
  

   

 

V nadväznosti na už uskutočnené online verejné konzultá-

cie k cieľom a limitom v odpadovom hospodárstve, o kto-

rých sme Vás informovali  a  taktiež sme  sa  do  nich  aj  

v  roku  2013  zapojili, Európska  Komisia zahájila  novú 

sériu  konzultácií. 

 

Online konzultácie k obehovému hospodárstvu potrvajú 

od 28.05.2015 do 20.08.2015.  V porovnaní s tými pred-

chádzajúcimi sú zamerané na „druhú časť kruhu“, nie na 

nakladanie s odpadom ako takým. Venujú sa fáze výroby 

a spotreby výrobkov,  ako aj  dizajnu,  označovaniu či  ich  

distribúcii.  Pozornosť je  venovaná aj  trhom s druhotný-

mi  surovinami a taktiež aj fáze inovácii a podpore. 

 

Online konzultácie  k  fungovaniu  trhu  odpadového  

hospodárstva  EÚ sú otvorené  od  12.06.2015  do  

04.09.2015  a  ich hlavným cieľom je identifikácia preká-

žok a regulačných obmedzení, ktoré spôsobujú narúšanie 

trhu EÚ v oblasti recyklácie a zhodnotenia. 

 

Aj výstupy z týchto konzultácií budú použité na určenie 

smerovania odpadového hospodárstva EÚ, s cieľom pre-

chodu na obehové hospodárstvo (tzv.Circular Economy). 

Výsledkom intenzívnejšieho uplatňovania obehového 

hospodárstva  by  malo  byť  zvýšenie  konkurencieschop- 

nosti Európy, podpora inovatívnych technológií, vysoký 

stupeň ochrany ľudského zdravia   ako   aj   životného   

prostredia, a taktiež aj ekonomické efekty ako napríklad 

hospodársky rast či vytváranie pracovných miest. Zároveň 

by    sa    mali    spotrebiteľom ponúknuť  trvácnejšie a ino-

vatívne výrobky, ktoré by mali nie len zvýšiť ich kvalitu 

života, ale aj ušetriť peniaze. Uplatňovaním princípov obe-

hového hospodárstva   by  sa  Európa  mala  stať menej 

závislá na dovoze dôležitých surovín,  mala  by   sa   opti-

malizovať   spotreba   materiálov a energií pri výrobe vý-

robkov so zameraním sa na ich trvácnosť a minimalizáciu 

množstva a vplyvu nakoniec vzniknutého odpadu. 

 

Verejné konzultácie sú určené expertom v odpadovom   

hospodárstve,  podnikom a spoločnostiam, mimovládnym  

organizáciám,  ako  aj  verejným  inštitúciám a obyvateľom 

samotným.  

 

Tak ako aj v roku 2013, aj do týchto konzultácií sa plánuje-

me zapojiť a aspoň takýmto spôsobom ovplyvniť vývoj 

budúcej legislatívy EÚ. 

 

Viac  informácií  môžete   nájsť  na  našej  webovej   

stránke. 

ONLINE DISKUSIE K PROBLEMATIKE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA  

POKRAČUJÚ 
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 NATUR-PACK OTVÁRA TÉMU TRIEDENIA ODPADU A RECYKLÁCIE  

PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ 

 

VÁŽENÍ ČITATELIA NATUR-PACK NEWS, 

Vážení čitatelia NATUR-PACK news, 

o  novom   zákone  o  odpadoch   píšem  

na tomto mieste v podstate už niekoľko 

rokov. Tentokrát  sa   od   dohadov,   

aká   bude  jeho výsledná podoba a či 

bude vôbec schválený, dostávame do 

procesu jeho implementácie. Nový zá-

kon o odpadoch je na svete a od tohto 

čísla nájdete v každom ďalšom čísle 

NATUR-PACK news sekcie venované 

najdôležitejším    zmenám    a    ich    

vplyvom na našu  spoluprácu. Odporú-

čame   sledovať   aj  novinky   na  našej  

webovej stránke alebo našu novú    

stránku na facebooku:  

www.facebook.com/naturpack.sk 

 

Dôležité je upozorniť, že zákon nado-

búda účinnosť od 1.1.2016 s dopadom 

na systém našej spolupráce od 

1.7.2016, kedy by mali byť udelené au-

torizácie novým organizáciám zodpo-

vednosti výrobcov. Dovtedy sa teda nič 

zásadné nezmení. 

