
Správa o činnosti
EKOLAMP Slovakia 
za roky 2005 a 2006



EKOLAMP  Slovakia – Združenie výrobcov a distribútorov

  svetelnej techniky

  Kolektívny systém výrobcov a dovozcov 
  elektrozariadení v kategórii č. 5 – svetelné 
  zdroje a svietidlá

Adresa: Komárňanská cesta 7, 940 93 Nové Zámky

Založené:  na základe Zakladateľskej zmluvy o založení 
  združenia právnických osôb dňa 19.4.2005

Zapísané:  v Registri záujmových združení právnických osôb
  vedeného Krajským úradom v Nitre pod číslom 
  8/2005

Zakladatelia: OSRAM Slovakia, a.s., Nové Zámky   
  Philips Slovakia, s.r.o., Bratislava  
  GE Hungary ZRt., Budapešť  
  LEUCI S.P.A., Lecco

IČO:   37935887
IČ DPH:  SK 2022012685

Tel.:  035 / 6464 250, -1, -2
  0914 / 22 44 44

e-mail:  ekolamp@ekolamp.sk
web:  www.ekolamp.sk



Obsah:

Príhovor výkonného riaditeľa     2

O nás         4 

 základné princípy činnosti     4

 naša vízia       4

 naše poslanie      4

 zamestnanci       5

Aktivity        6

 zber        6

 preprava       8

 recyklácia        8

 EKOLAMP v kategórii č. 5     8 

 marketing       9

Financovanie        10

Členovia        12

Správna rada        13

| 1



Príhovor výkonného riaditeľa

Vážení čitatelia,

Združenie EKOLAMP Slovakia už druhý rok vykonáva 

aktivity v prospech oddeleného zberu vypálených výbo-

jových svetelných zdrojov a doslúžilých svietidiel.

Nadviazali sme na systém zberu a recyklácie, ktorý 

pred augustom 2005 vykonávali predovšetkým spoloč-

nosti Arguss a Detox. Našou snahou bolo plynule prejsť 

na kolektívne fi nancovanie a podchytiť všetky perspek-

tívne činnosti . 

Rok 2005 bol prelomový v nakladaní s elektroodpa-

dom (OEEZ) najmä z dôvodu implementácie Európskej 

smernice o OEEZ do slovenského zákona o odpadoch. 

Jej pozitíva vidíme v:

stanovení jasnej zodpovednosti výrobcov za celý ži-

votný cyklus elektrozariadení - povinnosť výrobcov 

a dovozcov fi nancovať prepravu a konečnú recykláciu 

vyzbieraných elektroopadov

umožnení plnenia výrobcovských povinností aj kolektív-

ne a nadväzne prostredníctvom viditeľného recyklačné-

ho poplatku (Visible fee) fi nancovať aktivity smerujúce 

k dlhodobému zabezpečovaniu korektného nakladanie 

s doslúžilými elektrozariadeniami

určení minimálnych mier správneho zhodnotenia a opä-

tovného použitia recyklovaných komponentov z elektro-

odpadov so zámerom šetriť nerastné suroviny.

V oblasti samotného zberu, t.j. prevzatia nepotreb-

ného elektrozariadenia od jeho pôvodcu, však zákon 

nestanovil konkrétne povinnosti ani obchodníkom, ani 

obciam, teda subjektom, ktorí sú najbližšie občanom, 

resp.konečným užívateľom elektrozariadení. Povinnosti 

zberu presunul priamo na výrobcov a dovozcov.

Chceme tu pripomenúť samotný cieľ spomínanej smer-

nice, ktorí hovorí o zlepšení správania všetkých účast-

níkov životnej púte elektrozariadení. Znamená to, že 

nielen výrobcovia, ale aj recyklátori, obchodníci, obce 

a občania si musia zobrať na seba svoj diel zodpoved-

nosti a pričiniť sa o minimalizáciu netriedeného elektro-

odpadu..

