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Environmentálna stratégia 
 
LORIKA Slovakia s.r.o. (ďalej len LORIKA) v oblasti likvidácie odpadov spolupracuje s firmou 
NATUR-PACK, a.s. Je to Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV), ktorá zabezpečuje pre 
výrobcov obalov a neobalových výrobkov plnenie všetkých povinností zhodnotenia a recyklácie 
odpadov z obalov a neobalových výrobkov v zmysle zákona o odpadoch vyplývajúcich z rozšírenej 
zodpovednosti výrobcov. 
LORIKA, ako dovozca produktov na slovenský trh, je podľa zákona tzv. výrobca obalov (všetky 
fólie a kartóny, v ktorých je tovar zabalený a ktorý uvádzame na trh SR), neobalových výrobkov 
(dávkovače z plastu, lepivé rohože, pásky, ktoré sú prvý raz uvádzané na trh SR) a výrobca 
elektrozariadení (sušiče). 
LORIKA musí viesť internú evidenciu a odpadoch, ktorú vypracúva manažér nákupu na 
základe príjemiek tovaru. Následne sú údaje zasielané elektronicky do spoločnosti NATUR-PACK. 
Táto spoločnosť potom za nás plní ciele recyklácie, povinnosti k triedenému zberu komunálneho 
odpadu a financuje zberné spoločnosti v daných mestách. 
Cieľom EÚ je navyšovanie recyklácie celkového odpadu z dnešných 50% na 65% v roku 2035. 
 
 
Chemické látky 
 
Čistiace a dezinfekčné prostriedky sú identifikované, označené a zaobchádza sa s mi tak, aby bola 
zaistená bezpečná manipulácia, presun a uskladnenie. 
 
 
Ciele našej firmy na znižovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie sú: 
 
• Nákup papierových produktov od dodávateľov s certifikátmi PEFC - drevo a nedrevné produkty 

lesa sú produkované za dodržiavania najvyšších ekologických, sociálnych a etických 
štandardov, alebo Ecolabel - environmentálna značka EÚ pre výrobcov produktov, ktoré 
spĺňajú vysoké environmentálne štandardy počas celého ich životného cyklu: od ťažby surovín 
po výrobu, distribúciu a likvidáciu. Environmentálna značka EÚ podporuje obehové 
hospodárstvo tým, že podporuje výrobcov, aby počas výrobného procesu generovali menej 
odpadu a CO2. Podporuje tiež prechod Európy na obehové hospodárstvo, v ktorom materiály 
tvoria slučku, t.j. tam, kde staré výrobky končia, začínajú nové. 

• Podpora cieľov spoločnosti NATUR-PACK uvádzaním pravdivých údajov vo výkazoch. 
• Triedenie odpadu v rámci firmy a skladu. 
 
        


