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Úvodné slovo predsedu predstavenstva 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
Vážené dámy, vážení páni, 
 
  
rok 2014 bol pre činnosť materiálovej spoločnosti SLOVMAS, a. s. ako kolektívnej organizácie a oprávnenej 
organizácie už šiestym kalendárnym obdobím, v ktorom si úspešne plní svoje úlohy a povinnosti vyplývajúce 
jej zo zákona. 
 
Možno konštatovať, že v uplynulom roku sa v materiálovom spoločenstve zvýšilo celkové množstvo 
manipulovaného odpadu v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, a to pri zachovaní vysokej efektívnosti 
systému a zároveň dôsledného dodržiavania všetkých legislatívnych požiadaviek. Spoločnosť SLOVMAS, a. s. 
opäť svojou činnosťou potvrdila, že je spoločnosťou profesionálnou, pričom kladie dôraz na maximálnu 
transparentnosť a ochranu záujmov výrobcov a dovozcov, v súlade s princípmi ochrany životného prostredia. 
 
Neustále sa snažíme skvalitňovať naše služby, najmä s dôrazom na spokojnosť a komfort účastníkov 
systému. V tejto súvislosti bol počas roka 2014 pre našich klientov spustený nový informačný systém.  
 
Keďže sa v poslednom období pripravovala a stále pripravuje nová legislatíva týkajúca sa odpadového 
hospodárstva, dúfame, že týmto dôjde k nastaveniu celého systému tak, aby bol zmysluplný a efektívny. 
 
Záverom by som chcel touto cestou poďakovať zamestnancom spoločnosti za ich odvedenú prácu 
v uplynulom roku a snahu, ktorú vynaložili na zlepšenie jej fungovania a takisto i členom orgánov spoločnosti 
a akcionárom. Vďaka patrí i našim klientom, ktorí sú členmi kolektívneho systému a obchodným partnerom 
za ich prejavenú dôveru a úspešnú spoluprácu. Do ďalšieho obdobia želám všetkým veľa pracovných 
úspechov a zmysluplne fungujúci systém odpadového hospodárstva, ktorý predovšetkým povedie ku 
spokojnosti výrobcov a dovozcov, a súčasne i k zvyšovaniu ochrany životného prostredia v Slovenskej 
republike. 
 
 
 
 
 
 
     Ing. Jiří Mikulenka 
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Profil spoločnosti 
 
 
Spoločnosť SLOVMAS, a. s. bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 20.08.2009 a svoju činnosť 
zahájila dňa 19.09.2009, kedy bola zapísaná do obchodného registra na Okresnom súde Bratislava I, Oddiel: 
Sa, Vložka číslo: 4846/B. 
 
SLOVMAS, a. s. (Slovenská materiálová spoločnosť, a. s.) je akciovou spoločnosťou pracujúcou na 
neziskovom princípe založenou a kontrolovanou niekoľkými menšími výrobcami a dovozcami 
elektrozariadení, obalov a batérií a akumulátorov. Prevádzkuje kolektívny systém nakladania s odpadom, 
ktorý je otvorený pre všetky povinné osoby v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene 
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Zámerom spoločnosti je ponúknuť povinným osobám v zmysle týchto zákonov v ich platnom 
znení čo najširšie a najkomplexnejšie služby pri zabezpečovaní plnenia povinností vyplývajúcich výrobcom, 
dovozcom, plničom a baličom z uvedených zákonov ako i z ďalšej platnej legislatívy v oblasti životného 
prostredia a odpadového hospodárstva, vrátane poradenstva a ďalšieho environmentálneho servisu podľa 
aktuálnych potrieb a požiadaviek klienta. 
 
 
 

 
 
 
 
Materiálová spoločnosť ako kolektívny systém pre elektrozariadenia a elektroodpad na základe zmluvy 
preberá všetky povinnosti klienta (vrátane registračných, evidenčných a ohlasovacích) vyplývajúce mu zo 
zákona o odpadoch a ako oprávnená (obalová) organizácia aj povinnosti vyplývajúce mu zo zákona o 
obaloch. Rovnako preberá na seba všetky povinnosti klienta vyplývajúce zo zákona o odpadoch vo vzťahu k 
ďalším komoditám (batérie a akumulátory a ďalšie výrobky, za ktoré sa platí poplatok do Recyklačného 
fondu, s výnimkou vozidiel).  
 