Slovenská legislatíva ďalej hovorí o povinnosti výrobcov 

proporcionálne zdieľať náklady nakladania s odpadom 

 z elektrozariadení, ktoré boli predané pred augustom 

2005, avšak neurčila konkrétny spôsob vykonateľnosti 

tohto princípu. Ďalej stanovila minimálne limity pre zber 

elektroodpadu, ktoré sú žiaľ vo viacerých prípadoch 

značne vzdialené od reálnej potreby pôvodcov zba-

viť sa svojich doslúžilých elektrozariadení. V mnohých 

kategóriách sú limity veľmi vysoké a nezohľadňujú do-

stupnosť elektroodpadu vo vzťahu k životnosti výrobkov, 

a v ďalších kategóriách, akou je aj skupina Výbojových 

svetelných zdrojov, zasa nemotivujú výrobcov a dovoz-

cov k starostlivosti o všetky doslúžilé zdroje. No a hovoriť 

o limitoch, ako o nástroji na dosiahnutie rovnomernosti 

zdieľania nákladov za historické svetelné zdroje, nie je 

možné vôbec. Presvedčte sa sami na strane 8.

Na tomto mieste musíme vyzdvihnúť členov kolektív-

neho systému EKOLAMP Slovakia, ktorí sa od iných 

odlišujú svojou pretrvávajúcou angažovanosťou pri ma-

ximalizácii zberu žiariviek a výbojok, a tým prispievajú 

k zlepšenej ochrane nášho spoločného životného pro-

stredia.

Naše združenie si stanovilo dlhodobé ciele porovna-

teľné s environmentálne vyspelými krajinami – trvalo 

dosahovať mieru zberu výbojok okolo 80%. Tomu zod-

povedá aj naša vízia a princípy činnosti. Vychádzajú 

z globálneho záväzku našich zakladateľov o napĺňaní 

ducha i litery smernice o OEEZ a sú obsiahnuté v spo-

ločnom koncepte svetových výrobcov svetelnej techniky 

združených vo federácii ELC. Tento koncept - Fiat lux, 

teda Nech je svetlo, popisuje všetky osobitosti, riziká aj 

benefi ty korektného a spoločného riešenia pre proble-

matiku svetelných zdrojov. Jeho osvojenie si je predpo-

kladom trvalo udržateľného a efektívneho riešenia aj na 

Slovensku.

Kooperujeme s najväčšími zberovými spoločnosťami 

v SR a ďalej sa usilujeme rozšíriť sieť našich partnerov 

aj na mestské zberové organizácie a obecné združenia 

za účelom čo najširšieho zapojenia všetkých subjektov 

do oddeleného zberu. Poskytujeme zberové médiá, 
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fi nančne motivujeme k vyšším a vyšším výkonom, 

a neopomíname ani marketingovú podporu nášho sys-

tému. 

Koncovú recykláciu a zhodnotenie našich elektrood-

padov sme optimalizovali cez výberové konanie a má-

me dlhodobý zámer optimalizovať tieto náklady vďaka 

úsporám z množstiev, ako aj dbať o čo najužitočnejšie 

nakladanie s výstupnými materiálmi.

Významný potenciál zvýšenia zberu vypálených žiari-

viek a výbojok vidíme v umožnení ich zhromažďovania 

tak u obchodníkov, ako aj na obecných zberných dvo-

roch ako nefunkčných elektrozariadení. Ich evidovanie 

a nakladanie ako s nebezpečným odpadom je dostatoč-

né až u spracovateľa. Dovtedy je environmentálny focus 

na množstvách a správnom zbere.

Apelujeme preto aj na konečných užívateľov, ktorí jediní 

rozhodnú ako naložia so svojimi doslúžilými svetelný-

mi zdrojmi, aby neustále hľadali možnosti, ako sa ich 

správnym spôsobom zbaviť. Len spoločným úsilím mô-

žeme byť úspešný pri zabezpečovaní lepších životných 

podmienok pre nás všetkých.

Na záver chcem poďakovať všetkým našim kooperujúcim 

partnerom za ich úsilie a výkony, ako aj členom a zakla-

dateľom EKOLAMPu za pretrvávajúcu podporu našich 

aktivít.  V neposlednom rade ďakujem tiež zamestnan-

com združenia za zanietenie a dennodenné nasadenie 

v prospech našich environmentálnych cieľov.

Spoločne nám všetkým želám dobré zdravie a  ďalšie 

úspechy v systéme oddeleného zberu.

Ing. Erik Kubicskó
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O nás

EKOLAMP Slovakia 

je záujmové združenie právnických osôb založené sve-

tovými výrobcami svetelných zdrojov a svietidiel za úče-

lom vytvorenia a prevádzkovania kolektívnej schémy 

plnenia povinností výrobcov elektrozariadení v kategórii 

č.5 v súlade s literou i duchom príslušnej legislatívy.

