
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o činnosti organizácie zodpovednosti 

výrobcov ASEKOL SK pre batérie a akumulátory za 

rok 2018 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. 2019                  

 

 

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 2018. 

 

 

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 2018. 

 

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 2018 zber 

na úrovni 549 581 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 46% 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 2018 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 

2018 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 –  382 130 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 – 361 767 

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 

2018 o výsledkoch kontrolnej činnosti a o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky 

spoločnosti za rok 2018. Výsledok hospodárenia spoločnosti za rok 2018 bol schválený 

valným zhromaždením spoločnosti vo výške 0,- EUR. 

 

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 

 

Spoločnosť ASEKOL SK každoročne kladie veľký dôraz na kvalitnú osvetu a vzdelávanie 

verejnosti o potrebe triedenia a recyklácie elektroodpadu, batérií a akumulátorov. Využíva 

k tomu všetky dostupné informačné kanály a špecializované webové a facebookové stránky. 

Minuloročné výsledky zberu opäť potvrdili, že podpora environmentálnych osvetových 

projektov a podujatí má veľký význam. 



 

 

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.   

 

Červeno -biele kontajnery 

 

Zber a recyklácia elektroodpadu majú mimoriadne veľký význam a ASEKOL o tom úspešne 

presviedča širokú verejnosť na Slovensku. Výsledky zberu potvrdili, že budovanie siete 

červeno-bielych kontajnerov je veľmi užitočné. V roku 2018 boli kontajnery rozmiestnené do 

ďalších dvoch miest, do Banskej Bystrice a Piešťan. Aj vďaka nim sa podarilo vyzbierať 

a zrecyklovať viac ako 2000 ton malých elektrospotrebičov, ktoré sa tak stali najpočetnejším 

zbieraným a recyklovaným druhom elektroodpadu. Už 62 kontajnerov sa nachádza na už 

existujúcich stojiskách kontajnerov na triedenie iných zložiek komunálneho odpadu v husto 

obývaných častiach miest a pri nákupných centrách. Cieľom je, aby boli čo najväčšiemu 

počtu obyvateľov na očiach, a zároveň aby boli ľahko dostupné. 

 

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.  

Je to školský environmentálny projekt, ktorý na Slovensku funguje od roku 2010. Je určený 

žiakom materských, základných a stredných škôl s cieľom prehĺbiť ich znalosti v oblasti 

triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným zberom drobného 

elektroodpadu a batérií. Je dôležité, aby si deti vytvárali vzťah k triedeniu odpadu už 

v rannom detstve a v dospelosti ho vnímali ako prirodzenú súčasť svojho života. Toto 

presvedčenie zdieľa aj spoločnosť Orange Slovensko a.s., ktorá je od roku 2018 významným 

partnerom projektu.  

 

RECYKLOHRY v roku 2018 

- Počet škôl zapojených do projektu: 1 253 

- Nádoby na zber umiestnené v školách: 1 401 ks 

- Zozbieraný elektroodpad: 98 084 kg 

- Zozbierané použité batérie: 24 378 kg 

- Odovzdané odmeny pre školy v hodnote: 24 718 € 

 

 

 

 



 

ECOCHEESE 

 

Je to environmentálny projekt zameraný na podporu triedenia a recyklácie použitých batérií a 

akumulátorov, ktorý na Slovensku funguje od roku 2017. Jeho cieľom je naučiť ľudí hravou 

formou triediť použité batérie a akumulátory. Záujemcovia si môžu zo stránok 

www.ecocheese.sk  objednať štýlový box na triedenie batérií v rôznych farbách, ktorý im 

zdarma doručíme priamo do poštovej schránky. Princíp projektu spočíva práve v bezplatnom 

doručení štýlovej nádoby na zber použitých batérií priamo do poštových schránok záujemcov. 

Aktívnym podporovateľom projektu a teda aj triedenia a recyklácie batérií je významný 

partner, výrobca batérií, spoločnosť EMOS SK. Viac info na www.ecocheese.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 . 

 

Lokálne aktivity 

 

ASEKOL SK okrem rozsiahlejších osvetových a zberových projektov podporuje aj lokálne 

environmentálne ladené akcie a aktivity dostupné širokej verejnosti. ASEKOL SK si 

uvedomuje dôležitosť osvety a preto podporuje aj rôzne environmentálne akcie a podujatia, či 

už ako partner (EKOTOPFILM, ZERO WASTE konferencia), alebo organizátor. Cieľom 

každej osvetovej udalosti je upozorniť jednotlivca, že je v procese triedenia veľmi dôležitým 

článkom. Celosvetovo je totiž recyklovaných len 20 % elektroodpadu, čo je stále veľmi málo. 