Hlavná činnosť kolektívneho systému sa zameriava na fyzické zabezpečenie zberu a zhodnotenia starých 
elektrických a elektronických zariadení, odpadov z obalov, použitých batérií a akumulátorov, a to 
prostredníctvom zberu, spätného odberu, prepravy a jeho spracovaním a následnou recykláciou, za 
spoluúčasti zmluvných partnerov, ktorými sú miestne samosprávy, predajne a servisy, prepravcovia, zberové 
firmy, spracovatelia a recyklátori. 
 
Prvoradým cieľom spoločnosti je prevádzkovanie spoločného kolektívneho systému (materiálového 
spoločenstva), ktorý zabezpečuje spätný odber, odber, zber, prepravu, spracovávanie, zhodnocovanie 
a prípadné environmentálne vhodné zneškodňovanie elektroodpadu, použitých batérií a akumulátorov, 
odpadu z obalov a odpadu z ďalších výrobkov. Dôraz sa kladie na efektívnosť systému a plnenie všetkých 
náležitostí legislatívy Slovenskej republiky a Európskej únie.  
 
Kolektívny systém (materiálové spoločenstvo) majú  možnosť využívať všetky subjekty (výrobcovia, 
dovozcovia, plniči, baliči), ktorých sa týkajú povinnosti zo zákona o odpadoch a zákona o obaloch, vrátane 
povinností k Recyklačnému fondu (okrem dovozcov a výrobcov vozidiel). 

elektrozariadenia batérie a akumulátory 

obaly výrobky, za ktoré sa platí 
poplatok do RF 
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Spoločnosť SLOVMAS, a. s. pri stanovovaní sadzby za zabezpečenie povinného limitu zberu a zhodnotenia 
elektroodpadu, použitých batérií a akumulátorov, odpadu z obalov a výrobkov, za ktoré sa platí poplatok do 
Recyklačného fondu vychádza striktne z dikcie efektívnosti a za oprávnené náklady považuje len tie 
nevyhnutné náklady kolektívneho systému, ktoré je potrebné reálnym spôsobom vynaložiť na zabezpečenie 
plnenia povinných limitov zberu a zhodnotenia v aktuálnom roku.  
 
Vo vzťahu k zberu a zhodnoteniu jednotlivých komodít sú výrobcovia a dovozcovia povinní zabezpečiť, že sa 
vyzbiera aspoň také množstvo, aké je právnymi predpismi stanovené ako minimálny limit a zároveň, že sa 
toto množstvo zhodnotí pri dodržaní limitov kvality zhodnotenia. Spoločnosť SLOVMAS, a. s. vynakladá 
všetko svoje úsilie na to, aby jej klienti plnili tieto predpísané limity za čo najnižších, ale reálne 
dosiahnuteľných nákladov zodpovedajúcich aktuálnej situácii na trhu s odpadmi v Slovenskej republike a 
v rámci Európskej únie. 
 
V roku 2014 spoločnosť SLOVMAS, a. s. v porovnaní s predchádzajúcim obdobím fyzicky zabezpečila vo 
vyššej miere nakladanie s odpadom z elektrických a elektronických zariadení. Týmto spôsobom bola 
eliminovaná značná záťaž pre životné prostredie. Obdobne priaznivý dopad má aj zvýšenie miery zberu 
a recyklácie odpadov z obalov, kde zároveň dochádza k významnému šetreniu pôvodných a neobnoviteľných 
prírodných zdrojov.  
 
Vzhľadom na prípravu novej odpadovej legislatívy sa spoločnosť i počas uplynulého obdobia snažila zapájať 
do legislatívneho procesu a komunikácie s Ministerstvom životného prostredia SR a ďalšími orgánmi štátnej 
správy a samosprávy v záujme vytvorenia zmysluplne fungujúceho systému pre realizáciu povinností 
výrobcov a dovozcov dotknutých komodít. 
 
Spoločnosť SLOVMAS, a. s. je organizáciou zabezpečujúcou pre svojich klientov komplexný servis a kvalitné 
služby a pre výkon svojej činnosti má vytvorené všetky personálne, materiálne, technické a technologické 
predpoklady. Základným princípom našej spoločnosti je dodržiavanie etiky podnikania a z nej vyplývajúce 
hodnoty, ktoré sa premietajú najmä vo vzťahu k našim klientom a obchodným partnerom. 
 