 

Prajem Vám príjemné čítanie a slnečné 

dovolenkové obdobie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Michal Sebíň, PhD. 

riaditeľ 

Mnohoročnú tradíciu environmentálneho vzdelávania detí 

a dospelých sa rozhodol NATUR-PACK predostrieť širokej 

verejnosti prostredníctvom akcií, pre zamestnancov výrob-

ných závodov, ale aj širokú verejnosť.  

 

„Nakoľko náš program environmentálnej výchovy bol doteraz 

nasmerovaný najmä na deti a mládež, rozhodli sme sa rozšíriť 

pôsobenie v tejto oblasti aj na dospelú populáciu,“ prezradila 

Renáta Miháliková, riaditeľka pre environment.  

 

NATUR-PACK otvoril tému recyklácie 

v nitrianskom FOXCONNe  

Prvou akciou zameranou na vzdelávanie dospelých sa stal 

nitriansky závod prevádzkovaný spoločnosťou FOXCONN 

SLOVAKIA.   Na  akciu   Dňa   Zeme,  ktorá   sa  uskutočnila  

7. 5. 2015, priniesol 

NATUR-PACK inter-

aktívny softvér, ktorý 

lákal  zvedavých náv-

števníkov eventu. Všet-

ci prítomní si mohli 

vyskúšať nakoľko ve-

dia odhadnúť svoju 

produkciu odpadu 

a zároveň im boli po-

skytnuté tipy na zlepše-

nie miery triedenia 

v domácnosti.  

 

Druhu zastávkou boli Dni Zmeny v Ružomberku  

NATUR-PACK podporil aj eko-festival organizovaný ružom-

berským papierenským závodom Mondi SCP. Počas dvojdňo-

vého festivalu zameraného na recykláciu a bezpečnosť pri 

práci si mohli návštevníci zahrať spoločenskú hru, pomocou 

ktorej sa dozvedeli o spôsobe triedenia odpadu. Tí najmenší     

účastníci si mohli v stánku NATUR-PACK poskladať slimá-

čika Naturpáčika z kociek puzzle obrích rozmerov. Nesmel 

chýbať ani softvér „Neodpadni z Odpadov“ a dobrá nálada, 

ktorá sprevádzala celý festival aj napriek premenlivému po-

časiu. 

 

Softvér, s ktorým zamestnanci FOXCONNu pracovali je 

voľne dostupný pre všetkých záujemcov na stiahnutie tu. 

Softvér je možné použiť pre vzdelávanie všetkých vekových 

kategórií, avšak vytvorený bol s ohľadom na žiakov základ-

ných škôl. 

https://www.facebook.com/naturpack.sk
http://www.zivica.sk/moderneoodpadoch/page/softver
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ZÁKON Č. 79/2015 ZO 17. MARCA 2015 O ODPADOCH A O ZMENE A 

DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV, 

už je v platnosti, ale účinnosť nadobud-

ne 1. januára 2016, okrem niektorých aj 

významných ustanovení, ktorých účin-

nosť je posunutá aj o pol roka na to. 

 

S ohľadom na prechodné ustanovenia 

nového zákona o odpadoch, povinnosti 

tak ako si ich plnia dnes tzv. povinné 

osoby sa budú plniť až do 

30.6.2016 !!! Až po tomto termíne sa 

dostanú do platnosti autorizácie spoloč-

ností a začnú sa plniť povinnosti po 

novom. 

 

V novom zákone sa bližšie špecifikujú 

dnešné povinné osoby, od 1.1.2016 sa 

budú nazývať výrobcovia obalov, netre-

ba sa nechať zmiasť, podľa definície 

sem patria baliči, plniči či distribútori 

obalov alebo tovarov v obaloch. Výrob-

covia obalov budú mať množstvo no-

vých povinností, s ktorými sa budú 

môcť popasovať individuálne alebo 

kolektívne prostredníctvom organizácií. 

