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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 2021 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. 
 
 



 

 

 

4 

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 2021 je stanovený na 65 % 
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: 555 906,- € 
 
 
Finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, 
zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného 
odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu: 555 874,- €  
 
 
Výška finančných prostriedkov vynaložených na propagačné a vzdelávacie aktivity 
a stručný popis týchto aktivít 
 
Výška finančných prostriedkov vynaložených na propagačné a vzdelávacie aktivity:  
13 320,60 € 
 
 
 
Informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty 
 
Zisk sa použije na plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch. 
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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. 2021 do 31. 12. 2021 
 
V roku 2021 OZV NATUR-PACK pokračovala 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. – 2.) a prehľad celoplošne realizovaných aktivít (1. – 7.), ktoré sa uskutočnili v rámci 
partnerských samospráv OZV NATUR-PACK, a to v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. 
 
Už v priebehu 1. štvrťroka 2020 zasiahla do výkonu našich vzdelávacích aktivít 
mimoriadna situácia v súvislosti so šírením koronavírusu a od 10. 3. 2020 do odvolania 
boli zrušené všetky lektorské ekovýchovné a iné obecné a verejné podujatia nášho tímu 
i  všetkých našich partnerov. Tieto obmedzenia mali dopad na priebeh aktivít aj v roku 
2021, nakoľko lektorská ekovýchova sa v partnerských samosprávach realizovala v 
obmedzenej miere. 
 
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 na Rádiu FM, doplnené ďalšími 
reportážami (portál ciernalabut.sk) 
 
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, portál 
www.garbagegobblers.sk a www.triedenieodpadu.sk) pripravil NATUR-PACK pre školy aj 
vlastné vzdelávacie aktivity. U detí základných škôl sa osvedčila zážitková forma vtiahnutia do 
problematiky triedenia a recyklácie odpadov.  

https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-obce/
http://www.naturpack.sk/
http://www.garbagegobblers.sk/
http://www.triedenieodpadu.sk/
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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. Lektorská ekovýchova a webináre NATUR-PACK 

 

B. Celoplošné vzdelávacie aktivity/informačné kampane 

 

1. Vzdelávací portál Garbage Gobblers 

2. Vzdelávací portál www.triedenieodpadu.sk 

3. Spolupráca s TASR 

4. Alchýmia komunálneho odpadu – elektronická príručka o odpadoch  

5. Podstránka NATUR-PACK pre obce – vzdelávacie materiály  

6. Sociálne siete so vzdelávacím obsahom pre verejnosť 

7. Newslettery – NATUR-PACK NEWS 

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

a sociálnych sietí 
 

http://www.triedenieodpadu.sk/
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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 aktivita – zber starých použitých batérií do papierových krabičiek, 
tzv. B-boxov. 

OZV NATUR-PACK sa do projektu „Zbierame batérie so Šmudlom“ určeného pre materské aj 
základné školy zapojila aj v roku 2021.  

 
Obr. 1: Časť vizuálu z ponuky Daphne pre materské školy.   
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2. Lektorská ekovýchova  
 
OZV NATUR-PACK v predmetnom období realizovala ekovýchovné programy pre materské a 
základné školy a podujatia pre deti a verejnosť. Niektoré z nich boli z dôvodu koronasituácie 
zrealizované online formou. 
 
Príklady vybraných podujatí z roku 2021, ktoré sa venovali téme triedenia a recyklácie 
odpadov vrátane elektroodpadov: 
 
Dňa 8. 7. 2021 náš lektor Mgr. Andrej Popovič zrealizoval pre deti ekovýchovný program v 
letnom tábore „Ekonomika v kruhu“ v Senci. 
 

 
Obr. 2: Fotodokumentácia z letného tábora „Ekonomika v kruhu“ v Senci dňa 8. 7. 2021. 

 
 
 

Koncom leta zrealizoval aj ekovýchovný program pre spoločnosť MAGNA SLOVTECA, 
s.r.o., ktorá je klientom OZV NATUR-PACK. Podujatie sa uskutočnilo v Novom Meste nad 
Váhom dňa 28. 8. 2021 a zúčastnilo sa ho 150 osôb. 
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Obr. 3: Fotodokumentácia z podujatia pre spoločnosť MAGNA SLOVTECA, s.r.o., 

 v Novom Meste nad Váhom dňa 28. 8. 2021. 
 