Vo všetkých činnostiach, ktoré spoločnosť zabezpečuje, sa riadime našim mottom: „Nakladanie s odpadom 
v súlade s prírodou.“ 
 
 

etika 
podnikania 

naše hodnoty: 
profesionalita 

vzájomná dôvera 
lojalita 

zodpovednosť za životné 
prostredie a prírodné zdroje 

 

naše poslanie: 
odborné a efektívne riešenia 

komplexné služby 
aplikácia moderných 

postupov 

naša vízia: 
dlhodobé partnerstvo 

stabilita 
úspech klientov 
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Orgány spoločnosti / Štruktúra spoločnosti SLOVMAS, a. s. 
 
 
 
 
 
Predstavenstvo 
 
 
Ing. Jiří Mikulenka, prvý člen a zároveň predseda predstavenstva 
 
 
 
 
Dozorná rada 
 
 
JUDr. Linda Navrátilová, predseda dozornej rady 
Bc. Lucia Jakušová (rod. Bartošová), člen dozornej rady 
Ing. Ľubomír Jargaš, člen dozornej rady 
 
 
 
 
Organizačná štruktúra spoločnosti SLOVMAS, a. s. v roku 2014 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: Vyššie uvedené údaje predstavujú aktuálne údaje spoločnosti SLOVMAS, a. s. Ing. Dominika Ďurišová, klient manažér 
ukončila pracovný pomer k 30.11.2014. S účinnosťou od 04.07.2014 sa zmenilo sídlo spoločnosti z pôvodnej adresy sídla Homolova 12, 
841 02 Bratislava na adresu: Budatínska 73, 851 06 Bratislava. Poštová – doručovacia – kontaktná adresa – adresa pracoviska ostala 
nezmenená: Na paši 4, 821 02 Bratislava. 

Ing. Jiří Mikulenka 
predseda 

predstavenstva a 
generálny riaditeľ 

Útvar 
generálneho 

riaditeľa 

Bc. Lucia Jakušová 
office a account 

manažér 

Boris Mikulenka 
prevádzkový a IT 

manažér 

JUDr. Linda Navrátilová  
špecialista 

Ing. Dominika Ďurišová 
klient manažér 
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Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku 
 
 
 
Spoločnosť SLOVMAS, a. s. funguje na neziskovom princípe a v súlade s touto požiadavkou smerovalo 
i riadenie všetkých jej činností v uplynulom roku. 
 
Spoločnosť v roku 2014 vytvorila miernu stratu, ktorá bola zaúčtovaná na účet neuhradenej straty minulých 
rokov, na úhradu straty sa použije nerozdelený zisk minulých rokov. Táto strata súvisela najmä 
s mimoriadnymi nákladmi spojenými s registráciou spoločnosti SLOVMAS, a. s. ako registrovanej kolektívnej 
organizácie v zmysle § 48g ods. 2 zákona o odpadoch a registrovanej tretej osoby v zmysle § 48a ods. 12 
zákona o odpadoch. Tržby (recyklačné poplatky) boli použité na nakladanie s elektroodpadom (spätný odber, 
zber, preprava a spracovanie) a na nakladanie s ďalšími druhmi odpadu. Minimálna časť prostriedkov bola 
využitá na prevádzku spoločnosti a súvisiace podporné činnosti kolektívneho systému.  
 
Ako bolo spomenuté v úvode, počas roka 2014 sa pre klientov kolektívnej organizácie (materiálovej 
spoločnosti) spustil nový informačný systém, ktorý zabezpečil výrazné zníženie ich administratívnej záťaže, 
prispel ku komfortnému využívaniu služieb, ktoré naša spoločnosť poskytuje a tým k zvýšeniu efektivity 
spolupráce s účastníkmi systému. 
 
Spoločnosť je od svojho vzniku počas celej svojej existencie ekonomicky stabilná a tiež postupne narastá 
počet jej klientov. V roku 2014 spoločnosť nečerpala žiadne úvery ani pôžičky. Takisto nemá z tohto obdobia 
žiadne nevyriešené pohľadávky či záväzky.  
 
Účelom zriadenia spoločnosti je prevádzkovanie kolektívneho systému pre nakladanie s elektroodpadom 
v zmysle platnej legislatívy v podmienkach Slovenskej republiky a Európskej únie, plnenie povinností 
povinných osôb pri nakladaní s obalmi a s odpadom z nich, s použitými batériami a akumulátormi 
a s odpadom z ďalších výrobkov, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu (s výnimkou vozidiel).  
 
