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Identifikačné údaje organizácie zodpovednosti výrobcov (ďalej „OZV“) 
 
 

Obchodné meno: NATUR-PACK, a.s. 

Adresa sídla: Bajkalská 25, 821 01 Bratislava, Slovenská republika  

 

IČO: 35 979 798 

DIČ: 2022130374 

IČ DPH: SK2022130374 

 

Webové sídlo: www.naturpack.sk  

 

Kontaktná osoba: RNDr. Michal Sebíň, PhD., riaditeľ 
Tel.: +421 918 675 733 

Fax: +421 2 700 21 225 

E-mail: sebin@naturpack.sk 

 

(ďalej „NATUR-PACK, a.s.“) 
 
 

 

V súlade s § 28 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), spoločnosť NATUR-

PACK, a.s., vypracovala túto správu o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov  
za kalendárny rok 2019 pre vyhradený prúd elektroodpadov (ďalej len „OEEZ“). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naturpack.sk/
mailto:sebin@naturpack.sk
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1. Uvedenie informácií podľa § 28 ods. 9 písm.  c) a k) zákona o odpadoch 

 
Informácie o postupe výberu osôb, prostredníctvom ktorých OZV zabezpečila činnosti 
zberu, prepravy, prípravy na opätovné použitie, zhodnotenia, recyklácie, spracovania a 
zneškodnenia 
Postup výberu osôb pre všetky uvedené činnosti je založený na nasledujúcich princípoch a 

podmienkach, tak aby boli dodržané všetky legislatívne požiadavky a požadované 
parametre: 

- Udelené autorizácie a súhlasy pre jednotlivé činnosti 
- Dodržiavanie požadovaných technických štandardov a spracovateľských kapacít 

- Regionálne pokrytie pri výhodných ekonomických podmienkach 

- Cenová výhodnosť 
- Doterajšie skúsenosti a spolupráca   

 

 
Informácie o spôsobe zabezpečenia zberu, zhodnotenia, recyklácie, spracovania 
a zneškodnenia vyhradeného prúdu odpadu 

 
Spôsob zabezpečenia činností v rámci systému nakladania s vyhradeným prúdom odpadu je 

založený na zmluvných vzťahoch s oprávnenými subjektmi zabezpečujúcich komplexné 
nakladanie s  OEEZ. Partneri zabezpečujú jednotlivé činnosti nakladania s oddelene 

zbieraným OEEZ z domácností a OEEZ iného ako z domácností, komplexne od zberu až po 
fázu zabezpečenia zhodnotenia odpadu.  

Zber OEEZ je zabezpečený nižšie uvedenými spôsobmi: 

a) spätný zber OEEZ u distribútorov elektrozariadení, t. j. z predajní, miest skladu alebo 

výdaja tovaru, s ktorými má NATUR-PACK, a.s., uzatvorené zmluvy, 

b) zberné miesta, 

c) zariadenia na zber, prevádzkované podnikateľmi oprávnenými na zber OEEZ, s ktorými je 

NATUR-PACK, a.s., v priamom zmluvnom vzťahu, 

d) zberné dvory, z ktorých NATUR-PACK, a.s., zabezpečuje zber OEEZ z obcí na základe 

zmluvného vzťahu s podnikateľmi oprávnenými na zber OEEZ, ktoré majú zmluvy s obcami, 

a s týmito obcami je NATUR-PACK, a.s., v nepriamom zmluvnom vzťahu, 

e) obce, z ktorých NATUR-PACK, a.s., zabezpečuje zber OEEZ na základe zmluvy s obcou 

alebo na základe zmluvného vzťahu s podnikateľmi oprávnenými na zber OEEZ, ktoré majú 
zmluvy s obcami, a s týmito obcami je NATUR-PACK, a.s., v nepriamom zmluvnom vzťahu, 

f) zber z firiem, inštitúcií, organizácií, ... na základe zmluvy. 
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Spoločnosť NATUR-PACK, a.s., poskytuje zazmluvneným elektropredajniam, zberným 

miestam a obciam kontajnery na zber OEEZ od obyvateľstva. Taktiež kontajnery poskytuje aj 
do zazmluvnených firiem a inštitúcií. 

