
  

   

 

Opäť tu máme obdobie podávania výkazov cez online systémy NATUR-PACK, a.s.,   

tentoraz za tretí kvartál 2015. Možnosť podávania výkazov je ešte pár dní možná. 

 

Nemožno zabúdať ani na stále platnú ohlasovaciu povinnosť výrobcov a dovozcov voči 

Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu. Pripravili sme pre vás aktualizáciu 

adries okresných úradov, ktorú môžete nájsť na našej stránke.  

 

Predmetná ohlasovacia povinnosť sa týka výrobcov a dovozcov nielen obalov ale aj vybraných výrobkov definovaných záko-

nom o odpadoch (č. 223/2001 Z. z.) a bližšie určených vyhláškou č. 127/2004 Z. z.. 

 

Aj v novom roku, po nadobudnutí účinnosti nového zákona, budú mať výrob-

covia a dovozcovia povinnosť plniť si vyššie uvedenú ohlasovaciu povinnosť. 

Je potrebné sa pripraviť na to, že môže dôjsť k úprave tlačiva. Bližšie sa zme-

nám budeme venovať až po zverejnení vyhlášok. 

 

Akékoľvek nejasnosti ohľadom výkazov a hlásení sa neváhajte spýtať, využiť 

na to môžete naše kontakty.  

KVARTÁLNE POVINNOSTI 

jeseň 
2015 

Termín podávania  

výkazov za 3.Q 2015: 

NATUR-PACK-u  

do 10.10.2015  

Hlásenie o objeme  

výroby, dovozu, vývozu  

a reexportu za 3.Q 2015: 

Recyklačnému fondu do 31.10.2015, 

okresnému úradu  

do 31.10.2015 

http://www.naturpack.sk/images/content/772015_Okresne_urady%281%29.pdf
http://www.naturpack.sk/legislativa/
http://www.naturpack.sk/legislativa/
http://www.naturpack.sk/kontakty/bratislava-centrala/
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VÁŽENÍ ČITATELIA NATUR-PACK NEWS 

Vážení čitatelia NATUR-PACK news, 

prvé jesenné dni tohto roka nám pri-

niesli neočakávaný „darček“. Stali sme 

sa víťazom Národnej podnikateľskej 

ceny za životné prostredie za rok 2015. 

Veľmi si toto ocenenie vážime zvlášť 

preto, že sa blíži desiate výročie zalo-

ženia našej spoločnosti. Ocenenie je 

ohodnotením nielen desiatich rokov 

nášho fungovania, ale najmä záväzkom 

do budúcnosti, aby sme nepoľavili 

a poskytovali rovnako kvalitné služby 

všetkým našim partnerom. 

  

 

Prajem Vám krásne a farebné jesenné 

dni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Michal Sebíň, PhD. 

riaditeľ 

 NATUR-PACK ŠPECIÁL NEWS 

Dňa 24.9.2015 bolo na stránke         

NATURPACK-u (www.naturpack.sk/o-

spolocnosti/natur-pack-news/) zverejne-

né špeciálne vydanie NATUR-PACK 

ŠPECIÁL NEWS 2 časť 1, ktoré je 

venované novému zákonu všeobecne so 

zameraním sa na obaly a neobalové 

výrobky.  

Druhá časť, ktorú uverejníme 

v priebehu niekoľkých týždňov sa 

bude venovať odpadom z elektro-

zariadení, batériám a akumulátorom, 

starým vozidlám a pneumatikám. 

NATUR-PACK ZÍSKAL 1. MIESTO V RÁMCI NÁRODNEJ PODNIKATEĽSKEJ 

CENY ZA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 2015 

Dňa 5.10.2015 získala spoločnosť NATUR-PACK 

a. s.,  1. miesto v rámci Národnej podnikateľskej 

ceny za životné prostredie v SR 2015, v kategórii 

Manažérstvo. Do tejto súťaže sa prihlásila so 

Schémou EMAS (The European            Eko-

Management and Audit Scheme), ako nástrojom 

podpory environmentálneho manažmentu spoloč-

nosti NATUR-PACk,a.s. Schéma EMAS je dob-

rovoľným nástrojom environmentálneho ma-

nažérstva pre organizácie, ktoré sa chcú  usilovať 

o posúdenie a zlepšenie svojho environmentál-

neho správania. 

