Správa
o činnosti
organizácie
zodpovednosti
výrobcov ASEKOL SK pre batérie a akumulátory za
rok 2017 v súlade s § 28 ods. 4 písm. n) a § 28 ods. 9
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 vyhlášky
č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov
vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými
prúdmi odpadov

V Bratislave, dňa 30. 7. 2018
Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor odpadového hospodárstva
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Vec:
Správa o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK pre batérie a
akumulátory za rok 2017.
Spoločnosť ASEKOL SK s. r. o., Bratislava predkladá v súlade s § 28 ods. 4 písm. n) a
§ 28 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a podľa § 3 vyhlášky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených
výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov Správu o činnosti organizácie
zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory za rok 2017.
1. Údaje o množstve vyhradeného prúdu odpadu, pre ktorý organizácia zodpovednosti
výrobcov zabezpečila nakladanie, sa uvádzajú v nasledujúcej Správe o činnosti
organizácie zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory (ďalej len „správa“).
2 a 3. Identifikácia osôb podľa § 28 ods. 9 písm. b) zákona a spôsob zabezpečenia zberu,
zhodnotenia, recyklácie, spracovania a zneškodnenia batérií a akumulátorov podľa § 28
ods. 9 písm. b), c) a i) zákona.
Podľa § 3 ods. 2 a ods. 3 písm. a) vyhlášky č. 373/2015 Z. z. sú údaje so všetkými
informáciami uvedené v Prílohách č. 1, 2 a 3. Údaje podľa § 3 ods. 3 písm. b) a d) vyhlášky č.
373/2015 Z. z. sú pre zber uvedené v Prílohe č. 4, pre dopravu a spracovanie sú údaje uvedené
identické v Prílohách č. 2 a 3. Príloha č. 5 obsahuje zoznam obcí, v ktorých sa zabezpečuje
združené nakladanie s batériami a akumulátormi.
4. Informácie o splnení cieľov a záväzných limitov uvedených v prílohe č. 3 zákona a o
presahujúcom množstve podľa § 28 ods. 9 písm. d) zákona v tejto štruktúre:
a) údaj o množstvovom a percentuálnom rozsahu splnenia záväzných limitov v kalendárnom
roku, za ktorý sa správa vypracováva – OZV ASEKOL SK s.r.o. zabezpečila za rok 2017 zber
na úrovni 319 981 kg batérií a akumulátorov. V prepočte na ciele a záväzné limity
odpadového hospodárstva uvedené v prílohe č. 3 zákona to znamená pre ciele zberu batérií a
akumulátorov plnenie podielu zberu na úrovni 45% z množstva prenosných batérií a

akumulátorov uvedených na trh Slovenskej republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku
a viac ako 100% zo súhrnného množstva automobilových a priemyselných batérií a
akumulátorov uvedených na trh Slovenskej republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku.
Cieľ recyklácie použitých batérií a akumulátorov bol v roku 2017 splnený.
b) množstvový a percentuálny rozsah nesplnenej časti cieľov a záväzných limitov, ak došlo k
ich nesplneniu – ciele a záväzné limity boli splnené. Ku nesplneniu cieľov a záväzných
limitov nedošlo.
c) množstvo odpadu, pre ktorý zabezpečil nakladanie s odpadom na základe účasti na
nakladaní s odpadom podľa § 28 ods. 4 písm. q) zákona – uvedeným spôsobom sa v roku
2017 nenakladalo.
5. Informácie o množstve vyhradených výrobkov uvedených na trh výrobcami batérií a
akumulátorov zastúpenými OZV ASEKOL SK podľa § 28 ods. 9 písm. e) zákona sú
uvedené v Prílohe č. 6.
6. Informácie o spôsobe financovania systému združeného nakladania a nákladoch na
činnosti vykonávané v systéme združeného nakladania s batériami a akumulátormi
podľa § 28 ods. 9 písm. f) až h):
a) výška celkových úhrad od zastúpených výrobcov za jednotlivé vyhradené výrobky
zodpovedajúca údajom vyplývajúcim z účtovníctva – 336 615 EUR
b) výška jednotlivých a celkových nákladových položiek v členení na jednotlivé činnosti
vychádzajúca z úpravy zmluvných vzťahov v rámci systému združeného nakladania s
batériami a akumulátormi a zodpovedajúca údajom vyplývajúcim z účtovníctva – 342 931
EUR
c) informácie o naložení so ziskom a o vyrovnaní so stratou, ak vznikla – valné zhromaždenie
spoločnosti ASEKOL SK s.r.o. vzalo na vedomie správu dozornej rady spoločnosti za rok
2017 o výsledkoch kontrolnej činnosti a o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky
spoločnosti za rok 2017. Zisk spoločnosti za rok 2017 bol zaúčtovaný na ostatné fondy zo
zisku.
d) výška finančných prostriedkov vynaložených na propagačné a vzdelávacie aktivity, ich
stručný opis v súlade s § 7:
Projekty na podporu osvety a zberu v oblasti triedenia elektroodpadu a použitých
batérií
Dôležitou súčasťou práce organizácie zodpovednosti výrobcov je osveta a vzdelávanie
obyvateľstva o triedenom zbere a recyklácii odpadu. ASEKOL SK si veľmi dobre uvedomuje,
že kvalitná osveta a vzdelávanie obyvateľstva o triedení a recyklácii odpadu je základom
dobre fungujúceho systému zberu elektroodpadu a použitých batérií, pretože len uvedomelý
jednotlivec sa stáva jeho súčasťou.

