
VýRočná sPrávAVýRočná sPrávA
anNual ReporTanNual ReporT

20112011



2

eKoLamp slOvakia – zdRužEnie výRobcoV a dIstribúTorov svetElnej techNiky

koleKtíVny syStém výRobcoV a dOvozcOv elEktroZariadEní 
V katEgóriI č. 5 –  osvEtľOvaciE zarIadenIa

Adresa:   Turecká 37, 940 01 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 , a.s., Nové Zámky   
  Philips Slovakia s.r.o., Bratislava  
  GE Hungary ZRt., Budapešť  
  LEUCI S.P.A., Lecco

IČO:   37 935 887
IČ DPH:   SK 2022012685

Tel.:  035 / 6445 445-8

  0914 / 22 44 44 

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

eKoLamp slOvakia – zdRužEnie výRobcoV a dIstribúTorov svetElnej techNiky

coLlectIve sCheme of  ProduCers And dIstriButorS of ElectRical and 
ElectRonicS equIpmenTs of caTegorY 5 – liGhtinG eqUipmenTs

   Address: Turecká 37, 940 01 Nové Zámky (Slovak Republic)

   Established:  under the terms of  Founder´ s  Deed on legal persons association establishment
       of April 19, 2005  

               Enrolled:  into  the Companies Register  by the District Court  in Nitra- Section of
          legal interest groups registered under the registration number 8/2005.   

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

   Company Registration number (IČO):   37 935 887
   Company VAT Registration number (IČ DPH):  SK 2022012685

   Telephone number: ++ 421 35  6445 445 - 8
      ++ 421 0914 22 44 44 

   E-mail:   ekolamp@ekolamp.sk
   Web:   www.ekolamp.sk

3



Úvodné slovo výkonného riaditeľa  spoločnosti
Kto je EKOLAMP Slovakia

Orgány združenia
Zamestnanci

Členovia kolektívneho systému
Zberná sieť

Preprava
Zber svetelných zdrojov a svietidiel

Výsledky recyklácie
Marketingové aktivity

Financovanie a finančné výsledky

Správa nezávislého audítora

6
8
12
12
14
22
24
30
32
34
42
46

obsAh:
Company General Manager opening word
What does it mean “ EKOLAMP ”  ?
The Company  Bodies
Employees    
Collective scheme members (participants)  
Collection site    
Transport
Collection of lamps and luminaires
Results of recycling
Marketing activities  
Financing and financial results    
Independent Auditor´ s report 

7
9
13
13
15
23
25
31
33
35
43
47

cOnTents:

4 5



Rok 2011 môžeme z pohľadu EKOLAMP Slovakia nazvať úspešným. Splnili sme všetky legislatívne požiadavky 
za našich členov, zvýšili sme počet miest oddeleného zberu a spätného odberu a zvýšili sme rezervy na 

historický odpad.
Sieť našich miest spätného odberu a oddeleného zberu je najhustejšia zo všetkých kolektívnych systémov 

zameraných na elektroodpad na Slovensku. Aj preto náš príspevok k splneniu záväzku SR voči EU vyzbierať 
min. 4 kg elektroodpadu na občana sme prekročili.

Povedomie občanov SR o systéme nakladania s použitými svetelnými zdrojmi rastie aj vďaka našim 
propagačným a marketingovým akciám, čoho dôkazom sú výsledky prieskumu ktorý sme vykonali v roku 2011.

EKOLAMP Slovakia v rámci zvyšovania poskytovania služieb prešiel certifikáciou a získal certifikát Systému 
manažérstva kvality ISO 9001:2008 a certifikát Systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004.

V nasledujúcom období chceme do slovenskej legislatívy presadiť nezmenenú transpozíciu novely smernice 
WEEE tak, aby bola jasne definovaná zodpovednosť výrobcov za svoje výrobky po skončení ich životnosti.

Záverom mi dovoľte, aby som sa poďakoval všetkým, ktrorí svojou prácou, pomocou a radami prispeli 
k úspešnému zvládnutiu našich cieľov v roku 2011.

Ing. Oliver Čelko
Výkonný riaditeľ

ÚvoDné slovo výkoNnéHo riAditeľA  spoLočNosti
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We may state that the year 2011 was successful for EKOLAMP Slovakia.  We have fulfilled the all mandatory 
obligations on behalf of our member, we increased the number of separate collection places and Take- Back 
places  and  we also increased the reserves for historical waste .
The network of our Take-Back places and places of separate collection  is the greatest of the all collective 
schemes  in Slovakia. That’s why we were able to overcome our contribution (to collect minimum 4kg of WEEE 
per citizen) to fulfil the Slovak obligation towards EU.
The awareness of the Slovak citizens in the field of the used lamps treatment is growing also thanks to our 
promotional and marketing activities. This fact is proved by the results of a survey executed by us in 2011. 
Within its activities aimed on improving the quality of provided services the EKOLAMP Slovakia has success-
fully passed the certification proceedings and earned the Certificate of Quality Management System 
ISO 9001:2008 and the Certificate of Environmental Management System ISO 14001: 2004.
In the following period of time we would like to implement into the Slovak legislation the unchanged trans-
position of the Amendment to the WEEE Directive  under which it shall be clearly stipulated the obligation of 
producers for their products after finishing  of their service life.

Finally I would like to thank the all of those people who  participated in  the  success of EKOLAMP Slovakia 
achieved in 2011 and supported our company  with  their work,  advices,  experience and skills. 

Oliver Čelko
Managing Director

coMpany geNeral maNager openIng worD
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EKOLAMP Slovakia je kolektívna organizácia  založená 14.4.2005. Jej zakladateľmí boli najvýznamnejší svetoví 
výrobcovia osvetľovacej techniky:

 
OSRAM, a.s., Nové Zámky

PHILIPS Slovakia, s.r.o., Bratislava
GE Hungary ZRt., Budapest

LEUCI S.P.A., Lecco

ktO je eKoLamp slOvakiA
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EKOLAMP Slovakia je nezisková organizácia a jej základným poslaním je na spravodlivej, otvorenej 
a nediskriminačnej báze zaistiť všetkým jej členom - výrobcom a dovozcom osvetľovacích zariadení, možnosť 

spoločného plnenia povinností podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES, platnej 
legislatívy  Slovenskej republiky,  predovšetkým Zákona č. 223/2001 Z.z a novely Zákona o odpadoch 

č. 386/2009, vyhlášky č. 315/2010 a ďalších legislatívnych noriem a predpisov.  
EKOLAMP Slovakia – Združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky bol dňa 19.4.2005 zapísaný 

v Registri záujmových združení právnických osôb vedeným  Krajským úradom v Nitre pod číslom 8/2005 ako 
prevádzkovateľ kolektívneho systému pre skupinu elektrozariadení kategórie č. 5 -  svetelné zdroje. Skupina 

“Svetelné zdroje“  zahrňuje svetelné zdroje (predovšetkým žiarivky a výbojky) a svietidlá. Novelou Zákona 
o odpadoch č. 386/2009  sa kategória č. 5 – Svetelné zdroje premenovala na kategóriu č. 5 – Osvetľovacie 

zariadenia a nadväzujúcou vyhláškou č. 315/2010 bola skupina osvetľovacích zariadení rozšírená o ďalšie typy 
(LED žiarovky, LED svietidlá a svetelná reklama). EKOLAMP Slovakia je striktne orientovaný len na kategóriu č. 5 

s cieľom zabezpečiť vysoko kvalitné a profesionálne služby pre nakladanie s elektroodpadom tejto komodity.

The company  EKOLAMP Slovakia is a collective scheme established  on  April  14, 2005 by  well-known  pro-
ducers of lighting equipments :

OSRAM Slovakia, a.s., Nové Zámky
PHILIPS Slovakia, s.r.o., Bratislava
GE Hungary ZRt., Budapest
LEUCI S.P.A., Lecco

EKOLAMP Slovakia is a non-profitable organization and its main purpose is, on the fair , open and  anti- discriminating 
basis,  to provide  the all producers and distributors of lighting equipments with  the possibility to meet jointly the all com-
pulsory  provisions of  the Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council and to follow the  valid 
legislation of the Slovak Republic, especially  the provisions of  the Act 223/2001Coll.on waste as amended as well as   
the Amendment to the Act on waste No. 386/2009, Order 315/2010 , and  some other appropriate laws .
EKOLAMP Slovakia – Združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky was  enrolled into the Companies Register by 
the District Court in Nitra – Section  of  legal persons  interest groups  under the registration number 8/2005 as provid-
er of Collective Scheme  for group of electro-equipment Category  5- Lightings on  April 19, 2005.  Under this group  are 
listed lamps (especially fluorescent  lamps, and discharge lamps) and  luminaries. By proving the Amendment to the Act 
386/2009 the Category 5 – Lightings was  renamed to Category 5 - Lighting Equipments and by next Order 315/2009 the 
group of Lighting Equipments was widen by the other types (LED lamps, LED luminaires and lighting panels). 
EKOLAMP Slovakia is very strictly oriented only on the Category 5 with the purpose to provide   the high quality and 
professional services in the field of  WEEE  treatment within this commodity.

What Does it Mean “ eKoLamp “ ?
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EKOLAMP Slovakia – Združenie výrobcov a distribútorov 
svetelnej techniky je zapísané aj v Registri kolektívnych 

organizácií vedeného Ministerstvom životného 
prostredia pod číslom KOVEZ 03.

V roku 2011 EKOLAMP Slovakia v rámci zvyšovania kvality 
poskytovaných služieb prešiel procesom certifikácie, bol 

certifikovaný a získal certifikát Systému manažérstva 
kvality ISO 9001:2008 a certifikát Systému 

environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004.

EKOLAMP Slovakia – Združenie výrobcov 
a distribútorov svetelnej techniky has bee enrolled 
in the Ministry of Environment  Registry of Collective 
Schemes  under the registration number KOVEZ 03

With the intent to improve the quality of services 
provided by EKOLAMP Slovakia, this company has 
successfully passed the process of certification of 
Quality Management System ISO 9001:2008 and 
the Environmental Management Systems ISO 
14001:2004 in the year 2011

1111
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orgáNy zdRuženIa
Najvyšším a rozhodujúcim orgánom združenia je Valné zhromaždenie. Kontrolným a poradným orgánom

  združenia je Správna rada, ktorá v r. 2011 pracovala v nasledovnom zložení:

   Člen    Predstaviteľ
   OSRAM , a.s.   Andreas Adam
   Philips Slovakia, s.r.o.  Martin de Jager
   GE Hungary ZRt.  Robert Kunicky
   Leuci S.P.A   Martin de Jager

zaMestnanCi
EKOLAMP Slovakia v roku 2011 zamestnával celkom 4 zamestnancov.  

Títo zamestnanci  zabezpečujú chod celej spoločnosti a koordinujú všetky 
činnosti súvisiace s plnením zákonných povinností výrobcov a dovozcov 

osvetľovacích zariadení v zmysle platnej legislatívy.

Marketingový manažér Marketing ManagerIng. Gabriela Bogdányová Ing. Gabriela Bogdányová

Prevádzkový manažér Operating ManagerIng. Martina Lakatosová Ing. Martina Lakatosová

Odborný referent prevádzky Operating Manager Assistant Ing. Daniel Mihók Ing. Daniel Mihók 

Výkonní riaditelia Managing DirectorsIng. Oliver Čelko Ing. Oliver Čelko Ing. Alexandr Hanousek Ing. Alexandr Hanousek 

The  General Assembly is  the highest and decisive body of the company   (collective scheme).  The Board of 
Directors  works as the Supervisory  Board and Advisory Board . In 2011 the  Board of Directors  consisted of:

    Participant/ member   Representative
    OSRAM , a.s.    Andreas Adam
    Philips Slovakia, s.r.o.   Martin de Jager
    GE Hungary ZRt.   Robert Kunicky
    Leuci S.P.A    Martin de Jager

In 2011, the company “ EKOLAMP Slovakia ” employed  4 employees altogether. In comply with valid legisla-
tions, these employees have been providing the company with the running of the whole company operations 
and also have been  coordinating the all activities related to fulfilment of the mandatory obligations  of  pro-
ducers and  distributors of  lighting equipment.

coMpany boDies

emPloyeeS
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ČLenovIa koleKtíVneho systémU
Základným poslaním EKOLAMPu Slovakia je plnenie všetkých zákonných povinností za svojich členov v oblasti 

nakladania s elektroodpadom, plnenie limitov v oblasti zberu, zhodnotenia  a recyklácie osvetľovacích 
zariadení. EKOLAMP Slovakia sa zaviazal vyzbierať všetky použité osvetľovacie zariadenia na celom území 

Slovenskej republiky,  bez ohľadu na značku, miesto a dátum uvedenia na trh. 

On behalf of its participants, the company  EKOLAMP Slovakia undertakes to  meet  the all mandatory obligations  
relating to  collection, reuse/recovery and recycling of its members in the field of  WEEE treatment, fulfilment of 
the limits in collection, recovery and recycling of EEE. EKOLAMP Slovakia further undertakes to collect the all used 
lighting equipment on the territory of Slovakia, regardless of mark, place and the date of their put on the market.

coLlectivE scHeme MemberS
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Na konci roku 2011 mal EKOLAMP Slovakia  uzatvorených 111 členských zmlúv.  V rámci kategórie č. 5 – 
Osvetľovacie zariadenia – má EKOLAMP Slovakia vedúce postavenie na slovenskom trhu. Svedčí to o našej  

vysokej profesionalite, spoľahlivosti a transparentnosti. Svetelné zdroje a svietidlá  oproti ostatným elektrickým 
a elektronickým zariadeniam sa vyznačujú určitými špecifikami, napr. pomerne nízkou hmotnosťou, veľmi 

vysokým počtom kusov uvedených na trh, krehkosťou, dlhou životnosť a pod. Preto nakladanie 
s elektroodpadom z tohto segmentu  si vyžaduje vysoko odbornú a špeciálnu manipuláciu. 

V zmysle členskej zmluvy sme aj v roku 2011 vykonali kontrolu správnosti zasielania hlásení o množstvách 
uvedených na trh u vybraných členov systému. Členov, u ktorých sa vykonávala kontrola schválila Správna rada 

a kontrola bola vykonaná nezávislou audítorskou spoločnosťou BMB Leitner. O výsledkoch kontroly bola 
spracovaná správa, s ktorou bola oboznámená Správna rada i zainteresovaní členovia.

