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Obaly a balenie tovaru



 Ak je na snímku tlačidlo akcií - šípka, je potrebné sa ňou orientovať.

 Niektoré fotografie sú interaktívne, pri prezentácii vás posúvajú na 
ďalšiu – s obsahom súvisiacu snímku.

 Podčiarknutý text je hypertextom prepojený odkaz.

Pokyny k prezentácii



Úloha

Aký postup by ste zvolili pri 
balení takéhoto tvaru produktu?



 Zabaliť produkty rôznych tvarov.

 Pripraviť správny prierez papiera.

 Dbať na presnosť skladov papiera.

 Preukázať zručnosť pri balení.

 Urobiť konečnú úprava balenia.

 Šetriť baliacim materiálom.

Cieľ vyučovacieho dňa



Čo už vieme

 Chyby pri balení

 BOZP pri balení



 nesprávne zvolený baliaci papier,

 nesprávne určená veľkosť prierezu papiera,

 málo utiahnutý papier,

 nepresné sklady papiera,

 pokrčený papier alebo pretrhnutý obal,

 príliš pevné alebo voľné previazanie tovaru.

Chyby pri balení



 opatrnosť pri práci s náradím,

 opatrnosť pri práci s lepiacou pištoľou,

 hygienické zásady balenia,

 poriadok na pracovisku

BOZP pri balení 



Zvoľte tvar produktu

Atypické tvary produktov



Balíme trojuholníkový tvar 
produktu



Trojuholník

a) Dĺžku papiera odstrihneme o pár cm viac, ako je obvod krabice, a šírku 
tak, aby papier z každej strany dosahoval do polovice krabice.

b) Krabicu po obvode zabalíme a zlepíme lepenkou.



Trojuholník

c) Spodnú časť papiera zdvihneme smerom nahor a v rohoch uhladíme.

d) Obe strany podľa nákresu šikmo preložíme smerom dovnútra tak, aby 
preložený papier dosahoval až k hrane krabice, prehneme jednu stranu 
na krabicu.



Trojuholník

e) Horný roh šikmo preložíme smerom dolu a na koniec prehneme druhú 
stranu na krabicu.

 Uprostred môžeme nalepiť vystrihnuté koliesko.

 Rovnakým spôsobom naskladáme aj druhú stranu.



Trojuholník

Krok b)

Krok c) Krok d)

Krok a)
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Balíme okrúhly tvar produktu



Okrúhly tvar produktu

a) Dĺžku papiera odstrihneme o pár cm väčšiu, ako je obvod krabice, 
a šírku tak, aby papier z každej strany dosahoval max. do polovice 
krabice.

b) Krabicu po obvode zabalíme a zlepíme lepenkou.



Okrúhly tvar produktu

c) Postupne naskladáme papier kolmo ku stredu a prelepíme lepenkou.

d) Krabicu postavíme na zabalenú stranu a rovnakým spôsobom zabalíme 
vrchnú časť.

 Čím drobnejšie sklady vytvoríme, tým lepšie bude krabica zabalená.

 Do stredu môžeme nalepiť miesto lepenky vystrihnuté koliesko.



Okrúhly tvar produktu

Krok b)

Krok c) Krok d)

Krok a)
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Balíme viacuholníkový tvar 
produktu



Osemhran, šesťhran 

a) Dĺžku papiera odstrihneme o pár cm väčšiu, než je obvod krabice, a šírku 
tak, aby papier z každej strany dosahoval max. do polovice krabice.

b) Krabicu po obvode zabalíme a zlepíme lepenkou.



Osemhran, šesťhran

c) Postupne naskladáme papier kolmo ku stredu a prelepíme lepenkou.

d) Rovnakým spôsobom naskladáme aj vrchnú stranu.

 Do prostriedku môžeme nalepiť namiesto lepenky vystrihnuté koliesko.



Osemhran, šesťhran

Krok b)

Krok c) Krok d)

Krok a)
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 Vysvetlite rozdiel v balení klasických a atypických tvarov produktov.

 Popíšte najčastejšie chyby a nedostatky pri balení produktu.

 Ako sa určuje veľkosť prierezu baliaceho materiálu pri balení 
trojuholníka?

 Aké druhy baliacich materiálov poznáte?

 Popíšte tri spôsoby balenia bonboniéry.

 Vymenujte základné pomôcky pri balení tovarov.

 Vymenujte zásady BOZP pri balení tovaru.

Kontrolné otázky



Prajem vám veľa tvorivých nápadov pri 
balení



Učiteľ

Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce

Spojená škola Medzilaborce

Mgr. Holzerová Anna

aholzerova@gmail.com

sosaw.sk

sosaw@post.sk

057/ 732 13 48



Ďakujem za pozornosť


