
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území  

Mestskej časti Bratislava-Vajnory 

 

 

Triedenie odpadu – obyvateľom Mestskej časti Bratislava-Vajnory sú na 

triedenie odpadu (sklo, papier, plasty) k dispozícii zberné hniezda na triedený 

zber odpadu na uliciach, resp. križovatkách ulíc: 

 

 Dorastenecká, 

 Buzalkova,  

 Uhliská,  

 Osloboditeľská,  

 Kúkoľová-Tomanova,  

 Pri struhe,  

 Kataríny Brúderovej,  

 Kratiny-Zátureckého, 

 Na doline-Nad jazierkom. 

 

Zberný dvor na biologický odpad - je určený pre obyvateľov mestskej časti 

(fyzické osoby), zriadený na ulici Pri pastierni a prevádzkovaný počas 

vegetačného obdobia vždy v piatok od 14:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu od 

8:00 hod. do 17:00 hod. 

 

Zber objemného odpadu z domácností – zabezpečuje mestská časť dvakrát do 

roka vždy na jar a na jeseň umiestnením veľkokapacitných kontajnerov na 

vopred určené miesta. Informácie o ich umiestnení mestská časť vyhlasuje 

v miestnom rozhlase, uvádza v miestnej tlači a na internetovej stránke 

www.vajnory.sk . 

 

Zber niklovo-kadmiových, alkalických a iných batérií do 9 V -  je možné 

odovzdať do nádoby na to určenej v prevádzkach – Železiarstvo T Produkt, 

Jačmenná 1; TERNO, Osloboditeľská 22; MEEPS, s.r.o., Priemyselný tovar, 

Jačmenná ul. 

 

 

http://www.vajnory.sk/


Význam značiek na obaloch  pre správne nakladanie s odpadmi z obalov 

Značky na obaloch nás informujú:   

o  z akého materiálu je obal vyrobený,  

o či je obal opakovane použiteľný alebo nie,  

o či je obal zálohovaný,  

o o spôsobe nakladania s obalom. 

 

Význam značiek na obaloch 

 

Typ značky Význam značky 

 

Značka zelený bod (grün Punkt) znamená spätný odber 

obalov na recykláciu a informuje, že obal je možné zhodnotiť 

(opätovne použiť).Takéto obaly sa ukladajú do kontajnerov 

určených pre ich zhromažďovanie alebo sa odovzdávajú na 

zberných dvoroch. 

  

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. Poväčšine ide o nebezpečné odpady. 

Možno ich odovzdať len na vyhradených miestach, napr. 

zberných dvoroch alebo v rámci organizovaného zberu. 

 

 

 

 

 

 

 



Význam čísel a značiek v trošípkovom symbole: 

 

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.  

Príklad:         

Materiál Číslo Skratka materiálu Značka 

Polyetyléntereftalát 1 PET 

 
Podľa označenia ide o plastový obal, pre ktorý je určený žltý kontajner. 

Zoznam čísel a skratiek podľa materiálu 

Materiály z plastov 

(žltý kontajner) 

1 PET Polyetyléntereftalát 

2 HDPE Polyetylén vysokej hustoty 

3 PVC Polyvinylchlorid 

4 LDPE Polyetylén nízkej hustoty 

5 PP Polypropylén 

6 PS Polystyrén 

Materiály z papiera 

lepenky 

(modrý kontajner) 

20 PAP Vlnitá lepenka 

21 PAP Hladká lepenka 

22 PAP Papier 

Materiály z kovov 

(zberný dvor) 

40 FE Oceľ 

41 ALU Hliník 

Materiály z dreva 

(zberný dvor) 

50 FOR Drevo 

51 FOR Korok 

Materiály z textilu 

(kontajner na šatstvo) 

60 TEX Bavlna 

61 TEX Vrecovina 

Materiály zo skla 

(zelený kontajner) 

70 GL Bezfarebné sklo 

71 GL Zelené sklo 

72 GL Hnedé sklo 

Kompozity, 

tetrapaky 

VvKM 

Označenie:  

C/skratka materiálu, 

ktorý prevažuje* 

Napr. 

 
(žltý kontajner) 

80 C Papier a lepenka/rôzne kovy 

81 C Papier a lepenka/plasty 

82 C Papier a lepenka/hliník 

83 C Papier a lepenka/cínový plech 

84 C Papier a lepenka/plasty/hliník 

86 C 
Papier a lepenka/ 

plasty/hliník/cínový plech 

90 C Plasty/hliník 

91 C Plasty/cínový plech 

92 C Plasty/rôzne kovy 

95 C Sklo/plasty 

96 C Sklo/hliník 

97 C Sklo/cínový plech 

98 C Sklo/rôzne kovy 

*Napr. škatuľa od džúsu – hlavnou zložkou je papier, ďalej polyetylén (PE) a vrstva hliníka (ALU) – 

označenie bude 84 C/PAP.  

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Recycling-Code-84.svg

