
Vyznáte sa v symboloch na obaloch? Pomôžu vám v správnom triedení odpadu 

 

 

Všetky tieto značky poznáte z obalov na výrobkoch. 

 

 

Na kontajneroch na triedený zber býva označené, čo máte do nich vhadzovať. Napriek tomu ľuďom 

nie je vždy jasné, čo do nich patrí. Nápomocné môžu byť práve symboly označené na produktoch. 

Na to, ako správne triediť podľa značiek na produktoch sme sa spýtali odborníkov z OZV ENVI - 

PAK. 

 

   Zelený bod je registrovanou ochrannou známkou. Takto označený obal patrí do triedeného 

zberu. 

  Trojuholník s troma nevyplnenými šípkami znázorňuje výrobok alebo obal zhotovený z 

recyklovaných materiálov. 

   Trojuholníkový symbol s čiernymi plnými čiarami označuje, z ktorého materiálu 

bol obal vyrobený. 

  

Čo znamenajú čísla v trojuholníku? 

Materiály, ktoré patria do triedeného zberu majú presné označenia. Čísla označujú druh materiálu. 
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Značky pre PAPIER – PAP, 20, 21, 22. Podľa čísel ide o vlnitú lepenku (20), hladkú lepenku (21) či 

papier (22) z akého sú noviny, časopisy a pod. 

Značky pre PLASTY – PET, PES, PVC, PS, PP, PE, PE-HD, PE-LD, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Patria sem napríklad PET 

fľaše, plastové obaly z pracích prostriedkov či kozmetiky alebo obaly z potravín. Číslo 1 patrí väčšinou 

fľašiam určeným na nápoje. Číslo 2 je polyetylén vysokej hustoty, zvyčajne používaný ako 

nepriehľadný obal pre pracie prostriedky, mlieko, či kozmetické prípravky. Trojka (číslo 3) je plast 

známy ako PVC určený pre čistiace prostriedky, či kozmetiku. Číslo 4 je veľmi vhodný ako obal na 

potraviny, pretože ide o plast s nízkou hustotou. Číslo 5 je polypropylén tiež vhodný na potraviny. 

Vyrábajú sa z neho obaly na kečup, jogurty, margaríny, ale aj slamky do nápojov. Číslo 6 je obľúbený 

polystyrén používaný ako ochranný prostriedok spotrebičov či obal na nedojedený obed 

z reštaurácie. 

Značky pre SKLO – GL, 70, 71, 72. Patria sem fľaše či už číre (70), zelené (71) alebo hnedé (72), 

tabuľové sklo či rozbité poháre. 

Značky pre KOVY – ALU, FE, 40, 41. Medzi kovy radíme železo (40) a z neho vyrábanú oceľ či hliník 

(41). 

Značky pre NÁPOJOVÉ KARTÓNY – C/PAP, 81, 84. Takými sú krabice z mlieka, džúsov, smotany 

a pod. 

  

Čo znamenajú tieto skratky? 

 

 


