
V zmysle  zákona  č.  79/2015  Organizácia  zodpovednosti  výrobcov  zverejňuje  na
svojej stránke www.ekolamp.sk Výročnú správu za rok 2016, ktorú v zmysle vyššie
uvedeného  zákona  vypracovala  a zaslala  na  Ministerstvo  životného  prostredia
Slovenskej republiky v Bratislave.

Výročná správa obsahuje rôzne prílohy, ktoré sú k nahliadnutiu v sídle spoločnosti
Ekolamp Slovakia.

http://www.ekolamp.sk/


Výročná správa 2016

v zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015



Základné informácie

Organizácia zodpovednosti výrobcov EKOLAMP Slovakia – združenie výrobcov 
a distribútorov svetelnej techniky

Číslo autorizácie: 0011/OEEZ/OZV/A/16-3.3.
Dátum udelenia autorizácie: 2.5.2016

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

IČO: 37 935 887

IČ DPH: SK 2022012685

e-mail: ekolamp@ekolamp.sk
web: www.ekolamp.sk
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EKOLAMP  Slovakia  je  združenie  výrobcov  a distribútorov  svetelnej  techniky,  založené
14.4.2005.  Bolo  založené  najvýznamnejšími  svetovými  výrobcami  v oblasti  osvetľovacej
techniky. 

EKOLAMP Slovakia je združenie pracujúce na neziskovej báze  a jej základným poslaním je
spravodlivo, otvorene a nediskriminačne zaistiť všetkým jej pridruženým členom - výrobcom
a dovozcom  osvetľovacích  zariadení  -  možnosť  spoločného  plnenia  povinností  podľa
smernice  Európskeho  parlamentu  a Rady  č.  2002/96/ES,  platnej  legislatívy   Slovenskej
republiky,  predovšetkým  nového  Zákona o odpadoch  č. 79/2015, príslušných vyhlášok
a nariadení, 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.  –  Osvetľovacie  zariadenia.  Kategória  č.  5  zahŕňa
výbojové svetelné zdroje, LED svetelné zdroje a svietidlá.  EKOLAMP Slovakia je striktne
orientovaný len na kategóriu č. 5 s cieľom zabezpečiť vysoko kvalitné a profesionálne služby
pre nakladanie s elektroodpadom tejto komodity. Vyžaduje si to špecifickosť tejto kategórie –
veľmi  vysoké  množstvá  uvedené  na  trh  a krehkosť  danej  komodity,  obsah  ortute
(nebezpečnej látky) v niektorých typoch svetelných zdrojov,  vysoké náklady a náročnosť pri
zabezpečovaní zberu a ekologickej recyklácie. 

Ekolamp  Slovakia  získal  autorizáciu  organizácie  zodpovednosti  výrobcov  č.
0011/OEEZ/OZV/A/16-3.3. zo dňa 2.5.2016.

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.
Od tohto obdobia sa v pravidelných intervaloch, v zmysle príslušných predpisov, vykonávajú
recertifikačné audity, externé audity  a dohľady.
Pôvodne získané certifikáty a funkčnosť systému boli preverené príslušnými certifikačnými
orgánmi a platnosť certifikácie bola v plnom rozsahu na ďalšie obdobia predĺžená. 
V roku 2016 bol vykonaný opätovný dohľad, kde bolo skonštatované, že Ekolamp Slovakia
v plnom rozsahu zodpovedá príslušným normám a predpisom. 
Dokumentácia  príslušného  MS  (manažérskeho  systému)  bola  spracovaná  v zhode
s požiadavkami  príslušnej  normy  a poskytovala  dostatočné  informácie  na  adekvátne
a efektívne fungovanie a udržiavanie príslušnej MS. 
Certifikačné  značky  prepožičané  certifikačným  orgánom,  sú  používané  plne  v zhode
s pravidlami určenými certifikačným orgánom.

Orgány združenia EKOLAMP Slovakia sú definované v Stanovách združenia. 
Najvyšším  a rozhodujúcim  orgánom  združenia  je  Valné  zhromaždenie.  Kontrolným
a poradným orgánom  združenia je Správna rada.



EKOLAMP  Slovakia  v roku  2016  zamestnával  celkom  4  zamestnancov.   Zamestnanci
združenia  EKOLAMP  Slovakia  zabezpečujú  komplexne  chod  celej  spoločnosti
a koordinovanie  všetkých  činností súvisiacich  s plnením zákonných povinností výrobcov
a dovozcov osvetľovacích zariadení v zmysle platnej legislatívy.

