
Aj v minulom roku  sme sa venovali rôznym aktivitám, ktoré mali za 
cieľ zviditeľniť OZV (organizáciu zodpovenosti výrobcov)  EKOLAMP 
Slovakia a zvýšiť povedomie obyvateľstva i ostatnej sféry nášho  
hospodárstva  o ekológii a potrebe separovaného zberu vybraných 
druhov svetelných zdrojov a svietidiel. Naďalej sme boli aktívni 
v zbere nefunkčných osvetľovacích zariadení, t.j. svetelných zdrojov 
a svietidiel patriacich pod dikciu zákona. Uzatvorili sme ďalšie zmluvy 
s mnohými subjektami a rozširovali sme sieť miest spätného 
odberu a miest oddeleného zberu s cieľom priblížiť sa čo najviac  
k spotrebiteľom.  Pracovali sme s už vytvorenou sieťou zberných 
miest, kde sú umiestnené naše zberné nádoby a zároveň sme túto 
sieť rozširovali aj o nové zberné miesta. Zberné miesta sú definované 
novým zákonom o odpadoch č. 79/2015. Do našich aktív bolo  
zahrnutých aj zrealizovanie 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. 

Vážený partner,

Opäť sa Vám hlási naša pravidelná Ekopošta plná zaujímavostí,  
noviniek a správ. Vieme, že teraz prežívate aj Vy hektické obdobie 
a preto o to viac náš teší, že si dokážete nájsť trocha času aj na 
našu Ekopoštu.

ZÁKLADNÚ ÚLOHU ROKU 
2019 SME ÚSPEŠNE ZVLÁDLI 
–  SPLNILI SME CIELE ZBERU, 
RECYKLÁCIE A ZHODNOTENIA  
STANOVENÉ MINISTERSTVOM 

ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY!



Celkové limity zberu, zhodnotenia a recyklácie na rok 2019 stanovené 
Ministerstvom životného prostredia naďalej vychádzali z metodiky, 
kde sa pri stanovení cieľov zberu vychádzalo z priemeru množstiev 
uvedených na trh v jednotlivých kategóriách za posledné tri roky.  
Limity  stanovené pre EKOLAMP Slovakia  boli splnené,  čím sme aj 
pre našich členov v plnej miere zabezpečili plnenie ich základných  
povinností v oblasti nakladania s elektroodpadom vyplývajúcich  
zo zákona. 

Limity boli stanovené a splnené nasledovne:

Podľa zmluvy o plnení vyhradených povinností, ktorú máme  
uzatvorenú s každým našim členom, sme vypracovali „Ohlásenie 
o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom“ na MŽP,  
ktoré bolo v zákonnom termíne zaslané na MŽP a bolo poskytnuté aj 
každému nášmu členovi. Každý náš len obdržal i „Ohlásenie“ za OZV 
Ekolamp, kde boli uvedené súhrnné údaje za celý systém. Zároveň  
každý náš člen obdržal príslušné informácie i certifikát o plnení  
limitov za rok 2019.

Celý rok 2019 sme pracovali s novou kategorizáciou elektrozariadení, 
kde svetelné zdroje sú zaradené do kategórie č. 3, svietidlá patria 
do kategórií 4 a 5. Kategóriu č. 4 tvoria veľké zariadenia – sú to  
elektrozariadenia s vonkajším rozmerom nad 50 cm, a v rámci  
toho aj svietidlá. Kategóriu č. 5 tvoria malé zariadenia -  sú to  
elektrozariadenia s rozmerom do 50 cm, a v rámci toho aj svietidlá. 
V tejto štruktúre sa poskytovali hlásenia od členov o množstvách  
uvedených na trh, zbery aj spracovanie. Následne aj „Ohlásenie“ na 
MŽP sa spracovalo v tejto štruktúre s využitím nových formulárov.



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 certifikát Systému manažérstva kvality ISO 9001:2008  
a certifikát Systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004.

S touto certifikáciou priebežne aktívne pracujeme, vykonávajú sa 
priebežné recertifikačné audity rôzneho charakteru, externé audity 
a dohľady.  Našou snahou je plne zodpovedať certifikačným kritériám  
a rozširovať kvalitu svojich služieb. 

