
ALCHÝMIA TRIEDENIA KOMUNÁLNEHO ODPADU

PAPIER

• knihy 
• mokrý papier
• mastný a špinavý papier
• samoprepisovací papier
• povoskovaný papier
• asfaltový a dechtový papier
• termopapier
• použité, mastné alebo
zašpinené papierové
vreckovky a servítky
• polystyrén
• nápojový kartón, 
t. j. viacvrstvový kombinovaný
materiál (VKM) na báze
lepenky 
• alobal
• papierovo/plastovo-
hliníkový obal od korenín,
masla, potravy pre zvieratá, 
• menštruačné vložky,
tampóny, plienky
• kompostovateľný papier 
z cukrovej trstiny a pod. 
• plast, sklo, kov, bioodpad

• triedením sa dá šetriť – platí
sa len za odvoz zmesového
komunálneho odpadu, odvoz
triedeného odpadu 
je pre občanov zadarmo
• namiesto papierových
vreckoviek používať bavlnené,
ktoré sa dajú po vypratí
opakovane používať 
• na tlačiarni tlačiť
obojstranne, na 100%
recyklovaný papier, avšak ak
to nie je nutné, netlačiť vôbec
• odkladať si „šmiráky“ a písať
poznámky na ne
• nákupné zoznamy si písať
do mobilu 
• recepty si písať elektronicky 
• na schránku si nalepiť
nálepku „Nevhadzovať letáky"
• obmedziť kúpu fyzických
kníh, používať elektronické
čítačky 
• nepotrebné knihy zaniesť
do knižnice, antikvariátu

• papier
• časopisy
• noviny
• zošity
• kancelársky papier
• letáky
• katalógy
• pohľadnice
• listy
• papierové tašky
• lepenka a kartón
• skartovaný papier 
• papierové škatuľky
• kartónové škatule
• obálky s okienkom
• papiere zopnuté spinkou 
• rolky od toaletného papiera 
• rolky kuchynských servítok
• obaly od vajíčok
• výrobky a obaly označené
symbolmi: PAP (čísla 20 –
vlnitá lepenka, 21 – hladká
lepenka, 22 – papier)

Takmer polovica (42 %) vyťaženého dreva (globálne) sa spotrebuje na výrobu papiera. 
Recyklácia 1 tony papiera ušetrí asi 2 580 litrov ropy, 26 500 litrov vody a 17 stromov.

Papier je recyklovateľný len päť - až sedemkrát, zvýšená spotreba papiera sa rovná zvýšenej potrebe výrubu stromov.

Modré zberné
nádoby

UMIESTNENIE

Pre občanov mesta Kežmarok, ale i všetkých, ktorým záleží na našej prírode, vytvorili Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok.
Viac informácii o nakladaní s odpadom v našom meste nájdete na www.vpskk.sk.

PATRÍ SEM NEPATRÍ SEM INFORMÁCIE A TIPY


