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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 (ďalej iba
„zákon o odpadoch“) a vykonáva svoju činnosť na základe autorizácií Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky:
1.
2.
3.
4.

0027/OBALY/OZV/A/16-3.3 pre obaly a neobalové výrobky,
0035/PNE/OZV/A/16-3.3 pre pneumatiky,
0061/OEEZ/OZV/A/16-3.3 pre elektrozariadenia kategórií 1, 2, 3, 4, 5a, 6, 7, 8, 9 a 10 a
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.
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1. Úvodné slovo
Vážené dámy, vážení páni,

pri ohliadnutí sa za rokom 2017 musíme konštatovať, že tento rok bol veľmi turbulentným
a náročným. Bol rokom, kedy sa v praxi naplno prejavil nový systém rozšírenej zodpovednosti
výrobcov. Po polročnej skúsenosti zo systému v druhom polroku 2016 už bolo možné optimalizovať
a zefektívniť niektoré procesy a predovšetkým systémy triedeného zberu a nakladania s oddelene
zbieranými zložkami komunálnych odpadov. Musíme vysoko vyzdvihnúť spoluprácu so zmluvnými
obcami a zberovými spoločnosťami, ktoré veľmi zodpovedne reagovali na potreby efektívneho
triedeného zberu. Výsledkom tohto spoločného úsilia bol nárast množstva vytriedených zložiek
komunálnych odpadov oproti predchádzajúcemu roku.
Bohužiaľ, rok 2017 bol aj začiatkom neustálej zmeny legislatívy, menil a dopĺňal sa zákon
o odpadoch aj vykonávacie vyhlášky. Nestálosť prostredia negatívne vplýva na dlhodobé
plánovanie, hospodárenie a stabilitu spoločnosti.
V oblasti pneumatík v roku 2017 došlo k nárastu počtu klientov – výrobcov pneumatík ako aj
množstva pneumatík uvedených na trh oproti roku 2016. Darilo sa nám priebežne zabezpečovať
odvoz odpadových pneumatík z distribučných miest a zabezpečiť ich recykláciu alebo energetické
zhodnotenie podľa zákonných požiadaviek. V tejto oblasti sme našli nových obchodných partnerov,
ktorí vedia pomôcť k zlepšeniu poskytovania našich služieb a k zrýchleniu procesov.
Našej organizácii zodpovednosti výrobcov sa podarilo splniť všetky ciele a limity dané zákonom
o odpadoch a pre svojich klientov zabezpečiť splnenie povinností výrobcov vyhradených výrobkov.
Rok 2017 bol však aj rokom neustálych kontrol, či už zo strany Ministerstva životného prostredia
alebo Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Výsledkom týchto kontrol bolo odobratie (zatiaľ
neprávoplatné) autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly od 1.1.2018,
avšak po tom, ako sa naša spoločnosť obrátila na súd, tento priznal našej žalobe odkladný účinok.
Predčasné uverejnenie neúplnej informácie zo strany Ministerstva životného prostredia o odobratí
autorizácie spôsobilo odchod mnohých klientov – výrobcov obalov a neobalových výrobkov, čo
malo mimoriadny vplyv na hospodárenie spoločnosti v nasledujúcom roku 2018.
Záverom by som chcela touto cestou poďakovať zamestnancom spoločnosti za odvedenú prácu
v uplynulom roku, najmä v súvislosti s náročnými kontrolami zo strany štátnych orgánov
a následnými právnymi krokmi našej spoločnosti. Takisto vďaka patrí i členom orgánov spoločnosti
a akcionárom a v neposlednom rade našim klientom, a obchodným partnerom za ich prejavenú
dôveru a úspešnú spoluprácu. Verím, že naša práca a dosiahnuté výsledky potvrdia našu snahu
o čo najlepšie a najkomplexnejšie služby v oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov.
Do ďalších rokov želám všetkým veľa pracovných úspechov a zmysluplne nastavený systém
odpadového hospodárstva, ktorý bude zameraný na spokojnosť výrobcov vyhradených výrobkov
a súčasne povedie k zvyšovaniu ochrany životného prostredia v Slovenskej republike.

Ing. Elena Bodíková, PhD.
predseda predstavenstva,
SLOVMAS, a. s.
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2. Údaje o vyhradených prúdoch odpadov
(§28 ods. 9 písm. a) zákona o odpadoch)
Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej iba OZV) SLOVMAS, a. s. v období od 1.1.2017 do
31.12.2017 zabezpečila zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu,
spracovanie a zneškodnenie celkovo 12 099,47 ton odpadov zaradených do vyhradených prúdov
odpadov v členení znázornenom na grafe 1.

odpady z obalov
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odpady z neobalových
výrobkov
elektroodpady
použité batérie a
akumulátory
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10%

odpadové pneumatiky

Graf 1: Pomerné množstvá vyhradených prúdov odpadov, pre ktoré zabezpečila organizácia
zodpovednosti výrobcov SLOVMAS, a. s. zber, zhodnotenie a recykláciu

3. Informácie o spôsobe zabezpečenia zberu, zhodnotenia,
recyklácie, spracovania a zneškodnenia vyhradených prúdov
odpadov
(§28 ods. 9 písm. c) zákona o odpadoch))