O S V E D Č E N I E
o splnení povinností pridruženého lena

týkajúce sa nakladania s elektroodpadom 
Kategórie č. 5 – Osvetľovacie zariadenia, 

v súlade s platnou 
legislatívou Slovenskej republiky pre rok

2011
vystavené pre spoločnosť:

EKOLAMP Slovakia
Združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky

            
Nové Zámky, dňa 20. marca 2012

Ing. Oliver Čelko             Ing. Alexandr Hanousek
 Výkonný riaditeľ            Výkonný riaditeľ

By the end of the year 2011, the “EKOLAMP Slovakia“  has already made and signed  111 partnership 
agreements. The Collective Scheme EKOLAMP Slovakia is considered a leader in the field WEEE from lamps  
and luminaries handling on the Slovak market.  It demonstrates our high level of workmanship/professionalism, 
reliability and transparency. In comparison with the other electric and electronic equipments are special with some 
their typical features, like  their small weight, high quantity put on the market (POM), fragility, long service life and 
etc. That is why treatment of WEEE from this segment requires a high professional and special handling.
Under the terms and conditions of the membership agreement, in 2011 we have executed the audit 
of correctness of sending the Reports on quantities of POM in place of the selected members of the Collective 
Scheme. The members who where selected for executing the audit  were proved  the Board of Directors and the 
audit was executed by the independent auditors´company BMB Leitner .
Results of the audit was processed and it was issued the Auditor´ s Report send to the Board of Directors as well 
as  to the concerned audited members/ partners.
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Po krízových  rokoch  2009  a  2010 sme v roku 2011 zaznamenali postupný nárast dopytu po 
osvetľovacích zariadeniach, čo sa prejavilo i v množstvách uvedených na trh. Zároveň môžeme 

konštatovať, že značne narástol podiel LED svetelných zdrojov uvedených na trh. V roku 2011 uviedli 
členovia systému na trh 1 297 ton nových osvetľovacích zariadení, z čoho svetelné zdroje tvorili 261,5  

tony, čo predstavuje 3,2 mil. kusov. Svietidiel sa uviedlo na trh 1 035,7 ton, čo predstavuje 535,9  
tis. ks. Z  údajov o množstvách uvedených na trh  môžeme vidieť, že technický pokrok 

a modernizácia v plnej miere zasiahla aj oblasť osvetľovacej techniky, čo sa prejavilo o.i. aj zníženou 
hmotnosťou svetelných zdrojov a svietidiel uvádzaných na trh. Zároveň môžeme konštatovať, že 

o značný nárast množstiev sa pričinili moderné LED svetelné zdroje a svietidlá , ktoré ako moderná 
úsporná alternatíva doteraz používaných osvetľovacích zariadení  dostávajú stále väčší priestor 

v osvetľovaní ako domácností, tak i priemyslu.
Priemerná hmotnosť svetelných zdrojov uvádzaných na trh členmi kolektívneho systému EKOLAMP 

Slovakia v roku 2011 bola 0,08 kg a u svietidiel táto hodnota je 1,93 kg. U oboch skupín to oproti roku 
2010 znamená značný pokles. Novela  Zákona o odpadoch stanovuje povinnosť zberu elektroodpadu 

celkove 4 kg na obyvateľa Slovenskej republiky. Podiel jednotlivých kolektívnych systémov (a v rámci 
toho aj EKOLAMPu Slovakia)  je stanovený na základe jeho trhového podielu z celkového množstva 

elektrozariadení  uvedených  na trh v Slovenskej republike v jednotlivých kategóriách. 
 Celkové limity zberu, zhodnotenia a recyklácie stanovené MŽP za rok 2011  boli splnené –  znamená 

to celkový zber minimálne 4 kg elektroodpadu všetkých kategórií na obyvateľa Slovenskej republiky. 
K dosiahnutiu tohto vysokého cieľa značnou mierou prispel aj EKOLAMP Slovakia.  Limity stanovené 
pre kategóriu č. 5 – Osvetľovacie zariadenia,  boli splnené, čím sme pre našich členov v plnej miere 
zabezpečili plnenie ich základných povinností v oblasti nakladania s elektroodpadom vyplývajúcich 

zo zákona.

 After the years of 2009 and 2010 which were influenced by the impacts of the World Economic Crises, in 
year  2011 we have registered a progressive increase of demands for  lighting equipments.  At the same 
time we may state that there was registered a significant increase in quantities of LED lamps put on the 
market. In 2011,  the Collective Scheme´s  members put  1 297  tons of new lighting equipment on the 
market,  there from  the lamps in quantity of 261.5 tons (3.2 million pc)  and the luminaires in quantity  of 
1 035.7 tons (535.9  thousand pieces). From the data given herein above we may see, that the progress 
in technology and modernization have impacted the field of lighting technology in a full scope. The facts 
mentioned herein above were also  approved by reduced the weight of lamps and luminaires put on the 
market. At the same time we may state that a significant increase in quantities was also caused by modern 
LED lamps and luminaires on the market  which as a modern and saving alternative are more frequently 
used for lighting in the households as well as in  industrial premises today. 
The average weight of the lamps put on the market by the Collective Scheme EKOLAMP  Slovakia was 0.08 
kg in 2011 and in case of luminaires it was 1.93 kg. In comparison with the year 2011 it was registered a 
considerable decrease in both sections. Under the provisions of the Amendment to the Act on Wastes it is 
stipulated the obligation to collect 4kg of WEEE per citizen of the Slovak Republic in total. The share of the 
different collective schemes (and among them also of EKOLAMP Slovakia) has been stipulated by their mar-
ket share in the total quantity of EEE put on the Slovak market in different categories. Total limits/rates of 
collection  recovery and recycling  stipulated for the year 2011 have been  met in Slovakia – it was collected 
4 kg of WEEE per citizen.  EKOLAMP Slovakia extensively participated in achievement of this demanding 
target. The limits stipulated for Category 5 –  “Lighting Equipments“  have been met and we have fulfilled 
the all mandatory obligations  of our  members in comply with Act on handling WEEE  in a full scope.
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Je potrebné podotknúť, že EKOLAMP Slovakia poskytuje i službu exportnej refundácie, ktorú v nemalej 
miere využívajú obchodní partneri našich členov. Znamená to vrátenie recyklačného poplatku tretím 

osobám za exportované svetelné zdroje, u ktorých recyklačný poplatok bol našimi členmi už zaplatený do 
systému. Táto exportná refundácia sa vykonáva na základe splnení všetkých požiadaviek stanovených 

schválenou metodikou.  

Celkovú pozíciu našich členov na trhu s osvetľovacími zariadenia voči ostatným dovozcom a výrobcom 
tejto komodity ovplyvňuje slovenská legislatíva. Jednou z úloh EKOLAMPu Slovakia je aktívna účasť 

a spolupráca pri tvorbe príslušných právnych predpisov. Je bezpodmienečne nutné, aby pre registrované 
osoby sa vytvárali spravodlivejšie podmienky pre ich činnosť, nakoľko oni sú jedinými subjektami 

zodpovednými za nakladanie s elektroodpadom a oni zabezpečujú financovanie systému zberu 
a recyklácie. 

V súčasnej dobe je nevyhnutné riešiť problematiku tzv. „freeriders“, t.j. výrobcov a dovozcov, ktorí vďaka 
nedokonalej legislatíve majú možnosť vyhýbať sa  povinnostiam v zbere a recyklácii. Tento nedostatok má 

stále narastajúcu tendenciu a prejavuje sa najmä v oblasti internetového obchodu, kde sa enormne 
zvyšuje počet neregistrovaných účastníkov trhu. Týka sa to najmä internetových obchodov, ktoré majú 

sídlo v zahraničí avšak svoje produkty predávajú na Slovensku. Porušujú zákony, nezbierajú 
a nezhodnocujú elektroopad v zmysle Zákona o odpadoch a neprispievajú recyklačnými poplatkami do 

systémov.  Žiaľ v súčasnosti slovenské štátne kontrolné orgány nemajú dostatočné kompetencie 
a právomoci  ich skontrolovať a udeľovať sankcie za porušenie zákona a nesplnenie si povinností. Už dlhší 

čas sa snažíme spolupracovať s kompetentnými orgánmi pri tvorbe legislatívy aj návrhmi najmä v oblasti  
zavedenia sankcií a štátnych kontrolných mechanizmov pre všetky zainteresované osoby, ktoré porušujú 

zákon a ktoré by prinútili všetky povinné osoby finančne sa spolupodieľať na zabezpečovaní zberu 
elektroodpadu. 

Keďže „freeriders“ svojimi aktivitami deformujú slovenský trh a svojou nekalou a protiprávnou 
činnosťou negatívne spôsobia na obchodné aktivity 

našich členov, na túto skutočnosť 
sme na rôznych fórach 

viackrát poukazovali a informovali 
aj príslušné orgány. 

It is necessary to underline that EKOLAMP Slovakia also provides the “Export refunding” service which is 
mostly used by the business partners of our members. It means, paying back the recycling fee to the third 
persons for  those exported lamps in case of which the recycling fee has been  already paid  to the 
Collective System by our members. The export refunding shall be paid after meeting the all requirements 
stipulated by the approved methodology. 
The overall position of our members on the market with lighting equipments against the other producers 
and importers of this commodity is influenced by the Slovak legislation. One of the important targets of the 
company EKOLAMP Slovakia is to participate and cooperate actively in creation of the appropriate legal 
regulations. It is really required to create more fair and equitable conditions for the registered 
persons´operating  because they are the only subjects responsible for WEEE treatment and they also 
ensure the financing of collection and recycling system. 
Nowadays it is necessary to solve the problem of “ free riders”, it means the problem related to the 
producers and importers who (thanks to the imperfect legislation) have possibility to contract out the 
obligation concerning  collection and recycling. Unfortunately, this drawback has a continuously increasing 
trend. It can be seen especially in case of  E-shops, where enormously increased the number of not 
registered participants on the market. This is specially in case of  those E-shops,  the official seats of which 
are situated abroad but which sell their products on the territory of Slovakia. They break the laws, they do 
not collect and do not recover WEEE in comply with Act on Waste and of course, they do not contribute by 
their recycling fees to the system. Unfortunately, as at today the Slovak  Inspection authorities have not 
sufficient capacity and powers to examine them and to impose the penalties for the laws breaking and for 
not meeting their mandatory obligation  following from the valid laws. Longer period of time, the company  
EKOLAMP Slovakia tries  to cooperate with authorized bodies in creation a legislation (draft bill) 
especially in the field of introducing the sanctions and government inspection mechanisms for the all 
concerned persons who breaks the laws  and by this way to enforce the all mandatory persons financially 
participation in WEEE collection providing.  Due to the fact that “free riders”  by their activities deform the 
Slovak market and by their unfair and illegal behaviour negatively influence on the business activities of our 
members, we have  presented these facts for several 
times in front of  the different forums and 
we have informed the appropriate 
authorities about the free 
riders activities. 
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zbeRná sIeť
EKOLAMP Slovakia aj v roku 2011 nadviazal na pokračovanie v budovaní zbernej sieti pre vyradené 

osvetľovacie zariadenia. Zbernú sieť sme zvýšili na 94 partnerov a zhromažďovanie v rámci celej Slovenskej 
republike nám zabezpečovalo 5 konsolidačných miest spoločností: 

Agro EKO prevádzka Nové Zámky, 
Marius Pedersen, a.s. prevádzka Šulekovo, 
ENVI-GEOS Nitra s.r.o. prevádzka Lužianky, 

ELEKTRO RECYCLING s.r.o. prevádzka Slovenská Ľupča, 
Marius Pedersen, a.s. prevádzka Vranov nad Topľou. 

Koncom roku  sme už spolupracovali so  114 miestami oddeleného zberu, ktoré boli vytvorené v našich 
mestách a obciach. Vyradenie osvetľovacích zariadení, no najmä žiarivky mohli naši občania vrátiť v 2 765 

miestach spätného odberu. Ekolamp Slovakia spolupracoval aj s ďalšími 25 organizáciami. 
Kombinovanou prepravou sme zabezpečili tzv. mobilný zber použitých osvetľovacích zariadení z obcí, na území 

ktorých sa nenachádza zberný dvor alebo obchod s osvetľovacím zariadením. 

S cieľom podpory separovaného zberu a zvýšenia spätného odberu sme 
v roku 2011 zorganizovali medzi našimi zmluvnými  partnermi  - 

miestami spätného odberu súťaž EKO-KVET. V rámci tejto akcie sme 
v pravidelných intervaloch  vyhodnocovali výsledky v zbere a po 

zosumarizovaní konečných výsledkov sme vecnými cenami odmenili 
najaktívnejšie miesta spätného odberu. Na základe získaných poznatkov 
a skúseností aj v budúcom období budeme využívať túto formu podpory 

zberu, čím prispejeme aj k zvýšeniu environmentálneho povedomia 
a poznatkov o separovanom zbere svetelných zdrojov a svietidiel 

medzi konečnými spotrebiteľmi. 
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Recyklačné miesta:
Recycling places:

Miesta oddeleného zberu:
Collection places:

The company  EKOLAMP  Slovakia has continued  in building the collection network  for the used/dead lighting  
equipment also in year 2011. The collection network has 94 partners as at today. The collection on  the  
whole territory of Slovakia  has been provided by 5 consolidation places of the different  companies like:  
 
Agro EKO prevádzka Nové Zámky, 
Marius Pedersen, a.s. prevádzka Šulekovo, 
ENVI-GEOS Nitra s.r.o. prevádzka Lužianky, 
ELEKTRO RECYCLING s.r.o. prevádzka Slovenská Ľupča, 
Marius Pedersen, a.s. prevádzka Vranov nad Topľou. 

By the end of the year we cooperated with 114 places  for separate collection created in our towns and  
villages. Our citizens had opportunity to return the used lighting equipments, especially the fluorescent lamps at 
2 765  “Take-Back” places . EKOLAMP Slovakia cooperated with the other 25 organizations.  By from of the 
combined transport, we have provided so - called  mobile  collection” of the used  lighting equipment from   
municipalities where no collection yards or shops with lighting equipments are situated. 

coLlectIon nEtworK

2323

BA

MA

DS

KN

NZ

SA
GA

SC

PK
TT

SE

SI

MY

PN

HC

TO

NM

PE

NR

ZM

ZC

LV

ZH

PDBN

TN

IL

TR

MT

BS

KA

VK

PU

PB

BY

ZA

KM

CA
NO

TS

DK

RK
LM

BB
BR

ZV
DT

PT

LC

RS

RA RV KS
KE

GL

SN

LE

KK
PP

SL
BJ

PO

SB

SK

SP ML

HE
VT

SV

SO

MI

TV

MP BA

BELUX

OLO

ENVI W

ENZO

SITA

MP ŠAM

MP

ROMAG

SITA

ENZO

ENZO

ENZO

SITA SITA

SITA

MP GAL

KO TS HURB

BR NZ
AGRO

MR ŠUZO PA

ASA TT

MP MP

ENVIG EL V WR ZM

VEP WR
MP TE

MP SU

TS SE

VEP GB

VEP SC

ARGUS
TS ŠA

MP VK

TS BŠ

EKOTR

TS ŽnH

ROMAG

KENVIS

EKOFEMISch Ek

Elektromo
BOMAT

ENZO

CHOCH
TS NMnV

TS DnV

MP POSMP KOP

MP TN

TS TT

TS TT

ENZO

Chudov

T+T

TS BY

TS CA

EKORAY

ENZO

TS DK

TS TV

ER BB
DETOX BB TS BR

Obec ČB

TS DT

MP S P

MEPO

BR GE
DETOX RS

BR GEBR

BR

BR PD

MP VL
TS KK

TS KCh

TS ČnT

ENZO

MP

SITA

Kosit

OSVO c TS PO

ENZO

H+EKO

MP SB

EKOB TS SvD

TS HE

MP VnT

ENZO MP STR

LEMA

FURA

EKOS

BR FA

TS RU

TEZAS

MP

TS BJ HATER

Recyklačné miesta:
Recycling places:

Miesta oddeleného zberu:
Collection places:

In order to promote separate collection and to increase take-back we organized 
a competition called ECO-FLOWER for our contractual partners – take-back 
places. We regularly evaluated the results of collection and after 
summarizing the final results we rewarded the most active take-back places 
with some presents. Based on this experience, we are going to use this form 
of promoting collection also in future, which will also result in increasing the 
ecological way of thinking and the knowledge about separate collection 

of lamps and luminaires among endusers. 



