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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 vykonávajúca svoju činnosť na základe autorizácií Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky: 

1. 0027/OBALY/OZV/A/16-3.3 pre obaly a neobalové výrobky (od 28.05.2018 do 22.10.2018), 

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 Protimonopolného 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, 

 

rok 2018 bol v našej spoločnosti veľmi náročný. Bol rokom, ktorý začal bez platnej autorizácie pre 

činnosť organizácie zodpovednosti pre obaly a neobalové výrobky. Po rozhodnutí Krajského súdu 

v Bratislave zo dňa 13. 4. 2018 o priznaní odkladného účinku rozhodnutia MŽP SR o zrušení 

autorizácie nám bola autorizácia opätovne priznaná ku dňu 28. 5. 2018 až do právoplatnosti 

rozhodnutia súdu vo veci samotnej. Dňa 13. 9. 2018 Krajský súd v Bratislave zamietol našu žalobu 

o neodôvodnenom zrušení autorizácie; toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 

22. 10. 2018. Od tohto času sme opäť nemali platnú autorizáciu pre činnosť organizácie 

zodpovednosti pre obaly a neobalové výrobky. Pri takomto neistom stave bolo veľmi problematické 

plánovať aktivity spoločnosti, ako aj udržať plánovaný rozpočet spoločnosti. Musím poďakovať 

našim obchodným partnerom, klientom aj obciam za trpezlivosť a pochopenie a veľmi ústretový 

prístup. Aj preto sme mohli plniť zodpovedne všetky zákonné aj zmluvné povinnosti. 

Rok 2018 bol tiež rokom, v ktorom boli schválené štyri novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, 

pričom dve z nich menili povinnosti výrobcov vyhradených výrobkov a organizácií zodpovednosti 

výrobcov. Nestálosť prostredia negatívne vplýva na dlhodobé plánovanie, hospodárenie a stabilitu 

spoločnosti. 

V auguste 2018 došlo k zásadnej zmene kategórií elektrozariadení podľa štvrtej časti zákona. 

Museli sme v úzkej spolupráci s našimi klientami – výrobcami elektrozariadení meniť prílohy 

k zmluvám o spolupráci týkajúce sa účasti v systéme združeného nakladania s vyhradeným prúdom 

odpadu a následne vytvoriť prevodník medzi kategóriami elektrozariadení uplatňovanými do 

15. 8. 2018 a po tomto dátume. 

V oblasti pneumatík sme zaznamenali stabilizáciu stavu a snažili sme sa o spoluprácu s ďalšími 

subjektami, ktoré zabezpečovali odvoz a následné zhodnotenie odpadových pneumatík 

z distribučných miest našich klientov. Podarilo sa nám udržať rozpočet pre oblasť pneumatík na 

plánovanej úrovni pri plnom zabezpečení všetkých povinností vrátane splnenia povinného podielu 

materiálového a energetického zhodnotenia odpadových pneumatík. 

Záverom by som chcela touto cestou poďakovať zamestnancom spoločnosti za odvedenú prácu 

v uplynulom roku. 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. V oblasti povinností výrobcov 

vyhradených výrobkov želám všetkým stabilizáciu systému, ktorá umožní vyčistiť trh a vzťahy na 

ňom, aby sa výrobcovia mohli zaoberať činnosťami, ktoré predstavujú ich hlavné obchodné aktivity 

a nemuseli sa zaoberať neustálymi zmenami systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov, čo vplýva 

aj na výšku poplatkov do organizácie zodpovednosti výrobcov. 

 

 

     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. 2018 do 

31. 12. 2018 zabezpečila zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, 

spracovanie a zneškodnenie nasledujúcich druhov odpadov (tabuľka 1). 

 

Tabuľka 1: Celkové množstvá vyhradených prúdov odpadov, pre ktoré OZV SLOVMAS, a. s. 
zabezpečila zber a následné nakladanie v období od 1. 1. 2017 2018 do 31. 12. 20172018 

Vyhradený 

prúd odpadu 

Členenie  Celkové množstvo 

vyzbieraných 

odpadov(t) 

 

Celkové 

množstvo 

spracovaných 

odpadov (t) 

