www.1ozv.sk

3 mesiace

ZDROJE:
neic.org, wikipedia.org, weforum.org

5 rokov

10 - 20 rokov

14 dní

PNEUMATIKY

BATERKY

450 rokov

PET FĽAŠE

viac ako 100 rokov

4 týždne

NOVINY

6 týždňov

neurčito

50 rokov

TOALETNÝ PAPIER

BANÁNOVÁ ŠUPKA

PLASTOVÉ TAŠKY / SÁČKY

BAVLNENÉ TRIČKO

KARTÓNY NA NÁPOJE

500 - 800 rokov

DÁMSKE VLOŽKY
PLIENKY

80 - 200 rokov

HLINÍKOVÉ PLECHOVKY

4 týždne

OHRYZOK JABLKA

10 - 12 rokov

CIGARETOVÉ OHORKY

• Rozklad odpadu pohodeného v prírode môže trvať od 14 dní až po viac ako 10 000 rokov.
• Rýchlosť rozkladu sa môže dramaticky líšiť v závislosti od mnohých faktorov,                      
ako napr. teplota, vlhkosť, vystavenie slnečnému žiareniu, prítomnosť alebo nedostatok  
mikroorganizmov a podobne.
• Pohodený odpad v prírode a okolitom prostredí, kde žijete, je vlastným gólom a rany,         
ktoré dáva človek životnému prostrediu, dáva vlastne sám sebe.                              
• Škodliviny, ktoré v tomto procese rozkladu pohodeného odpadu vznikajú,                            
sa dostávajú do potravinového reťazca.
• UDRŽIAVAJTE PEKNÝ VZHĽAD SVOJEJ OBCE, ŠTVRTE A PRIPOJTE SA                                 
K INICIATÍVAM ČISTENIA PROSTREDIA.
• Z NÁVŠTEVY PRÍRODY SA VRÁŤTE SO SVOJIM                                                                    
ODPADOM, KTORÝ NÁSLEDNE VYTRIEDITE.

SKLO

ZBAVME PRÍRODU ODPADU,
VRÁTI NÁM TO

Doba rozkladu odpadu

Súťaž trvá od

SPRÁVNE TRIEĎME ODPAD
•

1.7.2022

aj po zavedení zálohovania trieďme naďalej plasty aj kovové obaly, vrátane
nezálohovaných - neoznačených
PET fliaš a nápojových kovových
obalov

•

obaly a neobalové výrobky, z ktorých sa stane odpad, správne vytrieďme
za účelom ich recyklácie

•

do farebne odlíšených vriec a kontajnerov dávajme len odpady, ktoré tam patria

•

informácie ako správne triediť zistíte na webe svojej obce,
alebo na www.1ozv.sk

•

neznehodnocujme vytriedený odpad vo vreciach a kontajneroch zvyškami
jedál, stavebným odpadom, či komunálnym odpadom

•

stlačme, roztrhajme, minimalizujme odpad pred jeho vložením do vreca,
či kontajnera

•

pri vrecovom systéme zberu dodržujme kalendár zberu, ktorý má každá
obec zverejnená na svojom webe, počúvajme obecný rozhlas, či sms
upozornenie

•

v deň zberu vyložme svoje vrecia, bude Vám odobratý všetok vytriedený odpad

do

31.8.2022

SÚŤAŽ
pre partnerské obce
1.východoslovenskej OZV, s.r.o.

AKO TRIEDIM JA
•
•
•
•

vytrieď odpad
vyfoť vrece s vytriedeným odpadom
odošli foto (mailom, sms)
vyhraj peknú cenu

1.východoslovenská OZV
autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky
Mlynská 27, 040 01 Košice
+421 944 047 556

1ozv.sk
@1vychodoslovenskaOZV
@1.vychodoslovenskaozv

Foto s vytriedeným odpadom vo vreci zašlite na prva@1ozv.sk,
alebo sms na číslo +421 944 047 556 a ste v losovaní o 20 vecných cien.
Uveďte svoju obec a krstné meno.

Štatút súťaže nájdete na www.1ozv.sk