 
 
Začiatkom októbra (1. 10. 2021) sa v Bratislave uskutočnilo podujatie s názvom Magistrátny 
deň, na ktorom náš lektor Mgr. Andrej Popovič zrealizoval ekovýchovné aktivity pre verejnosť.  
 
V roku 2021 OZV NATUR-PACK realizovala aj populárno-náučné webináre o triedení a 
recyklácii odpadov. Viedli ich skúsení lektori, s ktorými na ekovýchove spolupracujeme už dlhé 
roky a verejnosť, žiaci i pedagógovia ich poznajú z rôznych zážitkových programov, ktoré sme 
uskutočnili v minulosti (lektorky z organizácie DAPHNE, Deti čistej Zeme, Odvážene - 
bezobalový obchod v Prešove, ako aj  lektor Andy Popovič). 
 
Webináre OZV NATUR-PACK sú určené pre pedagógov v partnerských samosprávach OZV 
NATUR-PACK a sú bezplatné.  
 
Prvé kolo webinárov sme venovali práci s portálom www.garbagegobblers.sk v marci 2021. 
Vzdelávací portál netradičnou formou vedie deti a ich rodičov k predchádzaniu vzniku, 
správnemu triedeniu a recyklácii odpadov. Portál získal koncom roka 2020 prestížne ocenenie 
Zlatý Mravec v kategórii environmentálna výchova. Ďalšie kolá webinárov sme zrealizovali 
v druhom a štvrtom štvrťroku 2021. Počas roka 2021 sme tak zrealizovali celkom 19 
webinárov pre pedagógov so vzdelávacím portálom www.garbagegobblers.sk. 
  

http://www.daphne.sk/
https://www.odvazenepresov.sk/
https://www.odvazenepresov.sk/
http://www.garbagegobblers.sk/
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Od mája 2021 sme začali realizovať nový program podporujúci vzťah detí k ochrane životného 
prostredia z dielne inštitútu aplikovanej ekológie DAPHNE. Je určený tým najmenším, deťom 
z materských škôl a žiakom 1. a 2. ročníkov ZŠ. Unikátny program prostredníctvom šiestich 
rozprávkových príbehov podporuje vzťah detí k ochrane prírody. Jedným z príbehov je téma 
triedenia odpadov. Počas roka 2021 sme zrealizovali celkom 22 webinárov pre pedagógov 
na motívy knihy „Napínavé dobrodružstvá Toly, Poly a Emila“, na ktoré sa prihlásilo 
celkom 410 záujemcov. 
 
Na našej webovej stránke je e-školeniam venovaná aj osobitná podstránka, cez ktorú sa môžu 
pedagógovia na e-školenia zaregistrovať:  
 https://www.naturpack.sk/sluzby/verejnost/vzdelavanie/webinare-natur-packu/  
 
 
Doplňujúce informácie:  
Novinky: https://is.gd/0LmWad, blog: https://is.gd/W8b0FQ, zoznam videí o Garbage 
Gobblers: https://bit.ly/3vkzLaB 
 

 
Obr. 4: Vizuál pozadia používaného počas e-školení pre pedagógov  

so vzdelávacím portálom Garbage Gobblers.  
 

https://www.naturpack.sk/sluzby/verejnost/vzdelavanie/webinare-natur-packu/
https://is.gd/0LmWad
https://is.gd/W8b0FQ
https://bit.ly/3vkzLaB
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Obr. 5: Vizuál pozadia používaného počas e-školení pre pedagógov na motívy knihy 

„Napínavé dobrodružstvá Toly, Poly a Emila“. 
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B. Celoplošné vzdelávacie aktivity/informačné kampane: 
 

1. Vzdelávací portál Garbage Gobblers 
 

Na jar 2020 bol spustený vzdelávací portál www.garbagegobblers.sk, ktorý moderným 
spôsobom učí deti, rodičov i učiteľov pracovať s témou odpadov a životného prostredia. 
Sůčasťou portálu sú aj sekcie venované elektroodpadom a batériám. 
 