2424

prEprava
V roku 2011  EKOLAMP Slovakia spolupracoval so spoločnosťami 

MARIUS PEDERSEN, a.s., 
Koral Trans, , 

ENVI-GEOS s.r.o., 
ktoré zabezpečovali prepravu osvetľovacích zariadení zo zberných miest k spracovateľovi 

ako aj kombinovanú prepravu. 

Ďalej nám prepravu zabezpečovali aj autorizované recyklačné spoločnosti: 
ELEKTRO RECYCLING s.r.o. 

ARGUSS s.r.o.
V roku 2011 bolo po prevádzkach umiestnených 497 ks kontajnerov na lineárne žiarivky a 203 ks 

kontajnerov na úsporné žiarivky a výbojky. Celkom je v zbernej sieti umiestnených 700 kontajnerov. 
V priebehu roka sme zrealizovali 170 prepráv a na recykláciu bolo prepravených vyše 1204 kontajnerov so 

svetelnými zdrojmi z 2330 miest na Slovensku.

12041204
kontajnerovkontajnerov

12041204
containerscontainers

710m710m
kamiónovkamiónov

710m710m
 trucks   trucks  = =

2408 m2408 m
plných kontajnerovplných kontajnerov

2408 m2408 m
full containersfull containers

In 2011, the company EKOLAMP Slovakia  cooperated with companies  like :
MARIUS PEDERSEN, a.s., 
Koral Trans, , 
ENVI-GEOS s.r.o., 
These companies provided the transport of lighting equipment from collection (take back) places to sub-contrac-
tors/processors  as well as they performed  the combined transport. 

The transport has been performed also by the accredited recycling companies as follows: 
ELEKTRO RECYCLING s.r.o. , 
ARGUSS s.r.o.
In 2011 there were located  497 pc of containers for linear fluorescent lamps and 203 pc of containers for  
compact  fluorescent lamps and discharge lamps in plants. Within the collection network, there were located 
700 containers in total. In the course of the year there were completed 170 transports and transported for recy-
cling more than 1 204 containers with lamps from 2 330 places on the territory of Slovakia.

trAnsporT
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Na jeseň sme začali so zberom žiariviek umiestnených v plastovej nádobe zo spätných odberov, potravinových 
reťazcov COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo a CBA Slovakia s.r.o. 

ako aj z elektro reťazca OKAY Slovakia spol. s.r.o..

 Pre realizáciu zberu bolo nutné vykonať nasledovné nevyhnutné opatrenia:
1. Vyznačili sa partneri spätného odberu na mape

 2 .Vytvorila sa najvhodnejšia trasa prepravy –zberu, vypočítali sa možné prejdené km a predpokladané 
náklady na samotnú prepravu

 3. Vytvoril sa metodický pokyn služby pre Externých partnerov prepravy
. 4. Priradili sa k jednotlivým Externým partnerom kraje a dohodol sa termín vykonania služieb.

5. Zhromaždené množstvá z jednotlivých krajov sa postupne odovzdávali k recyklátorovi na spracovanie.

Trenč n

Nitra

Bratislava

Trnava

Banská Bystrica

Žilina

Prešov

Košice

Banskobystrický kraj

Nitriansky krajTrnavský
kraj

Bratislavský
kraj

Košický kraj

Prešovský kraj

Tren krajčiansky

Žilinský kraj

In the Autumn we have started with picking up the fluorescent  lamps collected into the plastic containers 
at the places of “Take Back” created in the food market chains  like  COOP Jednota Slovensko, CBA SK a.s. 
as well as in the EEE market chain  
OKAY Slovakia s.r.o.

For providing theses activities we had to execute the different necessary steps: 
1. On the map there are marked the „Take- Back“ partners
2. There was created the most suitable routes of transport- collection, there were calculated 
 the kilometres necessary for transporting as well as  an assumed freight costs (costs of carriage) itself.
3. It was worked out the methodology of services for external partners of transport
4. Different regions were assigned to the different external partners and it was agreed the term/date 
 of services realization.
5. Quantities collected from different regions are gradually handed over to recycling company. 
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Počet miest spätného odberu distribučných sietiach

Kraje

TT  - Trnavský kraj

NR - Nitriansky kraj

BB - Banskobystrický kraj

ZA - Žilinský kraj

PO - Prešovský kraj

SPOLU

COOP v ks

237

286

342

428

289

2 034

CBA v ks

16

22

105

18

1

265

OKAY v ks

4

4

1

3

5

26

TOTAL v ks

257

312

448

449

295

2 325

% pokrytia

11,1%

13,4%

19,3%

19,3%

12,7%

75,7%

% zberu

5%

9%

36%

17%

3%

70%

TOTAL v kg

78,80

100,00

379,00

275,00

54,56

887,36
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Table Collection from distribution networks

Region

TT  - Trnavský kraj

NR - Nitriansky kraj

BB - Banskobystrický kraj

ZA - Žilinský kraj

PO - Prešovský kraj

SPOLU

COOP in pcs

237

286

342

428

289

2 034

CBA in pcs

16

22

105

18

1

265

OKAY in pcs

4

4

1

3

5

26

TOTAL in pcs

257

312

448

449

295

2 325

% pokrytia

11,1%

13,4%

19,3%

19,3%

12,7%

75,7%

% zberu

5%

9%

36%

17%

3%

70%

TOTAL in kg

78,80

100,00

379,00

275,00

54,56

887,36
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zbEr svEtelnýCh zdRojov a svIetidiEl

Celkové množstvo recyklovaných osvetľovacích zariadení v roku 2011.

Množstvá v jednotlivých mesiacoch je možné vidieť z tabuľky:

V roku 2011 bolo vyzbieraných 
236,9 t svetelných zdrojov. 

Vyzbierané svietidlá v jednotlivých 
mesiacoch v roku 2011 (v tonách)

Svietidiel sa v roku 2011 vyzbieralo 
250,9 t a zbery boli nerovnomerne 
rozdelené.

Vyzbierané svietidlá v jednotlivých 
mesiacoch v roku 2011 (v tonách)

január

február

marec

apríl

máj

jún

júl

august

september

október

november

december

Spolu

14,7

9,6

29,1

24,5

19,3

19,5

20,3

17,1

15,7

21,7

12,6

32,8

236,9

Svetelné zdroje

Svietidlá 

celkom

236,9 t

250,9 t

487,8 t

január

február

marec

apríl

máj

jún

júl

august

september

október

november

december

Spolu

8,3

8,1

41,3

20,1

24,4

23,5

21,5

18,7

22,9

23,8

28,5

9,7

250,9

Quantities collected in single months are shown  in Table :

coLlectIon oF lamPs anD lumInaires 
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Total quantities of collected and recycled lighting equipment in the year 2011 were as follows:

In the year 2011, there were collect-
ed 236.9 tons of lamps.

Lamps collected in different months 
of the year 2011 (in tons).

In the year 2011, there were collected 
250.9 tons of luminaires. 
Collections have not been divided evenly.

Luminaires  collected in different months of 
the year 2011 (in tons).

January   

February  

March   

April   

May   

June     

July   

August   

September   

October   

November  

December    

TOTAL

14,7

9,6

29,1

24,5

19,3

19,5

20,3

17,1

15,7

21,7

12,6

32,8

236,9

Lamps                                             

Luminaires                           

TOTAL

236,9 t

250,9 t

487,8 t

January   

February  

March                

April   

May   

June    

July   

August   

September   

October   

November  

December    

TOTAL

8,3

8,1

41,3

20,1

24,4

23,5

21,5

18,7

22,9

23,8

28,5

9,7

250,9
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VýSledkY recyKláciE
Spracovanie svetelných zdrojov a svietidiel v roku 2011 pre EKOLAMP Slovakia naďalej na základe 

zmlúv zabezpečovali autorizované spoločnosti 
ARGUSS s.r.o.,
EKORAY s.r.o., 

DETOX s.r.o., 
ELEKTRO RECYCLING s.r.o., 

ELEKTRO WASTE s.r.o.

Prostredníctvom týchto spoločností bola dosiahnutá miera materiálového zhodnotenia u svetelných zdrojov 
92,13 %. (Zákonný limit na rok 2011 je 80 %)

U svietidiel bola dosiahnutá miera materiálového zhodnotenia 85,48% (Zákonný limit na rok 2011 je 70%)

In 2011, under the terms and conditions of the contracts  the lamps and luminaires processing was  provided by 
the EKOLAMP´ s accredited  subcontractors  like:

ARGUSS s.r.o., 
EKORAY s.r.o.,
DETOX s.r.o.,
ELEKTRO RECYCLING s.r.o., 
ELEKTRO WASTE s.r.o. 

Via these companies,  in case of lamps the rate of material recycling achieved the level of  92.13 % (mandatory 
limit for the year 2011 was:  80%). 
In case of luminaires the rate of  material recycling achieved the level of 85.48 % (mandatory rate for the year 
2011 was: 70%).

reSults of rEcyclIng 
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Svetelné zdroje
plnenie

Lamps
fullfilment

Svietidlá
plnenie

Luminaires
fullfilment

Svetelné zdroje
limit

Lamps
limit

Svietidlá
limit

Luminaires
limit

92,13% 92,13%85,48% 85,48%

80,00% 80,00%70,00% 70,00%
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maRketingOvé aktiviTy
V marketingových aktivitách sme nadväzovali na aktivity vykonávané v predchádzajúcich rokoch  a EKOLAMP 

Slovakia  v  roku 2011 sa  zameral na viacero ťažiskových oblastí. 
Našou prioritou v tejto oblasti naďalej bola  najmä informačná a osvetová činnosť, podpora rozvoja zbernej siete 

a  bezproblémového fungovania celého systému zberu, prepravy a recyklácie osvetľovacích zariadení. 
Týmto cieľom bola prispôsobená aj komunikačná stratégia, ktorá bola orientovaná najmä na konečného 

spotrebiteľa, predajcov osvetľovacích zariadení a na obce a mestá. Na zabezpečenie týchto aktív sme využili 
viacero komunikačných kanálov a metód.

Komunikačné aktivity sa uskutočňovali často v spolupráci s kolektívnymi systémami založenými 
výrobcami a pôsobiacimi v segmente nakladania s elektroodpadom. 

Rozsiahle marketingové aktivity sme vyvíjali v aktuálnej problematike okolo povinností výrobcov 
a dovozcov v zmysle Zákona o odpadoch a následných vyhlášok, ktoré nadobudli platnosť v roku 2010. Keďže 
sa pripravuje nový zákon o odpadoch, vyvíjali sme jednak samostatné aktivity a taktiež aj aktivity v spolupráci 

s ostatnými kolektívnymi systémami – konzultácie na Ministerstve životného prostredia a rokovania 
so zainteresovanými stranami o príprave nového zákona o odpadoch, oslovovanie poslancov a príslušných 

odborných zväzov, informovanie o pripravovaných legislatívnych zmenách, PR aktivity v médiách a pod. 
Koordinovaným a spoločným postupom  kolektívnych systémov sa nám podarilo presadiť viaceré postupy 

vedúce k skvalitneniu činnosti kolektívnych systémov.  

21

3. JASNE V ZÁKONE STANOVIË, KOªKO
ELEKTROODPADU MINIMÁLNE BY
MALI JEDNOTLIVÍ V¯ROBCOVIA
VYZBIERAË

V tomto smere by mali byÈ pre v˘robcov
elektrozariadení jasne stanovené ciele zberu,
ktor˘ch v˘‰ka bude ustanovená napr. v naria-
dení vlády SR, a ktorá bude nastavená tak, aby
sa splnil cieº odpadového hospodárstva, t. j.
vyzbieraÈ v priemere minimálne 4 kg elektro-
odpadu na obyvateºa za rok a aby sa zabez-
peãilo nakladanie so v‰etk˘m vyzbieran˘m
elektroodpadom s ohºadom na trhov˘ podiel
v˘robcov a reálny v˘skyt odpadu. 

Povedané matematicky – treba jednoznaã-
ne stanoviÈ „vzorec“ v˘poãtu „minimálneho“
zberu, priãom kaÏd˘ v˘robca, kolektívna or-
ganizácia ãi kontroln˘ orgán by mali jasne ve-
dieÈ, aké premenné (napr. veºkosÈ trhu, mnoÏ-
stvo zberu, poãet obyvateºov a pod.) do tohto
vzorca dosadiÈ, aby sa v‰etky subjekty dosta-
li k rovnakému v˘sledku. Vzorec musí byÈ po-
uÏiteºn˘ aj pre jednotlivé kategórie a skupiny
v˘robkov (napr. ‰peciálne pre zariadenia ob-
sahujúce nebezpeãné látky ako sú chladiace a
mraziace zariadenia, monitory, televízory...).
Súãasne musí poskytnúÈ metodiku na orientá-
ciu v˘robcov v prípadoch vysokého v˘skytu
odpadov a poskytnúÈ im informáciu o v˘‰ke
ich povinnosti v zmysle ich trhového podie-
lu. Ciele zberu by sa prehodnocovali a urão-
vali na kaÏd˘ kalendárny rok. 

4. UPRAVIË PODMIENKY EXISTENCIE,
FUNGOVANIA A TRANSPARENTNOSTI
KOLEKTÍVNYCH ORGANIZÁCIÍ

Zber a recyklácia elektrospotrebiãov je pre
serióznych v˘robcov a ich kolektívne organi-
zácie neziskovou ãinnosÈou. Nie je to pre
nich biznis, na ktorom chcú zarábaÈ. Ich pr-
vorad˘m záujmom preto je, aby elektroodpad
bol vyzbieran˘ a spracovan˘ ão najefektívnej-
‰ie. V̆ ‰ku recyklaãn˘ch poplatkov, z ktor˘ch
sa financuje táto ãinnosÈ, sa preto v˘robcovia
snaÏia urãiÈ tak, aby im pokryli v‰etky nákla-
dy na zber a recykláciu ale zároveÀ, aby prí-
li‰ nezv˘‰ili cenu spotrebiãov, za akú budú
spotrebitelia tieto v˘robky kupovaÈ. âím sú
totiÏ vy‰‰ie ceny spotrebiãov, t˘m ÈaÏ‰ie sa v˘-
robcom predávajú. Konkurencia je v tejto
oblasti veºká, preto kaÏdé euro, o ktoré je
zv˘‰ená cena v˘robku, zniÏuje ich konku-
rencieschopnosÈ. 

V súãasnosti vzhºadom na nedostatoãnú
právnu úpravu môÏu vykonávaÈ ãinnosÈ ko-
lektívnej organizácie nielen veºmi marginál-
ne kolektívne organizácie z hºadiska ich veº-
kosti (trhového podielu), ale aj spracovatelia
elektroodpadu, zberové spoloãnosti a iní pod-
nikatelia v odpadovom hospodárstve. Títo sú
ekonomicky závislí na vyzbieraní a spracova-
ní ão najväã‰ieho mnoÏstva odpadu, bez ohºa-
du na to, z ak˘ch komodít pochádza, priãom
ich prirodzen˘m záujmom je dosiahnuÈ pri
tom ão najväã‰í zisk. Záujem v˘robcov zbie-
raÈ a recyklovaÈ ão najefektívnej‰ie je preto v
priamom rozpore so záujmom spracovateºov
ãi zberov˘ch spoloãností, ktorí v odpadovom
hospodárstve podnikajú. 

