
  

   

 

CHCEME ČISTÉ SLOVENSKO 

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PARTNERI  

Pred pár dňami schválila NR SR 

vládny návrh zákona o odpadoch. 

Zákon, ktorého prijatie nebolo nevyh-

nutné z hľadiska legislatívy EÚ, ale 

mohol zaviesť poriadok s odpadom 

na Slovensku. 

 

Ambície, s ktorými ho MŽP SR pri-

pravovalo, sa žiaľ nenaplnili. Všetky 

vzletné slová o potrebe takéhoto zá-

kona a o jeho kvalite zostali iba v 

rovine nenaplnených želaní autorov. 

Tí z Vás, ktorí sledujete diskusiu k 

zákonu, viete, že okrem zopár 

nadnárodných firiem zákon nik 

nevíta. 

 

Pretože zákon o odpadoch je prioritne 

o peniazoch, nie o odpadoch, obciach 

a občanoch, priemysle... a už vôbec 

nie o morálke, bude mať negatívny 

vplyv aj na Vás a Vaše podnikanie. 

 

Spoločnosť NATUR-PACK, a. s. sa  

s takýmto zákonom nevie stotožniť! 

V rámci pripomienkového konania 

sme k nemu predložili a podporili 

viaceré systémové a stovky zá-

sadných pripomienok. Žiaľ, nebolo v 

našich silách presvedčiť MŽP SR o 

tom, že zákon by nemal byť prioritne 

o sprostredkovateľoch (OZV) a ob-

chodníkoch s odpadom, ale                  

o životnom prostredí, občanoch, 

zberových spoločnostiach, recyklá-

toroch a Vás, ktorí spolufinancujete 

nakladanie s odpadom. 

 

Nemáme v úmysle Vás nabádať, aby 

ste zákon o odpadoch nerešpektovali. 

Podobne ako Vám, ani nám neostáva 

nič iné, ako jednotlivé ustanovenia 

zákona o odpadoch plniť. Nech je 

akokoľvek hlúpy – platí! Chceme iba, 

aby ste vedeli, že s prípravou zákona 

o odpadoch nemáme nič spoločné! 

 

Ing. Vladimír Šinák 

predseda predstavenstva 

NATUR-PACK, a. s. 

V prípade, že zdieľate svoje postoje 

a obavy z návrhu zákona o odpadoch, 

ktorý si nezastaviteľne razí cestu le-

gislatívnym procesom, svoj nesúhlas 

môžete vyjadriť podpísaním petície, 

ktorá bude zaslaná do prezidentskej 

kancelárie. Návrh zákona prešiel dru-

hým čítaním, napriek jasnému nesúh-

lasu odbornej obce a príslušníkov slo-

venského odpadového trhu. Jeho vý-

sledkom bude úplný rozvrat recyklácie 

na Slovensku a zvýšenie poplatkov za 

zber a recykláciu odpadu pre občanov. 

Zákon nerieši problematiku odpadov 

a jeho úlohou je ochromiť existujúci 

trh a recykláciu na úkor jedného sub-

jektu. 

 

Petičný výbor pozostáva z expertov 

a dlhoročných aktérov na poli odpa-

dov. Pre viac informácií o návrhu zá-

kona získate prostredníctvom webu 

dobryzakon.sk a v prípade, že sa 

s predostretou problematikou stotožní-

te, svoj názor môžete vyjadriť            

na linku:  

www.peticie.com/

chceme_ciste_slovensko 

Čoskoro  

budete môcť získať  

aktuálne informácie o novom  

zákone o odpadoch prostredníc-

tvom NATUR-PACK  

HOTLINE. 

http://www.peticie.com/chceme_ciste_slovensko
http://www.peticie.com/chceme_ciste_slovensko
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PODALI SME HLÁSENIA ZA ODPADY Z OBALOV PRE ROK 2014 

Oprávnená organizácia NATUR-PACK, a.s. podala 

v zákonnej lehote, dňa 27.2.2015, za svojich klientov 

(povinné osoby, s ktorými je v zmluvnom vzťahu) 

hlásenie o obaloch a o plnení záväzných limitov 

zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov za rok 

2014 Ministerstvu životného prostredia SR podľa     

§ 10 zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch. Splnila tak 

povinnosti, ktoré jej vyplývajú z § 8 ods. 2 písm.     

a) zákona o obaloch. 

Dňa 12. 3. 2015, rozposlal NATUR-PACK potvrdenie 

o splnení záväzných limitov všetkým svojim klientom 

jednotlivo elektronickou formou, tak ako aj 

v predchádzajúcom roku. Potvrdenia boli zaslané 

z emailovej adresy: submit@nagios.exite.net. 

Predmetné potvrdenia je potrebné archivovať 

minimálne päť rokov. 

Ak uprednostníte elektronickú archiváciu týchto 

dokumentov, tak spolu môžeme ročne ušetriť 

minimálne osem tisíc hárkov papiera, čo môže 

predstavovať približne 40 kg papiera. 

