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Úvod
Spoločnosti ASEKOL SK s. r. o., so sídlom Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 602
689, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 66339/B (ďalej len
„ASEKOL SK“ alebo „OZV“) bola v súlade s § 89 ods. 1 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o odpadoch“) udelená autorizácia č. 0142/OBALY/OZV/A/19-1.8
na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly.
OZV ASEKOL SK týmto predkladá v zmysle § 28 ods. 4. písm. Z) zákona č. 79/ 2015 Z. z. o odpadoch Správu
o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky, za obdobie 1. štvrťrok 2020.

Informácie o spôsobe zabezpečenia zberu, zhodnotenia, recyklácie, spracovania a zneškodnenia
vyhradeného prúdu odpadu,
ASEKOL SK od 01.01.2020 vytvoril stabilný a dlhodobo udržateľný systém združeného nakladania s vyhradeným
prúdom odpadu z obalov a neobalových výrobkov, ktorý poskytuje výrobcom obalov a neobalových výrobkov
záruku plnenia všetkých povinností v zmysle legislatívy.
Systém združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu sa opiera o:
- systém triedeného zberu odpadu zo spotrebiteľských obalov – komunálne odpady,
- spoluprácu s priemyselnými prevádzkami podchytením zberu skupinových a prepravných obalov priamo
u ich pôvodcov.
ASEKOL SK pri budovaní systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadov – obaly a neobalové
výrobky nadväzuje na systémy triedeného zberu papiera, skla, plastov a kovových obalov, ktoré sú dlhodobo
budované v mestách a obciach na Slovensku.
Systém združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (systém združeného nakladania) ASEKOL SK
zabezpečuje prostredníctvom zmluvných partnerov, ktorí bezprostredne vykonávajú činnosti potrebné na
zabezpečenie zberu, triedenie, úpravu a následnú recykláciu odpadov z obalov a neobalových výrobkov.
Základnými partnermi systému združeného nakladania sú mestá a obce (ktorých zoznam je uvedený nižšie
v tomto dokumente), v ktorých ASEKOL SK na základe zmlúv hradí systém triedeného zberu odpadu pre
komodity papier, plasty, sklo, kovové obaly a viacvrstvové kombinované materiály.
Systém triedeného zberu zabezpečujú na základe zmluvy zberové spoločnosti disponujúce všetkými
nevyhnutnými povoleniami a oprávneniami.
Triedenie a úpravu vyzbieraných odpadov zabezpečujú zmluvní partneri prevádzkujúci triediace linky
a úpravne odpadu.
Recykláciu zabezpečujú recyklačné spoločnosti disponujúce technológiou a oprávneniami na recykláciu
vyžadovaných legislatívou, tak aby bol zabezpečený celý materiálový tok.
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Triedený zber
Systém triedeného zberu je tvorený infraštruktúrou zberu – to znamená zbernými nádobami v rôznych
objemoch avšak zväčša 1100 l, 240 l a 120 l kontajnermi alebo vrecami.
Systém triedeného zberu rozdeľujeme na bring systém, ktorý je tvorený zbernými nádobami väčšieho objemu
(napr. 1 110 l) umiestnenými v dochádzkovej vzdialenosti pre občana spotrebiteľa alebo curb side collection,
tiež sa používa odborný termín door to door collection, to znamená triedenie do vriec alebo nádob
prislúchajúcich ku každej domácnosti, pri ktorých prichádza k zberu spred domu.
Na Slovensku je zaužívaný systém triedeného zberu, ktorý kombinuje oba spomínané systémy. Pre komplexnú
bytovú zástavbu (bytové domy a sídliska) je charakteristický bring systém a individuálnu zástavbu (rodinné
domy) je chakteristický curb side collection v podobe vriec.
Triedený zber sa v jednotlivých obciach líši frekvenciou, ktorou sú kontajneri alebo vrecia zbierané resp.
vyprázdňované. V prípade door to door collection ide zväčša o zvoz (resp. vyprázdňovanie) v intervaloch
jedenkrát za mesiac a v prípade bring systém prichádza k vyprázdňovaniu kontajnerov v intervaloch jedenkrát
za týždeň, poprípade raz alebo dvakrát za mesiac. V niektorých obciach sa frekvencia zvozu líši podľa ročného
obdobia a to tak že počas jarných a letných mesiacov je frekvencia zvozu vyššia.
Súčasťou miestnych systémov triedeného zberu sú i výkupne odpadu, ktoré tvoria doplnok pre komunálne
odpady a zároveň ťažisko pre nakladanie s odpadmi z obalov pochádzajúcich z priemyselných prevádzok. Za
účelom realizácie vyššie uvedenej spolupráce s výkupňami odpadov z obalov a neobalových výrobkov uzatvorila
spoločnosť ASEKOL SK v prvom kalendárnom štvrťroku 2020 zmluvy s výkupňami odpadov nachádzajúcimi sa
v zazmluvnených obciach.
Do systému združeného nakladania zahrnula OZV ASEKOL SK i zberné dvory nachádzajúce sa v zazmluvnených
obciach. Cieľom spolupráce so zbernými dvormi je zvýšenie miery opätovného použitia zozbieraných obalov
a/alebo odpadov z obalov a neobalových výrobkov.

