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A nakoNiec, AK už odpaD vznikNe, usIlUjmE Sa ho zOdpOveDnE triEdIť. Len vytriEdENý 
odpaD sA Dá zhodnOtiť a recyklovAť. Riaďte sA prAvidlamI trIeDEnia svojeJ ObcE.

Aj Vianoce JE mOžné prežiť EkolOgIcKy. 
Ako pOčas SviAtkoV VyTvOriť čo najmeNEJ odpaDu?

Umelý stromček nahraďme čečinou vo váze alebo stromčekom zasadeným v črepníku. 
Vydrží dlhšie a v lete môže zdobiť balkón či záhradu. Výbornou alternatívou môžu byť 
stromčeky vyrobené z europaliet, konárov, starých kníh, dreva alebo papiera.

Uprednostnime ekologickú výzdobu a prírodné dekorácie – drevené alebo papierové 
ozdoby. Prípadne sa nechajme inšpirovať prírodou a použime na zdobenie sušené 
ovocie, šišky či včelí vosk. 

Nakupujme s mierou, uvedomelo a zodpovedne – základom je mať vopred dobrý 
nákupný zoznam. Čo najviac potravín nakupujme bez obalu a vyberajme suroviny 
od lokálnych predajcov. 

Zamerajme sa na „zelené darčeky“, ktoré nie sú materiálne, a prispejme tak k ochrane 
životného prostredia – poteší vstupenka do divadla, jazykový kurz či iný zážitkový darček. 
Ak sa nechceme vyhnúť fyzickým darčekom, vyberajme lokálne – napríklad ekologickú 
kozmetiku, upcyklované oblečenie či knihy z antikvariátov. 

Na balenie darčekov nie je potrebné kupovať baliaci papier. Postačí ten, ktorý ste si 
odložili z predchádzajúcich Vianoc. Štýlovo vyzerá aj balenie do novinového papiera.

Do ovládačov a detských hračiek odporúčame kúpiť nabíjateľné batérie. Spotrebiče, 
ktoré nám doslúžili, odovzdajme na zberný dvor alebo predajcom, ktorí sa postarajú 
o ekologickú likvidáciu.

Vianočné pozdravy posielajme e-mailom. 

AK SPRáVNE

SVET Je KRAjŠí

TRIEDIME

SKLO PAPIER PLASTY KOVY NÁPOJOVÉ
KARTÓNY

3. DodržiavAjte fArEbnú aBecEdu triEDenIa: 
sklu patrí zelEná, paPieru modRá, plastom žLTá, kOvom čerVEná a NápojOvým 
kartónom ORANžOvá farbA. NApovie Vám aj oznAčeNiE Na obAle: 

...
Riaďte sA prAvidlamI sVojeJ ObcE.

1. Snažte sA odpaD netvOriť Vôbec.

Len vytriEdENý oDpaD sA dá zhoDnOtiť a recyklovAť.4.

2. ZálohOvané ObAly NepatriA do kOša, vráťte ich do preDajnE.

TrieďtE odpaD, OPlAtí sa To. ZA vytriedEný oDpaD ObčAn Neplatí, 
jeho zbEr HRadiA výrobcOVia pROstrednícTvom OZV ENvI - PAK.

Obal oznAčeNý  patrí do TRieDEného zbEru. 
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