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Úvodné slovo predsedu predstavenstva 

 
Vážené dámy, vážení páni, 
rok 2021 bol trinástym kalendárnym obdobím činnosti materiálovej spoločnosti SLOVMAS, a. s. Spoločnosť 
naďalej úspešne vykonávala činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia, pre batérie 
a akumulátory a pre pneumatiky. Spoločnosť SLOVMAS, a. s. je počas celej svojej existencie organizáciou 
zodpovednosti výrobcov so širokým spektrom služieb. Tým je naša OZV ponukou služieb pre svojich klientov 
nie úplne štandardom v rámci Slovenskej republiky. 
Spoločnosť SLOVMAS, a. s. sa ani v roku 2021 nedočkala vyriešenia nezákonného postupu MŽP SR vo 
vzťahu k našej autorizácii na činnosť OZV pre obaly, udelenej nám v roku 2016. V konaní o novú autorizáciu, 
ktoré vedieme od konca roku 2018, opäť neustále dochádzalo zo strany ministerstva k nevysvetliteľným 
obštrukciám a nedodržiavaniu termínov v správnom konaní, k úradníckej šikane a k bezprecedentným 
rozhodnutiam, voči ktorým sme boli nútení znova podať rozklad, už tretí v poradí. Za daného stavu 
zvažujeme aj ďalšie relevantné kroky vo viere v nastolenie práva, spravodlivosti a potrestania (aj 
skutočných) vinníkov. Podarilo sa nám však dosiahnuť v rozklade úspech a minister rozhodnutie správneho 
orgánu zrušil a vrátil na nové konanie. 
Zabezpečili sme, aby naši klienti tieto problémy nepocítili a aby mali všetky svoje povinnosti riadne splnené. 
Počet klientov spoločnosti ostal stabilný. 
Naďalej úspešne a efektívne vykonávame činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia, 
pre batérie a akumulátory a pre pneumatiky, teda naďalej našim klientom garantujeme poskytovanie čo 
najkomplexnejšej služby. 
V roku 2021 sme splnili všetky povinnosti 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 aj kvalite. 
Počas roka 2021 sme spustili do prevádzky prvé moduly nového informačného systému a to modul 
registrácie, správy údajov a oprávnení a modul hlásení. Nový informačný systém prináša vysoký komfort, 
bezpečnosť, prehľadnosť a prívetivosť pre všetkých užívateľov. 
Záverom by som chcel touto cestou poďakovať zamestnancom a členom orgánov spoločnosti za odvedenú 
prácu v uplynulom roku, a taktiež za snahu, ktorú vynaložili na zlepšenie fungovania spoločnosti ako OZV. 
Takisto vďaka patrí i našim akcionárom a priaznivcom a v neposlednom rade našim klientom a obchodným 
partnerom za ich prejavenú dôveru a úspešnú spoluprácu.  
Do ďalších rokov želám všetkým veľa pracovných úspechov a neprestávam veriť v zmysluplné nastavenie 
nového systému odpadového hospodárstva, ktorý snáď konečne povedie k reálnemu zvyšovaniu ochrany 
životného prostredia v Slovenskej republike a súčasne bude vykonateľný, vymožiteľný, právne stabilný 
a predovšetkým zmysluplný a efektívny.  

    Ing. Jiří Mikulenka 
                                                                                                                                
 
  
  



 

 
 

4 
 

 

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 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 a pneumatiky.  
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Hlavná činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov sa zameriava na fyzické zabezpečenie zberu 
a zhodnotenia elektroodpadu, 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 
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 2021 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 naším 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 

Orgány spoločnosti do 01.09.2021   
 
Predstavenstvo: 

Ing. Jiří Mikulenka, predseda predstavenstva 

Dozorná rada:  

• JUDr. Linda Navrátilová (predseda) 
• Ing. Dezider Meixner (člen) 
• Ing. Ľubomír Jargaš (člen) 

Výkonné vedenie spoločnosti: 

Generálna riaditeľka: Ing. Elena Bodíková, PhD. 

 
Orgány spoločnosti od 01.09.2021   
 
Predstavenstvo: 

Ing. Jiří Mikulenka, predseda predstavenstva 

Dozorná rada:  

• JUDr. Linda Navrátilová (predseda) 
• Ing. Dezider Meixner (člen) 
• Ing. Ľubomír Jargaš (člen) 

Výkonné vedenie spoločnosti: 

Generálny riaditeľ: Ing. Jiří Mikulenka 

 
Organizačná štruktúra spoločnosti: 

                 
 
 
Priemerný počet zamestnancov spoločnosti v roku 2021 bol 5,1.  
Ukazovateľ Stav k 31.12.2020 Stav k 31.12.2021 
Počet zamestnancov spolu 8 4 
Z toho: THP 7 3 
            Pomocný a obslužný personál 1 1 
 

Generálny 
riaditeľ 

Projektový 
manažér 

Klient 
manažér 

Office 
manažér 

Asistent 



 

 
 

7 
 

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.  
 