3.1 Odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov
OZV SLOVMAS, a. s. zabezpečila triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov
v zmluvných obciach, ktorých zoznam je uvedený v kapitole 9. Systém triedeného zberu v obciach
bol po odsúhlasení zo strany obce a zmluvnej zberovej spoločnosti upravený tak, aby zodpovedal
prinajmenšom požiadavkám na zabezpečenie minimálne štandardov zberu podľa požiadavky
legislatívy 1. OZV SLOVMAS, a. s. má vytvorený systém zmluvných vzťahov so zberovými
spoločnosťami, ktorých zoznam je uvedený v kapitole 3. Tieto zmluvné spoločnosti realizovali
triedený zber:

1

§ 14 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z. v aktuálnom znení pre
uvedené obdobie
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a) zložiek komunálnych odpadov (odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov)
z domácností,
b) zložiek komunálnych odpadov (odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov) od
právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorí majú prevádzku (sídlo)
v zmluvných obciach (podľa §80 ods. 1 zákona o odpadoch) v zmysle všeobecne
záväzného nariadenia danej obce.
Okrem zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov z obcí OZV SLOVMAS, a. s. na
základe predložených dokladov financovala aj triedený zber a následnú recykláciu odpadov
z obalov, ktoré vznikli z činnosti podnikateľských subjektov – klientov OZV.
Odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov, ktoré boli vyzbierané, boli následne
spracované a recyklované v zariadeniach na recykláciu daných odpadov. Podľa zmluvy, ktorú
spoločne uzatvorili OZV a zberové spoločnosti, je povinnosťou zberovej spoločnosti zabezpečiť
recykláciu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov. Zoznam zariadení na recykláciu,
v ktorých boli recyklované odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov v sledovanom
období, je uvedený v prílohe 2.

3.2 Elektroodpady
OZV SLOVMAS, a. s. zabezpečuje zber elektroodpadu tromi spôsobmi:
a) prostredníctvom spätného zberu
OZV má zmluvy na odber elektroodpadu vyzbieraného v rámci spätného zberu na predajných
miestach zastúpených výrobcov (klientov) a na ďalších miestach, najmä u distribútorov
zastúpených výrobcov (klientov). Elektroodpad bol z miest spätného zberu prepravovaný priamo
spracovateľmi elektroodpadu na základe zmluvných vzťahov. OZV na prepravu elektroodpadu
z miest spätného zberu nevyužíva služby externých prepravcov.
b) prostredníctvom mobilného zberu
Mobilný zber v obciach OZV zabezpečuje na základe zmlúv so spracovateľmi elektroodpadu a so
zberovými spoločnosťami oprávnenými na zber elektroodpadu.
c) prostredníctvom spoločností zabezpečujúcich zber elektroodpadu
OZV zabezpečuje triedený zber elektroodpadu na základe zmluvy so spracovateľmi elektroodpadu a
so zberovými spoločnosťami oprávnenými na zber elektroodpadu.
Zoznam miest spätného a oddeleného zberu elektroodpadov je uvedený v kapitole 9.
OZV SLOVMAS, a. s. prevádzkuje klientsku linku, na ktorej môžu klienti OZV nahlasovať požiadavky
na odvoz elektroodpadov z predajní (distribučných miest). SLOVMAS, a. s. prostredníctvom svojich
zmluvných partnerov (ich zoznam je uvedený v kapitole 3) zabezpečí odvoz elektroodpadov do
príslušného zariadenia na spracovanie elektroodpadov, ktoré má udelenú autorizáciu na
spracovanie danej kategórie (podkategórie) elektroodpadov.
Zariadenia na spracovanie elektroodpadov na základe zmluvy so spoločnosťou SLOVMAS, a. s.
zabezpečia prípravu na opätovné použitie a recykláciu elektroodpadov, či už vo svojom zariadení
alebo v inom recyklačnom zariadení, ktorých zoznam je uvedený v kapitole 3.
a) prostredníctvom zberných miest
OZV zabezpečuje prevádzku zberného miesta pre elektroodpad zo svetelných zdrojov a veľmi
malého elektroodpadu v spolupráci so spoločnosťou Real Conex spol. s r. o., Teslova 12, 821 02
Bratislava (IČO: 35 718 455).
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3.3 Použité batérie a akumulátory
Použité prenosné batérie a akumulátory
OZV SLOVMAS, a. s. zabezpečuje zber použitých prenosných batérií a akumulátorov niekoľkými
spôsobmi:
a) prostredníctvom spätného zberu a zberom na zberných miestach
OZV zabezpečuje odoberanie použitých prenosných batérií a akumulátorov na miestach distribúcie
prenosných batérií a akumulátorov, u predajcov elektrozariadení a na ďalších miestach do
vlastných boxov, ktoré sú vyhotovené v dvoch veľkostiach a označené tak, aby bolo jednoznačne
zrejmé, na aký účel sú určené. Boxy sú takisto označené logom OZV. Boxy sú rozmiestňované na
základe zmluvy („dohody o využívaní boxu“) s výrobcom vyhradeného výrobku (klientom OZV),
obcou, prípadne inou osobou (napr. distribútorom). Boxy sú vyvážané podľa potreby a požiadaviek
ich držiteľov, zvyčajne spolu s odvozom elektroodpadu zbieraného v rámci jeho spätného zberu
(zmluvní spracovatelia elektroodpadu, zberové spoločnosti) alebo iným zmluvným partnerom.
Vyobrazenie našich boxov sa nachádza v prílohe 3.
Okrem využitia vlastných boxov OZV využíva spätný zber na predajných miestach zastúpených
výrobcov (klientov) a na ďalších miestach, najmä u distribútorov zastúpených výrobcov (klientov).