Medzi najdôležitejšie povinnosti patrí zabezpečenie a financovanie plnenia cieľov odpadového hospodárstva 
v zbere elektroodpadu a použitých prenosných batérií a akumulátorov a následného spracovania 
elektroodpadu tým spôsobom, ako to ukladá nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2005 Z. z., ktorým 
sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, 
materiálov a látok a tiež zabezpečenie záväzných limitov pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre 
rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov, ako to vyplýva z vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 91/2011 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení 
zákona o obaloch. Spoločnosť sa preto sústredila predovšetkým na komplexné splnenie týchto úloh tak, aby 
členovia kolektívneho systému neboli vystavení hrozbe sankcií za neplnenie ustanovených povinností.  
 
Zhromažďovanie a zber starých elektrických a elektronických zariadení je organizovaný prostredníctvom 
zberných dvorov, predajní zabezpečujúcich spätný odber od občanov a mobilného zberu v obciach. 
SLOVMAS, a. s. zabezpečuje zber elektroodpadu celoplošne, na celom území Slovenskej republiky. Za 
vyzbieraný elektroodpad sú zberné dvory, zberové spoločnosti a predajne systému spätného odberu 
odmeňované.  
 
Počas roka 2014 si spoločnosť úspešne plnila svoje poslanie a plnohodnotne zabezpečila plnenie všetkých 
legislatívnych povinností dotknutých výrobcov a dovozcov v oblasti elektroodpadu, odpadu z obalov 
a výrobkov a použitých batérií a akumulátorov (klientov, resp. členov kolektívneho systému).  
 
K 31.12.2014 spoločnosť evidovala 68 členov. Všetky povinnosti členov kolektívneho systému 
a predovšetkým plnenie ustanovených limitov v súlade s platnou legislatívou bolo realizované v plnej miere. 
Spoločnosť si neustále zlepšuje a skvalitňuje materiálne, technické, personálne a obchodné podmienky pre 
plnenie svojich úloh v nasledujúcom období. Výsledky plnenia limitov zberu a spracovania elektroodpadu, 
obalov, batérií a akumulátorov sú prezentované v tabuľkách uvedených na nasledujúcich stranách. 
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Výsledky plnenia limitov zberu, spracovania a materiálového zhodnotenia dotknutých komodít:  
 
ELEKTROZARIADENIA: 
 

  
 

 
 
BATÉRIE A AKUMULÁTORY: 
 

 
 
 

Plnenie podielov výrobcov elektrozariadení na cieli odpadového hospodárstva SR

Kategória

Množstvá 
EEZ uvedené 
na trh za rok 

2013                    
(kg)

Podiel pre 
zber OEEZ na 

rok 2014 
(MŽP SR)                           

(%)

Celkový 
príslušný 

podiel                               
(kg)

Celkovo 
spracované 

OEEZ za rok 
2014                               
(kg)

Plnenie 
podielu                             

(%)
1a 11 417,00 47,46 5 418,51 0,00 0,00
1b 44 071,00 47,46 20 916,10 26 392,00 126,18
1 55 488,00 47,46 26 334,60 26 392,00 100,22
2 56 692,00 47,46 26 906,02 26 985,00 100,29

3a 1 331,00 47,46 631,69 3 118,00 493,59
3b 44 366,00 47,46 21 056,10 18 638,00 88,52
3 45 697,00 47,46 21 687,80 21 756,00 100,31

4a 18 690,00 47,46 8 870,27 34 370,00 387,47
4b 57 417,00 47,46 27 250,11 1 830,00 6,72
4 76 107,00 47,46 36 120,38 36 200,00 100,22

5a 21,00 47,46 9,97 10,00 100,34
5b 11 046,00 47,46 5 242,43 5 250,00 100,14
5 11 067,00 47,46 5 252,40 5 260,00 100,14
6 161 368,00 47,46 76 585,25 76 700,00 100,15
7 973,00 47,46 461,79 465,00 100,70

Spolu 1-7 407 392,00 47,46 193 348,24 193 758,00 100,21

Zhodnotenie EEZ, za ktoré sa platí poplatok do Recyklačného fondu

Kategória

Nahlásené 
množstvá 

EEZ za rok 
2014                           
(kg)

Povinnosť 
spracovania       

OEEZ      
2014                              
(%)

Celková 
povinnosť 

spracovania 
OEEZ           
(kg)