Koordinujúca organizácia zabezpečujúca zber a re-

cykláciu doslúžilých svetelných zdrojov a svietidiel

Poskytujeme možnosť bezplatného 

odovzdávania a separovaného zberu žiari-

viek a výbojok pre všetkých  konečných  uží-

vateľov na partnerských zberných miestach

Prevádzkujeme kolektívny systém pre kom-

plexné zabezpečovanie plnenia zodpovednos-

tí výrobcov a dovozcov osvetľovacích zaria-

dení podľa slovenskej a európskej legislatívy

Ponúkame spoluprácu zberným dvorom pri separo-

vanom zbere elektroodpadu a obchodom svetelnej 

techniky pri spätnom odbere použitých elektrozari-

adení kategórie č.5

Základné princípy činnosti:

Rovnaké práva a povinnosti všetkých členov

Zabezpečovanie zberu a recyklácie všetkých množ-

stiev doslúžilých svetelných zdrojov, ktorých sa 

pôvodcovia chcú zbaviť

Rovnomerné fi nancovanie systému členmi podľa 

ich aktuálneho trhového podielu

Nerozlišovanie značky, či dátumu uvedenia na trh 

svetelných zdrojov a ani miesta pôvodu zberu – do-

mácnosť či nedomácnosť

Jeden poplatok pre všetky druhy žiariviek aj výboj-

ok, uvádzaný viditeľne 

Nepodnikateľské činnosti ako nezisková organizá-

cia

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 Naša vízia:

Vytvoriť dostatočne dostupnú sieť zberných miest 

všetkým konečným užívateľom pre bezplatné odo-

vzdávanie použitých žiariviek a výbojok v neob-

medzenom množstve

Dosahovať vysoké miery zberu za udržateľných ná-

kladov

Dlhodobo poskytovať svojim členom plnenie ich po-

vinností v rámci nášho kolektívneho systému fi nan-

covania hospodárenia s elektrickými a elektronický-

mi zariadeniami kategórie č.5, ktorý plne nahrádza 

záruky individuálneho riešenia

Naše poslanie:

Poskytovať kvalitné služby odberu a spolupráce pre 

všetky zberné dvory vykonávajúce separovaný zber 

použitých svetelných zdrojov

Jasnou a motivujúcou marketingovou komunikáciou 

zvyšovať environmentálne povedomie slovenskej 

verejnosti a podporovať separovaný zber elektrood-

padov

Za zachovávania princípov rovnosti a dôvernosti 

citlivých informácií plniť všetky povinnosti členov 

vyplývajúce z legislatívy o elektroodpadoch

•

•

•

•

•

•



Zamestnanci k máju 2007:

Ing. Gabriela Bogdányová  marketingový manažér

Ing. Daniel Mihók   asistent prevádzky

Ing. Martina Lakatosová   prevádzkový manažér

Ing. Erik Kubicskó   výkonný riaditeľ
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Aktivity 

Hlavným predmetom našich činností je zabezpečenie 

odberu doslúžilých žiariviek a výbojok. Vykonávame  ho 

prostredníctvom našich zmluvných partnerov. V oblas-

ti odberu spolupracujeme so zberovými združeniami, 

mestskými podnikmi a odpadárskymi spoločnosťami, ako aj 

s obchodmi so svetelnou technikou. Po vyzbieraní a na-

zhromaždení  nefunkčných svetelných zdrojov od pôvod-

cov u našich partnerov, odoberáme všetky množstvá 

doslúžilých svetelných zdrojov. Tieto prepravujeme profe-

sionálnymi spoločnosťami na konsolidačné miesta a ná-

sledne k autorizovaným recyklátorom na výsledné ekolo-

gické zhodnotenie.

Zber

Možnosti oddeleného zberu:

Partnerské zberné dvory separovaného odpadu, tzv. 

miesta oddeleného zberu (MOZ) sú  prevádzkované 

obcami, mestami  alebo špecializovanými odpadár-

skymi spoločnosťami. Koneční spotrebitelia tu môžu 

zadarmo odovzdávať nefunkčné  výbojové svetelné 

zdroje bez akýchkoľvek iných podmienok a v neob-

medzenom množstve

Zoznam partnerských spoločností oddeleného zberu k decembru 2006:

Ku koncu roka 2005 sme po celom Slovensku mali 3 

zmluvných partnerov a k decembru 2006 ich počet vzrás-

tol na 13, so zbernými dvormi na 24 lokalitách.