b) prostredníctvom mobilného zberu
Mobilný zber v obciach OZV zabezpečuje na základe zmlúv so spracovateľmi elektroodpadu,
prípadne s inými zmluvnými oprávnenými osobami na zber prenosných batérií a akumulátorov.
c) prostredníctvom oddeleného zberu v miestach zberu elektroodpadu a na
zberných miestach ďalších zmluvných partnerov (vlastných alebo nimi
zazmluvnených)
OZV na základe zmluvy so spracovateľmi elektroodpadu, prípadne s inými oprávnenými osobami
na zber prenosných batérií a akumulátorov zabezpečuje oddelený zber použitých prenosných
batérií a akumulátorov v miestach zberu elektroodpadu, resp. ich zberných miestach (vlastných
alebo nimi zazmluvnených).
d) prenosné batérie a akumulátory zabudované v prístrojoch
OZV na základe zmluvy so spracovateľmi elektroodpadu zabezpečuje nakladanie s použitými
prenosnými batériami a akumulátormi v prístrojoch tak, že spracovatelia sú povinní prednostne
vybrať použité prenosné batérie a akumulátory z elektroodpadu pred ich ďalším spracovaním
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a následne oddelene skladovať do doby, kým budú odovzdané do zariadenia na spracovanie
použitých prenosných batérií a akumulátorov.
Spracovanie použitých prenosných batérií a akumulátorov, prípadne jeho sprostredkovanie,
zabezpečuje OZV prostredníctvom zmluvných vzťahov so spracovateľmi použitých batérií
a akumulátorov a ďalšími na príslušné činnosti oprávnenými zmluvnými partnermi.
Zoznamy miest spätného zberu, oddeleného zberu a rozmiestnenia boxov sú uvedené v prílohe 8
a v prílohe 9.

Použité automobilové batérie a akumulátory
OZV zabezpečuje spätný zber použitých automobilových batérií a akumulátorov v distribučných
miestach výrobcov vyhradených výrobkov (klientov) OZV. Zber použitých automobilových batérií
a akumulátorov zabezpečuje OZV najmä prostredníctvom zmluvných partnerov, ktorí majú udelený
súhlas na ich zber. Prostredníctvom oddeleného zberu sa vyzbiera väčšina použitých
automobilových batérií a akumulátorov. Zmluvní partneri zabezpečujú odovzdanie vyzbieraných
použitých automobilových batérií a akumulátorov na recykláciu do autorizovaného zariadenia na
spracovanie použitých automobilových batérií a akumulátorov alebo do podobného zariadenia v
zahraničí.

Použité priemyselné batérie a akumulátory
Zber použitých priemyselných batérií a akumulátorov zabezpečuje OZV prostredníctvom zmluvných
partnerov, ktorí majú udelený súhlas na zber na ich zberných miestach a aj priamo u klientov OZV.
Zmluvní partneri zabezpečujú spracovanie použitých priemyselných batérií a akumulátorov alebo
jeho sprostredkovanie a odovzdanie recyklovateľných materiálov do zariadení na zhodnocovanie
v krajinách Európskej únie, pokiaľ sa v Slovenskej republike takéto zariadenia.
Zoznam miest zberu použitých batérií a akumulátorov je uvedený v kapitole 9. Zoznam zmluvných
partnerov na zber a spracovanie použitých batérií a akumulátorov je uvedený v kapitole 3.

3.4 Odpadové pneumatiky
Zber a následné spracovanie odpadových pneumatík v hodnotenom období SLOVMAS, a. s.
zabezpečovala v servisných a distribučných miestach klientov – výrobcov (dovozcov) pneumatík.
Spoločnosť prevádzkuje klientsku linku (elektronickú aj telefonickú), na ktorú klienti a ich
distribútori nahlasujú požiadavky na odvoz odpadových pneumatík na ďalšie spracovanie. Následne
SLOVMAS, a. s. prostredníctvom svojich zmluvných partnerov zabezpečí prepravu odpadových
pneumatík do niektorého zo zariadení na energetické a materiálové zhodnotenie v SR alebo
v zahraničí.
OZV SLOVMAS, a. s. zabezpečila odvoz a následné spracovanie odpadových pneumatík
z nasledujúcich obcí: Trnava, Svätý Jur, Tuchyňa, Bánovce nad Bebravou, Omšenie, Rybany, Horné
Vestenice, Skalité a Pruské.
Zoznam zberných miest odpadových pneumatík je uvedený v kapitole 9.
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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 o odpadoch)

V sledovanom období boli platné nasledovné ciele a záväzné limity uvedené v prílohe č. 3 k zákonu
o odpadoch:

4.1.