 

odpady z obalov 

** 

z papiera  302,992 293,057 

z plastov  190,923 147,874 

zo skla  147,032 133,166 

z kovov  29,982 28,450 

z VKM  3,425 2,040 

z dreva  40,109 40,109 

odpady 

z neobalových 

výrobkov ** 

z papiera  59,125 59,125 

z plastov  81,164 81,164 

zo skla  88,895 88,895 

z VKM  0,00 0,00 

elektroodpady* kategória 1 kategória 

1a 

23,351 23,300 

kategória 

1b 

34,635 34,635 

kategória 

1b 

0,00 0,00 

kategória 

1c 

0,00 0,00 

kategória 2  32,288 32,285 

kategória 3 kategória 

3a 

0,794 0,785 

kategória 

3b 

48,267 48,265 

kategória 

3c 

0,00 0,00 

kategória 4 kategória 

4a 

66,920 66,900 

kategória 

4b 

45,345 45,345 

kategória 

4c 

0,00 0,00 
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*údaje za obdobie od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

** údaje za obdobie od 28. 5. 2018 do 22. 10. 2018 

 

 

  

kategória 5 kategória 

5a 

0,00 0,00 

kategória 

5b 

11,420 11,420 

kategória 

5c 

0,00 0,00 

kategória 6  11,030 11,030 

kategória 7  0,600 0,600 

kategória 8 kategória 

8a 

0,300 0,300 

kategória 

8b 

0,00 0,00 

kategória 9 kategória 

9a 

4,100 4,100 

kategória 

9b 

0,00 0,00 

kategória 10  0,00 0,00 

použité batérie a 

akumulátory 

prenosné  1,600 1,600 

automobilové  478,970 478,970 

priemyselné  28,250 28,250 

odpadové 

pneumatiky 

  4 065,650 4 061,556 
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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 

legislatívy1. 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: 

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 

                                                

1 § 14 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z. v aktuálnom znení pre 

uvedené obdobie 
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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.  

d) prostredníctvom zberných miest 

OZV zabezpečuje prevádzku zberných miest pre elektroodpad zo svetelných zdrojov a veľmi 

malého elektroodpadu v spolupráci so zmluvnými partnermi, ktorí sú uvedení v prílohe 7. 

 

3.3 Použité batérie a akumulátory 
 

3.3.1 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 
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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 

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. 

 

3.3.2 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. 

 

3.3.3 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: Tuchyňa, Omšenie, Pata, Veľké Chlievany. 

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 2018: hmotnosť zodpovedajúca podielu 50 % 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 (prílohy č. 6 

časti I)zhodnocuje 85 % a pripravuje na opätovné použitie a recykluje 80 %, 

b) v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do kategórie 3 alebo 4 prílohy č. 6 časti I, 

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 prílohy 

č. 6 časti I, 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 2018 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 2017.  

Cieľ zberu použitých automobilových batérií a akumulátorov pre jednotlivého výrobcu 

automobilových batérií a akumulátorov pre rok 2018 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 2017. 

Cieľ zberu použitých priemyselných batérií a akumulátorov pre jednotlivého výrobcu priemyselných 

batérií a akumulátorov pre rok 2018 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 2017. 

Pre rok je 2018 cieľ recyklácie použitých batérií a akumulátorov 100% z množstva vyzbieraných 

použitých batérií a akumulátorov za rok 2018. 

 

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. Údaje o množstvách vyhradených výrobkov a vyhradených prúdov odpadov 

potrebných na výpočet plnenia cieľov a záväzných limitov sú uvedené v prílohe 4.  

 

Pre žiadny z vyhradených prúdov odpadu (obaly, neobalové výrobky, batérie a akumulátory, 

elektrozariadenia, pneumatiky) OZV SLOVMAS, a. s. nevykázala 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) 

 

Údaje o množstvách vyhradených výrobkov v členení na: 

1. 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, 

e. z dreva 

2.  neobalové výrobky 

a. z papiera 

b. z plastov 

c. zo skla 

3. elektrozariadenia v členení na jednotlivé kategórie,  

4. batérie a akumulátory v členení na  

a. prenosné, 

b. automobilové, 

c. priemyselné, 

5. pneumatiky 

sú uvedené v prílohe 5. 
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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. 2018 do 31. 12. 2018, je 

uvedený v nasledujúcich tabuľkách 2 - 7. 

