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Úvodné slovo predsedu predstavenstva 

 
                                                                                                                                 
Vážené dámy, vážení páni, 
 
  
rok 2018 bol desiatym kalendárnym obdobím činnosti materiálovej spoločnosti SLOVMAS, a. s. V tomto roku 
spoločnosť úspešne vykonávala činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia, pre 
batérie a akumulátory, pre pneumatiky a v období od 28. mája do 22. októbra aj činnosť organizácie 
zodpovednosti výrobcov pre obaly a pre neobalové výrobky. Spoločnosť SLOVMAS, a. s. bola v roku 2018 
jedinou organizáciou zodpovednosti výrobcov s takým širokým spektrom služieb. Tým sa spoločnosť stala 
organizáciou zodpovednosti výrobcov s komplexnou ponukou služieb pre svojich klientov, jedinečnou v rámci 
Slovenskej republiky. 
 
V uplynulom roku spoločnosti ako organizácii zodpovednosti výrobcov sa zastabilizoval počet klientov po 
tom, ako k 31. decembru 2017 vplyvom rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR o odobratí 
autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti pre obaly a neobalové výrobky, ktoré je podľa nášho 
názoru nezákonné, ukončilo zmluvnú spoluprácu s našou spoločnosťou viacero výrobcov obalov 
a neobalových výrobkov. Rok 2018 sa niesol v znamení doriešovania tejto situácie. SLOVMAS, a. s. sa 
obrátila so žalobou o nezákonnosti rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR na Krajský súd 
v Bratislave, ktorý najprv priznal žalobe odkladný účinok, čo v praxi znamenalo, že sme mohli vykonávať 
činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly, aby následne v rozsudku rozhodol, že žalobu 
zamieta, a teda sme zase dňom 22. októbra 2018 činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov vykonávať 
nemohli. Samozrejme, proti tomuto rozsudku sme podali kasačnú sťažnosť na Najvyššom súde. 
 
Napriek tomu sme sa snažili o to, aby naši klienti tieto problémy nepocítili a aby sme v ich mene 
prostredníctvom zmluvného vzťahu s autorizovanou organizáciou zodpovednosti výrobcov plnili všetky 
povinnosti vyplývajúce z ich postavenia výrobcu obalov a výrobcu neobalových výrobkov. 
 
Naďalej úspešne a efektívne vykonávame činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre ostatné 
vyhradené výrobky, teda pre elektrozariadenia, pre batérie a akumulátory a pre pneumatiky. 
Prostredníctvom zmluvného vzťahu s autorizovanou organizáciou zodpovednosti výrobcov zabezpečujeme aj 
naďalej plnenie povinností v oblasti vyhradených povinností pre komodity obaly a neobalové výrobky, teda 
našim klientom garantujeme poskytovanie komplexnej služby. 
 
V roku 2018 sme splnili všetky limity a ciele vyplývajúce zo zákona o odpadoch, zabezpečili sme zber, 
zhodnotenie a recykláciu všetkých kategórií elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov a odpadových 
pneumatík v požadovanom rozsahu. Takisto pre odpady z obalov a z neobalových výrobkov sme zabezpečili 
zber, zhodnotenie a recykláciu v rozsahu vyžadovanom zákonom. Zber zložiek komunálnych odpadov sme 
vykonávali počas obdobia platnosti autorizácie prostredníctvom zmluvných zberových spoločností v 32 
obciach. 
 
Záverom by som chcela touto cestou poďakovať zamestnancom spoločnosti za odvedenú prácu v uplynulom 
roku, a taktiež za snahu, ktorú vynaložili na zlepšenie fungovania spoločnosti ako OZV. 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.  
 