Taktiež oprávnených organizácií sa 

dotkne nový zákon, vznikne im celý rad 

nových povinností a po získaní autori-

zácie už budú vystupovať ako organizá-

cia zodpovednosti výrobcov. Pribudnú 

nové definície za vše napríklad rozšíre-

ná zodpovednosť výrobcov, vyhradený 

výrobok, ale aj výrobca vyhradeného 

výrobku. Zmeny sa dotknú napr. aj opa-

kovane použiteľných obalov, aj obalov 

naplnených nebezpečnými látkami.  

 

Výrobcovia, dovozcovia a distribútori 

nielen obalov, ale aj elektrozariadení, 

batérií   a    akumulátorov,    vozidiel,  

pneumatík a neobalových výrobkov 

sa taktiež musia začať pripravovať na 

zmeny povinností, ktoré im budú vy-

plývať z nového zákona o odpadoch 

a nebude ich málo. Výrobca neobalo-

vých výrobkov, ku ktorým zaraďujeme 

výrobky z PET, PE, PP, PS, PVC, PA, 

papiera a lepenky, skla a VKM, si bude 

môcť plniť povinnosti jedine kolektív-

ne. Mnohí z Vás sú zároveň aj pôvod-

covia odpadov, v tejto oblasti zákon 

tiež ustanovuje nové povinnosti. Opä-

tovne bude potrebný súhlas na naklada-

nie s nebezpečnými odpadmi aj pre 

pôvodcu odpadov, ak ročne nakladá 

s viac ako jednou tonou takýchto odpa-

dov.  

 

Zákon síce ruší Recyklačný fond, ale až 

k 31. decembru 2016. Povinnosti voči 

Recyklačnému fondu akými sú registrá-

cia, oznamovanie zmien, vedenie evi-

dencie, ohlasovacia povinnosť, 

a povinnosť platby alebo zabezpečenie 

si zhodnotenia v plnej výške, je nutné 

dodržiavať až do 30.6.2016. Po tomto 

termíne naďalej ostane povinnosť ohla-

sovania údajov z evidencie voči okres-

nému úradu.  

 

Očakávame zriadenie informačného 

systému odpadového hospodárstva, ale 

aj konečné znenia vyhlášok k tomuto 

zákonu. Po novom roku sa majú zria-

ďovať aj koordinačné centrá pre vyhra-

dené prúdy odpadov.  

 

Na záver niečo k pokutám. Za priestu-

pok     môže     uložiť     obec     pokutu  

do 1 500 € a okresný úrad do 2 500 €. 

Ďalej sú správne delikty rozdelené do 

šiestich úrovní. Najnižšia pokuta je 

nastavená od 500 do 50 000 € 

a  najvyššia  od  4  000  do  350  000  €,  

pokuty môže uložiť SIŽP, okresný 

úrad, okresný úrad v sídle kraja, ale aj 

SOI.  

http://www.naturpack.sk/kontakty/bratislava-centrala/
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PRIPOMIENKOVALI SME NÁVRHY VYHLÁŠOK K ZÁKONU O ODPADOCH 

Do 20. mája 2015 bolo možné pripomienkovať návrhy vyhlá-

šok z dielne ministerstva životného prostredia k zákonu 

č.79/2015 Z. z. o odpadoch. To sme samozrejme využili 

a snažili sa poukázať na nezrovnalosti a hrubé chyby či úplné 

nezmysly. K pripomienkovaniu ste sa samozrejme mohli za-

pojiť aj Vy, buď samostatne cez portál právnych predpisov, 

alebo prostredníctvom NATUR-PACKu. 

 

Pri vybraných vyhláškach sme sa venovali hlavne nasledujú-

cim témam: 

  

Vyhláška MŽP SR o rozšírenej zodpovednosti výrobcov 

vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými 

prúdmi odpadov: 

informačná povinnosť výrobcu vyhradeného výrobku 

s rozšírením spôsobov možností informovania konečného  

používateľa, 

vzory žiadostí o zápis do registrov so zameraním sa na 

zúženie rozsahu požadovaných údajov pri registrácii, 

upresnenie, zosúladenie a zjednodušenie kategórií elektro-

zariadení a ich skupín, 

zosúladenie zoznamu neobalových výrobkov so zákonom. 

  

Vyhláška MŽP SR o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti: 

upresnenie vedenia evidencie drevených paliet, 

úprava a špecifikácia vzorov jednotlivých hlásení so za-

meraním sa aj na zúženie rozsahu požadovaných údajov  

ohlasovaných na kvartálnej báze. 

