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OPENING WORD
Úvodné slovo
EKOLAMP Slovakia v roku 2010 oslávil piate výročie svojho vzniku. V neľahkých podmienkach sa nám za toto obdobie
podarilo vybudovať spoľahlivý, stabilný a transparentný systém zberu použitých svetelných zdrojov a svietidiel
v Slovenskej republike.
EKOLAMP Slovakia má ako jediný kolektívny systém 2828 zberných miest, skoro v každej obci a meste Slovenska, kde
má rozmiestnené zberné nádoby a kontajnery cez miesta spätného odberu a oddeleného zberu. Hustotou a plošným
rozmiestnením našich kontajnerov uľahčujeme občanom separovaný zber. I vďaka tomu sa nám podarilo v roku 2010
vyzbierať 84 % použitých svetelných zdrojov a 40 % použitých svietidiel z množstva uvedeného na trh v predošlom
roku.
Takto aj našim pričinením Slovenská republika splnila svoj záväzok voči Európskej únii vyzbierať minimálne 4 kg
použitého elektrozariadenia na občana.
Veľmi významným krokom kolektívnych systémov v roku 2010 bolo podpísanie Memoranda medzi Združením miest a obcí
Slovenska a kolektívnymi systémami o spolupráci pri prevádzkovaní systému zberu elektroodpadu z domácností
v Slovenskej republike, ktorého súčasťou je aj EKOLAMP Slovakia.
Svojimi propagačnými a marketingovými akciami sme zvyšovali povedomie verejnosti o separovanom zbere použitých
svetelných zdrojov a svietidiel. Nosnou akciou bola internetová reklamná kampaň a zamerali sme sa aj na školskú mládež
hlavne podporou školských akcií a projektu Zelená škola. Zviditeľňovanie sa EKOLAMPu prispelo aj k nárastu našej
členskej základne na 99 členov.
V nasledujúcom období chceme presadiť v Slovenskej legislatíve uľahčenie rozmiestňovania zberných
nádob čo najbližšie k občanom, stanoviť jasné pravidlá fungovania kolektívnych systémov v Zákone
o odpadoch, aby recyklačný poplatok nebol zneužívaný ako nástroj konkurenčného boja na Slovenskom
trhu s elektrozariadeniami. Rozvojom spolupráce so Združením miest a obcí Slovenska chceme zlepšiť
naše výsledky a priblížiť sa bližšie k občanom.
Záverom ďakujem všetkým, ktorí svojou prácou, radami a skúsenosťami sa podieľali na našich
dosiahnutých výsledkoch v roku 2010.
Ing. Oliver Čelko
Výkonný riaditeľ

-6-

Ing. Alexandr Hanousek
Výkonný riaditeľ

In 2010, the company ”EKOLAMP Slovakia” has celebrated its 5th anniversary. In the period of 5-year
existence, sometimes under very difficult conditions, we were able to built up a reliable, stable and transparent
collecting system of the used lamps and luminaires in the Slovak Republic.
EKOLAMP Slovakia as the only collective scheme, has 2 828 collection places, mostly in every village and in every
town of Slovakia. There are allocated the collection vessels and containers on the Take -Back and seperate collection
places. By their density and allocation of these containers we have provided our citizens with the way of easier separate
collection. Thanks to that, in the year 2010 we have successfully collected 84% of the used lamps and 40% of the used
luminaires from the quantity of lamps and luminaries put on the market in the previous year.
We may say that also with our participation and effort the Slovak Republic has met its obligation towards the
EU concerning the collection of the used electrical and electronic equipments in minimal volume of 4kg/citizen.
Very important step in collective schemes in 2010 was the Memorandum for cooperation in operating the
collecting system of WEEE from private households made and signed between the Association of Towns and Villages and
collective schemes in which the EKOLAMP Slovakia is also included.
With our promotional and marketing activities we have raised the public awareness concerning the used lamps
and luminairies seperate collection. We have paid the main attention to the Internet advertising campaign. We have also
focused our attention to the school children and their school events as well as to the Project of „Green School“. Thanks
the fact that the EKOLAMP Slovakia became more known and popular it helped the company to widen its membership
base and today it has 99 members.
In the Slovak legislation we would like to enforce in near future some measures for easier allocation of collection
vessels as close as possible to the citizens, then to stipulate the clear provisions for operating the collective schemes into
the Act on Wastes to prevent a Recycling fee from its improper use like a “a tool of the competitive fght “on the Slovak
market with EEE. Further we would like to improve the cooperation between the Associaton of towns and villages of the
Slovak Republic and by this way to improve our results and move closer to our citizens.
Finally we would like to thank the all of those people who participated in the success of EKOLAMP Slovakia achieved
in 2010 and supported our company with their work, advices, experience and
skills.
Oliver Čelko
Managing Director
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Alexandr Hanousek
Managing Director

Kto je EKOLAMP?

all obligligations in comply with the
provisions of the EU Parliament and Council
Directive 2002/96/EC, to follow the valid
legislation of the Slovak Republic, especially the
provisions of Act 223/2001Coll . and the
Amendment to the Act No. 386/2009 on waste,
the Order 315/2010 as amended and the
appropriate legal norms and law regulations.
EKOLAMP Slovakia – Združenie výrobcov
a distribútorov svetelnej techniky was enrolled
into the Register of interest associations of legal
entities registered by the Regional Office in Nitra
as
– under the registration number:
EEE
a provider of Collective Scheme for
Category 5- Lightings. The category of “Lightings”
covers the lamps (especially fluorescent lamps,
and discharge lamps) and luminaires. By the
Amendment to the Act on waste, the
“Category 5 – “Lightings” was renamed to
“Category 5 – Lighting Equipment” and under the
provisions of Order 315/2010 the group
of lighting equipments was extended by the other
types of lighting equipments (LED bulbs,
LED Luminaires and illuminated advertising).

Kolektívna organizácia EKOLAMP Slovakia
bola založená 14. 4. 2005
2005. Jej zakladateľmi 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
Základným poslaním spoločnosti je na
spravodlivej, otvorenej a nediskriminačnej
báze zaistiť všetkým výrobcom a dovozcom
osvetľovacích zariadení možnosť spoločného
plnenia povinností podľa smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2002/96/ES, platnej
legislatívy v Slovenskej republike, 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 na Krajskom úrade v
Nitre pod číslom
ako prevádzkovateľ
kolektívneho systému pre skupinu elektrozariadení
kategórie č. 5 - svetelné zdroje.

8/2005
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8/2005

Skupina “Svetelné zdroje“ zahrňuje
svetelné zdroje
(predovšetkým žiarivky a výbojky)
a svietidlá .
Novelou Zákona o odpadoch sa kate
gória č.
5 – Svetelné zdroje premenovala na
kategóriu
č. 5 – Osvetľovacie zariadenia a nad
väzujúcou
vyhláškou č. 315/2010 bola skupina
osvetľovacích
zariadení rozšírená o ďalšia typy
osvetľovacích
zariadení (LED žiarovky, LED sviet
idlá a svetelná
reklama).
EKOLAMP Slovakia – Združenie výro
bcov
a distribútorov svetelnej techniky je
zapísané
aj v Registri kolektívnych organizá
cií vedeného
Ministerstvom životného prostredia
pod číslom
.