 

http://naturpack.sk/o-spolocnosti/natur-pack-news/
http://naturpack.sk/o-spolocnosti/natur-pack-news/


3 

3  

2015 
jeseň 

ZÁKON O ODPADOCH 

Ako už iste viete nový zákon 

o odpadoch č. 79/2015 Z. z. nadobudne 

účinnosť 1. januára 2016 okrem vybra-

ných ustanovení, ktorých účinnosť je 

posunutá na neskôr (viac sa dočítate 

v dvanástej časti tohto zákona v § 135). 

 

Aktuálnou témou ohľadom nového 

zákona o odpadoch sú momentálne 

vyhlášky. Hor livo očakávame ich 

definitívne formulácie. Podrobnejšie 

informácie k vyhláškam sme Vám po-

skytli v predchádzajúcom čísle NP 

news. Vyhlášky vo verzii pred vstupom 

do medzirezortného pripomienkového 

konania sú neustále zverejnené aj na 

našom webe. Teraz je už len na minis-

terstve pripraviť konečné znenie jednot-

livých vyhlášok. Po ich zverejnení 

v zbierke zákonov Vám budú dostupné 

aj na našej stránke: www.naturpack.sk/

legislativa/. Predpokladáme, že by sa 

tak malo stať v novembri tohto roku.  

 

Začiatkom septembra ministerstvo stih-

lo vyhlásiť verejné obstarávanie             

k Informačnému systému odpadového 

hospodárstva (ISOH) na zabezpeče-

nie elektronizácie služieb v oblasti od-

padového hospodárstva. Systém by mal 

umožniť zhromažďovanie a následné 

spracovávanie všetkých relevantných 

údajov o odpadoch pôvodcov odpadu. 

Cieľom je aj optimalizovanie a zefek-

tívnenie vedenia evidencií a ohlasova-

ných údajov z evidencií pôvodcov         

a držiteľov odpadu, z evidencií o vnút-

roštátnej preprave nebezpečného odpa-

du a o cezhraničnom pohybe odpadu. 

MŽP vyčíslilo cenu nového IS na 

12 000 000 €. Pričom by mal byť finan-

covaný z Operačného programu Kvalita 

životného prostredia a spolufinancova-

ný zo štátneho rozpočtu. 

 

Veríme, že finálne vyhlášky budeme    

v dohľadnom čase poznať a informačný 

systém budeme môcť čoskoro použí-

vať.  

 VENUJEME SA AJ ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVE DOSPELÝCH 

V spoločnosti Orange Slovensko a.s. sme 17.9.2015 v rámci 

„Dňa separácie a zberu odpadov“ pokračovali 

v environmentálnej výchove dospelých. Zúčastnení boli   

tradične odmenení drobnosťami od NATUR-PACKu a mali 

možnosť si vyskúšať software „Neodpadni z odpadov“.    

Prekvapenie až pohoršenie z tvárí mnohých sa dalo vyčítať po 

zistení aké množstvo základných komodít je zastúpené 

v komunálnom odpade, čo bolo impulzom do diskusie 

o správnom separovaní olejov, batérií a iných komodít.  

VZDELÁVANIE V DRUHEJ ČASTI ROKA 

Po úspechu tradičných seminárov v prvom polroku 2015, 

kedy túto obľúbenú vzdelávaciu aktivitu využilo niekoľko 

desiatok spokojných účastníkov, pokračujeme aj v druhej 

časti roku 2015. Nemení sa ani názov dvoch druhov         

seminárov z ktorých si môžete vybrať „Obaly od A po Z“      

a semináru zameranom na elektroodpad s titulom 

„Elektroodpady a batérie“. 