Cieľ odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov

Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov je dosahovať:
1. celkovú mieru zhodnocovania najmenej vo výške 60 % hmotnosti odpadov z obalov,
2. celkovú mieru recyklácie najmenej vo výške 55 % a najviac vo výške 80 % celkovej hmotnosti
odpadov z obalov,
3. mieru zhodnocovania pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) najmenej vo výške
a) 60 % hmotnosti sklenených odpadov z obalov,
b) 68 % hmotnosti papierových odpadov z obalov (vrátane kartónu a lepenky),
c) 55 % hmotnosti kovových odpadov z obalov,
d) 48 % hmotnosti plastových odpadov z obalov,
e) 35 % hmotnosti drevených odpadov z obalov,
4. mieru recyklácie pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) najmenej vo výške:
a) 60 % hmotnosti sklenených odpadov z obalov,
b) 60 % hmotnosti papierových odpadov z obalov (vrátane kartónu a lepenky),
c) 55 % hmotnosti kovových odpadov z obalov,
d) 45 % hmotnosti plastových odpadov z obalov,
e) 25 % hmotnosti drevených odpadov z obalov.

4.2.

Ciele zberu elektroodpadov a minimálne ciele zhodnotenia a recyklácie
elektroodpadov

1. Cieľ zberu elektroodpadu v roku 2017: hmotnosť zodpovedajúca podielu 49 % z priemernej
hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v Slovenskej republike v troch predchádzajúcich
rokoch.
2. Minimálne ciele zhodnotenia a recyklácie elektroodpadu
a) v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do kategórie 1 alebo 10 zhodnocuje 85 %
a pripravuje na opätovné použitie a recykluje 80 %,
b) v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do kategórie 3 alebo 4, sa zhodnocuje
80 % a pripravuje na opätovné použitie a recykluje 70 %,
c) v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do kategórie 2, 5, 6, 7, 8 alebo 9, sa
zhodnocuje 75 % a pripravuje na opätovné použitie a recykluje 55 %,
d) v prípade plynových výbojok sa recykluje 80 %.
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4.3.

Ciele zberu a recyklácie použitých batérií a akumulátorov

Cieľ zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov pre jednotlivého výrobcu prenosných
batérií a akumulátorov pre rok 2017 je množstvo použitých prenosných batérií a akumulátorov,
ktoré zodpovedá 45 - percentnému podielu z množstva prenosných batérií a akumulátorov ním
uvedených na trh Slovenskej republiky v roku 2016.
Cieľ zberu použitých automobilových batérií a akumulátorov pre jednotlivého výrobcu
automobilových batérií a akumulátorov pre rok 2017 je množstvo použitých automobilových batérií
a akumulátorov, ktoré zodpovedá jeho trhovému podielu aplikovanému na súhrnné množstvo
automobilových batérií a akumulátorov uvedených na trh Slovenskej republiky v roku 2016.
Cieľ zberu použitých priemyselných batérií a akumulátorov pre jednotlivého výrobcu priemyselných
batérií a akumulátorov pre rok 2017 je množstvo použitých priemyselných batérií a akumulátorov,
ktoré zodpovedá jeho trhovému podielu aplikovanému na súhrnné množstvo priemyselných batérií
a akumulátorov uvedených na trh Slovenskej republiky v roku 2016.
Pre rok je 2017 cieľ recyklácie použitých batérií a akumulátorov 100% z množstva vyzbieraných
použitých batérií a akumulátorov za rok 2016.

4.4.

Plnenie cieľov spoločnosťou SLOVMAS, a. s.

OZV SLOVMAS, a. s. splnila všetky ciele a záväzné limity uvedené v prílohe č. 3 k zákonu
o odpadoch.
V sledovanom období OZV SLOVMAS, a. s. vykázala presahujúce množstvo elektrozariadení
v objeme 105,869 t, pričom žiadala Koordinačné centrum KC elektroodpad, družstvo
o prerozdelenie len v objeme 46,025 t, nakoľko ostatné bolo potrebné pre splnenie povinností
podľa § 28 ods. 4 písm. d. bod 2 zákona o odpadoch. Koordinačné centrum do dnešného dňa
vykázané presahujúce množstvo neprerozdelilo.
Presahujúce množstvo vzťahujúce sa k súhrnnému zberovému podielu výrobcov obalov
zastúpených v systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov organizácie zodpovednosti výrobcov
SLOVMAS, a. s. v roku 2017 bolo v objeme 265,671 t odpadov z obalov. Koordinačné centrum do
dnešného dňa vykázané presahujúce množstvo neprerozdelilo.
Pre ostatné vyhradené prúdy odpadu (neobalové výrobky, batérie a akumulátory, pneumatiky)
neboli vykázané presahujúce množstvá.
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5. Informácie o množstve vyhradených výrobkov uvedených na trh
výrobcami združenými v OZV SLOVMAS, a. s.
(§28 ods. 9 písm. e) zákona o odpadoch)

OZV SLOVMAS, a. s. plnila vyhradené povinnosti zastúpených výrobcov v celkovom objeme
14 213,428 ton vyhradených výrobkov uvedených na trh SR v roku 2017. Údaje o množstvách
vyhradených výrobkov v členení na:
1.