KOVEZ 03

What does the
“EKOLAMP“ mean?
has been
The company EKOLAMP Slovakia
well-known
established on April 14, 2005 by
producers of lighting technology :
OSRAM Slovakia, a.s., Nové Zámky
PHILIPS Slovakia, s.r.o., Bratislava
GE Hungary ZRt., Budapešť
LEUCI S.P.A., Lecco

is, on the fair,
The main purpose of the company
s, to provide
open and anti-discriminating basi
of lighting
the all producers and distributors
t jointly the
mee
to
equipment with the possibility

EKOLAMP Slovakia - Združenie výrobcov
a distribútorov svetelnej techniky has been also
enrolled into the Register of Collective Schemes
controlled by the Ministry of Environment
under the number
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KOVEZ 03.

im orgánom
Najvyšším a rozhodujúc
aždenie.
rom
zh
združenia je Valné
orgánom
m
ný
Kontrolným a porad
a,
rad
a
združenia je Správn
v nasledovnom
ktorá v r. 2010 pracovala
zložení:
Člen
OSRAM a.s.
Philips Slovakia, s.r.o.
GE Hungary ZRt.
Leuci S.P.A

Predstaviteľ
Andreas Hess
Martin de Jager
Róbert Kunicky
Martin de Jager

The Company Managin
g
Bodies
The General Assembly
is the highest and decisiv
e
Body of the company.
The Board of Directors
works as The Supervisory
Board and Advisory
Board . In 2010 the Bo
ard of Directors worked
in
the following formatio
n:
Participant/ member
OSRAM Slovakia, a.s.
Philips Slovakia, s.r.o.
GE Hungary ZRt.
Leuci S.P.A

Representative
Andreas Hess
Martin de Jager
Robert Kunicky
Martin de Jager

i
Zamestnancroku
2010 zamestnával

Employees

EKOLAMP Slovakia v
zpečujú chod
celkom 4 zamestnancov, ktorí zabe
ky činnosti
celej spoločnosti a koordinujú všet
nností
súvisiace s plnením zákonných povi
zariadení.
výrobcov a dovozcov osvetľovacích
Ing. Oliver Čelko
Ing. Alexandr Hanousek
a Bogdányová
Marketingový manažér Ing. Gabriel
tina Lakatosová
Prevádzkový manažér Ing. Mar
Odborný referent
Ing. Daniel Mihók
prevádzky

Výkonní riaditelia

In 2010, the company “EKOLAMP
Slovakia”
employed four employees altogeth
er. These
employees have been providing the
running of the
whole company operations and coor
dinating the all
activities related to fulfilment of the
mandatory
obligations of producers and distr
ibutors of lighting
equipment.
Managing Directors
Marketing Manager
Operating Manager
Operating Manager
Assistant

Oliver Čelko
Alexandr Hanousek
Gabriela Bogdányová
Martina Lakatosová
Daniel Mihók

Ing. Daniel Mihók

Ing. Oliver Čelko

združenia

Ing. Alexandr Hanousek

Orgány

-10-

Ing. Martina Lakatosová
Ing. Gabriela Bogdányová
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Členovia kolektívneho systém
u
EKOLAMP Slovakia sa zaviazal za
svojich členov plniť všetky ich záko
nné povinnosti a vyzbierať všetky
použité osvetľovacie zariadenia bez
ohľadu na značku , miesto a dátu
m uvedenia na trh .
Na konci roku 2010 mal EKOLAM
P Slovakia uzatvorených
člen
ských zmlúv. Oproti roku 2009
počet členov vzrástol o 15%. Po kríz
ovom roku 2009 v roku 2010 sme
zaznamenali postupný nárast
dopytu po osvetľovacích zariadeniach
, čo sa prejavilo i v množstvách uved
ených na trh . V roku 2010
uviedli členovia systému na trh
ton nových osvetľovacích zariaden
í, z čoho svetelné
zdroje tvorili
tony, čo predstavuje 3,6 mil . kusov.
Svietidiel sa uviedlo na trh
predstavuje 348,9 tis. ks. Z týchto úda
ton , čo
jov môžeme vidieť, že technický pokr
ok
a
mod
erni
záci
a v plnej miere
zasiahla aj oblasť osvetľovacej tech
niky, čo sa prejavilo o.i. aj zníženo
u hmotnosťou svetelných zdrojov
a svietidiel uvádzaných na trh . Prie
merná hmotnosť svetelných zdrojov
uvádzaných na trh členmi
kolektívneho systému EKOLAMP Slov
akia v roku 2010 bola
kg
a
u svietidiel táto hodnota je
kg.
Na rok 2011 novela Zákona o odpado
ch stanovuje povinnosť zberu elektroo
dpadu celkove 4 kg na
obyvateľa Slovenskej republiky. Podi
el jednotlivých kolektívnych systémo
v (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 .

99

325,5

1 138,6

813,1

0,09

2,33

Celkové limity zberu, zhodnotenia
a recyklácie za rok 2010 stanoven
é pre Slovenskú republiku boli
splnené – celkový zber činil
kg na obyvateľa .
K dosiahnutiu tohto vysokého cieľ
a značnou mierou prispel
aj EKOLAMP Slovakia . Limity stan
ovené pre kategóriu
č. 5 – Osvetľovacie zariadenia, boli
splnené, čím sme pre
našich členov v plnej miere zabezpeč
ili plnenie
ich základných povinností v oblasti
nakladania
s elektroodpadom z osvetľovacích zari
adení vyplývajúcich
zo zákona.

4,05

Collective Scheme members
mandatory
P Slovakia“ undertakes to meet their all
On behalf of its participants, the “EKOLAM
the date of their put
ing equipment regardless of mark and
light
used
all
the
ct
colle
to
and
s
obligation
on the market.
partnership
d
P Slovakia “ has already made and signe
LAM
“EKO
the
,
2010
year
the
of
end
By the
ber increased by 15%.
of 2009, in the year of 2010, this num
agreements. In comparison with the year
omic Crises, in 2010
uenced by the impacts of the World Econ
After the years of 2009 which was infl
reflected also by the
of demands for ligting equipments. It was
we have registered a progressive increase
Scheme members
of the market. In 2010, the Collective
quantities of the lighting equipments put
tity of
market, therefrom the lamps in quan
tons of new lighting equipment on the
put
tons (348.9 thousand pieces).
res in quantity of
inai
lum
the
and
pc)
ion
mill
(3.6
325.5 tons
modernization has
see, that the progress in technology and
From the data given herein above we may
oved also by reduced
nology in a full scope. This fact was appr
impacted also the field of lighting tech
the market.
weight of lamps and luminaires put on
P Slovakia was
market by the Collective Scheme EKOLAM
the
The average weight of the lamps put on
kg.
it was
kg in 2010 and in case of luminaires
it is stipulated the
of the Amendment to the Act on Wastes
For the year 2010, under the provisions
e of the different
n of the Slovak Republic in total . The shar
obligation to collect 4kg WEEE per citize
by their market
of EKOLAMP Slovakia) has been stipulated
collective schemes (and among them also
.
on the Slovak market in different categories
share in the total quantity of EEE put