•

Pozn.:  Aktuálny zoznam zberných dvorov s presnými adresami, 

 kontaktnými údajmi a otváracou dobou nájdete na našej

 internetovej stránke 

Partnerské obchodné spoločnosti so svetelnou tech-

nikou,  tzv. miesta spätného odberu (MSO) ponúkajú 

konečným užívateľom možnosť bezplatného odovzdá-

vania nepotrebných žiariviek a výbojok pri nákupe no-

vých

Zoznam partnerských špecializovaných obchodných spoločností so sve-

telnou technikou k decembru 2006:

•

Názov spoločnosti Sídlo

.A.S.A. SLOVENSKO Zohor

AGRO - EKO Nové Zámky

ARGUSS                                              Bratislava

DETOX                                              Rimavská Sobota

DP GLOBÁL Kolárovo

HATER Handlová

MARIUS PEDERSEN                   Hlohovec-Šulekovo

Nitrianske komunálne služby Nitra

Odvoz a likvidácia odpadu Bratislava

Petmax-Onyx Pezinok

Považská odpadová spoločnosť Trenčín

Technické služby Trenčianske Teplice

WASTERECYCLING Zlaté Moravce

Názov spoločnosti Sídlo

Anton Kvanta - OPRAVA, MONTÁŽ  A PREDAJ ELEKTRO Hlohovec

BaB - Michalovce Michalovce

BLESKOSPOL-INTERLUX Topoľčany

Elektrosvit Vrakúň, a.s. Vrakúň

ELIM - ELEKTRO Nové Zámky

ELMAT SLOVAKIA s.r.o. Malacky

ELOS spol. s r.o. Piešťany

GPJ, spol. s r.o. Bratislava

H&K, SK, s.r.o. Žilina

i-center spol. s r.o. Bratislava

IKEA Bratislava, s.r.o. Bratislava

Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT Lučenec

INTERLUX Lighting , s.r.o. Bratislava

J.M.ELEKTRO Levice

Juraj Benko - B&B Palárikovo

KONEX Elektro spol. s r.o. Košice

LIGHT Spectrum s.r.o. Bratislava

Ľubomír Žofaj - SAD Brezno

Oľga Sílešová - SKY ELEKTRO Prievidza

PEMA, Ing. Peter Drozd Dolný Kubín

RASTER spol. s r.o. Žilina

SLOVEX ALFA  s.r.o. Trenčín

SUNHORSE  s.r.o. Turčianske Teplice

TOMLUX s.r.o. Nové Zámky



Ku koncu roku 2005 sme mali 17 takýchto špecializo-

vaných obchodov s 23 prevádzkami. K  decembru 2006 

sa ich počet zvýšil na 24 pričom takýto environmentálny 

prístup umožnili svojim zákazníkom na 36 prevádzkach. 

Pozn.:  Aktuálny zoznam  špecializovaných obchodov so svetelnou

 technikou s presným adresami jednotlivých prevádzok,

 kontaktnými údajmi a otváracou dobou nájdete na našej 

 internetovej stránke  

Za necelých 17 mesiacov sa vďaka našim partnerom 

v oblasti zberu nám podarilo zabezpečiť zber vo vysoko 

nadlimitných množstvách. Plnenie na 100% v období nee-

xistencie limitov je asi dobrý výkon, ale plnenie limitov na 

5069% je už niečo mimoriadne.

Pre členov nášho kolektívneho systému sme celkovo, aj 

jednotlivo splnili limity zberu stanovené Vládnym nariade-

ním č. 388/2005.

Svetelné zdroje m.j. 2005 2006

uvedené na trh v predchádzajúcom roku t 429,1 473,7

limit zberu z Vlád.nar. % 0,0 0,5

následne minim.limit zberu t 0,0 2,4

zabezpečený zber t 67,2 120,1

ks 120 065 555 333

dosiahnutá miera zberu % 15,7 25,3

plnenie limitu na % 100,0 5069,2
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Svietidlá m.j. 2005 2006

uvedené na trh v predchádzajúcom roku t 697,5 937,9

limit zberu z Vlád.nar. % 1,0 2,0

následne minim.limit zberu t 7,0 18,8

zabezpečený zber t 10,1 22,4

dosiahnutá miera zberu % 1,4 2,4

plnenie limitu na % 144,8 119,6

Preprava

Prepravu zabezpečujeme  prostredníctvom autorizova-

ných prepravných spoločností najprv na 3 konsolidačné 

miesta v SR a následne k recyklačným zariadeniam. V ro-

ku 2005 boli našimi partnermi v tejto oblasti spoločnosti 

Arguss a Detox, následne v roku 2006 k nim pribudla aj 

spoločnosť Marius Pedersen.

