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Hlasovanie v súťaži EUROPEAN BUSINESS AWARDS 

začína už 6. januára  

Na našej webovej stránke sme Vás v auguste informovali o zisku ocenenia EUROPEAN BUSI-

NESS AWARDS 2014/15. Titul národného šampióna sme s hrdosťou prijali a momentálne sa 

pripravujeme na druhú fázu súťaže, v ktorej budeme potrebovať najmä Vašu podporu.  

Začiatkom roka budeme reprezentovať Slovensko ako prvá firma z oblasti odpadového 

hospodárstva na web stránke businessawardseurope.com. Verejnosti sa už 6. januára   

sprístupní hlasovanie, ktoré bude trvať do 24. februára. Pre hlasujúcich bude pripravené krátke 

video, ktoré zhrnie našu činnosť.  

Veríme, že oceníte naše snaženie a podporíte spoločnosť NATUR-PACK v hlasovaní už od       

6. januára na www.businessawardseurope.com. 

 

NATUR-PACK opäť získal 

cenu Zlatý mravec 

 

Na desiatom ročníku Dňa odpadového hospodár-

stva sa už tradične odovzdávalo ocenenie Zlatý 

mravec, ktoré druhý rok po sebe získala spoloč-

nosť NATUR-PACK.  

 

pokračovanie na strane 3 

NATUR-PACK sa stal držiteľom    

osvedčenia EMAS 

V dnešnej dobe je do programu EMAS zapojených už viac ako 4500 

spoločností z celého sveta, pričom v mnohých prípadoch ide o veľké 

nadnárodné spoločnosti. Zavedenie schémy EMAS je dobrovoľné,  

čo je pravdepodobne dôvodom, prečo ju momentálne realizuje na 

Slovensku iba spoločnosť NATUR-PACK a ďalšie tri firmy. 

pokračovanie na strane 2 

http://www.businessawardseurope.com


2 

2  

2014 

zima 

2 

EMAS - excelentný dobrovoľný nástroj v riadení životného prostredia 

pokračovanie 

Spoločnosti NATUR-PACK a.s. bola udelená registrácia      

v schéme EMAS - Spoločenstva pre environmentálne 

manažérstvo a audit dňa 21. novembra 2014. Slávnostného 

odovzdávania začiatkom decembra sa zúčastnili za 

prítomnosti médií zástupcovia 

SAŽP generálny riaditeľ   Ing. 

Martin Vavřinek, riaditeľ sekcie 

environmentalistiky     a riadenia 

projektov Ing. Martin Lakanda, 

vedúca odboru environmentálneho 

manažérstva a Bazilejského 

dohovoru Ing. Alena 

Adamkovičová, za SNAS odborný 

garant pre verifikáciu a 

environmentálne overovanie Ing. 

Renáta Kuťková a osvedčenie za 

spoločnosť NATUR-PACK, a.s. 

prebrali predseda predstavenstva 

Ing. Vladimír Šinák, riaditeľ RNDr. 

Michal Sebíň, PhD. a manažérka 

kvality        a environmentu RNDr. 

Katarína Spodníková. 

Skratka EMAS pochádza z anglického Eco-Management and 

Audit Scheme, ktorá bola vytvorená Európskou komisiou. 

Predstavuje súbor nástrojov a pravidiel, ktoré vedú 

spoločnosť k ekologickejšiemu manažmentu ľudských          

a prírodných zdrojov vrámci firmy.  

Snažíme sa tak znížiť environmentálne vplyvy našich 

činností a zlepšiť environmentálne 

správanie, najmä lepším využívaním 

zdrojov, súladom s legislatívou životného 

prostredia, riadením významných 

priamych a nepriamych 

environmentálnych aspektov a realizáciou 

cieľov a procesov,   zverejňovaním 

environmentálneho vyhlásenia, ako aj 

zvýšením angažovanosti zamestnancov.  

V registri Európskej komisie sa 

nachádzajú aktuálne len dve slovenské 

spoločnosti, ktoré sa dobrovoľne rozhodli 

zaviesť tento excelentný nástroj v riadení 

životného prostredia. Najďalej sú v tomto 

smere taliani a španieli s viac ako 

tisíckou spoločností s osvedčením 

EMAS, nasleduje Nemecko a Rakúsko so 

stovkami registrácií. A tak sa Slovensko 

aktuálne zaraďuje ku krajinám ako je Bulharsko, Fínsko, 

Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Rumunsko  či 

Slovinsko, ktoré majú menej ako šesť registrovaných 

spoločností v schéme EMAS. 