Zoznam obcí, s ktorými je organizácia zodpovednosti výrobcov v zmluvnom vzťahu vo veci
zabezpečenia združeného nakladania s oddelene vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu patriacou
do vyhradeného prúdu odpadu
Zoznam obcí sa nachádza v Prílohe 1.
Súhrnný počet obyvateľov v zmluvných obciach je 59.856 obyvateľov.

Informácie o splnení cieľov a záväzných limitov uvedených v prílohe č. 3 Zákona o odpadoch č. 79/
2015 Z. z. a o presahujúcom množstve podľa §28 ods. 9, písm. d)
ASEKOL SK priebežne pracuje na splnení cieľov a záväzných limitov v zmysle prílohy č. 3 zákona č. 79/ 2015 Z. z.
o odpadoch, ale o ich splnení je možné hovoriť až na konci kalendárneho roka. Výsledky dosiahnuté v tomto
smere v treťom štvrťroku 2021 sú irelevantné a nemajú v rámci ročného plnenia žiadnu výpovednú hodnotu.
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Kapacita triedeného zberu pre OZV ASEKOL SK korešponduje s povinnosťami a potrebami zastúpených
výrobcov.
OZV ASEKOL SK má prostredníctvom zmlúv s obcami/ mestami a zberovými spoločnosťami, zmluve zabezpečenú
dostatočnú kapacitu triedeného zberu na pokrytie povinností zazmluvnených výrobcov.
Množstvo obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh výrobcami v treťom štvrťroku 2021 bol 1.884 t1.
V obciach a mestách, z ktorými má OZV ASEKOL SK uzatvorenú zmluvu, je k trvalému pobytu prihlásených
59.856 obyvateľov.
V treťom štvrťroku 2021 bolo v zazmluvnených obciach vyzbieraných 765 t 2 vytriedeného odpadu z obalov
a neobalových výrobkov.

Informácie o spôsobe financovania systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu
a nákladoch na činnosť vykonávané v systéme združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu
a informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty podľa § 28 ods. 9 písm. f) a g)

Na financovanie združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu sú použité finančné prostriedky
uhradené výrobcami obalov a neobalových výrobkov.
ASEKOL SK nevytvára zisk a všetky finančné prostriedky sú použité na financovanie združeného nakladania
s vyhradeným prúdom odpadu v rozsahu zabezpečenia zberu, prepravy, spracovania, zhodnotenia
a zneškodnenia vyhradeného prúdu odpadu, vrátane jeho prípravy na opätovné použitie a recykláciu, ako i
zabezpečenie infraštruktúry triedeného zberu v potrebnom objeme a na zabezpečenie informovanosti občanov,
náklady na fungovanie OZV.
Náklady na triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov predstavovali v 3. štvrťroku 2021 147.900 €.
Príspevky od výrobcov boli v 3. štvrťroku 2021 vo výške 149.360 €3.

Výška finančných prostriedkov vynaložených na propagačné a vzdelávacie aktivity a stručný popis
týchto aktivít podľa ! 28 ods. 9 písm. h)

Stručný opis informačných a vzdelávacích aktivít
V rámci osvety uskutočňujeme v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
číslo 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými
prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška MŽP SR“) informačné a propagačné aktivity
pravidelným
zverejňovaním
oznamov
na
našom
webovom
sídle
www.asekol.sk,
https://www.asekol.sk/vyrobcovia-dovozcovia-distributori/obaly-a-neobalove-vyrobky/ako-triedit-odpad/, ako
Priebežné údaje za neukončený štvrťrok, údaje k 28.10.2021
Priebežný údaj za neukončený štvrťrok, údaje sú k 28.10.2021
3 Priebežné údaje za evidenčne neukončený štvrťrok, údaje k 28.10.2021