99

1 138.6

813.1

2,33

0.09

Združenie výrob

kia
iky
EKOLAMP Slova
ov svetelnej techn
cov a distribútor

IE
Č E N ÿlen
a
O S VpoviEnnosDtí prid
ruženého
o splnení

oodpadom
dania s elektr
,
týkajúce sa nakla
cie zariadenia
5 – Osvetľova
Kategórie č.
u
v súlade s platno
pre rok
nskej republiky
legislatívou Slove

2010

spoloč
vystavené pre

nosť:

ÿíslo registrácie:

and recycling
Total limits/rates of collection recovery
met in
stipulated for the year 2010 have been
kg WEEE per citizen .
Slovakia – it was collected
ted
EKOLAMP Slovakia extensively participa
. The limits stipulated
in achievement of this demanding goal
have
for Category 5 – “Lighting Equipments“
mandatory
been met and we have fulfilled the all
with Act on
obligations of our members in comply
handling WEEE in a full scope.

4,05

Nové Zámky, dňa

Ing. Oliver Čelko
ľ
Výkonný riadite
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Hanousek
Ing. Alexandr
ľ
Výkonný riadite
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Collection network

Zberná sieť

Also in 2010, the company EKOLAMP Slovakia has continued in building the collection network for the
used/dead lighting equipment. The collection network has
partners today. Collection on the whole
territory of Slovakia has been provided by
consolidation places of the different companies. By the end
of the year there were
places for separate collection ,
“Take back ” places and EKOLAMP
has been cooperated with anothor organizations. At the same time the EKOLAMP Slovakia has been
provided the combined transport , so called mobile collection of the used lighting equipment from
municipalities on the territory of which any collection points/places or shops with lighting equipment
have not been
CA
situated, yet.
NO

EKOLAMP Slovakia aj v roku 2010 pokračoval v budovaní zbernej sieti pre vyradené osvetľovacie
zariadenia. Do zbernej siete je už zapojených
partnerov a zhromažďovanie v rámci celej Slovenskej
republiky nám zabezpečovalo
konsolidačných miest spoločností. Koncom roku bolo
miest
oddeleného zberu,
miest spätného odberu a Ekolamp spolupracoval s ďalšími organizáciami.
Zároveň EKOLAMP Slovakia zabezpečoval aj kombinovanou prepravou tzv. mobilný, zber použitých
osvetľovacích zariadení z obcí, na území ktorých sa nenachádza zberný dvor alebo obchod
s osvetľovacím zariadením .
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Konsolidačné miesta v roku 2010
Spoločnosti:

AGRO EKO prevádzka Nové Zámky
MARIUS PEDERSEN prevádzka Šulekovo
BRANTNER FATRA prevádzka Martin
MARIUS PEDERSEN prevádzka Vranov nad Topľou
ELEKTRO RECYCLING prevádzka Slovenská Lupča
KOSIT prevádzka Košice
ENVIGEOS prevádzka Lužianky
EKORAY prevádzka Námestovo
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Zberná nádoba na miestach
spätného odberu

Miesta oddeleného zberu:
Collection places:

Kontajnery na konsolidačnom mieste

KN

Recyklačné miesta:
Recycling places:
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TS ČnT
DETOX RS

TS KCh

FURA

Preprava

V roku 2010 EKOLAMP Slovakia spolupracoval so spoločnosťami ako MARIUS PEDERSEN, a.s., Koral Trans, Brantner
Fatra s.r.o., ENVI-GEOS s.r.o., LINDBERG & DACHSER, a.s., EKORAY, ktoré zabezpečovali prepravu osvetľovacích
zariadení zo zberných miest k spracovateľovi ako aj kombinovanú prepravu a prepravu cez vyťaženie z dôvodu
znižovania prevádzkových nákladov.
Ďalej nám prepravu zabezpečovali aj autorizované recyklačné spoločnosti:
•
•

ELEKTRO RECYCLING s.r.o.
ARGUSS s.r.o.

Zber svetelných zdrojov
a svietidiel
Collection of lamps and
luminaires

Vyzbierané množstvá v (kg) / Collected amount in (kg)
mesiac / month
kategória ELZk 5 / category ELZk5

I-10

65 923,50
65 166,50
757,00
49 013,50
46 820,00
2 193,50
27 129,00
26 330,00
799,00
36 326,00
34 039,00
2 287,00
28 696,00
27 737,00
959,00
23 567,50
22 085,50
1 482,00
15 951,40
15 591,40
360,00
12 068,00
10 532,00
1 536,00
8 314,30
7 693,30
621,00
3 818,00
3 514,74
303,26
1 561,00
937,00
624,00
12 514,50
11 743,50
771,00
284 882,70

FL
HID, CFL
II-10
FL
HID, CFL
III-10
FL
HID, CFL
IV-10

V roku 2010 bolo po prevádzkach umiestnených 452 ks kontajnerov na lineárne žiarivky a 203 ks kontajnerov
na úsporné žiarivky a výbojky. Celkom je v zbernej sieti umiestnených 655 kontajnerov. V priebehu roka bolo
na recykláciu prepravených vyše 544 kontajnerov so svetelnými zdrojmi.

FL
HID, CFL
V-10
FL
HID, CFL

Transport

VI-10
FL
HID, CFL

In 2010, the company EKOLAMP Slovakia has been cooperated with companies like MARIUS PEDERSEN, a.s., Koral
Trans, Brantner Fatra s.r.o., ENVI-GEOS s.r.o., LINDBERG & DACHSER, a.s., EKORAY. These companies has been provided
the transport of lighting equipment from collection (take-back) places to subcontractors/processors as well as they
performed the combined transport and the transport via capacity utilization for operating costs reducing. The
transport has been performed also by the accredited recycling companies as follows:
•
•

Celkový súčet / Total
Svetelné zdroje/Lamps

VII-10
FL
HID, CFL
VIII-10
FL
HID, CFL
IX-10

ELEKTRO RECYCLING s.r.o.
ARGUSS s.r.o.

FL
HID, CFL
X-10
FL
HID, CFL

In 2010 there were located 452 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 655
containers in total . In the course of the year there were transported more than 544 containers with lamps.

