
Týmto Vám dávame do pozornosti sériu videí "Čo kam patrí?", kde sa v najnovších častiach venujeme 
triedeniu jednotlivých materiálov ako sklo, plasty a postupne pribudnú aj ďalšie. Celú sériu videí 
nájdete tu [1]. 
 
   [1] 
 
Mobilná aplikácia Odvoz Odpadu 
 
Okrem inštruktážnych videí máme pre Vás skvelý tip, ako obyvateľom uľahčiť triedenie odpadu. Ide o 
mobilnú aplikáciu Odvoz Odpadu [2], ktorá prakticky nahrádza tlačené zberové kalendáre. 
Jej používanie je bezplatné a jednoduché. Obyvateľ si ju stiahne do telefónu s Os Android 
prostredníctvom obchodu Google Play, zo zoznamu si vyberie svoju obec a aplikáciu mu 
prostredníctvom notifikácie vždy pripomenie blížiaci sa zber triedeného odpadu. 
 
Pokiaľ aplikáciu už aktívne používate, odporúčame skontrolovať, či je v nej zberový kalendár pre 
tento rok aktuálny. Ak v nej Vaša obec nie je, môžete ju bezplatne zaregistrovať tu [3]. Následne 
vyplníte údaje o meste/obci a nastavíte svoj harmonogram zberu (môžete vytvoriť aj viacero 
okruhov, napr. podľa mestských častí). 
 
V prípade akýchkoľvek ďalších otázok ohľadom aplikácie môžete kontaktovať priamo jej správcu e-
mailom na podpora@odvoz-odpadu.eu. 
 
   [2] 
 
Získali sme ocenenie Green Brands Slovakia 
 
ENVI - PAK je čerstvým držiteľom ekologickej značky GREEN BRANDS Slovakia [4]. Toto ocenenie sme 
získali za vysokú úroveň ekologickej udržateľnosti a šetrnosti ENVI - PAK k životnému prostrediu. 
Ocenenie nám bolo udelené audítorskou spoločnosťou GREEN BRANDS Organisation so sídlom v 
Nemecku práve v roku, kedy si pripomíname 20 rokov od nášho založenia (r. 2003) poprednými 
výrobcami balených výrobkov s medzinárodným know-how. Podľa slov generálnej riaditeľky ENVI - 
PAK Hany Novákovej: _“je za spoločnosťou úspešný príbeh plný zmien súvisiacich s často sa 
meniacou legislatívou, ale aj istôt pre výrobcov a samosprávy, ktorí sa mohli vždy spoľahnúť na 
kvalitné služby a stopercentný servis pre klientov, obce a mestá”_. 
 
Okrem ocenení Zelená cena Via Bona, Zlatá lupa, Superbrands, Quality Choice Prize sa odteraz 
môžeme prezentovať ďalším významných ocenením za ekologickú uvedomelosť, udržateľné konanie 
a ochranu životného prostredia, klímy, prírody a prírodných zdrojov. 
 
   [4] 
 
Ďakujeme, že nám pomáhate vo vzdelávaní a informovaní obyvateľov Slovenska. 
 
Ak správne triedime, svet je krajší! 
 
Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich aj svojich 
občanov: 
 
 * Snažte sa odpad netvoriť vôbec. 
 * Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. 
 * Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastu žltá, kovu 
červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale: 
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 * Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a 
recyklovať. 
 * Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia 
prostredníctvom OZV ENVI - PAK. 
 * Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu. 
 
V prípade otázok nás kontaktujte: 
 
E-mail: obce@envipak.sk 
ENVI - PAK, a.s. • Galvaniho 15/A • 821 04 Bratislava www.envipak.sk [5] • www.triedime.sk [6] • 
www.vezmisi.ma [7] 
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