Vážení čitatelia NATUR-PACK news, 

Koniec roku 2014 nám priniesol 

niekoľko príjemných prekvapení. 

V polovici novembra sa nám 

podarilo po druhý krát získať 

ocenenie v odpadovom 

hospodárstve „Zlatý mravec“ 

v kategórii environmentálna 

výchova. Ocenenie sme získali 

spoločne s Nadáciou KOSIT, 

s ktorou sme pripravili a vydali 

prvú slovenskú ekoknižku zameranú na problematiku 

odpadov s názvom „Ekoknižka Ježka Separka a Slimáčika 

Naturpáčika.“ Knižka bude dostupná už na vianočnom trhu 

a o tom kde ju bude možné dostať sa dočítate v tomto čísle. 

Začiatkom decembra sme sa stali štvrtou firmou s aktívnym 

osvedčením EMAS na Slovensku. EMAS je schéma 

Európskej komisie pre environmentálne manažérstvo a audit, 

ktorá okrem samotného nastavenia a zefektívnenia procesov 

v spoločnosti kladie dôraz na zníženie vplyvu našej činnosti 

na životné prostredie a komunikáciu s verejnosťou. Na našej 

webovej stránke je zverejnené tzv. Environmentálne 

vyhlásenie, v ktorom sme sa zaviazali ku konkrétnym 

opatreniam, ktoré budú pravidelne vyhodnocované 

nezávislým audítorom a zástupcami Slovenskej agentúry 

životného prostredia. 

Tieto úspechy by sme nikdy nedosiahli bez vás, našich 

klientov, a preto mi dovoľte z tohto miesta poďakovať za 

doterajšiu spoluprácu a popriať vám krásne a pokojné 

vianočné sviatky a úspešné vykročenie do nového roku 

2015.  

 

RNDr. Michal Sebíň, PhD. 

riaditeľ 

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
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NATUR-PACK opäť získal cenu Zlatý mravec 

pokračovanie 

Cena Zlatý mravec predstavuje prestížne ocenenie 

udeľované moderným a inovatívnym projektom. Jeho prestíž 

odráža aj fakt, že sa táto cena odovzdávala na Dni 

odpadového hospodárstva už deviaty krát. Do súťaže sa 

mohli zapojiť spoločnosti nakladajúce s odpadom, študenti, 

ako aj mestá a obce. Tím nezávislých odborníkov následne 

hodnotil a volil víťazov v piatich kategóriách.  

EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika 

Spoločnosť NATUR-PACK v spolupráci s Nadáciou KOSIT 

získali ocenenie Zlatý mravec vďaka výnimočnému projektu 

prvej EKOknižky. 

EKOknižka obsahuje výber najlepších príbehov, piesní 

a básní vytvorených učiteľmi materských a základných škôl. 

Témou sú aktuálne environmentálne problémy a hlavnou 

motiváciou projektu je podpora environmentálneho 

vzdelávania tých najmladších.  

EKOknižka bola publikovaná koncom októbra a prvými 

malými čitateľmi sa stali deti z MŠ Nešporova v Košiciach. 

Zárobok z predaja bude využitý v nadchádzajúcich 

environmentálnych projektoch.  

Opätovné víťazstvo 

Už dva roky je spoločnosť NATUR-PACK lídrom 

Environmentálneho vzdelávania v tejto súťaži. Ako jedinej 

v celej histórii oceňovania sa jej podarilo získať cenu Zlatý 

mravec druhý krát za sebou. Cenu odovzdal Vojtech 

Ferencz, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia 

a Martin Schürmann, konateľ spoločnosti Reclay Group, 

Michalovi Sebíňovi za NATUR-PACK a Jane Končekovej 

za Nadáciu KOSIT. 

NATUR-PACK v číslach* 

OBALY* 

 
Aj v tomto roku sme si udržali prvenstvo 

najväčšej oprávnenej organizácie pre 

obaly a odpady z obalov v počte klientov. 

V priebehu roku sa náš podiel v rámci 

oprávnených organizácii zvýšil na 58 % 

s viac ako 4 000 klientmi.  

BATÉRIE 
A AKUMULÁTORY* 
 
Od roku 2014 sme aj kolektívnou 

organizáciou pre batérie 

a akumulátory. V priebehu roku 

sa stalo našimi klientmi viac ako 

100 spoločností, čo nám 

zabezpečilo 10 % trhový podiel. 