 ROČNÉ HLÁSENIA ZA PRENOSNÉ BATÉRIE A AKUMULÁTORY 2014 PODANÉ 

Dňa 23. 2. 2015 sme si splnili zákonom stanovenú povinnosť 

a na MŽP SR sme podali hlásenie výrobcu batérií 

a akumulátorov o množstve prenosných batérií 

a akumulátorov uvedených na trh v roku 2014 a hlásenie 

výrobcu batérií a akumulátorov o zbere, spracovaní 

a recyklácii použitých prenosných batérií 

a akumulátorov za rok 2014 za všetkých našich klientov 

zapojených v systéme NATURBAT. 

 

Hlásenie potvrdené ministerstvom bude klientom zaslané 

v priebehu mesiaca apríl/máj 2015. 

DOHĽADOVÝ AUDIT ISO 9001:2008 A ISO 14001:2004 

V januári, 20. 1. 2015, boli opäť preverené nami nastavené 

systémy podľa noriem ISO 9001:2008 (systém manažérstva 

kvality) a ISO 14001:2004 (systém environmentálneho 

manažérstva). Dohľadový audit potvrdil, že systémy kvality 

a environmentu máme nastavené na vysokej úrovni. 

Starostlivosť o životné prostredie máme navyše podporenú 

aj nedávno získaným certifikátom EMAS podľa nariadenia 

č. 1221/2009 z 25. 11. 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií 

v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo    

a audit. 

V zákone o odpadoch, schvá-

lenom NR SR dňa 17.3.2015, 

sa na 190-ich stranách môže-

me dočítať o úplne novom 

fungovaní nakladania 

s odpadom, o rozšírenej zod-

povednosť výrobcov, o infor-

mačnom systéme odpadové-

ho hospodárstva, ale aj o procese zrušenia a zániku Recyklač-

ného fondu. 

 

Účinnosť zákona:1. 1. 2016 

 

Zmeny sa budú týkať výrobcov, dovozcov, baličov, 

distribútorov, pôvodcov, aj obcí a nemenej aj subjektov 

pôsobiacich v odpadovom hospodárstve.  

 

Recyklačný fond sa ruší k 31. 12. 2016. Takže povin-

nosti ako registrácia, oznamovanie zmien, vedenie      

evidencie, ohlasovacia povinnosť, a povinnosť platby 

alebo zabezpečenie si zhodnotenia v plnej výške sú stále 

aktuálne. Výrobcovia a dovozcovia neopomeňte tieto 

povinnosti ani za 1. kvartál 2015. 

 

Výrobcom vyhradeného výrobku (výrobca, dovozca, dis-

tribútor) je výrobca elektrozariadení (§ 32), výrobca baté-

rií a akumulátorov (§ 42), výrobca obalov (§ 52),    

výrobca vozidiel (§ 60), výrobca pneumatík (§ 69),     

výrobca neobalového výrobku (§ 73). Výrobcovia si budú 

plniť povinnosti cez rozšírenú zodpovednosť výrobcov.  

 

Rozšírená zodpovednosť výrobcu sa vzťahuje na    

výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu,          

od materiálového zloženia až po zabezpečenie nakladania 

s odpadom. 

 

Výrobcovia si budú môcť plniť povinnosti kolektívne 

alebo individuálne.  

ČO PRINESIE NOVÝ ZÁKON PRE KLIENTOV NATUR-PACKU  
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Kolektívne plnenie bude možné cez novovzniknuté organizá-

cie zodpovednosti výrobcov (OZV), ktorými sa budú môcť 

stať aj dnešné oprávnené a kolektívne organizácie po splnení 

radu povinností. Tie, ktoré fungujú už dnes, budú oprávnené 

vykonávať svoju činnosť do 30. 6. 2016. OZV budú musieť 

mať zmluvy nielen s výrobcami ale aj s obcami a so zberový-

mi spoločnosťami. Príslušné údaje sa budú ohlasovať koordi-

načnému centru a ministerstvu, možno len veriť, že už cez 

nový elektronický systém. 

 

Individuálne plnenie - podstatné zmeny /napr. autorizácia; 

vytvorenie, prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému 

individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu; 

uzatvorenie zmluvy s koordinačným centrom (KC); vykoná-

vanie propagačných  a vzdelávacích aktivít; či komunikácia  

s KC a ministerstvom. Výrobca obalov si môže plniť vyhrade-

né povinnosti individuálne len v prípade, ak odpad z obalov 

ním uvedených na trh alebo do distribúcie nebude súčasťou 

komunálneho odpadu. 

 

Na odpadové oleje sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť 

výrobcu, ale patria k osobitnému prúdu odpadov, tak ako 

stavebné   odpady či PCB.  

 

Za neobalové výrobky a odpad z nich budú niesť povinnosti 

výrobcovia (výrobca, dovozca, distribútor). Neobalové výrob-

ky sú výrobky, ktoré nie sú obalom a nie sú určené na balenia 

a budú tvoriť súčasť komunálneho odpadu.                        

Zaraďujeme k nim:  

 

výrobky z plastov (PET - okrem surovín, predliskov a 

vlákien určených na priemyselné použitie; PE, PP, PS, 

PVC, PA - okrem surovín, vlákien a výrobkov určených 

na priemyselné použitie), 

 

papier a lepenka, vrátene polygrafických výrobkov 

(okrem hygienického a sanitárneho papiera, výrobkov 

z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely, 

cigaretového papiera, karbónového kopírovacieho papiera, 

filtračného papiera, papiera a lepenky na výrobu dechtova-

ného alebo asfaltovaného papiera, cenín), 

 

sklo (vrátane tabuľového obločného skla), 

 

viacvrstvové kombinované materiály vyrobené na báze 

lepenky.  