ASEKOL SK sa snaží vzdelávať obyvateľov Slovenska od začiatku svojho pôsobenia na trhu.
Dôležitú úlohu vo vzdelávaní majú projekty s celoslovenskou pôsobnosťou a so širokým
záberom nielen adresátov, ale i komodít. ASEKOL SK však podporuje aj rôzne iné
vzdelávacie projekty a aktivity dostupné pre širokú verejnosť.
Recyklohry
Najrozsiahlejším školským projektom na Slovensku sú Recyklohry, ktorý je zároveň úplne
prvým a najstarším osvetovým projektom organizácie ASEKOL SK. Je to environmentálny
projekt zameraný na propagáciu a vzdelávanie mladej generácie od predškolského veku až po
vek maturitný.
Projekt bol spustený už v roku 2010. Za dobu svojej existencie si získal veľa priaznivcov a
nadviazal partnerstvá s mnohými organizáciami s podobným environmentálnym ale aj
charitatívnym zameraním.
V uplynulom roku 2017 bolo do projektu zapojených viac ako 1200 škôl s 270 000 žiakmi, na
školách je rozmiestených viac ako 1 400 nádob. V roku 2017 sme zároveň dosiahli rekordné
výsledky nielen v zapojení škôl do vyhlásených školských úloh, ale aj v zbere drobného
elektroodpadu a použitých batérií. Podarilo sa nám prostredníctvom aktívnych škôl vyzbierať
95 692 kg elektroodpadu a 16 282 kg použitých batérií. Školy sme za ich aktivitu a pomoc pri
triedení odpadu odmenili hodnotnými cenami podľa ich vlastného výberu z katalógu odmien
vo výške viac ako 17 tisíc eur.
Od začiatku fungovania projektu, teda od roku 2010 sa nám podarilo vyzbierať
neuveriteľných 508 897 kg drobného elektroodpadu a 54 597 kg použitých batérií a
akumulátorov.
ECOcheese
ECOcheese je medzi našimi projektami nováčikom. Jeho cieľom je naučiť ľudí hravou
formou triediť použité batérie a akumulátory. Záujemcovia si môžu zo stránok ecocheese.sk
objednať štýlový box na triedenie batérií v rôznych farbách, ktorý im zdarma doručíme
priamo do poštovej schránky. Projekt sme predstavili v uplynulom roku v bratislavskom
AUPARKU a od tej doby si získava čoraz viac priaznivcov. Rozdistribuovali sme už viac ako
1 000 nádob. Maskotmi projektu sú baterko-myšky Batty, Galvan, Batterko a Valter, ktoré sa
pravidelne ľuďom prihovárajú na Facebooku a nevymýšľajú pre nich len parádne súťaže, ale
prinášajú aj zaujímavé informácie zo sveta batérií. Významným partnerom projektu je
spoločnosť EMOS SK. Viac info na www.ecocheese.sk.
Červeno-biele kontajnery na zber malých elektrospotrebičov
V roku 2017 sa ASEKOLu darilo dosahovať výborné zberové výsledky aj vďaka sieti
červeno-bielych kontajnerov, ktoré sú určené na zber drobného elektroodpadu a použitých
batérií. Obyvatelia Slovenska si pri kúpe nových veľkých elektrospotrebičov už zvykli
odovzdať tie staré priamo v predajni, alebo ich zaniesť na zberný dvor. ASEKOL SK mal
preto už od roku 2016 dôležitú misiu, a to zlepšiť zber aj malých domácich spotrebičov, ako
sú mixéry, fény, hračky či mobilné telefóny. Pomocou týchto kontajnerov sa za rok ich
fungovania podarilo vyzbierať takmer 10 ton elektroodpadu z domácností. Už koncom roka
2016 boli umiestené prvé kontajnery v Trnave a v roku 2017 pribudli v troch slovenských