  

Počas tejto jesene plánujeme zorganizovať bezplatné semi-

náre vo viacerých mestách od Košíc, Popradu cez Žilinu, 

Banskú Bystricu a Trenčín až po Nitru a Bratislavu 

(registrácia na www.naturpack.sk/seminare/). Chceme dať 

možnosť načerpať nové poznatky alebo si doplniť svoj       

rozhľad v problematike obalov a odpadov z obalov ale aj 

elektrozariadení, čo najväčšiemu počtu záujemcov. 

  

Prvé semináre uskutočnené v dňoch 22.-23.9.2015 

v Košiciach a ďalšie tri konané 6. - 8. 10. v Trenčíne              

a Bratislave potvrdili narastajúci trend záujmu o túto formu 

vzdelávania. Zúčastnili sa ich záujemcovia, ktorí spoločne     

s našimi environmentálnymi konzultantmi porovnali úskalia 

aktuálneho a nového zákona. Napriek tomu, že semináre sú 

aktualizované o najnovšie legislatívne informácie, ešte nie   

sú k dispozícii príslušné vyhlášky k novému zákonu o odpa-

doch, na ktoré netrpezlivo čakáme. 

 

 Ďalšie termíny a miesta našich bezplatných seminárov: 

Veríme, že sa nám podarí uľahčiť Vám prechod na nový  

zákon o odpadoch, plynulo zapracovať budúce vyhlášky do 

Vašich pracovných procesov a spoločne zvládnuť nový legis-

latívny systém obalov, elektrozariadení či batérií.  

13.10.2015 Obaly od A po Z  Žilina 

14.10.2015 Obaly od A po Z  Poprad 

03.11.2015 Obaly od A po Z  Nitra 

10.11.2015 Obaly od A po Z  Banská Bystrica 

10.11.2015 Elektroodpady a betérie Banská Bystrica 
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http://www.naturpack.sk/legislativa/pripomienkove-konania/
http://www.naturpack.sk/legislativa/
http://www.naturpack.sk/legislativa/
http://naturpack.sk/seminare
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V Slovenskej republike naďalej prebiehajú diskusie o právnej 

povahe ochrannej známky ZELENÝ BOD, ktorej majiteľom 

je nemecká spoločnosť Der Grüne Punkt – Duales System 

Deutschland GmbH („Spoločnosť DSD“). Ide predovšetkým 

o tému, či spoločnosti dovážajúce na Slovensko tovary, na 

obaloch ktorých je vyobrazený ZELENÝ BOD, sú alebo nie 

sú povinné uzatvárať licenčné zmluvy a platiť za takéto dová-

žané tovary licenčné poplatky. 

 

Práve v súvislosti s touto problematikou Okresný súd             

v Banskej Bystrici v nedávnom rozhodnutí (z marca 2015) 

zamietol žalobu Spoločnosti DSD poda-

nú voči významnému slovenskému do-

vozcovi a distribútorovi potravinárske-

ho tovaru. 

 

Spoločnosť DSD sa žalobou domáhala, 

aby bola dovozcovi uložená povinnosť 

odstrániť z obchodnej siete a zničiť 

všetok namietaný tovar s odôvodnením, 

že tento tovar je označený ochrannou 

známkou ZELENÝ BOD a dovozca 

distribúciou a predajom tohto tovaru na Slovensku údajne 

porušuje práva majiteľa ochrannej známky ZELENÝ BOD. 

 

Súd uplatnené nároky neakceptoval, žalobu v plnom   

rozsahu zamietol a Spoločnosti DSD uložil povinnosť na-

hradiť trovy konania, ktoré dovozcovi v súvislosti 

s podanou žalobou vznikli. 