Tabuľka 2: Všeobecné poplatky 

Položka EUR 

Registračný poplatok* 100 

Registračný poplatok pri zmene registrácie** 0 

Poradenstvo k predmetu zmluvy 0 

Klientsky poplatok***  

do 100 EUR 100 

od 100,01 do 500 EUR 75 

od 500,01 do 750 EUR 50 

od 750,01 do 1000 EUR 24 

nad 1000,01 EUR 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 3: Recyklačný a separačný poplatok za zabezpečenie zberového podielu pre obaly vo 

vzťahu k 1 kg obalov uvedených na trh SR 

Položka EUR 

Sklo 0,02499 

Plasty 0,03999 

Papier a lepenka 0,00999 

VKM na báze lepenky 0,03499 

Kovy – oceľ 0,03999 

Kovy ostatné 0,04999 

Drevo 0,00999 

Ostatné 0,07001 

Separačný poplatok* 0,07999 

* Separačný poplatok sa účtuje ku každej vyššie uvedenej položke okrem dreva.  
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Tabuľka 4: Recyklačný poplatok za zabezpečenie zberového podielu pre neobalové výrobky vo 
vzťahu k 1 kg neobalových výrobkov uvedených na trh SR 

Položka EUR 

Sklo 0,02499 

Plasty 0,03999 

Papier a lepenka 0,00999 

Separačný poplatok* 0,07999 

*Separačný poplatok sa účtuje ku každej vyššie uvedenej položke neobalových výrobkov. 

 

Tabuľka 5: Recyklačný poplatok za 1 kg elektroodpadov 

Kategória 

elektroodpadu* 

Poplatok 

[EUR] 

Podiel 

elektroodpadov 

z domácností** 

[%] 

Podiel elektroodpadov 

iných ako z domácností 

[%] 

1a 0,450 50 x 

1b 0,210 50 x 

1c 0,450 x 100 

1d 0,210 x 100 

2 0,250 50 x 

3a 0,390 50 x 

3b 0,260 50 x 

3c 0,390 x 100 

4a 0,390 50 x 

4b 0,260 50 x 

4c 0,390 x 100 

5a 0,590 50 100 

5b 0,270 50 100 

5c 0,590 50 100 

6 0,210 50 x 

7 0,260 50 x 

8a 0,250 50 x 

8b 0,190 x 100 

9a 0,250 50 x 

9b 0,190 x 100 

10 0,170 x 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 2018 je 50 % 

z priemerného množstva uvedeného na trh za posledné tri roky, „nulové“ roky sa do priemeru nezarátavajú) 
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Tabuľka 6: 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** 0,2698 

* Stanovený cieľ zberu prenosných batérií a akumulátorov v zmysle Prílohy č. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. pre rok 2018 je 

45 % z množstva uvedeného na trh v predchádzajúcom roku. 

**Stanovený cieľ zberu priemyselných a automobilových batérií a akumulátorov v zmysle Prílohy č. 3 zákona č. 79/2015 

Z. z. pre rok 2018 je 100 % z množstva uvedeného na trh v predchádzajúcom roku.  

 

Tabuľka 7: Recyklačný poplatok za 1 kg pneumatík vyzbieraných v príslušnom roku v rozsahu 

trhového podielu 

Položka EUR 

Pneumatiky  0,0990 

 

Prehľad príjmov OZV v roku 2018 je uvedený v tabuľke 8. 

 

Tabuľka 8: Príjmy OZV SLOVMAS, a. s. podľa jednotlivých vyhradených výrobkov (bez DPH) 

Vyhradené výrobky Príjmy [EUR] 

Obaly 260 713,33 € 

Neobalové výrobky 141 473,79 € 

Elektrozariadenia 65 456,30 € 

Batérie a akumulátory 136 599,49 € 

Pneumatiky 402 153,43 € 

 

 

6.2 Výdavky OZV SLOVMAS, a. s. 
 

Výdavkovú časť tvorili nasledujúce skupiny položiek: 

 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, 

 výdavky na propagačné a informačné aktivity, 
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 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 9: Výdavky na zabezpečenie zberu, zhodnotenia, recyklácie, spracovania a zneškodnenia 

vyhradených prúdov odpadov (bez DPH) 

Položka EUR 

Zber, spracovanie, recyklácia a zhodnotenie odpadov 831 640,02 

Spotrebný materiál 3 083,52 

Služby 

(cestovné náklady, poštovné, reprezentačné, účtovné služby, právne 

služby, telekomunikačné služby, nájomné, servis, IT služby...) 

