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Na Slovensku sa denne predá 1,5 milióna nápojových kartónov. Napriek tomu, že je to 

cenný materiál na recykláciu, viac ako polovica skončí na skládkach.  

V súvislosti s uvedením nového zákona o odpadoch, producent týchto populárnych obalov 

zisťoval online prieskumom, ako sa na Slovensku zbierajú nápojové kartóny.  

 83 % miest a obcí triedi nápojové kartóny 

 z toho 43 % ich hádže do kontajnerov alebo vriec spolu s plastom 

 nápojové kartóny s kovmi triedi 7 % miest a obcí, s papierom 13 % 

 každá piata obec či mesto majú samostatný kontajner 

 niektoré obce majú špeciálne miesto na zber, napríklad základnú školu 
 

Nášho prieskumu sa zrejme zúčastnili najmä „osvietené obce“, keďže zástupcovia OZV majú 

odlišné skúsenosti z praxe. 

Od januára 2017 bude vhadzovanie nápojových kartónov do papierových kontajnerov 

porušením zákona. 

Oficiálne vyjadrenie k zberu nápojových kartónov poslal Odbor komunikácie, Ministerstvo 

životného prostredia SR 

„Súčasný zákon o odpadoch a jeho vykonávací predpis zaviedol tzv. štandardy zberu 

triedených zložiek komunálneho odpadu. Práve jednou z triedených zložiek je aj 

viacvrstvový kombinovaný materiál na báze lepenky. Nápojový kartón sa tak bude 

zbierať buď samostatne v oranžových nádobách, alebo v spoločnej nádobe s plastmi, 

čiže žltá nádoba,“ uviedla Petra Stano Maťašovská, riaditeľka.  

V segmente obalov získalo autorizáciu 11 Organizácií zodpovednosti výrobcov. 

Viac ako polovica OZV sa vyjadrila k triedeniu nápojových kartónov v obciach a mestách, kde 

uzavierajú zmluvy. Ich stanoviská, skúsenosti a návrhy nájdete tu. 

Cieľom organizácií zodpovednosti výrobcov je v súlade s novým zákonom o odpadoch je motivovať 

občanov k triedeniu, a tým pádom k zníženiu skládkovania. Do roku 2020 by sa objem triedeného 

odpadu mal zvýšiť zo súčasných 6 % na 50 %. Papier, plasty a sklo sú zavedené a dobre známe 

komodity. V znalosti a v zberových nádobách ešte majú rezervu kovy a nápojové kartóny. Ak by sa 

nápojové kartóny nezbierali, ročne ich skončí na slovenských skládkach až 9 tisíc ton. 

  

http://www.napojovy-karton.sk/
http://www.napojovy-karton.sk/downloads/Oficialne-stanoviska-OZV_22.07.pdf
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Farby zberných nádob pre jednotlivé zložky komunálneho odpadu sa uvádzajú vo 

Vyhláške MŽP SR č. 371/2015, § 14 ods. 3 a v ods. 6 je uvedený spôsob zberu 

viacvrstvového kombinovaného materiálu, kam patrí nápojový kartón. 

Nápojový kartón sa triedi spolu s plastmi, najčastejšie žltý kontajner, alebo samostatne do 

oranžového kontajneru.  

Pre plasty, kovy, vrátane akýchkoľvek nápojových kartónov a ich ľubovoľnej kombinácie, sa 

môže použiť spoločná zberná nádoba. V praxi to teda znamená, že nápojový kartón sa môže 

triediť zvlášť (oranžový kontajner) alebo s plastmi (žltý) alebo s kovmi (červený) alebo 

kombináciou troch komodít do jednej nádoby. Platí tam však povinnosť dotrieďovania. Čiže 

musí byť zabezpečené, že komodity budú následne roztriedené a takáto forma zberu 

neznemožní ich recykláciu. 

 

 

 

https://enviroportal.sk/uploads/files/Odpady/legislativa01_2016/Vyhl3712015.pdf

