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Prinášame Vám prehľad hlavných legislatívnych povinností a predpisov 

s relevantnými odkazmi: 

1. Hlásenia za obaly uvedené na trh podľa zákona o obaloch 

2. Hlásenia výrobcov a dovozcov podľa zákona o odpadoch 

3. Hlásenia výrobcov a dovozcov elektrozariadení podľa zákona o odpadoch 

4. Hlásenia výrobcov a dovozcov batérií a akumulátorov podľa zákona o odpadoch 

5. Hlásenia pôvodcov a držiteľov odpadov podľa zákona o odpadoch 

 Prinášame Vám špeciálne vydanie NATUR-

PACK NEWS venované prehľadu vybraných kvartálnych 

a ročných hlásení a evidencií k nim vyplývajúcich zo 

zákona o obaloch a zákona o odpadoch. 

 V prvom špeciálnom vydaní NATUR-PACK 

NEWS v roku 2015 prinášame pre našich partnerov 

prehľad vybraných povinností, ktoré im vyplývajú 

z aktuálne platných predpisov. Jednotlivým povinnostiam 

sme sa venovali priebežne v samostatných číslach NATUR

-PACK NEWS, na osobných stretnutiach napr. na 

seminároch alebo konzultačných dňoch počas 

predchádzajúceho roka. Toto vydanie je venované 

prehľadu niektorých registračných, evidenčných 

a ohlasovacích povinností či už výrobcov, dovozcov, alebo 

baličov a plničov, ale aj držiteľov a pôvodcov odpadov, 

keďže sa nám blíži termín podania ročného hlásenia o 

vzniku odpadu a nakladaní s ním.  

Najdôležitejšie hlásenia 
v oblasti obalov a odpadov  
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 Povinnosťou povinných osôb je viesť a archivovať 

Evidenčný list obalov a odpadov z obalov. NATUR-PACK, 

na základe kvartálnych výkazov, ktoré klienti pravidelne 

podávajú, vypracuje tento evidenčný list, ktorý je 

archivovaný v jednotlivých klientskych kontách na našej 

webstránke. Kvartálne výkazy vychádzajú z internej 

evidencie spoločnosti, ktoré je potrebné tiež archivovať.  

 

 Povinným osobám vzniká taktiež povinnosť podať 

ročné hlásenie za obaly – Hlásenie o obaloch a o plnení 

záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z 

obalov. Za tie povinné osoby, ktoré si plnia povinnosti cez 

oprávnenú organizáciu, podáva ročné hlásenie oprávnená 

organizácia.  

 

 NATUR-PACK pri tvorbe ročného hlásenia za 

svojich klientov vychádza zo zadaných údajov vo výkazoch 

OBALY v jednotlivých štvrťrokoch. 

1.) zákon o obaloch – obaly 

Hlásenie o objeme výroby, 
dovozu, vývozu a reexportu 

!    zabezpečuje: dovozca výrobkov  

       zabalených v obaloch (vonkajší obal)* 

!    podáva sa na Recyklačný fond  

       a príslušný okresný úrad  

  termín: 31.01.2015, 30.04.2015,  

                      31.07.2015, 31.10.2015  
 
      * V prípade, ak máte podpísanú Zmluvu  
      o vykonávaní odborných prác v oblasti  
      odpadového hospodárstva s NATUR-PACK,  
      uvedené povinnosti máte zabezpečené. 

    zabezpečuje: NATUR-PACK 

    podáva sa na MŽP SR  

    termín: 28.02.2015                                                

Hlásenie o obaloch a o plnení 
záväzných limitov zhodnocovania 

Evidenčný list obalov  
a odpadov z obalov 

     zabezpečuje: NATUR-PACK 

          (na základe kvartálnych výkazov)  

   nezasiela sa, len archivácia: povinná  

         osoba  (na klientskom konte na webstránke  
         NATUR-PACK) 

 Tak ako je uvedené v časti 2.) Zákon o odpadoch 

– výrobca a dovozca vybraných komodít, ohlasovaciu 

povinnosť voči Recyklačnému fondu a príslušnému 

okresnému úradu majú dovozcovia aj za tie obalové 

materiály, ktoré predstavujú obal dovážaného tovaru, 

vrátane obalov, v ktorých si dovážajú napr. komponenty                

k vlastnej výrobe, ktoré uviedli vo výkaze pre NATUR-

PACK. 