109 798,97 

Mzdové náklady 221 842,77 

Propagačné a informačné aktivity 7 447,10 

 

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 10: Súvaha SLOVMAS, a. s. k 31.12.2018 

AKTÍVA EUR 

Spolu majetok 118 137 

Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0 

Dlhodobý hmotný majetok – zostatková hodnota 3 690 

 Dlhodobý nehmotný majetok súčet  5 250 

Obežný majetok 115 929 

 Krátkodobé pohľadávky súčet 51 086 

Finančné účty 64 843 
€ Časové rozlíšenie súčet 1 235 

 

PASÍVA EUR 

Vlastné imanie a záväzky 118 137 

 Vlastné imanie -35 036 

 Základné imanie 25 000 

Zákonné rezervné fondy 5 000 

Nerozdelený zisk minulých rokov 67 438 

Neuhradená strata minulých rokov 0  

Dlhodobé rezervy 0 

Dlhodobé záväzky súčet 1 216 

Krátkodobé záväzky 14 7947 
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Tabuľka 11: Výkaz ziskov a strát SLOVMAS, a. s. za rok 2018 

 EUR 

Čistý obrat 1 044 182 
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok  3 083 

Služby 948 886 
Pridaná hodnota 92 213 

Odpisy 870 
Dane a poplatky 860 

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 252 

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -132 419 
Náklady na hospodársku činnosť spolu 1 176 853 

Výnosy z finančnej činnosti spolu 140 

Náklady na finančnú činnosť spolu 195 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -132 474 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -132 474 

 

OZV SLOVMAS, a. s. v roku 2018 vytvorila účtovnú stratu, ktorá bola krytá zo zisku z hospodárenia 

v minulých rokoch podľa § 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 Na základe 

požiadavky vyhlášky2 sa propagačné a vzdelávacie aktivity uskutočnili: 

a) na celoslovenskej úrovni, 

b) na lokálnej úrovni. 

 

7.1 Propagačné a vzdelávacie aktivity na celoslovenskej úrovni 
 

OZV SLOVMAS, a. s. zabezpečila propagačné a vzdelávacie aktivity na celoslovenskej úrovni 

uvedené v tabuľke 12. 

 

Tabuľka 12: Zoznam propagačných a vzdelávacích aktivít na celoslovenskej úrovni spoločnosti 

SLOVMAS, a. s. v roku 2018 

Aktivita Dátum Štvrťrok 

Inzercia v denníku Plus jeden deň 28. 3. 2018 1. 

Príspevok a inzercia v mesačníku Odpadové hospodárstvo   1. 

Inzercia v denníku Plus jeden deň 20. 6. 2018 2. 

Príspevok a inzercia v časopise 21. storočie   2. 

Príspevok a inzercia v časopise Pneurevue    3. 

Inzercia v denníku Plus jeden deň 26. 9. 2018 3. 

Príspevok na seminári usporiadanom Slovenskou asociáciou 
fotovoltického priemyslu 

23. 10. 2018 4. 

Príspevok na konferencii Priemyselné emisie 2018  23. - 24. 10. 2018 4. 

Príspevok a inzercia v časopise 21. storočie   4. 

Inzercia v denníku Plus jeden deň 19. 12. 2018 4 

 

Uverejnené inzeráty boli určené právnickým a fyzickým osobám (občanom) za účelom zvýšenia 

povedomia o nakladaní s odpadom z vyhradených výrobkov. 

Hlavnými bodmi inzerátov a príspevkov 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. 

 

                                                

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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7.2 Propagačné a vzdelávacie aktivity na lokálnej úrovni so zameraním na 

konečného používateľa 
 

OZV SLOVMAS, a. s. zabezpečila propagačné a vzdelávacie aktivity na lokálnej úrovni uvedené 

v tabuľke 13. 

 

Tabuľka 13: Zoznam propagačných a vzdelávacích aktivít na lokálnej úrovni spoločnosti SLOVMAS, 
a. s. v roku 2018 

Aktivita Dátum Štvrťrok 

Inzercia v týždenníkoch Regionálne noviny vydavateľstva 
Regionpress 

23. 3. 2018 1. 

Zaslanie letákov distribútorom pneumatík 29. 3. 2018 1. 

Inzercia v týždenníkoch Regionálne noviny vydavateľstva 
Regionpress 

22. 6. 2018 2. 

Vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase obcí Muľa a Belejovce 20. 6. 2018 2. 

Tlač a distribúcia plagátov do zmluvných obcí 26. 6. 2018 2. 

Zaslanie maľovánok do škôl (MŠ, ZŠ) v zmluvných obciach 26. 9. 2018 3. 

Inzercia v týždenníkoch Regionálne noviny vydavateľstva 
Regionpress 

21. 9. 2018 3. 

Plagáty zverejnené na webových stránkach zmluvných obcí a na 
výveskách obecných úradov 

október 2018 4. 

Inzercia v týždenníkoch Regionálne noviny vydavateľstva 
Regionpress 

7. 12. 2018 4. 

 

Inzercia sa uverejnila v lokálnych periodikách vydavateľstva Regionpress v každom okrese SR. 