ELEKTROZARIADENIA 

Medzi kolektívnymi organizáciami 

pre elektrozariadenia sa stále držíme             

na druhom mieste takmer  so 400 

klientmi, čo predstavuje 23 % trhový 

podiel. 

Za tieto úspechy vďačníme hlavné Vám, našim klientom. Tešíme sa na našu úspešnú spoluprácu aj v roku 2015. 

* údaje sú spracované z národných registrov (Register povinných osôb a oprávnených organizácii k 04.12.2014, Register výrobcov elektrozariadení 

k 04.12.2014, Register pre batérie a akumulátory k 30.11.2014 



4 

4  

2014 

zima 

4 

Týždeň venovaný redukcii odpadov 

Týždeň redukcie odpadu sa tento rok začal 22.novembra a 

jeho sprievodné akcie trvali až do 30. novembra. Hlavným 

cieľom je zvýšenie informovanosti o predchádzaní vzniku 

odpadu. Európsky týždeň redukcie odpadu vznikol v roku 

2009 a počas predchádzajúcich štyroch ročníkov sa stal 

významným nástrojom na rozvoj povedomia o tejto 

problematike nielen v Európe. Aktívnou účasťou sa zapojilo 

28 krajín, ktoré vytvorili viac ako 25 000 komunikačných 

akcií a vytvorili sieť verejných a súkromných aktérov 

pôsobiacich v oblasti 

predchádzania vzniku 

odpadov. 

Hlavným nástrojom 

obmedzenia skládkovania 

vo vyspelých krajinách je 

kvalitný systém 

environmentálneho 

vzdelávania. Vysoko 

kvalitné druhotné suroviny 

z odpadu môžu vznikať 

iba v prípade aktívnej 

participácie obyvateľov 

a domácností. Spoločnosť NATUR-PACK sa na vzdelávaní 

mládeže podieľa už od svojho vzniku a v posledných rokoch 

bola schopná vytvoriť niekoľko unikátnych projektov. 

Príkladmi takýchto projektov sú vytvorenie interaktívneho 

vyučovacieho softvéru zameraného na odpady alebo 

publikácia prvej EKOknižky na Slovensku. 

„Už od vzniku spoločnosti sme vedeli, že naše poslanie je 

okrem zabezpečovania zhodnocovania a spracovania 

odpadov aj environmentálne vzdelávanie. Je pre nás dôležité, 

aby sme sa ako spoločnosť boli schopní spätne pozrieť na 

naše aktivity a vidieť, že generácia, ktorá nám rastie pred 

očami bude mať pozitívny postoj k životnému prostrediu, že 

každý človek bude rozumieť, prečo je dôležité, aby triedil 

odpad a aby sme okrem našich povinností tvorili hodnoty, 

ktoré nás budú posúvať napred,“ spomenul riaditeľ 

spoločnosti NATUR-PACK Michal Sebíň. 

NATUR-PACK počas týždňa redukcie odpadov 

V spoločnosti NATUR-

PACK celoročne 

pracujeme na znižovaní 

využívania vyčerpateľných 

zdrojov a zefektívňujeme 

nakladanie s energiami. 

Fakturáciu a evidenciu sa 

snažíme držať online 

nielen v rámci firmy, ale aj 

pri komunikácii 

s partnermi. Až 60% 

všetkých faktúr je v našej 

spoločnosti vybavených 

v elektronickej podobe.  

Naším online systémom motivujeme klientov k podávaniu 

výkazov elektronicky, vďaka čomu je takmer 100% 

výkazov podaných online. Systémom NATUR-PACK 

šetríme nielen čas našich klientov, ale aj prírodu.  

Každý mail, ktorý od nás dostanete je opatrený zeleným 

odporúčaním, aby všetci príjemcovia zvážili potrebu 

vytlačiť prijatý dokument. 

Please consider your environmental responsibility before printing 

this e-mail. 

Návrh zákona o odpadoch bol schválený vládou 

Vláda dňa 17. 12.2014 schválila návrh zákona o odpadoch. 

Nasledujúcim krokom v legislatívnom procese bude 

schvaľovanie zákona parlamentom. V prípade schválenia 

nadobudne zákon účinnosť k 1. 7. 2015 

K návrhu mala Európska komisia pripomienky, v ktorých  

okrem iného vytýkala, že niektoré ustanovenia zákona môžu 

zapríčiniť narušenie vnútorného trhu. Spomínaný zákon 

vyvoláva už dlhšiu dobu búrlivú diskusiu a viacerí odborníci 

vyjadrili nespokojnosť s jeho znením.  