2.

3.
4.

5.

obaly v členení na obaly určené do domácností a iné ako určené do domácností:
a.
z papiera,
b.
z plastov,
c.
z kovov
d.
zo skla,
neobalové výrobky
a.
z papiera
b.
z plastov
c.
zo skla
elektrozariadenia v členení na jednotlivé kategórie,
batérie a akumulátory v členení na
a.
prenosné,
b.
automobilové,
c.
priemyselné,
pneumatiky

sú uvedené v grafoch 2 – 6.

sklo

plasty

papier a
lepenka

VKM na báze
lepenky

z domácností

Kovy

Drevo

Ostatné

iné ako z domácností

Graf 2: Množstvá obalov uvedených na trh zastúpenými výrobcami v roku 2017
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1%

2%

11%

Sklo
Plasty
Papier a lepenka
VKM na báze lepenky

86%

Graf 3: Množstvá neobalových výrobkov uvedených na trh zastúpenými výrobcami v roku 2017

kategória kategória kategória kategória kategória kategória kategória kategória kategória kategória
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

z domácností

iné ako z domácností

Graf 4: Množstvá elektrozariadení uvedených na trh zastúpenými výrobcami v roku 2017
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1%

2%

prenosné
automobilové
priemyselné

97%

Graf 5: Množstvá batérií a akumulátorov uvedených na trh zastúpenými výrobcami v roku 2017

2017

2016

Graf 6: Množstvá pneumatík uvedených na trh zastúpenými výrobcami v roku 2017
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6. Informácie o spôsobe financovania systému združeného
nakladania s vyhradenými prúdmi odpadov
(§28 ods. 9 písm. f) a g) zákona o odpadoch)

6.1.

Príjmy OZV SLOVMAS, a. s.

V sledovanom období príjmy spoločnosti boli tvorené výlučne príspevkami klientov – výrobcov
vyhradených výrobkov, ktoré sa vypočítali ako súčin množstva vyhradeného výrobku uvedeného na
trh jednotlivým výrobcov v období, za ktoré sa plnili povinnosti (štvrťročne) a recyklačného
poplatku. Recyklačný poplatok bol stanovený na základe reálnych potrieb financovania triedeného,
spätného a oddeleného zberu vyhradených prúdov odpadov v množstvách potrebných na splnenie
cieľov a záväzných limitov, v prípade odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov ako
súčasti komunálnych odpadov v množstve, v akom sa odpady tvorili nezávisle od záväzných
limitov. Výška recyklačného poplatku je pre všetkých klientov OZV SLOVMAS, a. s. jednotná a je
uverejnená na webovej stránke spoločnosti SLOVMAS, a. s.:
(https://www.slovmas.sk/index.php?id=2&lang=SK).
Cenník recyklačných poplatkov, ktoré boli stanovené na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017, je
uvedený v nasledujúcich tabuľkách 2 - 7.
Tabuľka 1: Všeobecné poplatky
Položka
Registračný poplatok*
Registračný poplatok pri zmene registrácie**
Poradenstvo k predmetu zmluvy
Klientsky poplatok***
do 100 EUR
od 100,01 do 500 EUR
od 500,01 do 750 EUR
od 750,01 do 1000 EUR
nad 1000,01 EUR

EUR
100
0
0
100
75
50
24
0

*
Len pre novo registrujúcich sa do registrov MŽP SR
** Prechod z iného systému alebo individuálneho plnenia, zmeny registračných údajov, doplnenie alebo rozšírenie registra
*** Pri sume fakturovaných recyklačných poplatkov v danom roku (spolu za všetky riešené vyhradené výrobky)

Tabuľka 2: Recyklačný a separačný poplatok za zabezpečenie zberového podielu pre obaly vo
vzťahu k 1 kg obalov uvedených na trh SR
Položka
Sklo
Plasty
Papier a lepenka
VKM na báze lepenky
Kovy – oceľ
Kovy ostatné
Drevo
Ostatné
Separačný poplatok*

EUR
0,01498
0,03698
0,00989
0,02295
0,03999
0,04999
0,00998
0,07002
0,07998

* Separačný poplatok sa účtuje ku každej vyššie uvedenej položke okrem dreva.
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Tabuľka 3: Recyklačný poplatok za zabezpečenie zberového podielu pre neobalové výrobky vo
vzťahu k 1 kg neobalových výrobkov uvedených na trh SR
Položka
Sklo
Plasty
Papier a lepenka
VKM na báze lepenky

EUR
0,10495
0,10298
0,02695
0,03898

Tabuľka 4: Recyklačný poplatok za 1 kg elektroodpadov
Kategória
elektroodpadu*

1a
1b
1c
1d
2
3a
3b
3c
4a
4b
4c
5a
5b
5c
6
7
8a
8b
9a
9b
10

Poplatok
[EUR]