Aj vďaka osvetovým aktivitám spoločnosti ASEKOL pristupujú Slováci k triedeniu čoraz 

zodpovednejšie. Cieľom je, aby sa triedenie postupne stalo súčasťou zdravého a 

zodpovedného životného štýlu každého jednotlivca.  

 

K akciám, ktoré najviac rezonovali v uplynulom roku, patril Medzinárodný deň elektrodpadu, 

ktorý sa konal v októbri v bratislavskom nákupnom centre Bory Mall a bol zameraný na 

zvyšovanie povedomia verejnosti o potrebe triediť elektroodpad. Na batérie bolo zamerané 

iné podujatie, Európsky týždeň recyklácie použitých batérií, ktoré sa konalo v septembri 

v troch bratislavských obchodných centrách. S projektom ECOCHEESE zavítala spoločnosť 

ASEKOL SK na festival Hory a mesto a tiež na  Rozprávkový zámok do Bojníc. V rámci 

všetkých podujatí sa deti mohli zapojiť do súťaží zameraných na triedenie a recykláciu 

odpadu a zoznámiť sa s maskotmi projektov, ktorí verejnosť pravidelne vzdelávajú na 

Facebooku. 

 

V priebehu roka 2018 OZV ASEKOL SK vydala množstvo tlačových správ,  ktoré sa 

v podobe článkov objavili v celoslovenských médiách, a to tak v printových ako 

i elektronických. Okrem toho správa o červeno-bielych kontajneroch bola témou reportáže 

 ranných i večerných hlavných správ verejnoprávnej televízie RTVS, témou reportáže 

súkromnej televízie TA3, ale i  ranných správ najpočúvanejšieho  rádia Express.  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 2018  viac ako  103 

tisíc EUR.  

http://www.ecocheese.sk/
http://www.ecocheese.sk/
http://www.hej.sk/


 

Edukačná a osvetová činnosť 2018 Náklady 

1. 

Projekty 

Recyklohry 51 849,00 

2. Rozprávkový zámok Bojnice 2018 1000,00 

3. Hory a mesto 2018 750,00 

4. Europsky týždeň  recyklácie použitých batérií 2018 1000,00 

5. Červeno-biele kontajnery 1 000,00 

6. Výstava Fast day 2018 1 000,00 

7. Šrotovné s Hej.sk 15 000,00 

8. Ecocheese 9 000,00 

9. Medzinárodný deň elektroodpadu 2018  500,00 

10. 

Ostatné 

Inzercia (reklama)  reklamné materiály 15 962,00 

11. Reklamné predmety 3 210,00 

12. Tlačové správy 2 800,00 

Celkom  103 071,00 

 

 

S pozdravom 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

…………………………… 

               Mgr. Ronald Blaho 

      konateľ spoločnosti    

 
 

PRÍLOHA Č. 1: Identifikácia osôb prostredníctvom ktorých OZV ASEKOL SK s.r.o. 

zabezpečila zber elektroodpadu, s uvedením množstva odpadov 

PRÍLOHA Č. 2: Identifikácia osôb prostredníctvom ktorých OZV ASEKOL SK s.r.o. 

zabezpečila prepravu elektroodpadu, s uvedením množstva odpadov 

PRÍLOHA Č. 3: Identifikácia osôb prostredníctvom ktorých OZV ASEKOL SK s.r.o. 

zabezpečila spracovanie elektroodpadu, s uvedením množstva odpadov 

PRÍLOHA Č. 4: Zoznam zmluvných partnerov zabezpečujúcich zber a miesta ich zariadení 

prostredníctvom ktorých OZV ASEKOL SK s.r.o. zabezpečuje zber elektroodpadu; 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 elektroodpadom 

PRÍLOHA Č. 6: Podľa § 3 ods. 5 písm.a) a b) Vyhlášky 373/2015 Z.z. - Elektrozariadenia 

uvedené na trh  v SR  výrobcami zastúpenými  OZV ASEKOL SK s.r.o. v roku 2018 

 

 



 

601,68 315 431,92

Hmotnosť batérií a akumulátorov uvedených na trh

Druh batérií a 

akumulátorov

výroba dovoz vývoz uvedené na trh

(kg)

Batérie a akumulátory uvedené na trh  v SR  výrobcami zastúpenými                                                                              

OZV ASEKOL SK s.r.o. v roku 2018

PRÍLOHA č. 6: Podľa § 3 ods. 5 písm. a) a b) Vyhlášky č. 373 /2015 Z. z.

priemyselné 12 415,46 58 751,23 2,01 71 164,68

prenosné 181 721,94 345 060,83 86 154,51 440 628,26

automobilové 0,00 316 033,60

 