CERTIFIKÁCIA

Nakladanie s elektroodpadom zo svetelných zdrojov a svietidiel  tvorí 
jednu z našich základných a nosných činností.

Pri zabezpečovaní tejto úlohy dlhodobo spolupracujeme  
s certifikovanými spoločnosťami, ktoré pre nás zabezpečovali  
zber, prepravu a ekologickú recykláciu. Nebolo to ináč ani v roku 
2019.  Okrem toho sme vykonávali aj vlastné zbery. Pokračovali sme  
v rozširovaní zbernej siete 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 vo všetkých sledova-
ných kategóriách  boli splnené.

ZBER, PREPRAVA  
A RECYKLÁCIA

CERT I F I K Á T
č. 4212660

Schválil Vytlačil

validity code D8031A50-85D
Overte platnosť certifikátu pomocou tohto kódu na www.ll-c.info

Osvedčujeme a prehlasujeme, že systém environmentálného manažérstva v
spoločnosti

EKOLAMP Slovakia - Združenie výrobcov a
distribútorov svetelnej techniky
Turecká 156/37
94001 Nové Zámky
Slovakia

bol preverený a spĺňa požiadavky normy

ISO 14001:2015

pre predmet činnosti

Zber preprava a recyklácia žiariviek, led
žiaroviek a svietidiel.

Tento certifikát bol vydaný pod číslom 4212660 a je platný od
29. decembra 2018 do 16. decembra 2020.
Dátum vystavenia prvého certifikátu je 17. decembra 2014.

CERT I F I K Á T
č. 4212660

Schválil Vytlačil

validity code 7C6E91AB-EA9
Overte platnosť certifikátu pomocou tohto kódu na www.ll-c.info

Osvedčujeme a prehlasujeme, že systém manažérstva kvality v spoločnosti

EKOLAMP Slovakia - Združenie výrobcov a
distribútorov svetelnej techniky
Turecká 156/37
94001 Nové Zámky
Slovakia

bol preverený a spĺňa požiadavky normy

ISO 9001:2015

pre predmet činnosti

Zber preprava a recyklácia žiariviek, led
žiaroviek a svietidiel.

Tento certifikát bol vydaný pod číslom 4212660 a je platný od
29. decembra 2018 do 16. decembra 2020.
Dátum vystavenia prvého certifikátu je 17. decembra 2014.



Celospoločenský rýchly vývoj marketingových a komunikačných trendov  
sa odzrkadlil aj v činnosti OZV Ekolamp.  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  
a predpokladáme, že v mnohých aktivitách budeme pokračovať aj 
v budúcom roku. 

MARKETINGOVÉ, 
REKLAMNÉ 
A KOMUNIKAČNÉ 
AKTIVITY 

Hoci nový Zákon o odpadoch č. 79/2015 nadobudol účinnosť ešte v roku 
2016 a 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. Aj v roku 2019 vstúpili do platnosti nové 
vyhlášky a nariadenia vzťahujúce sa k tomuto zákonu, týkajúce sa 
činnosti OZV i samotných výrobcov.

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 týkajúce sa preverovania plneni 
a podmienok autorizácie dané zákonom. Nakoľko došlo k zmenám  
v kategorizácii, z MŽP sme obdržali Zmenu rozhodnutia o autorizácii,  
kde sa zohľadnili zákonné zmeny. 

Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme konštatovať, že sa  
potvrdilo, že OZV EKOLAMP Slovakia patrí medzi spoľahlivé, zodpovedné  
a transparentné organizácie v oblasti nakladania s elektroodpadom 
zo svetelných zdrojov a svietidiel.

ZÁKON 
O ODPADOCH 
Č. 79/2015



Marketingovou kampaňou „Ekolamp a Facebook“ sme nadväzovali na 
naše aktivity v minulých rokoch.  Aj v roku 2019 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.  
Doterajšie skúsenosti a poznatky nám hovoria, že sme si vybudovali 
stálu fanúšikovskú základňu a mnohí sa vracajú späť na našu stránku. 
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, pribúda nám aj veľký 
počet nových fanúšikov.  Veľmi nás teší, že na každý náš príspevok 
máme stále vyšší počet „likov“.  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“. Tento projekt má dl-
hodobý charakter, nakoľko každým rokom sa mení aj počet žiakov 
v jednotlivých ročníkoch a pre mnohých prináša nové informácie a po-
znatky. 