Proces zberu je založený na systéme dopytov na odvoz OEEZ zadávaných cez webové 

sídlo NATUR-PACK, a.s. Všetci zazmluvnení partneri disponujú potrebnými oprávneniami 
(autorizácia, súhlasy) na zabezpečenie jednotlivých činností nakladania s OEEZ, vhodnou 

technológiou (kapacita, kvalita spracovania), s uplatňovaním princípu blízkosti. OEEZ je 

odoberaný buď oprávnenými podnikateľmi na zber OEEZ, alebo priamo spracovateľmi. Po 
prijatí OEEZ do zariadenia na nakladanie s OEEZ je tento odpad zaevidovaný (váženie 
OEEZ podľa kategórií) a následne dochádza k jeho spracovaniu a recyklácii. Informácie 

o spracovaných množstvách OEEZ, ako aj o splnení cieľov zhodnocovania a recyklácie 

OEEZ podľa prílohy č. 3 zákona o odpadoch oznamuje spracovateľ OZV. 

NATUR-PACK, a.s., zabezpečuje zber OEEZ všetkých kategórií elektrozariadení vo 

všetkých okresoch Slovenskej republiky kombináciou vyššie uvedených spôsobov zberu. 

 

2. Uvedenie informácií podľa § 28 ods. 9 písm. j) zákona o odpadoch 

Informácie o vlastníckych pomeroch 

Slovenské liehovary a likérky, a.s. – výška podielu na základnom imaní 50 % 

Ing. Vladimír Šinák – výška podielu na základnom imaní   50 % 

 

3. Uvedenie informácií podľa § 28 ods. 9 písm. d) zákona o odpadoch 

Informácie o splnení cieľov a záväzných limitov uvedených v prílohe č. 3 
a o presahujúcich množstvách 

Cieľ zberu elektroodpadu uvedený v prílohe č. 3 zákona pre rok 2019 je stanovený na 55 % 

priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v troch predchádzajúcich rokoch. 

OZV NATUR-PACK, a.s., tento cieľ splnila. 

Ciele zhodnotenia a recyklácie elektroodpadu uvedené v prílohe č. 3 zákona boli taktiež 
splnené a sú uvedené v prílohe 1.  

OZV NATUR-PACK, a.s., neboli od KC elektroodpad pridelené žiadne presahujúce 
množstvá podľa § 28 ods. 4 písm. q) zákona o odpadoch. 

Príloha 1: Miera zhodnotenia a recyklácie elektroodpadu    
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4. Uvedenie informácií podľa § 28 ods. 9 písm. f), g) a h) zákona o odpadoch 

Informácie o spôsobe financovania systému združeného nakladania s vyhradeným 
prúdom odpadu a nákladoch na činnosti vykonávané v systéme združeného 
nakladania s vyhradeným prúdom odpadu 

Výška celkových úhrad od zastúpených výrobcov: 656 341,- € 

 

Finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, 
zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného 
odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu: 647 255,14 €  

 

Informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty 

Zisk sa použije na plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch. 

 

Výška finančných prostriedkov vynaložených na propagačné a vzdelávacie aktivity 
a stručný popis týchto aktivít 
 

Výška finančných prostriedkov vynaložených na propagačné a vzdelávacie aktivity:  

8047,86 € 
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Prehľad informačných a vzdelávacích aktivít realizovaných spoločnosťou NATUR-
PACK, a.s., v oblasti odpadového hospodárstva a environmentálnej výchovy v období 
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. 
 

V roku 2019 pokračoval NATUR-PACK v aktivitách úspešne realizovaných v predošlom 
období, zároveň však pribudli nové a nadväzujúce vzdelávacie aktivity a projekty. 

Nižšie uvádzame prehľad nosných vzdelávacích aktivít na lokálnej a regionálnej úrovni  

(1. – 4.) a prehľad celoplošne realizovaných aktivít (1. – 6.), ktoré sa uskutočnili v rámci 

partnerských samospráv OZV NATUR-PACK, a to v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. 