  

Vyhláška MŽP SR ktorou sa vykonávajú niektoré ustano-

venia zákona o odpadoch: 

úprava spôsobu výpočtu obvyklých nákladov, 

špecifikácia nastavenia minimálnych štandardov zberu.  

 

Vyhláška MŽP SR o sadzbách pre výpočet príspevkov do 

Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov  

a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného 

fondu a o podrobnostiach o obsahu žiadosti  

o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu: 

nerozširovanie  zoznamu  výrobkov,  materiálov  a  zaria- 

dení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu. 

  

Vyhláška MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg  

odpadov: 

nezavedenie navrhovaných 8-miestnych kódov odpadov. 

 

Aktuálne prebiehajú rozporové konania, ktoré by mali byť 

ukončené o niekoľko mesiacov. Definitívne znenia vyhlášok 

budeme poznať najskôr koncom roka, čo je nešťastné, keďže 

predpokladaná účinnosť vyhlášok je stanovená na 1.1.2016.  
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EKO-EVENTY, KTORÉ OTVÁRAJÚ OČI NIELEN 

DEŤOM - pokračovanie 

NATUR-PACK je dlhodobým partne-

rom viacerých ekoprojektov zamera-

ných na žiakov materských až stredných 

škôl. Ani v prvom polroku NATUR-

PACK nezaháľal a priniesol viacero 

zaujímavých podujatí. 

 

Jedným takýmto podujatím je jubilejná 

cesta Daniela Heviera pod názvom 

HEVI 60, počas ktorej sa okrem zábav-

ných  príhod  a  historiek dozvedia  deti 

zo slovenských škôl, ako recyklovať 

použite batérie. 

 

Športom za lepšie životné prostredie 

 

Už počas prvých jarných dní sa začal 

každoročný projekt OLOmpiády, ktorý 

prebieha     s     partnerskou     podporou  

NATUR-PACKu. Súčasťou projektu sú 

súťaže a podujatia, ktorých sa každoroč-

ne   zúčastnia    stovky   žiakov.   Všetky  

kreatívne deti prišli podporiť slovenský 

herci,   umelci   a   osobnosti   televíznej  

obrazovky na podujatie OLOart, ktoré 

predstavuje    dôležitú    časť    projektu.  

Tohtoročné finále OLOmpiády prebehlo 

v priestore FitCampu na Drieňovej ulici, 

kde o putovnú trofej Zdena Cígera zabo-

jovalo   osem   družstiev.   Prvenstvo   si  

odniesla ZŠ  Trnková. Cieľom  projektu  

je každoročne prostredníctvom rozmani-

tých aktivít priblížiť žiakom triedenie 

odpadu a poskytnúť základný rozhľad 

v recyklácií odpadov.  

 

Deň Zeme nie je pre NATUR-PACK 

iba dátum v kalendári 

 

Dni   Zeme   sme   oslávili   už   tradične  

prostredníctvom  podujatí  v  Košiciach,  

Bratislave a tento rok sme sa rozhodli 

podporiť EKOeventy našich partnerov 

FOXCONN SLOVAKIA a MONDi 

SCP v Ružomberku.  

Vďaka spolupráci s dlhodobým partne-

rom - spoločnosťou    Daphne,    sa    len  

za prvý polrok dozvedelo 734 žiakov 

materských   a   základných   škôl,    

kam putuje  odpad a ako  ho  správne  

triediť. „Každoročne sa snažíme rozví-

jať naše environmentálne aktivity a to 

najmä spôsobom kontinuálneho vzdelá-

vania žiakov a dospelých. Je pre nás 

dôležité, aby sme dokázali podávať rele-

vantné informácie, formu, ktorá je pre 

deti dostatočne hravá a pre dospelých 

výchovná. Ako spoločnosť pracujúca 

v odpadovom hospodárstve si uvedomu-

jeme našu zodpovednosť za rozvoj kul-

túry, ktorá je vnímavá k svojmu okoliu  

a šetrná k životnému prostrediu,“ spo-

menula RNDr. Renáta Miháliková, PhD. 

