
Označenie na obale Význam 
 

 

ZELENÝ BOD je registrovaná ochranná známka 
Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu. 
Systém ZELENÝ BOD je najrozšírenejším spôsobom využitia druhotných 
surovín pochádzajúcich z komunálneho odpadu v Európe. 

 

  

Materiálové označenie zloženia obalu. Označovanie obalov znakom 
materiálu, ktorého je obal zložený, nie je na Slovensku povinné. Množstvo 
výrobcov však označuje obaly svojich výrobkov trojuholníkom so skratkou 
materiálu či číselným označením. 

 

Trojuholník s nevyplnenými čiarami označuje výrobky alebo obaly zhotovené 
z recyklovaných materiálov. 

 

 

Panáčik s košom. Používa sa ako prevencia proti znečisťovaniu životného 
prostredia. Táto značka znamená, že obal je potrebné dať po použití do 
príslušnej zbernej nádoby. 

 

Znak označujúci elektrické a elektronické zariadenie vrátané batérii, žiaroviek 
a žiariviek. Poväčšine ide o nebezpečné odpady, preto ich nevhadzujte do 
zberných nádob, ale odovzdajte ich na miestach určených na zber takýchto 
zariadení. 

 

  

Označenie pre produkt Bio a Eko, ktorý je výsledkom ekologického 
poľnohospodárstva a pre potravinu vyrobenú z ekologických 
poľnohospodárskych zložiek – je to BIO potravina. 
BIO potraviny obsahujú najmenej 95 % zložiek pochádzajúcich z ekologického 
poľnohospodárstva s osvedčením o ekologickom pôvode. 

 

Značku kvality SK môže získať len slovenský výrobca, ktorého výrobky sú 
vyrábané z domácich surovín s dodržaním noriem kvality. Výrobky musia 
obsahovať minimálne 75% domácich surovín a všetky časti výrobného 
procesu sa musia uskutočňovať na Slovensku. 

 
 

Znaky nebezpečných látok 

 

Výbušné látky 

 

Horľavé látky 

 
Oxidujúce látky 

 

Plyny pod tlakom 

 

Korozívne a žieravé látky 

 

Toxické látky 

 

Dráždivé látky 

 

Látky nebezpečné pre zdravie GHS09 – látky nebezpečné pre životné 
prostredie 

 
  



OZNAČOVANIE OBALOV 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Čísla 20,21 a 22 upresňujú druh papiera. 20 je vlnitá lepenka, 21 hladká lepenka a 22 bežný papier. 
 
 
 
 

 

aj priateľské k životnému prostrediu. 

 
 
 
 
 
 
POZOR! Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich nazad do predajne. 

 
 
 
 
 
 

 

    

    
 

kontajnerov viac. 
 
 

 

označujú písomným znakom C/skratkou materiálu, ktorý prevažuje. C/PAP je znak nápojového kartónu.

 
 
Nápojové kartóny je potrebné pred vyhodením zošliapnuť a tak zmenšiť ich objem. 



 
Názov materiálu podľa skratky: 
 
PET 1 Polyetyléntereftalát 
HDPE  2 Polyetylén vysokej hustoty  
PVC  3 Polyvinylchlorid  
LDPE  4 Polyetylén nízkej hustoty  
PP   5 Polypropylén  
PS   6 Polystyrén 

 

C/PAP  viacvrstvové kombinované materiály - kompozity, tetrapaky VKM  
(Skratka „C“ znamená materiál, ktorý prevažuje) 

80 Papier a lepenka/rôzne kovy  
81 Papier a lepenka/plasty  
82 Papier a lepenka/hliník  
83 Papier a lepenka/cínový plech  
84 Papier a lepenka/plasty/hliník  
86 Papier a lepenka/ plasty/hliník/cínový plech 

90 Plasty/hliník  
91 Plasty/cínový plech  
92 Plasty/rôzne kovy 

95 Sklo/plasty  
96 Sklo/hliník  
97 Sklo/cínový plech  
98 Sklo/rôzne kovy 

 

ALU  41 hliník 

FE   40 oceľ 
 

PAP  20 vlnitá lepenka 
21 hladká lepenka 
22 papier  

 

FOR  50 drevo 
51 korok  

 

TEX  60 bavlna 
61 vrecovina  

 


