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O asekol
ZO STARÉHO NOVÉ!

Ďakujeme za vašu pomoc pri recyklacii elektroodpadu, 
batérií a akumulátorov a zároveň pri úspore prírodných zdrojov!

Všetky informácie o zberných miestach sú k dispozícii na
www.asekol.sk

ČERVENO-BIELA
NOVÁ FAREBNÁ KOMBINÁCIA V TRIEDENÍ ODPADOV

ASEKOL SK s.r.o. | Lamačská cesta 45,841 03 Bratislava | info@asekol.sk, www.asekol.sk

VEtMlMA leho

ARlVKy

ASEKOL SK s.r.o. je organizácia 
zodpovednosti výrobcov pre 
elektrozariadenia, batérie a akumulátory, 
ktorá bola založená významnými 
výrobcami a dovozcami z oblasti 
spotrebnej elektroniky a výpočtovej 
techniky. ASEKOL SK v zastúpení výrobcov 
organizuje a financuje celoštátny systém 
zberu, dopravy a spracovania elektroodpadu 
a použitých batérií a akumulátorov.
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Triedenie
odpadu dnes letí

▲
BATÉRIE

TERAZ UŽ AJ VO VAŠOM MESTE



VYRADENÉ ELEKTROSPOTREBIČE 
NEPATRIA DO KOMUNÁLNEHO 

ODPADU!
Na Slovensku sa ročne vyprodukujú tisíce ton odpadu z 

elektrozariadení. Veľká časť z nich končí na skládkach alebo vo 
voľnej prírode. Väčšina vyradených elektrospotrebičov sa však dá 

recyklovať a opätovne využiť pri výrobe ďalších výrobkov.

Odovzdaním starého elektrospotrebiča na zberný dvor, do 
predajne elektrospotrebičov alebo do špeciálnej nádoby na 

elektroodpad sa zabezpečí jeho ekologická recyklácia.

Červeno-biele stacionárne kontajnery sú špeciálne zberné nádoby na 
veľmi malý elektroodpad, batérie a akumulátory. Sú umiestnené na 

stanovištiach kontajnerov pre separovaný zber spolu s ďalšími nádobami 
na plast, sklo, papiera ostatné.

RECYKLÁCIA VÝZNAMNE ŠETRÍ 
PRÍRODNÉ ZDROJE A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE!

Viete, že... až 80% materiálu z mobilného telefónu je možné opätovne využiť? 
Drahé kovy používané pri výrobe telefónov je možné získať 
lacnejšou a najmä k prírode šetrnejšou recykláciou.
Napríklad ťažba jedného gramu zlata generuje 
zároveň aj tri tony odpadu, pričom
rovnaké množstvo zlata je možné 
získať recykláciou len 
dvadsiatich deviatich 
mobilných telefónov.

%



ČO PATRÍ DO
ČERVENO-BIELEHO
KONTAJNERA:

♦

• Všetka spotrebná elektronika vrátane príslušenstva (napr. 
videoprehrávače, DVD prehrávače, rádioprijímače, hi-fi veže, magnetofóny, 
domáce kiná, reproduktory, diaľkové ovládače, slúchadlá a pod.)

• Videokamery, digitálne a analógové fotoaparáty 
vrátane príslušenstva (napr. objektívy, blesky a pod.)

• Malé elektrické a elektronické hudobné nástroje

• Výpočtová technika (napr. drobné počítače,
notebooky, netbooky, karty, optické mechaniky, myši, klávesnice)

• Faxy a záznamníky

• Telefónne prístroje (klasické, bezdrôtové, mobilné)

• Tlačiarne, malé stolné kopírky

• Kalkulačky

• Herné konzoly, videohry vrátane ovládačov (joysticky, gamepady a pod.)

• Elektrické hračky (napr. autodráhy, vláčiky, RC modely a pod.)

• Batérie a akumulátory

• Iné elektrospotrebiče, ktoré sa do nádoby zmestia

DO KONTAJNERA 
NEPATRIA:

monitory, televízory, 
žiarivky, výbojky