Podiel
elektroodpadov
z domácností**
[%]

0,450
0,210
0,450
0,210
0,250
0,390
0,260
0,390
0,390
0,260
0,390
0,590
0,270
0,590
0,140
0,260
0,250
0,190
0,250
0,190
0,170

49
49
x
x
49
49
49
x
49
49
x
49
49
49
49
49
49
x
49
x
x

Podiel
elektroodpadov
iných ako
z domácností
[%]
x
x
100
100
x
x
x
100
x
x
100
100
100
100
x
x
x
100
x
100
100

* Kategórie elektroodpadu zodpovedajú členeniu v zmysle prílohy č. 15 k vyhláške MŽP SR č. 366/2015 Z. z. s prihliadnutím
k prílohe č. 7 a 8 k vyhláške MŽP SR č. 373/2015 Z. z.
** Stanovený podiel pre zber elektroodpadu z domácností v zmysle prílohy č. 3 k zákonu o odpadoch pre rok 2017 je 49 %
z priemerného množstva uvedeného na trh za posledné tri roky, „nulové“ roky sa do priemeru nezarátavajú)
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Tabuľka 5: Recyklačný poplatok za 1 kg cieľa zberu batérií a akumulátorov
Položka
EUR
Prenosné batérie a akumulátory voľné*
3,3332
Prenosné batérie a akumulátory zabudované
0,5498
Priemyselné batérie a akumulátory
0,2199
Automobilové batérie a akumulátory**
0,1489
* Stanovený podiel pre zber prenosných batérií a akumulátorov v zmysle prílohy č. 3 zákona o odpadoch pre rok 2017 je
45 % z množstva uvedeného na trh v predchádzajúcom roku.
** Výška poplatku za 1 kg cieľa zberu platí len do hmotnosti cieľa zberu automobilových batérií a akumulátorov rovnajúcej
sa hmotnosti klientom vyzbieraných a spoločnosti SLOVMAS, a. s. bezplatne odovzdaných použitých automobilových batérií
a akumulátorov a uplatní sa až po ich odovzdaní SLOVMAS, a. s. Nad túto hmotnosť a tiež aj do momentu bezplatného
odovzdania automobilových batérií a akumulátorov SLOVMAS, a. s. sa za 1 kg cieľa zberu účtuje poplatok 0,2698 EUR/kg.
Úpravu poplatku po bezplatnom odovzdaní použitých automobilových batérií a akumulátorov pre relevantnú hmotnosť cieľa
zberu vykoná SLOVMAS, a. s. vystavením dobropisu.

Tabuľka 6: Recyklačný poplatok za 1 kg pneumatík vyzbieraných v príslušnom roku v rozsahu
trhového podielu
Položka
Pneumatiky

EUR
0,0990

Prehľad príjmov OZV v roku 2017 je uvedený v tabuľke 8.

Tabuľka 7: Príjmy OZV SLOVMAS, a. s. podľa jednotlivých vyhradených výrobkov (bez DPH)
Vyhradené výrobky
Obaly
Neobalové výrobky
Elektrozariadenia
Batérie a akumulátory
Pneumatiky

6.2.

Príjmy [EUR]
430
80
85
306
456

043,91
825,82
278,73
297,77
931,97

€
€
€
€
€

Výdavky OZV SLOVMAS, a. s.

Výdavkovú časť tvorili nasledujúce skupiny položiek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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výdavky na triedený zber zložiek komunálnych odpadov (papier, plasty, kovy, sklo, VKM)
v zmluvných obciach,
výdavky na úpravu, zhodnotenie, recykláciu a zneškodnenie zvyškov po spracovaní zložiek
komunálnych odpadov (papier, plasty, kovy, sklo, VKM),
výdavky na zabezpečenie štandardov zberu podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z.,
výdavky na zber (spätný, oddelený) elektroodpadov,
výdavky na spracovanie, recykláciu a zneškodnenie zvyškov po spracovaní elektroodpadov,
výdavky na zber (spätný, oddelený) použitých batérií a akumulátorov,
výdavky na spracovanie, recykláciu a zneškodnenie zvyškov po spracovaní použitých batérií
a akumulátorov,
výdavky na zber odpadových pneumatík,
výdavky na energetické zhodnotenie, recykláciu a zneškodnenie zvyškov po zhodnotení
odpadových pneumatík,
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•
•

výdavky na propagačné a informačné aktivity,
režijné výdavky (mzdové prostriedky, nákup, prevádzka a údržba informačných systémov
a informačných technológií, prevádzka kancelárií, náklady na komunikáciu s partnermi –
služobné cesty, telefóny, poštovné...).

Tabuľka 8: Výdavky na zabezpečenie zberu, zhodnotenia, recyklácie, spracovania a zneškodnenia
vyhradených prúdov odpadov (bez DPH)
Položka
Zber, spracovanie, recyklácia a zhodnotenie odpadov
Spotrebný materiál
Služby
(cestovné náklady, poštovné, reprezentačné, účtovné služby, právne
služby, telekomunikačné služby, nájomné, servis, IT služby...)
Mzdové náklady
Propagačné a informačné aktivity

EUR
952 146,80
9 788,49
172 676,64

230 825,61

10 320,04

Prehľad aktív a pasív, ako aj výkaz ziskov a strát sú uvedené v tabuľkách 10 a 11. Štatistika
hospodárenia spoločnosti je uvedená na https://www.finstat.sk/44946422.