V priebehu roka 2021 zabezpečila spoločnosť SLOVMAS, a. s. plnenie vyhradených povinností pre 140  
klientov. K 31.12.2021 spoločnosť evidovala 137 klientov. Vývoj počtu klientov počas roka je znázornený na 
nasledujúcom grafe 
 

 
Graf 1 Vývoj počtu klientov OZV SLOVMAS, a. s. v roku 2021 
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Výška recyklačných poplatkov za rok 2021 bola nasledovná: 
 
Komodita kategória kód 

kategórie 
sadzba 
recyklačný 
poplatok 

sadzba 
separačný 
poplatok 

sadzba 
celkom 

Batérie a 
akumulátory 

Automobilové voľné BaA_autoV 0,2698 0 0,2698 

Automobilové zabudované BaA_autoZ 0,2698 0 0,2698 
Prenosné voľné BaA_prenosV 3,3332 0 3,3332 
Prenosné zabudované BaA_prenosZ 0,5498 0 0,5498 
Priemyselné voľné BaA_priemysV 0,2199 0 0,2199 
Priemyselné zabudované BaA_priemysZ 0,2199 0 0,2199 

Elektrozariadenia 
- Kategória 1 
 

Zariadenia na tepelnú 
výmenu (pre domácnosti) 

EEZD_kat1a 0,45 0 0,45 

Zariadenia na tepelnú 
výmenu (mimo 
domácnosti) 

EEZD_kat1b 0,45 0 0,45 

Elektrozariadenia 
Kategória 2 

Obrazovky, monitory a 
zariadenia s povrchom 
obrazovky väčším ako 100 
cm2 (pre domácnosti) 

EEZD_kat2a 0,39 0 0,39 

Obrazovky, monitory a 
zariadenia s povrchom 
obrazovky väčším ako 100 
cm2 (mimo domácnosti) 

EEZN_kat2b 0,39 0 0,39 

Elektrozariadenia 
- Kategória 3 
 

Svetelné zdroje s obsahom 
ortuti (pre domácnosti) 

EEZD_kat3a 0,59 0 0,59 

Svetelné zdroje s obsahom 
ortuti (mimo domácnosti) 

EEZN_kat3d 0,59 0 0,59 

LED zdroje (pre domácnosti EEZD_kat3b 0,59 0 0,59 

LED zdroje (mimo 
domácnosti) 

EEZN_kat3e 0,59 0 0,59 

Ostatné svetelné zdroje 
(pre domácnosti) 

EEZD_kat3c 0,27 0 0,27 

Ostatné svetelné zdroje 
(mimo domácnosti) 

EEZN_kat3f 0,27 0 0,27 

Elektrozariadenia 
Kategória 4 
 

Veľké elektrozariadenia 
(pre domácnosti) 

EEZD_kat4a 0,21 0 0,21 

Veľké elektrozariadenia 
(mimo domácnosti) 

EEZN_kat4b 0,21 0 0,21 

Fotovoltaické panely (pre 
domácnosti) 

EEZD_kat4c 0,39 0 0,39 
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Fotovoltaické panely (mimo 
domácnosti) 

EEZN_kat4d 0,39 0 0,39 

Elektrozariadenia 
Kategória 5 
 

Malé elektrozariadenia (pre 
domácnosti) 

EEZD_kat5a 0,25 0 0,25 

Malé elektrozariadenia 
(mimo domácnosti) 

EEZN_kat5b 0,25 0 0,25 

Elektrozariadenia 
Kategória 6 

Malé IT a telekomunikačné 
zariadenia (pre domácnosti 

EEZD_kat6a 0,26 0 0,26 

Malé IT a telekomunikačné 
zariadenia (mimo 
domácnosti) 

EEZN_kat6c 0,26 0 0,26 

Mobilné telefónne prístroje EEZD_kat6b 0,39 0 0,39 

Pneumatiky Pneumatiky PNEU 0,135 0 0,135 
 
 
Spoločnosť je od svojho vzniku počas celej svojej existencie ekonomicky stabilná.  
 