mestách ďalšie. Kontajnery sa nachádzajú na už existujúcich stojiskách kontajnerov na
triedenie iných zložiek komunálneho odpadu v husto obývaných častiach mesta a pri
nákupných centrách. Cieľom je, aby boli čo najväčšiemu počtu obyvateľov na očiach, a
zároveň aby boli ľahko dostupné.
Misia Modrá Planéta s KOZMIXOM
Misia modrá planéta s Kozmixom je jedinečný projekt, ktorý učiteľovi poskytuje všetky
potrebné materiály na odučenie prierezovej témy Environmentálna výchova na 1. stupni ZŠ.
Projekt spája aktivity v škole a v teréne s kreatívnou hrou a interaktívnymi cvičeniami. Je
ukážkou inovatívneho vyučovania, ktoré je pre žiakov motivujúce a zábavné. Projekt je
inšpirovaný fínskym prístupom k tematickému vyučovaniu, ktoré spája viaceré vyučovacie
predmety do jednej témy. ASEKOL SK bol jedným z hlavných partnerov a čiastočne sa
podieľal na príprave a vydaní edukačného environmentálneho materiálu pre školy, ktorého
cieľom je vzdelávanie žiakov v oblasti triedeného zberu odpadu a recyklácie, nielen
elektroodpadu a použitých batérií. Materiál je dostupný v online i printovej verzii. Viac info
na http://misia.kozmix.sk/
Šrotovné s Hej.sk
Marketingová kampaň a projekt na podporu zberu elektroodpadu a zároveň predaja úsporných
elektrospotrebičov so spol. Elektrosped a.s. prevádzkujúcou e-shop www.hej.sk .
ASEKOL SK okrem rozsiahlejších osvetových a zberových projektov podporuje aj lokálne
environmentálne ladené akcie a aktivity dostupné širokej verejnosti.
Rozprávkový zámok Bojnice
ASEKOL SK bol už tradične partnerom akcie Rozprávkový zámok 2017, kde v poradí už
piaty rok šíril osvetu v priestoroch zámku v Bojniciach počas dvoch júnových týždňov.
Napriek horúcemu počasiu prišlo na zámok takmer 22 tisíc návštevníkov. ASEKOL SK
prispel k rozprávkovej atmosfére a dobrej nálade zaujímavými súťažami a skvelými
odmenami.
ASEKOL SK na festivale Hory a mesto 2017
V tretí marcový týždeň sa v bratislavskom AUPARKU konal už 18. ročník medzinárodného
festivalu horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto 2017 a jedným z hlavných partnerov
tohto podujatia bol i ASEKOL SK. Pre žiakov základných a stredných škôl, ako i pre
ostatných návštevníkov, bolo pripravené veľké náučno - zábavné podujatie Festivalový
náučný chodník. Návštevníci sa tak dozvedeli, prečo je potrebné recyklovať elektroodpad a
použité batérie a kam s nimi, keď doslúžia. Nechýbali ani súťaže o zaujímavé odmeny.
Európsky deň recyklácie batérií 2017
Cieľom Európskeho dňa recyklácie batérií 2017 bolo zvýšiť povedomie verejnosti o potrebe
a užitočnosti triedenia a recyklácie použitých batérií a akumulátorov, preto návštevníkov
obchodného centra Avion v Bratislave čakal v utorok, 5. 9. 2017 od 9:00 do 21:00,
informačný stánok s odborníkmi pripravenými odpovedať na otázky súvisiace so zberom a

