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1 Úvod
Spoločnosť RECYKLOGROUP, a.s., so sídlom Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, IČO:
48 116 441, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:
6126/B je autorizovanou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové
výrobky, ďalej len ako „OZV RECYKLOGROUP“. OZV RECYKLOGROUP svoju činnosť vykonáva
na základe rozhodnutia o udelení autorizácie Č. A: 0133/OBALY/OZV/A/18-1.8 zo dňa 19. 12.
2018. V súlade s ustanovením § 28 ods. 4, písm. z) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len ako „Zákon
o odpadoch“ je OZV povinná vypracovať a zverejniť na svojom webovom sídle správu o
činnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po
uplynutí kalendárneho štvrťroka. Ak ide o organizáciu pre obaly, v správe o činnosti musia byť
obsiahnuté najmä informácie podľa § 28 ods. 9, písm. a), c) až h) Zákona o odpadoch.

V zmysle vyššie uvedených zákonných povinností predkladá a zverejňuje OZV RECYKLOGROUP
správu o svojej činnosti za IV. štvrťrok 2021;

od 01. 10. 2021 - do 31. 12. 2021.

Pre účely vypracovania správy za IV. štvrťrok 2021 boli použité všetky informácie dostupné
OZV RECYKLOGROUP ku dňu 02. 03. 2022.
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2

Základné informácie

2.1 Identifikačné údaje organizácie zodpovednosti výrobcu

názov:
sídlo:

RECYKLOGROUP, a.s.
Záhradnícka 51
821 08 Bratislava – Nové Mesto

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

48 116 441
2120053452
SK2120053452

Zápis:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 6126/B

Autorizácia: Č.A.: 0133/OBALY/OZV/A/18-1.8, zo dňa 19. 12. 2018
webové sídlo: www.recyklogroup.sk
Štatutárny orgán: JUDr. Daniela Medžová, predsedníčka predstavenstva

2.2 O spoločnosti
OZV RECYKLOGORUP je založená a prevádzkovaná slovenskými výrobcami vyhradených
výrobkov a v súlade s udelenou autorizáciou zabezpečuje na základe zmlúv kolektívne plnenie
vyhradených povinností za zastúpených výrobcov pre prúd odpadov z obalov a neobalových
výrobkov.

Pri kolektívnom plnení povinností za zastúpených výrobcov OZV RECYKLOGORUP úzko
spolupracuje so samosprávami miest a obcí na území Slovenska. Dôvodom úzkej spolupráce
so samosprávami je, že Zákon o odpadoch ukladá povinnosť triedenia a zberu jednotlivo
separovaných zložiek v rámci zberu komunálnych odpadov nielen výrobcom, ale aj mestám
a obciam. Mestá a obce sú schopné túto neľahkú povinnosť zvládať najmä financovaním
triedeného zberu výrobcami, prostredníctvom kolektívnych organizácií zodpovednosti
výrobcov. Výrobcovia zastúpení OZV RECYKLOGORUP sa týmto spôsobom významne podieľajú
na dlhodobej udržateľnosti čistého a zdravého životného prostredia na území Slovenska.
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Zberovú činnosť pre OZV RECYKLOGORUP zabezpečujú zmluvní partneri, ktorými sú
renomované spoločnosti v pôsobiace v oblasti nakladania s odpadmi, a tiež, technické služby
či organizačné zložky miest a obcí. Pri výbere partnerov pre výkon činností spojených so
zabezpečením triedeného zberu v mestách a obciach je zo strany OZV RECYKLOGORUP
kladený dôraz na kvalitu a rozsah služieb, striktné dodržiavanie relevantných právnych
noriem, dôsledný výkon zberových činností. Nemenej dôležitým kritériom pre výber
zmluvného partnera v tejto oblasti je primeranosť ponúkanej ceny za služby, ktorého cieľom
nie je dosahovanie ziskov organizáciou zodpovednosti výrobcov, ale nediskriminačný a férový
postoj k zastúpeným partnerom – výrobcom obalov a neobalových výrobkov.