V predmetnom období sme zabezpečovali  propagačné a vzdelávacie aktivity 
spĺňajúce podmienku § 7 vyhlášky 373/2015 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov 
vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov (ďalej len 
„vyhláška“) nižšie uvedenými spôsobmi: 

Aktivity s celoslovenskou pôsobnosťou podľa § 7, ods. 3, písm. a) vyhlášky 
V zmysle § 7, ods. 3, písm. a) vyhlášky 373/2015 Z. z. sme na celoslovenskej úrovni 

uskutočnili propagačné aktivity prostredníctvom vysielaní v Slovenskom rozhlase a Rádiu 

FM, doplnené reportážami vybraných periodík a portálov (Odpady-portal.sk, EURACTIV 

a pod.). Informácie boli zasielané prostriedkami elektronickej komunikácie v súlade  

s § 7, ods. 3, písm. b) bod 7 vyhlášky, a to prostredníctvom NATUR-PACK NEWS pre 

všetky partnerské obce a ich školy a prostredníctvom podstránky pre obce 

(https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-obce/) a informačných noviniek na 

hlavnej stránke www.naturpack.sk. 

Vzdelávacie programy pre školy v súlade s § 7, ods. 3, písm. b) bod 9 vyhlášky 
V nadväznosti na už bežiace vzdelávacie aktivity na školách (programy DAPHNE, program 
Zberný dvor, portál www.triedenieodpadu.sk, program pre filmový festival Ekotopfilm – 

Envirofilm, a obecné podujatia pre verejnosť) pripravil NATUR-PACK pre školy aj vlastné 
vzdelávacie aktivity. U detí základných škôl sa osvedčila zážitková forma vtiahnutia do 

problematiky triedenia a recyklácie odpadov.  
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Prehľad vzdelávacích aktivít: 

A. Lokálne a regionálne aktivity: 

1. Zážitková ekovýchova DAPHNE pre materské školy v spolupráci s OZV SEWA 
 

2. Putovný filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm v roku 2019 

3. Zážitkový program Zberný dvor 

4. Lektorská ekovýchova (školy, škôlky, obecné podujatia) 

 

B. Celoplošné vzdelávacie aktivity/informačné kampane: 

1. Tvorba originálneho vzdelávacieho webu k tabletovej hre Garbage Gobblers 

2. Vzdelávací portál www.triedenieodpadu.sk 

3. Alchýmia komunálneho odpadu – elektronická príručka o odpadoch 

4. Podstránka NATUR-PACK pre obce – vzdelávacie materiály  

5. Sociálne siete so vzdelávacím obsahom pre verejnosť 

6. Newslettery – NATUR-PACK NEWS 

 

C. Informačné aktivity uskutočnené prostredníctvom tlače, televízie, online portálov 

a sociálnych sietí 
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A. Lokálne a regionálne aktivity: 

1. Zážitková ekovýchova DAPHNE pre materské školy v spolupráci 
s OZV SEWA 
 

NATUR-PACK spolupracuje s organizáciou DAPHNE už od roku 2011. Výsledkom 
spolupráce je vytvorenie unikátnych ekovýchovných programov pre deti materských 
a základných škôl.  
 
Programy NATUR-PACK sa stali zároveň východiskom pre tvorbu nových zážitkových 
programov zameraných na odpady z batérií a akumulátorov, ktoré DAPHNE realizuje 
v spolupráci s OZV SEWA a ktoré sú súčasťou širšieho partnerstva OZV NATUR-PACK 
a OZV SEWA. V rámci tejto spolupráce vznikol úspešný projekt „Zbierame batérie so 
Šmudlom“, ktorý je určený pre materské školy Bratislavského a Trnavského kraja. Projekt 
prebiehajúci od marca 2017 má za cieľ vzdelávať deti predškolského veku v oblasti 
správneho triedenia odpadov, a to hravou a zážitkovou formou.  
 