Do ďalších rokov všetkým želám 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.
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Profil spoločnosti 

 
Spoločnosť SLOVMAS, a. s. bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 20.08.2009 a svoju činnosť začala 
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 menšími výrobcami vyhradených výrobkov. Prevádzkuje 
organizáciu zodpovednosti výrobcov otvorenú pre všetkých výrobcov vyhradených výrobkov v zmysle zákona 
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o odpadoch“). Zámerom spoločnosti je ponúknuť výrobcom vyhradených výrobkov v zmysle 
legislatívy čo najširšie a najkomplexnejšie služby pri zabezpečovaní plnenia ich povinností vyplývajúcich zo 
zákona o odpadoch 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 organizácia zodpovednosti výrobcov na základe zmluvy preberá všetky 
povinnosti klienta (vrátane registračných, evidenčných a ohlasovacích) vyplývajúce mu zo zákona 
o odpadoch vo vzťahu k nasledovným komoditám: elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, 
neobalové výrobky a pneumatiky. 
 
Hlavná činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov sa zameriava na fyzické zabezpečenie zberu 
a zhodnotenia elektroodpadu, odpadu z obalov a neobalových výrobkov, použitých batérií a akumulátorov 
a pneumatík, a to prostredníctvom zberu, spätného zberu, prepravy a ich spracovaním a následnou 
recykláciou, za spoluúčasti zmluvných partnerov, ktorými sú predovšetkým obce, predajne a servisy, 
prepravcovia, zberové spoločnosti, spracovatelia a recyklačné spoločnosti. 
 
Prvoradým cieľom spoločnosti je prevádzkovanie spoločného materiálového spoločenstva (systému 
združeného nakladania s odpadom), ktorý zabezpečuje spätný zber, odber, zber, prepravu, spracovanie, 
zhodnocovanie a prípadné environmentálne vhodné zneškodňovanie jednotlivých vyhradených prúdov 
odpadu. Dôraz sa kladie na efektívnosť systému a plnenie všetkých náležitostí legislatívy Slovenskej 
republiky a Európskej únie.  
 
Organizáciu zodpovednosti výrobcov (materiálové spoločenstvo) majú  možnosť využívať všetky subjekty, 
ktorých sa týkajú povinnosti zo zákona o odpadoch. Spoločnosť SLOVMAS, a. s. pri stanovovaní sadzby za 
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zabezpečenie povinných cieľov a záväzných limitov odpadového hospodárstva vychádza striktne z dikcie 
efektívnosti a za oprávnené náklady považuje len tie nevyhnutné náklady organizácie zodpovednosti 
výrobcov, ktoré je potrebné reálnym spôsobom vynaložiť na zabezpečenie plnenia povinných limitov zberu 
a zhodnotenia v aktuálnom roku resp. splnenia zberových podielov.  
 
Vo vzťahu k zberu a zhodnoteniu jednotlivých prúdov odpadu sú výrobcovia povinní zabezpečiť, že sa 
vyzbiera aspoň také množstvo, aké je právnymi predpismi stanovené, ako zberový podiel resp. minimálny 
limit (cieľ zberu) 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 2018 spoločnosť SLOVMAS, a. s. fyzicky zabezpečila nakladanie s vyhradenými prúdmi odpadov, 
vďaka ktorému bola eliminovaná značná záťaž pre životné prostredie a zároveň dochádza k významnému 
šetreniu pôvodných a neobnoviteľných prírodných zdrojov.  
 
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“. 

 
 

naše poslanie: 
• odborné a efektívne riešenia 
• komplexné služby 
• aplikácia moderných postupov 

 
naša vízia: 
• dlhodobé partnerstvo 
• stabilita 
• úspech klientov 

 
naše hodnoty: 
• profesionalita 
• vzájomná dôvera 
• lojalita 
• zodpovednosť za životné prostredie a prírodné zdroje 
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Orgány spoločnosti / Organizačná štruktúra a zamestnanci spoločnosti 

Organizačná štruktúra spoločnosti do 16.3.2018 
 
Predstavenstvo: 
Ing. Jiří Mikulenka, predseda 
Dozorná rada:  

• JUDr. Linda Navrátilová (predseda) 
• Bc. Lucia Jakušová (člen) 
• Ing. Ľubomír Jargaš (člen 

Generálna riaditeľka: Ing. Elena Bodíková, PhD. 
 
 
Organizačná štruktúra spoločnosti od 16.3.2018 
 

 
 
 

Predstavenstvo 

Dozorná rada 

Generálny riaditeľ 

• Ing. Elena Bodíková, PhD. 
(predseda) 

• Ing. Alexander Jančárik (predseda) 
• Bc. Lucia Jakušová (člen) 
• Ing. Ľubomír Jargaš (člen) 

• Ing. Elena Bodíková, PhD. 

