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Ing. Michaela Murgašová, riaditeľka E-cycling s.r.o. 

Nápojové kartóny by sa určite nemali vyskytnúť v komunálnom odpade. Odporúčame zbierať ich 

samostatne, prípadne ich dotrieďovať z nádob na plasty respektíve papiera. Keď bude založené 

Koordinačné centrum pre obaly a neobalové výrobky, práve ono by sa malo zaoberať aj touto 

problematikou. Mali by byť prijaté jednotné pravidlá, ako sa nápojový kartón bude triediť, ktoré budú 

záväzné pre všetky obce a OZV. 

  

Mgr. Boris Vereš, environmentálny poradca 

Alexander Kováč, prevádzkový riaditeľ združenia Elekos 

Triedenie nápojových kartónov závisí od obce a technológie zberovej spoločnosti, s ktorou má obec 

podpísanú zmluvu. Najčastejšie sa však zbierajú spolu s plastom alebo papierom.  

Nakoľko OZV je podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch povinná prebrať existujúci systém triedeného 

zberu, oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu v každej obci, s ktorou sme v zmluvnom 

vzťahu, nemáme v súčasnosti priamy dosah na systém zberu a následného zhodnocovania nápojových 

kartónov. Na základe uvedeného, v závislosti od zaužívaného spôsobu zberu komunálneho odpadu 

v konkrétnej obci, jej zmluvných vzťahov so zberovou spoločnosťou a následných vzťahov so 

spracovateľmi, prebieha aj zber nápojových kartónov takmer vždy rozličným spôsobom. V zásade sa 

však nezbiera samostatne, ale takmer vždy spolu s inou odpadovou komoditou triedeného zberu 

komunálneho odpadu, najmä spolu s papierom, respektíve plastom. V prípade, že v priebehu tohto 

polroka vyhodnotíme existujúce systémy zberu nápojových kartónov v obciach ako neefektívne, 

navrhne zmeny na zlepšenie ich funkčnosti v súlade s ustanovením § 59 zákona o odpadoch. 

 

Silvia Nosálová, riaditeľka pre komunikáciu a marketing spoločnosti ENVI – PAK, a.s. 

Farba zbernej nádoby na nápojový kartón sa môže v jednotlivých obciach a mestách líšiť, pretože závisí 

od systému zberu v obci. Kam triediť nápojové kartóny nájdu občania na webovej stránke mesta alebo 

nálepkách na kontajneroch. Určite by však nemali skončiť v komunálnom odpade.  

 

Michal Sebíň, riaditeľ spoločnosti. NATUR-PACK, a.s 

Vyzerá to tak, že väčšina obcí nápojový kartón netriedi. Dôvodom sú vysoké náklady na zber a 

dotrieďovanie. Ani po spustení rozšírenej zodpovednosti výrobcov nie je možné očakávať okamžité 

zlepšenie. Zákon dokonca pripúšťa viacero možností, ako nápojové kartóny triediť, a preto sa 

nedočkáme ani štandardizácie ich zberu. 

 

Gréta Gašparovičová, NOWAS, s.r.o. 

V našich 84 obciach a mestách sa v troch z nich triedi nápojový kartón do oranžových kontajnerov 

a zvyšok, prevažná väčšina, sa zbiera do žltých vriec a žltých kontajnerov a potom sa dotrieďuje.  

 

http://www.e-cycling.sk/
http://www.elekos.sk/
https://www.envipak.sk/
http://www.naturpack.sk/
http://www.nowas.sk/
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Lívia Burzová, PR a marketing koordinátor SEWA, a.s. 

Spôsob triedenia VKM (viacvrstvový kombinovaný materiál), t.j. obalov na mlieka a džúsov, nesprávne 

označovaných ako tetra-pack, nie je momentálne na území Slovenska jednotný.  

VKM sa môže zbierať samostatne, t.j. kontajner oranžovej farby výlučne pre zber VKM. Môže sa zbierať 

kombinovane s inou zložkou komunálneho odpadu. Tu vzniká odlišnosť zberu. Napr. v Bratislave sa 

VKM triedi spolu s plastami – do žltých kontajnerov. V Galante, Košiciach sa VKM vhadzuje do modrých 

kontajnerov pre zber papiera. Niektoré malé obce zbierajú triedený odpad (papier a plasty) spolu do 

vriec a následne sa triedia až u spracovateľov odpadov. Niekde využívajú samostatné kontajnery 

výlučne pre zber VKM. 

Spôsob triedenia záleží od vzájomnej dohody medzi obcou a zberovou spoločnosťou, ktorá v danej obci 

alebo meste zabezpečuje zber separovaných odpadov, resp. od odporúčania zberovej spoločnosti. 

Od 1.1.2017 nie je možné zbierať VKM spolu s papierom do jednej nádoby. Bude možné však zbierať 

plasty, kovy a VKM spolu do jednej nádoby v ľubovoľnej kombinácií, pokiaľ bude zabezpečené následné 

roztriedenie jednotlivých zložiek odpadu.  

  

Ing. Jiří Mikulenka, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SLOVMAS, a.s. 

Momentálne sa v súlade so zákonom o odpadoch napájame na stávajúce systémy separovaného zberu 

v obciach. Podľa nám aktuálne dostupných informácií zber nápojových kartónov prebieha cielene len 

niekde, a to ešte nie osobitne, zvyčajne sa zbiera s plastmi a následne vytrieďuje ako hliníkové 

plechovky. 

Súčasná legislatívna úprava momentálne neukladá zaviesť obciam separovaný zber nápojových 

kartónov (§ 81 ods. 7 písm. c), ale ho ani nevylučuje, súčasný sortiment je stanovený ako minimálny 

cieľ. Pokiaľ sa v „našich“ obciach objavia požiadavky v tomto smere, budeme hľadať so zmluvnými 

zberovými spoločnosťami technicky vhodné a efektívne riešenia takejto požiadavky. 

 

http://www.erp-recycling.sk/
https://www.slovmas.sk/index.php?lang=SK