Základným poslaním EKOLAMPu Slovakia  je  plnenie  všetkých  zákonných  povinností  za
svojich členov v zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015 a ďalších legislatívnych predpisov v
oblasti  nakladania  s elektroodpadom,  t.j.  plnenie  limitov  zberu,  zhodnotenia  a recyklácie
osvetľovacích zariadení. Zabezpečovanie všetkých povinností našich členov sme vykonávali
v zmysle Zmluvy o plnení vyhradených povinností, ktorá v plnej miere nahradila pôvodnú
členskú  zmluvu  a zodpovedá  novému  zákonu  o  odpadoch.  Na  konci  roku  2016  mal
EKOLAMP Slovakia  uzatvorených 138 členských zmlúv. 
V zmysle  zmluvy  o plnení  vyhradených  povinností  a Správnou  radou  schváleného
verifikačného procesu sme aj  v roku 2016 vykonali  kontrolu správnosti  zasielania hlásení
o množstvách uvedených na trh Slovenskej republiky u vybraných členov systému. Kontrolu
na  základe  odsúhlasenia  Správnej  rady  vykonala  nezávislá  audítorská  spoločnosť  BMB
Leitner Bratislava.



K bodu a) ods. 9  Zákona o odpadoch č. 79/2015

Zber nefunkčných svetelných zdrojov a svietidiel sa vykonával priebežne počas celého roka
2016. 
V roku  2016  bolo  celkove  vyzbieraných  190 214  kg lineárnych  žiariviek  a ostatných
výbojových  svetelných  zdrojov  a 2 610   kg LED žiaroviek.  Celkove  bolo  vyzbieraných
192 824 kg nefunkčných svetelných zdrojov.  
Zrecyklovaných bolo  190 214 kg lineárnych žiariviek a ostatných výbojových  svetelných
zdrojov, a 2 610 kg LED žiaroviek.

V roku 2016 bolo vyzbieraných 545 294,00  kg a recyklovaných 545 294 kg svietidiel.

K bodu c) ods. 9 Zákona o odpadoch č. 79/2015

EKOLAMP Slovakia od začiatku svojho vzniku spolupracuje s viacerými partnermi v oblasti
zberu po celom Slovensku a zapája ich do nášho zberného systému. Vďaka tejto dlhoročnej
práci sa podarilo vybudovať rozsiahlu zbernú sieť pre vyradené osvetľovacie zariadenia. 
Zhromažďovanie  vyzbieraných  množstiev  od  110  partnerov zo  153  miest  oddeleného
zberu, ktoré boli vytvorené v našich mestách a obciach v rámci celej Slovenskej republiky
nám  v roku 2016 zabezpečovalo 6 konsolidačných miest. 

Nakoľko jedným z našich základných cieľov je byť bližšie k občanom, zapájame do zbernej
siete aj vysoký počet  samotných predajcov osvetľovacej techniky (obchodní partneri našich
členov) či iné obchodné reťazce pôsobiace na území Slovenskej republiky.  V tejto oblasti
máme 74 zmluvných partnerov. Vyradené osvetľovacie zariadenia, no najmä žiarivky mohli
naši  občania  vrátiť  v 3  529  miestach  spätného  odberu. Na  našej  internetovej  stránke
www.ekolamp.sk funguje  aplikácia,  kde  je  zoznam  všetkých  miest  spätného  odberu
a občania majú možnosť nájsť miesto čo najbližšie k ich bydlisku.
V zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 sme zabezpečili  tzv. zberné miesta (sú definované
zákonom). Ku koncu roka 2016 sme mali 1 522 zberných miest. 

Mobilný  zber  použitých  osvetľovacích  zariadení  z obcí  na  území  ktorých sa  nenachádza
zberný dvor alebo obchod s osvetľovacím zariadením sme zabezpečili  tzv. kombinovanou
prepravou. 

K bodu d) ods. 9 Zákona o odpadoch č. 79/2015

Zber,  recykláciu a zhodnotenie svetelných zdrojov a svietidiel  v roku 2016 pre EKOLAMP
Slovakia naďalej na základe zmlúv zabezpečovali autorizované spoločnosti.

Zber svetelných zdrojov za rok 2016 dosiahol 65,229% (zákonný limit bol 48%)
Zber svietidiel za rok 2016 bol 49,453% (zákonný limit bol 48%)
Celkový  zber nefunkčných osvetľovacích zariadení kategórie č. 5 za rok 2016 bol 
738 118 kg.

http://www.ekolamp.sk/


Prostredníctvom  týchto  spoločností  bola  dosiahnutá  miera  materiálového  zhodnotenia  u
svetelných zdrojov 95,8 %. (Zákonný limit na rok 2016 je 80 %)
U svietidiel bola dosiahnutá miera materiálového zhodnotenia 97,2 % (Zákonný limit na rok
2016 je 75%)

Môžeme konštatovať, že EKOLAMP Slovakia v roku 2016 (v niektorých prípadoch aj 
vysoko prekročil) zákonom stanovené limity zberu, zhodnotia a recyklácie

Plnenie limitov za rok 2016     
       

Ukazovateľ
Svietidlá Svetelné zdroje

limit skutočnosť limit skutočnosť
% % kg % % kg

zber 48,00 49,45 545 294,00 48,00 65,23 192 824,00

zhodnotenie 75,00 97,20 530 027,76 80,00 95,80 181 650,21

recyklácia 55,00 96,00 523 482,24 80,00 95,80 181 650,21
       
Pozn: limit zberu bol stanovený celkove na kategóriu č. 5

Presahujúce množstvá OZV Ekolamp Slovakia v roku 2016 nemal.
  