Koncom roka 2020 získal portál Garbage Gobblers prestížne ocenenie, a to cenu Zlatý mravec 
2020 v kategórii Environmentálna výchova: https://bit.ly/2LYefXP.  
 
V roku 2021 sme v spolupráci s  autorkou portálu Táňou Zacharovskou vytvorili, na podporu 
práce s ním, originálny webinár pre pedagógov partnerských samospráv.  
 
Na webinár boli pozvaní pedagógovia zo všetkých patrnerských samospráv NATUR-PACK. 
Jeho cieľom bolo podnietiť pedagógov k samostatnému využívaniu tohto portálu pri svojej 
vlastnej pedagogickej práci. Témy portálu je možné využiť na rôznych vyučovacích 
predmetoch. 
 
V predmetnom období sme tiež zabezpečili aktualizáciu a rozšírenie portálu o tému 
zálohovania nápojových obalov. 
 

    

   
Obr. 6: Cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2020 v kategórii Environmentálna 

výchova získal vzdelávací portál a tabletová hra Garbage Gobblers. 
 

http://www.garbagegobblers.sk/
https://bit.ly/2LYefXP


 

 

 

14 

 
Obr. 7: Vizuál vzdelávacieho portálu www.garbagegobblers.sk 

 

http://www.garbagegobblers.sk/
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2. Vzdelávací portál www.triedenieodpadu.sk 
 
V predmetnom období bol priebežne aktualizovaný informačný portál OZV NATUR-PACK 
www.triedenieodpadu.sk, kde samosprávy nájdu informácie o hlavných druhoch odpadu, ako 
aj prehľad YouTube kanála NATUR-PACK verejnosti. Súčasťou portálu je aj téma 
elektroodpadov. Portál každoročne navštívia desiatky tisícok sledovateľov. 
 

 
Obr. 8: Vizuál informačného portálu www.triedenieodpadu.sk 

  

http://www.triedenieodpadu.sk/
http://www.triedenieodpadu.sk/
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3. Spolupráca s TASR 
 

V apríli 2021 tím NATUR-PACK začal aktívnu spoluprácu s TASR, v rámci ktorej 
na pravidelnej báze spracováva audiozáznamy o správnom triedení jednotlivých skupín 
odpadov vrátane témy elektroodpadov a odpadov z batérií a akumulátorov. Jednotlivé časti 
jedenásťdielneho seriálu ponúka TASR ako agentúrny obsah slovenským médiám v textovej 
aj zvukovej podobe. Textové výstupy môže verejnosť sledovať na portáli TASR www.teraz.sk. 
Viac informácií o vzdelávacom seriáli nájdete na blogu NATUR-PACK: https://is.gd/0xNVfS  
 

• Správne triedenie elektroodpadov: https://bit.ly/3f4K3qd  

• Správne triedenie odpadov z batérií a akumulátorov: https://bit.ly/2TJ0IXW  

 
Obr. č. 9 a 10: Vizuály k vzdelávaciemu seriálu v rámci spolupráce  

NATUR-PACK a TASR.  

http://www.teraz.sk/
https://is.gd/0xNVfS
https://bit.ly/3f4K3qd
https://bit.ly/2TJ0IXW
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4. Alchýmia komunálneho odpadu – elektronická príručka o odpadoch  
 
V októbri 2020 sme verejnosti priniesli aktualizovanú príručku o odpadoch s názvom Alchýmia 
triedenia komunálneho odpadu. Ide o druhú aktualizáciu príručky, ktorú sme pre verejnosť 
pripravili v spolupráci s organizáciou Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) v roku 2019, 
nadväzujúc na pôvodný materiál pre Bratislavu, známy pod názvom Waste For Dummies, 
ktorého autorkami sú Barbora Nedeľková a Barbora Šablová. 
 