V roku 2021 spoločnosť nečerpala žiadne úvery ani pôžičky a takisto nemá z tohto obdobia žiadne významné 
pohľadávky či záväzky po lehotách 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 v zmysle 
prílohy č. 3 k zákonu o odpadoch, ako aj zberových podielov a miery zhodnotenia odpadových pneumatík. 
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.  
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Iné informácie, ktoré vyžaduje zákon 

 
 Spoločnosť sa nezahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky.  

 Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach.  

 Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.  

 Spoločnosť neúčtovala o nákladoch na vedu a výskum.  

 Spoločnosť neposkytla ani neprijala žiadnu pôžičku. 

 Spoločnosť neúčtovala o obstarávaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií 
ani o obchodných podieloch ovládajúcej osoby. 

 Spoločnosť, ako subjekt, ktorého oprávnenie podnikať v predmetnej oblasti je viazané na legislatívu 
(EÚ aj SR) a rozhodovanie štátnych orgánov a ich úradníkov, je vystavená len tým rizikám 
a neistotám, ktoré so sebou prinášajú neschopnosť, nekompetentnosť, neodbornosť a chaotickosť 
v konaní politikov, štátnych úradníkov, úradov a inštitúcií SR pri práci s legislatívou a pri jej aplikácii, 
vrátane usmernení, opatrení a správnych konaní, súbežne s porušovaním platnej legislatívy z ich 
strany či jej neoprávnenou svojskou interpretáciou.  

 Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje táto výročná správa, nenastali žiadne 
udalosti osobitného významu.  

 Ešte stále prebiehajúca takzvaná „pandémia“ a neústavný a nezákonný chaos ňou následne 
vyvolaný nemá (odhliadnuc od psychickej a stresovej záťaže vedenia aj zamestnancov) okrem 
zbytočnej organizačnej práce (s nárokom na nie významne vyššie bežné výdavky) a výdavkov na 
testy a zdravotnícke ochranné pomôcky žiaden iný významný vplyv na daňové a účtovné záležitosti. 
Akékoľvek ďalšie vplyvy v budúcnosti je veľmi ťažké predpokladať vzhľadom na nevyspytateľnosť 
konania politikov a neschopnosť vlád zvládať krízové situácie. Vzhľadom na charakter činnosti 
spoločnosti prípadný pokles tržieb z dôvodu výpadkov na trhu neznamená pre spoločnosť 
automaticky problém, nakoľko tým súčasne dôjde aj k poníženiu plnení (zberov odpadu) v zmysle 
zákonom o odpadoch stanovených cieľov zberu. Prípadné zvýšenia nákladov na nakladanie 
s odpadom by i tak bolo operatívne premietnuté do výšky fakturovaných recyklačných poplatkov. 

 Súčasné dianie na území terajšej Ukrajiny nemá nijaký priamy dopad na spoločnosť, nepriame 
dopady môžu nastať u klientov v podobe obmedzenia výroby a predaja tovarov či už z pohľadu 
vysokých cien energií alebo nedostatku surovín, či zvýšených cien produktov. Toto by sa však 
prejavilo až v roku 2023 a platí tu rovnako ako pri tzv. pandémii, že pokles na vstupe znamená 
pokles výstupov. Je však viac ako pravdepodobné, že môže počas roka prísť k zvýšeniu sadzieb 
recyklačných poplatkov účtovaných klientov a to zjavne najskôr s účinnosťou od 01.07.2022. 

 Spoločnosť účtovaním výnosov budúcich období zabezpečuje riadne plnenie svojich úloh  v 
nasledujúcom účtovnom období vo vzťahu k údajom nahlásených klientmi za rok, za ktorý sa 
účtovná závierka zostavuje tak, aby plnenia boli dostatočne finančne kryté a spoločnosť nebola v 
ekonomickom ohrození. Plnenia sa realizujú v súlade so zákonom o odpadoch v platnom znení, 
najmä v kvalitatívnom vyjadrení a pri rešpektovaní minimálnych  požiadaviek na zber a zhodnotenie 
odpadov v tej miere, v akej zjavne nastanú. Reagované je týmto aj na zvýšenie cien zhodnocovania 
a prepravy odpadov v súvislosti s nárastom cien energií. 

 Odhad dostatočného finančného krytia plnení si vyžaduje aplikovanie úsudku vedením.  Skutočne 
potrebné finančné krytie plnení sa preto v budúcnosti môže líšiť od jeho aktuálneho odhadu. 