 

Výrobca neobalového výrobku plní predmetné povin-

nosti výlučne kolektívne – cez OZV! 

OBALY 

Povinnosti za obaly sa začleňujú 

pod zákon o odpadoch 

Povinné osoby sa budú volať     

výrobcovia obalov, na ktorého sa 

vzťahujú aj všeobecné povinnosti     

výrobcu vyhradeného výrobku 

 

KTO BUDE POVINNÝ / VÝROBCA    

OBALOV/? 

 Pri výrobcovi obalov, sa podrobnejšie 

pozrieme na jeho charakteristiku, je 

ním fyzická osoba - podnikateľ alebo 

právnická osoba, ktorá 

a) používa obaly na balenie tovaru 

alebo plní tovar do obalov a uvádza 

na trh tento tovar pod svojou      

obchodnou značkou, 

b) je osobou, pre ktorú sa tovar balí 

alebo plní a pod ktorej obchodnou 

značkou sa tovar uvádza na trh, 

c) uvádza na trh tovar v obaloch iným 

spôsobom, ako podľa písmen a)      

a b), 

d) ako distribútor uskutočňuje odplat-

né alebo bezodplatné odovzdanie 

obalu konečnému používateľovi na 

bezprostredné zabalenie tovaru,  

e) ako distribútor používa obal na za-

balenie distribuovaného tovaru ale-

bo jeho časti alebo na naplnenie 

distribuovaným tovarom, 

f) uvádza na trh obaly s výnimkou 

osoby, ktorá dodáva nepoužité 

prázdne obaly osobám uvedeným v 

písmene a), b) c), d) alebo e) alebo 

osobe, ktorá balí alebo plní tovar 

pre osobu podľa písmena b). 

 

Takže podobne ako doteraz sú to tí, 

ktorí balia, plnia, dovážajú, distribuujú 

obaly alebo uvádzajú na trh prázdne 

obaly. 

V druhom  

polroku Vám prinesieme  

semináre zamerané špeciálne na 

nový zákon  

o odpadoch. 
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AKÉ MÁ POVINNOSTI? 

Výrobca obalov bude povinný: 

• zaregistrovať sa v Registri výrob-

cov vyhradeného výrobku a ozna-

movať zmeny registrovaných     

údajov (ak nie je registrovaný 

v Registri povinných osôb 

a oprávnených organizácií podľa 

súčasného predpisu),  

• ustanoviť splnomocneného  zá-

stupcu (ale len v prípade, ak nemá 

sídlo alebo miesto podnikania 

v Slovenskej republike), 

• zabezpečiť materiálové zloženie 

vyhradeného výrobku, jeho kon-

štrukciu a jeho označenie, pokiaľ 

mu táto povinnosť vyplýva, 

• plniť informačnú povinnosť        

vo vzťahu k verejnosti 

a k spracovateľovi vyhradeného   

prúdu odpadu, 

• zabezpečiť plnenie  cieľov, 

• zabezpečiť nakladanie 

s vyhradeným prúdom odpadu, 

• zabezpečiť zhodnotenie 

a recykláciu vyhradeného prúdu 

odpadu  najmenej vo výške     

záväzných cieľov a limitov zhod-

nocovania a recyklácie pre      

vyhradený prúd odpadu,  

• viesť a uchovávať eviden-

ciu, ohlasovať ministerstvu údaje 

a uchovávať ohlasované údaje,  

• plniť informačnú povinnosť vo 

vzťahu ku konečným používateľom, 

• vypočítať si svoj zberový podiel 

a trhový podiel,   

• zabezpečiť odobratie celého 

množstva oddelene vyzbieranej 

zložky komunálneho odpadu patria-

cej do vyhradeného prúdu odpadu 

z obce, v ktorej zodpovedá za    

vyhradený prúd odpadu,  

• znášať všetky finančné náklady 

spojené so zberom, prepravou, prí-

pravou na opätovné použitie, zhod-

notením, recykláciou, spracovaním 

a zneškodnením oddelene vyzbiera-

ného odpadu patriaceho do vyhrade-

ného prúdu odpadu. 

AKO SI ICH MÔŽE PLNIŤ? 

Výrobca obalov si bude môcť plniť 

vyhradené povinnosti vyznačené 

zeleným individuálne alebo kolek-

tívne. Ale aj pri plnení povinností 

kolektívne stále bude výrobca zod-

povedať za plnenie zvýraznených 

povinností (bod 5 a 7). 

 

Pri kolektívnom plnení bude výrob-

ca povinný organizácii zodpoved-

nosti výrobcov (OZV) uhradiť sku-

točné náklady vzniknuté zo zabez-

pečenia zberu, prepravy, prípravy 

na opätovné použitie, zhodnotenia, 

recyklácie, spracovania a zneškod-

nenia  oddelene vyzbieraného odpa-

du patriaceho do vyhradeného prú-

du odpadu z jeho výrobkov, posky-

tovať pravdivé a úplné údaje 

a informácie, oznamovať zmeny. 