Pre viacej informácií sme pre vás pripravili niekoľko reakcií 

a vyjadrení odborníkov na tému novoschváleného návrhu 

zákona o odpadoch: 

http://www.euractiv.sk/zivotne-prostredie/clanok/zakon-o-

odpadoch-komisia-upozornuje-na-prekazky-pre-fungovanie-

vnutorneho-trhu-023205 

http://www.euractiv.sk/zivotne-prostredie/interview/

slovensko-musi-v-odpadovom-hospodarstve-zachovat-

sutazne-prostredie-023212 

http://ekonomika.sme.sk/c/7548591/brusel-nas-odpad-

nestopol-zakon-ide-vlade.html 

Dianie okolo návrhu zákona o odpadoch budeme aj naďalej 

sledovať a priebežne vás informovať. 

http://www.naturpack.sk/novinky/novy-projekt-neodpadni-z-odpadov/
http://www.naturpack.sk/novinky/novy-projekt-neodpadni-z-odpadov/
http://www.naturpack.sk/novinky/krstili-sme-ekoknizku-jezka-separka-a-slimacika-naturpacika/
http://www.euractiv.sk/zivotne-prostredie/clanok/zakon-o-odpadoch-komisia-upozornuje-na-prekazky-pre-fungovanie-vnutorneho-trhu-023205
http://www.euractiv.sk/zivotne-prostredie/clanok/zakon-o-odpadoch-komisia-upozornuje-na-prekazky-pre-fungovanie-vnutorneho-trhu-023205
http://www.euractiv.sk/zivotne-prostredie/clanok/zakon-o-odpadoch-komisia-upozornuje-na-prekazky-pre-fungovanie-vnutorneho-trhu-023205
http://www.euractiv.sk/zivotne-prostredie/interview/slovensko-musi-v-odpadovom-hospodarstve-zachovat-sutazne-prostredie-023212
http://www.euractiv.sk/zivotne-prostredie/interview/slovensko-musi-v-odpadovom-hospodarstve-zachovat-sutazne-prostredie-023212
http://www.euractiv.sk/zivotne-prostredie/interview/slovensko-musi-v-odpadovom-hospodarstve-zachovat-sutazne-prostredie-023212
C:/Users/Domek/Documents/BLA!!!
C:/Users/Domek/Documents/BLA!!!
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NATUR-PACK, a.s. vzdelával poľnohospodárov 

Odborný seminár pod názvom Obaly 

od „A“ po „Z“(všeobecne, aj pre 

poľnohospodárov) sa konal priestoroch 

Agroinštitútu v Nitre koncom 

novembra tohto roka. Organizačne ho 

zastrešilo Centrum pôdohospodárskeho 

poradenstva a celoživotného 

vzdelávania Agroinštitútu Nitra. 

Účastníkom boli poskytnuté ucelené 

informácie o aktuálnom stave 

legislatívy v oblasti obalov a prehľad 

povinností vyplývajúcich zo zákona 

o obaloch a vybraných povinností 

vyplývajúcich zo zákona o odpadoch, 

taktiež návody na vypĺňanie tlačív, 

praktické príklady a skúsenosti. 
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zima 
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Operačný program Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 bol 
schválený vládou SR v apríli 2014 s piatimi prioritnými osami 

Operačný program Kvalita životného 

prostredia 2014 – 2020 bol schválený 

vládou SR v apríli 2014 s piatimi 

prioritnými osami. Po októbrovom 

skompletizovaní očakávame postupné 

zverejňovanie výziev v prvom 

štvrťroku 2015. 

Na projekty z envirosektora tak bude k 

dispozícii viac ako 4,308 miliardy eur, 

z toho takmer 3,138 miliardy eur z 

eurofondov a približne 1,17 miliardy 

eur z národného spolufinancovania. 

V predchádzajúcom období (2007 - 

2013) finančné prostriedky z OP ŽP 

prispeli aj k vybudovaniu a 

zmodernizovaniu zariadení na triedený 

zber komunálnych odpadov. Podporené 

aktivity umožnili zvýšiť množstvo 

vyseparovaných komunálnych odpadov 

a materiálovo zhodnotených odpadov. 

