
Aj v uplynulom období sme naďalej vyvíjali rôzne aktivity, ktoré zviditeľnili OZV 

(organizácia zodpovednosti výrobcov) EKOLAMP Slovakia a zvýšili povedomie oby-

vateľstva i ostatnej sféry nášho hospodárstva  o potrebe separovaného zberu 

vybraných druhov svetelných zdrojov a svietidiel. Aktívne sme ďalej pôsobili v zbere 

nefunkčných osvetľovacích zariadení, t.j. svetelných zdrojov a svietidiel 

patriacich pod dikciu zákona. Rozširovali sme sieť miest spätného odberu  a miest 

oddeleného zberu s cieľom priblížiť sa čo najviac k spotrebiteľom.  V zmysle nového 

Zákona o odpadoch sme vytvorili aj zberné miesta, ktoré sú defi nované novým 

zákonom o odpadoch č. 79/2015. Zároveň sme zrealizovali mnoho zaujímavých 

a pútavých projektov.

Samozrejme, sme Vám aj naďalej hocikedy k dispozícii a veľmi radi Vám poskytneme 

rôzne informácie, ktoré rozšíria Vaše poznatky a pomôžu Vám zorientovať sa  v problematike 

odpadov zo svetelných zdrojov a svietidiel. 

Celkové limity zberu, zhodnotenia a recyklácie na rok 2017 stanovené 

Ministerstvom životného prostredia vychádzali z  metodiky, kde sa pri stanovení cieľov 

zberu sa  vychádzalo z priemeru množstiev uvedených na trh v jednotlivých kategóriách 

za posledné tri roky. Limity  stanovené pre EKOLAMP Slovakia  a na  kategóriu č. 5 – 

Osvetľovacie zariadenia,  boli splnené,  čím sme aj pre našich členov v plnej miere 

zabezpečili plnenie ich základných povinností v oblasti nakladania s elektroodpadom 

vyplývajúcich zo zákona. 

Základnú úlohu roku 2017 sme úspešne 

zvládli –  splnili sme ciele zberu, 

recyklácie a zhodnotenia  stanovené 

Ministerstvom životného prostredia 

Slovenskej republiky!

Vážený partner,

Opäť je tu pre Vás náš internetový časopis – EKOPOŠTA.  

Sme radi, že si tento časopis našiel u Vás stále miesto a teší nás, 

že Vám môžeme ponúknuť aktuálne informácie zo života 

Ekolampu.



Limity pre EKOLAMP Slovakia pre kategóriu č. 5 – Osvetľovacie zariadenie (t,j. svetelné zdroje 

aj svietidlá) boli stanovené a splnené nasledovne:

V zmysle nového Zákona o odpadoch č. 79/2015 a platnej  zmluvy  o plnení vyhradených 

povinností za OZV EKOLAMP Slovakia aj za  každého nášho člena bol spracovaný 

reporting “Ohlásenie o elektrozariadeniach a nakladaní s elektrood-

padom“   a odoslaný  na MŽP v zákonnej lehote. Zároveň každý náš člen  obdržal  informácie 

aj certifi káty o splnení limitov za rok 2017.

Nakladanie s elektroodpadom kategórie č. 5 – Osvetľovacie zariadenia, tvorí jednu z našich 

základných a nosných činností a vykonávame ju v zmysle zmluvy o plnení vyhradených pov-

inností pre našich zmluvných členov a ich partnerov.

Dlhodobo spolupracujeme  s certifi kovanými spoločnosťami, ktoré pre nás zabezpečovali 

zber, prepravu a ekologickú recykláciu. Nebolo to ináč ani v roku 2017.  Okrem toho sme vy-

konávali aj vlastné zbery. Pokračovali sme v rozširovaní zbernej siete pre našich partnerov a 

v zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015 sme zabezpečili aj vytvorenie nových zberných miest 

(okrem miest spätného odberu a miest oddeleného zberu).

Zákonné limity zberu, recyklácie a zhodnotenia boli splnené.