Aktualizovaný materiál bol pripravený pre všetky varianty triedeného zberu, s ktorými sa v 
našich partnerských obciach stretávame. Materiál je voľne k dispozícii na stiahnutie, pre voľné 
šírenie a zdieľanie samosprávami i verejnosťou. Nachádza sa na našej webovej stránke v časti 
NA STIAHNUTIE – Dokumenty OBCE. Koncom roka 2021 sme začali pripravovať jeho tretiu 
aktualizáciu. 
 

 
Doplňujúce informácie:  
 
https://is.gd/lmkoX8  
https://is.gd/oc9HRY  
https://is.gd/ABINWF  
 

 
Obr. 11 a 12: Vizuál príručky Alchýmia triedenia komunálneho odpadu  

(vizuál titulnej strany a časti venovanej elektroodpadom). 
  

https://is.gd/lmkoX8
https://is.gd/oc9HRY
https://is.gd/ABINWF
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5. 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 
samostatné vzdelávacie materiály č. 32 (zo dňa 26. 3. 2021), č. 33 (zo dňa 18. 6. 2021), č. 
34 (zo dňa 28. 9. 2021), č. 35 (zo dňa 9. 12. 2021), 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  recyklácie elektroodpadov. 

 
 

 
Obr. 13 a 14: Vizuál vybraných vzdelávacích materiálov na tému elektroodpady. 

 
 
 
  

ELEKTROO DPADY

zaniesť do preda jní elektrozariadení pr i kúpe nového   

 elektrospotrebiča  – tzv. systém spä tného zberu

zaniesť na  zberný dvor

odovzdať pr i mobilnom zbere organizovanom v obci

odovzdať na  zbernom mieste elektroodpadu

ELEKTROODPAD 

nepatr í do zberných nádob na  zmesový komuná lny odpad.

Staré elektrozariadenia  môžeme:

 

https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-obce/
https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-obce/
https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-obce/


 

 

 

19 

6. Sociálne siete so vzdelávacím obsahom pre verejnosť 

 
YouTube 
 
NATUR-PACK v máji 2019 spustil pravidelné zverejňovanie reportáží na YouTube kanáli 

NATUR-PACK verejnosti. V roku 2021 OZV NATUR-PACK zverejnila celkom 50 nových 

reportáží pre verejnosť. Videoreportáže sú zamerané na témy: predchádzanie vzniku 

odpadov (zero waste), triedenie a recyklácia odpadov a vzdelávacie aktivity NATUR-PACK. 

YouTube kanál NATUR-PACK verejnosti vzbudil pozornosť a v predmetnom období 

sledovanosť všetkých videí presiahla hranicu 1 525 200 zhliadnutí a počet odberateľov 

dosiahol hodnotu 5 250.  

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  súťaže. V predmetnom období presiahol počet fanúšikov 
facebookovej stránky NATUR-PACK hodnotu viac ako 4 200. NATUR-PACK zverejňuje 
v priemere 4 – 5 príspevkov týždenne. Mimoriadny ohlas zaznamenalo živé video na tému 
správneho triedenia odpadov v období počas Vianoc, ako aj príspevky na tému medvede vs. 
odpadové kontajnery. 
 
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, hlavnou 
cieľovou skupinou tejto sociálnej siete je laická verejnosť. V predmetnom období dosiahol 
počet sledovateľov hodnotu 1 086. 
 
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 dosiahol 
firemný profil 975 sledovateľov a osobné profily tímu NATUR-PACK viac ako 11 000 kontaktov. 
S touto sociálnou sieťou aktívne pracuje približne viac ako 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 17. 12. 2021. 
 

 
Obr. 16: Vizuál príspevku na tému elektroodpadov uverejnenom  

na sociálnej sieti LinkedIN dňa 3. 8. 2021 
. 
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Obr. 17: Vizuál príspevku na tému elektroodpadov uverejnenom  
na sociálnej sieti Instagram dňa 25. 2. 2021. 
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7. Newslettery – NATUR-PACK NEWS 
 
 
V období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 zaslala OZV NATUR-PACK partnerským 
samosprávam, zberovým spoločnostiam a školám spolu 53 informačných newsletterov.  
 