Na Slovensku je tieÏ dnes úplne beÏné, Ïe
kontrolu nad materiálov˘m tokom elektrood-
padu (v rámci celého reÈazca) vykonáva jeden

subjekt, ktor˘ elektroodpad vyzbiera, prepra-
ví, spracuje a chce, aby to v‰etko v˘robca za-
platil. Pritom je pre v˘robcu takmer nemoÏ-
né, aby mohol skontrolovaÈ, ak˘ odpad (z akej
komodity) sa v skutoãnosti vyzbieral a spra-
coval. Nehovoriac uÏ o tom, ãi cel˘ proces pre-
behol efektívne, teda ãi sa to napr. nedalo uro-
biÈ lacnej‰ie alebo aj za tú istú cenu vyzbieraÈ
viac elektroodpadu. Alebo ãi spracovanie sku-
toãne prebehlo predpísan˘m spôsobom.

âinnosÈ kolektívnej organizácie by podºa
nás mali vykonávaÈ len dostatoãne ekono-
micky a organizaãne stabilné subjekty, za
ktor˘mi stoja v˘robcovia elektrozariadení,
tvoriaci spolu dostatoãne veºk˘ podiel na
trhu. Len kolektívne organizácie, ktor˘ch
úãastníci spolu predstavujú vy‰‰í podiel na
trhu elektrozariadení, môÏu byÈ dostatoãne
ekonomicky, finanãne a organizaãne spôsobi-
lé na to, aby zabezpeãili v dlhodobom hori-
zonte financovanie zberu, prepravy a spraco-
vania elektroodpadu v rámci celého územia
Slovenska. A aby boli schopné ochrániÈ sa
pred ak˘mkoºvek prechodn˘m nedostatkom
finanãn˘ch prostriedkov ãi prípadne financo-
vaÈ elektroodpad, ão zostane po v˘robcov ãi
dovozcoch, ktorí z rôznych dôvodov zaniknú
alebo prestanú predávaÈ na Slovensku. 

âinnosÈ KO by mala podliehaÈ väã‰ej kon-
trole zo strany verejnosti a orgánov ‰tátnej
správy napr. prostredníctvom akéhosi „ná-
rodného registra“. Individuálna úãtovná zá-
vierka KO by mala byÈ overená audítorom,
v˘roãná správa by mala byÈ verejne prístup-
ná (napr. na jej webovej stránke) a mala by ob-
sahovaÈ informácie, ktoré sprehºadnia jej ãin-
nosÈ a finanãné toky. Malo by tieÏ byÈ jasné
a verejné, ak˘ch v˘robcov a dovozcov zastu-
puje. PrednosÈ pred definovaním právnej for-
my kolektívnej organizácie (napr. zdruÏenie,
s. r. o., a. s.) má definovanie podmienok jej
ãinnosti tak, aby sa zabezpeãila ich nezisko-
vosÈ, transparentnosÈ a garancia jej dlhodo-
bej stability. 

5. ZABRÁNIË EXISTENCII
TZV. „FREE RIDERS“

Topánky nás asi najviac tlaãia v oblasti
tzv. „free riderov“. Súãasná legislatíva totiÏ
obsahuje e‰te viaceré nedostatky, ktoré umoÏ-
Àujú niektor˘m v˘robcom ãi dovozcom vy-
h˘baÈ sa svojim povinnostiam vypl˘vajúcim
zo zákona o odpadoch. Najmä v sektore diaº-
kového (internetového) predaja je rastúci po-
ãet tak˘chto úãastníkov trhu, ktorí sa nezare-
gistrujú do Registra v˘robcov vedeného MÎP
SR, nepodávajú hlásenia o mnoÏstve preda-
ného tovaru, neplatia recyklaãné poplatky ãi
nevykonávajú zber. Z nimi predan˘ch v˘rob-
kov sa v‰ak ãasom stane elektroodpad, kto-
rého ekologickú recykláciu bude potrebné
prefinancovaÈ. Ak sa nezmení legislatíva aj v
tejto oblasti, naìalej budú na to nespravodli-
vo doplácaÈ seriózne firmy (a teda aj ich zá-
kazníci), ktoré si svoje povinnosti zabezpeãu-
jú. Budú totiÏ musieÈ zná‰aÈ aj náklady za re-
cykláciu elektroodpadu, ktor˘ vznikol z v˘-
robkov predan˘ch neregistrovan˘mi firmami. 

Na‰e návrhy sa okrem iného preto t˘kajú
sprísnenia podmienok a povinností zahraniã-
n˘ch v˘robcov elektrozariadení – tak˘ch, ão
sídlia mimo Slovenska, ale predávajú slo-
vensk˘m spotrebiteºom napríklad cez internet.

AÏ po ich splnení by mohli zaãaÈ predávaÈ
elektrozariadenia na Slovensku. 

Ako jednu z moÏností navrhujeme zriade-
ne in‰titútu tzv. „splnomocneného zástupcu“.
Malo by ísÈ o osobu s miestom podnikania ale-
bo sídlom v Slovenskej republike, ktorú by za-
hraniãn˘ v˘robca písomne poveril a zaviazal
konaÈ v jeho mene pri konkrétnych úlohách.
KaÏd˘ zahraniãn˘ v˘robca by mal povinnosÈ
ustanoviÈ si takéhoto splnomocneného zá-
stupcu. Bez jeho ustanovenia by mal maÈ zá-
kaz uvádzaÈ elektrozariadenia na trh. Ak ten-
to zákaz poru‰í a bude predávaÈ na Slovens-
ku bez zástupcu alebo ak tento zástupca ne-
bude plniÈ povinnosti zahraniãného v˘robcu,
budú ho môcÈ kontrolné orgány postihovaÈ a
pokutovaÈ. 

Dnes je to, Ïiaº, tak, Ïe ak sa jedná o firmu,
ktorá má na Slovensku len nejak˘ P. O. BOX
a sídli niekde v zahraniãí, kontrolné orgány
ako Slovenská obchodná in‰pekcia SR alebo
In‰pekcia Ïivotného prostredia SR sú viac-
menej bezmocné. Ich pôsobnosÈ konãí na hra-
niciach Slovenska. MôÏu skontrolovaÈ a prí-
padne sankcionovaÈ len firmy sídliace v SR.
Tieto firmy potom majú nerovnoprávne po-
stavenie voãi zahraniãn˘m subjektom, ktoré
sa t˘m ist˘m povinnostiam voãi Ïivotnému
prostrediu môÏu vyh˘baÈ len preto, Ïe na Slo-
vensku nesídlia a nemá ich kto skontrolovaÈ
a pokutovaÈ. 

6. POSILNIË DOHªAD A SPOLUPRÁCU
ORGÁNOV ·TÁTNEJ SPRÁVY

Je preto nevyhnutné posilniÈ kontrolné ãin-
nosti a dohºad orgánov ‰tátnej správy ãi uÏ zo
strany Ministerstva Ïivotného prostredia ale-
bo Slovenskej in‰pekcie Ïivotného prostredia
nad dodrÏiavaním zákona v‰etk˘mi zaintere-
sovan˘mi subjektmi. Bez kompetentnej a od-
bornej kontroly s dostatoãnou frekvenciou,
bez r˘chlej reakcie t˘chto orgánov na opráv-
nené podnety a bez spolupráce medzi rôzny-
mi in‰titúciami (napr. medzi daÀov˘mi úrad-
mi a in‰pekciou ÎP) môÏeme maÈ akokoºvek
dobr˘ zákon, nikto v‰ak nebude núten˘ ho
dodrÏiavaÈ.

Ing. Oliver âELKO, v˘konn˘ riaditeº 
zdruÏenia Ekolamp Slovakia

Ing. Matú‰ SKLENÁR, v˘konn˘ riaditeº
zdruÏenia ELEKOS 

Mgr. Peter VALENT, prevádzkov˘ riaditeº
zdruÏenia ENVIDOM

Î I V O T N É  P R O S T R E D I E
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ELEKTROODPADU MINIMÁLNE BY
MALI JEDNOTLIVÍ V¯ROBCOVIA
VYZBIERAË

V tomto smere by mali byÈ pre v˘robcov
elektrozariadení jasne stanovené ciele zberu,
ktor˘ch v˘‰ka bude ustanovená napr. v naria-
dení vlády SR, a ktorá bude nastavená tak, aby
sa splnil cieº odpadového hospodárstva, t. j.
vyzbieraÈ v priemere minimálne 4 kg elektro-
odpadu na obyvateºa za rok a aby sa zabez-
peãilo nakladanie so v‰etk˘m vyzbieran˘m
elektroodpadom s ohºadom na trhov˘ podiel
v˘robcov a reálny v˘skyt odpadu. 

Povedané matematicky – treba jednoznaã-
ne stanoviÈ „vzorec“ v˘poãtu „minimálneho“
zberu, priãom kaÏd˘ v˘robca, kolektívna or-
ganizácia ãi kontroln˘ orgán by mali jasne ve-
dieÈ, aké premenné (napr. veºkosÈ trhu, mnoÏ-
stvo zberu, poãet obyvateºov a pod.) do tohto
vzorca dosadiÈ, aby sa v‰etky subjekty dosta-
li k rovnakému v˘sledku. Vzorec musí byÈ po-
uÏiteºn˘ aj pre jednotlivé kategórie a skupiny
v˘robkov (napr. ‰peciálne pre zariadenia ob-
sahujúce nebezpeãné látky ako sú chladiace a
mraziace zariadenia, monitory, televízory...).
Súãasne musí poskytnúÈ metodiku na orientá-
ciu v˘robcov v prípadoch vysokého v˘skytu
odpadov a poskytnúÈ im informáciu o v˘‰ke
ich povinnosti v zmysle ich trhového podie-
lu. Ciele zberu by sa prehodnocovali a urão-
vali na kaÏd˘ kalendárny rok. 

4. UPRAVIË PODMIENKY EXISTENCIE,
FUNGOVANIA A TRANSPARENTNOSTI
KOLEKTÍVNYCH ORGANIZÁCIÍ

Zber a recyklácia elektrospotrebiãov je pre
serióznych v˘robcov a ich kolektívne organi-
zácie neziskovou ãinnosÈou. Nie je to pre
nich biznis, na ktorom chcú zarábaÈ. Ich pr-
vorad˘m záujmom preto je, aby elektroodpad
bol vyzbieran˘ a spracovan˘ ão najefektívnej-
‰ie. V̆ ‰ku recyklaãn˘ch poplatkov, z ktor˘ch
sa financuje táto ãinnosÈ, sa preto v˘robcovia
snaÏia urãiÈ tak, aby im pokryli v‰etky nákla-
dy na zber a recykláciu ale zároveÀ, aby prí-
li‰ nezv˘‰ili cenu spotrebiãov, za akú budú
spotrebitelia tieto v˘robky kupovaÈ. âím sú
totiÏ vy‰‰ie ceny spotrebiãov, t˘m ÈaÏ‰ie sa v˘-
robcom predávajú. Konkurencia je v tejto
oblasti veºká, preto kaÏdé euro, o ktoré je
zv˘‰ená cena v˘robku, zniÏuje ich konku-
rencieschopnosÈ. 

V súãasnosti vzhºadom na nedostatoãnú
právnu úpravu môÏu vykonávaÈ ãinnosÈ ko-
lektívnej organizácie nielen veºmi marginál-
ne kolektívne organizácie z hºadiska ich veº-
kosti (trhového podielu), ale aj spracovatelia
elektroodpadu, zberové spoloãnosti a iní pod-
nikatelia v odpadovom hospodárstve. Títo sú
ekonomicky závislí na vyzbieraní a spracova-
ní ão najväã‰ieho mnoÏstva odpadu, bez ohºa-
du na to, z ak˘ch komodít pochádza, priãom
ich prirodzen˘m záujmom je dosiahnuÈ pri
tom ão najväã‰í zisk. Záujem v˘robcov zbie-
raÈ a recyklovaÈ ão najefektívnej‰ie je preto v
priamom rozpore so záujmom spracovateºov
ãi zberov˘ch spoloãností, ktorí v odpadovom
hospodárstve podnikajú. 

Na Slovensku je tieÏ dnes úplne beÏné, Ïe
kontrolu nad materiálov˘m tokom elektrood-
padu (v rámci celého reÈazca) vykonáva jeden

subjekt, ktor˘ elektroodpad vyzbiera, prepra-
ví, spracuje a chce, aby to v‰etko v˘robca za-
platil. Pritom je pre v˘robcu takmer nemoÏ-
né, aby mohol skontrolovaÈ, ak˘ odpad (z akej
komodity) sa v skutoãnosti vyzbieral a spra-
coval. Nehovoriac uÏ o tom, ãi cel˘ proces pre-
behol efektívne, teda ãi sa to napr. nedalo uro-
biÈ lacnej‰ie alebo aj za tú istú cenu vyzbieraÈ
viac elektroodpadu. Alebo ãi spracovanie sku-
toãne prebehlo predpísan˘m spôsobom.

âinnosÈ kolektívnej organizácie by podºa
nás mali vykonávaÈ len dostatoãne ekono-
micky a organizaãne stabilné subjekty, za
ktor˘mi stoja v˘robcovia elektrozariadení,
tvoriaci spolu dostatoãne veºk˘ podiel na
trhu. Len kolektívne organizácie, ktor˘ch
úãastníci spolu predstavujú vy‰‰í podiel na
trhu elektrozariadení, môÏu byÈ dostatoãne
ekonomicky, finanãne a organizaãne spôsobi-
lé na to, aby zabezpeãili v dlhodobom hori-
zonte financovanie zberu, prepravy a spraco-
vania elektroodpadu v rámci celého územia
Slovenska. A aby boli schopné ochrániÈ sa
pred ak˘mkoºvek prechodn˘m nedostatkom
finanãn˘ch prostriedkov ãi prípadne financo-
vaÈ elektroodpad, ão zostane po v˘robcov ãi
dovozcoch, ktorí z rôznych dôvodov zaniknú
alebo prestanú predávaÈ na Slovensku. 

âinnosÈ KO by mala podliehaÈ väã‰ej kon-
trole zo strany verejnosti a orgánov ‰tátnej
správy napr. prostredníctvom akéhosi „ná-
rodného registra“. Individuálna úãtovná zá-
vierka KO by mala byÈ overená audítorom,
v˘roãná správa by mala byÈ verejne prístup-
ná (napr. na jej webovej stránke) a mala by ob-
sahovaÈ informácie, ktoré sprehºadnia jej ãin-
nosÈ a finanãné toky. Malo by tieÏ byÈ jasné
a verejné, ak˘ch v˘robcov a dovozcov zastu-
puje. PrednosÈ pred definovaním právnej for-
my kolektívnej organizácie (napr. zdruÏenie,
s. r. o., a. s.) má definovanie podmienok jej
ãinnosti tak, aby sa zabezpeãila ich nezisko-
vosÈ, transparentnosÈ a garancia jej dlhodo-
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5. ZABRÁNIË EXISTENCII
TZV. „FREE RIDERS“

Topánky nás asi najviac tlaãia v oblasti
tzv. „free riderov“. Súãasná legislatíva totiÏ
obsahuje e‰te viaceré nedostatky, ktoré umoÏ-
Àujú niektor˘m v˘robcom ãi dovozcom vy-
h˘baÈ sa svojim povinnostiam vypl˘vajúcim
zo zákona o odpadoch. Najmä v sektore diaº-
kového (internetového) predaja je rastúci po-
ãet tak˘chto úãastníkov trhu, ktorí sa nezare-
gistrujú do Registra v˘robcov vedeného MÎP
SR, nepodávajú hlásenia o mnoÏstve preda-
ného tovaru, neplatia recyklaãné poplatky ãi
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tejto oblasti, naìalej budú na to nespravodli-
vo doplácaÈ seriózne firmy (a teda aj ich zá-
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cykláciu elektroodpadu, ktor˘ vznikol z v˘-
robkov predan˘ch neregistrovan˘mi firmami. 