Tabuľka 9: Súvaha SLOVMAS, a. s. k 31.12.2017
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AKTÍVA
Spolu majetok
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Dlhodobý hmotný majetok – zostatková hodnota
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
Obežný majetok
Krátkodobé pohľadávky súčet
Finančné účty
Časové rozlíšenie súčet

EUR
266 411
0
3 690
5 250
255 915
51 174
204 841
829

PASÍVA
Vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Základné imanie
Zákonné rezervné fondy
Nerozdelený zisk minulých rokov
Neuhradená strata minulých rokov
Dlhodobé rezervy
Dlhodobé záväzky súčet
Krátkodobé záväzky

EUR
258 187
97 438
25 000
5 000
37 955
- 230
0
753
158 503
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Tabuľka 10: Výkaz ziskov a strát SLOVMAS, a. s. za rok 2017
Čistý obrat
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
Služby
Pridaná hodnota
Odpisy
Dane a poplatky
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Náklady na hospodársku činnosť spolu
Výnosy z finančnej činnosti spolu
Náklady na finančnú činnosť spolu
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

EUR
1 407 046
9 879
1 124 823
272 434
3 504
944
0
36 902
1 370 144
16
43
36 875
29 713

OZV SLOVMAS, a. s. v roku 2017 vytvorila zisk vo výške 29 713,- EUR, ktorý bude použitý v roku
2018 na plnenie povinností v zmysle ustanovenia § 28 ods. 4 písm. m) zákona o odpadoch.
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7. Propagačné a vzdelávacie aktivity
(§28 ods. 9 písm. h) zákona o odpadoch)

OZV zabezpečila v súlade so zákonom o odpadoch propagačné a vzdelávacie aktivity tromi
spôsobmi, a to inzerciou v časopisoch a novinách, zaslaním letákov a plagátov do obcí
a maľovaniek do škôl a prezentačnou propagáciou. Na základe požiadavky vyhlášky 2 sa
propagačné a vzdelávacie aktivity uskutočnili:

a) na celoslovenskej úrovni,
b) na lokálnej úrovni.

7.1.

Propagačné a vzdelávacie aktivity na celoslovenskej úrovni

Inzeráty uverejnené v novinách Plus jeden deň, v časopise 21. storočie a mesačníku Odpadové
hospodárstvo boli cielené právnickým a fyzickým osobám (občanom) za účelom zvýšenia
povedomia o nakladaní s odpadom z vyhradených výrobkov.
Hlavnými bodmi inzerátov uverejnených v periodiku 21. storočie (štvrťročník) a mesačníku
Odpadové hospodárstvo bolo:
•
•
•
•
•
•

spôsoby predchádzania vzniku odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu,
skutočnosť, že triedený zber vyhradeného prúdu odpadu vrátane triedeného zberu zložky
komunálnych odpadov patriacej do vyhradeného prúdu odpadu zabezpečuje príslušný
výrobca vyhradeného výrobku a znáša náklady s tým spojené,
skutočnosť, že náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením,
význam účasti obyvateľstva na triedenom zbere zložky komunálnych odpadov patriacej do
vyhradeného prúdu odpadu,
spôsoby nakladania s odpadom vyzbieraným v rámci triedeného zberu,
spôsoby odovzdávania vyhradených prúdov odpadov fyzickými a právnickými osobami.

Inzercia uverejnená v denníku Plus jeden deň bola špecificky zameraná na problematiku batérií
a akumulátorov.
SLOVMAS, a. s. zabezpečila propagačné a vzdelávacie aktivity na celoslovenskej úrovni aj formou
prezentácie na podujatí Hospodárskeho klubu.
Prehľad podrobných informácií o propagačných a vzdelávacích aktivitách a nákladoch na ich
zabezpečenie je uvedený v tabuľke 12.

7.2.

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

Tieto propagačné aktivity zabezpečila OZV SLOVMAS, a. s. viacerými formami:

a) inzerciou v lokálnej tlači,
b) rozmiestnením letákov do obcí,
c) rozmiestnením maľovaniek do obcí,
2

§ 7 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti
výrobcov v znení platnom v uvedenom období
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d) rozoslaním a následným vystavením plagátov na výveskách v zmluvných obciach,
e) odvysielaním oznamov v miestnych rozhlasoch v zmluvných obciach,
f) inými formami (napr. uverejnenie textu na webových stránkach obcí...).
Inzercia sa uverejnila v lokálnych periodikách Bánovské noviny a Bardejovsko – Svidnícko Stropkovsko.
Letáky boli zaslané na obecné úrady, ktoré ich na základe zmluvy s OZV SLOVMAS, a. s. rozoslali
do jednotlivých domácností.
Maľovanky boli zasielané do materských a základných škôl v zmluvných obciach.
Pre potreby lokálnej informačnej kampane OZV SLOVMAS, a. s. vydala a distribuovala informačné
plagáty do všetkých svojich zmluvných obcí, ktoré boli umiestnené na rôznych výveskách
v zmluvných obciach. Táto informácia bola uverejnená aj na webovej stránke spoločnosti
SLOVMAS: https://www.slovmas.sk/UserFiles/File/Obrazky/Plagat_2017_3_na%20web.pdf.
Propagáciu zameranú na konečného používateľa na lokálnej úrovni zabezpečila spoločnosť
SLOVMAS na Festivale Svetla a tieňa organizovaného v Banskej Bystrici Občianskym združením
„Kultúrne Slovensko“.
Prehľad podrobných informácií o propagačných a vzdelávacích aktivitách a nákladoch na ich
zabezpečenie je uvedený v tabuľke 12.