Celkovo 
spracované 

OEEZ      
2014                     
(kg)

Celkovo 
spracované 

OEEZ         
(%)

8 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
9 3 558,00 100,00 3 558,00 3 660,00 102,87
10 2 574,00 100,00 2 574,00 2 720,00 105,67

Spolu 8-10 6 132,00 100,00 6 132,00 6 380,00 104,04

Celkovo spracovaný elektroodpad
Spolu 1-10 - - 199 480,24 200 138,00 100,33

Plnenie podielu výrobcov batérií a akumulátorov na cieli odpadového hospodárstva

Komodita     
(batérie a 

akumulátory)

Nahlásené 
množstvá 

baterií za rok 
2014                   
(kg)

Povinnosť 
zberu batérií 

na rok      
2014          
(%)

Celkový 
príslušný 

podiel     
batérií         
(kg)*

Celkovo 
recyklované 

batérie           
2014          
(kg)

Plnenie 
podielu             

(%)
Priemyselné 1 984,00 0,00 0,00 8 480,00 -
Automobilové 245 487,00 0,00 0,00 245 487,00 -

Prenosné 4 101,00 35,00 1 068,20 4 090,00 382,89
Spolu batérie 251 572,00 - 1 068,20 258 057,00 -

* Podiel je 35% z priemeru množstiev uvedených na trh v rokoch: 2012, 2013 a 2014.
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OBALY: 
 

 
 

 
 
 
VÝROBKY, ZA KTORÉ SA PLATÍ POPLATOK DO RECYKLAČNÉHO FONDU: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plnenie limitov celkového zhodnotenia obalov

Komodita

Nahlásené 
množstvá 

obalov za rok 
2014                          
(kg)

Limit pre 
celkové 

zhodnotenie 
obalov 2014 

(%)

Limit pre 
celkové 

zhodnotenie 
obalov       
(kg)

Celkovo 
zhodnotené 

obaly         
2014                 
(kg)

Plnenie limitu 
celkového 

zhodnotenia 
(%)

Papier a lepenka 188 980,00 68,00 128 506,40 130 000,00 101,16
Plasty 68 829,00 48,00 33 037,92 34 000,00 102,91
Sklo 21 181,00 60,00 12 708,60 13 000,00 102,29
Kovy 6 926,00 55,00 3 809,30 4 000,00 105,01
Drevo 23 984,00 35,00 8 394,40 9 000,00 107,21

Spolu obaly 309 900,00 60,00 185 940,00 190 000,00 102,18

Plnenie limitov materiálového zhodnotenia obalov

Komodita

Nahlásené 
množstvá 

obalov za rok 
2014                   
(kg)

Limit 
materiálového 
zhodnotenia 
obalov 2014 

(%)

Limit 
materiálového 
zhodnotenia 

obalov        
(kg)

Materiálovo 
zhodnotené 

obaly           
2014              
(kg)

Plnenie limitu 
materiálového 
zhodnotenia 

(%)
Papier a lepenka 188 980,00 60,00 113 388,00 130 000,00 114,65

Plasty 68 829,00 45,00 30 973,05 34 000,00 109,77
Sklo 21 181,00 60,00 12 708,60 13 000,00 102,29
Kovy 6 926,00 55,00 3 809,30 4 000,00 105,01
Drevo 23 984,00 25,00 5 996,00 9 000,00 150,10

Spolu obaly 309 900,00 55,00 170 445,00 190 000,00 111,47

Zhodnotenie výrobkov, za ktoré sa platí poplatok do Recyklačného fondu

Komodita

Nahlásené 
množstvá 

výrobkov za 
rok 2014                                      

(kg)

Povinnosť 
recyklácie 

výrobkov na     
rok 2014                        

(%)*

Celková 
povinnosť 
recyklácie 
výrobkov          

(kg)

Celkovo 
recyklované 

výrobky                 
2014                 
(kg)

Celkovo 
recyklované 

výrobky        
(%)

Plasty 103 040,00 100,00 103 040,00 103 230,00 100,18
Papier 650 849,00 100,00 650 849,00 658 950,00 101,24
Oleje 106 570,00 100,00 106 570,00 107 000,00 100,40
Sklo 1 085,00 0,00 0,00 0,00 -

Pneumatiky 38 024,00 100,00 38 024,00 39 000,00 102,57
Kompozity 6 902,00 100,00 6 902,00 7 000,00 101,42