Projekt tvoria dve navzájom súvisiace časti. Prvú časť predstavuje ekovýchova, v rámci 
ktorej sa deti učia spolu s kamarátom Šmudlom správne triediť odpady a dozvedia sa, prečo 
sa nesmú staré batérie vyhadzovať do obyčajného smetného koša alebo voľne do prírody. 
Druhú časť predstavuje praktická časť – zber starých použitých batérií do papierových 
krabičiek, tzv. B-boxov. 

v roku 2019 sa do projektu zapojilo 139 materských škôl. Ekovýchovný program absolvovalo 
takmer 7 000 detí a do zberu batérií sa zapojilo celkovo viac ako 15 500 detí.  
 

 
 

Obr. 1: Časť vizuálu z ponuky Daphne pre materské školy. 
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2. Putovný filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm v roku 2019 

 

OZV NATUR-PACK je aktívnym partnerom putovného filmového festivalu Ekotopfilm – 

Envirofilm od ročníka 2015/2016. Pre ročník 2018/2019 vytvorila naša partnerská nezisková 
organizácia EVIANA úplne nový koncept vzdelávacieho programu s názvom „Dajme hlavy 
dokopy“. Tento vzdelávací program je obsahovo zameraný na prierez tém obaly/neobalové 

výrobky, elektrozariadenia, batérie a akumulátory. Okrem toho v tom istom období pre 

NATUR-PACK pripravila ďalší zážitkový program Tatiana Zacharovská, autorka originálnej 
tabletovej hry Garbage Gobblers. O tomto vzdelávacom programe sa možno dozvedieť viac 
aj z aktuálnej reportáže na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti: https://bit.ly/2OEfhHN. 

Začiatkom roka 2019 sa v rámci festivalu Ekotopfilm – Envirofilm uskutočnilo zážitkové 
vzdelávanie v mestách Zvolen a Trebišov. Zúčastnilo sa ich spolu 1 469 žiakov základných 

a stredných škôl v rámci dopoludňajšieho programu pre deti, tzv. Junior festivalu.  

Okrem toho sa v okresnom meste Trebišov dňa 26. 3. 2019 uskutočnila aj diskusia pre 

verejnosť. Úvodom k diskusii bola v premiére odvysielaná aj reportáž z analýzy NATUR-
PACKu zameranej na úroveň triedenia papiera, skla a plastov v meste Trebišov 
(https://is.gd/LkRs0V). 

V máji 2019 sa v rámci festivalu Ekotopfilm – Envirofilm uskutočnilo zážitkové vzdelávanie 

v partnerskej samospráve OZV NATUR-PACK, a to v Bratislave. Zúčastnilo sa ho spolu 512 
žiakov základných a stredných škôl v rámci dopoludňajšieho programu pre deti, tzv. Junior 
festivalu. Z jedného z našich vystúpení sme spracovali videoreportáž 
(https://bit.ly/31LB2Mo) 

V jesenných mesiacoch sa uskutočnili vystúpenia lektorov NATUR-PACK v meste Senec, 

Žilina a Rimavská Sobota (22. 10. 2019 Senec, 19. – 20. 11. 2019 Žilina, 10. 12. 2019 R. 
Sobota). Celkovo sa ich zúčastnilo 1 978 detí. 

Zážitkový program je s úspechom využitý ako vzdelávacia aktivita OZV NATUR-PACK 

a OZV SEWA a pod gesciou organizačného tímu festivalu Ekotopfilm ho zažívajú aj deti 

mimo partnerských samospráv OZV NATUR-PACK a OZV SEWA. 

