobil sú 

zdrojom cenných surovín (napr. Zlato, meď, kolumbitu) a na skládke by končiť naozaj nemali. 

 
• Detské plienky 

Vedeli ste, že počas prvých dvoch rokov života vyprodukuje jedno dieťa tonu odpadu len z 

plienok? Na jedno malé bábätko je to dosť veľké číslo. Ako alternatíva skvele poslúži staré známe 

látkové plienky - nielen že sú ekologické a zdravšie ako jednorazové, ale aj lacnejšie. Obstarávacia 

cena látkových plienok je síce vyššia, ale počas dvoch rokov vám môžu ušetriť viac ako 600 € - 

nehovoriac o tom, že aj za zvoz odpadu zaplatíte menej.

 
 

• Hliník a sklo  

Veľká váha a veľká hodnota. Tieto dva druhy odpadu sú celkom dobre triedené, však patrí k 

typickým prehreškom, ktoré sa nachádzajú v kontajneri na zmesový komunálny odpad. Čo je veľká 

škoda, vzhľadom na to, že hliník a sklo môžu byť recyklované takmer do nekonečna bez straty 

cenných zdrojov. 

 
• Rebríček uzatvára textilný odpad 

Textil sa bohužiaľ v poslednej dobe stáva rychloobrátkovým tovarom vďaka cenovej dostupnosti a 

hojnosti. Na túto cenu ale doplácame plošným znečistením a zlými pracovnými podmienkami 

tých, ktorí ho vyrába. Pritom stačí málo - k svojmu šatníku pristupovať zodpovedne, opravovať staré 

a obľúbené kúsky a kupovať si len oblečenie, ktoré budeme naozaj nosiť. Ak máte oblečenie, ktoré 

už nechcete, zaneste ho do kontajnera na textil alebo na charitu. Tam bude roztriedené, to pekné 

urobí radosť niekomu inému a nepoužiteľné bude zrecyklované. 

  

 