XI-10
FL
HID, CFL
XII-10
FL
HID, CFL
Celkový súčet / Total

Plný kontajner FL žiariviek pripravených
na recykláciu

Zber / Collecon
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
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Prázdny kontajner vracajúci sa späť do obehu zberu

I-10

II-10

III-10

IV-10

V-10

VI-10

Svetelné zdroje/Lamps
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VII-10

VIII-10

IX-10

Sviedlá/Luminaires

X-10

XI-10

XII-10

Svietidlá/Luminaires

57 544

41 298

50 850

23 988

21 184

14 516

8 211

100

4 648

1 310

16 479

6 028

246 156

Výsledky recyklácie
Spracovanie svetelných zdrojov a svietidiel v roku 2010 pre EKOLAMP
Slovakia naďalej na základe zmlúv zabezpečovali autorizované
spoločnosti ARGUSS s.r.o., ELEKTRO RECYCLING s.r.o., ELEKTRO WASTE
s.r.o., Peter Bolek – EKORAY a DETOX s.r.o.
Prostredníctvom týchto spoločností bola dosiahnutá miera materiálového
zhodnotenia u svetelných zdrojov
%.
(Zákonný limit na rok 2010 je 80 %)
U svietidiel bola dosiahnutá miera materiálového zhodnotenia
%
(Zákonný limit na rok 2010 je 70%)

86

92

Celkové množstvo recyklovaných osvetľovacích zariadení
v roku 2010.
Svetelné zdroje
269,58 t
Svietidlá
228,18 t

ratých
h druhov odob
diel jednotlivýc
po
y
áln
tu
en
rc
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jov
svetelných zdro lamps type
e of collected
ar
sh
al
tu
en
rc
Pe
FL

celkom

HID, CFL

497,76 t

Total quantity of recycled lighting equipments in 2010
Lamps
269,58 t
Luminaires
228,18 t

4%

Total

497,76 t

Results of recycling
In 2010, the lamps and luminaires processing has been provided by
the accredited subcontractors of EKOLAMP Slovakia , like: ARGUSS s.r.o.,
ELEKTRO RECYCLING s.r.o., ELEKTRO WASTE s.r.o., Peter Bolek- EKORAY
and DETOX s.r.o.
Via these companies , in case of lamps the rate of material recycling has
achieved the level of
%
(mandatory limit for the year 2010 was: 80%).
In case of luminaires the rate of material recycling has
achieved the level of
%
(mandatory rate for the year 2010 was: 70%).

96 %

86
92

Skupiny
kategórie č. 5
WEEE
categorie No. 5

Svetelné zdroje
Lamps
Svietidlá
Luminaires
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zhodnotenie
assessment

limit
%

plnenie
fullfilment
%

opätovné použitie
a recyklácia
recycling

limit
%

plnenie
fullfilment
%

80,00

86,94

80,00

86,94

70,00

83,62

50,00

79,73
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– pätice
Výstup z recyklácie
ných žiariviek
z úsporných kompakt

Výstup z recyklácie - sklo

Výstup z recyklácie
zo žiariviek
Výstup z recyklácie

- kovy
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Marketing activities

V marketingových aktivitách sme nadväzovali na
aktivity vykonávané v predchádzajúcich rokoch
a EKOLAMP Slovakia v roku 2010 sa zameral
na viacero ťažiskových oblastí. Sústredil sa naďalej
najmä na informačnú a osvetovú činnosť,
podporu rozvoja zbernej siete a zavedenia
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.
Komunikačné aktivity sa uskutočňovali často
v spolupráci s kolektívnymi
systémami založenými
výrobcami a pôsobiacimi
v segmente nakladania
s elektroodpadom .

The marketing activities from previous years
activities . In 2010 the EKOLAMP Slovakia has
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, recycling of lighting
equipment. For achieving these targets the
complete strategy of communication was addressed
especially to the final consumers, sales
managers, municipalities. Communication activities
were very often organized
in cooperation with
collective schemes
established by the
producers making their
business in the field of
WEEE treatment.

Plagát na miestach spätného
odberu

Výstup z recyklácie – pätice
z lineárnych žiariviek

Marketingové aktivity

- sklo

Výstup z recyklácie – lumino

fór

Začiatkom roka sme začali
rozmiestňovať zberné nádoby
na spätný odber do predajní
obchodnej siete COOP Jednota,
CBA, OKAY Kika, Ikea.
Tieto nádoby boli postupne
rozmiestnené na celom území
Slovenska. Všetky nádoby
boli obrandované a spolu
s nimi do každej predajne
boli umiestnené reklamné
plagáty, samolepky a letáky. Táto akcia bola
podporovaná informačnou reklamnou kampaňou,
ktorej cieľovou skupinou bola široká spotrebiteľská
verejnosť a hlavným cieľom bolo viacej sa priblížiť
ku konečnému spotrebiteľovi a vyjsť mu v ústrety
pri využívaní možnosti odovzdávania nesvietiacich
a nefunkčných svetelných zdrojov do separovaného
zberu. Ďalej sme sa zamerali na upriamenie
pozornosti na stále rastúci počet zberných miest
s možnosťou separovaného zberu v rámci spätného
odberu priamo v mieste nákupu (v predajniach).
Tieto zberné nádoby sme ponúkli aj našim

POCET
ZBERNÝCH MIEST
STÁLE RASTIE

EKOLAMP HOTLINE

0914 / 22 44 44

POSVIETME SI NA EKOLÓGIU

At the beginning of the
year we have allocated
the containers for
Take-Back collection in
the markets of
COOP Jednota, CBA,
OKAY, Kika, Ikea.
Thesevessels we
gradually allocated on
the whole territory of
Slovakia. The all containers were branded and
delivered to every shop with the advertising posters,
stickers and leaflets. This action was supported by
information campaign appointed to the general
consumers public and it main goal was to move
closer to the final consumer and make him possible to use his possibilities in case of not working
and the used lamps handing in into the separate
collection . Further we have paid our attention
to continuously increasing number of collection
places with possibility of separate collection within
the scope of take-back collection directly at the
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www.ekolamp.sk

členom a ich obchodným partnerom a boli im
poskytnuté aj marketingové materiály. Zberné
nádoby sa nachádzajú aj v špecializovaných
elektropredajniach. Počas podpornej reklamnej
kampane bola zrealizovaná anketa s možnosťou
zapojenia sa do zlosovania o vecné ceny. Celkovo
bolo vyžrebovaných 100 respondentov, ktorí

place of the purchase (it meand at the shops).
We have offered these containers also to our
members and to their business partners as well as
we have provided them with marketing materials. Containers have been situated in the special
EEE shops. During our supporting advertising
campaign we have carried out the inquiry with
the possibility to participate in the drawings of
prizes. We have awarded 100 respondents who
won hand flash lights with LED lamp. The
public inquiry was performed via web portals in
accordance with regulations specially stipulated
for this purpose.
The other field in which we have been executing
the rich marketing activities related to the
mandatory obligations of producers and
importers in comply with the Act on Wastes and
subsequent Orders which became effective in
2010. We have developed activities independently
but also in

sa podarilo presadiť viaceré ustanovenia, ktoré
prispejú k skvalitneniu činnosti kolektívnych
systémov a k zvyšovaniu separovaného zberu
elektroodpadov. V roku 2010 sa uskutočnila
výstava PRO EKO v Banskej Bystrici, kde sme
sa spolu s ostatnými kolektívnymi systémami
zúčastnili ako vystavovateľ a prezentovali sme
činnosť kolektívnych systémov na Slovensku.
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.
Zároveň EKOLAMP Slovakia spolu s Envidomom
sa stal garantom súťaže v zbere elektroodpadu
medzi mestami na Slovensku. Táto súťaž bola
podporovaná reklamnými šotmi odvysielanými
v regionálych rozhlasových staniciach počas celej
doby výstavy. Pre víťaza sme poskytli finančnú
odmenu v zmysle zmluvy o sponzorstve.

and appropriate special associations, as well
as the information about preparing legislation
changes, PR activities in media, etc.
Thanks to the common coordinated access of
collective schemes we successfully enforced several
provisions which may contribute to higher
quality of collective schemes activities and to the
increase of separate WEEE collection .