Recyklácia

Partnerské spoločnosti zabezpečujúce recykláciu výbo-

jových svetelných zdrojov spĺňajú legislatívne aj prevád-

zkové kritéria, a sú autorizované MŽP SR na vykonáva-

nie tejto činnosti. Recyklácia elektroodpadu zo svetelných 

zdrojov sa uskutočňuje na moderných technologických 

zariadeniach a dosahované hodnoty výstupov recyklácie 

sú porovnateľné s európskymi hodnotami.

V roku 2005 našimi recyklačnými partnermi boli spoloč-

nosti ARGUSS Bratislava a DETOX Banská Bystrica. V ro-

ku 2006 sme nadviazali spoluprácu aj so spoločnosťou 

ELEKTRO-RECYCLING Banská Bystrica.

Dosiahnuté výsledky sú nasledovné:

Množstvá zhodnotenia, resp.recyklácie predstavujú hodno-

ty výstupných druhotných surovín a nezhodujú sa s množ-

stvami zberu kvôli dosahovaným stupňom zhodnotenia 

a recyklácie, ako aj z dôvodu spracovania koncoročných 

zberov elektroodpadu v prvých mesiacoch nasledujúceho 

roka.

Svetelné zdroje m.j. 2005 2006

recyklácia kg 55 484 100 780

% 88 88

Svietidlá m.j. 2005 2006

zhodnotenie kg 8 765 18 934

% 89 83

recyklácia kg 7 618 13 687

% 78 60
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EKOLAMP v kategórii č.5

V súčasnosti je na Slovensku 10 kolektívnych systémov, 

z toho 5 systémov je založených výrobcami a dovozca-

mi elektrozariadení. V kategórii č. 5 – Svetelné zdroje 

(Osvetľovacie zariadenia po správnosti) bolo v roku 2005 

zainteresovaných 5 systémov, v roku 2006 to bolo už 8 

systémov. Okrem toho v oboch obdobiach si niektorí vý-

robcovia a dovozcovia plnili svoje povinnosti aj individuál-

nym spôsobom.

Len v samotnej kategórii č. 5 pôsobia 2  združenia 

– EKOLAMP  Slovakia a ETALUX. Ostatné kolektívne sys-

témy majú rozsah svojich činností širší.

 a)Skupina výbojových svetelných zdrojov

Táto skupina je špecifi cká z viacerých praktických dôvo-

dov, ako aj osobitným riadkom pre reporting v rámci 10 ka-

tegórií elektrozariadení pre MŽP, aj pre Európsku komisiu 

v predpísanej štruktúre hlásení. 

Do kategórie č. 5 patria dve skupiny elektrozariadení: 5a. 

Svietidlá a iné osvetľovacie zariadenia a 5b. Plynové vý-

bojky – Výbojové svetelné zdroje.

Podľa celoslovenských údajov uvedených na stránke MŽP 

SR za rok 2005 uviedli naši členovia na trh takmer 70% 

z celkových množstiev skupiny 5b.

V čase prípravy tejto správy celoslovenské údaje za rok 

2006 ešte neboli dostupné. Podľa odhadovaných celoslo-

venských údajov sa podiel členov EKOLAMPu na množ-

stvách celkovo uvedených na trh pohybuje okolo úrovne 

63%. Tento pokles podielu bol spôsobený odchodom via-

cerých  významných členov počas roka 2006. 

Grafi cké zobrazenie podielu na zbere výbojových svetel-

ných zdrojov je nasledovné:

Výsledky SR
(v tonách)

Výsledky
EKOLAMP

podiel
%

ETALUX podiel
%

ostatné
KS

podiel
%

2005   68,4 67,4 98,2 1,1 1,6 0,1 0,2

2006 130,61 120,1 91,9 3,6 2,7 6,9 5,3

1očakávanie

 b) Skupina svietidiel

V skupine  5a. – Svietidlá a iné osvetľovacie zariade-
nia,  naši členovia v roku 2005 mali približne 24%-ný 
podiel z celkových množstiev uvedených na trh SR. Podľa 
odhadov na rok 2006 je tento podiel približne 29%. Je to 
mierny nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu, keďže 
väčšina členov, ktorí odišli, bola minimálne zainteresovaná 
v skupine svietidiel. 