Spolu výrobky 906 470,00 - 905 385,00 915 180,00 -
* Povinnosť  u papiera a skla vzniká pri výrobe, alebo dovoze nad 10 ton ročne.
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Správa o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie 
 
 
Činnosť spoločnosti SLOVMAS, a. s. v uplynulom roku vytvorila predpoklady na to, aby mohla úspešne 
fungovať v roku 2015 i v ďalšom období a naďalej sa rozvíjať. Základnou a prvoradou úlohou je 
prevádzkovanie kolektívneho systému vo vzťahu k elektrozariadeniam a elektroodpadu, batériám 
a akumulátorom (vrátane činnosti tretej osoby) a oprávnenej organizácie vo vzťahu k obalom a odpadom 
z nich s tým cieľom, aby sa i v nasledujúcom roku plnili všetky povinnosti dotknutých výrobcov a dovozcov 
elektrozariadení, batérií a akumulátorov, dovozcov výrobkov balených v obaloch, plničov a baličov, a to 
predovšetkým plnenie ustanovených limitov zberu a spracovania elektroodpadu, použitých batérií a 
akumulátorov a odpadu z obalov. 
 
V neposlednom rade sa spoločnosť bude venovať rozvoju systému spätného odberu a zberu 
elektrozariadení, odpadu z obalov a z výrobkov a použitých batérií a akumulátorov v rámci celej Slovenskej 
republiky s cieľom čo najefektívnejšieho zabezpečenia plnenia ustanovených limitov a čo najširšieho pokrytia 
územia Slovenskej republiky. 
 
Keďže spoločnosť v uplynulom roku spustila nový informačný systém, ktorý našim klientom zjednodušuje 
a uľahčuje ich povinnosti, bude sa i naďalej pracovať na jeho ďalšom vývoji a vylepšovaní, čo sa opäť 
prejaví na skvalitňovaní našich služieb. 
 
V otázkach týkajúcich sa odpadovej legislatívy sa naša spoločnosť bude snažiť prispieť k jej zmysluplnému 
nastaveniu, aby spĺňala podmienky na maximálnu ochranu oprávnených záujmov výrobcov a dovozcov 
a ochranu životného prostredia a prírodných zdrojov. 
 
Spoločnosť sa i v nasledujúcom období v rámci svojich propagačných a marketingových aktivít bude snažiť 
o zvyšovanie povedomia občanov a právnických osôb v nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom, 
obalmi a odpadom z obalov a výrobkov a použitými batériami a akumulátormi.  
 
V roku 2015 spoločnosť plánuje vytvoriť kladný hospodársky výsledok, ktorý sa použije len na účel súvisiaci 
s poslaním spoločnosti. Keďže má spoločnosť vytvorené všetky predpoklady na jej ďalší rozvoj, bude vyvíjať 
úsilie o rozšírenie počtu účastníkov a zmluvných partnerov kolektívneho systému. 

Oprávnená 
organizácia obaly 

Kolektívna 
organizácia 

elektrozariadenia 

Tretia osoba 
batérie a 

akumulátory 

Kolektívna 
organizácia 
batérie a 

akumulátory 

Plnenia vo vzťahu 
k RF na základe 

plnej moci 
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Skrátená účtovná závierka – Súvaha / Výkaz ziskov a strát 
 
 
 
Súvaha SLOVMAS, a. s. k 31.12.2014 
 
 
AKTÍVA v EUR 
Spolu majetok 64 245 
Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0 
Dlhodobý hmotný majetok 0 
Obežný majetok 63 716 
Krátkodobé pohľadávky 48 426 
Finančné účty 15 290 
Časové rozlíšenie 529 
 
 
 
PASÍVA v EUR 
Vlastné imanie a záväzky 64 245 
Vlastné imanie 29 770 
Základné imanie 25 000 
Zákonné rezervné fondy 5 000 
Výsledok hospodárenia minulých rokov 2 195 
Rezervy 0 
Dlhodobé záväzky 165 
Krátkodobé záväzky 34 310 
 
 
 
 
Výkaz ziskov a strát SLOVMAS, a. s. za rok 2014 
 
 v EUR 
Tržby z predaja vlastných služieb 130 493 
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok  3 690 
Služby 67 568 
Pridaná hodnota 59 235 
Osobné náklady 60 086 
Dane a poplatky 405 
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti  0 
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 402 
Výnosové úroky 2 
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1 
Ostatné náklady na finančnú činnosť 66 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 465 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 425 
 
 
Keďže v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov nebola daná 
povinnosť na overovanie účtovnej závierky audítorom, Výročná správa neobsahuje správu nezávislého 
audítora ani stanovisko audítora k Výročnej správe za rok 2014.  
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Správa o činnosti oprávnenej organizácie v zmysle § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 119/2010 Z. z. 
 