Týždenníky sú distribuované vydavateľstvom bezplatne do každej domácnosti. Jednotlivé 

týždenníky sú zverejnené na webových stránkach vydavateľstva. 

Letáky boli zaslané zmluvným distribútorom pneumatík. 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.  

 

7.3 Financovanie propagačných a vzdelávacích aktivít 
 

Údaje o finančných prostriedkoch vynaložených na jednotlivé propagačné a vzdelávacie aktivity 

OZV v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 sú uvedené v tabuľke 14.  
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Tabuľka 14: Financovanie propagačných a vzdelávacích aktivít spoločnosti SLOVMAS, a. s. v roku 
2018 

Aktivita Štvrťro
k 

Suma bez DPH  
[EUR] 

DPH 20 % 
[EUR] 

Celková 
suma 
[EUR] 

Inzercia v denníku Plus jede+A2:E20n 
deň 

1. 200 40 240 

Príspevok a inzercia v časopise 
Odpadové hospodárstvo 

1. 312,50 62,50 375,00 

Inzercia v denníku Plus jeden deň 2. 200 40 240 

Príspevok a inzercia v časopise 21. 
storočie 

2. 400,00 80,00 480,00 

Príspevok a inzercia v časopise 
Pneurevue  

3. 1800,00 360,00 2160 

Inzercia v denníku Plus jeden deň 3. 200 40 240 

Príspevok na seminári usporiadanom 
Slovenskou asociáciou fotovoltického 
priemyslu 

4. 800,00 160,00 960,00 

Príspevok na konferencii Priemyselné 
emisie 2018  

4. 600,00 0,00 600,00 

Príspevok a inzercia v časopise 21. 
storočie 

4. 400,00 80,00 480,00 

Inzercia v denníku Plus jeden deň 4 200 40 240 

Spolu celoslovenské aktivity   5112,50 902,50 6015,00 

Inzercia v týždenníkoch Regionálne 
noviny vydavateľstva Regionpress 

1. 284,10 56,82 340,92 

Zaslanie letákov distribútorom 
pneumatík 

1. 357,5 0,00 357,5 

Inzercia v týždenníkoch Regionálne 
noviny vydavateľstva Regionpress 

2. 284,10 56,82 340,92 

Vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase 
obcí Muľa a Belejovce 

2. 0,00 0,00 0,00 

Tlač a distribúcia plagátov do zmluvných 
obcí 

2. 7,47 0,75 8,22 

Zaslanie a balenie maľovánok do škôl 
(MŠ, ZŠ) v zmluvných obciach 

3. 195,93 0,00 198,50 

Inzercia v týždenníkoch Regionálne 
noviny vydavateľstva Regionpress 

3. 284,10 56,82 340,92 

Plagáty zverejnené na webových 
stránkach zmluvných obcí a na 
výveskách obecných úradov 

4. 7,15 0,00 7,15 

Inzercia v týždenníkoch Regionálne 
noviny vydavateľstva Regionpress 

4. 284,10 56,82 340,92 

Spolu lokálne aktivity   1704,45 228,03 1935,05 

Spolu všetky aktivity   6816,95 1130,53 7950,05 
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Príloha 4  

Plnenie cieľov a záväzných limitov v období od 1.1.2018 do 31.12.2018 

 

4.1. Obaly a odpady z obalov 
 

Plnenie limitov celkového zhodnotenia odpadov z obalov v roku 2018 (od 28.05.2018 do 22.10.2018) 

Materiál 

Nahlásené 
množstvá 

obalov za rok 
2017 

(t) 

Limit pre 
celkové 

zhodnotenie 
odpadov z 

obalov 2018 

(%) 

Limit pre 
celkové 

zhodnotenie 
odpadov 
z obalov 

(t) 

Celkovo 
zhodnotené 

odpady z 
obalov za rok 

2018 

(t) 

Plnenie limitu 

celkového 

zhodnotenia  

(%) 
Papier a lepenka 427,447 68,00 290,664 295,097 101,53 

Plasty 231,939 48,00 111,330 147,874 132,82 

Sklo 103,787 60,00 62,272 133,166 213,85 

Kovy 51,494 55,00 28,321 28,450 100,45 

Drevo 108,635 35,00 38,022 40,109 105,49 

Spolu obaly 923,302 60,00 553,981 644, 696 116,38 

 

Plnenie limitov materiálového zhodnotenia odpadov z obalov v roku 2018 (od 28.05.2018 do 

22.10.2018) 

Materiál 

Nahlásené 
množstvá 

obalov za rok 
2017 

(t) 