 

 NATUR-PACK Hlásenie o objeme výroby, 

dovozu, vývozu a reexportu za obalové materiály 

štandardne nezasiela. Bližšie informácie nájdete v časti 2.) 
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 Výrobca a dovozca nasledovných komodít: 

kovové obaly, sklo, papier, výrobky z plastov, 

viacvrstvové kombinované materiály, elektrozariadenia, 

batérie a akumulátory, priemyselné oleje, pneumatiky a 

vozidlá (bližšie určených vo vyhláške č. 127/2004 Z. z.) 

má podľa zákona o odpadoch povinnosť kvartálne 

ohlasovať údaje o množstve vyrobených a/alebo 

dovezených výrobkov, materiálov a zariadení vyššie 

uvedených. Ohlasovacia povinnosť sa plní vždy do konca 

mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroka na tlačive 

z prílohy č. 16 vyhlášky č. 310/2013 Z. z. - Hlásenie 

o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu a vyplnené 

tlačivo sa podáva alebo zasiela doporučene Recyklačnému 

fondu (Nobelova 18, 812 35 Bratislava) ako aj príslušnému 

okresnému úradu (podľa sídla alebo podľa prevádzok).  

 

 Pred podaním tlačiva je potrebné sa registrovať     

v Recyklačnom fonde. Formulár nájdete na tomto linku. 

 

 Či už výrobca sklenených váz, dovozca 

papierových kartónov, dovozca vín, dovozca plastových 

prepraviek, dovozca kníh, dovozca domácich spotrebičov, 

dovozca bicyklov (za pneumatiky), výrobca syntetických 

olejov, alebo dovozca autobatérií, všetci majú niečo 

spoločné: vyrobili alebo doviezli aspoň jeden z uvedených 

výrobkov, a preto im vzniká povinnosť zabezpečiť 

vypracovanie a podávanie kvartálnych hlásení. Táto 

povinnosť vzniká pri dovoze čo i len jedného kilogramu 

danej komodity. Aj keď spoločnosť (povinná osoba, 

dovozca) nahlásila dovezené množstvá obalov oprávnenej 

organizácii NATUR-PACK, a.s., aj tak si musí naďalej 

plniť aj ohlasovaciu povinnosť voči Recyklačnému fondu    

a okresnému úradu na štvrťročnom tlačive. 

 

  Každá komodita sa vypĺňa zvlášť do samostatného 

tlačiva. Tak napr. dovozca sterilizovanej kukurice 

v sklenenom obale vyplní do jedného tlačiva údaje za sklo, 

do ďalšieho tlačiva množstvá kovov (vrchnák), do ďalšieho 

tlačiva množstvá papierovej etikety s papierovým kartónom 

(to všetko do spoločnej komodity: papier), v prípade ak boli 

dovezené aj nejaké letáky, tie sa taktiež započítavajú do 

komodity papier.  

 

 NATUR-PACK, a.s. tieto hlásenia štandardne 

nezasiela. Pokiaľ máte záujem o spoluprácu aj v tejto 

oblasti, kontaktujte: spodnikova@naturpack.sk 

2.) zákon o odpadoch – výrobca a dovozca vybraných komodít 

Hlásenie o objeme výroby, 
dovozu, vývozu a reexportu 

!    zabezpečuje: výrobca, dovozca vybraných  

        komodít*  

!    podáva sa na Recyklačný fond a príslušný  

        okresný úrad   

 termín: 31.01.2015  

                     30.04.2015  
                     31.07.2015 
                     31.10.2015  
 
      * V prípade, ak máte podpísanú Zmluvu  

      o vykonávaní odborných prác v oblasti  

      odpadového hospodárstva s NATUR-PACK,  

      uvedené povinnosti máte zabezpečené.     