 
 

Správa o činnosti oprávnenej organizácie za rok 2014: 
 
 
Informácia o spôsobe zabezpečenia zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov: 
 
Spoločnosť SLOVMAS, a. s. spolupracuje v rámci zabezpečenia zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov 
z obalov so zberovými, recyklačnými a obchodnými spoločnosťami. Systém spolupráce s predmetnými 
subjektmi prebieha nasledovne: objednanie príslušného rozsahu služieb na základe hlásení povinných osôb 
(zber, preprava, úprava, zhodnotenie (recyklácia) odpadov z obalov, prípadne sprostredkovanie týchto 
činností). 
Činnosti sú objednávané a realizované v rozsahu oprávnení subjektov, ktoré ich vykonávajú. 
Zbery sú realizované v komunálnej sfére. 
Spoločnosť SLOVMAS, a. s. zabezpečuje výhradne materiálové zhodnotenie, čiže len recykláciu, 
nezhodnocuje odpady z obalov energeticky. Všetky ustanovené limity sú splnené bez výhrad. 
 
 
Množstvo zhodnotených a recyklovaných odpadov z obalov podľa jednotlivých druhov: 

 
Množstvá celkovo zhodnotených a recyklovaných odpadov z obalov podľa jednotlivých druhov sú uvedené 
v tabuľkách na strane číslo 9/16 tejto výročnej správy. 
 
 
Vyhlásenie: 
 
Spoločnosť SLOVMAS, a. s. týmto čestne vyhlasuje, že uhradila všetky povinné odvody a dane v zmysle 
platnej legislatívy Slovenskej republiky. 
 
 
Súvaha a Výkaz ziskov a strát z riadnej individuálnej účtovnej závierky: 
 
 
Skrátená súvaha a výkaz ziskov a strát sú súčasťou tejto výročnej správy a sú uvedené na strane 11/16. 
Úplné znenie účtovnej závierky vrátane poznámok k účtovnej závierke je súčasťou daňového priznania a je 
uložené v registri účtovných závierok v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov. 
 
 
Poznámka o zverejnení elektronickej verzie: 
 
Výročná správa obsahujúca Správu o činnosti oprávnenej organizácie je zverejnená v elektronickej podobe 
na webovej stránke spoločnosti www.slovmas.sk. 
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Správa o činnosti kolektívnej organizácie v zmysle § 48g ods. 7 písm. h) zákona č.223/2001 Z.z. 
 
 
 

Správa o činnosti kolektívnej organizácie za rok 2014: 
 
 
Informácia o spôsobe zabezpečenia zberu, zhodnotenia a recyklácie použitých batérií a akumulátorov: 
 
Spoločnosť SLOVMAS, a. s. spolupracuje v rámci zabezpečenia zberu, zhodnotenia a recyklácie použitých 
batérií a akumulátorov so zberovými, recyklačnými a obchodnými spoločnosťami. Systém spolupráce 
s predmetnými subjektmi prebieha nasledovne: objednanie príslušného rozsahu služieb na základe hlásení 
povinných osôb (zber, preprava, triedenie, úprava, zhodnotenie (recyklácia) použitých batérií a 
akumulátorov, prípadne sprostredkovanie týchto činností). 
Činnosti sú objednávané a realizované v rozsahu oprávnení subjektov, ktoré ich vykonávajú. 
Zbery sú realizované v komunálnej sfére. 
Spoločnosť SLOVMAS, a. s. zabezpečuje výhradne materiálové zhodnotenie, čiže len recykláciu, 
nezhodnocuje odpady energeticky. Všetky ustanovené limity sú splnené bez výhrad. 
 
Množstvo zhodnotených a recyklovaných použitých batérií a akumulátorov podľa jednotlivých druhov: 

 
Množstvá celkovo zhodnotených a recyklovaných použitých batérií a akumulátorov podľa jednotlivých druhov 
sú uvedené v tabuľkách na strane číslo 8/16 tejto výročnej správy. 
 