Anketa v rámci internetovej
kampane

Internetová reklamná kampaň
ÙYQbYf[ejQÚYQbYf[e
?T^_fU]RbQ]Y^e\}X_b_[Qd_]v]U_`y×
ZUT^_TeSXÒYU@bYfç]U^UcdQbçSXÚYQbYfYU[
jQ^_f}]ÚU]UfieÚY×]_Ú^_c×c`yd^}X_
_TRUbe[d_b^v]`_^[Q^_fU\Yj_fQ^v
`_T_RQjv[_^Q@bUTQZS_fY_T[d_b}X_
cY[e`eZU]U^_fçcfUdU\^çjTb_Z]ÚU]U
_T_fjTQ×cdQbÚYQbYf[eQ_^cQ`_cdQbv
_ZUZU[_\_WYS[\Y[fYTvSYe
Dvd_c\eÚRQZURUj`\Qd^v

obdržali ručné baterky s LED žiarovkou. Anketa
sa uskutočnila na webových portáloch v zmysle
vypracovaného štatútu.
Ďalšou oblasťou, kde sme vyvíjali širokorozsiahle
marketingové aktivity sa týkala problematiky
okolo povinností výrobcov a dovozcov v zmysle
Zákona o odpadoch a následných vyhlášok,
ktoré nadobudli platnosť v roku 2010.
Vyvíjali sme jednak samostatné aktivity a taktiež
aj aktivity v spolupráci s ostatnými kolektívnymi
systémami – tlačové konferencie, rokovania so
zainteresovanými stranami, oslovovanie poslancov
a príslušných odborných zväzov, informovanie
o pripravovaných legislatívnych zmenách, PR
aktivity v médiách apod. Vďaka spoločnému
koordinovanému postupu kolektívnych systémov

?T^_fU]RbQ" )fcd`Y\QT_`\Qd^_cdY^_fU\QJv[_^Q
_ _T`QT_SX ^Q jv[\QTU [d_bUZ c `bUTQZS_fYQ cfUdU\
^çSXjTb_Z_f`_fY^^jQRUj`UzY×c`yd^ç_TRUbfQT^çSX
Q\UR_ ^UcfYUdYQSYSX ÚYQbYfYU[ =_Ú^_c× fbvdY× cdQb
^UVe^[z^ÚYQbYf[e`bY[`U^_fUZ]v[QÚTç_RzQ^
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jQbYQTU^^YUZUcQ]_zU\^_eQ[dYfYd_eQ\U`b_SUc_]
T_[d_b}X_cQ`_cde`^UjQ`vZQfyzÒY^Q[bQZ^cfUdQ:U
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c`yd^}X__TRUbe^vZTUdU^Qcdbv^[UgggU[_\Q]`c[

článok v rámci internetovej
kampane

In 2010, the exhibition PRO EKO took place in
Banská Bystrica. EKOLAMP Slovakia together
with the other collective schemes participated in
this exhibition in a position of exhibitors and we
introduced the public the activities and work of
the collective schemes in Slovakia. The main
purpose of our participation in this exhibition
was to attract the attention to coordinated
activities of the collective systems especially in
the filed of separate WEEE collection
in complay with laws as well as in providing
the collection on the whole territory of Slovakia.

Internetová reklamná kampaň

cooperation with the other collective
schemes - press conferences, negotiations with
interested parties, communications with deputies
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Keďže EKOLAMP Slovakia sa značne angažuje
i v práci s budúcou generáciou, pokračovali sme
v spolupráci s organizáciou „Zelená škola“, ktorá
má celoslovenskú pôsobnosť a koordinuje
ekologické aktivity škôl .

At the same time EKOLAMP Slovakia together
with Envidom have become the garants of the
competition in WEEE collection organized between the Slovak towns. This competition has been
supported by the advertising shots/commercials
distributed by regional radio stations in time of
the exhibition . Winner was awarded
the financial award under the provisions of
Agreement of Sponsoring.
Due to the fact that EKOLAMP is more and
more engaged in work with a future generation ,
the company in cooperation with the organization of ”Green School” which coordinates
the ecologigal activities of schools on the
territory of the whole Slovakia. Our social game
“ECO –PEXESO” for pupils at basic schools is a
very demanded game of basic schools and via
organization of Green School we continue in the
game distribution .

Moderný životný štýl si vyžaduje aj moderný
spôsob komunikácie. Využívanie internetu
je jedným z možností. Okrem mnohých
iných výhod, internet umožňuje 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 Slovakia. Na internetovej stránke
aktívne pracuje klientska zóna, ktorá slúži pre
zmluvných členov EKOLAMPu Slovakia.
EKOLAMP Slovakia je zaregistrovaný aj na
ďalších internetových portáloch, kde je možnosť
nájsť informácie o našej činnosti a kontakty na
našu spoločnosť.

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.

V októbri 2010 sme sa zúčastnili medzinárodnej
konferencie „Deň odpadového hospodárstva“

Prezentácia na konferencii

obrázky – EKO-PEXESO
Fényforrást
fényforrásért

Naše detské EKO-PEXESO sa stalo žiadaným
artiklom v základných školách
a prostredníctvom tejto organizácie sme
pokračovali v jeho distribúcii. Cieľom je hravou
formou naučiť deti, ktoré svetelné zdroje patria
do separovaného zberu a nemôžu sa vyhadzovať
do komunálneho odpadu.

ilustrácia – printscreen stránky
Ekolamp

The main goal is to teach children which
lamps can be collected within the separate
collection and which may not be thrown to
communal waste.
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Ismét egy könnyebbség – az öreg fényforrások
cseréjekor igénybe vehetjük a hulladékgazdálkodásról szóló módosított törvény előnyeit. Új
fényforrás vásárlásakor kiégett fényforrásainkat
leadhatjuk a bolti eladónak, akinek módja van
rá, hogy környezetkímélő módon likvidálja. Ez a
szolgáltatás ingyenes.

A csere folyamán az 1
fényforrást 1 fényforrásért elv érvényesül. A régi fényforrást minden tartozékával együtt kell beszállítani az üzletbe. Abban az esetben, ha a visszaszállítás nem így történik, az elárusító
megtagadhatja a fényforrás átvételét.

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény életbe lépése óta a fényforrások árusítói kötelesek biztosítani a
már nem működő fényforrások visszavételét. Minden
állampolgár élhet ezzel a lehetőséggel, aki régi, a célnak már nem megfelelő fényforrása helyett újat vásárol. Az EKOLAMP Slovakia több boltban és bevásárlóközpontban gyűjtőládákat helyezett el, hogy megkönynyítse a vásárlóknak az öreg, már nem működő világítótestek leadását.