 
Doplňujúce informácie:  
 
https://www.ekotopfilm.sk/dajme-hlavy-dokopy/ 
https://bit.ly/31LB2Mo  

https://bit.ly/2OEfhHN
https://is.gd/LkRs0V
https://bit.ly/31LB2Mo
https://www.ekotopfilm.sk/dajme-hlavy-dokopy/
https://bit.ly/31LB2Mo
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Obr. 2: Vystúpenie NATUR-PACK na Ekotopfilme v meste Zvolen vo februári 2019.  
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3. Zážitkový program Zberný dvor 

 
V roku 2019 NATUR-PACK participoval na tvorbe unikátnej ekoknižky Branislava Jobusa 
pod názvom „Zberný dvor“. Naša spolupráca však pokračovala ďalej a už o pár mesiacov 
po vydaní knižky (jún 2019) sme spoločne pripravili aj zážitkový vzdelávací program nesúci 
ten istý názov. Program vedie deti k správnemu triedeniu odpadov vrátane odpadov 
z elektrozariadení. Na tvorbe programu sa podieľali naši lektori a lektorky z partnerských 
organizácií Ekovýlety, Deti čistej Zeme a EVIANA. 
 
Predpremiéra vzdelávacieho programu Zberný dvor sa uskutočnila na bratislavskej Magio 
pláži dňa 28. 7. 2019, premiéra v partnerskej samospráve Žilina v dňoch 17. – 18. 10. 
2019. Premiéry sa zúčastnilo takmer 900 detí zo Žiliny a okolitých obcí. 
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Obr. 3 a 4: Zážitkový program Zberný dvor v Aule Mestského úradu v Žiline,  

17. – 18. 10. 2019. 
 
 
 
 
Doplňujúce informácie:  
 
https://is.gd/ZRkwLb  
https://is.gd/7voYbf  
https://bit.ly/2C8uZqL 
 

https://is.gd/ZRkwLb
https://is.gd/7voYbf
https://bit.ly/2C8uZqL
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4. Lektorská ekovýchova (školy, materské školy, obecné podujatia 

a podujatia pre verejnosť) 
 
 
OZV NATUR-PACK v predmetnom období realizovala ekovýchovné programy pre materské, 
základné a stredné školy, obecné podujatia a podujatia pre verejnosť 
 
Tieto aktivity pre OZV NATUR-PACK zabezpečovali lektori organizácií EVIANA a Deti čistej 
Zeme a lektor pre oblasť juhozápadného Slovenska Mgr. Andrej Popovič 
(www.ekovýlety.sk). 
 
 
Príklady vybraných podujatí z roku 2019: 
 
 
Dňa 28. 7. 2019 sa na bratislavskej Magio pláži v popoludňajších hodinách uskutočnila 
predpremiéra ekovýchovného vzdelávacieho programu Zberný dvor nadväzujúceho na 
posolstvo rovnomennej knižky Branislava Jobusa. Účastníkom sa okrem samotného 
speváka a spisovateľa Branislava Jobusa prihovoril aj lektor ekovýchovy Mgr. Andrej 
Popovič. Súčasťou programu bolo aj vystúpenie Branislava Jobusa s kapelou Vrbovskí 
víťazi, v rámci ktorého odznelo viacero skladieb na recyklovaných hudobných nástrojoch 

vyrobených z odpadového materiálu (https://bit.ly/2Zr9bzF) 

 
Obr. 5: Predpremiéra ekovýchovného vzdelávacieho programu Zberný dvor  

na bratislavskej Magio pláži dňa 28. 7. 2019. 
 

http://www.ekovýlety.sk/
https://bit.ly/2Zr9bzF
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Spomedzi firemných podujatí možno spomenúť ekovýchovný program, resp. prednášku pre 
zamestnancov spoločnosti Brose, ktorú dňa 27. 8. 2019 realizoval náš lektor  
Mgr. Andrej Popovič v rámci podujatia Deň zdravia (https://is.gd/JNTZjV).  
 

 
Obr. 6: Prednáška lektora Mgr. Andreja Popoviča pre zamestnancov  

spoločnosti Brose v rámci podujatia Deň zdravia v Prievidzi dňa 27. 8. 2019. 
 