Podporením projektov v oblasti 

odpadového hospodárstva sa umožnilo 

uzatvoriť a zrekultivovať niekoľko 

desiatok skládok odpadov. Intervencie 

nasmerované do oblasti odpadového 

hospodárstva a ochrany ovzdušia 

zároveň prispeli k podpore malých a 

stredných podnikov, ktoré vytvorili 

nové pracovné miesta, a k zavádzaniu 

environmentálne priaznivých 

technológií.  

Predmet podpory v novom 

programovom období 2014 – 2020 by 

sa mohol orientovať na oblasť 

predchádzania vzniku odpadov (najmä 

biologicky rozložiteľného odpadu ako 

zložky komunálneho odpadu), prípravy 

pre opätovné použitie, triedenia 

komunálnych odpadov, zhodnocovania, 

predovšetkým recyklácie odpadov, 

zhodnocovania biologicky 

rozložiteľného odpadu, znižovania 

množstva komunálneho odpadu 

zneškodňovaného skládkovaním 

podporou aktivít zameraných na 

mechanicko-biologickú úpravu 

odpadov. 

Pre viac informácií o Operačnom 

programe Kvalita životného prostredia 

2014 – 2020 vám odporúčame sledovať 

web stránku spoločnosti alebo nás 

kontaktovať.  

Ak by ste mali záujem o konzultácie, 

získavanie podrobnejších a 

pravidelnejších informácií, alebo iné 

údaje k Operačnému programu 

Kvalita životného prostredia 2014 – 

2020 môžete sa na nás obrátiť. 

 

NATUR-PACK na EKOTOPFILME v rámci OFF 

Tento rok s radosťou prijal pozvanie na 

už tradičný októbrový festival 
EKOTOPFILM riaditeľ spoločnosti 

NATUR-PACK Michal Sebíň. Spolu s 

odborníkmi Romanom Achminským 

(OLO) a Petrom Krasnecom (General 

Plastic a A.P.O.H.) diskutoval o 

aktuálnych  témach z oblasti 

životného prostredia. Festivalu sa 

zúčastnilo viac ako 600 detí, ktoré 

si mohli pozrieť 32 minút filmu 

venovaných recyklácii, odpadu a 

ochrane životného prostredia. 
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Ročné hlásenia za obaly, elektrozariadenia a batérie a akumulátory 

Na prelome rokov sa už tradične pripravuje uzatváranie 

evidencii všetkých druhov, aby sa stihli termíny podávania 

ročných hlásení, ktoré v prevažnej miere spadajú do prvého 

štvrťroka nového roku. Nie je tomu inak ani u nás. Po podaní 

výkazov za obaly, elektrozariadenia a batérie a akumulátory 

za 4.kvartál 2014 v januárom termíne aj my uzavrieme náš 

systém a začneme s prípravou ročných hlásení. 

Ročné hlásenie za obaly podáva NATUR-PACK 

Tak ako každý rok aj v roku 2015 podáme za našich klientov 

sumárne ročné hlásenie o obaloch uvedených na trh alebo 

do obehu v SR a o plnení záväzných limitov zhodnocovania 

a recyklácie odpadov z obalov za rok 2014. Termín podania 

hlásenia na Ministerstvo životného prostredia SR je 

28.02.2015. Následne v priebehu mesiaca marec-apríl 

zašleme klientom potvrdenie o splnení záväzných limitov 

zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov. Nakoľko sme 

držiteľom certifikátu EMAS a zameriavame sa na znižovanie 

vplyvu našej spoločnosti na životné prostredie, bude toto 

potvrdenie zasielane elektronickou poštou. 

Ročné hlásenie za elektrozariadenia podáva NATUR-

PACK 

Aj v oblasti elektrozariadení podáme za našich klientov 

sumárne aj individuálne ročné hlásenia výrobcu 

elektrozariadení za rok 2014. Termín podania hlásení na 

Ministerstvo životného prostredia SR je 31.03.2015. 

Potvrdené hlásenie zašleme klientom v priebehu mesiaca 

apríl-máj. 

Ročné hlásenie za batérie a akumulátory podáva NATUR

-PACK 

V roku 2015 zašleme prvý krát ako kolektívna organizácia 

pre batérie a akumulátory aj ročné hlásenie za túto komoditu. 

Tak ako pri elektrozariadeniach, aj tu budú podané sumárne 

a individuálne hlásenia výrobcov batérii a akumulátorov 

o zbere, spracovaní a recyklácii použitých prenosných batérií 

a akumulátorov za rok 2014. Termín podania hlásení na 

Ministerstvo životného prostredia SR je 28.02.2015. 