Predseda predstavenstva 
a generálny riaditeľ 

Ing. Elena Bodíková, PhD. 

Klient manažér 
Ing. Tatiana Štibrányiová 

Obchodný manažér 
Ing. Dezider Meixner 

Projektový manažér 
Ing. Ľubomír Jargaš 

IT a projektový manažér 
Boris Mikulenka 

Account manažér 
Bc. Lucia Jakušová 

Office manažér 
Mgr. Kristína Hollósyová 

Referent 
JUDr. Linda Navrátilová 

Referent 
Ing. Jiří Mikulenka 

Asistent 
Radana Mikulenková 
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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. 
 
Tržby spoločnosti (recyklačné poplatky) boli použité na nakladanie s jednotlivými vyhradenými prúdmi 
odpadu. Časť prostriedkov bola využitá na prevádzku spoločnosti a jej súvisiace podporné činnosti, vrátane 
zo zákona povinnej reklamnej, informačnej a vzdelávacej kampane.  
 
Spoločnosť je od svojho vzniku počas celej svojej existencie ekonomicky stabilná, neustále sa rozvíja, čoho 
pozitívnym dôsledkom je i stabilizácia počtu jej klientov počas uplynulého roka. V roku 2018 spoločnosť 
nečerpala žiadne úvery ani pôžičky a takisto nemá z tohto obdobia žiadne pohľadávky či záväzky po lehotách 
splatnosti. Dôležitým faktom tiež je, že spoločnosť ako OZV riadne počas celého obdobia financovala 
separovaný zber v obciach a všetky záväzky uhrádzala v lehote splatnosti.  
 
Medzi najdôležitejšie povinnosti spoločnosti ako OZV patrilo zabezpečenie a financovanie plnenia zberových 
podielov, cieľov a záväzných limitov odpadového hospodárstva v zbere elektroodpadu a minimálnych cieľov 
zhodnotenia a recyklácie elektroodpadu, v zbere a recyklácii použitých batérií a akumulátorov a zberových 
podielov a cieľov odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov v zmysle prílohy č. 3 
k zákonu o odpadoch, ako aj zberových podielov a miery zhodnotenia odpadových pneumatík a zberových 
podielov neobalových výrobkov. Spoločnosť sa sústredila predovšetkým na komplexné splnenie týchto 
cieľov, zberových podielov a limitov tak, aby klienti OZV neboli vystavení hrozbe sankcií za neplnenie 
ustanovených povinností.  
 
Zhromažďovanie a zber elektroodpadov sú organizované prostredníctvom zberných dvorov, predajní 
zabezpečujúcich spätný zber 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. Spracovanie elektroodpadu 
zabezpečuje OZV výlučne prostredníctvom autorizovaných zariadení na spracovanie elektroodpadu v SR, 
ktoré majú udelenú autorizáciu Ministerstva životného prostredia SR v zmysle príslušnej legislatívy.  
 
SLOVMAS, a. s. zabezpečuje zber použitých prenosných batérií a akumulátorov niekoľkými spôsobmi. 
Prostredníctvom spätného zberu sa zabezpečuje odoberanie použitých prenosných batérií a akumulátorov na 
miestach distribúcie prenosných batérií a akumulátorov a u predajcov elektrozariadení a na ďalších miestach 
do vlastných boxov, ktoré sú vyhotovené v dvoch veľkostiach. Mobilný zber v obciach je zabezpečovaný na 
základe zmlúv so spracovateľmi elektroodpadov, prípadne s inými oprávnenými osobami na zber prenosných 
batérií a akumulátorov. OZV na základe zmluvy so spracovateľmi elektroodpadov, prípadne s inými 
oprávnenými osobami na zber prenosných batérií a akumulátorov zabezpečuje oddelený zber použitých 
prenosných batérií a akumulátorov v miestach zberu elektroodpadov, resp. ich zberných miestach. 
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. 
 
