
Na Slovensku skládkujeme stále viac ako 60% komunálnych odpadov. 
Takmer polovicu tohto objemu tvorí biologicky rozložiteľný odpad. V snahe 
znížiť skládkovanie a zlepšiť nakladanie s odpadom máme od roku 2021 
povinnosť zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského 
odpadu (BRKO). Vďaka jeho triedeniu znížime množstvo skládkovaného 
odpadua zvýšime mieru triedenia, od ktorej sa odvíjajú aj poplatky za 
skládkovanie, ktoré každým rokom rastú. (Vyššia miera triedenia = nižší zá-
konný poplatok za skládkovanie odpadu.)

PREČO ZAVÁDZAME TRIEDENIE BIOODPADU?

Bioodpad sa na skládkach jednoducho nerozloží. Na to potrebuje prístup 
vzduchu, ktorý v mase rôznorodého zhutneného odpadu na skládke 
chýba. Takto vznikajú tzv. anaeróbne zóny a unikajú skleníkové plyny 
(metán, oxid uhličitý) do ovzdušia a výluhy môžu presakovať do spodných 
vrstiev pôdy alebo podzemnej vody. Práve bioodpad je ten, ktorý na sklád-
ke spôsobuje aj horenie. Ak ho vytriedime, vznikne z neho v bioplynovej 
stanici energia a hnojivo. Prírodné hnojivo z bioplynovej stanice je boha-
tým zdrojom živín pre pestovanie rastlín.  

EKOLOGICKÝ PRÍNOS

KÔŠ NA BIOODPAD
vďaka prevetrávaným stenám sa nadbytočná 
vlhkosť bioodpadu prirodzene odparuje

vložte doň kompostovateľné vrecko 
a začnite ho plniť kuchynským bioodpadom 

KOMPOSTOVATEĽNÉ VRECKÁ
NA BIOODPAD

v štartovacom balíčku dostanete zásobu 
kompostovateľných vreciek na triedenie
bioodpadu
ich použitím predídete tvorbe zapáchajúcich 
výluhov
použite len vrecká, ktoré majú označenie
certifikácie na spracovanie v kompostárni
alebo bioplynovej stanici

ZBERNÉ KONTAJNERY

vo vašej blízkosti budú rozmiestnené 
hnedé zberné kontajnery na biologicky 
rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO)

po naplnení vrecka bioodpad vložte do 
hnedého kontajnera

Chcem ByťHnojivo!

TRIEDIŤ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KUCHYNSKÝ ODPAD (BRKO)
V NOVEJ BANI ZAČÍNAME

sa tam rozkladá pomaly
a bez prístupu vzduchu

spôsobuje tak únik 
metánu a skleníkových plynov 

zvyšuje náklady
na skládkovanie

Verím v životpo vytriedení!
Nechcem Ísť
na skládku!

BIOODPAD NEPATRÍ 
NA SKLÁDKY, LEBO

správne vrecko spoznáte tak, že je označené 
aspoň jedným z týchto lôg:



Každá domácnosť dostane špeciálny 
prevetrávaný kôš a zásobu vreciek 
na triedenie kuchynského bioodpadu.

ŠTARTOVACÍ BALÍČEK

Okrem tohto letáku sme pre vás pripravili 
komunikačnú kampaň, aby bolo triedenie 
bioodpadu jednoduché a prehľadné.

NÁVOD NA TRIEDENIE

Na triedenie kuchynského odpadu použí-
vajte vždy len kompostovateľné vrecká. 
Vrecko vložte do prevetrávaného koša.

KOMPOSTOVATEĽNÉ VRECKÁ 

DÔLEŽITÉ 
INFORMÁCIE

zvyšky ovocia
a zeleniny

ČO PATRÍ
DO HNEDÉHO KONTAJNERA:

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 
(bez papiera, plastov a kovov) 

veľké kosti
(hovädzie,
bravčové)

zvierací
trus

mŕtve
zvieratá

jedlé 
oleje a tuky

zvyšky
jedla

v obaloch

tekuté potraviny 
(mlieko, riedke 

polievky, ...)

ČO NEPATRÍ
DO HNEDÉHO KONTAJNERA:

Každá domácnosť dostane štartovací balíček, ktorý bude 
obsahovať informačný leták, prevetrávaný kôš na  kuchynský
bioodpad a 2 rolky kompostovateľných vreciek na triedenie.

AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ  BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNY KUCHYNSKÝ ODPAD (BRKO) 
V BYTOVKE?

Prevetrávaný kôš zabezpečí elimináciu 
vlhkosti. Umiestnite ho v kuchyni tak, aby 
ste ho mali vždy poruke.

PREVETRÁVANÝ KÔŠ

Vrecko s vytriedeným bioodpadom zviažte 
a vložte do hnedého zberného kontajnera 
na stojisku. 

HNEDÝ KONTAJNER

V špeciálnej bioplynovej stanici, ktorá môže 
spracovať kuchynský odpad, sa z neho 
vytvorí energia a digestát - hnojivo.

BIOPLYNOVÁ STANICA
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VIAC INFORMÁCIÍ O TRIEDENÍ BIOODPADU:

ZBERNÝ DVOR

Otváracia doba:
Po až Pia  8:00 - 14:00 hod.
So (okrem sviatkov) 7:00 - 13:00 hod.

Horný dvor
Technické služby
Dlhá lúka 13A
968 01 Nová Baňa

               

partner mesta Nová Baňa

JRK Slovensko

JRK Slovensko

www.menejodpadu.sk

Mestský úrad Nová Baňa
Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa 045/ 67 82 800

msu@novabana.sk
jauschova@novabana.sk

www.novabana.sk/zivot-v-meste/odpadove-hospodarstvo

Nová Baňa - @mestonovabana

 je k dispozícii počas celého roka aj na odovzadnie tzv. zeleného bioodpadu
 (konáre a tráva) a taktiež na zber použitých jedlých olejov a tukov. 

6.
KROK

045/ 68 56 003

zelený 
bioodpad
(tráva, 
konáre) 

kamene

čistiace
prostriedky