Potvrdené hlásenie zašleme klientom v priebehu mesiaca 

apríl-máj. 

Všetky dokumenty je potrebné si archivovať, najmenej po 

dobu 5 rokov, nakoľko môžu byť predmetom kontroly zo 

strany SIŽP.  

Pripravujeme pre vás  špeciálne novoročné 

vydanie, v ktorom zosumarizujeme evidenčné a 

ohlasovacie povinnosti vyplývajúce z obalového 

zákona a súvisiace povinnosti z odpadového 

zákona.   

Dotkneme sa aj problematiky evidencie a ročného hlásenia 

odpadov, kde nastali v roku 2014 zmeny. 

Mimoriadne vydanie NP news bude voľne dostupné 

najneskôr 20.1 2015 na stránke naturpack.sk. 

 

Zmena nariadenia o preprave odpadu 

Nariadením komisie (EÚ) č. 1234/2014 z 18. novembra 

2014, sa menia prílohy IIIB, V a VIII k nariadeniu 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o 

preprave odpadu. Toto nariadenie je záväzné v celom 

rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských 

štátoch. Uplatňuje sa od 26. mája 2014. 

http://www.naturpack.sk/o-spolocnosti/natur-pack-news/
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Od 13. decembra 2014 sa uplatňuje 

Nariadenie EÚ č. 1169/2011 o 

poskytovaní informácií o 

potravinách spotrebiteľom, ktorým 

by sa malo zabezpečiť, aby 

spotrebitelia boli primerane 

informovaní o potravinách, ktoré 

konzumujú. Osobitné požiadavky 

týkajúce sa označovania „mletého 

mäsa“, sa budú uplatňovať od              

1. januára 2014. Odklad sa týka aj 

označenia výživovej hodnoty, to bude 

povinné na potravinách od 13. 

decembra 2016. Do tohto termínu sa 

uvádza označenie výživovej hodnoty 

dobrovoľne, ale v tom prípade musí 

byť v súlade s článkami 30 až 35 

nariadenia.  

Nariadením sa zavádza zoznam 

povinných údajov (kapitola IV) ako 

aj spôsob ich uvedenia alebo 

sprístupnenia. Patria medzi ne 

napríklad aj názov potraviny; zoznam 

zložiek; zložky alebo látky, ktoré 

spôsobujú alergie alebo 

neznášanlivosť; množstvo určitých 

zložiek alebo kategórií zložiek; netto 

množstvo potraviny; dátum 

minimálnej trvanlivosti alebo dátum 

spotreby; podmienky skladovania a/

alebo podmienky použitia; meno 

alebo obchodné meno a adresa 

prevádzkovateľa potravinárskeho 

podniku; krajina pôvodu alebo miesto 

pôvodu; skutočný obsah alkoholu v 

objemových percentách (ak ide o 

nápoje obsahujúce viac ako 1,2 

objemového percenta alkoholu). 

Potraviny umiestnené na trh alebo 

označené pred 13. 12. 2014, ktoré 

nespĺňajú požiadavky uvedeného 

nariadenia, sa môžu uvádzať na trh 

až do vyčerpania zásob. 

EKO vrtuľka NATUR-PACK aj na 

obale vášho výrobku 

Aj váš výrobok 

môže dávať 

jasne najavo, že 

po jeho použití 

bude 

recyklovaný. 

Vrtuľku 

NATUR-PACK 

môžete použiť na obale vášho 

výrobku úplne zdarma. 

Celé znenie nariadenia sme pre vás 

zavesili aj na web stránku. Otázky 

našich klientov ohľadom označovania 

obalov ako aj bezplatnej možnosti 

používania vrtuľky NATURPACK na 

vašich obaloch môžu smerovať 

priamo na emailovej adrese 

stefanik@naturpack.sk. 
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Zmeny v poskytovaní informácií o                

potravinách spotrebiteľom  

 

NATUR-PACK partnerom informačného portálu EurActiv.sk 

Spoločnosť NATUR-PACK sa stala partnerom 

najväčšieho informačného portálu zameraného na dianie v 

Európskej únii.  