Legislatíva: 
 
zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 399/2014 Z.z. 
 

 registrácia: §9  

 evidencia: §10  

 hlásenia: §10 

 

vyhláška MŽP SR č. 91/2011 Z. z. vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch 

 registrácia §2, príloha č.1 

 evidencia §3, príloha č. 3 

http://www.recfond.sk/index.php?www=subscriber_register&navigation
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Legislatíva: 
 
 zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 399/2014 Z.z. 

 kovové obaly: §44a ods. 4 registrácia, §44a ods. 5 evidencia a hlásenia 

 sklo: §48 ods. 7 registrácia, §48 ods. 8 evidencia a hlásenia 

 papier: §48 ods. 7 registrácia, §48 ods. 8 evidencia a hlásenia 

 výrobky z plastov: §46 ods. 5 registrácia, §46 ods. 6 evidencia a hlásenia 

 viacvrstvové kombinované materiály: §44 ods. 5 registrácia, §44 ods. 6 evidencia a hlásenia 

 minerálne mazacie, syntetické mazacie a priemyselné oleje: §42 ods. 11 registrácia, §42 ods. 12 

evidencia a hlásenia 

 pneumatiky: §43 ods. 4 registrácia, §43 ods. 5 evidencia a hlásenia 

 vozidlá  kategórie M1, N1, a trojkolesové motorové vozidlo kategórie L2e: §54 ods. 4 registrácia, §54 

ods. 5 evidencia a hlásenia 

 

vyhláška č. 310/2013 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 

 evidencia: §6, §12  

 hlásenia: §6, §12, príloha č. 16  

 Výrobcovia a dovozcovia elektrozariadení 

(chladničiek, vysávačov, tlačiarní a počítačov, žiariviek, 

elektrozariadení pre majstrov, hracích automatov, 

zdravotníckych elektrozariadení a mnohých iných) majú 

taktiež povinnosť viesť a uchovávať evidenciu 

o množstvách elektrozariadení uvedených na slovenský trh. 

Zákon ani vyhláška vzor takéhoto tlačiva neustanovuje. 

NATUR-PACK na základe kvartálnych výkazov od svojich 

klientov túto evidenciu vedie a uchováva v jednotlivých 

klientskych kontách na webstránke www.naturpack.sk, tak 

ako je tomu aj pri obaloch a odpadoch z obalov. Kvartálne 

výkazy vychádzajú z internej evidencie spoločnosti, ktorú 

je takiež potrebné archivovať. 

 

 

 Ako všetci výrobcovia a dovozcovia vybraných 

komodít, tak aj výrobcovia a dovozcovia elektrozariadení 

majú povinnosť registrovať sa v Recyklačnom fonde, 

a následne zasielať štvrťročne Hlásenie o objeme výroby, 

dovozu, vývozu a reexportu aj Recyklačnému fondu 

(Nobelova 18, 812 35 Bratislava) aj príslušnému 

okresnému úradu, presne ako je uvedené vyššie pri 

výrobcoch a dovozcoch. Tieto kvartálne hlásenia za 

elektrozariadenia podáva za svojich klientov NATUR-

PACK. 

  

 Aj tu vzniká výrobcom a dovozcom 

elektrozariadení povinnosť  podať ročné hlásenie - Hlásenie 

výrobcu elektrozariadení za príslušný rok ministerstvu 

(termín: do 31.3.2015). Ročné hlásenie podáva taktiež za 

svojich klientov NATUR-PACK. 

 Nemožno opomenúť, že distribútorom 

elektrozariadení, ktorí dodávajú elektrozariadenia 

konečným užívateľom, vzniká povinnosť spätného odberu 

elektroodpadu z domácností a povinnosť registrácie miesta 

spätného odberu elektroodpadu na príslušnom okresnom 

úrade. Túto registráciu predajní na okresných úradoch 

zabezpečuje pre svojich klientov NATUR-PACK. Údaje 

potrebné na registráciu sú názov a adresa predajní, kópia 

výpisu z ORSR/ŽRSR a splnomocnenie z elektro zmluvy 

pre NATUR-PACK. V prípade otvorenia novej predajne 

alebo uzatvorenia pôvodnej predajne nás taktiež informujte 

a urobíme potrebné doregistrácie.  

