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Triedite odpad?Triedite odpad?
Pomáhate chrániť prírodu!Pomáhate chrániť prírodu!

Podľa fyzických analýz tvorí 40 až 60 % z od-
padu, ktorý vyhadzujeme, práve bioodpad. Čo 
to znamená? Na skládke sa bioodpad nerozloží 
tak jednoducho, ako si to myslíme. Pod tlakom 
a  bez prístupu vzduchu hnije a  vytvára 
skleníkové plyny. Preto by tam malo 
skončiť minimum bioodpadu. A menej 
odpadov znamená nižšie poplatky za 
ich odvoz a likvidáciu, ako aj čistejšie 
životné prostredie.

Najľahšie to majú na dedinách alebo 
v rodinných domoch, kde majú obyvatelia 
kompostovacie zásobníky. Môžu ich mať 
uložené na záhrade a vyhadzujú do nich 
všetok bioodpad. Či už ten, ktorý vyprodu-
kujú doma v kuchyni pri varení, alebo zelený 
odpad zo záhrad a balkónov. V mestách k tradič-
ným smetným nádobám zas pribúdajú nové, 
hnedé nádoby určené na kuchynský odpad.

DO ČOHO VYHADZOVAŤ BIOODPAD
Mestá a obce zabezpečujú do každej 
domácnosti špeciálne nádoby urče-
né iba na odpad z kuchyne. Najlep-
ším riešením, ktoré sa už roky osved-
čuje v  zahraničí, sú perforované 
košíky. Domácnosť zbiera odpad pria-
mo z  kuchynskej linky do košíka 

s kompostovateľným alebo papierovým vrec-
kom. Vďaka tejto kombinácii nič v domácnosti 
nehnije a po vhadzovaní ďalšej várky bioodpa-
du vás neprekvapí smrad ani roj vínnych mu-
šiek. Vrecká sú dôležité preto, že sa na nádobu 
nič neprilepí a ľudia nemusia zaschnuté zvyšky 
umývať v kuchynskom dreze či vo vani. Navy-

še, kompostovateľné vrecká umožnia odparo-
vanie vlhkosti, čím sa opäť eliminuje 
hniloba a zápach. Sú dôležité 
aj pre spracovanie vytriede-
ného odpadu, pretože ak po-
užijete takéto vrecká, vý-

sledný kompost bude kvalitný, 
organický a bez mikroplastov. 

Vďaka košíkom a  vrec-
kám bude triedenie pohodl-

né a jednoduché. Ak do nich dáte kuchynský 
odpad, rýchlejšie sa vysuší a  jeho hmotnosť 
klesne aj o tretinu. Keď košík naplníte, vybe-
riete kompostovateľné vrecko, ktoré vyhodíte 
do nádoby na zbernom mieste.

AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ KUCHYNSKÝ ODPAD
Do hnedých zberných nádob patria zvyšky jedál, 
potravín, ktoré sú pokazené alebo sú po záruke 

a, samozrejme, bez obalu, odpad rastlinného 
alebo živočíšneho pôvodu či škrupiny z vají-
čok alebo vrecká z čajov a usadeniny z kávy. 
Do bioodpadu však nevylievajte tekutiny ako 

skysnuté mlieko, polievky či oleje. Okrem to-
ho do nádoby nepatria ani obaly z potravín 
a pokazené potraviny v obaloch. V prípade 
použitých olejov môžu samosprávy zabezpe-
čiť ich zber alebo ich obyvatelia môžu odo-
vzdať na zberných miestach. Ak by sa do bio-
odpadu dostal nesprávny odpad, celý zber je 

znehodnotený a nakoniec skončí opäť len na 
skládke. 

Bioodpad, ktorý vaša obec vyzbiera, sa 
v špecializovaných zariadeniach premení na 
prírodný kompost, alebo sa z neho môže v bio-
plynovej stanici vyrobiť zelená energia. Ak má 
kompost dobrú kvalitu, môžu ho poľnohospo-
dári využiť na hnojenie pôdy, keďže v nej zvy-
šuje schopnosť zadržovať vlahu a zabraňuje eró-
zii. Navyše, plodiny pestované na pôde 

obohatenej kompostom majú vyššiu kva-
litu a výživovú hodnotu. Každým vytrie-
deným vreckom bioodpadu pomáhate 
v boji proti klimatickým zmenám a zlep-
šujete kvalitu životného prostredia.

VIAC INFOMÁCII NÁJDETE NA STRÁNKE
WWW.MENEJODPADU.SK

Od začiatku roka spúšťajú obce a mestá 
povinné triedenie odpadu, ktorý tvoríme 
pri konzumácii jedla alebo pri starostli-
vosti o našu záhradu. S triedením biood-
padu začínajú všetky samosprávy, okrem 
Bratislavy a Košíc, kde si na tento systém 
počkáme ešte dva roky. 
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