Limit pre 
materiálové 
zhodnotenie 
odpadov z 

obalov 2018 

(%) 

Limit pre 
materiálové 
zhodnotenie 

odpadov 
z obalov 

(t) 

Materiálovo 
zhodnotené 

odpady z 
obalov za rok 

2018 

(t) 

Plnenie limitu 
materiálovéh

o 
zhodnotenia 

(%) 
Papier a lepenka 427,447 60,00 256,468 295,097 115,06 

Plasty 231,939 45,00 104,372 118,803 113,83 

Sklo 103,787 60,00 62,272 133,166 213,85 

Kovy 51,494 55,00 28,322 28,450 100,45 

Drevo 108,635 25,00 27,159 40,109 147,68 

Spolu obaly 923,302 55,00 507,816 615,625 121,23 

 

Údaje potrebné pre výpočet  plnenia cieľov a záväzných limitov 

OBALY uvedené na trh SR 
za rok 2017 

 

z domácností 
[t] 

iné ako z domácností 
[t] 

spolu 
[t] 

sklo 101,146 2,641 103,787 

plasty 169,357 62,582 231,939 

papier a lepenka 250,461 174,292 424,753 

VKM na báze lepenky 1,703 0,988 2,692 

Kovy 25,128 26,366 51,494 
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Drevo 22,646 85,992 108,637 

Ostatné 0,263 0,051 0,314 

Celková hodnota 570,705 352,911 923,616 

 

Zberový podiel 
(od 28.05.2018 do 

22.10.2018) 

z domácností 
[t] 

iné ako 
z domácností 

[t] 

spolu 
[t] 

sklo 33,851 0,884 34,735 

plasty 56,680 20,945 77,625 

papier a lepenka 83,839 58,342 142,181 

VKM na báze lepenky 0,570 0,331 0.901 

Kovy 8,410 8,824 17,234 

Drevo 7,579 28,779 36,358 

Ostatné 0,088 0,017 0,105 

Celková hodnota 191,017 118,122 309,139 
 

Celkové vyhodnotenie plnenia zberových podielov obalov a neobalových výrobkov (NV) za rok 2018, 
zaokrúhlené na celé tony: 

 obal neobalový 

výrobok 

Súhrnne obal 

& neobalový 

výrobok 

Uvedené 2017 na trh SR celkom (t), zdroj: MŽP SR 470 202 105 884 576 086 

Zozbierané 2017 v SR celkom (t), zdroj: MŽP SR 124 229 68 574 192 803 

Uvedené 2017 na trh SR OZV SLOVMAS (t) 924 488 1 412 

Trhový podiel 2018 OZV SLOVMAS (%) -od 

28.05.2018 do 22.10.2018 
 - -  0,2451% 

Zberový podiel OZV SLOVMAS za rok 2018 - od 

28.05.2018 do 22.10.2018 
309 163 473 

Zozbierané a zhodnotené OZV SLOVMAS v roku 

2018 
714 229 944 

Plnenie zberového podielu OZV SLOVMAS v roku 

2018 (%) 
231,11% 140,24% 199,69% 

  



3 3 

 

 

4.2. Batérie a akumulátory a použité batérie a akumulátory 
 

Plnenie cieľov zberu a recyklácie použitých batérií a akumulátorov v období od 1.1.2018 do 

31.12.2018 

 Druh 
Uvedené 

na trh  
[t] 

Povinnosť 
zberu 

batérií na 
rok 2018 

Celkový 
príslušný 

podiel 
batérií na 
rok 2018  

(t) 

Vyzbierané 
[t] 

Dosiahnutý 
podiel 
zberu 

[%] 

Celkovo 
recyklované          

[t] 

Dosiahnutý 
podiel 

recyklácie 
[%] 

Priemyselné 26,131 100,00% 26,131 28,250 108,11% 28,250 108,11% 

Automobilové 466,961 100,00% 466,961 478,970 102,57% 478,970 102,57% 

Prenosné 3,483 45,00% 1,567 1,600 102,08% 1,600 102,08% 

Spolu 496,575   494,659 508,820   508,820   

 

 

Údaje potrebné pre výpočet  plnenia cieľov a záväzných limitov 

Batérie a akumulátory uvedené na trh SR 
 

[t] 

prenosné 3,483 

automobilové 466,961 

priemyselné 26,131 

Celková hodnota 496,575 
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4.3. Elektrozariadenia a elektroodpady 
 

Plnenie cieľov zberu, zhodnotenia a recyklácie elektroodpadov v období od 1.1.2018 do 31.12.2018 