Program je bezplatne dostupný širokej verejnosti 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  
aplikácie, 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 pokračujeme v zbere 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 školách z celého  
Slovenska rozmiestnili naše malé  žlté zberné kontajnery spolu  
s informačnými materiálmi. Zber sa uskutočňuje 1x ročne spolu so 
zberom bateriek.  
  



ĎALŠIE 
REKLAMNÉ 
AKTIVITY

V roku 2019 sme pre širokú spotrebiteľskú verejnosť a našich členov 
pripravili aj ďalšie reklamné aktivity s cieľom upriamiť pozornosť na 
OZV Ekolamp a na jej činnosť.

Na jar 2020 Mestký úrad Nové Zámky organizoval akciu „Kam  
s odpadom“, ktorej sme sa aj my zúčastnili. Akcia bola určená pre  
žiakov základných škôl a občanov Nových Zámkoch. Naša výstavná  
expozícia názorne ukázala, ktoré svetelné zdroje patria do separovaného  
zberu a zábavnou formou sme poučili deti aj dospelých o výhodách 
separovania týchto produktov. 

Pripravili sme a bol odvysielaný reklamný spot v rádiu s celoslovenskou  
pôsobnosťou – FUN -  kde hlavný protagonista bol známy slovenský 
moderátor Sajfa. Chceli sme upriamiť pozornosť na separovaný zber 
osvetľovacích zariadení a tým aj zvýšiť environmentálne správanie sa 
nášho obyvateľstva. Tento spot bol prijatý veľmi pozitívne a dostali 
sme viacero spätných reakcií z celého Slovenska. 

Vo Vianočnom období sme pripravili pre našich partnerov a širokú  
verejnosť aj video – vianočnú pesničku. Skladbu zložil leader skupiny  
No Name – Igor Timko. Vo videu vystupovala herečka Monika  
Haasová s detským speváckym zborom. Video sme zaslali našim  
partnerom a spolupracovníkom, bolo zverejnené na našej stránke  
www.ekolamp.sk, na stránke you tube i na niekoľkých ďalších  
internetových stránkach. Video sa stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom, 
nakoľko nevtieravým a milým spôsobom upriamilo pozornosť za zber 
svetelných zdrojov a prispelo k spríjemneniu vianočnej atmosféry.



VÝROČNÁ 
SPRÁVA 
2019

Výročná správa za rok 2019 sa spracovala v roku 2020 až po finančnom  
audite a po spracovaní všetkých relevantných podkladov za rok 2019. 
Nakoľko začiatok roka 2020 do značnej miery ovplyvnila situácia  
s Covidom, konečné spracovanie výročnej správy bolo posunuté,  
keďže ani OZV Ekolamp určité obdobie nefungovalo. Výročnou správou  
sme členov aj širokú verejnosť informovali o našej činnosti  
a o dosiahnutých výsledkoch za rok 2019. 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 a nakoľko v roku 2020 nám končí  
získaná autorizácia, musíme požiadať o predĺženie autorizácie. 
K tomu je potrebné podať žiadosť so všetkými zákonom stanovenými  
prílohami a podkladmi. Ďalšími cieľmi  OZV Ekolamp sú 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. 

Na základe požiadavky Zákona č. 79/2015 sme aj v roku 2019  
vypracovali výročnú správu, ktorú sme v zákone určenej štruktúre 
a v stanovenom termíne poskytli MŽP.



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 hospodárstva 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.

WEB – WWW.EKOLAMP.SK
Naša internetová stránka www.ekolamp.sk bola založená v roku 
2006. 

Od tohto obdobia bol už viackrát vykonaný redizajn jednak v oblasti 
obsahu ale aj grafiky. 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 boli renovované a vykonala sa nich revízia 
a migrácia. 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.

V budúcnosti tiež plánujeme veľké rozšírenie a zmeny na našej  
stránke, aby sa stala ešte viac prehľadnou a poskytovala viac komfortu  
pre užívateľov.



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

EKOLAMP Slovakia -
Združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky 

Turecká ul. 37
940 01 Nové Zámky

www.ekolamp.sk
ekolamp@ekolamp.sk

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 2018 splnili. 


