
Darí sa na Slovensku 
triediť a recyklovať 
odpady?
Mnoho dobrých správ, ale aj veľký priestor na zlepšenie.
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Darí sa triediť a recyklovať odpady?

Vývoj triedeného 
zberu a úrovne 
recyklácie

Analýzy 
triedeného zberu

Význam zvyšovania 
povedomia 
o odpadoch

Zdroje užitočných 
informácií



Ako funguje triedený zber na Slovensku?

Recyklátori a iní koncoví 
spracovatelia odpadu



Schematické pokrytie samospráv OZV NATUR-PACK

NATUR-PACK 
sa na stará 
o triedený zber 
pre 42 % 
obyvateľov 
Slovenska







Nárast úrovne recyklácie komunálneho odpadu
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Recyklácia odpadov v Správe o stave ŽP za rok 2020



Nárast množstva triedeného zberu v samosprávach NATUR-PACKu

Množstvo 
vytriedeného zberu 
v našich partnerských 
obciach a mestách 
rastie, zmesový odpad 
stagnuje a od roku 
2021 klesá, to je veľmi 
dobrá správa. ☺



Vďaka čomu vieme, kde robíme chyby pri triedení odpadu?



Vieme to vďaka analýzam triedeného zberu

Priame analýzy 
odpadov v teréne sú 
zdrojom mimoriadne 
cenných informácií.



Analýzy triedeného zberu a štúdia z prvých 100

1. vydanie 
štúdie analýz 
NATUR-PACK
– marec 2022

Na stiahnutie 
k dispozícii každému         

na 
www.naturpack.sk



Nečistota = chyba v triedení 



Analýzy uprostred 
roku 2022 potvrdili 
obrovský výpadok 
zálohovaných 
obalov z triedeného 
zberu. ☺



Nestláčanie 
odpadov spôsobuje 
viacero naň 
nadväzujúcich 
problémov 
a znižuje potenciál 
triedeného zberu.

Nestláčanie odpadov – celoslovenský problém



Nestláčanie 
obalov 
evidujeme 
po celom 
Slovensku. 

Analýzy triedeného zberu a štúdia z prvých 100



Časť potenciálu 
triedeného zberu sa 
nenávratne stráca 
v zmesových 
kontajneroch. 

Vyhadzovanie recyklovateľných odpadov 
do zmesových kontajnerov



Vzdelávanie s YouTube kanálom NATUR-PACK 
verejnosti

✓Miesta preč - iniciatíva

✓Nie som prasa - iniciatíva

✓Správna trefa - seriál

✓Zálohovanie obalov 

✓Medveď vs. triedenie odpadu

✓Garbage Gobblers - portál

✓Alchýmia triedenia

komunálneho odpadu



Popularizácia triedenia a recyklácie odpadov



Vzdelávací portál Garbage Gobblers

Vzdelávací portál 
je bezplatne 
dostupný 
pedagógom 
i rodičom.

Viac sa o ňom 
sa dozviete z videí 
na našom YouTube 
kanáli.



Iniciatíva Miesta preč – o miestach, kde končia naše odpady

Iniciatívu 
Miesta preč 
tvoria organizácie:
• INCIEN 
• Slovakia going

Zero Waste
• NATUR-PACK



Seriál Správna trefa – základné pravidlá triedenia

V seriáli 
Správna trefa
sa venujeme 
komoditám 
triedeného zberu, 
nevynechali sme 
tému zberný dvor 
ani tému človek 
vs. medveď hnedý.



Alchýmia triedenia komunálneho odpadu
Najpodrobnejšia príručka o triedení a predchádzaní vzniku odpadov

5 variantov a špeciálna verzia pre Bratislavu – hlavné mesto SR



Zálohovanie vs. triedený zber

Zálohový systém 
zásadne ovplyvnil 
triedený zber,  
viac sa dozviete 
v sérii rozhovorov 
na našom 
YouTube kanáli.



Reuse centrum KOLO rieši najvyššiu priečku hierarchie 
odpadového hospodárstva – preto veľký palec hore ☺



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ.

w w w. n a t u r p a c k . s k

http://www.naturpack.sk/