K bodu e) ods. 9 Zákona o odpadoch č. 79/2015

V roku 2016 sme na trhu s osvetľovacími zariadeniami zaznamenali mierny nárast množstiev
uvedených na trh a pokračovali aj zmeny v štruktúre osvetľovacích zariadení. Prejavuje sa to
hlavne  nárastom sortimentu  LED žiaroviek  a LED svietidiel.  V roku  2016  sa  na  základe
požiadaviek  zákona  č.  79/2016  museli  zvlášť  vykazovať  aj  LED  žiarovky,  ktoré  uviedli
členovia OZV Ekolamp Slovakia na trh.  
V roku 2016 sa uviedlo na trh  1 234 ton  nových osvetľovacích zariadení, z čoho svetelné
zdroje tvorili  154,95  tony a LED žiarovky 153,66 tony.   Svietidiel sa uviedlo na trh 925,41
ton. 
.

K bodu f) ods. 9 Zákona o odpadoch č. 79/2015

Členovia  OZV Ekolamp podľa  svojho  podielu  na  trhu  odvádzajú  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  elektrozariadení  a na  plnenie  ostatných  zákonných  povinností  výrobcov
a dovozcov. 
Recyklačné poplatky kolektívneho systému EKOLAMP Slovakia v roku 2016 boli nasledovné:

Lineárne žiarivky 0,17 €/ks  (bez DPH) do 1.6.2016
Lineárne žiarivky 0,13 €/ks  (bez DPH) od 1.6.2016
Výbojové svetelné zdroje 0,17 €/ks  (bez DPH)
LED svetelné zdroje 0,10 €/ks  (bez DPH)



Svietidlá 0,40 €/ks  (bez DPH)

OZV  EKOLAMP Slovakia je nezisková organizácia a pravidelne sa v nej vykonáva účtovný
audit.  Audítorom  je  nezávislá  audítorská  spoločnosť  BMB  Leitner  Bratislava,  s.r.o.
Kompletná audítorská správa pre určené subjekty je k nahliadnutiu v sídle Ekolamp Slovakia.

Základné ukazovatele: 

K bodu g) ods. 9 Zákona o odpadoch č. 79/2015

Ekolamp Slovakia ako neziskové združenie dosiahol za rok 2016 nulový hospodársky 
výsledok. Na riadnom valnom zhromaždení združenia Ekolamp Slovakia, ktoré sa konalo 
dňa 18.7.2017, sa teda nerozhodovalo ani o návrhu na rozdelenie zisku ani o návrhu na 
vyrovnanie straty.

K bodu h) ods. 9 Zákona o odpadoch č. 79/2015

V marketingových aktivitách (propagačné a vzdelávacie aktivity) sme opätovne kontinuálne
nadväzovali na doterajšiu činnosť a vykonávali sa priebežne počas celého roka. Keďže sa
jedná o oblasť so širokým spektrom účastníkov a aktivít, EKOLAMP Slovakia aj  v roku 2016
sa  zameral na viacero ťažiskových oblastí.  Naše aktivity vychádzajú z cieľov spoločnosti



a sú  zamerané  na  informačnú  a  osvetovú  činnosť,  podporu  rozvoja  zbernej  siete  a 
bezproblémového fungovania  celého systému zberu,  prepravu a recykláciu  osvetľovacích
zariadení. Týmto cieľom bola prispôsobená aj komunikačná stratégia, ktorá bola orientovaná
na všetky cieľové skupiny. Na zabezpečenie týchto aktív sme využili viacero komunikačných
kanálov a metód. 
Komunikačné  aktivity  sa  uskutočňovali  často  v spolupráci  s inými  organizáciami
zodpovednosti  výrobcov  založenými  výrobcami  a  pôsobiacimi  v segmente  nakladania
s elektroodpadom.  Využili  sme  synergické  efekty,  nakoľko  s týmito  organizáciami  úzko
spolupracujeme a máme spoločné ciele.

Stručný popis vzdelávacích a propagačných akcií v roku 2016:
1. Energia v súvislostiach  - pokračovanie výučbového softvéru pre interaktívne tabule

základných  škôl  v rámci  hodín  environmentálnej  výchovy  s cieľom  rozšírenia
vedomostí žiakov základných škôl v tejto oblasti.