    

Ukazovateľ  Svietidlá   Svetelné zdroje (výbojové)  LED svetelné zdroje  

  limit skutočnosť  limit  skutočnosť  limit  skutočnosť   

  % % kg % % kg % % kg

zber  49,00 59,47 600 307,00 49,00 55,28 165 000,00 49,00 55,28 2 599,00

zhodnotenie  75,00 91,41 548 740,62 80,00 92,71 152 971,50 75,00 94,61 2 459,00

recyklácia   55,00 90,84 845 318,87 80,00 92,71 152 971,50 55,00 94,61 2 459,00

      

      

Zber, 

preprava 

a recyklácia

NOVÉ ZÁMKY, DŇA 24. 04. 2018

ING. OLIVER ČELKO
VÝKONNÝ RIADITEĽ

R ČELKOING OLIVER ČE

OSVEDČENIE
O ZAPOJENÍ SA DO ORGANIZÁCIE ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV

EKOLAMP SLOVAKIA - ZDRUŽENIE VÝROBCOV
A DISTRIBÚTOROV SVETELNEJ TECHNIKY

PRE

NA ZÁKLADE ZMLUVY Č.                      O PLNENÍ VYHRADENÝCH POVINNOSTÍ 
V ORGANIZÁCII ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV

EKOLAMP SLOVAKIA POTVRDZUJEME, 
ŽE ZABEZPEČUJEME PRE PRIDRUŽENÉHO ČLENA 

SPLNENIE JEHO POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÚCICH 
ZO ZÁKONA Č.79/2015 Z.Z. V ZNENÍ NADVÄZUJÚCICH NOVIEL.

OSVEDČENIE ČÍSLO:



Ako sme Vás už v minulých ročníkoch Ekopošty  informovali a mohli ste sa o tom presvedčiť 

aj na našej stránke www.ekolamp.sk, EKOLAMP Slovakia v rámci zvyšovania 

kvality poskytovaných služieb získal certifi kát Systému manažérstva kvality ISO 9001:2008 

a certifi kát Systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004.

S touto certifi káciou priebežne aktívne pracujeme, vykonávajú sa priebežné recertifi kačné 

audity rôzneho charakteru, externé audity a dohľady.  Našou snahou je plne zodpovedať 

certifi kačným kritériám  a rozširovať kvalitu svojich služieb. 

V minulom roku  bol vykonaný  opätovný dohľad  po recertifi kačnom audite, ktorý 

skonštatoval, že všetky predchádzajúce podnety na zlepšovanie boli zrealizované 

a Ekolamp Slovakia v plnom rozsahu zodpovedá príslušným normám a kritériám na 

prepožičanie certifi kačných značiek.

Hoci nový Zákon o odpadoch č.79/2015 nadobudol účinnosť ešte v minulom roku,

priniesol niekoľko zásadných zmien a pravidiel v činnosti OZV, ich členov,  i ostatných 

subjektov pôsobiacich v oblasti odpadového hospodárstva. Prax ukázala, že je nutné 

vykonať niekoľko neodkladných a zásadných noviel a zmien. 

Získanú  AUTORIZÁCIU MŽP na činnosť organizácie  zodpovednosti 

výrobcov pre elektrozariadenia č. 0011/OEEZ/OZV/A/16-3.3 v našej 

každodennej praxi aktívne využívame a zároveň plníme aj našej zákonné povinnosti týka-

júce sa preverovania plnenia podmienok autorizácie dané zákonom.

Certifi kácia

Zákon 

o odpadoch 

č. 79/2015



Môžeme konštatovať, že sa potvrdilo, že OZV EKOLAMP Slovakia patrí medzi spoľahlivé, 

zodpovedné a transparentné organizácie v oblasti nakladania s elektroodpadom. 

Celospoločenský rýchly vývoj marketingových a komunikačných trendov sa odzrkadlil 

aj v činnosti OZV Ekolamp v tejto oblasti.  Naše aktivity sme prispôsobili aktuálnym 

a moderným trendom, využívali sme synergické efekty a nové moderné spôsoby 

komunikácie. Nakoľko výsledky marketingových a komunikačných aktivít sa málokedy 

prejavujú ihneď (je to vlastne „beh na dlhé trate“),  aj náš komunikačný a marketingový 

plán vychádzal z týchto skutočností. V mnohom  nadväzoval na aktivity uskutočňované 

v minulých  obdobiach 

Marketingové, 

reklamné 

a komunikačné 

aktivity 



Marketingovou kampaňou „Ekolamp a Facebook“ sme pokračovali v našich minulých 

marketingových  aktivitách.  Aj v roku 2017 sme si za základný komunikačný kanál 

zvolili facebook, nakoľko doterajšia prax ukázala, že tento marketingový fenomén je 

