B US I N ESS SU PER B R AN DS

B US I N ESS SU PER B R AN DS

VY TRIEĎTE, MY SA POSTARÁME
HISTÓRIA
Spoločnosť ENVI - PAK
založili v roku 2003 veľké
medzinárodné podniky.
Expertízu, znalosti a skúsenosti
o fungovaní odpadového
hospodárstva zo zahraničia
prinášajú aj na Slovensko.
Sú nimi Coca-Cola,
Nestlé, Henkel, Tetra Pak,
P&G, Pepsi, Unilever
a Mondelez. ENVI - PAK
sa krátko po svojom vzniku
stal členom medzinárodného
združenia organizácií
zodpovednosti výrobcov
PRO Europe, prostredníctvom
ktorého získava a na Slovensku implementuje
medzinárodné know-how.
V roku 2013 ENVI - PAK spoločne
so 17 organizáciami založili medzinárodné
združenie EXPRA, ktorého cieľom je podpora
procesu rozšírenej zodpovednosti výrobcu
pre odpad z obalov s osobitným dôrazom
na odpad z domácností tak, aby jej členovia
dlhodobo prinášali najlepšie služby
za najnižšie udržateľné náklady svojim
klientom – výrobcom.
ENVI - PAK je najdlhšie pôsobiacou
organizáciou zodpovednosti výrobcov
na Slovensku, vďaka čomu má najbohatšie
praktické skúsenosti. Know-how čerpá
aj od nadnárodných výrobcov, ktorí majú
so systémom rozšírenej zodpovednosti
výrobcov bohaté skúsenosti. Je transparentnou
a otvorenou spoločnosťou pre všetky
subjekty, ktoré sa podieľajú na materiálovom
toku odpadov. Jej prioritou je neustále
zefektívňovať systém triedeného zberu,
zhodnocovania a recyklácie, a optimalizovať
jeho nákladovosť.
V oblasti poskytovania služieb v obalovoodpadovom hospodárstve má vedúcu
a stabilnú pozíciu na slovenskom trhu.
INOVÁCIE
Svojim klientom, ktorými sú najmä výrobcovia
baliaci svoje výrobky do obalov, poskytuje
OZV ENVI - PAK množstvo služieb
týkajúcich sa triedeného zberu odpadov.
Okrem plnenia povinností výrobcov
vyplývajúcich zo zákona o odpadoch,
odborného a právneho poradenstva
a pravidelných bezplatných seminárov
svojim klientom ako jediná OZV na Slovensku
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vypočítava úspory skleníkových plynov,
ktoré výrobca dosahuje vďaka účasti
na triedenom zbere odpadov v slovenských
mestách a obciach prostredníctvom OZV
ENVI - PAK (podľa metodiky vyvinutej
spoločnosťou BIO by Deloitte).
OZV ENVI - PAK financuje triedený zber
komunálnych odpadov v obciach a zároveň
kontinuálnym vzdelávaním motivuje občanov
v oblasti ochrany životného prostredia
a správneho triedenia odpadu.
Aj vo vzdelávaní ENVI - PAK prináša inovácie
– súčasťou edukatívnych pomôcok je
hra na triedenie odpadu pre počítače
a interaktívne tabule, on-line vzdelávanie,
množstvo videí či digitálny pracovný zošit.
ENVI - PAK disponuje dátami, ktoré
pomáhajú skvalitňovať služby pre všetkých
partnerov – výrobcov, obce i zberové
spoločnosti. Je to vďaka databázovému
systému pripravenému na mieru. Ten sa
každodennou spoluprácou s výrobcami
a samosprávami napĺňa informáciami.
Práva vďaka dôslednej evidencii dát mohol
ENVI - PAK ako prvá OZV na Slovensku
vytvoriť a publikovať rebríček miest
a obcí podľa toho, ako úspešné
sú v triedení odpadu.
HODNOTA ZNAČKY
ENVI - PAK si svojím úsilím, transparentnosťou
a húževnatosťou svojich zamestnancov
vybudoval povesť spoločnosti, ktorá
podniká poctivo a s ohľadom na záujmy
všetkých, na ktorých jej činnosť môže
mať vplyv. Pre ENVI - PAK je obzvlášť
dôležitá starostlivosť o životné prostredie,
zákazníkov, obchodných partnerov,