 

Umožňuje sa plniť povinnosti aj 

individuálne. Individualista (vý- 

robca obalov, ktorý plní vyhradené 

povinnosti individuálne) bude pod-

liehať autorizácii a plniť množstvo 

povinností, podobne ako novov-

zniknuté OZV. 

Výrobca obalov si 

môže plniť vyhra-

dené povinnosti 

individuálne len 

v prípade, ak od-

pad z obalov ním 

uvedených na trh 

alebo 

do distribúcie nebude súčasťou   

komunálneho odpadu. 

 

ČO VYPADLO? 

• povinnosti vypracovania Progra-

mu prevencie 

•  zrušené limity 200 kg  

• obaly naplnené nebezpečnými 

látkami  - aj plnenie limitov, nie len 

evidenčná povinnosť,  nerozlišuje 

sa  

 

ČO OSTALO? 

Dobrovoľné označovanie obalu 

údajov o materiálovom zložení. Ak 

sa rozhodnete obal označiť = povin-

nosť postupovať podľa Rozhodnutia 

Komisie 97/129/ES 

 

ČO JE EŠTE DÔLEŽITÉ? 

Oprávnené organizácie do 30. 6. 

2016 

Po 30. 6. 2016 organizácie zodpo-

vednosti výrobcov (OZV) 

OZV povinné vykonávať audity u 

výrobcov  

Z výrobcu, ktorý si nesplní povin-

nosť registrácie, prechádzajú povin-

nosti na distribútora /výrobca je 

však povinný poskytnúť distribúto-

rovi údaje/  

Ak výrobca obalov nepreukáže, že 

ním uvedené obaly na trh alebo do 

distribúcie nebudú po ich spotrebe 

tvoriť súčasť komunálnych odpa-

dov, považuje sa odpad z týchto 

obalov za súčasť komunálnych od-

padov. 
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ELEKTROZARIADENIA A BATÉRIE A AKUMULÁTORY 

V NOVOM ZÁKONE O ODPADOCH 

Všeobecné povinnosti výrobcu (EEZ, BaA, obalov a neo-

balových výrobkov, vozidiel a pneumatík) 

• povinnosť registrácie v príslušnom registri výrobcov 

• ustanovenie splnomocneného zástupcu (podnikatelia 

mimo SR) 

• zabezpečiť materiálové zloženie, konštrukciu 

a označenie výrobku 

• informačná povinnosť  

• viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať údaje z nej 

ministerstvu 

• zabezpečiť odobratie celého množstva daného odpadu  

• zabezpečiť plnenie cieľov zberu, zhodnotenia 

a recyklácie  

• vypočítať si zberový a trhový podiel 

 

Povinnosti výrobcu EEZ 

• Zabezpečenie výroby elektrozariadenia tak, aby bola 

uľahčená jeho demontáž a zhodnotenie 

• Označenie výrobku ochrannou známkou, 

časovým údajom uvedenia na trh 

a symbolom  

• Uvádzanie recyklačného poplatku 

• Zabezpečenie zberu OEEZ na celom úze-

mí SR  

• Zabezpečenie, aby nedochádzalo 

k sťaženiu opätovného použitia a aby bola 

podporená príprava na opätovné použitie 

a až  následne spracovanie 

• Odovzdanie OEEZ spracovateľovi 

• Zabezpečenie použitia najlepších dostupných techník pri 

zbere, spracovaní a recyklácii a ich nadväznosti 

• Zabezpečenie spracovania v rámci záväzných limitov 

a cieľov 

• Informovanie všetkých spracovateľov o príprave na  

opätovné použitie a environmentálne šetrnom spracova     

ní nových druhov výrobkov  

 

Doplnenie a úpravy pôvodných definícií 

• pod pôsobnosť zákona budú po novom spadať všetky 

elektrozariadenia nakoľko sa upravila definícia elek-

trozariadenia 

výnimky: ochrana štátu, súčasť iného typu zariadenia, 

žiarovky 

od 15. 8. 2018 aj vesmírne zariadenia, zariadenia urče-

né na výskum a vývoj, veľké stacionárne priemyselné 

zariadenia a veľké pevné inštalácie, niektoré dopravné 

prostriedky a pojazdné stroje a niektoré zdravotnícke 

pomôcky 

• definícia elektroodpadu z domácností 

kde budú spadať aj elektrozariadenia 

s pravdepodobnosťou použitia v domácností 

• distribútor  

každý článok v reťazci, nie len ten, kto dodáva ko-

nečnému používateľovi 

• veľmi malý elektroodpad 

vonkajší rozmer je najviac 25 cm 

• predajné miesto, ktoré slúži na predaj EEZ konečným   

používateľom 

už nebude vyžadovať registráciu na príslušnom okres-

nom úrade  

bude povinné odobrať veľmi malý OEEZ aj svetelné 

zdroje bez potreby kúpy tovaru  

 

• povinnosti výrobcu EEZ sa rozšírili aj na internetových 

predajcov 

• presun povinností z nezaregistrovaného 

výrobcu na distribútora ostal zachovaný 

• pre jednu kategóriu EEZ môže mať   

výrobca zmluvu len s 1 OZV 

• Pôsobnosť zákona sa rozšírila aj na    

fotovoltaické panely  

• Nové rozdelenie elektro kategórií zo sú-

časných 10 do nových 6 kategórií (k 15. 8. 