2. Ekotopfilm – Ekofestival – Junior festival – prispeli sme cyklom prednášok v rámci
poskytovania  informácií   pre  žiakov  základných  a stredných  škôl  o možnostiach
separovaného zberu svetelných zdrojov.

3. Zber  svetelných  zdrojov  patriacich  do  separovaného  zberu  na  základných
školách  Slovenska  –  rozdistribuovali  sme  1000  zberných  nádob,  15000
informačných letákov a 1000 ks informačných listov na vybrané školy, kde sa bude
uskutočňovať zber. 

4. Ekolamp a Facebook  –  pokračovanie  úspešných  projektov  Myslieť  ekologicky  sa
oplatí  a Ekolamp a facebook.  On-line  komunikácia   prostredníctvom facebooku  so
širokým spektrom užívateľov sa ukázala ako nadmieru úspešná a aj v roku 2016 sme
zaznamenali viacnásobný nárast užívateľov, ktorí pozitíve hodnotili túto aktivitu.

5. Anketovanie – akcia sa uskutočnila v najväčších mestách Slovenska, kde sme získali
zaujímavé  informácie  o správaní  sa  slovenského  spotrebiteľa  v rôznych  oblastiach
Slovenska i o prístupe rôznych vekových skupín.

6. EKOPOŠTA - informačný bulletin o našej činnosti pre členov a partnerov OZV
7. Internetová  stránka  EKOLAMP –  poskytuje  aktuálne  informácie  o činnosti

Ekolampu. Stránka prešla dizajnovou aj užívateľskou úpravou
8. Aplikácie na internetovej stránke EKOLAMP:

a) Klientska zóna slúži len pre členov Ekolampu za účelom zasielania pravidelných
hlásení o množstvách osvetľovacích zariadení uvedených na trh SR

b) Žiadosť  o odvoz  slúži  pre  našich  partnerov  (aj  nezmluvných)  ktorí  majú
vyzbierané  svetelné zdroje a svietidlá určené do separované zberu

c) Evidencia kontajnerov slúži pre potreby Ekolampu i našich zmluvných partnerov,
prostredníctvom ktorej je možné sledovať pohyb kontajnerov

d) Exportné  refundácie  predstavuje  komfortný  elektronický  systém  zasielania
evidencie žiadostí o exportné refundácie.

9. Ostatné  internetové  stránky  –  OZV  Ekolamp  zverejňuje  informácie  aj  na
internetových stránkach iných spoločností

10.Public  relations  –  sporadické  uverejňovanie  informácií  o činnosti  Ekolampu
v rôznych periodikách

11.  Komunikácia  s členmi  –  poskytovanie  základných  informácií  o legislatívnych
zmenách, informačných materiálov a materiálov podľa ich požiadaviek

V zmysle Zákona o odpadoch č 79/2015 a vyhlášky č. 373/2015 o rozšírenej zodpovednosti
výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov (§ 5 a §7)



sme informovali širokú spotrebiteľskú verejnosť o činnosti OZV Ekolamp Slovakia  rôznymi
propagačnými  a vzdelávacími  aktivitami.  Tieto  aktivity  mali  lokálny  i celoštátny  charakter
a uskutočňovali sa ako  raz za kalendárny štvrťrok, tak i v priebehu celého roka. Jednalo sa
o tieto aktivity: 

1. Uverejňovanie inzercie na našom facebooku (napr. aplikácia MSO a MOZ – možnosť
odovzdávania  nefunkčných  svetelných  zdrojov  a svietidiel  do  separovaného  zberu
prostredníctvom našich zmluvných partnerov rozdelených podľa krajov)

2. Uverejňovanie ďalších materiálov na našom facebooku 
3. Inzercia a informácia v časopise Svetlo č. 6 
4. Inzercia a informácia v časopise 21. storočie č. 4/2016 
5. Inzercia a informácia v časopise Parlamentný kuriér 2016 
6. Inzercia v denníku Plus jeden deň z 29.9.2016 
7. Inzercia v denníku Plus jeden deň z 19.12.2016
8. Informácie na webe www.ekolamp.sk

K bodu i) ods. 9 Zákona o odpadoch č. 79/2015

OZV  Ekolamp  Slovakia  zber  svetelných  zdrojov  a svietidiel  v roku  2016  zabezpečoval
prostredníctvom zmluvných partnerov – miesta oddeleného zberu, miesta spätného odber
a zberné  miesta.  Taktiež  poskytoval  tieto  služby  i vybraným  nezmluvným  partnerom  (t.j.
partnerom našich členov a našim ostatným zmluvným partnerom).

Ing. Oliver Čelko Ing. Tomáš Rychetský
Výkonný riaditeľ Výkonný riaditeľ
OZV Ekolamp Slovakia OZV Ekolamp Slovakia

Nové Zámky, 26.7.2017