Grafi cké zobrazenie podielu na zbere svietidiel je nasle-

dovné:

Z vyššie predstavených údajov vyplýva, že členovia ko-

lektívneho systému EKOLAMP spoločne uvádzajúci na 

trh v r.2006 menej ako 2/3 všetkých svetelných zdrojov sa 

pričinili o zber a následné ekologické spracovanie viac ako 

90% celkových množstiev vyzbieraných nefunkčných sve-

telných zdrojov. Popri inom je to dôkaz o ich pretrvávajúcej 

zainteresovanosti  na ochrane životného prostredia. 

EKOLAMP Slovakia sa orientuje predovšetkým na sta-

rostlivosť o doslúžilé výbojové svetelné zdroje, čo vidno 

aj z dosiahnutých výsledkov. Robíme tak  kvôli profi lácii 

našich členov a zakladateľov, ako aj z dôvodu uvedomenia 

si environmentálnych rizík spojených s nesprávnym nakla-

daním s nepotrebnými výbojovými svetelnými zdrojmi, kto-

ré obsahujú toxickú ortuť hoci aj v malých množstvách.

Výsledky SR
(v tonách)

Výsledky
EKOLAMP

podiel
%

ETALUX podiel
%

ostatné
KS

podiel
%

2005   25,9 10,1 39,0 15,1 58,3 0,7 2,7

2006 95,01 22,4 23,6 57,7 60,8 14,8 15,6
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Výbojové svetelné zdroje v rámci 10 skupín elektrozaria-

dení sú špecifi cké pre:

široké použitie v súkromných domácnostiach, v ško-

lách, v inštitúciách, vo verejnom osvetlení, v priemys-

le (čiže aj v nedomácnostiach), teda sú prítomné vo 

všetkých sférach života. Robí to z nich najpočetnejšiu 

skupinu elektrozariadení (cca 80% zo všetkých množ-

stiev), pričom však hmotnostne predstavujú veľmi 

malú skupinu, len okolo 1% z celkovej váhy elektro-

odpadov

ku konečným užívateľom sa dostávajú cez niekoľko 

stupňový reťazec obchodu a výroby svietidiel

ich konkrétne rozlíšenie, či už podľa dátumu uvede-

nia na trh, alebo konkrétnej značky žiarivky, by bolo 

enormne nákladné a časovo náročné; tieto členenia 

sú preto pre skupinu výbojových svetelných zdrojov 

neužitočné a z hľadiska konečnej recyklácie a benefi -

tu pre životné prostredie aj bezpredmetné

náklady odberu a recyklácie voči samotnej obstaráva-

cej cene výrobku dosahujú až okolo 60% obstarávacej 

ceny, čo predstavuje riziko ich predajnosti a následnej  

substitúcie  na energeticky  menej účinné – klasické 

zdroje svetla.

Zohľadniac práve vyššie uvedené špecifi ká výbojových 

svetelných zdrojov sme dosiahli naše nadpriemerné vý-

sledky. Tie by však nemohli byť dosiahnuté bez aktívnej 

spoluúčasti všetkých našich pridružených členov. Bez envi-

ronmentálneho uvedomenia našich členov a zakladateľov, 

bez ich zodpovedného prístupu k dodržiavaniu princípov 

fungovania kolektívneho systému by sme sa nedostali na 

tieto úrovne. 

Vďaka patrí aj našim partnerom v oblasti zberu, prepravy 

a recyklácie. Vďaka ich zainteresovanosti a angažovanosti 

mohol EKOLAMP dosiahnuť tak významné výsledky a po-

stavenie pri separovanom zbere elektroodpadov.

•

•

•

•
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Marketing

Marketingové aktivity od založenia kolektívneho systému 

EKOLAMP boli zamerané na zvyšovanie environmentál-

neho povedomia obyvateľstva, informovanosti o potrebe 

separovaného zberu, správnom nakladaní s nefunkčný-

mi výbojovými svetelnými zdrojmi a v neposlednom rade 

o združení EKOLAMP Slovakia a o jeho aktivitách.

EKOLAMP Slovakia buduje systém pre nakladanie so sve-

telnými zdrojmi a informačná povinnosť o systéme patrí 

taktiež medzi úlohy prevzaté od členov.  