OEEZ - zber a 
spracovanie 
(od 1.1.2018 

do 
31.12.2018) 

Podiel pre 
zber OEEZ (z 
domácností)  
na rok 2018 

(t) 

Podiel pre 
zber OEEZ 
(iné ako z 

domácností)  
na rok 2018 

(t)2 

ZOZBIERANÉ 
z 

domácností 
[t] 

ZOZBIERANÉ 
iné ako z 

domácností 
[t] 

ZOZIERANÉ 
celkom 

[t] 

Plnenie cieľa 
zberu OEEZ (z 
domácností)* 

[%] 

Plnenie cieľa 
zberu OEEZ 
(iné ako z 

domácností)* 
[%] 

SPRACOVANÉ 
celkom 

[t] 

Zhodnotené 
celkom  

[t] 

Dosiahnutý 
podiel  

zhodnotenia 
[%] 

Recyklácia 
[t] 

Dosiahnutý 
podiel 

recyklácie 
[%] 

1.a 23,092 0,00 23,351 0,00 23,351 50,56% x 23,300 21,050 90,34% 21,050 90,34% 

1.b 34,448 0,00 34,635 0,00 34,635 50,27% x 34,635 32,819 94,76% 32,703 94,42% 

1.c 0,00 91,704 0,00 0,00 0,00 x 0,00% 0,00 0,00 x 0,00 x 

1.d 0,00 0,484 0,00 0,00 0,00 x 0,00% 0,00 0,00 x 0,00 x 

 kat. 
1_spolu 57,540 92,188 57,986 0,00 57,986 50,39% 0,00% 57,935 53,869 92,98% 53,753 92,78% 

2 31,942 0,00 32,288 0,00 32,288 50,54% x 32,285 30,501 94,47% 30,501 94,47% 

kat. 
2_spolu 31,942 0,00 32,288 0,00 32,288 50,54% x 32,285 30,501 94,47% 30,501 94,47% 

3.a 0,206 0,00 0,794 0,00 0,794 192,33% x 0,785 0,777 99,00% 0,777 99,00% 

3.b 48,104 0,00 48,267 0,00 48,267 50,17% x 48,265 46,455 96,25% 45,879 95,06% 

3.c 0,00 90,207 0,00 0,00 0,00 x 0,00% 0,00 0,00 x 0,00 x 

 kat. 
3_spolu 48,311 90,207 49,061 0,00 49,061 50,78% 0,00% 49,050 47,232 96,29% 46,656 95,12% 

4.a 17,116 0,00 66,920 0,00 66,920 195,49% x 66,900 65,601 98,06% 58,041 86,76% 

4.b 44,862 0,00 45,345 0,00 45,345 50,54% x 45,345 42,993 94,81% 42,993 94,81% 

4.c 0,00 66,438 0,00 0,00 0,00 x 0,00% 0,00 0,00 x 0,00 x 

kat. 
4_spolu 61,978 66,438 112,265 0,00 112,265 90,57% 0,00% 112,245 108,594 96,75% 101,034 90,01% 

5.a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 x 0,00 x 
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5.b 10,025 3,105 11,420 0,00 11,420 56,96% 0,00% 11,420 10,791 94,49% 10,791 94,49% 

5.c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 x 0,00 x 

kat.5_spolu 10,025 3,105 11,420 0,00 11,420 56,96% 0,00% 11,420 10,791 94,49% 10,791 94,49% 

6 10,768 0,00 11,030 0,00 11,030 51,22% x 11,030 10,157 92,09% 10,157 92,09% 

kat. 
6_spolu 10,768 0,00 11,030 0,00 11,030 51,22% x 11,030 10,157 92,09% 10,157 92,09% 

7 0,574 0,00 0,600 0,00 0,600 52,31% x 0,600 0,567 94,50% 0,567 94,50% 

kat. 
7_spolu 0,574 0,00 0,600 0,00 0,600 52,31% x 0,600 0,567 94,50% 0,567 94,50% 

8.a 0,287 0,00 0,300 0,00 0,300 52,28% x 0,300 0,286 95,33% 0,286 95,33% 

8.b 0,00 2,100 0,00 0,00 0,00 x 0,00% 0,00 0,00 x 0,00 x 

kat. 
8_spolu 0,287 2,100 0,300 0,00 0,300 52,28% 0,00% 0,300 0,286 95,33% 0,00 0,00% 