 

Súd v odôvodnení svojho rozhodnutia, okrem iného, uviedol: 

„Je nevyhnutné uvedomiť si, že ochranná známka ZELENÝ 

BOD platí na Slovensku len ako služobná ochranná známka 

a v tejto oblasti ku konfliktu podnikateľskej činnosti účastní-

kov nedochádza. Ochranná známka nie je označením, ktoré 

existuje samo o sebe, ale vždy musí existovať v spojení 

s konkrétnym tovarom alebo službami. Odporca ako distribú-

tor tovarov s označením ZELENÝ BOD neposkytuje služby 

v oblasti odpadového hospodárstva, pre ktoré ostali tieto 

ochranné známky na Slovensku zapísané. Preto neťaží 

z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej 

známky ZELENÝ BOD a nekoná na jej ujmu.“ 

 

Súd ďalej v odôvodnení uvádza: „Pritom je zrejmé, že slu-

žobná ochranná známka ZELENÝ BOD stráca na území  

Slovenska svoju rozlišovaciu spôsobilosť v tom zmysle, že 

negarantuje nijaké služby alebo osobitný štandard nakladania 

s obalmi výrobkov s odpadom, lebo 

zákonná úprava v tejto oblasti vyžaduje 

rovnaké povinnosti pre členov 

i nečlenov systému ENVI-PAK 

a samotný systém ENVI-PAK vyšší 

ako zákonný štandard nakladania 

s obalmi a odpadom od svojich členov 

nevyžaduje. Argumentovať v ne-

prospech navrhovateľa možno podľa 

názoru súdu i zásadou vyčerpania práva 

z ochrannej známky, lebo je zrejmé, že 

výrobky, ktoré žiada navrhovateľ odstrániť, uviedol výrobca 

na trh v Európskej únii s ochrannou známkou navrhovateľa 

a so súhlasom navrhovateľa, sprostredkovaným spoločnosťou 

Eko-Ozra, s ktorou má uzatvorenú dohodu, a ktorá v mene 

navrhovateľa poskytuje licencie na používanie tejto ochran-

nej známky.“ 

 

V prípade záujmu o získanie podrobnejších informácií si mô-

žete celé znenie tohto súdneho rozhodnutia prečítať tu.  

 

Zároveň upozorňujeme, že tento rozsudok ešte nie je prá-

voplatný a krajský súd disponuje aj právomocou rozsudok 

zrušiť resp. zmeniť. 

 

ZELENÝ BOD - ZAMIETNUTIE ŽALOBY VOČI DOVOZCOVI POTRAVÍN 

EŠTE BLIŽŠIE K VÁM 

1.10.2015 otvárame pobočku v Nových 

Zámkoch. 

 

Postupom rokov otváraním nových po-

bočiek v Banskej Bystrici, Košiciach 

a v Žiline sme tento rok otvorili už  

druhú pobočku, a to v Nových 

Zámkoch s novou personálnou posilou 

Ing. Ladislavom Pálfym. Pobočka sa 

nachádza v blízkosti hlavného námestia 

na ulici P. Blahu 7/A.  

 

Ing. Ladislav Pálfy 

obchodník pre samosprávu 

P. Blahu 7/A, 940 01 Nové Zámky 

mobil: 0905 359 851 

email:    palfy@naturpack.sk 

web:      www.naturpack.sk 

http://www.naturpack.sk/images/content/rozsudok.pdf
mailto:palfy@naturpack.sk
http://www.naturpack.sk/
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NATUR – PACK pokračuje v podpore programu Zelená  

škola svojim aktívnym partnerstvom aj v práve začínajúcom 

školskom roku. 

 

Aktívni žiaci, inšpiratívni učitelia, atmosféra spolupráce, 

zmena myslenia a správania. Toto všetko sa spája so školami 

zapojenými v medzinárodnom programe Zelená škola. 

 

V školskom roku 2015/2016 oslávi Zelená škola už svoj  

jedenásty ročník. 