2018). 

 

Povinnosti výrobcov BaA  

• označovanie BaA grafickým symbolom 

a v ustanovených prípadoch aj chemickou značkou 

• uvádzanie údaju o kapacite na prenosných 

a automobilových BaA 

• na žiadosť spracovateľa dodať chemické a materiálové 

zloženie BaA 

• zabezpečenie odovzdania vyzbieraných použitých BaA 

spracovateľovi 

• zabezpečenie použitia najlepších dostupných techník pri 

zbere, spracovaní a recyklácii 

• bezodkladne oznámiť koordinačnému centru splnenie 

cieľa zberu  

• zabezpečenie spätného zberu  

• splnenie si zberového podielu 

• zabezpečenie zberu, spracovania a recyklácie a to aj nad 

zberové povinnosti 

• povinnosti výrobcu BaA sa rozšírili aj na internetových 

predajcov 

• presun povinností z nezaregistrovaného výrobcu na  

distribútora ostal zachovaný 
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• povinnosti pre jednotlivé druhy BaA je možné si plniť 

len jedným spôsobom  

• distribútor BaA je konečný článok v reťazci  

• predajné miesto, ktoré slúži na predaj BaA konečnému 

používateľovi nemusí byť zaregistrované na okresnom 

úrade 

• spätný zber použitých BaA od používateľa na predajnom 

mieste nesmie byť viazaný na kúpu tovaru 

• distribútor prenosných a automobilových BaA musí 

o spätnom zbere informovať aj na svojom webovom 

sídle 

• uvádzanie nákladov na zber, spracovanie a recykláciu 

oddelene je zakázané  

 

Distribútor OEEZ a distribútor použitých BaA  

• nevzťahuje sa povinnosť vedenia evidencie za tieto od-

pady. 

 

Recyklačný fond  

• platí povinnosť registrácie a ohlasovania údajov.  

zánik je naplánovaný k 31. 12. 2016 a povinnosť platby 

príspevku a ohlasovania údajov zaniká k 30. 6. 2016. 

2015 
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6 

AKTUÁLNE ZMENY SÚVISIACEJ LEGISLATÍVY 

V poslednom období sa nám roztrhlo vrece s novelami záko-

nov z oblasti životného prostredia. Zmeny neminuli ani na-

sledovné predpisy: zákon o odpadoch, vodný zákon, zákon 

o ochrane prírody a krajiny, zákona o poplatkoch za znečis-

ťovanie ovzdušia, zákon o EIA, zákon o IPKZ, stavebný zá-

kon, chemický zákon, atómový zákon, či banský zákon, ale aj 

ústava SR. Pripravili sme pre Vás vybrané zmeny, ktoré by 

Vás mohli zaujímať.  

 

Novelou chemického zákona (zákon č. 67/2010 Z. z. o pod-

mienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na 

trh) z 10. 9. 2014 sa znížili spodné hranice pokút na 500 eur 

(z pôvodných 10 000, 16 501 a 30 001 €) a 1 000 eur (z pô-

vodných 50 001 €), horné hranice pokút ostali nezmenené 

(max. je 99 500 €). 

 

Od 15. 1. 2015 máme účinnú novelu zákona č. 364/2004 Z. z. 

o vodách. Novela predovšetkým zapracovala Rámcovú 

smernicu o vode 2000/60/ES. Okrem zmien v definíciách, 

napríklad: "škodlivé látky a obzvlášť škodlivé látky" sú od 

januára "znečisťujúcimi látkami". Zákon aktuálne upravuje aj 

prepravu vody v novom paragrafe 17a. Vznikla nová ohlaso-

vacia povinnosť pre podnikateľské subjekty v § 6 (ten, kto na 

podnikateľskú činnosť odoberá povrchovú vodu alebo pod-

zemnú vodu alebo využíva osobitné vody, je povinný ozna-

movať údaje o týchto odberoch a údaje určené v povolení 

podľa § 21 ods. 2 písm. b) a c) raz ročne poverenej osobe). 

Povolenia a rozhodnutia, ktoré nie sú v súlade s aktuálnym 

zákonom o vodách je potrebné zosúladiť do 30. 9. 2017, inak 

stratia platnosť. 

 

Prvým januárom nadobudla účinnosť novela zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Došlo 

k viacerým úpravám, napr. zmeny pri vyhlásení navrhované-

ho územia európskeho významu schváleného Európskou ko-

misiou, zmeny výkonu ministerstva a mnohé iné aj 

v súvislosti s transpozíciou Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verej-

ných a súk-

romných pro-

jektov na ži-

votné prostre-

die.   

 

Drobné zmeny 

sa dotkli naprí-

klad aj zákona 

o poplatkoch 

za znečisťovanie ovzdušia (č. 401/1998 Z. z.). 

 

Rozsiahla novela „postihla“ zákon č. 24/2006 Z. z. o posu-

dzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) s účinnosťou od 

1. 1. 2015. Zapracovanie Smernice Európskeho parlamentu a 

Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných 

a súkromných projektov na životné prostredie do nášho práv-

neho poriadku bolo nevyhnuté, inak by bolo ohrozené čerpa-

nie eurofondov. Novelou sa mení posudzovanie 

a povoľovanie nielen priemyselných prevádzok, ale aj čin-

ností, ktoré by mohli mať významným vplyv na zdravie ľudí 

a životné prostredie. 