9.a 4,006 0,00 4,100 0,00 4,100 51,17% x 4,100 3,901 95,14% 3,901 95,14% 

9.b 0,00 5,852 0,00 0,00 0,00 x 0,00% 0,00 0,00 x 0,00 x 

kat. 
9_spolu 4,006 5,852 4,100 0,00 4,100 51,17% 0,00% 4,100 3,901 95,14% 3,901 95,14% 

10 0,00 4,782 0,00 0,00 0,00 x 0,00% 0,00 0,00 x 0,00 x 

kat. 
10_spolu 0,00 4,782 0,00 0,00 0,00 x 0,00% 0,00 0,00 x 5,089 x 

Celková 
hodnota 225,431 264,670 279,050 0,00 279,050 

61,89% 0,00% 
278,965 265,899 95,32% 262,449 94,08% 
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Údaje potrebné pre výpočet  plnenia cieľov a záväzných limitov 

EEZ uvedené na trh SR - 
priemerná hodnota 

(od 1.1.2015 do 31.12.2017) 
zastúpení výrobcovia v roku 

2018 

z domácností 
[kg] 

iné ako z 
domácností 

[kg] 
celkom 

1.a 46 184,84  46 184,84 

1.b 68 895,16  68 895,16 

1.c  91 703,50 91 703,50 

1.d  484,00 484,00 

2 63 884,17  63 884,17 

3.a 412,83  412,83 

3.b 96 208,84  96 208,84 

3.c  90 206,50 90 206,50 

4.a 34 232,34  34 232,34 

4.b 89 724,18  89 724,18 

4.c  66 438,00 66 438,00 

5.a 0,00 0,00 0,00 

5.b 20 050,32 3 104,50 23 154,82 

5.c 0,00 0,00 0,00 

6 21 536,33  21 536,33 

7 1 147,00  1 147,00 

8.a 573,83  573,83 

8.b  2 100,00 2 100,00 

9.a 8 012,83  8 012,83 

9.b  5 852,17 5 852,17 

10  4 781,50 4 781,50 

Celková hodnota 450 862,67 264 670 715 533 
 



1 

 

Príloha 5  
Množstvá vyhradených výrobkov uvedené na trh výrobcami 
združenými v OZV SLOVMAS, a. s. v roku 2018 
 

5.1. Obaly 
 

OBALY uvedené na trh SR 
(od 28.05.2018 do 

22.10.2018) 

z domácností 
[t] 

nie z domácností 
[t] 

Spolu 
[t] 

sklo 208,020 0,575 208,595 

plasty 237,483 17,713 255,196 

papier a lepenka 381,266 24,601 405,867 

VKM na báze lepenky 2,733 0 2,733 

kovy 43,208 0,907 44,115 

drevo 105,791 35,236 141,027 

ostatné 0,068 0,011 0,079 

Celková hodnota 978,568 79,043 1 057, 612 
 

5.2. Neobalové výrobky 
 

NEOBALOVÉ VÝROBKY uvedené na trh SR  

(od 28.05.2018 do 22.10.2018) 
 z domácností 

[t] 

Sklo 3,582 

Plasty 96,247 

Papier a lepenka 319,381 

Celková hodnota 419,210 

 

5.3. Pneumatiky 
 

PNEUMATIKY uvedené na trh SR  
(od 1.1.2018 do 31.12.2018) 

Množstvo 
[t] 

pneumatiky 3 789,450 

Celková hodnota  
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5.4. Batérie a akumulátory 
 

Batérie a akumulátory uvedené na trh SR 
(od 1.1.2018 do 31.12.2018) [t] 

prenosné 3,668 

automobilové 
448,146 

priemyselné 
27,373 

Celková hodnota 
479,187 

 

5.5. Elektrozariadenia 
 

EEZ uvedené na trh SR -  
(od 1.1.2018 do 31.12.2018) 

 

z domácností 
[t] 

iné ako z 
domácností 

[t] 
celkom [t] 

1.a 43,388  43,388 

1.b 46,141  46,141 

1.c  157,230 157,230 

1.d  0,245 0,245 

2 59,579  59,579 

3.a 0,108  0,108 

3.b 13,866  13,866 

3.c  121,146 121,146 

4.a 6,697  6,697 

4.b 73,757  73,757 

4.c  121,346 121,346 

5.a 0 0 0 

5.b 17,672 1,940 19,612 

5.c 0 0 0 

6 24,150  24,150 

7 2,500  2,500 

8.a 0,321  0,321 

8.b  1,620 1,620 

9.a 5,560  5,560 

9.b  8,895 8,895 

10  1,074 1,074 

Celková hodnota 293,739 413,496 707,235 
 

 

 