 Spoločnosť účtuje v súlade s usmernením Finančnej správy „Účtovanie organizácie zodpovednosti 
výrobcov (OZV)“ príslušnú časť výnosov aj na účte 384 – Výnosy budúcich období a to v súlade 
s dikciou Zákona o odpadoch o povinnostiach OZV a o cieľoch zberu (Príloha č. 3). 
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Ekonomické ukazovatele a finančná situácia 

Súvaha SLOVMAS, a. s. k 31.12. za roky 2019 - 2021 

 Zmena 2021 Zmena 2020 2019 

AKTÍVA v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 

Spolu majetok 173 870 360 210 90 996 186 340 95 344 
Dlhodobý hmotný majetok súčet 0 0 0 0 0 
Dlhodobý nehmotný majetok súčet 14 522 14 522 0 0 0 
Dlhodobý finančný majetok 0 1 197 695 1197 502 
Obežný majetok 158 717 343 465 90 529 184 748 94 219 
Krátkodobé pohľadávky súčet 129 789 168 477 -15 496 38 688 54 184 
Finančné účty 28 928 174 988 106 025 146 060 40 035 
Časové rozlíšenie súčet 631 1 026 -228 395 623 

 
     

PASÍVA v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 

Vlastné imanie a záväzky 173 870 360 210 90 996 186 340 95 344 
Vlastné imanie 15 387 4 330 28 773 -11 057 -39 830 
Základné imanie 0 25 000 0 25 000 25 000 
Zákonné rezervné fondy 0 5 000 0 5 000 5 000 
Výsledok hospodárenia minulých rokov 28 773 -41 057 -4 794 -69 830 -65 036 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -13 386 15 387 33 567 28 773 -4794 
Dlhodobé záväzky súčet 53 1 561 213 1508 1295 
Krátkodobé záväzky súčet -1 147 50 669 -79 126 51 816 130942 
Krátkodobé rezervy -6 783 3 800 7 646 10 583 2 937 
Časové rozlíšenie súčet 166 360 299 850 133 490 133 490 0 
 
Výkaz ziskov a strát SLOVMAS, a. s. k 31.12. za roky 2019 - 2021 

 Zmena 2021 Zmena 2020 2019 

  v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 

Čistý obrat -40 331 717 555 -425 932 757 886 1 183 818 
Náklady na hospodársku činnosť spolu -27 773 701 960 -459 056 729 733 1 1887 89 
Spotreba materiálu, energie a ostatných 
neskladovateľných dodávok 10 202 16 841 2 096 6 639 4 543 
Služby -13 096 505 707 -466 545 518 803 985348 
Osobné náklady -42 448 156 592 2 071 199 040 196 969 
Odpisy 1 811 1 811 0 0 0 
Dane a poplatky -101 552 -301 653 954 
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti -797 0 598 797 199 
Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2 485 2 622 -632 137 769 
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -13 355 15 595 33 722 28 950 -4772 
Pridaná hodnota -37 437 195 007 38 517 232 444 193 927 
Výnosy z finančnej činnosti spolu -151 2 138 153 15 
Náklady na finančnú činnosť spolu -86 90 139 176 37 
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Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred 
zdanením -13 420 15 507 33 721 28 927 -4 794 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -13 386 15 387 33 567 28 773 -4 794 
 
Dlhodobý nehmotný majetok: 
 
Pohyb Stav k 1.1.2021 Prírastky Úbytky Presuny Stav 

k 31.12.2021 
Obstarávacích 
cien 

0 16 334   16 334 

Oprávok 0 1 812   1 812 
Zostatkových 
cien 

0 14 522   14 522 

 
Dlhodobý hmotný majetok: 
 
Pohyb Stav k 1.1.2021 Prírastky Úbytky Presuny Stav 

k 31.12.2021 
Obstarávacích 
cien 

3 690    3 690 

Oprávok 3 690    3 690 
Zostatkových 
cien 

0    0 

 
Údaje o finančnom majetku: 
 
Druh finančného majetku k 31.12.2021 Suma (EUR) 
Peniaze v pokladni 721 
Peniaze na účtoch v bankách 174 267 
 
Údaje o vlastnom imaní: 
 
 Stav k 31.12.2020 PO prírastky úbytky Presuny Stav k 31.12.2021 BO 
Základné imanie 25 000 0 0  25 000 
Emisné ážio  0 0  0 
Ost. kapitálové 
fondy 

0 0 0  0 

Zákonný RF 5 000 0 0  5 000 
Ostatné fondy 0 0 0  0 
Nerozdelený zisk 0 0 0  0 
Neuhradená strata -69 830 0 0  28 773 -41 057 
HV za účtovné 
obdobie po zdanení 

28 773 15 387 0 -28 773 15 387 

 
 
Údaje o sociálnom fonde (EUR): 
 

Stav k 1.1.2021 BO zvýšenie zníženie Stav k 31.12.2021 BO 
1 508 523 470 1 561 

 
 