zamestnancov
a akcionárov. Medzi
najdôležitejšie
hodnoty ENVI - PAK
patrí profesionalita,
zodpovednosť,
transparentnosť,
kontinuita, skúsenosť
a spoľahlivosť.
ENVI - PAK už dlhé
roky aktívne robí
osvetu v oblasti
triedeného zberu.
Vďaka medzinárodne
registrovanej ochrannej
známke ZELENÝ BOD
širokú verejnosť informuje,
že obal s označením
patrí do triedeného zberu. Pamätajte
na to, keď ho na obale nájdete.
MARCOM A ÚSPECHY
OZV ENVI - PAK vypracovala komplexný
vzdelávací program „Vy len trieďte,
my sa postaráme“ určený všetkým
vekovým skupinám, pričom dôraz kládla
na vzdelávanie detí a mládeže. Program
je založený na vzdelávaní širokej verejnosti,
obyvateľov zmluvných obcí, výrobcov,
pedagógov základných a materských
škôl, podpore edukatívnymi vzdelávacími
pomôckami, ako aj na on-line materiáloch.
Pre širokú verejnosť ENVI - PAK vytvoril
a prevádzkuje internetovú stránku
www.triedime.sk. Obsahuje množstvo informácií
o správnom triedení – dostupné sú tu články,
videá a pribúdajú na nej moderné osvetové
a vzdelávacie materiály. Napríklad i možnosť
výpočtu ekologickej stopy – dopadu, ktorý
svojou každodennou činnosťou zanecháva
človek na životnom prostredí.
Veľmi obľúbenými sú i súťaže, ktoré ENVI - PAK
prostredníctvom stránky vyhlasuje (napr. Skvelé
zelené video, Triedenie hrou a pod.).
Veľkej obľube sa teší tematická odpadová
elektronická maľovanka, vďaka ktorej sa
deti predškolského veku naučia základy
správneho triedenia.
Pre stredoškolákov a dospelých na stránke
prebiehal vzdelávací projekt Test ekologickej
inteligencie určený pre všetkých, ktorí sa
chceli naučiť, ako sa správať k životnému
prostrediu. Počas 13 týždňov sa učili
o tom, ako netvoriť odpad, o skládkovaní,
recyklácii a triedení odpadu a svoje
vedomosti mohli preveriť v krátkych testoch.

HANA NOVÁKOVÁ
GENERÁLNA RIADITEĽKA A PREDSEDNÍČKA
PREDSTAVENSTVA OZV ENVI - PAK

Najšikovnejší získali certifikáty o úspešnom
absolvovaní vzdelávania. ENVI - PAK vytvoril
a prostredníctvom sociálnych médií, direct
mailov a webstránok šíril tri náučné videá
o triedení: „Musí vznikať toľko odpadu“,
„Triedime správne domáci odpad“,
„Vzdelávame sa a separujeme s triedime.sk“.
SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ
PODNIKANIE
ENVI - PAK podporuje triedeným zberom
odpadov z obalov a neobalových výrobkov
čistejšie Slovensko. Spoločnosť považuje
za kľúčový faktor svojej činnosti zvyšovanie
environmentálneho povedomia spotrebiteľov
a priemyselných subjektov a propagovanie
triedeného zberu komunálneho odpadu.
OZV ENVI - PAK sa aktívne zúčastnil

viacerých dobrovoľníckych akcií, akou
boli napríklad Naše mesto či spolupráca
s neziskovou organizáciou Lepší svet, kde
rozšíril spoluprácu aj v oblasti vzdelávania
a podpory ich chránenej dielne.
OZV ENVI - PAK spustila v roku 2014 projekt
s názvom Zodpovedná spoločnosť. Ide
o medzinárodný partnerský projekt zameraný
na posilnenie vedomostí, zručností a návykov
týkajúcich sa triedenia odpadov. Má tiež
dopomôcť ku zmene spotrebiteľského správania
a prevzatiu zodpovednosti za životné
prostredie. Účastníci projektu Zodpovedná
spoločnosť, aktívni v oblasti triedenia odpadu
a ochrany životného prostredia, majú
možnosť získať certifikát Zodpovedná
spoločnosť a byť titulovaní ako Zodpovedná
organizácia, Zodpovedná obec, Zodpovedná
škola či Zodpovedný občan.

„Už viac ako 15 rokov sú výrobcovia
združení v organizácii zodpovednosti
výrobcov (OZV) ENVI - PAK významným
partnerom slovenských obcí pre triedený
zber. Tímy našich manažérov a obchodných
zástupcov sú každý deň v teréne, venujú
sa plneniu služieb pre výrobcov a zároveň
zlepšujú triedený zber odpadov v obciach.
Edukatívnymi aktivitami zvyšujeme povedomie
o význame triedenia odpadu a ochrane
prírody, aby si obyvatelia uvedomili, že iba
ich pričinením bude Slovensko čistejšou,
zdravšou a krajšou krajinou pre naše deti.“
ZNAČKA A ČÍSLA
❍❍ SPOLOČNOSŤ ENVI - PAK
SA V ROKU 2017 POSTARALA
O 241 679 TON OBALOV
A NEOBALOVÝCH VÝROBKOV
SVOJICH KLIENTOV
❍❍ VO VIAC NEŽ 1 550 OBCIACH
NA SLOVENSKU ENVI - PAK
ZABEZPEČIL VYZBIERANIE 171 361 TON
ODPADOV. Z TOHO OBČANIA
V OBCIACH VYTRIEDILI 106 048 TON
❍❍ OZV ENVI - PAK ZA ROK 2017
VYNALOŽILA ZA TRIEDENÝ
ZBER V OBCIACH VIAC NEŽ
18 MILIÓNOV EUR, MESAČNE
V PRIEMERE 1,5 MILIÓNA EUR
❍❍ V ROKU 2017 SPOLOČNOSŤ
ENVI - PAK VYŠKOLILA PEDAGÓGOV
V 881 ZÁKLADNÝCH A MATERSKÝCH
ŠKOLÁCH A POSKYTLA IM POMÔCKY
NA VZDELÁVANIE DETÍ A ŠTUDENTOV
❍❍ V ROKU 2017 ENVI - PAK ROZDAL
DOMÁCNOSTIAM TAKMER
700-TISÍC TLAČENÝCH LETÁKOV
O SPRÁVNOM TRIEDENÍ, OBCIAM
A ZBEROVÝM SPOLOČNOSTIAM
POSKYTOL DESAŤTISÍCE NÁLEPIEK
NA KONTAJNERY
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