Na‰e návrhy sa okrem iného preto t˘kajú
sprísnenia podmienok a povinností zahraniã-
n˘ch v˘robcov elektrozariadení – tak˘ch, ão
sídlia mimo Slovenska, ale predávajú slo-
vensk˘m spotrebiteºom napríklad cez internet.

AÏ po ich splnení by mohli zaãaÈ predávaÈ
elektrozariadenia na Slovensku. 

Ako jednu z moÏností navrhujeme zriade-
ne in‰titútu tzv. „splnomocneného zástupcu“.
Malo by ísÈ o osobu s miestom podnikania ale-
bo sídlom v Slovenskej republike, ktorú by za-
hraniãn˘ v˘robca písomne poveril a zaviazal
konaÈ v jeho mene pri konkrétnych úlohách.
KaÏd˘ zahraniãn˘ v˘robca by mal povinnosÈ
ustanoviÈ si takéhoto splnomocneného zá-
stupcu. Bez jeho ustanovenia by mal maÈ zá-
kaz uvádzaÈ elektrozariadenia na trh. Ak ten-
to zákaz poru‰í a bude predávaÈ na Slovens-
ku bez zástupcu alebo ak tento zástupca ne-
bude plniÈ povinnosti zahraniãného v˘robcu,
budú ho môcÈ kontrolné orgány postihovaÈ a
pokutovaÈ. 

Dnes je to, Ïiaº, tak, Ïe ak sa jedná o firmu,
ktorá má na Slovensku len nejak˘ P. O. BOX
a sídli niekde v zahraniãí, kontrolné orgány
ako Slovenská obchodná in‰pekcia SR alebo
In‰pekcia Ïivotného prostredia SR sú viac-
menej bezmocné. Ich pôsobnosÈ konãí na hra-
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Tieto firmy potom majú nerovnoprávne po-
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sa t˘m ist˘m povinnostiam voãi Ïivotnému
prostrediu môÏu vyh˘baÈ len preto, Ïe na Slo-
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bornej kontroly s dostatoãnou frekvenciou,
bez r˘chlej reakcie t˘chto orgánov na opráv-
nené podnety a bez spolupráce medzi rôzny-
mi in‰titúciami (napr. medzi daÀov˘mi úrad-
mi a in‰pekciou ÎP) môÏeme maÈ akokoºvek
dobr˘ zákon, nikto v‰ak nebude núten˘ ho
dodrÏiavaÈ.

Ing. Oliver âELKO, v˘konn˘ riaditeº 
zdruÏenia Ekolamp Slovakia

Ing. Matú‰ SKLENÁR, v˘konn˘ riaditeº
zdruÏenia ELEKOS 

Mgr. Peter VALENT, prevádzkov˘ riaditeº
zdruÏenia ENVIDOM
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Nov˘ zákon o odpadoch by mal okrem

iného roz‰íriÈ zodpovednosti povinn˘ch osôb,

teda aj v˘robcov a dovozcov elektrozariade-

ní. Kolektívne organizácie (KO) EKOLAMP

Slovakia, ELEKOS a ENVIDOM spolu s

niektor˘mi ìal‰ími KO sa podpísali pod ná-

vrhy k novému zákonu o odpadoch, v rámci

ktor˘ch sa snaÏia vyrie‰iÈ najmä nasledovn˘ch

6 okruhov problémov v rámci procesu zberu

a recyklácie elektroodpadu:

1. ZJEDNODU·IË SPÄTN¯ ODBER

ELEKTROODPADU

Spätn˘ odber elektroodpadu prostredníc-

tvom predajní elektrozariadení je obºúben˘,

pohodln˘ a veºmi jednoduch˘ spôsob, ak˘m

môÏu obãania odovzdávaÈ elektroodpad do

zberu. Je to tieÏ jeden z najdôleÏitej‰ích spô-

sobov, ktor˘mi sa môÏu v˘robcovia elektro-

zariadení dostaÈ k elektroodpadu, za zber a re-

cykláciu ktorého v zmysle zákona zodpove-

dajú. Takto vyzbieran˘ elektroodpad je garan-

ciou jeho odborného spracovania pod dohºa-

dom v˘robcov a je navy‰e väã‰inou vo veº-

mi dobrom stave. To prispieva k ochrane Ïi-

votného prostredia, pretoÏe pri nepo‰kode-

n˘ch vyraden˘ch spotrebiãoch je men‰ie ri-

ziko úniku ‰kodliv˘ch látok do okolitého pro-

stredia a tieÏ ich spracovanie je efektívnej‰ie.

Sú tieÏ vytvorené priaznivé podmienky pre

ich prípadné znovupouÏitie. 

Súãasn˘ zákon o odpadoch síce ukladá di-

stribútorom elektrozariadení povinnosÈ bez-

platne uskutoãÀovaÈ spätn˘ odber v prevá-

dzkach, ktoré slúÏia na predaj elektrozariade-

ní. NeodstraÀuje v‰ak v‰etky administratívne

prekáÏky, ktoré distribútorom bránia v riad-

nom v˘kone spätného odberu, v súlade so zá-

konom. KeìÏe povinnosÈ registrácie a bezplat-

ného uskutoãÀovania spätného odberu je uÏ

daná zákonom (túto ãinnosÈ nerobia distribú-

tori na dobrovoºnej báze), nie je vhodné a ani

nemoÏno od distribútorov spravodlivo poÏa-

dovaÈ, aby boli e‰te povinní obstaraÈ si v‰et-

ky súhlasy a povolenia, primárne urãené pre

subjekty podnikajúce v odpadovom hospodár-

stve. Preto sa vo svojich návrhoch snaÏíme

najmä o zjednodu‰enie potrebnej administra-

tívy, ktorá v súãasnosti predajniam sÈaÏuje

efektívne vykonávaÈ spätn˘ odber elektrood-

padu v ich prevádzkach. 

2. ZABRÁNIË OBCHODOVANIU S

ELEKTROODPADOM A ZABEZPEâIË

V¯ROBCOM ELEKTROZARIADENÍ

(RESP. ICH KOLEKTÍVNYM

ORGANIZÁCIÁM) DOSTATOâN¯

PRÍSTUP K ELEKTROODPADU

Kolektívne organizácie, ktoré sa podpísa-

li pod tieto návrhy zdruÏujú v˘robcov a do-

vozcov elektrozariadení, ktorí ão do hmotnos-

ti v˘robkov v tonách predan˘ch v roku 2010

na Slovensku tvorili aÏ 73,7% slovenského

trhu elektrozariadení kategórií 1 aÏ 7. 

V̆ robcovia elektrozariadení sú v rámci ce-

lej EÚ jediné osoby priamo zodpovedné za

nakladanie s elektroodpadom, ktor˘ vznikne

z v˘robkov, ktoré predávajú spotrebiteºom

na jednotliv˘ch trhoch EÚ.

Preto potrebujú maÈ vytvorené dostatoãné

legislatívne podmienky, aby sa k elektrood-

padu dostali a mohli sa oÀ riadne postaraÈ.

Inak nie je moÏné vyÏadovaÈ od nich riadne

plnenie si povinností v oblasti nakladania s

elektroodpadom. 

Úãelom na‰ich návrhov je preto aj zamedziÈ,

aby elektroodpad konãil vo v˘kupniach suro-

vín a zabezpeãiÈ jeho odborné spracovanie

pod dohºadom v˘robcov. Rovnako je nevyh-

nutné vykonaÈ opatrenia, aby elektroodpad

nebol predmetom obchodovania medzi rôzny-

mi podnikateºsk˘mi subjektmi, ale aby sa

odovzdal v˘robcom. Preto napr. navrhujeme,

aby spoloãnosti, ktoré vykonávajú zber elek-

troodpadu, ho mohli odovzdaÈ len v˘robcovi,

jeho kolektívnej organizácii alebo subjektu, s

ktor˘m má v˘robca uzavretú zmluvu. 

Uvedené musí byÈ tieÏ podporené pravid-

lami vydávania súhlasu na zber alebo nakla-

danie s elektroodpadom. Tak˘to súhlas by

mal získaÈ len subjekt, ktor˘ vie preukázaÈ, Ïe

uzavrel zmluvu s v˘robcom resp. jeho kolek-

tívnou organizáciou a pre v‰etok takto vyzbie-

ran˘ elektroodpad je zabezpeãené financova-

nie od zberu, prepravy aÏ po recykláciu.

âo navrhujú v˘robcovia

elektrozariadení na zlep‰enie systému

zberu a recyklácie elektroodpadu?

Od augusta 2005 platí na Slovensku ‰pecifická legislatíva t˘kajúca sa nakladania s elektrozariadeniami

a elektroodpadom, ktorá je v˘sledkom implementácie európskych smerníc. V̆ robcovia a dovozcovia

elektrozariadení na Slovensku ako aj v celej EÚ sa tak musia postaraÈ o svoje v˘robky poãas ich celého Ïivotného

cyklu – od v˘voja, v˘roby, cez predaj a servis aÏ po vyradenie spotrebiãa do odpadu a jeho recykláciu.

V súãasnosti na Slovensku prebieha tvorba nového zákona o odpadoch, ktor˘ by mal byÈ hotov˘ do konca roka.

Ministerstvo Ïivotného prostredia SR sa snaÏí o otvoren˘ a transparentn˘ proces jeho tvorby, preto pri návrhoch

spolupracuje so ‰irok˘m spektrom verejnosti ãi uÏ z radov zástupcov priemyslu, obchodného sektora, obcí ãi

mimovládnych organizácii, teda aj so zástupcami v˘robcov a dovozcov elektrozariadení. 
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SR, aby sme si overili ich pokrytie zberom. Po-
darilo sa nám skompletizovaÈ informácie aÏ od
2 209 obcí a miest, ktoré spolu pokr˘vajú 4 733
875 obyvateºov (87 percent z celkového poãtu
obyvateºov Slovenska). AÏ 2 077 z t˘chto obcí
a miest pokr˘vajúcich 4 540 324 obyvateºov
potvrdilo, Ïe má vyrie‰en˘ zber elektroodpadu,
ãi uÏ prostredníctvom zmluvného partnera ale-
bo samostatne. Len 115 obcí a miest, ktoré po-
kr˘vajú 193 551 obyvateºov uviedlo, Ïe doteraz
zber elektroodpadu neuskutoãnili. T˘mto ob-
ciam a mestám, ale nielen im, sa snaÏíme do kon-
ca 1. ‰tvrÈroka 2011 zabezpeãiÈ zmluvného part-
nera na zber elektroodpadu a zrealizovaÈ zber. 

Te‰í nás, Ïe pri overovaní t˘chto údajov sme
sa väã‰inou stretávali s ústretov˘m prístupom
obcí, za ão im treba poìakovaÈ. 

Koºko elektroodpadu sa teda za rok 2010 vy-
zbieralo na Slovensku? 
M. Ciran: Podºa predbeÏn˘ch údajov kolektív-
nych organizácií sa v roku 2010 za kategórie
elektrozariadení 1 aÏ 7 vyzbieralo 21 887 ton
elektroodpadu, ão je pribliÏne 4,05 kg na jedné-
ho obyvateºa SR. 

Slovensko teda splní cieº zberu odpadové-
ho hospodárstva SR v zmysle európskych smer-
níc (4 kg/obyvateºa/rok). Vyzbieran˘ch 21 887
ton elektroodpadu predstavuje takmer polo-
vicu (asi 48 %) z hodnoty objemu predan˘ch v˘-
robkov v predchádzajúcom roku 2009 vyjadre-
nom v tonách. Podºa údajov WEEE FORUM –
európskej asociácie kolektívnych organizácií,
ktorá zdruÏuje 39 tak˘chto organizácií z 21 kra-
jín,  zbierajú európske krajiny v hmote prie-
merne okolo 35 – 38 % z hmotnosti v˘robkov
predan˘ch v predchádzajúcom roku vyjadrenej
v tonách. Na Slovensku je predaj elektrospotre-
biãov a elektroniky oveºa niÏ‰í ako vo vyspel˘ch
krajinách, ão súvisí s niÏ‰ou kúpyschopnosÈou
obyvateºstva, a teda aj pomal‰ou a dlhodobej-
‰ou obmenou spotrebiãov v domácnostiach za
nov‰ie modely. Napriek tomu sa v˘robcom i ko-

lektívnym organizáciám na Slovensku darí do-
sahovaÈ ciele stanovené v Európe.

V médiách v poslednom období sme zazna-
menali informácie o vyzbieraní polmilióntej
chladniãky. âo to znamená pre Ïivotné pro-
stredie a pre celkové v˘sledky zberu elektro-
odpadu? 
M. Ciran: Od poãiatku svojej ãinnosti sa zdru-
Ïenie ENVIDOM sústreìuje z hºadiska ‰truktú-
ry zberu predov‰etk˘m na chladniãky a mraz-
niãky, ktoré patria medzi najproblematickej‰í
elektroodpad pre Ïivotné prostredie. Vo februá-
ri 2011 sme zrecyklovali uÏ polmilióntu chlad-
niãku. Poãas posledn˘ch dvoch rokov ENVI-
DOM zbiera v kusoch pribliÏne tak˘ poãet
chladniãiek a mrazniãiek, koºko sa ich v prí-
slu‰nom roku aj predá. V roku 2010 sme vy-
zbierali 116 726 kusov t˘chto spotrebiãov, pri-
ãom na‰i úãastníci predali v tomto roku 136 246
kusov. Vyzbierané mnoÏstvo t˘chto v˘robkov
tak v kusoch tvorí aÏ 86 percent kusov preda-
n˘ch v roku 2010. 

V roku 2009 vplyvom hospodárskej krízy
sme vyzbierali dokonca viac chladniãiek – 138
tisíc kusov ako na‰i úãastníci v tomto roku pre-
dali (129 372 kusov). 