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 zo dňa 10. 12. 2021: 
 VZDELÁVACIE AKTIVITY pre PARTNERSKÉ SAMOSPRÁVY.  
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Okrem newsletterov OZV NATUR-PACK komunikuje dôležité témy aj prostredníctvom 
webovej stránky www.naturpack.sk. Aktuálne informácie zverejňuje v sekcii Novinky 
(https://www.naturpack.sk/novinky/).  
 
Dôležité témy, zaujímavé a podnetné informácie k téme predchádzania vzniku odpadov, ich 
triedenia a recyklácie môže verejnosť nájsť aj v blogu OZV NATUR-PACK 
(https://www.naturpack.sk/o-nas/blog/).  
 
Na našej webovej stránke v sekcii Verejnosť v podsekcii VZDELÁVANIE sú zverejnené aj 
podcasty NATUR-PACKu, kde sme v predmetnom období zverejnili aj audionahrávku na 
tému „Správne triedenie elektroodpadov“. Celý seriál nájdete tu: 
https://www.naturpack.sk/sluzby/verejnost/vzdelavanie/podcasty-natur-packu/  
 
 

 
 

Obr. 19: Vizuál k audionahrávke na tému: „Správne triedenie elektroodpadov“. 
 
 

http://www.naturpack.sk/
https://www.naturpack.sk/novinky/
https://www.naturpack.sk/o-nas/blog/
https://www.naturpack.sk/sluzby/verejnost/vzdelavanie/podcasty-natur-packu/
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8. Informačné aktivity uskutočnené prostredníctvom tlače, televízie, online 
portálov a sociálnych sietí 

 
RTVS – Rádio Slovensko – motivačný spot „Nehádžme všetko do jedného vreca“ 
 
V roku 2021 bol celkovo štyrikrát do celoslovenského vysielania Rádia Slovensko odvysielaný 
špeciálne upravený spot zacielený na tému odpadov z elektrozariadení a odpadov z batérií, 
a to v týchto termínoch: 8. 2. 2021, 20. 5. 2021, 14. 9. 2021 a 18. 11. 2021. 
 

 
Partnerstvo s názorovým portálom čierna labuť 
 
Aj v roku 2021 NATUR-PACK nadviazal na dlhoročnú spoluprácu s organizáciou CEEV 
ŽIVICA a stal sa aktívnym partnerom portálu čierna labuť (www.ciernalabut.sk). Na tomto 
portáli prinášame zaujímavé reportáže na vybrané témy, ako je predchádzanie vzniku 
odpadov, triedenie a recyklácia odpadov a ochrana životného prostredia.  
 
V predmetnom období vznikla reportáž k téme elektrozariadení: 

• 25. 6. 2021 na tému: Podomoví zberači odpadu sú nebezpeční, spravidla na to 
nemajú žiadne povolenie, hovorí odborník na elektroodpad z Natur-Packu 
(+podcast) (https://bit.ly/3Aa0w7w) 

 

Obr. 20: Vizuál loga portálu čierna labuť. 

 
V roku 2021 boli zverejnené aj ďalšie reportáže na témy týkajúce sa odpadov 
z elektrozariadení, a to v nasledujúcich médiách:  
 

• 11. 1. 2021 Forbes.sk 
Názov reportáže: Rada číslo 11: Už ich nepotrebujem. Preto dám textilu, elektronike 
či nábytku druhú šancu (https://bit.ly/3A9Kquf) 

 

• 18. 5. 2021 Žena.pravda.sk 
Názov reportáže: Ako sa zbaviť malých elektrospotrebičov, keď doslúžia? Postupujte 
správne (https://bit.ly/3yrCDae) 
 

• 21. 12. 2021 Rádio Regina Stred  
Názov reportáže: Prečo elektroodpad nepatrí do prírody (Relácia: Publicistika, Poradie: 
1, Redaktor: Mário Špilberger) 

http://www.ciernalabut.sk/
https://bit.ly/3Aa0w7w
https://bit.ly/3A9Kquf
https://bit.ly/3yrCDae
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Príloha 1: Miera zhodnotenia a recyklácie elektroodpadu    
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