 

Školy, ktoré sa chcú do programu 

zapojiť, tak mohli urobiť  do        

15. septembra 2015 a stať sa    

súčasťou veľkej rodiny Zelených 

škôl. Do programu sa môže zapojiť 

každá materská, základná a stredná 

škola na Slovensku. 

NATUR-PACK PODPORUJE PROGRAM ZELENÁ ŠKOLA 

 

V obci Mužla, okres Nové Zámky, sa 

12. septembra 2015 uskutočnila udalosť 

„Kultúra v jesenných farbách“, pod 

organizačným patronátom Obecného 

úradu Mužla a Csemadok Mužla. Pri 

tejto udalosti nemohol NATUR-PACK 

chýbať. V množstve súťaží o najlepšie 

pagáčiky alebo najkrajšiu vyrezávanú 

dyňu sa nestratili ani environmentálne 

súťaže pre deti organizované spoloč-

nosťou NATUR-PACK.  

 

Najväčšiemu záujmu detí sa tešili hry 

Odpadové človeče, nehnevaj sa 

a puzzle. Každý účastník získal od spo-

ločnosti NATUR-PACK zaujímavú 

cenu a keďže deti výborne ovládajú 

triedenie odpadov v hre Odpadové člo-

veče získali aj medaily za správne trie-

denie odpadov. 

 

Táto hra zabodovala u najmenších aj 

o týždeň neskôr 19. septembra 2015 

v obci Varín, kde bola jednou zo sprie-

vodných hier počas druhého ročníka 

„Majstrovstiev sveta v KLOBÚČIKU 

HOP“. Tieto netradičné majstrovstvá 

prilákali vyše 300 hráčov z 13 krajín 

medzi ktorými nechýbali ani vzdialený 

Kazachstan či Taiwan. Táto vydarená 

akcia sa môže pochváliť viac ako 1000 

návštevníkmi z ktorých mnohí nazreli 

aj do stánku NATUR-PACK. 

 

Okrem Odpadového človeče bola veľ-

kým lákadlom aj hra pre všetkých 

s názvom Neodpadni z odpadov. Roz-

dávalo sa veľké množstvo cien vo   

forme tričiek, pasteliek či medaily. 

Hlavným ťahákom však bolo fotenie 

v ekorámčeku s následnou súťažou 

prebiehajúcou na sociálnej sieti facebo-

ok. Kto získal do 30.9.2015 najvyšší 

počet „lajkov“ so svojou fotografiou    

v „ekorámčeku“ mohol vyhrať Eko-

knižku ježka Separka a slimáčika    

Naturpáčika alebo USB kľúč 

s nahratým softvérom ,,Neodpadni        

z odpadov“. 

 

Dňa 24.9.2015 sa uskutočnili športové 

hry  pre žiakov základných škôl 

v obci Ružindol, pod záštitou združe-

nia miest a obcí v regióne JE Jaslovské 

Bohunice. 

 

Súčasťou týchto hier bola aj spoločnosť 

NATUR-PACK, ktorá do súťaží zapoji-

la aj environmentálnu výchovu. Žiaci 

základných škôl si mohli zmerať sily 

v skladaní puzzle načas, kde mohli zís-

kať hodnotné ceny (Ekoknižku ježka 

Separka a slimáčika Naturpáčika alebo 

USB so softvérom „Neodpadni 

z odpadov“). Samozrejmosťou bolo 

aj  ,,Odpadové človeče -nehnevaj sa“, 

kde si deti zmerali sily v triedení odpa-

du. Cieľom športových hier bolo rozví-

jať u mládeže športového ducha, rozhý-

bať ich pohybový aparát a podporiť 

myšlienku ,,fair play“. 

 

Každý, kto sa súťaží zúčastnil, si odnie-

sol  okrem zážitkov a vedomostí aj 

drobnosť od spoločnosti NATUR-

PACK. 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA DETÍ PO SLOVENSKU S NATUR-PACKOM 
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Podľa súčasne platného zákona 

o obaloch (č. 119/2010 Z.z.) som 

považovaný za tzv. povinnú osobu 

(balič/plnič). Čo sa pre mňa mení 

od 1.1.2016 v súvislosti s novým 

zákonom?   