 

 Hlásenia o objeme výroby, dovozu, vývozu 

a reexportu za elektrozariadenia ako aj hlásenie výrobcu 

elektrozariadení za príslušný rok vypracováva a podáva za 

svojich klientov NATUR-PACK, na základe údajov z 

ELEKTRO výkazov.  

3) zákon o odpadoch – výrobca a dovozca elektrozariadení 

vyhláška MŽP SR č. 127/2004 Z. z. 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  

Evidencia 

    zabezpečuje: NATUR-PACK  

         (na základe kvartálnych  
          výkazov)      

   nezasiela sa, len archivácia:  

          výrobca, dovozca elektrozariadení  
         (na klientskom konte  
          na webstránke NATUR-PACK)  

http://www.naturpack.sk
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Legislatíva: 
 
zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 399/2014 Z.z. 

 registrácia: §54b ods. 1, ods. 3, alebo ods. 4, a zároveň §54i ods. 4; §15 ods. 1  

 evidencia: §54b ods. 1, ods. 3, alebo ods. 4, a zároveň §54i ods. 5  

 hlásenia: §54b ods. 1, ods. 3, alebo ods. 4, a zároveň §54i ods. 5  
 

vyhláška č. 310/2013 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 

 evidencia: §6, §12  

 hlásenia: príloha č. 16  

vyhláška MŽP SR č. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom 

 evidencia: §10  

 hlásenia: §11, príloha č. 4 

Hlásenie o objeme výroby, dovozu,  
vývozu a reexportu za  
elektrozariadenia 

     zabezpečuje: NATUR-PACK   

    podáva sa na Recyklačný fond a príslušný 

           okresný úrad  

    termín: 31.01.2015, 30.04.2015,  

                         31.07.2015, 31.10.2015  

Hlásenie výrobcu elektrozariadení  
za rok 2014 

    zabezpečuje: NATUR-PACK 

    podáva sa na MŽP SR  

     termín: 31.03.2015                                   

4.) zákon o odpadoch – výrobca a dovozca batérií a akumulátorov 

 „Baterkárov“ rozdeľujeme na tri skupiny, podľa 

typu dovážanej batérie, a to na prenosné, automobilové 

a priemyselné. (viac sme sa tejto komodite venovali 

v predchádzajúcom špeciálnom vydaní NATUR-PACK 

NEWS) 

 

 Podobne ako výrobcom a dovozcom 

elektrozariadení, tak aj pre výrobcov a dovozcov batérií 

a akumulátorov zákon pr ipravil viacero povinností. 

Jednou z nich je povinnosť viesť a uchovávať evidenciu 

o množstvách batérií a akumulátorov, ktoré výrobca/

dovozca uviedol na slovenský trh. Ani v tomto prípade nie 

je zákonom predpísaný vzor takéhoto tlačiva.  NATUR-

PACK na základe kvartálnych výkazov od svojich klientov 

vedie a uchováva túto evidenciu za prenosné batérie 

a akumulátory v jednotlivých klientskych kontách na 

webstránke www.naturpack.sk, tak ako je tomu aj pri 

elektrozariadeniach či obaloch. 

 Okrem registračnej povinnosti v Recyklačnom 

fonde majú taktiež výrobcovia a dovozcovia batérií 

a akumulátorov aj povinnosť zasielania kvartálnych Hlásení 

o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu za batérie 

a akumulátory aj Recyklačnému fondu aj príslušnému 

okresnému úradu. Kvartálne výkazy vychádzajú z internej 

evidencie spoločnosti, ktorú je taktiež potrebné archivovať. 