SLOVMAS, a. s. ďalej zabezpečuje spätný zber použitých automobilových batérií a akumulátorov 
v distribučných miestach výrobcov - klientov. Zber použitých automobilových batérií a akumulátorov je 
zabezpečovaný najmä prostredníctvom zmluvných partnerov, ktorí majú udelený súhlas na zber, pričom 
prostredníctvom oddeleného zberu sa vyzbiera väčšina použitých automobilových batérií a akumulátorov. 
 
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 jej klientov. 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 nenachádzajú. 
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Počas roka 2018 si spoločnosť úspešne plnila svoje poslanie a v plnej miere zabezpečila plnenie všetkých 
legislatívnych povinností dotknutých výrobcov vyhradených výrobkov (klientov organizácie zodpovednosti 
výrobcov).  
 
Okrem toho si spoločnosť ako OZV splnila všetky nadväzné povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch 
a súvisiacej legislatívy, vrátane vykonávania propagačných a vzdelávacích aktivít v zmysle § 7 vyhlášky MŽP 
SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní 
s vyhradenými prúdmi odpadov. Propagačné a vzdelávacie aktivity sa vykonávali niekoľkými formami – 
oznamom v tlači s celoslovenskou pôsobnosťou a ďalšími formami zameranými na konečného používateľa, 
predovšetkým oznamom v tlači alebo rozhlase s lokálnou pôsobnosťou, informačnými letákmi 
distribuovanými domácnostiam, informačnými plagátmi uverejnenými v zmluvných obciach a inými formami 
s dôrazom na osvetu u detí materských škôl a základných škôl a ďalších cieľových skupín.  
 
K 31.12.2018 spoločnosť evidovala 349 klientov. Vývoj počtu klientov počas roka je znázornený na 
nasledujúcich grafoch. 
 
 

 
Graf 1 Vývoj počtu klientov OZV SLOVMAS, a. s. v roku 2018 

 
 

 
 

Graf 2 Prehľad dôvodov ukončenia zmluvy s klientmi OZV SLOVMAS, a. s. 
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Výsledky plnenia limitov zberu, spracovania a materiálového zhodnotenia vyhradených prúdov 
odpadov 

Všetky povinnosti klientov organizácie zodpovednosti výrobcov a predovšetkým plnenie ustanovených 
zberových podielov, cieľov a záväzných limitov v súlade s platnou legislatívou bolo realizované v plnej miere, 
vrátane evidenčných a ohlasovacích povinností. Spoločnosť si naďalej zlepšuje a skvalitňuje materiálne, 
technické, personálne a obchodné podmienky pre plnenie svojich úloh v nasledujúcom období. Výsledky 
plnenia zberových podielov, cieľov a záväzných limitov zberu a spracovania elektroodpadu, použitých batérií 
a akumulátorov, odpadov z obalov a neobalových výrobkov a odpadových pneumatík sú prezentované 
v tabuľkách uvedených na nasledujúcich stranách. 
 

1. ELEKTROZARIADENIA: 

 

Tabuľka 1: Plnenie podielov výrobcov domácich elektrozariadení (EEZ) na cieli odpadového 
hospodárstva SR v roku 2018 
 

Kategória_EEZ /OEEZ 

Priemerné 
množstvo EEZ 

uvedené na 
trh za roky 

2015 až 2017 
(kg) 

Podiel pre 
zber OEEZ 
na rok 2018 
(MŽP SR) 

(%) 

Celkový 
príslušný 

podiel 
(kg) 

Celkovo 
spracované 

OEEZ za 
rok 2018 

(kg) 

Plnenie podielu 
(%) 

1a 46 184,84 50,00 23 092,42 23 300,00 100,90 
1b 68 895,16 50,00 34 447,58 34 635,00 100,54 
1 115 080,00 50,00 57 540,00 57 935,00 100,69 
2 63 884,17 50,00 31 942,09 32 285,00 101,07 
3a 412,83 50,00 206,42 785,00 380,30 
3b 96 208,84 50,00 48 104,42 48 265,00 100,33 
3 96 621,67 50,00 48 310,84 49 050,00 101,53 
4a 34 232,34 50,00 17 116,17 66 900,00 390,86 
4b 89 724,18 50,00 44 862,09 45 345,00 101,08 
4 123 956,52 50,00 61 978,26 112 245,00 181,10 
5a 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 
5b 20 050,32 50,00 10 025,16 11 420,00 113,91 
5c 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 
5 20 050,32 50,00 10 025,16 11 420,00 113,91 
6 21 536,33 50,00 10 768,17 11 030,00 102,43 
7 1 147,00 50,00 573,50 600,00 104,62 
8a 573,83 50,00 286,92 300,00 104,56 
9a 8 012,83 50,00 4 006,42 4 100,00 102,34 