Od novembra sa NATUR-PACK stal partnerom portálu 

EurActiv.sk a od tohto kroku si sľubuje zachovanie 

nestrannosti a informatívnosti spravodajstva.  Čerstvé 

informácie a pravidelné spravodajstvo z odpadovej a 

obalovej problematiky budete môcť odteraz sledovať v 

sekcii životného prostredia aj vďaka partnerovi sekcie 

spoločnosti NATUR-PACK. 

 

Novela vyhlášky 

k zákonu 

o obmedzení použí-

vania určitých  

nebezpečných látok 

v elektrických 

a elektronických 

zariadeniach 

Zákon č. 346/2013 Z.z. o obmedzení 

používania určitých nebezpečných látok 

v elektrických zariadeniach 

a elektronických zariadeniach, 

s účinnosťou od 01.01.2014, zavádza 

pravidlá obmedzenia používania 

nebezpečných látok (Pb, Hg, Cd, CrVI, 

PBB, PBDE) v elektrozariadeniach, 

venuje sa aj právam a povinnostiam 

výrobcu, splnomocneného zástupcu, 

dovozcu a distribútora elektrozariadení. 

Technické požiadavky kladené na 

elektrozariadenia sú bližšie 

špecifikované vo vykonávacej 

vyhláške 465/2013 Z.z., ktorá bola 

s účinnosťou od 15.07.2014 

novelizovaná vyhláškou 196/2014 Z.z.. 

Novelou sa zmenila odvolávka na 

technické požiadavky a príloha 

vyhlášky, kde sú špecifikované prebrané 

právne záväzné akty EÚ. 

http://www.naturpack.sk/legislativa/
mailto:stefanik@naturpack.sk
http://www.euractiv.sk/
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Predstavenie tímu NATUR-PACK, a.s. 

Aj v tomto čísle pokračujeme s predstavovaním tímu environmentálneho oddelenia NATUR-PACKu.  

RNDr. Alexandra Grgulová 
environmentálny konzultant 
 

Alexandra Grgulová dopĺňa tím envi-

ronmentalistov, ktorí získali vzdelanie 

na Prírodovedeckej fakulte UK so 

špecializáciou na environmentálnu 

geochémiu. Na katedre geochémie jej 

bol v roku 2014 udelený aj titul 

„doktor prírodných vied“. V spoločnosti NATUR-PACK 

pôsobí už od roku 2009, od roku 2011 na environmentál-

nom oddelení ako environmentálny konzultant a špecialista 

na medzinárodnú spoluprácu. Aktuálne sa s ňou môžete 

stretnúť na seminároch venovaným elektroodpadom 

a batériám. Svoj voľný čas najradšej trávi s rodinou 

a priateľmi, relaxom v prírode, tancom       

či jógou. 

kontakt: grgulova@naturpack.sk  +421 917 092 149  /QR code/  

/ko
n
ta

kt R
N

D
r. A

lexa
n
d

ra
 G
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u
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vá

 

Semináre v roku 2014 

Ako bolo avizované v minuloročnom vydaní v roku 

2014 sme prišli s novým konceptom seminárov. 

Zaviedli sme základný seminár pod názvom Obaly 

od A po Z a špecializované semináre zamerané na 

Obaly a odpady 

vo firme, Obaly   

a odpady z obalov 

pre výrobcov, 

Obaly a odpady z 

obalov v 

zahraničí 

a seminár vedený 

špecialistkou na 

elektrozariadenia 

pod názvom 

Elektroodpady 

a batérie. Celkovo sme tento rok uskutočnili 18 

seminárov a navštívili až 9 rôznych miest, pričom 

sme nezabudli ani na našich českých partnerov a už 

tradične sme usporiadali seminár v Prahe. Po roku 

môžeme konštatovať, že išlo o správny krok.  

Nárast účasti 

Počet účastníkov v roku 2014 narástol zo 152 klientov 

na 248 klientov zúčastnených na seminároch. Každý 

účastník dostal možnosť vyplniť dotazník, ktorým sme 

zisťovali celkovú spokojnosť klienta. Sme radi, že 

väčšina vašich odpovedí bola pozitívna a tento trend sa 

budeme snažiť podporovať aj v budúcich rokoch. Najmä  

si však vážime si vašich pripomienok, ktoré nás 

posúvajú dopredu a dávajú nám jasnejšiu predstavu 

o potrebách našich partnerov a klientov.  