Žiaľ stále ešte mnohí pôvodcovia sa zbavujú nefunkčných 

žiariviek nesprávnym spôsobom - vyhadzovaním do bež-

ného komunálneho odpadu. Našim úsilím je napomôcť 

k zmene zmýšľania a nasmerovať tok nefunkčných žiari-

viek tam, kam patria – do separovaného zberu. Následne 

je možné ich ekologické spracovanie, čo  umožňuje lepšiu 

ochranu životného prostredia nás všetkých.

Marketingové aktivity môžeme rozdeliť do niekoľkých zá-

kladných skupín:

Najväčšiu časť tvorili reklamné kampane, ktoré boli reali-

zované v oboch rokoch.

Rok 2005 bol zameraný viac na etablovanie sa združenia, 

na vysvetlenie jeho základného posolstva. V roku 2006 

sme pokračovali v nastolenom trende a zároveň sme sa 

zameriavali na propagáciu  potreby separovaného zberu 

výbojových svetelných zdrojov..

Ďalšiu skupinu aktivít tvorí vydávanie informačných ma-

teriálov. Prostredníctvom  letákov v názornej a jasne zro-

zumiteľnej forme  informujeme o typoch svetelných zdrojov 

patriacich do separovaného zberu. Na podporu separova-

ného zberu pre našich partnerov poskytujeme plagáty, sa-

molepky a ďalší tlačový materiál. 

K zviditeľneniu EKOLAMPu prispela aj naša účasť na 

výstavách  RIS v Banskej Bystrici.  Podporili sme aj na-

šich členov na výstave ELOSYS letákmi, plagátmi a ďalší-

mi propagačnými materiálmi. 

Informovanosť verejnosti bola zabezpečovaná publikač-

nými aktivitami - inzerciami, tlačovými konferenciami, pu-

blikovaním článkov v dennej i odbornej tlači.

Medzi ostatné aktivity patrili napr. mailingové akcie na 
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Financovanie

Na fi nancovanie všetkých aktivít EKOLAMPu slúži viditeľ-

ný recyklačný poplatok. Uplatňuje sa na každý kus elektro-

zariadenia kategórie č. 5 uvedeného na trh SR. 

Hodnota je určovaná osobitne pre svetelné zdroje a oso-

bitne pre svietidlá. Je pravidelne prehodnocovaná so zá-

merom splnenia všetkých povinností členov a dlhodobo 

udržateľného nakladania s týmito skupinami elektroodpa-

dov.

Viditeľnosť recyklačného poplatku pri predaji konečné-

mu užívateľovi umožňuje transparentnosť fi nancovania a 

zabezpečuje možnosť súčasného, aj budúceho voľného 

odovzdávania doslúžilých výbojových svetelných zdrojov, 

ktoré budú environmentálne vhodným spôsobom zrecyklo-

vané a zhodnotené.

Vývoj recyklačných  poplatkov  EKOLAMPu v roku 2005  

a 2006 bol nasledovný:

Ku koncu roka 2006  recyklačný poplatok za výbojové 

svetelné zdroje bol 8,40 Sk  a za svietidlá 5,00 Sk bez 

DPH.

základné školy v celej SR, na profesionálov v osvetľova-

cej technike, spolupráca pri osvetovej činnosti ostatných 

záujmových združení pôsobiacich v oblasti životného pro-

stredia  a pod.

Náklady na marketingové aktivity boli nasledovné:

Marketingové náklady 2005 2006

mil. Sk 3,9 3,4
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Stav majetku, vlastných a cudzích zdrojov k 31.12.2005 a 2006 v tis.Sk:

Vývoj nákladov a výnosov v roku 2005 a 2006 v tis.Sk:

Náklady systému na nakladanie s jednotlivými skupinami kategórie č. 5

Strana aktív 2005 2006

A. Neobežný majetok 911 564

B. Obežný majetok 8 401 21 497

AKTÍVA spolu 9 312 22 061

Náklady 2005 2006

Účtovná trieda 5 celkom 12 492 34 896

Výnosy 2005 2006

Účtovná trieda 6 celkom 10 227 34 944

Výsledok hospodárenia pred zdanením -2 265 48

Výsledok hospodárenia po zdanení -2 265 0

SVETELNÉ ZDROJE 2005 2006

náklady systému na 1kg elektroodpadu Sk/kg 41 61

Zahŕňa: zhromaždovanie, prepravu a recykláciu, investície

SVIETIDLÁ 2005 2006

náklady systému na 1kg elektroodpadu Sk/kg 18 20

Zahŕňa: zhromaždovanie, prepravu a zhodnotenie

Strana aktív 2005 2006

A. Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív - 2 265 -2 265

B. Cudzie zdroje 11 577 24 326

PASÍVA spolu 9 312 22 061
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Členovia   

V roku 2005 mal  kolektívny systém EKOLAMP 50 zmluvných členov. Ku koncu 2006 sa ich počet zvýšil na 57.