Údaje o dlhopisoch (EUR): 
Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia neemitovala dlhopisy.  
Údaje o bankových úveroch (EUR): 
Spoločnosť v priebehu roka nemá poskytnutý bankový úver.  
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Údaje o tržbách (EUR): 
 
Druhové členenie tržieb Stav k 31.12.2021 BO Stav k 31.12.2020 PO 
Tržby za vlastné služby 717 555 757 886 
Ostatné výnosy z hosp. činnosti 0 797 
 
 
Komentár: 
 
Spoločnosť má stabilné pomery týkajúce sa jej majetku. V roku 2021 nadobudla dlhodobý nehmotný 
majetok – nový informačný systém (IS SLOVMAS) v hodnote 16 334 Eur, ktorý plánuje v roku 2022 rozšíriť 
o ďalšie funkcie.  Na zabezpečenie tohto majetku má spoločnosť dostatočné zdroje.  
Spoločnosť vstúpila do ďalšieho roku s dostatočnými finančnými zdrojmi na krytie výdavkov predovšetkým 
na jeho začiatku. 
Jednotlivé sledované položky nevykazujú medziročne významné rozdiely až na položku „krátkodobé 
pohľadávky“ a to z dôvodu, že v roku 2021 uhradila spoločnosť v dôsledku zmeny zákona o odpadoch tzv. 
finančnú garanciu voči trom koordinačným centrám v sume určenej týmto zákonom, t.j. 3 x 50 000€, spolu 
150 000€. 
 
 
 

Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku 

 
Podľa účtovnej závierky zostavenej ku dňu 31.12.2021 spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok po 
zdanení vo výške 15.386,54 EUR. Výsledok hospodárenia po zdanení vykázaný v účtovnom roku 2021 bude 
účtovaný na účet nerozdeleného zisku a môže byť použitý na odpočet časti straty z predchádzajúcich rokov. 
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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 2021 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, 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. Takisto 
zvážime možnosť zahájiť aktivitu na získanie novej autorizácie pre obaly a neobalové výrobky. 
 
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 doplnením nového vylepšeného 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.  
 
Od roku 2021 je organizáciám rozšírenej zodpovednosti výrobcov uložená nová zákonná povinnosť prispieť 
do jednotlivých koordinačných centier, s ktorými má podpísanú zmluvu, k tvorbe finančnej garancie. 
Spoločnosť SLOVMAS, a. s., vedomá si tejto povinnosti, k termínu uloženému zákonom o odpadoch 
príspevok k finančnej garancii jednotlivých koordinačných centier uhradila v plnej výške. 
 
V roku 2022 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. 
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Skrátená účtovná závierka – Súvaha / Výkaz ziskov a strát 

 
 
Súvaha SLOVMAS, a. s. k 31.12.2021 
 
 
AKTÍVA v EUR 
Spolu majetok 360 210 
Dlhodobý hmotný majetok  0 
Dlhodobý nehmotný majetok  14 522 
Dlhodobý finančný majetok 1 197 
Obežný majetok 343 465 
Krátkodobé pohľadávky  168 477, 
Finančné účty 174 988 
Časové rozlíšenie  1 026 
 
 
PASÍVA v EUR 
Vlastné imanie a záväzky 360 210 
Vlastné imanie 4 330 
Základné imanie 25 000 
Zákonné rezervné fondy 5 000 
Výsledok hospodárenia minulých rokov -41 057 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 387 
Dlhodobé záväzky  1 561 
Krátkodobé záväzky  50 669 
Krátkodobé rezervy 3 800 
Výnosy budúcich období 299 850 
 
 
Výkaz ziskov a strát SLOVMAS, a. s. k 31.12.2021 
 
 v EUR 
Čistý obrat 717 555 
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu 717 555 
Tržby z predaja služieb 717 555 
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 
Náklady na hospodársku činnosť spolu 701 960 
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok  16 841 
Služby 505 707 
Osobné náklady 156 592 
Odpisy 1 811 
Dane a poplatky 552 
Opravné položky k pohľadávkam 17 835 
Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2 622 
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 15 595 
Pridaná hodnota 195 007 
Výnosy z finančnej činnosti spolu 2 
Náklady na finančnú činnosť spolu 90 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 15 507 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 387 
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NAKLADANIE S ODPADOM V SÚLADE S PRÍRODOU 

 
 
 
 
 
 
Povinnosť vypracovať výročnú správu spoločnosti za rok 2021 vyplynula z § 20 zákona 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Osobitné predpisy nestanovujú pre spoločnosť povinnosť 
uvádzať ďalšie údaje vo výročnej správe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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