Spolu EEZ(d) 450 862,67 50,00 225 431,34 278 965,00 123,75 
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2. BATÉRIE A AKUMULÁTORY: 

Tabuľka 2: Plnenie podielu výrobcov batérií a akumulátorov na cieli odpadového hospodárstva 
v roku 2018  

 

Typ  

Nahlásené 
množstvá batérií 
a akumulátorov 

za rok 2017 
(kg) 

Povinnosť zberu 
použitých batérií 
a akumulátorov 

na rok 2018 
(%) 

Celkový 
príslušný podiel 
použitých batérií 
a akumulátorov 

na rok 2018 
(kg) 

Celkovo 
recyklované 

použité batérie 
a akumulátory 
v roku 2018 

(kg) 
Plnenie podielu 

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

Automobilové 466,961 100,00% 466,961 478,970 102,57 
Prenosné 3,483 45,00% 1,567 1,600 102,08 

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

3. OBALY: 
 
Tabuľka 3: 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 
(kg) 

Limit pre 
celkové 

zhodnotenie 
odpadov z 

obalov 2018 
(%) 

Limit pre 
celkové 

zhodnotenie 
odpadov 
z obalov 

(kg) 

Celkovo 
zhodnotené 

odpady z 
obalov za rok 

2018 
(kg) 

Plnenie limitu 
celkového 

zhodnotenia  
(%) 

Papier a lepenka 427 447 68,00 290 664,17 295 097 101,53 
Plasty 231 939 48,00 111 330,55 147 874 132,82 
Sklo 103 787 60,00 62 272,11 133 166 213,85 
Kovy 51 494 55,00 28 321,77 28 450 100,45 
Drevo 108 635 35,00 38 022,30 40 109 105,49 

Spolu obaly 923 302 60,00 553 981 644 696 116,38 
 
 
Tabuľka 4: 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 
(kg) 

Limit pre 
materiálové 
zhodnotenie 
odpadov z 

obalov 2018 
(%) 

Limit pre 
materiálové 
zhodnotenie 

odpadov 
z obalov 

(kg) 

Materiálovo 
zhodnotené 

odpady z 
obalov za rok 

2018 
(kg) 

Plnenie limitu 
materiálového 
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 
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Tabuľka 5: Plnenie zberových podielov a limitov celkového zhodnotenia odpadov z obalov 
v roku 2018 (od 28.05.2018 do 22.10.2018) 
 

Materiál 

Zberový podiel 
odpadov z 

obalov 
(vyzbierané v SR 

2017*trhový 
podiel  
(kg) 

Limit pre 
celkové 

zhodnotenie 
odpadov z 

obalov 2018 
(%) 

Limit pre 
celkové 

zhodnotenie 
odpadov 
z obalov 

(kg) 

Celkovo 
vyzbierané 

a zhodnotené 
odpady z 

obalov za rok 
2018  
(kg) 

Plnenie limitu 
celkového 

zhodnotenia (%) 

Papier a lepenka 143 081,84 68,00 97 295,65 295 097,01 303,30 
Plasty 77 624,92 48,00 37 259,96 147 874,23 396,87 
Sklo 34 735,12 60,00 20 841,07 133 166,07 638,96 
Kovy 17 233,93 55,00 9 478,66 28 450,30 300,15 
Drevo 36 358,49 35,00 12 725,47 40 108,70 315,18 

Spolu obaly 309 034 60,00 185 421 644 696 347,69 
 
Tabuľka 6: Plnenie zberových podielov a limitov materiálového zhodnotenia odpadov z obalov v 
roku 2018 (od 28.05.2018 do 22.10.2018) 
 

Materiál 
Zberový podiel 

obalov (vyzbierané 
v SR 2016*trhový 

podiel  
(kg) 