 

NATUR-PACK je hlavným  

sponzorom Ekotopfilm – Envirofilmu 

 

Ekotopfilm a Envirofilm spojili tento 

roky sily pod záštitou hlavného sponzo-

ra NATUR-PACKu a uskutočnili dopo-

siaľ najväčší festival environmentálneho 

filmu na Slovensku. Nesmeli chýbať 

zaujímaví hostia, pútavé prednášky, ako 

aj filmy z tých najrozmanitejších kútov 

sveta. 

  

Festival sa skončil ocenením najlepších 

filmov a odovzdávanie prebehlo 

v Zrkadlovej sieni Primaciálneho palá-

ca. Cenu sponzora NATUR-PACK odo-

vzdal riaditeľ spoločnosti Michal Sebíň 

zástupcovi  nemeckého  veľvyslanectva. 

Pozitívnou    správou    je,    že    festival  

sa   nekončí.   V   druhej   polovici   roka  

prebehne  putovná  časť  festivalu, počas  

ktorej budú mať možnosť vidieť najlep-

šie    filmy    obyvatelia    50    krajských  

a  okresných  miest  v  SR.  Samozrejme  

s   podporou   a   aktívnou   účasťou  

NATUR-PACKu. 
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Dňa 31.03.2015 sme si splnili zákonom stanovenú povinnosť 

a na MŽP SR sme podali hlásenie výrobcu elektrozariadení 

za rok 2014 za všetkých našich klientov zapojených v systé-

me NATURELEKTRO. Predložením daného hlásenia dekla-

rujeme      splnenie      legislatívou      stanovených      limitov  

a zabezpečenie zhodnotenia vyzbieraného elektroodpadu. 

Podaním tohto hlásenia sme zároveň uzavreli „sériu“ ročných 

hlásení za rok 2014. 

Hlásenie   potvrdené   ministerstvom  bude  klientom  zaslané  

v priebehu mesiaca júl 2015. 

ROČNÉ HLÁSENIA VÝROBCU ELEKTROZARIADENÍ 2014 PODANÉ 

 

V roku 2015 sme nadviazali na osved-

čený formát seminárov, ktorý ste si Vy, 

naši klienti, tak obľúbili. Aj v prvom 

polroku ste mali možnosť vybrať si zo 

semináru o obalovej problematike pod 

názvom „Obaly od A po Z“ a semináru 

zameranom na elektroodpad s titulom 

„Elektroodpady a batérie“.  

 

Celkovo sme navštívili 4 slovenské 

mestá a semináre navštívilo takmer pol 

sto účastníkov. Veríme, že všetci mali 

možnosť načerpať nové poznatky alebo 

si doplniť svoj rozhľad v problematike 

odpadového hospodárstva. Sme radi, že 

sa nám v tomto polroku vrátilo až 89% 

dotazníkov spokojnosti a aj výsledky 

naznačujú, že environmentálne konzul-

tantky spoločnosti NATUR-PACK  

odviedli       dobrú       prácu    a     radia  

sa medzi fundovaných odborníkov.  

 

V   druhom   polroku   Vás  dostane-

me   do  problematiky nového zákona 

o odpadoch. 

Ak ste sa nestihli zúčastniť seminárov 

v prvom polroku alebo si už lámete 

hlavu nad zmenami, ktoré prinesie nový 

zákon o odpadoch, prinášame v druhom 

polroku špeciálne semináre zameriava-

júce sa na novinky vyplývajúce 

z nového zákona o odpadoch.  

 

Semináre o novom zákone by sa mali 

začať v jeseni, keď už budú k dispozícii 

príslušné vyhlášky. Tešíme sa na hojnú 

účasť  a  veríme,  že  sa  nám   podarí  

uľahčiť  Vám  prechod  na  nový  zákon  

o odpadoch. 

PRVÝ POLROK SEMINÁROV JE ÚSPEŠNE ZA NAMI 

PROFESIONÁLNE ŠKOLENIA S PARTNERMI NATUR-PACKU 

Nový zákon o odpadoch sa nenávratne blíži, a preto si aj naši 

partneri spoločnosti EKO-IN a Odpadový hospodár s.r.o. 

pripravili školenia, ktoré Vás uvedú do problematiky. Všetci 

klienti NATUR-PACKu získavajú zľavu na tieto školenia. 