 

Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania životného prostredia (IPKZ) bol novelizovaný 

ešte minulý rok. Aktuálne sa zákon nachádza opäť v medzire-

zortnom pripomienkovom konaní, ktoré bude trvať do 

7.4.2015, a navrhuje sa  účinnosť 1. 7. 2015.  

Aj zákon o odpadoch (č. 223/2001 Z.z.) bol novelizovaný 

s účinnosťou od 1. 1. 2015. Novela sa týka úprav § 63 a § 64 

a teda použitiu a poskytovaniu prostriedkov Recyklačného 

fondu. Aktuálnu verziu zákona môžete nájsť vždy na našich 

webstránkach. 

 

Na niektoré zmeny si budeme musieť ešte počkať, v blízkej 

dobe očakávame spomínanú novelu o integrovanom povoľo-

vaní, možno očakávať aj novelu vyhlášky č. 100/2005 

k zákonu o vodách, ale najmä nový zákon o odpadoch. 
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NATUR-PACK NA 22.ROČNÍKU PACKAGING 

WASTE AND SUSTAINABILITY FORUM 2015    

V BRUSELI 

NATUR-PACK sa už po 7 krát zúčastnil 

konferencie špeciálne venovanej proble-

matike odpadov z obalov v Bruseli,   

Packaging Waste and Sustainability 

Forum 2015  (PWaSF 2015). Pravidelne 

sa tu stretávajú zástupcovia Európskej 

Komisie, oprávnené organizácie jednot-

livých členských štátov, zberové spoloč-

nosti, spracovatelia, mimovládne orga-

nizácie, asociácie či iné inštitúcie 

z odpadového hospodárstva. 22. ročník 

konferencie bol prevažne zameraný na 

obehové hospodárstvo (Circular 

ecomomy). 

 

Veľká pozornosť sa tejto problematike 

venovala v roku 2014, kedy Európska 

Komisia pripravila návrh smernice 

EPaR, ktorá mala upraviť a naladiť        

5 odpadových smerníc smerom 

k obehovému hospodárstvu.  

Prevažná časť konferencie PWaSF 2015 

bola zameraná na témy nového návrhu 

obehového hospodárstva. Predstavite-

lia viacerých nadnárodných spoločností 

sa vyjadrili v prospech opatrení, ktoré 

by mali byť založené na predchádzaní 

vzniku odpadu, podporou eco-

designu, vytváraní trvácnejších     

výrobkov, zefektívnení recyklácie,     

vytvorenie spravodlivej hospodárskej 

súťaže a prihliadanie na možnosti 

jednotlivých členských krajín.  

 

Nový návrh balíčka obehového hospo-

dárstva by mal byť prijatý v priebehu 

štvrtého kvartálu 2015. Možnosť vyjad-

riť sa k nemu bude mať aj verejnosť 

prostredníctvom verejných konzultácií, 

ktorých priebeh je naplánovaný od polo-

vice apríla do polovice júla 2015.  

SLOVENSKÍ A ČESKÍ EXPERTI NA ODPADOVÉ 

HOSPODÁRSTVO ZASADLI V PRAHE 

Vďaka spoločnostiam SYBA a NATUR

-PACK sa stala 5. 3. 2015 Praha       

centrom pre porovnanie obalovej a od-

padovej legislatívy. Za slovenskú stranu 

prednášal riaditeľ spoločnosti NATUR-

PACK Michal Sebíň, ktorý priniesol 

najnovšie informácie o takmer schvále-

nom zákone o odpadoch.  

 

Na niektoré kontroverzné body záko-

na sa už tradične zniesla kritika,   

ktorá sprevádza celý legislatívny pro-

ces. Českí odborníci označili aktuálny 

stav odpadového hospodárstva v oboch 

krajinách za „ticho pred búrkou“, keďže 

v oboch prípadoch sa čaká na niekoľko 

závažných rozhodnutí. 

 

V prípade Slovenska je teraz rozhodnu-

tie o ďalšom osude zákona o odpadoch 

na prezidentskej kancelárii. Nový odpa-

dový zákon, ktorý bol 16. 3. 2015  

schválený v druhom čítaní dostal počas 

prednášok prívlastok „superzákon“ 

vzhľadom na to, že pohltí existujúci 

obalový zákon. Účastníci seminára vy-

čítali navrhovanému zákonu najmä 

uprednostňovanie jednej organizácie, 

čo v konečnom dôsledku prinesie  

zvyšovanie cien pre občanov. 

 

Česká republika zažíva tiež napätú situ-

áciu vo sfére odpadového hospodárstva, 

nakoľko sa čaká, či MŽP ČR pridelí 

autorizáciu spoločnosti Interseroh. 

 DANIEL HEVIER ZA 

PODPORY  

NATUR-PACKU A 

SPOLOČNOSTI SEWA 

UČÍ RECYKLOVAŤ 

ŠKOLÁKOV  

Ročná cesta Daniela Heviera na 

jeho turné po 60 kútoch Slovenska 

sa začala netradične, v hale hokejo-

vej akadémie Zdena Cígera. Za  

pomoci zverencov tejto hokejovej 

legendy bol Daniel Hevier z haly 

„odpálený“ na turné po Slovensku.  