Zhrnutie 

Po roku môžeme konštatovať, že išlo o správny krok pri zmene formátu seminárov, čo potvrdzuje aj takmer 40% 

nárast účastníkov. Napriek tohtoročnému úspechu v oblasti seminárov, nepoľavíme v našom snažení a aj po 

novom roku sa vám budeme snažiť pripravovať ešte lepšie a aktuálnejšie prednášky z oblasti odpadového 

hospodárstva. 

mailto:grgulova@naturpack.sk
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Už druhý rok vám prinášame 

nadštandardné služby aj vďaka 

konzultačným dňom, počas ktorých 

nás môžete navštíviť osobne na 

centrále v Bratislave, prípadne na 

pobočke v Banskej Bystrici 

alebo Košiciach.  

Každá prvá streda v mesiaci. 

Priestor pre vaše otázky v oblasti 

odpadového hospodárstva sme už 

tradične vytvorili každú prvú stredu 

v mesiaci, kedy sa okrem osobných 

návštev môžete telefonicky alebo 

emailom spojiť s našimi odborníkmi 

a konzultovať všetky otázky týkajúce 

sa problematiky odpadového 

hospodárstva. 

Dvanásť a jeden konzultačný deň 

Tento rok ste mali možnosť 

konzultovať vaše otázky celkovo     

13-krát. Okrem mesačných intervalov 

konzultácií sme si pre vás, našich 

klientov a partnerov, dovolili 

pripraviť ešte jeden špeciálny 

konzultačný deň. 

Špeciálny konzultačný deň sa 

uskutočnil 10. decembra 2014 

v priestoroch sídla našej spoločnosti 

a tešil sa vysokej účasti. Téma 

konzultácii bola venovaná najmä 

evidencii odpadov. Konzultácie sa 

začali o desiatej hodine krátkou 

prednáškou, po ktorej nasledovala 

otvorená diskusia a 

individuálne konzultácie. Všetky 

otázky boli zodpovedané expertkou v 

oblasti odpadového hospodárstva Ing. 

Zuzanou Balkovou, prípadne našimi 

environmentálnymi konzultantkami 

RNDr. Alexandrou Grgulovou 

a RNDr. Katarínou Spodníkovou. 

Konzultácie po novom roku 

Konzultačné dni v roku 2015 sa začnú 

už tradične prvou stredou v mesiaci, 

takže už 7. januára sa môžete opäť 

obrátiť na naše skúsené odborníčky, 

ktoré vám s radosťou zodpovedajú 

vaše otázky. 

Bližšie informácie nájdete na stránke 

www.naturpack.sk v sekcii Systém 

NATURPACK, kategória 

Komunikácia. 

Konzultačné dni pokračovali aj v roku 2014 

 

Som vinár a víno plním do 

sklenených fliaš zakúpených na 

Slovensku. 

Mám 

prehlásenie od 

výrobcu týchto 

fliaš, že už za 

ne odviedol 

poplatok do 

Recyklačného 

fondu. Mám 

povinnosť 

platby za tieto 

obaly aj ja, keď za ne už zaplatil 

výrobca?  

Odpoveď: V tomto prípade tu 

dochádza k prekrytiu dvoch zákonov, 

a to zákona o odpadoch (č.223/2001) 

a zákona o obaloch (č.119/2010).  

Výrobca sklených fliaš má podľa 

zákona o odpadoch (§48 ods.2 

z.223/2001) povinnosť platby do 

Recyklačného fondu za celé 

množstvo ním vyrobených sklenených 

výrobkov (v prípade, že výroba 

presiahne 10 t za rok).  

Zároveň má vinár, ako balič/plnič 

podľa zákona o obaloch, povinnosť 

zabezpečiť zber a zhodnotenie 

odpadov z obalov, ktoré použil na 

balenie/plnenie, minimálne vo výške 

záväzných limitov (§7 ods.1 

z.119/2010). Túto povinnosť si môže 

zabezpečiť prostredníctvom 

oprávnenej organizácie ako je NATUR

-PACK, .a.s. 

Podľa súčasne platnej 

legislatívy teda za sklenené 

fľaše platí výrobca pri ich 

výrobe (do Recyklačného 

fondu) a balič/plnič pri ich 

použití ako obal (napr. 

oprávnenej organizácii). 

Tento prienik dvoch 

povinností by mal byť 

odstránený v novom 

zákone o odpadoch, kde je 

návrh na zrušenie Recyklačného fondu, 

čiže ostane len povinnosť podľa 

zákona o obaloch. 

Dovtedy je ale 

potrebné sa riadiť 

obidvoma zákonmi. 

Otázka pre environmentalistu 

http://www.naturpack.sk