nadmieru úspešný a pozitívne hodnotený aj v u našich partnerov i ostatných užívateľov 

facebooku.  Facebook používa veľmi vysoké percento internetovej populácie Slovenska 

a aj v oblasti environmentalistiky je veľa aktívnych užívateľov. Veľmi si vážime 

všetkých našich fanúšikov a priateľov, a preto sme pre nich pripravili zaujímavý a pútavý  

projekt. Tento projekt je plánovaný na dlhšie obdobie, fanúšikom a návštevníkom 

nášho facebooku  poskytujeme rôznorodú komunikáciu a zaradili sme aj populárne súťaže, 

do ktorých sa zapája čoraz viac užívateľov. O správnosti rozhodnutia využiť facebook ako 

jeden zo základných zdrojov komunikácie so širokou verejnosťou nás utvrdzuje aj fakt, že 

návštevnosť našej stránky každým rokom rastie, máme aj nových fanúšikov  a už teraz 

sme pri čísle vyše 13 500. Veľmi nás teší, že na každý náš príspevok máme stále vyšší počet 

„like-ov“.  Facebook umožňuje aj remarketing, čo ukazuje na vysokú efektivitu využívania 

tejto formy komunikácie.

https://www.facebook.com/EkolampSlovakia

Ekolamp 

a Facebook 



Edukačné 

programy

Základné školy naďalej majú možnosť využívať edukačný projekt na interaktívnu 

tabuľu „Energia v súvislostiach“.  Program je dostupný na webovej stránke 

http://www.zivica.sk/energiavsuvislostiach/page/softver.  
Tento program bol vypracovaný v spolupráci s environmentálnou organizáciou Živica. 

Bezplatne ho má možnosť využívať každá základná škola a tak si spestriť a obohatiť 

vyučovací proces o zaujímavé poznatky. Podľa reakcií na možnosť využívania tejto apliká-

cie, mnohé základné školy ho využívajú v rámci environmentálnej výchovy a v mnohých 

prípadoch je aj základom  pre tvorbu ich vlastných aktivít.

V spolupráci so spoločnosťou INSA sme sa zapojili do zberu nefunkčných 

elektrozariadení na základných školách. Zberom nefunkčných úsporných 

kompaktných žiariviek sme rozšírili možnosti separovaného zberu 

a zapojenia sa do tejto činnosti aj žiakov základných škôl. Za týmto účelom sme na vyše 

1200 základných škôl z celého Slovenska rozmiestnili naše malé  žlté zberné 

kontajnery spolu s informačnými materiálmi. Zber sa uskutočňuje 1x ročne spolu so 

zberom bateriek.  

Výročná 

správa 

2017 

Za rok 2017 bola spracovaná výročná správa, v ktorej sme členov aj širokú verejnosť 

informovali o našej činnosti o dosiahnutých výsledkoch za rok 2017. 

Táto správa bola spracovaná a zverejnená v elektronickej podobe na našej stránke 

www.ekolamp.sk. Bola poskytnutá aj našim členom a partnerom.

Našim cieľom na nasledujúce obdobie zostáva plne zodpovedať podmienkam 

získanej autorizácie,  plniť stanovené limity zberu, zhodnotenia 

a recyklácie. Naďalej chceme dosahovať vysokú spokojnosť našich partnerov 

vo všetkých oblastiach nakladania s elektroopadom zo svetelných zdrojov a svietidiel 

a  poskytovať kvalitné  a vysoko profesionálne služby. 

http://ekolamp.sk/vyrocne-spravy/



Web – www.ekolamp.sk

Naša internetová stránka www.ekolamp.sk bola založená v roku 2006. Od tohto 

obdobia prešla už viacerými inováciami jednak v oblasti obsahu aj grafi ky. Obnovením 

a vykonaním redizajnu využívajúceho nové moderné technológie, aplikácie a informácie sa 

web stal užívateľsky viac prístupný a informácie uverejnené na tejto stránke je možné 

jednoduchšie využívať a získať. Internetovú stránku naďalej pravidelne aktualizujeme 

a zohľadňujeme v nej aj požiadavky ústredných orgánov ohľadom poskytovania informácií 

o činnosti Ekolampu, záujemcovia tu majú možnosť získať najnovšie,aktuálne 

informácie o Ekolampe. 

