
Označovanie obalov podľa právnej úpravy Slovenskej republiky 

Označenie obalu podľa materiálového zloženia alebo označenie obalu údajom o 

materiálovom zložení slúži na uľahčenie zberu. Informuje nás ako správne triediť obaly po ich 

použití podľa ich charakteru a zloženia a zároveň nás informuje o miestach, na ktoré ich 

máme uložiť pre účely opätovného použitia a zhodnocovania vrátane recyklácie, príp. o 

zákaze ich zmiešania s inými odpadmi. Každý výrobca a dovozca obalov alebo balených 

výrobkov je povinný s účinnosťou od 1. januára 2004 zabezpečiť označenie obalu, ktorým 

nás informuje o: 

 type materiálu, z ktorého je obal vyrobený, 

 tom, či ide o opakovane použiteľný alebo zálohovaný obal, ktorý nie je 

opakovane použiteľný, 

 spôsobe nakladania s obalom. 

 

Typ značky Význam značky 

 

Značka „ZELENÝ BOD“ (grün Punkt) 

znamená, že za obal, ktorý bol umiestnený 

na trh v Slovenskej republike, bol zaplatený 

príspevok do spoločnosti ENVI-PAK. 

Príspevok slúži na krytie nákladov spojených 

so spätným odberom odpadov z obalov. 

Zelený bod je prejavom zodpovedného 

prístupu k životnému prostrediu.  

    

Trojšípkový symbol znamená, že obal je 

zhotovený z recyklovaných materiálov a je 

možné ho opäť použiť. Je to všeobecná 

značka, ktorá je doplnená o písomné 

a číselné údaje, ktoré nás informujú z akého 

materiálu sú vyrobené, aby ich bolo možné 

zatriediť pre triedený zber (viď význam čísel 

a skratiek). 

 

Návratný obal 

 

 

Ide o zálohované, opakovane použiteľné 

obaly (vratné obaly, ako napr. obaly na pivo, 

víno, malinovku, minerálku, sirupy a pod.). 

Pri spätnom odbere musia obaly spĺňať tieto 

kritériá: 



 

 

 

 

 

a) neporušenosť, 

b) pôvodný tvar, 

c) bez mechanických nečistôt (vnútri i na 

povrchu), 

d) označenie obalu textom „Návratný obal“ 

 

 

Značka znamená, že obal je potrebné dať po 

použití do príslušnej zbernej nádoby. 

 

Značky informujú o tom, že výrobok, ktorý sa 

stáva odpadom, nepatrí do zbernej nádoby. 

Vo väčšine prípadov ide o nebezpečné 

odpady. Možno ich odovzdať len na 

vyhradených miestach, napr. zberných 

dvoroch alebo v rámci organizovaného 

zberu. 

  

Značky na označovanie obalov 

 

 Trojšípkový symbol doplnený o číselné označenie a písomnú skratku nás informuje o 

materiáli, z ktorého je obal vyrobený. Podľa tejto značky rozoznáme, do ktorej zbernej 

nádoby máme obal po použití vložiť. 

Napríklad: 

 

 

Uvedené označenie znamená, že obal je možné zhodnotiť a že obal je vyrobený 

z polypropylénu. 



Číslovanie, skratka a 
symbol 

Číslovanie a skratka Opis 

Materiály z plastov 
  

 

#1 PET Polyetyléntereftalát 

 

#2 HDPE Polyetylén s vysokou hustotou 

 

#3 PVC Polyvinylchlorid 

 

#4 LDPE Polyetylén s nízkou hustotou 

 

#5 PP Polypropylén 

 

#6 PS Polystyrén 

 

#7 - #19 Ostatné plasty 

Materiály z Papiera 
  

 

#20 PAP Vlnitý kartón 

 

#21 PAP Lepenka 

 

#22 PAP Papier 

 

#23 - #39 Ostatný papier 

Materiály z kovov 
  

 

#40 FE Železo 

 

#41 ALU Hliník 

 
#42 - #49 

Ostatné kovy 
 
 
 
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Plast
https://sk.wikipedia.org/wiki/Polyetyl%C3%A9ntereftal%C3%A1t
https://sk.wikipedia.org/wiki/Polyetyl%C3%A9n#Druhy_polyetyl.C3.A9nu
https://sk.wikipedia.org/wiki/Polyvinylchlorid
https://sk.wikipedia.org/wiki/Polyetyl%C3%A9n#Druhy_polyetyl.C3.A9nu
https://sk.wikipedia.org/wiki/Polypropyl%C3%A9n
https://sk.wikipedia.org/wiki/Polystyr%C3%A9n
https://sk.wikipedia.org/wiki/Papier
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Kart%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Lepenka&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Papier
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kov
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hlin%C3%ADk
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Plastic-recyc-01.svg
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Plastic-recyc-02.svg
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Plastic-recyc-03.svg
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Plastic-recyc-04.svg
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Plastic-recyc-05.svg
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Plastic-recyc-06.svg
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Plastic-recyc-07.svg
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Recycling-Code-20.svg
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Recycling-Code-21.svg
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Recycling-Code-22.svg
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Recycling-Code-39.svg
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Recycling-Code-40.svg
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Recycling-Code-41.svg


Materiály z dreva 
  

 

#50 FOR Drevo 

 

#51 FOR Korok 

 

#52 - #59 Ostatné drevo 

Materiály z textílie 
  

 

#60 TEX Bavlna 

 

#61 TEX Vrecovina, juta 

 
#62 - #69 Ostatné textílie 

Materiály zo skla 
  

 

#70 GL Číre sklo 

 

#71 GL Zelené sklo 

 

#72 GL Hnedé sklo 

 

#73 - #79 Ostatné sklo 

Kompozity C 
 

 
#80 Papier a lepenka + kov 

 
#81 Papier a lepenka + plast 

 
#82 Papier a lepenka + hliník 

 
#83 Papier a lepenka + plech 

 

#84 Papier a lepenka + plast + hliník 

 
#85 Papier a lepenka + plast + hliník + plech 

 
#86 - #89 Viacej materiálov 

 
#90 Plast + hliník 

 
#91 Plast + plech 

 
#92 Plast + kov 

 
#93, #94 Ostatné materiály 

 
#95 Sklo + plast 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Drevo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Drevo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Korok
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Text%C3%ADlie&action=edit&redlink=1
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https://sk.wikipedia.org/wiki/Sklo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sklo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sklo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sklo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sklo
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Recycling-Code-50.svg
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Recycling-Code-51.svg
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Recycling-Code-59.svg
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Recycling-Code-60.svg
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Recycling-Code-61.svg
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Recycling-Code-70.svg
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Recycling-Code-71.svg
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Recycling-Code-72.svg
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Recycling-Code-79.svg
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Recycling-Code-84.svg


 
#96 Sklo + hliník 

 
#97 Sklo + plech 

 
#98 Sklo + kov 

 
#99 Ostatné materiály 

 

 