Do zberu sa pritom dostávajú skoro v˘luãne
chladniãky a mrazniãky, ktoré predstavujú tzv.
historick˘ odpad (zakúpené pred 13. 8. 2005).
Priemern˘ vek zbieran˘ch chladniãiek a mraz-
niãiek dosahuje podºa na‰ich auditov u spraco-
vateºov, realizovan˘ch poãas posledn˘ch dvoch
rokov, aÏ 25 rokov. A práve chladniãky a mraz-
niãky vyrobené pred rokom 1996 obsahujú freó-
ny, ktoré závaÏn˘m spôsobom po‰kodzujú ozó-
novú vrstvu. Ekologická recyklácia star˘ch
chladniãiek tak v prvom rade zabraÀuje úniku
‰kodlivého freónu do ovzdu‰ia a v˘znamnému
po‰kodzovaniu ozónovej vrstvy zeme. Jedna
stará chladniãka vyrobená pred rokom 1996 ob-
sahuje pribliÏne 400 gramov freónu. Ak toto
mnoÏstvo unikne do ovzdu‰ia, po‰kodí ho rov-
nako ako 4 tony CO2. Toto mnoÏstvo oxidu uhli-
ãitého vyprodukuje do vzduchu osobné auto,
ktoré prejde pribliÏne 20 000 km. Recykláciou
pol milióna kusov star˘ch chladniãiek, sme tak
pomohli zabrániÈ úniku priemerne 200 ton freó-
nu do ovzdu‰ia, ão sa rovná úãinku 2 000 ton
CO2, zodpovedajúcim emisiám pol milióna osob-
n˘ch áut, z ktor˘ch kaÏdé prejde 20 000 km. Zber
a recyklácia pol milióna chladniãiek nás stála
vy‰e 11 miliónov eur, ktoré sme zaplatili preprav-
com, zberov˘m spoloãnostiam a spracovateºom. 

ëal‰ím prínosom recyklácie star˘ch chladni-
ãiek a mrazniãiek je získavanie druhotn˘ch su-
rovín. Z jednej starej chladniãky, ktorá váÏi pri-
bliÏne 50 kg je moÏné získaÈ priemerne 26 kg
ocele, 6 aÏ 10 kg plastov, 5 kg polyuretánové-
ho prachu, 1,7 kg hliníka a 0,7 kg medi. Recy-
kláciou pol milióna star˘ch chladniãiek a mraz-
niãiek teda získal ENVIDOM priemerne aÏ 19
700 ton druhotn˘ch surovín, z toho 13 000 ton
ocele, 3 000 ton plastov, 2 500 ton polyuretáno-
vého prachu, 850 ton hliníka a 350 ton medi.

Zvlá‰tny reÏim nakladania si vyÏadujú aj
svetelné zdroje, pretoÏe obsahujú ortuÈ a
charakterizujú sa ako nebezpeãn˘ odpad.
Ak˘m spôsobom je na Slovensku o‰etrená
táto ‰pecifická oblasÈ elektroodpadu? 
O. âelko: Do kategórie ã. 5 – osvetºovacie za-
riadenia patria dve podkategórie – svetelné zdro-
je a priemyselné svietidlá. Svetelné zdroje, teda
lineárne Ïiarivky úsporné kompaktné Ïiarivky
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1.a – chladiarenské, mraziarenské a klimatizačné zariadenia 8 572 217,48 5 787 164,00
1.b – ostatné veľké domáce spotrebiče 14 689 763,86 6 723 772,48
1 SPOLU 23 261 981,34 12 510 936,48
2 MDS 4 026 765,77 1 682 788,95
3.a – zobrazovacie zariadenia (aj s katódovými trubicami) 873 122,00 833 587,00
3.b – ostatné informačné technológie a telekomunikačné zariadenia 4 376 458,29 2 418 341,81
3 SPOLU 5 249 580,29 3 251 928,81
4.a – zobrazovacie zariadenia (aj s katódovými trubicami) 3 791 526,60 1 835 156,37
4.b – ostatná spotrebná elektronika 1 949 151,04 678 941,37
4 SPOLU 5 740 677,64 2 514 097,74
5.a – plynové výbojky 498 164,07 352 441,70
5.b – ostatné osvetľovacie zariadenia 2 744 811,64 778 159,00
5c-ož(ex Hg) 6 928,00 63,00
5 SPOLU 3 249 903,71 1 130 663,70
6. – elektrické a elektronické nástroje 
(okrem veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov) 3 192 107,35 543 148,00
7. – hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely 422 361,70 30 494,11
8. – zdravotnícke zariadenia 
(okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov) 128 111,97 123 873,00
9. – prístroje na monitorovanie a kontrolu 86 936,30 97 343,00
10. – predajné automaty. 54 685,00 82 529,00
SPOLU – kategórie 1 až 7 45 143 377,79 21 886 813,79
SPOLU kategórie 1 až 10 45 413 111 06 21 967 802 79

KATEGÓRIA ELEKTROODPADU
Uvedenie na trh  2009 

– kolektívne organizácie
SPOLU  (kg) 

Vyzbieran˘ elektroodpad 
2010  – kolektívne 
organizácie SPOLU 

podºa ich predbeÏn˘ch 
údajov (kg) 

Î I V O T N É  P R O S T R E D I E
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Jednotlivé ‰táty a v˘robcovia elektrospotre-biãov sa usilujú brániÈ hromadeniu elektro-odpadu v domácnostiach i prírode a zabez-peãujú jeho zber a recykláciu na základe eu-rópskej Smernice 2002/96/EC o odpadoch zelektrick˘ch a elektronick˘ch zariadení.Ak˘m spôsobom zabezpeãujú v˘robcovia naSlovensku plnenie si svojich povinností? ·. StraÀák: Od augusta 2005 sa v˘robcovia adovozcovia elektrozariadení zo zákona musiapostaraÈ o svoje v˘robky poãas ich celého Ïivot-ného cyklu – poãínajúc v˘vojom, pokraãujúc v˘-robou, pouÏitím u spotrebiteºa a konãiac vyra-dením spotrebiãa do odpadu, potom ão doslú-Ïi. A podºa súãasn˘ch zákonov majú právo vy-konávaÈ svoje povinnosti v zbere a recykláciielektroodpadu prostredníctvom kolektívnychorganizácií, ktoré fungujú vo v‰etk˘ch kraji-nách EÚ. Na lep‰iu ilustráciu, koho vlastne za-stupujú kolektívne systémy, vymenujem len zo-pár známych znaãiek v˘robcov a dovozcov. Súto spoloãnosti, ako Baumax, Metro, Samsung,Sony, Whirlpool, Electrolux, Philips, Osram,General Electric a mnohé ìal‰ie znaãky, ktor˘chv˘robky na Slovensku beÏne nakupujeme. Ko-lektívne organizácie pracujú na neziskovej báze,preto sa snaÏia zabezpeãovaÈ zber a recykláciuelektroodpadu ão najefektívnej‰ie. 

V apríli 2010 podpísali kolektívne organizá-cie v˘robcov elektrozariadení Memorandumo spolupráci so ZdruÏením miest a obcí Slo-venska. V ãom je jeho prínos? O. âelko: UÏ viac ako rok je úãinná novela zá-kona o odpadoch, do ktorej v˘robcovia presa-dili princípy tzv. kvalitatívnej koncepcie zberu.Podºa nej je potrebné vykonávaÈ zber elektrood-padu v obciach a mestách minimálne dvakrátroãne, priãom kaÏdá kolektívna organizácia samusí podieºaÈ na financovaní zberu podºa v˘‰kysvojho trhového podielu, s adresne definovanouplo‰nou zodpovednosÈou za zber v rámci celé-ho územia Slovenska. 
Nová legislatíva aj podpis Memoranda o spo-lupráci so ZdruÏením miest a obcí SR v zbereelektroodpadu, ktoré sme v apríli 2010 iniciova-li a podpísali spolu s ostatn˘mi kolektívnymi or-ganizáciami v˘robcov, nám otvorili dvere k lep-‰ej vzájomnej spolupráci. Tá je nevyhnutná prizavádzaní kvalitatívnej koncepcie do praxe. Ko-lektívne organizácie vytvorili tzv. Koordinaãnécentrum zberu elektroodpadu (KC ELEKTRO-ODPAD), v rámci ktorého sa snaÏíme zabezpe-ãiÈ zber v‰etkého identifikovaného elektroodpa-du z domácností vo v‰etk˘ch mestách a obciachSR a nastaviÈ praktické a legislatívne podmien-ky na transparentné fungovanie a financovanie

zberu. Ak majú obce akékoºvek problémy s elek-troodpadom, môÏu nás kontaktovaÈ prostredníc-tvom webovej stránky www.kcelektroodpad.eualebo telefonovaÈ na ãíslo 0911 250 211. 
Ako by ste po roku zhodnotili fungovanietakéhoto systému v praxi? Vykonáva sa dneszber elektroodpadu vo v‰etk˘ch slovensk˘chobciach a mestách? 

·. StraÀák: Dnes zaznamenávame zv˘‰enúspokojnosÈ obcí, miest a samospráv, ako aj sa-motn˘ch obãanov s úrovÀou zberu elektroodpa-du. Predchádzajúca legislatíva totiÏ umoÏÀo-vala v˘robcom a dovozcom, resp. kolektívnymorganizáciám konajúcim v ich mene, uskutoã-ÀovaÈ zber len do v˘‰ky stanoven˘ch limitov. Vniektor˘ch prípadoch to viedlo k tomu, Ïe vobciach a mestách zostával elektroodpad, kto-r˘ nemal kto prevziaÈ a prefinancovaÈ. A aj tátoskutoãnosÈ a z toho prameniaca nespokojnosÈobcí a miest viedla v minulosti k návrhom aschváleniu takého znenia zákona o odpadoch,podºa ktorého by v˘robcovia museli platiÈ zby-toãné a v mnoh˘ch prípadoch likvidaãné prí-spevky do Recyklaãného fondu. V mene KC ELEKTROODPAD sme poãasroka 2010 opätovne spolu s ostatn˘mi kolektív-nymi organizáciami oslovili 2 891 obcí a miest

V˘robcovia na Slovenskuzbierajú viac elektroodpaduako je európsky priemer

Európska únia uÏ niekoºko rokov kladie zv˘‰en˘ dôraz na ochranu Ïivotného prostredia. SúãasÈou krokov
v záujme dosiahnutia tohto cieºa je systém zberu a recyklácie jednotliv˘ch odpadov˘ch druhov, a teda aj

elektroodpadu. O súãasnej situácii v zbere a recyklácii elektroodpadu na Slovensku sa Parlamentn˘ kuriér
rozprával so zástupcami troch slovensk˘ch kolektívnych organizácií v˘robcov a dovozcov elektrozariadení –

Oliverom âELKOM, v˘konn˘m riaditeºom zdruÏenia Ekolamp, ·tefanom STRA≈ÁKOM, 
prevádzkov˘m riaditeºom ELEKOS-u a Martinom CIRANOM, generálnym riaditeºom ENVIDOM-u.

Oliver âELKO, v˘konn˘ riaditeº zdruÏenia EKOLAMP SLOVAKIA ·tefan STRA≈ÁK, prevádzkov˘ riaditeº zdruÏenia ELEKOS Martin CIRAN, generálny riaditeº zdruÏenia ENVIDOM

The marketing activities followed from the  previous years marketing activities . In 2011 the EKOLAMP Slovakia  
paid attention to several important areas of interests. We appointed our attention especially to the information and 
enlightenment activities as well as development of collection network and providing the trouble-free running of the 
whole system of collection, transport and  recycling of lighting equipment. For achieving these targets the complete 
strategy of communication was addressed especially to the final consumers, sales manager, municipalities (towns 
and villages). For providing these activities we have used different communication channels and methods. 
Communication activities were very often organized in cooperation with collective schemes established by the 
producers making their business in the field of WEEE treatment.

Our extensive marketing activities were appointed especially on the current  items related to the producers and 
importers´ obligations stipulated by Act on Waste and subsequent Orders which came into force by the year 2010.  
Since it is preparing a new Act on Waste we realized  activities ourselves or in cooperation with the other Collective 
Schemes - consultations at the Ministry of Environment of the Slovak Republic and discussion on preparing the 
new Act on Waste  with  the interested parties, addressing the deputies and the appropriate trade unions, 
informing about prepared legislation changes, PR activities in media and etc. With coordinated and common 
proceeding of collective schemes we successfully enforced several processes leading to the  improvement  of 
collective systems activities. 

maRketiNg acTivitieS

ekológia

Opäť to máme jednoduchšie. 
Pri výmene starých žiariviek za nové 

môžeme využiť možnosť spätného odberu, 
ktorú nám ponúka novelizovaná podoba zákona. 

Predajcovi, od ktorého si kupujeme 
nový svetelný zdroj, môžeme odovzdať 

starú žiarivku, a on sa postará
o jej ekologickú likvidáciu. Táto služba je bezplatná.

V súčasnosti je platná novela 
Zákona o odpadoch, na základe kto-
rej sú predajcovia svetelných zdrojov 
povinní zabezpečiť ich spätný odber. 
Znamená to možnosť vrátiť starú 
nefunkčnú žiarivku pri kúpe novej. Túto 
možnosť môže využívať každý občan.

Platí pri tom pravidlo – kus za kus. 
Starý výrobok musíme do predajne 

priniesť kompletný. V prípade, že 
výrobok kompletný nebude, predajca 
alebo distribútor môže odmietnuť jeho 
prevzatie.

Separovaný zber a ekologická 
likvidácia osvetľovacích zariadení 
nie je samoúčelnou aktivitou, ale 
procesom, do ktorého sa postupne 
zapája väčšina krajín sveta. Je to naša 

šanca pozitívne ovplyvniť prostredie 
v ktorom žijeme, mieru zaťaženia 
prírody a ovzdušia. Kvalitu nášho 
života môžeme už v blízkej budúcnosti 
ovplyvniť predovšetkým vlastným zod-
povedným konaním.

Viac informácií ako aj zoznam zber-
ných miest a miest spätného odberu 
nájdete na stránke www.ekolamp.sk.

Žiarivku za žiarivku

POCET
ZBERNÝCH MIEST

STÁLE RASTIE

Žiarivky a�výbojky, ktoré používate vo svojich 
domovoch a�na pracoviskách, obsahujú nebezpečné látky. 

Ak ich odhodíte do bežného – komunálneho - odpadu, 
poškodzujete svoje (naše spoločné) životné prostredie.

Máte však aj inú možnost’.  

Separovaným zberom žiariviek 
chránite životné prostredie

viac informácií nájdete na
www.ekolamp.sk POSVIETME SI NA EKOLÓGIU
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Prečo je to tak alebo nezna-

losť zákona neospravedlňuje

Každý výrobca či dovozca sa snaží 

predávať za čo najvýhodnejšie ceny, 

na čom získavajú obe strany – kupu-

júci aj predávajúci. Výrobcovia a do-

vozcovia elektrozariadení na Sloven-

sku ako aj v celej Európe sú okrem 

iného zo zákona povinní zabezpečo-

vať zber a recykláciu starých elektro-

zariadení. Náklady súvisiace so zbe-

rom, prepravou a samotným spraco-

vaním vyradených elektrozariadení 

na druhotné suroviny hradia firmy 

prostredníctvom recyklačných po-

platkov, ktoré platia zákazníci v ce-

ne nových výrobkov. Vďaka recyklač-

ným poplatkom dnes môžu zákazní-

ci odovzdávať staré spotrebiče bez-

platne do zberu – naspäť do predajní, 

na zberné dvory alebo sa ich zbaviť 

počas mobilných zberov. 

Od novembra 2009 je účinná 

novela zákona o odpadoch, 

ktorá okrem iného upravuje 

povinnosti výrobcov, dovoz-

cov či predajcov elektroza-

riadení. Napriek tomu, mno-

hí z nich ešte stále nevedia, 

aké sú ich povinnosti týka-

júce sa zberu a recyklácie 

elektroodpadu. 