Zoznam členov k 31.12.2006 

V oboch skupinách kategórie č. 5 je z celkového počtu zainteresovaných 19 členov, len v skupine výbojových svetel-

ných zdrojov je 17 členov a len v skupine svietidiel pôsobí 21 členov.

Na trh Slovenskej republiky uvádzajú z výbojových svetelných zdrojov 31 značiek a 87 značiek svietidiel.

Názov spoločnosti Sídlo

AMART EUROPE, s.r.o. Košice

BEGHELLI - ELPLAST Slovakia, a.s. Bratislava

BELLATRIX, s.r.o. Košice

BENLUX, s.r.o. Martin

Carrefour Slovensko, a.s. Bratislava

CASCA, spol. s r.o. Bratislava

COMLUX, spol. s r.o. Bratislava

DELTA LIGHT Slovakia, s.r.o. Bratislava

DUOVERZIO, s.r.o. Bratislava

ELEKTRO DEMAR spol. s r.o. Štúrovo

Elektrosvit Vrakúň, a.s. Vrakúň

ELOS, spol. s r.o. Piešťany

EUROLUX LIGHTING s.r.o. Bratislava

GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o. Levice

GPJ, s.r.o. Bratislava

H & K, SK, s.r.o. Žilina

HELIOS LIGHTING, s.r.o. Nové Zámky

HELLUX - SLOVENSKO,s.r.o. Bratislava

HELPLUX s.r.o. Bádice

HONOR-SLOVAKIA, spol. s r.o. Košice

i-center, s.r.o. Bratislava

IKEA HANIM - DUNAVIA, s.r.o. Bratislava

Ing. Marek Plančár - City Light Slovakia Humenné

Ing. Marek Tóth - UNICON Košice

Ing. Milan Podhora - Construct Lučenec

INTERLUX LIGHTING, spol. s r.o. Bratislava

Juraj Benko - B+B Palárikovo

Kanlux, s.r.o., organziačná zložka Trenčín

LEADER LIGHT, s.r.o. Spišská Nová Ves

Názov spoločnosti Sídlo

LIGHTECH s.r.o. Bratislava

Ľubomír Žofaj - SAD Brezno

MANAG SK, spol. s r.o. Nitra

MASSIVE SLOVAKIA, spol. s r.o. Šamorín

MEEPS, spol. s r.o. Bratislava

NARVA B.E.L. SLOVAKIA, s.r.o. Zvolen 

O.S.V.O comp, a.s. Prešov

OLPRAN-SLOVENSKO, s.r.o. Trenčín

OSRAM Slovakia, a.s. Nové Zámky

Peter Sekereš - J&P Lighting Detva

PHILIPS  Slovakia, s.r.o., divízia Lighting Bratislava

pro JGS, s.r.o. Šaľa

PROLUX, s.r.o. Bratislava

RABALUX SK, Svietidlá s.r.o. Dunajská Streda

RASTER spol. s r.o. Žilina

RIO, s.r.o. Žilina

ROSS Slovakia, s.r.o. Bratislava

SAD s.r.o. Zvolen 

Samuel Mitaľ - ELMITA Prešov

SEC spol. s r.o. Nitra

SIEMENS s.r.o. Bratislava

SiLa ELEKTRO -  združenie Dunajská Streda

SMART light s.r.o. Bratislava

SVENTEX, s.r.o. Nové Zámky

Šibíková Alžbeta - ELEKTRO HAL Trnava

TRANZEL .s.r.o. Komárno

TRILUX Slovakia, s.r.o. Bratislava

Zuček, s.r.o. Košice
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Správna rada

Činnosť združenia je kontrolovaná a konzultovaná so Správnou radou, ktorá k 31.12.2006 pracovala 
v nasledovnom zložení:

Jozef Horváth  Sales and Marketing Manager  OSRAM Slovakia
Jozef Tóth   Country Lighting Chairman   Philips Slovakia, Lighting
Tamás Vámos  Sales General Manager   GE Consumer & Industrial
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