Vyhlásenie: 
 
Spoločnosť SLOVMAS, a. s. týmto čestne vyhlasuje, že uhradila všetky povinné odvody a dane v zmysle 
platnej legislatívy Slovenskej republiky. Všetky finančné prostriedky získané od výrobcov batérií 
a akumulátorov boli využité len na pokrytie nákladov na zber, prepravu, spracovanie a recykláciu použitých 
batérií a akumulátorov a činností bezprostredne s týmto spojenými (aj v zmysle platnej legislatívy SR). 
 
Súvaha a Výkaz ziskov a strát z riadnej individuálnej účtovnej závierky: 
 
Skrátená súvaha a výkaz ziskov a strát sú súčasťou tejto výročnej správy a sú uvedené na strane 11/16. 
Úplné znenie účtovnej závierky vrátane poznámok k účtovnej závierke je súčasťou daňového priznania a je 
uložené v registri účtovných závierok v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov. 
 
Poznámka o zverejnení elektronickej verzie: 
 
Výročná správa obsahujúca Správu o činnosti kolektívnej organizácie v zmysle § 48g ods. 7 písm. h) zákona 
o odpadoch je zverejnená v elektronickej podobe na webovej stránke spoločnosti www.slovmas.sk. 
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Správa o činnosti tretej osoby v zmysle § 48c ods. 14 písm. e) zákona č. 223/2001 Z. z. 
 
 

Správa o činnosti tretej osoby za rok 2014: 
 
Informácia o spôsobe zabezpečenia zberu, zhodnotenia a recyklácie použitých batérií a akumulátorov: 
 
Spoločnosť SLOVMAS, a. s. spolupracuje v rámci zabezpečenia zberu, zhodnotenia a recyklácie použitých 
batérií a akumulátorov so zberovými, recyklačnými a obchodnými spoločnosťami. Systém spolupráce 
s predmetnými subjektmi prebieha nasledovne: objednanie príslušného rozsahu služieb na základe hlásení 
povinných osôb (zber, preprava, triedenie, úprava, zhodnotenie (recyklácia) použitých batérií a 
akumulátorov, prípadne sprostredkovanie týchto činností). 
Činnosti sú objednávané a realizované v rozsahu oprávnení subjektov, ktoré ich vykonávajú. 
Zbery sú realizované v komunálnej sfére. 
Spoločnosť SLOVMAS, a. s. zabezpečuje výhradne materiálové zhodnotenie, čiže len recykláciu, 
nezhodnocuje odpady energeticky. Všetky ustanovené limity sú splnené bez výhrad. 
 
Množstvo zhodnotených a recyklovaných použitých batérií a akumulátorov podľa jednotlivých druhov: 

 
Množstvá celkovo zhodnotených a recyklovaných použitých batérií a akumulátorov podľa jednotlivých druhov 
sú uvedené v tabuľkách na strane číslo 8/16 tejto výročnej správy. 
 
Vyhlásenie: 
 
Spoločnosť SLOVMAS, a. s. týmto čestne vyhlasuje, že uhradila všetky povinné odvody a dane v zmysle 
platnej legislatívy Slovenskej republiky. Všetky finančné prostriedky získané od výrobcov batérií a 
akumulátorov boli využité len na pokrytie nákladov na zber, prepravu, spracovanie a recykláciu použitých 
batérií a akumulátorov a činností bezprostredne s týmto spojenými (aj v zmysle platnej legislatívy SR). 
 
Súvaha a Výkaz ziskov a strát z riadnej individuálnej účtovnej závierky: 
 
Skrátená súvaha a výkaz ziskov a strát sú súčasťou tejto výročnej správy a sú uvedené na strane 11/16. 
Úplné znenie účtovnej závierky vrátane poznámok k účtovnej závierke je súčasťou daňového priznania a je 
uložené v registri účtovných závierok v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov. 
 
Poznámka o zverejnení elektronickej verzie: 
 
Výročná správa obsahujúca Správu o činnosti tretej osoby v zmysle § 48c ods. 14 písm. e) zákona o 
odpadoch je zverejnená v elektronickej podobe na webovej stránke spoločnosti www.slovmas.sk. 
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NAKLADANIE S ODPADOM V SÚLADE S PRÍRODOU 
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IČO: 44 946 422  ●  IČ DPH: SK 202 288 8472  ●  DIČ: 202 288 8472 
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