A szeparált szemétgyűjtés és a fényforrások környezetkímélő megsemmisítése nem öncélú rendelkezés, hanem olyan folyamat, amely fokozatosan az egész világon érvénybe lép. Újabb
esély az emberiség számára, hogy kedvezően
befolyásolja életkörnyezetének alakulását, és
csökkentse a levegő és a természet szennyezettségének mértékét. A közeljövőben életkörnyezetünk minőségét egyedül felelősségteljes viselkedésünkkel befolyásolhatjuk.

On web there is created so called client´ s zone
which serves for needs of contractual members of
EKOLAMP.
EKOLAMP has been registered also in other Internet Portals, where you can find information
about our activities as well as information how
to contact us.

Bővebb tájékoztatást találnak a témáról, valamint a gyűjtő- és visszavételi
helyekről a www.ekolamp.sk weboldalon.
Kontaktus: EKOLAMP HOTLINE 0914 22 44 44
e-mail: ekolamp@ekolamp.sk

Informačný článok

kde sme prezentovali činnosť EKOLAMPu
Slovakia, dosiahnuté výsledky a poskytli
informačné materiály.
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appointed on enlightenment of our business
partners at
different promotion activities.
EKO ďalej elektroodpad

alebo ako a za čo realizovať zber elektroodpadu
v slovenských obciach a mestách?
Obce a mestá sú zodpovedné za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli
na ich území. Náklady, ktoré im v tejto
súvislosti vznikajú, hradia z miestneho
poplatku. Po preukázaní separácie a zhodnotenia príslušnej odpadovej komodity
majú tiež nárok na príspevok od Recyklačného fondu (RF). Súčasťou komunálneho
odpadu v zmysle zákona o odpadoch je aj
elektroodpad pochádzajúci z domácností,
zároveň však za financovanie jeho zberu
a recyklácie zodpovedá výrobca elektrozariadení a nie obec. Náklady na jeho zber
preto nemožno hradiť z miestneho poplatku za komunálny odpad a obec podľa
zákona nemá nárok na príspevok z RF.
Nakladanie s odovzdaným elektroodpadom
z domácností sú povinní na vlastné náklady
zabezpečiť výrobcovia a dovozcovia elektrozariadení, ktorí túto povinnosť zabezpečujú
prostredníctvom nimi založených a riadených
kolektívnych organizácií (KO).
Obce a mestá na druhej strane sú povinné
umožniť kolektívnym organizáciám výrobcov a dovozcom elektrozariadení, aby v obci
zaviedli a prevádzkovali systém oddeleného
zberu elektroodpadu alebo aby využívali
v obci už existujúce zariadenia na zber
komunálnych odpadov.
Obce a mestá za zber elektroodpadu
neplatia
V minulosti sa stávalo, že obce mali s elektroodpadom finančné náklady, pretože napríklad nevedeli na akého partnera sa obrátiť
alebo náklady so zberom hradili v rámci
nákladov na komunálny odpad. Chybnou bola
tiež legislatíva, ktorá umožňovala kolektívnym
organizáciám vykonávať zber len do výšky
limitov. Vďaka novej legislatíve, účinnej v oblasti
elektroodpadu od novembra 2009, a memorandu, ktoré podpísali kolektívne organizácie so

ZMOS-om v apríli 2010, by mali dnes už všetky
obce vedieť, že za likvidáciu elektroodpadu
platiť nemajú a tiež, že výrobcovia sú povinní
odobrať a prefinancovať všetok identifikovaný
elektroodpad pochádzajúci z domácností, ktorý
vznikne v obciach na Slovensku. Výrobcovia
tak presadili do novely zákona princípy tzv.
kvalitatívnej koncepcie zberu, podľa ktorej by sa
mal vykonávať zber elektroodpadu v obciach
minimálne 2 krát ročne, pričom každá kolektívna organizácia sa musí podieľať na financovaní
zberu podľa výšky svojho trhového podielu,
s adresne definovanou plošnou zodpovednosťou za zber v rámci územia SR.

nie je v ich záujme zbytočne zvyšovať náklady
zberu a spracovania elektroodpadu, pretože
tieto sa v konečnom dôsledku premietajú do
cien nových výrobkov. A čím sú vyššie ceny
elektrospotrebičov, tým ťažšie sa výrobcom na
slovenskom trhu predáva.
Možnosti občanov
Samotní občania môžu svoje staré spotrebiče odovzdať na zberný dvor zriadený v obci
alebo ich dať do zberu počas zberových akcií,
ktoré organizujú obce. Odovzdanie starého
spotrebiča do zberu je bezplatné. Nakoľko obce
a mestá neustále budujú nové zberné dvory
a rozvíjajú služby pre svojich občanov v oblasti
zberu starých spotrebičov, občania sa môžu
obrátiť na príslušný mestský/obecný úrad
(odbor životného prostredia). Jeho pracovníci by
mali občanom poradiť ako správne naložiť so
starými spotrebičmi vo svojom bydlisku.
Ďalšou možnosťou je priniesť starý spotrebič
do predajní pri kúpe nového elektrospotrebiča.
Od novembra 2009 sú všetky predajne a servisy
elektrospotrebičov povinné bezplatne realizovať
zber starých spotrebičov od svojich zákazníkov, a to systémom kus za kus. To znamená, že
napríklad pri kúpe novej chladničky predajňa
bezplatne odoberie nepotrebnú starú chladničku. Mnohé predajne tiež realizujú za poplatok
spolu s dovozom nového výrobku do domácností odvoz starého.
Možnosti pre občanov sa týkajú starých elektrovýrobkov určených pre použitie v domácností a nie
pre profesionálne zariadenia akými sú napríklad
chladiace a mraziace pulty používané v predajniach či profesionálne gastrozariadenia. Ŷ

Koordinačné centrum zberu elektroodpadu
– partner obcí a miest pri zbere elektroodpadu
Kolektívne organizácie výrobcov zapísané do
Registra kolektívnych organizácií Ministerstva
životného prostredia SR dnes dobrovoľne
spolupracujú v rámci Koordinačného centra
zberu elektroodpadu (KC ELEKTROODPAD).
Ak majú obce akékoľvek problémy s elektroodpadom - napr. nevedia, na koho sa obrátiť
pri zbere elektroodpadu alebo nie sú spokojné
s doterajším partnerom, môžu kontaktovať
výrobcov prostredníctvom webovej stránky
www.kcelektroodpad.eu alebo telefonovať na
0911 250 211.
Cieľom KC ELEKTROODPAD pritom nie je meniť
už existujúce zmluvné vzťahy obcí - napr. so
zberovými spoločnosťami, s ktorých prácou
v oblasti zberu elektroodpadu sú obce spokojné.
Naopak, KC ELEKTROODPAD chce podporovať fungujúce vzťahy, ktoré zabezpečia, aby
sa vyzbieraný elektroodpad dostal na miesto
jeho ekologickej recyklácie čo najefektívnejšou cestou. Preto je potrebné, aby obce pri
nahlasovaní potreby zberu elektroodpadu
poskytli KC ELEKTROODPAD detailné informácie o množstve a druhu elektroodpadu, jeho
umiestnení a možnosti odvozu, aby mohli KO
nastaviť logistiku zberu a znižovať tak náklady
zberu. Zber a spracovanie elektroodpadu je pre
KO neziskovou činnosťou, ktorej náklady hradia
z recyklačných poplatkov, ktoré platia slovenskí
spotrebitelia pri kúpe nových výrobkov. Preto