Limit pre 
materiálové 
zhodnotenie 
obalov 2017 

(%) 

Limit pre 
materiálové 
zhodnotenie 

obalov 
(kg) 

Celkovo 
vyzbierané 

a materiálovo 
zhodnotené 
obaly za rok 

2018 
(kg) 

Plnenie limitu 
materiálového 

zhodnotenia (%) 

Papier a lepenka 143 081,84 60,00 85 849,11 295 097,01 343,74 
Plasty 77 624,92 45,00 34 931,21 118 802,78 340,10 
Sklo 34 735,12 60,00 20 841,07 133 166,07 638,96 
Kovy 17 233,93 55,00 9 478,66 28 450,30 300,15 
Drevo 36 358,49 25,00 9 089,62 40 108,70 441,26 

Spolu obaly 309 034 55,00 169 969 615 625 362,20 
 

4. NEOBALOVÉ VÝROBKY: 
 
Tabuľka 7: Plnenie zberových podielov výrobcov neobalových výrobkov (NV) v roku 2018 (od 
28.05.2018 do 22.10.2018) 
 

Komodita 

Zberový podiel NV 
(nahlásené 
množstvá 

2017*trhový 
podiel)                                     

(kg) 

Povinnosť 
zberu a 

zhodnotenia 
NV na rok 2018                        

(%) 

Povinnosť 
zberu a 

zhodnotenia 
na rok 2018          

(kg) 

Celkovo 
vyzbierané 

a zhodnotené 
NV                 
(kg) 

Celkovo 
vyzbierané a 

zhodnotené NV        
(%) 

Plasty 36 276 100,00 36 276 81 164 223,74 
Papier 124 781 100,00 124 781 59 125 47,38 

Sklo 2 368 100,00 2 368 88 895 3 753,99 
Spolu neobalový 

výrobok 163 425 100,00 163 425 229 184 140,24 
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Tabuľka 8: Celkové vyhodnotenie plnenia zberových podielov obalov a neobalových výrobkov (NV) za rok 
2017, 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% 

 
 

5. PNEUMATIKY: 
 
Tabuľka 9: Plnenie zberových podielov výrobcov pneumatík  
 

 

Základ pre 
povinnosť zberu 
a zhodnotenia  - 

nahlásené 
množstvá (2017) 

(kg) 

Povinnosť 
zhodnotenia 
odpadových 

pneumatík na 
rok 2018 

(%)* 

Celková 
povinnosť 

zhodnotenia 
pneumatík 

(kg) 

Celkovo 
zozbierané 

pneumatiky za 
rok 2018 

(kg) 

Celkovo 
zozbierané 
pneumatiky 

(%) 
Pneumatiky 4 065 650 - - 4 065 650 - 

Spolu pneumatiky 4 065 650 - - 4 065 650 - 
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Správa o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie 

 
Činnosť spoločnosti SLOVMAS, a. s. v uplynulom období vytvorila predpoklady na to, aby mohla úspešne 
fungovať v roku 2018 i v ďalšom období a naďalej sa rozvíjať. Základnou a prvoradou úlohou je 
pokračovanie prevádzkovania činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) vo vzťahu 
k elektrozariadeniam, batériám a akumulátorom a pneumatikám, a pokus o nápravu stavu v oblasti obalov 
a  neobalových výrobkov s tým cieľom, aby sa i v nasledujúcom roku plnili všetky povinnosti dotknutých 
výrobcov vyhradených výrobkov, a to predovšetkým plnenie ustanovených zberových podielov, cieľov 
a záväzných limitov zberu a recyklácie príslušných komodít.  
 
V neposlednom rade sa spoločnosť bude venovať rozvoju systému spätného zberu a zberu elektroodpadu, 
použitých batérií a akumulátorov a odpadových pneumatík v rámci celej Slovenskej republiky s cieľom čo 
najefektívnejšieho zabezpečenia plnenia ustanovených cieľov a záväzných limitov a čo najširšieho pokrytia 
územia Slovenskej republiky. 
 
Spoločnosť naďalej plánuje zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb svojim klientom, vrátane ďalšieho 
zlepšovania a zároveň zjednodušovania informačného systému, poradenstva a ďalších služieb.  
 