7.3.

Financovanie propagačných a vzdelávacích aktivít

Údaje o finančných prostriedkoch vynaložených na jednotlivé propagačné a vzdelávacie aktivity
OZV v období od 1.1.2017 do 31.12.2017 sú uvedené v tabuľke 12. Z uvedenej tabuľky vyplýva, že
OZV SLOVMAS, a. s. vynaložila v roku 2017 na celkovú propagáciu 10 320,04 eur s DPH.
Túto celkovú sumu tvorili inzeráty v novinách, časopisoch, tlač maľovaniek, poštovné za posielanie
plagátov a letákov do obcí, maľovaniek posielaných do materských a základných škôl, prezentačná
propagácia v rámci Hospodárskeho klubu a propagácia na Festivale svetla a tieňa.
Na inzeráty uverejnené v novinách a časopisoch bola vyčlenená suma 4 089,84 eur s DPH.
Prostriedky vyčlenené na tlač maľovaniek predstavovali 1197,60 eur a zaslanie plagátov do obcí,
letákov a maľovaniek predstavovali 282,60 eur. Na prezentačnú propagáciu bolo použitých 4 750
eur.
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Tabuľka 11: Propagačné a vzdelávacie aktivity organizácie zodpovednosti výrobcov SLOVMAS, a. s.
v období od 1.1.2017 do 31.12.2017

Typ aktivity
lokálna
celoslovenská
celoslovenská
celoslovenská

lokálna

lokálna
celoslovenská
celoslovenská
celoslovenská
lokálna
celoslovenská
celoslovenská
celoslovenská
celoslovenská
lokálna

lokálna

celoslovenská
lokálna
lokálna

21

Dátum
Názov
inzercie/inej
novín/časopisu/iná
formy
forma inzercie
propagácie
Bánovské Noviny
13.3.2017
Plus jeden deň
28.3.2017
21. storočie
1/2017
Mesačník Odpadové
hospodárstvo a
4 - 6/2017
internetový denník
odpady-portal.sk
Uverejnenie
inzerátu na
jún 2017
webových stránkach
obcí
Bardejovsko Svidnícko 23.6.2017
Stropkovsko
Plus jeden deň
28.6.2017
Mesačník Odpadové
hospodárstvo a
7 - 9/2017
internetový denník
odpady-portal.sk
21. storočie
2/2017
Bánovské Noviny
18.9.2018
Plus jeden deň
28.9.2017
Mesačník Odpadové
hospodárstvo a
10 - 12/2017
internetový denník
odpady-portal.sk
21. storočie
3/2017
Plus jeden deň
20.12.2017
Poštovné - zaslanie
23.2.2017
plagátov do obcí
Uverejnenie
informačného textu
priebežne
na webovej stránke
obce
Hospodársky klub prezentačná
máj 2017
propagácia
Vyhlásenie oznamu
v miestnom
14.9.2017
rozhlase obcí
Poštovné - zaslanie
14.9.2017
plagátov do obcí

Štvrťrok

Suma
DPH
bez
[€]
DPH [€]

Suma s
DPH [€]

1.
1.
1.-2.

80,00
200,00
400,00

16,00
40,00
80,00

96,00
240,00
480,00

2.

375,00

75,00

450,00

2

0,00

0,00

0,00

2.

123,20

24,64

147,84

2.

200,00

40,00

240,00

3.

375,00

75,00

450,00

2.-3.
3.
3.

400,00
80,00
200,00

80,00
16,00
40,00

480,00
96,00
240,00

4.

375,00

75,00

450,00

3.-4.
4.

400,00
200,00

80,00
40,00

480,00
240,00

1.

69,50

0,00

69,50

1.-4.

0,00

0,00

0,00

2.

3250,00 0,00

3250,00

3

0,00

0,00

0,00

3.

54,80

0,00

54,80
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lokálna

lokálna
lokálna
SPOLU ROK
2017
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Občianske združenie
"Kultúrne
Slovensko" Propagácia festival
svetla a tieňa
Tlač maľovaniek
Zaslanie letákov
Poštovné - zaslanie
maľovaniek do škôl

22.923.9.2017

3.

1500,00 0,00

1500,00

11.12.2012
23.12.2017

x
4.

998,00
0,00

199,60
0,00

1197,60
0,00

23.12.2017

4.

158,30

0,00

158,30

9438,80 881,24 10320,04