Sme kolektívne organizácie výrobcov a dovozcov elektrozariadení zaregistrované na Ministerstve životného prostredia SR.
Spolupracujeme v rámci Koordinačného centra zberu elektroodpadu a snažíme sa tak vyjsť v ústrety obciam a mestám
pri zbere elektroodpadu. Svoje potreby v zbere elektroodpadu nám môžete nahlásiť priamo alebo prostredníctvom našej
spoločnej webovej stránky www.kcelektroodpad.eu alebo telefónneho čísla 0911 250 011.
LOGO%KOLAMP3LOVAKIAPDF

inzercia

Priebežne, počas celého roka 2010 sme v rámci
Public Relations uverejňovali rôzne odborné
články zamerané na oblasť zberu
a nakladania s nefunkčnými svetelnými
zdrojmi.

In October 2010 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.
During the whole 2010 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 newspapers.
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Informačný článok v spoluprácu
s ostatnými kolektívnymi systémami

Pred kúpou elektrozariadení si
väčšina z nás najskôr porovná ich
ceny u rôznych predajcov. Cenové rozdiely nás často prekvapia.
Neraz sa stáva, že najlacnejšie
výrobky predávajú úplne neznámi internetoví predajcovia alebo
„kamenné“ predajne, u ktorých
by sme nízke ceny výrobkov neočakávali.
Prečo je to tak alebo neznalosť zákona neospravedlňuje

Efektívne a ekologické svetelné zdroje majú natrvalo zelenú. Postupne nahrádzajú klasické svetelné zdroje
Komisia Európskeho regulačného parlamentu
zakázala používanie neefektívnych žiaroviek,
čoho dôsledkom je ich postupné vyraďovanie
z výrobného procesu a následne aj z predaja.
V preklade to znamená, že žiarovky, ktoré nás
sprevádzali po mnoho minulých rokov, dostávajú
definitívne zbohom. Nahradia ich ekologickejšie,
trvácnejšie a v konečnom dôsledku aj ekonomickejšie svetelné zdroje.
Toto opatrenie treba chápať tak, že „klasické“ žiarovky sa budú vyraďovať z predaja postupne a nahrádzať už spomínanými ekologickými svetelnými
zdrojmi (kompaktné žiarivky, halogénové žiarovky,
LED žiarovky). Vyraďovanie je rozdelené do viacerých
etáp tak, aby náhradné efektívne typy mohli nahradiť
vyradené typy v dostatočnom množstve a kvalite.
Táto regulácia bude mať priaznivý účinok nielen na životné prostredie, ale aj na financovanie domácností.
Ekologické efekty, ktoré môžeme dosiahnuť
v tomto smere vlastnou iniciatívou sú skutočne hodné

Informačný článok

zreteľa. V posledných rokoch v európskych domácnostiach nainštalovaných cca 3,5 miliardy svetelných
zdrojov. 14% z celkovej spotreby elektrickej energie
sa použije na osvetľovanie. V súčasnosti 85% používaných svetelných zdrojov sú z energetického
hľadiska neefektívne. Náhradou neefektivnych žiaroviek za úsporné zdroje svetla by sa ušetrilo min. 30%
energie.
Vráťme sa ale späť na Slovensko. Pred našimi domácnosťami teraz stojí úloha nezostať ľahostajný voči
tomuto užitočnému dianiu a začať postupne vyraďovať nevyhovujúce žiarovky a vymieňať ich za ekologické žiarivky. Tento proces úspory spotreby energie
bude mať vplyv nielen na naše životné prostredie, ale
pocítia ho aj naše peňaženky.
No aj tu treba postupovať obozretne. A to predovšetkým vo sfére ich následnej likvidácie. Po skončení doby životnosti žiarivky treba ekologicky
spracovať, čoho predpokladom je spätný odber a separovaný zber. Domácnosti, ktoré vyraďujú takéto svetelné zdroje, by sa mali obrátiť na niektorý

Časový harmonogram projektu:
Fáza
Dátum
Svetelné zdroje, ktoré sa nemôžu ďalej predávať
1
1.9.2009
Matované žiarovky (okrem Energetickej Triedy A)
Všetky číre klasické žiarovky od 80W a vyššie
1.9.2010
Číre klasické žiarovky nad 65W
1.9.2011
Číre klasické žiarovky nad 45W
1.9.2012
Číre klasické žiarovky nad 7W
1.9.2013
Svetelné zdroje s päticou S14, S15 alebo S19 s napájacím napätím nižším
ako 60V a bez integrovaného transformátora + zvýšenie požiadaviek na kvalitu
6
1.9.2016
Všetky typy svetelných zdrojov energetickej triedy C
2
3
4
5
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Najlacnejšie spotrebiče
či dodržiavanie zákona?

Každý výrobca či dovozca sa snaží
predávať za čo najvýhodnejšie ceny,
na čom získavajú obe strany – kupujúci aj predávajúci. Výrobcovia a dovozcovia elektrozariadení na Slovensku ako aj v celej Európe sú okrem
iného zo zákona povinní zabezpečovať zber a recykláciu starých elektrozariadení. Náklady súvisiace so zbe-

We have also provided and sent the information
materials to our partners.

Naše články a príspevky boli uverejnené
v odborných ročenkách, v katalógoch,
v dennej i v 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.

ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET

NOVINKY

z partnerských zberných dvorov EKOLAMPu. Ich
presný zoznam možno nájsť aj na www.ekolamp.sk.
V určitom zmysle je domácnostiam pri správnej
likvidácii už nefunkčných svetelných zdrojov nápomocná aj novela Zákona o odpadoch platná od
minulého roka. Na základe tejto novely sú aj predajcovia povinní zabezpečiť spätný odber svetelných
zdrojov, t.j. umožnia občanom pri nákupe novej žiarivky vrátiť nefunkčnú starú žiarivku.
Nie nadarmo sa hovorí, že strojcom našej budúcnosti sme my sami. Spätný odber, separovaný zber
a ekologická likvidácia tohto druhu odpadu nám teraz
ponúka šancu pozitívne ovplyvniť prostredie v ktorom
žijeme, mieru zaťaženia prírody, ovzdušia a v konečnom dôsledku aj kvalitu nášho života v blízkej budúcnosti.
K tejto vízii, vízii zdravšieho životného prostredia,
sa aktívne postavili aj výrobcovia a distribútori osvetľovacej techniky, členovia združenia EKOLAMP Slovakia, ktorí úspešne aplikujú spomínanú smernicu
z dielne Komisie Európskeho regulačného parlamentu.
Združenie EKOLAMP zastrešuje zber a recykláciu
nefunkčných svetelných zdrojov a svietidiel na celom
území Slovenska. Občania, ako koncoví užívatelia
majú možnosť bezplatne odovzdávať žiarivky a výbojky v rámci spätného odberu pri nákupe nových
svetelných zdrojov (kus za kus) a akomkoľvek množstve na ktoromkoľvek z partnerských zberných miest.