V otázkach týkajúcich sa odpadovej legislatívy sa naša spoločnosť bude snažiť prispieť k jej zmysluplnému 
nastaveniu a zavedeniu potrebných zmien vychádzajúcich z aplikačnej praxe tak, aby legislatíva spĺňala 
podmienky na maximálnu ochranu oprávnených záujmov výrobcov vyhradených výrobkov a ochranu 
životného prostredia a prírodných zdrojov. 
 
Spoločnosť sa i v nasledujúcom období v rámci svojich propagačných a vzdelávacích aktivít bude snažiť 
o zvyšovanie povedomia občanov a právnických osôb v nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.  
 
V roku 2019 spoločnosť plánuje vytvoriť minimálny kladný hospodársky výsledok, ktorý sa použije výlučne 
na účel súvisiaci s poslaním spoločnosti. Keďže má spoločnosť vytvorené všetky predpoklady na jej ďalší 
rozvoj, bude vyvíjať úsilie o rozšírenie počtu klientov a zmluvných partnerov OZV. 

elektro-
zariadenia 

obaly 

neobalové 
výroboky 

pneumatiky 

batérie a 
akumulátory 



 

 14 
 

Skrátená účtovná závierka – Súvaha / Výkaz ziskov a strát 

 
 
Súvaha SLOVMAS, a. s. k 31.12.2018 
 
 
AKTÍVA v EUR 
Spolu majetok 118 137 
Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 690 
Dlhodobý nehmotný majetok súčet 5 250 
Dlhodobý finančný majetok 973 
Obežný majetok 115 929 
Krátkodobé pohľadávky súčet 51 086 
Finančné účty 64 843 
Časové rozlíšenie súčet 1 235 
 
 
PASÍVA v EUR 
Vlastné imanie a záväzky 118 137 
Vlastné imanie -35 036 
Základné imanie 25 000 
Zákonné rezervné fondy 5 000 
Výsledok hospodárenia minulých rokov 67 438 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -132 474 
Dlhodobé záväzky súčet 1 216 
Krátkodobé záväzky súčet 147 947 
 
 
 
Výkaz ziskov a strát SLOVMAS, a. s. k 31.12.2018 
 
 v EUR 
Čistý obrat 1 044 182 
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok  3 083 
Náklady na hospodársku činnosť spolu 1 176 853 
Služby 948 886 
Osobné náklady 221 843 
Pridaná hodnota 92 213 
Odpisy 870 
Dane a poplatky 860 
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 252 
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -132 419 
Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1 116 
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 
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(Slovenská materiálová spoločnosť) 
 
SME 
autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov pre: 
• elektrozariadenia (EEZ); 
• batérie a akumulátory (BaA); 
• pneumatiky. 
 
• Zabezpečujeme cez partnerskú autorizovanú OZV: obaly a neobalové 

výrobky. 
 

 
NAŠE POSLANIE 

• prevádzkovanie účinného a efektívneho kolektívneho systému nakladania s 
vyhradeným prúdom odpadu; 

• plnenie požiadaviek platných právnych predpisov; 
• zvyšovanie environmentálneho povedomia zainteresovaných strán v oblasti 

odpadového hospodárstva. 
 
PONÚKAME 
• komplexné služby; 
• vedenie evidencií, výkon hlásení a registrácií; 
• environmentálne  poradenstvo; 
• zabezpečenie len reálnych materiálových tokov. 
 
 
 

www.slovmas.sk slovmas@slovmas.sk 

Nakladanie s odpadom v súlade s prírodou 
 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.slovmas.sk/
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NAKLADANIE S ODPADOM V SÚLADE S PRÍRODOU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLOVMAS, a. s. 
Na paši 4, 821 02 Bratislava  ●  Poštová adresa: Na paši 4, 821 02 Bratislava 

 
IČO: 44 946 422  ●  IČ DPH: SK 202 288 8472  ●  DIČ: 202 288 8472 

Registrácia: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4846/B 
 

Tel.: +421 (0)2 5564 2328  ●  fax: +421 (0)2 5564 2329  ●  e-mail: slovmas@slovmas.sk  ●  www.slovmas.sk  
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