Ďalšiu prednášku pre 30 zamestnancov spoločnosti Panta Rhei zrealizoval náš lektor  
Mgr. Andrej Popovič dňa 6. 9. 2019 v Bratislave (https://is.gd/McQc3e).  
 

https://is.gd/JNTZjV
https://is.gd/McQc3e
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Obr. 7: Prednáška lektora Mgr. Andreja Popoviča pre zamestnancov  

spoločnosti Panta Rhei v Bratislave dňa 6. 9. 2019. 
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B. Celoplošné vzdelávacie aktivity/informačné kampane: 

 

1. Tvorba originálneho vzdelávacieho webu k tabletovej hre  
Garbage Gobblers 

 

V roku 2018 začal NATUR-PACK spolupracovať na tvorbe originálneho webu zameraného 
na komplexné zvyšovanie povedomia o zodpovednosti k tvorbe odpadov. Webový portál bol 

v testovacej verzii spustený ku koncu roku 2019 a oficiálne zverejnený na jar 2020. Ide 

o informačný a vzdelávací interaktívny webový portál nadväzujúci na posolstvo hry Garbage 

Gobblers. 

Informačný portál je vytvorený pre rodičov, učiteľov i samotné deti, obsahuje množstvo 
materiálov na stiahnutie a venuje sa prierezovo tematike triedenia a recyklácie odpadov 

vrátane témy elektroodpadov. 

 

Obr. 8: Vizuál webovej stránky k hre Garbage Gobblers. 
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2. Vzdelávací portál www.triedenieodpadu.sk 

V januári 2019 sme do správy získali vzdelávací portál www.triedenieodpadu.sk, ktorý sme 

v priebehu roka celý upravili a doplnili o aktuálne videoreportáže z YouTube kanála NATUR-

PACK verejnosti. Súčasťou portálu sú je aj téma elektroodpadov. Portál každoročne 
navštívia desiatky tisícok sledovateľov. 

 

 

Obr. 9: Vizuál informačného portálu www.triedenieodpadu.sk 
 

http://www.triedenieodpadu.sk/
http://www.triedenieodpadu.sk/
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3. Alchýmia triedenia komunálneho odpadu – elektronická  
príručka o odpadoch 

 
V spolupráci s organizáciou INCIEN sme pripravili pre verejnosť unikátnu príručku 
o odpadoch s názvom „Alchýmia triedenia komunálneho odpadu“. Príručka nadväzuje na 
pôvodný materiál pre Bratislavu, známy pod názvom Waste For Dummies, ktorého autorkami 
sú Barbora Nedeľková a Barbora Šablová. Príručka vzbudila obrovskú pozornosť a záujem o 
ňu prejavili aj ďalšie samosprávy. NATUR-PACK sa z tohto dôvodu rozhodol ponúknuť 
autorkám, ktoré zastrešila organizácia INCIEN, pomocnú ruku a výsledkom je aktualizovaný 
materiál pripravený pre všetky varianty triedeného zberu, s ktorými sa v našich partnerských 
obciach stretávame. 
 
Materiál je k dispozícii všetkým samosprávam i verejnosti na stiahnutie v časti NA 
STIAHNUTIE – Dokumenty OBCE. 

 
Doplnujúce informácie 
 
https://is.gd/oc9HRY  
https://is.gd/ABINWF  
 

    
Obr. 10: Vizuál príručky Alchýmia triedenia komunálneho odpadu  

(vizuál titulnej strany a časti venovanej elektroodpadom). 

https://is.gd/oc9HRY
https://is.gd/ABINWF
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4. Podstránka NATUR-PACK pre obce – vzdelávacie materiály  
 
Od roku 2018 má  NATUR-PACK plne funkčnú podstránku pre obce, prostredníctvom ktorej 
priebežne zverejňuje informačné a vzdelávacie aktivity. Nachádzajú sa v sekcii NA 
STIAHNUTIE v podsekcii Dokumenty OBCE (https://www.naturpack.sk/na-
stiahnutie/dokumenty-obce/) 
 
 
V predmetnom období vytvorila OZV NATUR-PACK pre partnerské samosprávy aj 
samostatný vzdelávací materiál č. 15 (z dňa 13. 3. 2019),  vzdelávací materiál č. 16 (z 
dňa 18. 6. 2019), č. 17 (z dňa 16. 9. 2019) a č. 18 (z dňa 23. 9. 2019), č. 19 (z dňa 4. 
10.2019), č. 20 (z dňa 24. 10. 2019), č. 21 (z dňa 12. 12. 2019) a 22 (z dňa 18. 12. 2019), 
ktoré sú k dispozícii na osobitnej podstránke pre samosprávy: https://www.naturpack.sk/na-
stiahnutie/dokumenty-obce/. 

