
ČO MÔŽETE TRIEDIŤ: 

ČO NEPATRÍ DO HNEDEJ NÁDOBY:

DÔLEŽITÉ
INFORMÁCIE PREMEŇME ODPAD NA ZDROJ

ŽILINČANIAAKO TRIEDIŤ BIOODPAD?
Na triedenie bioodpadu použite košík. 
Vkladajte doň len kompostovateľné vrecká.

BUĎME ZMENOU, KTORÚ CHCEME
VIDIEŤ VO SVETE

zníženie nákladov
na skládkovanie

ekonomické aj ekologické 
riešenie pre naše mesto

hygienický a efektívny
zber odpadu 

partner mesta Žilina pre pohodlný
a efektívny zber kuchynského BRKO 

JRK Slovensko

Novinky nájdete aj na našich sociálnych sieťach
logo FB / instagram Nazov samosprávy

VIAC INFORMÁCIÍ
O TRIEDENÍ BIOODPADU:

Námestie obetí 
komunizmu 1, 
011 31 Žilina

RADY PRE SPRÁVNE TRIEDENIE Pondelok - Piatok
Sobota

10:00 -18:00 hod
8:00 - 12:00 hod

+ 421 46 519 25 11

kontakt@zilina.sk

+421 905 693 861

Jánošíkova 14, 010 01 Žilina

Každá domácnosť dostane kôš na bioodpad 
a rolku certifikovaných kompostovateľných 
vreciek na bioodpad. 

ZBERNÝ DVOR:

Nadrozmerný biologicky rozložiteľný odpad
je potrebné umiestniť na zberný dvor. Je vám
k dispozícii v týchto otváracích hodinách:

zvyšky ovocia a zeleniny
pečivo a cestoviny
škrupiny z vajec
kávová usadenina, vrecká alebo sypaný čaj
zvyšky vareného jedla, scedené zvyšky z polievok 
mäsové a mliečne výrobky
potraviny po dátume spotreby
menšie kosti (kuracie, rybie)
zvyšky izbových rastlín či kytíc

oleje
zvyšky jedla v obaloch
mŕtve telá zvierat, zvierací trus
veľké kosti (hovädzie, bravčové)
tekuté potraviny (mlieko, riedke polievky, ...)

zmenšite bioodpad na veľkosť palca,
do nádoby sa ho zmestí viac

pri čistení zeleniny využite rukoväť košíka
na podopretie veka

nepoužívajte plastové vrecká, využívajte vždy
len kompostovateľné

ak sa kôš znečistí, stačí ho opláchnuť teplou 
vodou alebo dať to umývačky riadu

vrecká  uchovávajte na tmavom
a suchom mieste

www.menejodpadu.sk

ZAČÍNAME TRIEDIŤ KUCHYNSKÝ
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ 
ODPAD



Vytriedený bioodpad sa premení na kvalitný kom-
post. Jeho potenciál je obrovský. V priemyselnej 
kompostárni sa neutralizujú škodlivé baktérie.  
Potom sa z kuchynského a zeleného bioodpadu 
vyrobí prírodný kompost, plný výživy a minerálnych 
látok pre zdravšiu pôdu.

PREČO ZAVÁDZAME TRIEDENIE 
KUCHYNSKÉHO BIOODPADU?
Na Slovensku skládkujeme viac ako 60% komunál-
nych odpadov. Polovicu tvorí biologicky rozložiteľný 
odpad. V snahe znížiť skládkovanie a zlepšiť nakla-
danie s odpadom máme od roku 2021 povinnosť 
zaviesť triedený zber kuchynského biologicky 
rozložiteľného odpadu. Vďaka jeho triedeniu 
znížime náklady a zlepšíme úroveň triedenia.

ČO SA STANE S VYTRIEDENÝM
ODPADOM ?

BENEFITY KOMPOSTU
EKONOMICKÝ PRÍNOS

EKOLOGICKÝ PRÍNOS

Menej odpadu na skládkach znamená šetrenie 
peňazí v rozpočte. Vďaka triedeniu bioodpdu 
môžeme ročne ušetriť tisíce eur. Zvýšime mieru 
triedenia, od ktorej závisia skládkovanice poplatky, 
ktoré každoročne rastú. Pripravili sme pre vás 
pohodlný a hygienický spôsob zberu, vďaka ktoré-
mu môžeme ušetriť peniaze mesta a nemusíme 
zásadne meniť poplatky za odpady. 

chráni pôdu
pred eróziou

viaže uhlík -
bráni jeho

unikaniu
do atmosféry

zabraňuje
povodniam

zvyšuje 
úrodnosť 
pôdy

zlepšuje mikro-
biálne vlastnosti 
pôdy

je prirodzeným
zdrojov vitamínov
a minerálov
pre rastliny

Mg2+

Ca2+ K+

Na+Bioodpad sa na skládke prirodzene nerozloží. 
Na to potrebuje prístup vzduchu, ktorý v mase 

AKO TO BUDE FUNGOVAŤ?
Každá domácnosť dostane špeciálny kôš 
a 24 kusov vreciek na triedenie kuchynského 
biologicky rozložiteľného odpadu. 

Kôš budete používať na triedenie odpadu 
z domácnosti. Vysypať ho môžete do nových 
1 100 litrových kontajnerov, ktoré budú 
rozmiestnené vo vašom okolí. 

KÔŠ NA KUCHYNSKÝ BIOODPAD

prirodzené odpadovanie vlhkosti 
vďaka prevetrávaným stenám 

umiestnite ho na vnútornú stranu kuchynskej 
skrinky, či k ostatným košom na triedenie

KOMPOSTOVATEĽNÉ VRECKÁ
NA BIOODPAD

v štartovacom balíčku dostanete 
rolku kompostovateľných
vreciek - 24 kusov

použitím predídete tvorbe zapáchajúcich výluhov

vrecko sa prirodzene rozloží v kompostéri
aj profesionálnej kompostárni

jemné vrecko umožní odparovaniu vlhkosti

ZBERNÉ NÁDOBY

vo vašej blízkosti budú 
rozmiestnené zberné 
kontajnery na biologicky 
rozložiteľný odpad

po naplnení vrecka 
bioodpad vyneste do hnedej nádoby

maximálnu bezpečnosť zabezpečí
antibakteriálna úprava rukovätí 
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premeňme 
bioodpad na 

prirodzený zdroj 
živín pre pôdu, 
rastliny a naše

zdravie

iného skládkovaného odpadu chýba. Ich spoločné 
anaeróbne rozkladanie trvá dlho a navyše spôsobu-
je únik metánu (25x silnejší skleníkový plyn ako 
CO2). Ak ho však správe vytriedime, môže sa 
prirodzene premeniť na zdroj živín pre našu pôdu. 
Navyše zabránime ďalšiemu zhoršovaniu klímy. 