 

Fantázia na baterky 

Okrem prezentácie svojej najnovšej 

publikácie pre deti bude HEVI 

TOUR sprevádzať súťaž v triedení 

bateriek a kreatívna literárno-

výtvarná súťaž. Spoločný názov 

pre tieto celoročné súťaže bude 

„Fantázia na baterky“, ktorý v sebe 

skrýva oba súťažné parametre.  

Žiaci budú mať možnosť výtvarne a 

literárne sa realizovať, pričom tema-

tický okruh je práve zber použitých 

batérií. Druhou časťou je samot-

ný zber, prostredníctvom ktorého 

môžu najaktívnejšie školy získať 

športové pomôcky za každých 100 

kg vyzbieraných bateriek. 
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Čo kontrolovala SIŽP v roku 2014 

Bližšie informácie o kontrolách v roku 2014 nájdete vo vý-

ročnej správe SIŽP na tomto linku. 

KONTROLY SOI 

V minulom roku sa inšpektori Slovenskej obchodnej    in-

špekcie (ďalej len „SOI“) zamerali aj na kontrolu vyše stov-

ky podnikateľov (predajcov, distribútorov, výrobcov) ne-

bezpečných chemických látok a zmesí. Kontrolóri stihli 

v období apríla až júna v roku 2014 prekontrolovať 530 

druhov výrobkov a nedostatky boli zistené pri viac ako treti-

ne výrobkov.  

 

Inšpekcia sa upriamila na dodržiavania povinností pri uvá-

dzaní nebezpečných chemických látok a nebezpečných che-

mických zmesí na trh, od samotnej klasifikácie, označova-

nia, balenia, cez vypracovanie kariet bezpečnostných údajov 

(KBÚ), kontrolu informácií uvedených v KBÚ, po poskyt-

nutie KBÚ odberateľom a Národnému toxikologickému 

informačnému centru. S cieľom zaistiť dostatočnú informo-

vanosť užívateľov o nebezpečných vlastnostiach výrobkov. 

Bližšie informácie o uskutočnených kontrolách môžete 

nájsť na stránkach SOI (napr. 2014).  

 

Aj do budúcna možno očakávať, že SOI bude povinnostiam 

zo zákona č. 67/2010 Z. z. (chemický zákon) venovať zvý-

šený záujem.  

SEMINÁRE NATUR-PACKU 

V PRVOM POLROKU 2015 

Pre všetkých našich klientov zdarma ponúkame 2 typy     

odborných seminárov. Prvý s názvom „Obaly od A po Z“, je 

vstupom do problematiky. Aktuálnosťou semináru 

a osobným prístupom zabezpečujeme, že seminár je vhodný 

aj pre dlhodobých klientov. Druhým typom seminára sú 

„Elektroodpady a batérie“. Tento špecializovaný seminár 

napomôže všetkým klientom zorientovať sa pri nakadaní 

s elektroodpadom, batériami a akumulátormi. Seminár je 

taktiež aktualizovaný o najnovšie legislatívne informácie. 

Semináre sa v prvom polroku uskutočnia v týchto       

mestách a dátumoch:  

Na semináre sa môžete prihlásiť prostredníctvom tohto linku. 

14.4.2015 Elektroodpady a batérie Bratislava 

19.5.2015 Obaly od A po Z Poprad 

26.5.2015 Obaly od A po Z Nitra 

2.6.2015 Obaly od A po Z 
Liptovský  

Mikuláš 

9.6.2015 Elektroodpady a batérie Košice 

17.6.2015 Obaly od A po Z Trenčín 

 

OP KŽP 2014-2020  

Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. Vám ponúka pomoc pri 

získaní nenávratných finančných príspevkov z OP KŽP 

v programovom období 2014-2020. 

Smerovanie podpory:  

predchádzanie vzniku odpadov,  

príprava pre opätovné použitie,  

podpora triedeného zberu komunálnych         

odpadov,  

zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie 

nebezpečných odpadov,  

zhodnocovanie biologicky rozložiteľného      

odpadu,  

podpora mechanicko-biologickej úpravy       

odpadov.  

 

Prijatím nového zákona o odpadoch sa obmedzí 

možnosť čerpania (čítajte viac).  

NATUR-PACK POZÝVA NA  

DEŇ ZEME 

NATUR-PACK Vám v roku 2015 prinesie až dve podujatia 

počas Dňa Zeme. Prvé podujatie sa uskutoční v spolupráci 

s organizáciou Živica, odborníkmi na envirovýchovu. Druhé 

sa tento rok bude konať pod názvom Festival Našej Planéty 

a prebehne pred nákupným strediskom OC Aupark v Koši-

ciach. V čase od 9:00 – 18:00 sa môžu všetci prítomní 

zúčastniť rozmanitých EKOaktivít, zaujímavých súťaží 

a užiť si nezabudnuteľnú atmosféru počas osláv Dňa 

Zeme.  

http://www.sizp.sk/doc/dokumenty/vyrocna-sprava-2014-th.pdf
http://www.soi.sk/sk/Kontrolna-cinnost/Vysledky-kontrol-SOI/Vysledky-kontrol-chemicke-latky.soi?ind
http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_zobraz_clanok1.asp?kotva=k1&skupina=1
http://naturpack.sk/seminare/
http://www.odpady-portal.sk/Dokument/102402/obce-uz-nebudu-moct-rozvijat-triedeny-zber-z-eurofondov.aspx
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OLO ART OPÄŤ UKAZUJE AKO SA MÔŽE ODPAD STAŤ UMENÍM 