 

Súčasťou vzdelávacích materiálov sú aj aktivity z oblasti správneho triedenia 
a z oblasti recyklácie elektorodpadov. 

 

 
 

https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-obce/
https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-obce/
https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-obce/
https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-obce/
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Obr. 11 – 14: Vizuál vybraných vzdelávacích materiálov na tému elektroodpady. 
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5. Sociálne siete so vzdelávacím obsahom pre verejnosť 
 
Sociálne siete OZV NATUR-PACK 

 
YouTube 
 
NATUR-PACK v máji 2019 spustil pravidelné zverejňovanie reportáží na YouTube kanáli 
NATUR-PACK verejnosti. V predmetnom období OZV NATUR-PACK spracovala 18 nových 
reportáží pre verejnosť. Videoreportáže sú zamerané na témy: predchádzanie vzniku 
odpadov, triedenie a recyklácia odpadov a vzdelávacie aktivity NATUR-PACK.  
 
YouTube kanál NATUR-PACK verejnosti vzbudil pozornosť a v predmetnom období 
sledovanosť všetkých videí dosiahla hranicu viac ako 274 000 zhliadnutí. S mimoriadnym 
ohlasom sa stretla reportáž o stláčaní obalov, reportáž o príručke Alchýmia odpadov, ako aj 
reportáž z premiéry zážitkového programu Zberný dvor. 
 
YouTube kanál NATUR-PACK verejnosti: https://www.youtube.com/user/videonaturpack  
 
Facebook 
 
Sociálna sieť Facebook je najviac rozvinutou sociálnou sieťou OZV NATUR-PACK a hlavnou 

sociálnou sieťou pre komunikáciu s verejnosťou. Prostredníctvom tejto sociálnej siete 
komunikujeme kampane, reportáže i vedomostné súťaže. V predmetnom období presiahol 

počet sledovateľov facebookovej stránky NATUR-PACK hodnotu 2 980. NATUR-PACK 

zverejňuje v priemere 3 – 5 príspevkov týždenne. 

Facebook OZV NATUR-PACK: https://www.facebook.com/naturpack.sk/ 
 
 
Instagram 
 
Instagram je rýchle sa rozvíjajúcou sociálnou sieťou OZV NATUR-PACK. Jeho príspevky sa 

vyznačujú silnou sociálnou aktivitou a dobrou odozvou. Podobne ako na Facebooku je 

hlavnou cieľovou skupinou tejto sociálnej siete verejnosť. V predmetnom období mala táto 

sieť viac ako 500 sledovateľov. 

Instagram OZV NATUR-PACK: https://www.instagram.com/naturpack/ 

 
LinkedIN 
 
Sociálnu sieť LinkedIN začala OZV NATUR-PACK budovať na jeseň 2017. Jej hlavnou 

cieľovou skupinou sú klienti a partneri NATUR-PACKu. V predmetnom období mal firemný 

profil 366 sledovateľov a osobné profily tímu NATUR-PACK už viac ako 9 500 kontaktov. 
S touto sociálnou sieťou aktívne pracuje približne ¼ zamestnancov NATUR-PACKu 

a využíva ju cielene pre komunikáciu dôležitých informácií pre našich klientov a partnerov. 

LinkedIN OZV NATUR-PACK: https://www.linkedin.com/company/natur-pack-a-s-/. 

https://www.youtube.com/user/videonaturpack
https://www.facebook.com/naturpack.sk/
https://www.instagram.com/naturpack/
https://www.linkedin.com/company/natur-pack-a-s-/
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Obr. 15: Vizuál príspevku na tému elektroodpadov uverejnenom  

na sociálnej sieti Facebook dňa 24. 7. 2019. 
 