 

 

 Ďalej majú výrobcovia a dovozcovia batérií 

a akumulátorov povinnosť podať ročné hlásenie, v ktorom 

sa uvedú množstvá batérií a akumulátorov, ktoré uviedli na 

trh, a pre ktoré zabezpečili zber, spracovanie a recykláciu 

(termín: do 28.2.2015). 

http://www.naturpack.sk
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Hlásenie o objeme výroby, dovozu, 
vývozu a reexportu za prenosné  
batérie a akumulátory 

     zabezpečuje: NATUR-PACK    

    podáva sa na Recyklačný fond a príslušný  

          okresný úrad 

  termín: 31.01.2015, 30.04.2015,  

                       31.07.2015, 31.10.2015  

Hlásenie o objeme výroby, dovozu, 
vývozu a reexportu za priemyselné  
a automobilové batérie 
a akumulátory 

!     zabezpečuje: výrobca, dovozca  

          priemyselných a automobilových batérií  

!     podáva sa na Recyklačný fond a príslušný  

          okresný úrad  
  termín: 31.01.2015, 30.04.2015,  

                       31.07.2015, 31.10.2015  

Evidencia priemyselných  
a automobilových batérií 
a akumulátorov 

!     zabezpečuje: výrobca, dovozca  

          priemyselných a automobilových 
          batérií  

!     nezasiela sa, len archivácia:  

          výrobca, dovozca priemyselných  
          a automobilových batérií  

Evidencia prenosných  

batérií a akumulátorov 

    zabezpečuje: NATUR-PACK  

           (na základe kvartálnych výkazov)   

    nezasiela sa, len archivácia: výrobca,  

           dovozca prenosných batérií  
           (na klientskom konte na webstránke  
           NATUR-PACK)  

 Ročné hlásenie za prenosné batérie (Hlásenie 

výrobcu batérií a akumulátorov o zbere, spracovaní 

a recyklácii použitých prenosných batérií a akumulátorov, 

§12 ods.2, §15 a §16, príloha č. 17 a 18 vyhlášky č. 

310/2013 Z. z.) a kvartálne  hlásenia o objeme výroby, 

dovozu, vývozu a reexportu za prenosné batérie,  

vypracováva a podáva za svojich klientov NATUR-PACK, 

na základe údajov z BaA výkazov. 

 

 Ročné hlásenie za ostatné druhy batérií, 

priemyselné a automobilové, (§48c ods. 13 zákona č. 

223/2001 Z. z.) a kvartálne hlásenia o objeme výroby, 

dovozu, vývozu a reexportu za tieto druhy batérií, NATUR-

PACK štandardne nezasiela. 
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Legislatíva: 
 
zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 399/2014 Z.z. 

 registrácia: §48c ods. 13 písm. a), b) a §48f ods. 4  

 evidencia: §48c ods. 13 písm. c) a §48f ods. 5  

 hlásenia: §48c ods. 13 písm. d) a §48f ods. 5  

 

vyhláška č. 310/2013 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 

 evidencia: §6, §12  

 hlásenia: §6, §12, príloha č. 16, 17, 18  

Hlásenie výrobcu batérií 
a akumulátorov za 
priemyselné a automobilové 
batérie a akumulátory 

!       zabezpečuje: výrobca, dovozca  

         priemyselných a automobilových  
         batérií  

!     podáva sa na MŽP SR 

  termín: 28.02.2015 

Hlásenie výrobcu batérií 

a akumulátorov o zbere,  

spracovaní a recyklácii  

použitých prenosných  

batérií a akumulátorov 

      zabezpečuje: NATUR-PACK 

    podáva sa na MŽP SR 

    termín: 28.02.2015 

2015 
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8  Ročné Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní 

s ním majú povinnosť podávať nasledovné subjekty: 

pôvodca odpadu (právnická osoba alebo fyzická osoba 

oprávnená na podnikanie, ktorej činnosťou vzniká odpad), 

držiteľ odpadu (pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, 

alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza), ten kto 

vykonáva zber odpadov (zberom je zhromažďovanie, 

triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účely ich 

prepravy), prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie 

odpadov a prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie 

odpadov.  