hí z nich ešte stále nevedia,
aké sú ich povinnosti týkajúce sa zberu a recyklácie
elektroodpadu.
223/2001, §54c), sú všetci výrobcovia a
dovozcovia, ktorí predávajú svoje výrobky na Slovensku, povinní byť za-

níkov vo svojich predajniach elektro.
Ak tak nerobia, hrozí im pokuta až
16 596,95 €. Zákazníci by sa teda mali zaujímať nielen o cenu výrobku ale
aj o to, či predajňa od nich prevezme
starý spotrebič pri kúpe nového.
Povinnosti v zbere a recyklácii elektroodpadu majú aj zahraniční vý-

písaní do Registra výrobcov elektrozariadení na Ministerstve životného
prostredia SR (MŽP SR) a plniť si svoje povinnosti týkajúce sa nahlasovania 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 recyklácie elektroodpadu, ktoré vyplývajú z jeho členstva v EÚ.
Výrobca či dovozca si plnenie týchto povinností môže značne uľahčiť,

ní, teda takí, ktorí majú sídlo mimo
územia SR ale predávajú svoje výrobky spotrebiteľom na Slovensku. Je to
napríklad internetový predajca, ktorý má sídlo v Čechách ale predáva
na slovenský trh. Elektroodpad, ktorý časom vznikne z takto predaného
elektrozariadenia sa totiž časom stane elektroodpadom na Slovensku, a
teda je potrebné, aby títo predajcovia
ﬁnancovali jeho likvidáciu.
Ak sa výrobca/dovozca nezapíše do
Registra, predajca, ktorý predáva je-

O Podľa nového zákona (zákon č.

robcovia/dovozcovia elektrozariade-

EKOLAMP HOTLINE: 0914/22 44 44
www.ekolamp.sk
ekolamp@ekolamp.sk

POČET ZBERNÝCH MIEST STÁLE RASTIE

POCET
ZBERNÝCH MIEST

EKOLAMP Slovakia

STÁLE RASTIE

EKOLAMP Slovakia

Združenie výrobcov
a distribútorov svetelnej
techniky

the association of manufacturers
and distributors of lighting
equipment

Vaša koordinujúca organizácia pre
zabezpečenie zberu nefunkčných
svetelných zdrojov a svietidiel

Your coordinating organisation for
securing the collection of dysfunctional
light sources and light fittings

Kolektívny systém pre komplexné
plnenie zodpovednosti výrobcov
a dovozcov osvetľovacích
zariadení

A collective system for the
comprehensive fulfilment of
responsibilities of manufacturers and
importers of lighting equipment.

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’.

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)

Žiarivky avýbojky, ktoré používate vo svojich
domovoch ana 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

Separovaným zberom žiariviek
chránite životné prostredie

POSVIETME SI NA EKOLÓGIU

viac informácií nájdete na

www.ekolamp.sk

Inzercia v katalógu

POSVIETME SI NA EKOLÓGIU

Plošná inzercia
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Ak si ﬁrmy neplnia svoje povinnosti v zbere a recyklácii elektroodpadu,
dovážajú spotrebiče zo zahraničia
bez recyklačných poplatkov a na Slovensku ich predávajú, alebo neposkytujú zákazníkom spätný odber,
môžu si dovoliť predávať lacnejšie
výrobky. Hrozia im však vysoké pokuty a navyše na Slovensku sa hromadí budúci elektroodpad, na ktorého likvidácii sa takéto ﬁrmy nezúčastňujú organizačne ani ﬁnančne.
Náklady na jeho likvidáciu budú musieť znášať seriózne ﬁrmy (a teda aj
ich zákazníci), ktoré tieto povinnosti 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 výrobca, dovozca a predajca zabezpečoval
zber a recykláciu elektroodpadu a

Informačný článok v spoluprácu
s ostatnými kolektívnymi systémami

Informačný článok

Reklamný leták

TIP

1

Financovanie
a finančné výsledky

Financing and
financial results

Členovia kolektívneho systému podľa svojho
podielu na trhu odvádzajú do EKOLAMPu
Slovakia členský príspevok, tzv. recyklačný
poplatok.
Tento poplatok predstavuje finančnú čiastku, ktorá
odpovedá nákladom na zber, prepravu a recykláciu
elektrozariadení a na plnenie ostatných
zákonných povinností výrobcov a dovozcov.
Vzhľadom na legislatívne zmeny, ktoré priniesli
so sebou i zvýšené náklady na zber, prepravu
a spracovanie osvetľovacích zariadení sme
analyzovali a prehodnotili pokrytie
vzniknutých nákladov na činnosť EKOLAMPu
Slovakia a pristúpili sme od 1.6.2010 k úprave
výšky recyklačného poplatku u skupiny svietidiel .
U skupiny svetelných zdrojov výška recyklačného
poplatku zostala počas celého roka 2010
nezmenená oproti roku 2009.

In accordance with their market share, the
Collective Scheme participants shall pay to
EKOLAMP the membership fee, so called
“Recycling Fee”.
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. Due to the changes
in legislation accompanied with increasing of costs
for collection , transport and processing of lighting
equipments we have analysed an reevaluated the
covering of the arisen costs related to EKOLAMP
Slovakia activities and we have agreed the adjustment of Recycling fee in case of luminaires valid
since June 1, 2010. In case of lamps the Recycling
fee was not changed in
comparison with the sum valid in 2009.

Recyklačné poplatky kolektívneho systému
EKOLAMP Slovakia sú nasledovné:

Recycling Fee:
Lamps
(without VAT)
Luminaires
(without VAT)

Svetelné zdroje
(bez DPH)
Svietidlá
(bez DPH)

0,17 €/ks
0,40 €/ks
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SÚVAHA

BALANCE SHEET

AKTÍVA

ASSETS

Neobežný majetok
Obežný majetok
Časové rozlíšenie
Majetok spolu

Non-current assets
Curent assets
Accrued assets
Total assets

PASÍVA

LIABILITIES

Vlastné zdroje krytia majetku spolu
Cudzie zdroje spolu
Časové rozlíšenie spolu
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu

Total equity
Total liabilities
Total accrued liabilities
Total equity and liabilities

0,17 €/pc

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

INCOME STATEMENT

0,40 €/pc

Náklady
Výnosy
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Daň z príjmov
Výsledok hosdpodárenia po zdanení

Expenses
Revenues
Profit / Loss before taxation
Income tax
Profit / Loss after taxation
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2009
Netto/Net
57 930
726 087
2 493
786 510

2010
Netto/Net
42 973
894 115
2 966
940 054

2009
Netto/Net
-75 213
861 549
174
786 510

2010
Netto/Net
-75 213
1 001 697
13 570
940 054

2009
Netto/Net
689 901
690 645
744
744
0

2010
Netto/Net
721 176
721 736
560
560
0

Správa nezávislého audítora
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Independent Auditor Report
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Vytlačené na recyklovanom papieri
Printed on recycled paper.
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