NATUR-PACK je 

jedným z hlavných 

partnerov projektu 

OLOmpiáda, ktorý vo 

svojej celoročnej kam-

pani prináša aj poduja-

tie OLO art. Počas toh-

toročného OLO art festivalu sa mohli žiaci stretnúť 

s osobnosťami, ako sú napríklad Daniel Hevier, speváčka 

Misha, primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal alebo Lukáš     

Latinák. Tí im počas festivalu priblížili spôsob recyklácie 

a dali deťom námety, ako sa môže aj odpad stať niečím 

pekným. 

HLOHOVEC ŽIL EKO UMENÍM POČAS FESTIVALU VIA NATURAE 2015 

Medzi 19. 1. a 7. 3. 2015 mali možnosť 

všetci záujemci navštíviť festival VIA 

NATURAE s podtitulom „Cestou Prí-

rody“. Okrem výstavy žiackych foto-

grafií a kresieb mali návštevníci mož-

nosť zúčastniť sa besied, prednášok, ale 

aj premietaní filmov.  

Výstavu odštartovalo odovzdávanie 

cien najúspešnejším študentom, pri 

ktorom boli aj zástupcovia hlavného 

sponzora,  NATUR-PACKu. Talento-

vaným deťom odovzdal NATUR-

PACK ceny v podobe výtvarných po-

môcok ako podporu v ich ďalšom krea-

tívnom rozvoji. 

KONZULTAČNÉ DNI SÚ ZÁCHYTNÝM BODOM PRE VŠETKÝCH STRATENÝCH 

V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE 

Stáva sa, že sa výrobca alebo dovozca  pri riešení odpadového hospodárstva čas od času dostane do bezvýchodiskovej situácie. 

V takýchto situáciách je tu pre všetkých tápajúcich NATUR-PACK a jeho odborný tím environmentálnych poradcov. Každú 

stredu v mesiaci sa venujú výlučne r iešeniu klientskej problematiky, či už je daný problém malý, alebo veľký.  

Pre všetkých klientov, ktorí majú nejasnosti v odpadovom hospodárstve si NATUR-PACK už tretí rok vyčlenil každú 

stredu na tzv. Konzultačný deň. Konzultačné dni vychádzajú tento rok na : 

 1. apríl  •  6. máj  •  3. jún  •  1. júl  •  5. august  •  2. september  •  7. október  •  4. november  •  2. december       

Mgr. Martin Štefánik 

environmentalista 
 

Martin Štefánik je najnovším členom tímu envi-

ronmentálneho oddelenia, v spoločnosti        

NATUR-PACK pôsobí od roku 2014. Na kated-

re environmentálnej ekológie mu bol v roku 

2014 udelený magisterský titul a na environ-

mentálnom oddelení pôsobí na pozícii environ-

mentalistu. 

 

Zaujíma sa o živú i neživú prírodu a vo voľnom 

čase sa venuje turistike, športu a momentálne aj 

príprave na doktorandské štúdium.  

PREDSTAVENIE TÍMU NATUR-PACK, a.s. 

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

kontakt: stefanik@naturpack.sk  +421 908 193 632   /QR code/  

mailto:stefanik@naturpack.sk
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Počas roka som zmenil oprávnenú organizáciu pre 

zabezpečenie povinností obalov a odpadov z obalov. Kto za 

mňa podá ročné hlásenie na minister stvo?  

 

ODPOVEĎ: Za obaly a odpady 

z obalov sa podáva ročné hlásenie 

súhrne za oprávnenú organizáciu 

(OO). Množstvá obalov, ktoré ste 

uviedli na trh SR v období, kedy ste 

boli klientom pôvodnej OO, si do 

svojho ročného hlásenia zaráta 

pôvodná OO. Množstvá obalov, 

ktoré ste uviedli na trh SR v období, kedy ste už boli 

klientom novej OO, si zaráta do svojho ročného hlásenia 

nová OO. Rovnako to platí aj pre zabezpečenie zber u 

a zhodnotenia odpadov z obalov, prvú časť z Vami 

uvedených obalov na trh Vám zabezpečí pôvodná OO, druhú 

časť nová OO. 

 

Obdobne to platí aj pre elektrozariadenia. Tu sa ale hlásenie 

podáva aj jednotlivo za klienta. Čiže klient by mal obdržať 

dve ročné hlásenia, prvé od pôvodnej kolektívnej 

organizácie (KO) a druhé od novej KO. Ak k prestupu 

došlo napríklad po 3.štvrťroku 2014, tak hlásenie za 1.-

3.kvartál vypracováva pôvodná KO a hlásenie za 4.kvartál 

vypracováva nová KO. 

 

Klienti NATUR-PACK sami ročné 

hlásenia na MŽP SR nezasielajú!! 

Celú túto agendu zastrešujeme my. 

Následne sú potvrdené hlásenia zaslané 

klientom na archiváciu (minimálne po 

dobu 5 rokov). 

 

OTÁZKA PRE ENVIRONMENTALISTU 
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