Najmä pôvodcovia odpadov občas zabúdajú na 

svoje povinnosti, napr. staré palety, použité papierové 

a plastové obaly, mazacie oleje a obaly z nich, farby a obaly 

z nich, odpady z výroby a spracovania potravín, nepodarky, 

ale aj vyradené elektrozariadenia (staré PC, kopírky) a staré 

baterky či tonery sú odpady, ktoré je potrebné odovzdať 

subjektu, ktorý je oprávnený k jeho prevzatiu (napr. 

zberová spoločnosť, spracovateľ), viesť o nich priebežne 

evidenciu na predpísanom tlačive (Evidenčný list odpadu, 

§6 a 7, príloha č. 7 vyhlášky č. 310/2013 Z. z.). V prípade, 

ak pôvodcovi odpadov za rok vznikne viac ako 50 kg 

nebezpečného odpadu, alebo viac ako 1 tona ostatného 

odpadu alebo sa jedná o biologicky rozložiteľný kuchynský 

a reštauračný odpad alebo vybrané odpady (uvedené 

v prílohe č. 9 vyhlášky č. 310/2013 Z. z.), má tento 

pôvodca povinnosť podať aj ročné Hlásenie o vzniku 

odpadu a nakladaní s ním do 31.1.2015!  

Spôsob vypĺňania tlačiva bol oproti 

predchádzajúcim rokom upravený. Aktuálny spôsob 

vypĺňania nájdete v prílohe č. 8 vyhlášky MŽP SR č. 

310/2013 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona o odpadoch na tomto linku. Tejto problematike bol 

venovaný priestor aj na tomto odkaze alebo v časopise 

Odpadové hospodárstvo 1/2015.  

NATUR-PACK, a.s. údajmi o vzniknutých 

odpadoch priamo v prevádzke od klientov nedisponuje, 

nemôže teda ani podávať tento typ hlásenia. 

5.) zákon o odpadoch – pôvodca, držiteľ odpadov 

Evidenčný list odpadu 

!    zabezpečuje: pôvodca, držiteľ odpadu  

!   nezasiela sa, len archivácia: pôvodca, držiteľ  

Hlásenie o vzniku odpadu  

a nakladaní sním 

!    zabezpečuje: pôvodca, držiteľ odpadu 

!    podáva sa na Recyklačný fond   

        a príslušný okresný úrad 

 termín: 31.01.2015                                                 

Legislatíva: 
 
zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 399/2014 Z.z. 

 evidencia: §19 ods. 1 písm. h) 

 hlásenia: §19 ods. 1 písm. i) 

 

vyhláška č. 310/2013 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 

 evidencia: §6, §7, príloha č. 7 

 hlásenia: §6, §8, prílohy č. 8, 9, 15 

2015 
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http://www.naturpack.sk/images/content/310_2013_vyhlaska%20k%20odpadom.pdf
http://www.odpady-portal.sk/Dokument/102316/ohlasovanie-odpadov.aspx
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Zákon o odpadoch a zákon o obaloch stanovujú množstvo povinností. Preto im venujeme priestor         

v každom čísle NATUR-PACK NEWS. V prípade otázok a možností zabezpečenia jednotlivých 

hlásení nás neváhajte kontaktovať. 

Vydáva: NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava 

tel.: +421-2-502 21 222 • e-mail: office@naturpack.sk • www.naturpack.sk 

Najdôležitejšie hlásenia  

v oblasti  

obalov a odpadov 

     Podrobnú tabuľku vhodnú na 
tlač nájdete v samostatnom súbore 

pdf na tomto linku. Pod tabuľkou 
nájdete aj odkazy na vzory tlačív, 

ako aj zoznam použitých skratiek.  

http://www.naturpack.sk/images/content/Najdolezitejsie%20hlasenia%20v%20oblasti%20obalov%20a%20odpadov_tla%C4%8D.pdf