Podľa nového zákona (zákon č. 

223/2001, §54c), sú všetci výrobcovia a 

dovozcovia, ktorí predávajú svoje vý-

robky na Slovensku, povinní byť za-

písaní do Registra výrobcov elektro-

zariadení na Ministerstve životného 

prostredia SR (MŽP SR) a plniť si svo-

je povinnosti týkajúce sa nahlasova-

nia množstva výrobkov uvedených 

na trh, údajov o zbere a zhodnotení 

vyzbieraného elektroodpadu a ďalšie 

evidenčné povinnosti. Cieľom takejto 

evidencie je zmapovať, ako Slovensko 

plní svoje záväzky v rámci zberu a re-

cyklácie elektroodpadu, ktoré vyplý-

vajú z jeho členstva v EÚ. 

Výrobca či dovozca si plnenie tých-

to povinností môže značne uľahčiť, 

ak sa stane členom niektorej z regis-

trovaných kolektívnych organizá-

cií, ktorá bude pre neho zabezpečo-

vať všetky jeho povinnosti týkajúce 

sa registrácie na MŽP SR, nahlasova-

nia povinných údajov štátnej správe 

a samozrejme povinnosti v samot-

nom zbere a recyklácii elektroodpa-

du. Výrobcovia a dovozcovia elektro-

zariadení kategórií 1 až 7 (napr. biela a 

čierna technika, počítače, svietidlá, 

nástroje, hračky apod.) sú zo zákona 

dokonca povinní byť registrovaní v 

niektorej z kolektívnych organizácií. 

Podľa zákona o odpadoch sú tiež všet-

ky predajne povinné bezplatne usku-

točňovať odber starých spotrebičov 

(tzv. spätný odber) od svojich zákaz-

níkov vo svojich predajniach elektro. 

Ak tak nerobia, hrozí im pokuta až  

16 596,95 €. Zákazníci by sa teda ma-

li zaujímať nielen o cenu výrobku ale 

aj o to, či predajňa od nich prevezme 

starý spotrebič pri kúpe nového.  

Povinnosti v zbere a recyklácii elek-

troodpadu majú aj zahraniční vý-

robcovia/dovozcovia elektrozariade-

ní, teda takí, ktorí majú sídlo mimo 

územia SR ale predávajú svoje výrob-

ky spotrebiteľom na Slovensku. Je to 

napríklad internetový predajca, kto-

rý má sídlo v Čechách ale predáva 

na slovenský trh. Elektroodpad, kto-

rý časom vznikne z takto predaného 

elektrozariadenia sa totiž časom sta-

ne elektroodpadom na Slovensku, a 

teda je potrebné, aby títo predajcovia 

financovali jeho likvidáciu. 

Ak sa výrobca/dovozca nezapíše do 

Registra, predajca, ktorý predáva je-

ho výrobky automaticky preberá na 

seba tieto povinnosti. Ak si ich ne-

plní, hrozí mu za to vysoká pokuta 

až do výšky 165 969,59 €, ktorá môže 

ohroziť jeho existenciu. Preto by si 

mali všetci predajcovia a distribútori 

skontrolovať, či ich dodávatelia - do-

vozcovia, výrobcovia - sú zapísaní v 

Registri. Ak nie sú, môžu to oznámiť 

Slovenskej obchodnej inšpekcii prí-

padne niektorej z kolektívnych orga-

nizácii výrobcov, ktorá pre výrobcov 

zabezpečuje povinnosti v zbere a re-

cyklácii elektroodpadu.

Super ceny spotrebičov ale-

bo príroda bez čiernych 

skládok?    

Ak si firmy neplnia svoje povinnos-

ti v zbere a recyklácii elektroodpadu, 

dovážajú spotrebiče zo zahraničia 

bez recyklačných poplatkov a na Slo-

vensku ich predávajú, alebo nepo-

skytujú zákazníkom spätný odber, 

môžu si dovoliť predávať lacnejšie 

výrobky. Hrozia im však vysoké po-

kuty a navyše na Slovensku sa hro-

madí budúci elektroodpad, na kto-

rého likvidácii sa takéto firmy nezú-

častňujú organizačne ani finančne. 

Náklady na jeho likvidáciu budú mu-

sieť znášať seriózne firmy (a teda aj 

ich zákazníci), ktoré tieto povinnos-

ti zabezpečujú aj za tých, čo nevedia, 

že majú prispievať do systému zberu 

a recyklácie elektroodpadu alebo sa 

tomu zámerne vyhýbajú. 

Je preto dôležité, aby každý výrob-

ca, dovozca a predajca zabezpečoval 

zber a recykláciu elektroodpadu a 

prispieval tak k budovaniu systému 

zberu elektroodpadu. Aby sme aj na 

Slovensku rovnako ako v ostatných 

krajinách EÚ mali dostatok mož-

ností, ako sa pohodlne a ekologicky 

správne zbaviť elektroodpadu. Cie-

ľom je, aby nepotrebné elektrový-

robky nekončili na čiernych sklád-

kach, ale na zberných miestach, čo 

prispeje ku krajšiemu životnému 

prostrediu. 

 JANA NAHÁLKOVÁ

jana.nahalkova@envidom.sk

NOVINKY

Pred kúpou elektrozariadení si 

väčšina z nás najskôr porovná ich 

ceny u rôznych predajcov. Ceno-

vé rozdiely nás často prekvapia. 

Neraz sa stáva, že  najlacnejšie 

výrobky predávajú úplne nezná-

mi internetoví predajcovia alebo 

„kamenné“ predajne, u ktorých 

by sme nízke ceny výrobkov ne-

očakávali.

Najlacnejšie spotrebiče 

či dodržiavanie zákona?

 

 
 

Sme kolektívne organizácie výrobcov a dovozcov elektrozariadení registrované na Ministerstve život-

ného prostredia SR. Pomôžeme vám plniť  povinnosti, ktoré ako výrobcovia, dovozcovia či predajcovia 

máte v oblasti zberu a recyklácie elektroodpadu.  

INZERCIA
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V roku 2011 sme sa spolu s ostatnými kolektívnymi systémami prezentovali na výstave PRO EKO v Banskej 
Bystrici. Základným cieľom účasti  na výstave bolo upriamenie pozornosti na koordinovanú činnosť kolektívnych 

systémov v separovanom zbere elektroodpadov v zmysle zákona a zabezpečenie zberu z celého územia 
Slovenskej republiky.  V rámci sprievodných akcií výstavy EKOLAMP Slovakia  spolu s Envidomom sa stal 

garantom súťaže  o vyzbieranie čo najväčšieho množstva  elektroodpadov medzi mestami na Slovensku. Táto 
súťaž bola podporovaná reklamnými šotmi odvysielanými v regionálnych rozhlasových staniciach počas celej 

doby výstavy. Pre víťaza sme poskytli finančnú odmenu v zmysle zmluvy o sponzorstve. 
Okrem tejto výstavy sme sa zúčastnili aj výstav CONECO, ELOSYS a MODDOM, 

kde sme informovali o činnosti EKOLAMPu a návštevníci mali možnosť zapojiť sa aj do ankety. 

Spolu s kolektívnymi systémami ENVIDOM, ENVI-Pak a vydavateľstvom SME sme boli spoluautorom 
vzdelávacieho projektu EKOzošit – Sme v škole. V rámci tohto projektu bol spracovaný EKOzošit, ktorého cieľom 

bolo pomôcť žiakom vyšších ročníkov základných škôl zorientovať sa v problematike elektroodpadov a obalov.
Tento projekt mal celoslovenskú pôsobnosť a materiály boli distribuované prostredníctvom vydavateľstva SME.  

EKOzošit slúžil ako pracovný zošit v rámci environmentálnej j výchovy a kladne ho hodnotili učitelia aj žiaci. 
V rámci environmentálnej výchovy mladej generácie sme naďalej spolupracovali s organizáciou Zelená škola, 

ktorá koordinuje ekologické aktivity základných škôl. Naše EKO-PEXESO sa stalo obľúbeným a žiadaným 
artiklom medzi školákmi a znova sme ho distribuovali prostredníctvom tejto organizácie. Spolupráca s touto 

organizáciou sa nám veľmi osvedčila a plánujeme ju rozširiť aj v budúcom období.
V minulom roku sme sa zúčastnili EKOfestivalov Hory a mesto, a Jarný ekofestival. Účastníkmi bola hlavne 

školská mládež a naše informačné materiály a prednášky tiež pomohli rozšíriť si poznatky z ekológie.

V jesennom a zimnom období 2011 sme realizovali viacero významných marketingovo-propagačných projektov. 
Už tradične sme zorganizovali jesennú reklamnú kampaň, ktorá v roku 2011 nadväzovala na predchádzajúce 

kampane, ale s tým rozdielom, že sme využili iné komunikačné nástroje. V roku 2011 sme realizovali on-line 
kampaň s využitím rôznych portálov a facebooku. Boli zverejnené rôzne informácie, banery a PR články. V rámci 

kampane bola zorganizovaná anketa s možnosťou zaradenia do zlosovania a získania vecných cien. 
Sledovanosť tejto kampane bola značne vysoká, čo poukazuje na skutočnosť, že takáto forma 

komunikácie má budúcnosť. 

Vyhodnotenie SME v škole

PREZENTÁCIA PARTNERA
Pracovný zošit

• Inzercia v každom pracovnom zošite: tri strany obálky

Vyhodnotenie SME v škole

PREZENTÁCIA PARTNERA
Inzercia

• Umiestnenie loga partnera v prihlasovacích inzerátoch v denníku SME 

(1/4 strany, farba, celkom 5-krát).

• Umiestnenie loga partnera na webovej stránke denníka SME www.sme.sk

v rámci uverejnenia informácií o projekte SME v škole.

• Umiestnenie loga partnera na webovej stránke Nadácie Knihy školám 
www.nadaciaknihyskolam.sk v sekcii sponzorstvo.

Vyhodnotenie SME v škole

OHLASY ZAPOJENÝCH ŠKÔL
ZŠ Bukovecká, Košice

In 2011 we together with the other collective schemes took part in the exhibition “PRO EKO”  in Banská  
Bystrica,  where we participated in a position of exhibitor and presented the activities of the collective. The main 
target of  our  participating in this exhibition was to attract the attention to coordinated activity of the collective 
schemes in the field of separate collection of WEEE in comply with provisions of Act on Waste and  to provide 
this waste collection  on the whole territory of Slovakia. Within the scope of the exhibition´ s supporting 
activities the company EKOLAMP Slovakia together with company Envidom became the  guarantors  of 
competition in WEEE collection among the  Slovak towns. This competition was supported by the advertising 
shots/ commercials transmitted in regional radio stations during the whole  exhibition lasting.  The  winner was 
awarded the financial award under the  provisions of Agreement of Sponsoring.
In addition to this exhibition, we have also participated in the exhibitions like CONECO, ELOSYS an MODDOM 
where we informed the public about the EKOLAMP activities and the visitors had possibility to take part 
in survey.
We also co-participated  in publishing the material “ EKOzošit - Sme v škole” (ECO Exercise Book - We are at  
school”). In scope of  this project we co-operated in a position of the co-partners  with  publishers ” Sme” ,  with  
collective schemes ENVIDOM and ENVI-Pak  the main target of which was to help the student of higher  level  
of the basic school to orientate themselves in the field of WEEE and packings. This project was known 
nation- wide and materials were distributed via the publishers “SME”. The EKOzošit - Sme v škole (ECO 
Exercise Book - We are at school) became the working exercise book on the classes of environment education 
for children of the eighth and ninth grades of the basic schools  and  it was positively evaluated 
by teachers as well as by children.

Within the scope of the environmental education of young generation we continuously cooperated with the 
organization of  ”Zelená škola” (“Green School”)  which coordinates the ecological activities of basic schools on 
the territory of the whole Slovakia. Our social game  “ECO –PEXESO”  for children  is a very demanded  game of 
basic schools and it was repeatedly distributed via this organization. Cooperation with this organization proved 
successful and we are planning to widen it in near future.
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V októbri 2011 sme sa zúčastnili medzinárodnej konferencie „Deň odpadového hospodárstva“ kde sme 
prezentovali činnosť EKOLAMPu,  dosiahnuté výsledky a poskytli informačné materiály.

V mesiacoch september  – október 2011 sme vykonali prieskum spokojnosti s našimi službami  medzi 
našimi členmi, ktorého cieľom bolo zistiť ich názor, pripomienky a návrhy na zlepšenie kvality služieb. Na 

základe spracovaných výsledkov bol pripravený návrh opatrení, ktorý by mal do budúcna odstrániť vytýkané 
nedostatky a zvýšiť spokojnosť členov s činnosťou EKOLAMPu. 

V zimnom období sme vykonali omnibusový prieskum „Slovenské domácnosti a elektroodpad 2011“  
prostredníctvom agentúry Unimedia a v spolupráci s kolektívnym systémom ENVIDOM. Cieľom prieskumu bolo 

zmapovať trh s elektroopadom, spôsob nakladania slovenských domácností s elektroodpadom a taktiež 
preskúmať, aké typy elektrozariadení sa nakupujú cez internet. Zároveň sa porovnala situácia s rokom 2009. 

Toto zadanie bolo dopodrobna rozpracované a preskúmané a o výsledkoch sme boli informovaní 
prostredníctvom záverečnej správy.

Ďalším významným zrealizovaným  marketingovým projektom bolo vyhotovenie a odvysielanie 
náučno-vzdelávacieho dokumentu „Na zelenej linke – Prečo žiarivky nepatria do koša“. Jednalo sa o prípravu 

a výrobu dokumentárneho filmu zameraného na činnosť EKOLAMPu Slovakia a jeho podielu pri zbere 
a ekologickej recyklácii nefunkčných svetelných zdrojov. Tento film jednoduchou a pre bežného spotrebiteľa 

prístupnou formou informoval o výrobe, predaji, separovanom zbere a následnej ekologickej recyklácii 
svetelných zdrojov. Tento dokument bol odvysielaný v celoštátnej televízii STV, poskytli sme ho našim 

partnerom, školám, bol sprístupnený na našej web stránke, facebooku a youtoube.
V decembri 2011 sme vykonali aj mailing na elektropredajne, kde sme im pripomenuli ich zákonné povinnosti 

v oblasti separovaného zberu svetelných zdrojov a svietidiel a ponúkli sme im služby EKOLAMPu Slovakia.
K zviditeľneniu činnosti EKOLAMPu sme prispeli aj zorganizovaním akcie Vianočné svetlo v krajských mestách 

Slovenska. 

In the previous year we took part in some festivals like Ekofestival hory a mesto ( Ecofestival mountains and 
town) and Jarny festival (Spring festival). Visitors of these festivals were first of all the school children and our 
information materials and readings also helped to widen their knowledge in the field of ecology. 