 

E-školenie k novému zákonu o odpadoch 

Vďaka spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o sa teraz môže 

každý zorientovať v novom zákone o odpadoch z pohodlia 

domova. Vytvorili totiž jedinečný spôsob školenia, ktoré si 

otvoríte kdekoľvek kde 

máte prístup na internet. 

Je ideálne pre všetkých 

zamestnancov firiem 

a obcí pracujúcich 

v oblasti odpadového 

hospodárstva a pre tých, 

ktorí chcú mať prístup 

k aktuálnym informáciam o novom zákone o odpadoch. 

Školenia od profesionálov v oblasti odpadového hospodárstva 

 

Sériu odborných školení vedených odborníčkou na odpadové hospodárstvo Ing. Zuzanou Balkovou, si pre Vás pripravila 

spoločnosť EKO-IN. Školenia budú organizované v nasledovných dátumoch – 

   14. júla 2015 v Trnave, Hotel Impiq 

   21. júla 2015 v Košiciach, Hotel  Centrum 

   28. júla 2015 v Žiline, Hotel Galileo 

   17. septembra 2015 v Nitre, Hotel River. 

Školenie bude prezentované formou interaktívnej prezentácie a témou bude nový zákon o odpadoch.  

Všetci  

klienti spoločnosti  

NATUR-PACK získavajú  

zľavu z ceny školenia. 
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Začal som dovážať na Slovensko 

zubné kefky v papierovom a plasto-

vom obale. Celkové množstvo 

ročných obalov je približne 100 kg. 

Mám aj tak povinnosť uzavrieť 

s Vami zmluvu?  

 

ODPOVEĎ: Ak uvádzate na trh SR 

menej ako 200 kg obalov za rok, 

nemusíte zabezpečiť zákonom stanovené plnenie limitov 

pre odpady z obalov. Ostatné povinnosti povinnej osoby zo 

zákona o obaloch sa Vás ale týkajú, t.j. registrácia v Registri 

povinných osôb a oprávnených organizácii, ohlasovanie 

zmien uvedených v žiadosti, vedenie evidencie 

a ohlasovanie údajov z evidencie MŽP SR, informovanie 

spotrebiteľa,...  

 

Nakoľko výrobky dovážate, vzťahuje sa na Vás aj zákon 

o odpadoch, a teda sa Vás týkajú aj povinnosti voči 

Recyklačnému fondu, t.j. r egistrácia, oznamovanie zmien 

uvedených v žiadosti, vedenie evidencie a ohlasovanie 

údajov z evidencie Recyklačnému fondu a príslušnému 

okresnému úradu na kvartálnej báze.  

 

Nakoľko si za dovezené obaly neplníte limity, je potrebné za 

plastové  obaly  uhradiť   poplatok  do  Recyklačného  fondu  

(za papier sa poplatok platí až pri prekročení 10 t za rok). 

Preto pre zjednodušenie aj menšie  spoločnosti,  ktoré  na  

SR  trh  neuvedú  viac  ako 200 kg obalov/rok, sa rozhodnú 

uzavrieť zmluvu s oprávnenou organizáciou, ktorá im 

zabezpečuje  plnenie  limitov,  aby  

nemuseli  platiť poplatok do Recyklačného 

fondu (nakoľko pri zabezpečení zberu, 

zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov 

v stanovených limitoch sa povinnosť 

platby do Recyklačného fondu za tieto 

obaly ruší). 

OTÁZKA PRE ENVIRONMENTALISTU 

2015 
leto 

PREDSTAVENIE TÍMU NATUR-PACK, a.s. 

Mgr. Renáta Miháliková, PhD.  
riaditeľ pre environment  

 

Absolvovala doktorandské štúdium environmen-

talistiky  a  riadenia   procesov    na   Technickej  

univerzite v Košiciach. Je dlhoročnou odborníč-

kou v oblasti odpadového hospodárstva, najmä 

triedeného    zberu    odpadov.    V    spoločnosti  

NATUR – PACK pracuje od roku 2011. 

 

Vo voľnom  čase rada relaxuje v prírode, hráva 

golf a koníčkom je aj štúdium záležitostí „medzi 

nebom a zemou“.  

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

kontakt: mihalikova@naturpack.sk  +421 917 905 902   /QR code/  

mailto:mihalikova@naturpack.sk