 
Obr. 16: Vizuál príspevku na tému elektroodpadov uverejnenom  

na sociálnej sieti LinkedIN dňa 14. 10. 2019. 
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Obr. 17: Vizuál príspevku na tému elektroodpadov uverejnenom  
na sociálnej sieti Instagram dňa 23. 8. 2019. 
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6. Newslettery – NATUR-PACK NEWS 
 
 
V období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 zaslala OZV NATUR-PACK všetkým partnerským 
samosprávam 27 informačných newsletterov a14 zberovým spoločnostiam a 8 školám 
v partnerských samosprávach. 
 
OZV NATUR-PACK touto formou informovala o všetkých dôležitých aktualitách súvisiacich 
so zákonom o odpadoch, ako aj o uskutočňovaných a pripravovaných vzdelávacích 
aktivitách, ktoré môže partnerská samospráva a jej školy priebežne využívať.  
 
 

 

Obr. 18: Vizuál newslettera NATUR-PACK z dňa 16. 12. 2019  

– vyhlásenie predvianočnej súťaže. 

 



 

 
 

24 

C. Informačné aktivity uskutočnené prostredníctvom tlače, 
televízie, online portálov a sociálnych sietí 

 
 
RTVS – Rádio Slovensko – motivačný spot „Nehádžme všetko do jedného vreca“ 
 
V roku 2019 bol osemkrát do celoslovenského vysielania Rádia Slovensko odvysielaný 
špeciálne upravený spot zacielený na tému odpadov z elektrozariadení a odpadov z batérií. 
 
 
Partnerstvo s názorovým portálom Čierna labuť 
 
Aj v roku 2019 NATUR-PACK nadviazal na výbornú dlhoročnú spoluprácu s organizáciou 
CEEV ŽIVICA a stal sa aktívnym partnerom portálu Čierna labuť. Na tomto portáli minimálne 
na štvrťročnej báze prinášame zaujímavé reportáže na vybrané témy, ako je predchádzanie 
vzniku odpadov, triedenie a recyklácia odpadov a ochrana životného prostredia.  
 
Reportáže pozostávajú z online príspevku na portáli ciernalabut.sk, reportáže v Rádiu FM 
a reportáže na portáli YouTube (NATUR-PACK verejnosti).  
 
Reportáže zaznamenali mimoriadny ohlas, čo sa prejavilo aj na reaktivite verejnosti na 
sociálnych sieťach, kde odkazy na tieto reportáže patria medzi najúspešnejšie príspevky 
facebookového profilu NATUR-PACK i  čierna labuť. 
 
V predmetnom období vznikli nasledovné reportáže k téme elektrozariadení: 
 

• Jún 2019, Recyklácia elektroodpadu nestíha spotrebe 

Online reportáž na tému opraviteľnosti elektrozariadení.  
Odkaz: online reportáž: https://bit.ly/2RzTgJD 
Odkaz: Rádio FM: https://bit.ly/2J8vAIq 

 

 

Ďalšie vybrané reportáže na portáli čierna labuť: 
 
https://is.gd/Yh0JQ4  
https://is.gd/f43eZj  
 
 
 

https://bit.ly/2RzTgJD
https://bit.ly/2J8vAIq
https://is.gd/Yh0JQ4
https://is.gd/f43eZj
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Obr. 19: Vizuál loga portálu čierna labuť. 

 

Vybrané články k téme elektroodpadov:  

8. 7. 2019 Odpady-portal.sk (online) 

Názov reportáže: Kam s elektroodpadom a kde všade sa nachádza? 
(https://is.gd/oIvzLd) 

 
 

• 10. 10. 2019 Odpady-portal.sk (online) 
 

Názov reportáže: Elektroodpad z domácností. Čo o ňom viete? (https://is.gd/mvOoBV) 
 
 

• 11. 10. 2019 Euractiv.sk (online) 
 
Názov reportáže: Alchýmia odpadu do každej domácnosti na Slovensku 
(https://is.gd/fUVNKz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://is.gd/oIvzLd
https://is.gd/mvOoBV
https://is.gd/fUVNKz
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Príloha 1: Miera zhodnotenia a recyklácie elektroodpadu    

 

 

 