1
2
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aj informujeme konečných používateľov v obci prostredníctvom distribúcie letákov do domácností, inzerciou v
lokálnych médiách, miestneho rozhlasu ako i špeciálnym označením kontajnerov a vriec určených na triedený
zber.
Taktiež uskutočňujeme v súlade s Vyhláškou MŽP SR aj propagačné aktivity s celoslovenskou pôsobnosťou a to
prostredníctvom oznamov v tlači, v rozhlase s celoslovenským pôsobením ako i televízii s celoslovenským
pôsobením.
Za týmto účelom bol v mesačníku Báječná žena uverejnený článok, v denníku Hospodárske noviny bol
uverejnený komentár a tiež v týždenníku Trend bol uverejnený článok.
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Informačné povinnosti si plníme i prostredníctvom blogu na www.sme.sk : https://blog.sme.sk/asekol

Predstavitelia spoločnosti sa zúčastnili a vystúpili na konferencii Odpady 2021.
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Prostredníctvom osvetových aktivít občanov informujeme najmä o dostupných systémoch odoberania
zálohovaných obalov, zbere, o zhodnocovaní a recyklácii odpadov z obalov, ako aj o ich úlohe, ktorou prispievajú́
k zhodnoteniu a recyklácii odpadov z obalov a o význame označení na obaloch, ktoré́ sa na trhu vyskytujú.
V prípade neobalových výrobkov poskytujeme občanom informácie o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z
neobalových výrobkov, ktoré́ sú́ súčasťou komunálnych odpadov, a o potrebe ich účasti na triedenom zbere,
ktorou prispievajú́ k zhodnoteniu a recyklácii odpadov z neobalových výrobkov.
V období druhého kalendárneho štvrťroku od 01.07.2021 do 30.09.20201 spoločnosť ASEKOL SK uskutočnila
v súlade s § 7 ods. 3 písm. b) Vyhlášky MŽP SR propagačné a vzdelávacie aktivity s lokálnym pôsobením na úrovni
obce spôsobom podľa bodu 5. informáciami na výveskách alebo na inom mieste obvykle používanom na
zverejňovanie oznamov v obci v lokalite pôsobenia OZV.
V priebehu tretieho kvartálu 2021 sme vytvorili špeciálny leták pre obce, v ktorých sa vyskytujú medvede,
o potrebe opatrného nakladania s triedeným odpadom, tak aby nelákal medvede.
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V obciach prišlo v rámci vyššie uvedeného obdobia spôsobom podľa § 7 ods. 3 písm. b) bodu 7. Vyhlášky MŽP
SR taktiež k zaslaniu informačných letákov informujúcich občanov o tom, ako triediť odpad, čo kam patrí čo do
nádob a vriec na triedený zber nepatrí.
Nálepky na nádoby boli umiestnené v meste Nováky a obci Zemianske Kostoľany.

Letáky a informácie je možné nájsť i https://www.novaky.sk/download/1585572981USMERNENIE-K.pdf,
https://www.soblahov.sk/wp-content/uploads/2020/04/U%C5%BEito%C4%8Dn%C3%A9-inform%C3%A1cieAko-nakladat-s-odpadom-pri-covid19.pdf.
Letáky s informáciou, ako nakladať s odpadom z osobných ochranných pomôcok boli distribuované i do 1.252
škôl prostredníctvom partnerskej organizácie Recyklohry, ale i výrobcom, ktorí sú klientami OZV ASEKOL SK.
Komunikácia o potrebe a užitočnosti triedenia odpadu bola spustená i prostredníctvom sociálnych sieti a to
predovšetkým prostredníctvom:
- sociálnej siete Facebook, https://www.facebook.com/search/top?q=asekol%20sk, ako i na verejne prístupnom
- youtube kanály spoločnosti https://www.youtube.com/channel/UCs5SpNTdWo5T4P3kQq80JqQ

Výška finančných prostriedkov vynaložená na informačné a osvetové aktivity
Náklady na osvetu a vzdelávania predstavovali v 1. štvrťroku 2021 boli vo výške 7.383 € bez DPH.

Údaje o rozsahu územného pokrytia Slovenskej republiky na účely zabezpečenia zberu vyhradeného
prúdu odpadu
Obce, s ktorými má OZV ASEKOL SK uzatvorené zmluvy sa nachádzajú v okresoch Krupina, Prievidza, Trenčín,
Trnava, Považský Bystrica, Turčianske Teplice.

V Bratislave, dňa 31.10.2021
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