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SLOVMAS, a. s., Na paši 4, 821 02 Bratislava 

 

 

 

Správa o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly za obdobie 1.17.2018 
– 31.3.2018 

 

 

vypracovaná na základe § 28 ods. 4 písm. z) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

 

 

SLOVMAS, a. s. je organizácia zodpovednosti výrobcov založená podľa §28 zákona č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonáva 
svoju činnosť na základe autorizácií Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky: 

1. 0027/OBALY/OZV/A/16-3.3 pre obaly a neobalové výrobky, 
2. 0035/PNE/OZV/A/16-3.3 pre pneumatiky, 
3. 0061/OEEZ/OZV/A/16-3.3 pre elektrozariadenia kategórií 1, 2, 3, 4, 5a, 6, 7, 8, 9 a 10 a 
4. 0070/BaA/OZV/A/16-3.3 pre prenosné, automobilové a priemyselné batérie a akumulátory. 

 

 

 

 

Na základe požiadaviek zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene 
a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných 
ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení 
neskorších predpisov sú všetky údaje uvedené v tejto správe predmetom obchodného tajomstva 
spoločnosti SLOVMAS, a. s. V zmysle Usmernenia úradu k posudzovaniu obchodného tajomstva, 
dôverných informácií a osobných údajov je spoločnosť SLOVMAS, a. s. povinná tieto skutočnosti 
utajovať. 

 

 

 

V Bratislave 30. apríl 2018. 
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1. Úvod 
 

Rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej iba „MŽP SR“) 
č. 7283/2017-1.8, 34452/2017 zo dňa 31.7.2017 bola spoločnosti SLOVMAS, a. s. zrušená 
autorizácia na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly. Proti tomuto 
rozhodnutiu sa spoločnosť SLOVMAS, a. s. odvolala podaním rozkladu, následne minister životného 
prostredia Slovenskej republiky L. Szólymos listom č. 8675/2017-9.2(47/2017-rozkl.) potvrdil toto 
rozhodnutie. Proti rozhodnutiu ministra podala spoločnosť SLOVMAS, a. s. správnu žalobu na 
Krajský súd v Bratislave. Krajský súd v Bratislave priznal žalobe odkladný účinok, a to až do 
právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu vo veci samej. Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave 
bolo právnemu zástupcovi spoločnosti SLOVMAS, a. s. doručené dňa 23.4.2018. 

Z uvedeného vyplýva, že v období od 1.1.2018 do 31.3.2018, pre ktoré sa v zmysle požiadavky §28 
ods. 4 písm. z) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o odpadoch“), spoločnosť SLOVMAS, a. s. nemohla 
vykonávať činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly, ale  v termíne, v ktorom je 
povinná podať správu o činnosti v prvom štvrťroku 2018, už mala autorizáciu na výkon tejto 
činnosti, preto je táto správa spracovaná a v zmysle požiadavky zákona o odpadoch zaslaná na 
MŽP SR a uverejnená na webovom sídle spoločnosti. 

 

 

2. Údaje o vyhradenom prúde odpadov 
 (§28 ods. 9 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z.) 

 

Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej iba OZV) SLOVMAS, a. s. v období od 1.1.2018 do 
31.3.2018 zabezpečila zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, 
spracovanie a zneškodnenie 0 (nula) kg odpadov z obalov a 0 (nula) kg odpadov z neobalových 
výrobkov. 

 

 

3. Informácie o spôsobe zabezpečenia zberu, zhodnotenia, 
recyklácie, spracovania a zneškodnenia vyhradeného prúdu 
odpadov 

(§28 ods. 9 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z.) 

 

OZV SLOVMAS, a. s. v období od 1.1.2018 do 31.3.2018 nezabezpečovala zber, prepravu, prípravu 
na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie odpadov z obalov 
a odpadov z neobalových výrobkov. 
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4. Informácia o splnení cieľov a záväzných limitov uvedených 
v prílohe č. 3 a o presahujúcom množstve 

(§28 ods. 9 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z.) 

 

OZV SLOVMAS, a. s. v období od 1.1.2018 do 31.3.2018 neplnila ciele a záväzné limity pre odpady 
z obalov a pre odpady z neobalových výrobkov uvedené v prílohe č. 3 k zákonu č. 79/2015 Z. z.  

V sledovanom období OZV SLOVMAS, a. s. nevykázala presahujúce množstvá odpadov. 
 

 

5. Informácie o množstve vyhradených výrobkov uvedených na trh 
výrobcami združenými v OZV SLOVMAS, a. s. 

(§28 ods. 9 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z.) 

 

OZV SLOVMAS, a. s. v období od 1.1.2018 do 31.3.2018 nemala vo svojom systéme združeného 
nakladania s vyhradenými prúdmi odpadov združených výrobcov obalov a výrobcov neobalových 
výrobkov. 

 

 

6. Informácie o spôsobe financovania systému združeného 
nakladania s vyhradeným prúdom odpadov 

(§28 ods. 9 písm. f) a g) zákona č. 79/2015 Z. z.) 

 

OZV SLOVMAS, a. s. v období od 1.1.2018 do 31.3.2018 nefinancovala systém združeného 
nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov. 

 

 

7. Propagačné a vzdelávacie aktivity 
(§28 ods. 9 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z.) 

 

OZV SLOVMAS, a. s. nezabezpečovala propagačné a vzdelávacie aktivity zamerané na odpady 
z obalov a na odpady z neobalových výrobkov. OZV SLOVMAS, a. s. zabezpečila v súlade so 
zákonom o odpadoch a vyhláškou MŽP SR č. 373/2015 Z. z. propagačné a vzdelávacie aktivity 
zamerané všeobecne na všetky vyhradené prúdy odpadov. Aktivity boli vykonané: 

a) na celoslovenskej úrovni, 
b) na lokálnej úrovni. 
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7.1. Propagačné a vzdelávacie aktivity na celoslovenskej úrovni 
 

OZV SLOVMAS, a. s. v období od 1.1.2018 do 31.3.2018 zabezpečila propagáciu prostredníctvom 
inzercie v celoslovenskom časopise Odpadové hospodárstvo č. 1 a 2, ročník 2018. 

 

7.2. Propagačné a vzdelávacie aktivity na lokálnej úrovni so zameraním na 
konečného používateľa 

 

OZV SLOVMAS, a. s. v období od 1.1.2018 do 31.3.2018 zabezpečila propagačné a vzdelávacie 
aktivity na lokálnej úrovni: 

1. inzerciou vo všetkých okresoch v regionálnych časopisoch vydávaných vydavateľstvom 
Regionpress, 

2. rozposlaním letákov spoločnosti zmluvným distribútorom v každom okrese SR. 

 

7.3. Financovanie propagačných a vzdelávacích aktivít 
 

Financovanie propagačných a vzdelávacích aktivít bolo zabezpečené z prostriedkov vyzbieraných od 
výrobcov elektrozariadení, výrobcov batérií a akumulátorov a výrobcov pneumatík. Nakoľko 
v období, za ktoré je spracovaná táto správa, spoločnosť SLOVMAS, a. s. nemohla vykonávať 
činnosť OZV pre obaly, nemala ani prostriedky, z ktorých by financovala propagačné a vzdelávacie 
aktivity zamerané na odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov. 
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