recykláciou batérií a informačnými materiálmi, ale aj zberná nádoba na použité batérie.
Sprievodný program tvorili súťaže a kvízy zamerané na zber a recykláciu použitých batérií a
akumulátorov a maskot Baterka Terka. Európsky deň recyklácie použitých batérií a
akumulátorov vyhlasuje každoročne Európske združenie EUCOBAT pri príležitosti narodenín
Luigiho Galvaniho (9. 9. 1737). EUCOBAT je asociáciou združujúcou organizácie, ktoré v
mene výrobcov zabezpečujú v členských krajinách Európskej únie zber použitých batérií.
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia a batérie ASEKOL SK je členom
EUCOBAT, ako jediná spoločnosť zo Slovenska.
V priebehu roka 2017 OZV ASEKOL SK vydala množstvo tlačových správ, ktoré sa
v podobe článkov objavili v celoslovenských médiách, a to tak v printových ako
i elektronických. Propagácia a vzdelávanie prebiehala aj formou platenej reklamy PR
článkov v printových médiách, a to najmä v týždenníku .týždeň, v mesačníku Odpadové
hospodárstvo a Odpady.
Náklady vynaložené na vzdelávacie a edukačné projekty dosiahli v roku 2017 viac ako 112
tisíc EUR.
Edukačná a osvetová činnosť 2017
1.
Recyklohry
2.
Rozprávkový zámok Bojnice 2017
3.
Hory a mesto 2017
4.
Europsky deň recyklácie použitých batérií 2017
5. Projekty Kozmix – misia modrá planéta
6.
Červeno-biele kontajnery
7.
Výstava Fast day 2017
8.
Šrotovné s Hej.sk
9.
Ecocheese
10.
Inzercia (reklama) reklamné materiály
11. Ostatné Reklamné predmety
12.
Tlačové správy
Celkom

Náklady
55 000,00
840,00
650,00
222,00
10 000,00
1 000,00
1 000,00
8 440,00
10 042,00
19 270,00
1 698,00
4 065,00
112 227,00

S pozdravom

……………………………
Mgr. Ronald Blaho
konateľ spoločnosti

PRÍLOHA Č. 1: Identifikácia osôb prostredníctvom ktorých OZV ASEKOL SK s.r.o.
zabezpečila zber batérií a akumulátorov, s uvedením množstva odpadov
PRÍLOHA Č. 2: Identifikácia osôb prostredníctvom ktorých OZV ASEKOL SK s.r.o.
zabezpečila prepravu batérií a akumulátorov
PRÍLOHA Č. 3: Identifikácia osôb prostredníctvom ktorých OZV ASEKOL SK s.r.o.
zabezpečila spracovanie batérií a akumulátorov
PRÍLOHA Č. 4: Zoznam zmluvných partnerov zabezpečujúcich zber a miesta ich zariadení
prostredníctvom ktorých OZV ASEKOL SK s.r.o. zabezpečuje zber batérií a akumulátorov;
Zoznam miest zberu (rozsah pokrytia územia SR v delení na okresy)
PRÍLOHA Č. 5: Zoznam obcí v ktorých OZV ASEKOL SK s.r.o. zabezpečuje združené
nakladanie s batériami a akumulátormi
PRÍLOHA Č. 6: Podľa § 3 ods. 5 písm.a) a b) Vyhlášky 373/2015 Z.z. – Batérie
a akumulátory uvedené na trh v SR výrobcami zastúpenými OZV ASEKOL SK s.r.o. v roku
2017

PRÍLOHA Č. 6: Podľa § 3 ods. 5 písm. a) a b) Vyhlášky č. 373 /2015 Z. z.
Batérie a akumulátory uvedené na trh v SR výrobcami zastúpenými
OZV ASEKOL SK s.r.o. v roku 2017
Hmotnosť batérií a akumulátorov uvedených na trh

Druh batérií a
akumulátorov
prenosné
automobilové
priemyselné

výroba

dovoz

vývoz

uvedené na trh

65856,00
340,00
0,00

414756,00
281169,00
75104,00

(kg)
197117,00
29,00
8214,00

283495,00
281480,00
66890,00