In Autumn and Winter 2011 we managed some sufficient marketing and promotion projects.
Traditionally we prepared  the Autumn advertising campaign which linked to the previous campaigns but in this 
case we used the different communication tools. In 2011 we prepared on-line campaign with using the different 
portals and facebook. There were released the different information, banners and PR items. Within the  
campaign there were organized the survey with possibility to be enrolled into drawing and to win  the prizes. 
Monitoring of this campaign was considerably high and it points out that this form of communication has a 
great future . 
In October 2011 we have participated in the International Conference „ Day of  Waste Economy“ where we 
have introduced the activities of EKOLAMP  and its achievements and we  have distributed  a lot of information 
materials.  
In months of September – October 2011 we made a satisfaction survey among our  partners. The main goal of 
this survey was to find out the customers opinion, comments and proposals for quality improvement of our 
services. On the basis of the processed results it was prepared a proposal of measures that should do away 
with deficiencies and increase the members satisfaction with EKOLAMP activities.
In the winter period we made the omnibus survey “Slovak Households and WEEE 2011” via the professional 
agency Unimedia and in cooperation with the Collective Scheme ENVIDOM. The main target of this survey was 
mapping the EEE market, way of WEEE treatment in the Slovak households and also to find out what types of 
EEE are usually bought via Internet. At the same time it was compared nowadays situation with the situation in 
2009. This task was elaborated and studied and the results were published in the closing statement/report.
Next very important  and completed marketing project was  the Project called   “Na zelenej linke – Prečo 
žiarivky nepatria do koša” (“On the Green Line – Why the fluorescent lamps cannot be thrown into the 
containers”). That was about creating the educating film aimed EKOLAMP Slovakia activities and its partic-
ipation in collection and recycling  of non-used  lamps.  This film, by very easy and clear way informs about 
production, sale, separate collection and subsequent ecological lamps recycling. This film was on programme 
and transmitted by the  nation-wide TV station STV and we provided  our partners, school  with this film . It was 
accessible  also at our web site, on facebook and youtube.  
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EKOLAMP Slovakia

- Kolektívny systém koordinujúci zber a nakladanie s elektroodpadom z osvetľovacích zariadení

- Zabezpečuje ekologickú recykláciu všetkých vyzbieraných svetelných zdrojov a svietidiel 

 z celého Slovenska prostredníctvom svojich zmluvných partnerov

- Spolupracuje len s autorizovanými spoločnosťami zabezpečujúcimi zber a recykláciu

- Nezisková organizácia

- Zapísaná v registri kolektívnych organizácii na Ministerstve životného prostredia

     Kontakty:  www.ekolamp.sk

       ekolamp@ekolamp.sk

     Turecká 37, 940 01 Nové Zámky

     Tel. 035/6445 445-8

     EKOLAMP HOTLINE: 0914/22 44 44

Chcete sa naučiť zábavne šetriť?

Zapojte sa do našej hry EKOLAMPOV na 

www.ekolamp.sk alebo www.ekolampov.cz
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Žiarivky a�výbojky, ktoré používate vo svojich 
domovoch a�na pracoviskách, obsahujú nebezpečné látky. 

Ak ich odhodíte do bežného – komunálneho - odpadu, 
poškodzujete svoje (naše spoločné) životné prostredie.

Máte však aj inú možnost’.  

Separovaným zberom žiariviek
chránite životné prostredie

viac informácií nájdete na
www.ekolamp.sk POSVIETME SI NA EKOLÓGIU

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Vnepatrnej miere obsahujú ortuť 
a iné ťažké kovy. Preto je potrebná 
opatrná manipulácia s takýmito 
svetelnými zdrojmi a po skončení 
ich životnosti, keď prestanú svietiť 

a stane sa z nich elektroodpad, nesmú sa 
vyhadzovať do komunálneho odpadu. 

Musia sa zbierať zvlášť a odovzdávať do 
separovaného zberu. Občania majú dve 
základné možnosti, ako sa zbaviť takýchto 
nefunkčných svetelných zdrojov:

  pri nákupe novej žiarivky sa stará žiarivka 
môže odovzdať priamo v predajni 

  väčšie množstvá  nesvietiacich žiariviek 
sa môžu odovzdávať v zberných dvoroch 
separovaného odpadu obcí a miest

Typickým druhom priemyselného svietidla 
sú staré svietidlá z verejného osvetlenia, 
ktorých odobratie priamo v obciach zabez-
pečuje spoločnosť Ekolamp.  

ZMOS v minulom roku podpísal s kolek-
tívnymi organizáciami Memorandum, 
v ktorom sa KO pôsobiace v oblasti 
nakladania s elektroodpadom zaviazali na 
odobratie všetkého vzniknutého elek-
trodopadu z domácností z obcí na celom 
Slovensku. Náklady s tým spojené hradia 
kolektívne systémy, obce však musia za-
bezpečiť súčinnosť pri vykonávaní zberu. 
Medzi osvetľovacie zariadenia, na ktoré sa 
vzťahuje dikcia zákona, patria aj prie-
myselné svietidlá. Ekolamp zabezpečuje 

odber, prepravu a následnú ekologickú  
recykláciu takýchto svietidiel. Náklady 
s tým spojené hradí Ekolamp.

Spoluprácou s kolektívnymi systémami 
v oblasti nakladania s elektroodpadom 
má každá obec alebo mesto jedinečnú 
šancu na úsporu nákladov spojenú so 
zberom, separáciou a recykláciou elek-
troodpadu. Každý kus elektroodpadu, 
ktorý sa nedostane do komunálneho 
odpadu obce, znamená pre obec 
zníženie nákladov. Pre obce a mestá 
vie Ekolamp poskytnúť špeciálne 
kontajnery na zber svetelných zdrojov 
a vie podporiť propagáciu separované-
ho zberu.                                                      

ELEKTROODPAD: Osvetľovacie zariadenia a v rámci toho svetelné 
zdroje majú určité špecifi ká. Tým sa odlišujú od ostatných druhov 
elektrozariadení a vyžadujú si aj osobitný spôsob zberu a recyklácie. 

So svetlom opatrne
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Súčasný moderný životný štýl si nevieme predstaviť bez moderného spôsobu komunikácie. Využívanie 
internetu, rôznych portálov a vyhľadávačov je jedným z možností.   Okrem mnohých iných výhod, umožňujú 
širokému okruhu užívateľov poskytovanie aktuálnych  informácií o činnosti združenia. Internetová stránka 
www.ekolamp.sk je naďalej pravidelne aktualizovaná a záujemcovia tu majú možnosť  získať najnovšie 

informácie o EKOLAMPe. Na internetovej stránke aktívne pracuje klientska zóna,  ktorá slúži pre zmluvných 
členov EKOLAMPu. V súčasnosti prostredníctvom našej web stránky je možné zasielať i žiadosti o odvoz 

vyzbieraných množstiev, čo využíva veľký počet našich partnerov.
EKOLAMP je zaregistrovaný aj na ďalších internetových portáloch, kde je možnosť nájsť informácie o našej 

činnosti a kontakty na našu spoločnosť. Od minulého roku je EKOLAMP aj na facebooku, kde fanúškovia majú 
možnosť zapojiť sa do rôznych diskusií a získať informácie o našej činnosti.

Priebežne, počas celého roka 2011 sme v rámci Public Relations uverejňovali rôzne odborné články zamerané 
na oblasť zberu a nakladania s nefunkčnými svetelnými zdrojmi. Naše články a príspevky boli uverejnené 

v odborných ročenkách, v katalógoch, v dennej i odbornej tlači. Zároveň sme podporili aj našich zberových 
partnerov uverejnením článkov v regionálnych novinách. 

Tak isto počas celého roka sme našim partnerom poskytovali informačné materiály,  ktoré jednoduchou 
a názornou formou informovali o svetelných zdrojoch patriacich do separovaného zberu, ďalej plagáty na 

zberné miesta  a samolepky na kontajnery. Našich členov sme podporili pri organizovaní akcií zameraných na 
informovanosť ich obchodných partnerov aj pri ich účasti na rôznych promo-akciách. 

In December 2011 we also did a mailing to EEE stores by which we drew their attention to their mandatory 
obligations in the field of separated collection of lamps and luminairies and we offered them the services 
provided by  EKOLAMP Slovakia.
We also advertised and promoted  the activities of EKOLAMP  by organizing  the action  called “Vianočné svetlo” 
(“Christmas  Light”) which took place  in the different regional towns of Slovakia.
Nowadays life style cannot be possible without the modern  communication  and without using the Internet. 
Except  from other advantages  the Internet makes possible to inform  the internet users about  current 
activities of our association. Website:  www.ekolamp.sk  has been regularly updated and persons interested 
may earn the most actual information about EKOLAMP. On web there is created so called client´ s zone which 
serves for needs of contractual members of EKOLAMP. Today it is possible to send us also  the applications for 
disposal of collected quantities via our website. This service is used by great number of our partners.
EKOLAMP has been registered also in the other Internet portals where you can find information about our 
activities and contacts to our company. Last year we have been  on the facebook where our fans can take part 
in different discussions and they may obtain the informations about activities of our company.

During the whole 2011 year round, within the Public Relation activities,  we have published different technical 
articles appointed on the field of collection and handling with the old used lamps. Our articles and reports have 
been published in different technical year-books, catalogues,  daily and technical  newspapers and magazines. 
At the same time we have supported our partners  in collection  by publishing the articles in regional 
news-papers. 
We have also provided and sent the information materials to our partners. These materials informed  the  
public about the  separate collection of lamps in the possible simple way. We have sent leaflets  and stickers  
for containers to collection places. We have supported our members to organize actions (campaigns) appointed  
on  enlightenment of our business partners at different promotion activities.
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zo 670 hliníkových  
plechoviek 
sa môže stať rám na bicykel 

10 časopisov  
sa môže zmeniť  
na krabicu na TVna krabicu na TV

sa môže stať rám na bicykel

z 30-tich PET fliaš 
môže byť fleecová bunda

ENVI-PAK, a.s.

Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 2 – SK
tel.: 02 333 227 10 • fax: 02 335 200 10

www.zelenybod.sk
www.envipak.sk

Triedite odpad?
Oplatí sa to!

Z jednej  

starej  

chladničky  

môžeme  

získať až:

•  17 kg ocele, ktorá sa používa 
napríklad na výrobu stavebnej  
konštrukcie – lešenia, schodiska,  
nosných trámov a pod.  

•  5 kg polyuretánového 

prachu, ktorý sa pridáva 
do materiálov používaných 
pri zatepľovaní budov

•  1,7 kg hliníka, z ktorého sa 
môže vyrobiť záhradný nábytok

5 pohárov 
stačí na výrobu vázy

z 2 nápojových  

kartónov 
sa dá vyrobiť 1m2 
kuchynských utierok

ENVIDOM – Združenie výrobcov  

elektrospotrebičov pre recykláciu

Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
tel.: 02 502 213 00 • fax: 02 502 213 01
e-mail: info@envidom.sk • www.envidom.sk

Žiarivky a výbojky obsahujú jedovatú ortuť a iné toxické látky. Ak sa nerozbijú, 
tieto látky z nich nemôžu uniknúť. Ak ich však vyhodíme do bežného kontajnera, 
rozbijú sa a ortuť sa dostane do okolia, kde poškodzuje životné prostredie a 
naše zdravie. Preto treba s nimi zaobchádzať opatrne. Keď doslúžia, treba ich 
zaniesť do zberu, odkiaľ sa môžu dostať na ekologické spracovanie. Tak sa 
zabezpečí, aby z nich neunikali škodliviny a získajú sa z nich aj druhotné suroviny 
(napr. sklo). Zberné miesta nájdete na www.ekolamp.sk.

Ekolamp Slovakia

Turecká ul 37, 940 01 Nové Zámky
e-mail: ekolamp@ekolamp.sk
www.ekolamp.sk
hotline: 0914/22 44 44   
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fiNancoVanie a finAnčné výSledky
Členovia kolektívneho systému podľa svojho podielu na trhu odvádzajú do EKOLAMPU Slovakia členský 

príspevok, tzv. recyklačný poplatok za svetelné zdroje a svietidlá uvedené na trh v Slovenskej republike. Výšku 
recyklačného poplatku v zmysle Stanov každoročne prehodnocuje a schvaľuje Valné zhromaždenie. 

Tento poplatok predstavuje finančnú čiastku, ktorá odpovedá nákladom na zber, prepravu a recykláciu elektro-
zariadení a na plnenie ostatných zákonných povinností výrobcov a dovozcov. Recyklačné poplatky za rok 2011 

neboli zmenené, zostali na úrovni roku 2010.

Recyklačné poplatky kolektívneho systému EKOLAMP Slovakia sú nasledovné:

    Svetelné zdroje   0,17 /ks  (bez DPH)
    Svietidlá    0,40 /ks  (bez DPH)

Kolektívny systém EKOLAMP Slovakia je nezisková organizácia a pravidelne sa v nej vykonáva účtovný audit. 
Auditorom je nezávislá auditorská spoločnosť BMB Leinter Bratislava, s.r.o.

AKTÍVA

Neobežný majetok

Obežný majetok

Časové rozlíšenie

Majetok spolu

PASÍVA

Vlastné zdroje krytia majetku spolu

Cudzie zdroje spolu

Časové rozlíšenie spolu

Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu

2011 Netto/Net

44 594

1 024 198

4 935

1 073 727

2010 Netto/Net

42 973

894 115

2 966

940 054

2011 Netto/Net

1 073 611

116

1 073 727

2010 Netto/Net

-75 213

1 001 697

13 570

940 054

SÚVAHA

In accordance with  their market share,  the Collective Scheme participants shall pay to EKOLAMP Slovakia the 
membership fee, so called “Recycling Fee” for lamps and luminaires put on the market in Slovakia. In comply with 
the Articles of the company the sum of the recycling fee is revalued and proved by the General Asembly every year.
This Recycling Fee  shall be equal to proportional  financial share of participants in costs for collection, transport  
and recycling of WEEE as well as for fulfilment of the other mandatory obligations of the producers and 
distributors. Recycling fee for year 2011 were not changed and they remained the same as in year 2010.

Recycling fee of the Collective Scheme “EKOLAMP Slovakia “ are as follows:
 
 Lamps     0,17 /pc  (without VAT)
 Luminaires    0,40 /pc  (without VAT)

The Collective Scheme “EKOLAMP Slovakia“ is a non-profit organization. At the place of the company there is  
regularly executed an audit of accounts by the independent  Auditor´s company “BMB Leitner Bratislava, s.r.o.“

fiNanciNg anD  fiNanciAl reSults 
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ASSETS

Non-current assets

Curent assets

Accrued assets

Total assets

LIABILITIES

Total equity

Total liabilities

Total accrued liabilities

Total equity and liabilities

2011 Netto/Net

44 594

1 024 198

4 935

1 073 727

2010 Netto/Net

42 973

894 115

2 966

940 054

2011 Netto/Net

1 073 611

116

1 073 727

2010 Netto/Net

-75 213

1 001 697

13 570

940 054

BALANCE SHEET
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Náklady

Výnosy

Výsledok hospdárenia pred zdanením

Daň z príjmov

Výsledok hosdpodárenia po zdanení

Použité na úhradu strát minulých období

2011 Netto/Net

715 839

791 911

76 072

859

75 213

2010 Netto/Net

721 176

721 736

560

560

0
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INCOME STATEMENT

Expenses

Revenues

Profit / Loss before taxation

Income tax

Profit / Loss after taxation

Used for paying losses of previous periods

2011 Netto/Net

715 839

791 911

76 072

859

75 213

2010 Netto/Net

721 176

721 736

560

560

0
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spráVa nezáviSléHo audítoRa inDepenDent auDitor rePort 

4747



výRočná sPrávA
anNual rePort 
2011 
Vytlačené na recyklovanom papieri/ Printed on recycled paper.

     dizajn: www.kaszas.eu