 

ODPOVEĎ: Nový zákon o odpadoch 

č.79/2015 Z.z. je účinný od                   

1. januára 2016, s tým, že prechodnými ustanoveniami je 

účinnosť niektorých povinností posunutá na neskôr. 

Najpodstatnejšie zmeny sú: 

 

• ako balič/plnič budete považovaný za „výrobcu 

obalov“ (tento pojem nahrádza pôvodný pojem 

„povinná osoba“) – aj keď žiadny obal nevyrábate 

• zrušila sa spodná hranica 200 kg obalov/rok – 

v prípade, ak uvádzate na trh menej ako 200 kg obalov/

rok, tak od 1.1.2016 sa už aj za tieto malé množstvá 

musia plniť limity  

• zrušila sa výnimka pre nebezpečné obaly – ak 

uvádzate na trh obaly naplnené alebo znečistené 

zvyškami nebezpečných látok, už aj za tieto obaly sa od 

1.1.2016 plnia obalové limity! 

• zrušila sa povinnosť vypracovania programu 

prevencie – od 1.1.2016 už nemusíte sledovať, či 

uvediete na trh viac ako 10 t obalov/rok 

• ak používate drevené palety, tak tie sa budú od 1.1.2016 

evidovať až keď sa stanú odpadom, nie v čase ich prvého 

použitia ako doteraz 

• novovzniknutým OZV (pôvodné oprávnené organizácie) 

musíte poskytovať pravdivé a úplné údaje a uhradiť im 

skutočné náklady, ktoré im vznikli s nakladaním 

s odpadmi z obalov 

• nie je možná kombinácia plnenia prostredníctvom 

viacerých OZV – všetky obalové materiály si musíte 

plniť u jednej OZV, kombinácia viacerých OZV nie je 

možná 

• ruší sa Recyklačný fond – v prípade, že máte povinnosť 

zasielať hlásenia na Recyklačný fond a povinnosť platby 

do Recyklačného fondu, obidve povinnosti sa rušia od 

1.7.2016 (hlásenia na príslušný okresný úrad sa ale budú 

zasielať aj naďalej) 

• bude nová evidencia – tá bude ale upravená až vo 

vykonávacích vyhláškach 

Plnenie povinností prostredníctvom oprávnených organizácií 

podľa súčasného zákona sa uplatní až do 30.6.2016, nakoľko 

až od 1.7.2016 prídu do platnosti autorizácie 

novovzniknutých OZV. 

Novému zákonu o odpadoch a konkrétne obalom 

a neobalovým výrobkom, zmenám, porovnaniam, 

novinkám, sme sa venovali v špeciálnom vydaní NATUR-

PACK NEWS 2 časť 1, ktoré si môžete pozr ieť na našej 

webstránke v časti „Povinné osoby“. 

OTÁZKA PRE ENVIRONMENTALISTU 

2015 
jeseň 

PREDSTAVENIE TÍMU NATUR-PACK, a.s. 

Mgr. Daniel Kleman 

environmentálny konzultant  

Absolvoval päťročné magisterské štúdium na 

Katedre ekológie a environmentalistiky UKF 

v Nitre. Po skončení štúdia sa pracovne venoval 

oblasti nakladania s odpadmi v štátnej 

i podnikateľskej sfére. Na environmentálnom 

oddelení pracuje ako environmentálny konzul-

tant od roku 2015. 

Svoj voľný čas venuje športu, v zimnom období 

bedminton a lyžovanie, v letnom hlavne plážový 

volejbal a futbal, zaujíma ho príroda a turistika 

s domácim miláčikom. Medzi 

záľuby patria knihy, film 

a divadlo. 

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

kontakt: kleman@naturpack.sk  +421 905 661 186   /QR code/  
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