Na internetovej stránke aktívne pracujú rôzne aplikácie: klientska zóna, 

žiadosti o odvoz, evidencia kontajnerov a exportné refundácie. 

Všetky tieto aplikácie slúžia pre našich partnerov a ich cieľom je sprehľadnenie 

a zjednodušenie evidencií rôzneho charakteru. Doterajšia prax ukázala, že naši partneri 

aktívne využívajú tieto aplikácie a prípadné nedostatky promptne riešime.

Ostatné webové stránky  

EKOLAMP je zaregistrovaný aj na ďalších internetových portáloch, kde je možnosť 

nájsť informácie o našej činnosti a kontakty na našu spoločnosť. V oblasti informácií 

o dianí v ochrane životného prostredia najviac využívaná je internetová stránka 

www.odpady-portal.sk. Táto stránka poskytuje informácie o odpadovom 

hospodárstve, o legislatíve a pod. Informácie uvádzané na tomto portáli sú veľmi 

nápomocné aj v našej práci a poskytujú široký prehľad o činnosti odpadového hospodárst-

va Slovenskej republiky. Mnohí naši členovia na svojich internetových stránkach tiež 

uvádzajú informácie o Ekolampe, čím deklarujú, že spoluprácou s touto organizáciou 

zabezpečujú environmentálne nakladanie s elektroodpadom zo svetelných 

zdrojov a svietidiel.

http://www.odpady-portal.sk/default.aspx
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Komunikujeme, 

informujeme, 

publikujeme... 

V rámci PR aktivít naďalej vykonávame rôzne marketingové aktivity, informujeme širokú 

spotrebiteľskú verejnosť o našej činnosti a poskytujeme informácie rôzneho charakteru. 

V zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015 každá autorizovaná organizácia 

je povinná v stanovených intervaloch poskytovať informácie širokej spotrebiteľskej 

verejnosti, čo sme v roku 2017 splnili. 

EKOLAMP Slovakia -

Združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky

Turecká ul. 37

940 01 Nové Zámky

www.ekolamp.sk

ekolamp@ekolamp.sk

Kontaktné osoby:

Ing. Oliver Čelko, výkonný riaditeľ   0902/987560

ocelko@ekolamp.sk

Ing. Gabriela Bogdányová, marketingový manažér 0911/436672

gbogdanyova@ekolamp.sk

Ing. Martina Lakatosová, obchodný manažér  0911/324914

mlakatosova@ekolamp.sk

Ing. Vladimír Rácek,  prevádzkový manažér  0914/224444 

zber@ekolamp.sk

ZELENÁ PRE EKOLÓGIU
Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 priniesol veľa noviniek pre všetky zain-
teresované subjekty – výrobcov, dovozcov, zberné dvory, prepravné spoloč-
nosti, recyklátorov a pod.
Ekolamp Slovakia – združenie výrobcov a  distribútorov svetelnej v  zmys-
le tohto zákona získalo autorizáciu Ministerstva životného prostredia SR 
č. 0011/OEEZ/OZV/A/16-3.3 a ako organizácia zodpovednosti výrobcov pre 
svojich zmluvných partnerov zabezpečuje nakladanie s elektroodpadom zo 
svetelných zdrojov a svietidiel. 
Výrobcovia a dovozcovia osvetľovacej techniky majú svoje povinnosti defi-

nované legislatívou, kde sú vyšpecifikované aj typy osvetľovacích zariadení, 
na ktoré sa tieto povinnosti vzťahujú.
Ekolamp Slovakia ponúka  pre všetky zainteresované subjekty ktoré, ešte nie 
sú registrované spoluprácu v zabezpečovaní ich zákonných povinností – re-
gistrácia na MŽP v registri výrobcov a dovozcov elektrozariadení, členstvo 
v OZV Ekolamp, plnenie zákonných povinností  v oblasti zberu a recyklácie, 
reporting, poskytovanie zberných nádob, marketingovej podpory, legisla-
tívny servis a pod.
Informácie o činnosti OZV Ekolampu Slovakia nájdete na www.ekolamp.sk 
a doporučujeme vám do pozornosti aj náš facebook.
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