Triedený zber financovaný výrobcami prostredníctvom OZV RECYKLOGORUP sa zabezpečuje v
jednotlivých mestách a obciach so zreteľom na geografickú polohu, topografiu, personálne
a technické vybavenie partnerských zberových spoločností. Ku každému mestu a obci
pristupuje OZV RECYKLOGORUP individuálne, s cieľom zabezpečiť riadny a kontinuálny zber
jednotlivých zložiek triedených odpadov. V zmysle platnej legislatívy sú povinné separovanými
zložkami komunálnych odpadov pre prúd obaly a neobalové výrobky: papier, plasty, sklo,
kovy, drevo a viacvrstvové kompozitné materiály.

2.3 Zbierané zložky triedených odpadov z obalov a neobalových výrobkov

Zberné nádoby určené pre zber papiera sú farebne rozlíšiteľné modrou farbou, nápisom
papier alebo etiketou s popisom. Sú určené pre zber kancelárskeho papiera, novín,
reklamných letákov, papierových obalov, papierovej lepenky a papierových kartónov.

Zberné nádoby nie sú určené pre zber impregnovaného papiera (decht, ...), vysoko
znečisteného papiera (olej, potraviny, ...), povrchovo upravovaného papiera (plast, lak, ...),
iných druhov separovaných zložiek odpadov, zmesového komunálneho odpadu a stavebného
odpadu

Zberné nádoby určené pre zber papiera sú farebne rozlíšiteľné žltou farbou, nápisom plast /
plasty, alebo etiketou s popisom. Sú určené pre zber plastových obalov použitých najmä na
potraviny, nápoje alebo drogériu, fólií, a tiež iné neobalové výrobky z termoplastických
polymérov, akými sú polyetylény (PE) polyetylén tereftaláty (PET), polyetylény s vysokou
hustotou (HDPE) , polypropylény (PP).
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Zberné nádoby nie sú určené na zber nevyprázdnených alebo silne znečistených obalov
a neobalových výrobkov, obalov z chemikálií, ropných látok a olejov, iných druhov
separovaných zložiek odpadov, zmesového komunálneho odpadu.

Zberné nádoby určené pre zber papiera sú farebne rozlíšiteľné zelenou farbou, nápisom sklo,
alebo etiketou s popisom. Sú určené pre zber obalov a neobalových výrobkov zo skla, akými
sú najmä obaly od nápojov (fľaše), potravinové obaly (poháre), sklené výrobky (nápojové
poháre, vázy..), sklené črepy. Dnes sa pre zber skla využíva v prevažnej miere miešaný zber, t.
j. zber sklených odpadov bez rozlíšenia farieb.

Zberné nádoby nie sú určené na zber nevyprázdnených sklených obalov, nesklených uzáverov,
keramiky, porcelánu, elektrických svetelných zdrojov (žiarovky a žiarivky), technických nádob
použitých na uskladňovanie biologických a infekčných materiálov (skúmavky, banky), iných
druhov separovaných zložiek odpadov, zmesového komunálneho odpadu.

Zberné nádoby určené pre zber papiera sú farebne rozlíšiteľné červenou farbou, nápisom kov
/ kovy, alebo etiketou s popisom. Sú určené najmä pre zber obalov a neobalových výrobkov
zo železa a hliníka (Fe, Al) akými sú obaly potravín (konzervová plechovica) a nápojov
(nápojová plechovica), drobné kovové odpady z výrobkov a ich súčastí.

Zberné nádoby nie sú určené na zber nevyprázdnených alebo silne znečistených plechovíc,
plechovíc použitých na uskladnenie náterových hmôt, palív a nebezpečných látok, tlakových
nádob so zvyškovým tlakom (obaly sprejov), iných druhov separovaných zložiek odpadov,
zmesového komunálneho odpadu.

Zberné nádoby určené pre zber papiera sú farebne rozlíšiteľné oranžovou farbou, nápisom
nápojové kartóny / VKM, alebo etiketou s popisom. Sú určené pre zber viacvrstvových obalov
z nápojov a potravín na báze lepenky (šťavy, džúsy, mlieko).

Zberné nádoby nie sú určené na zber nevyprázdnených alebo silne znečistených obalov, iných
druhov separovaných zložiek odpadov, zmesového komunálneho odpadu.
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2.4 Systémové zabezpečenie triedeného zberu
V článku 2.2 tejto správy sme uvádzali, že pre zabezpečovanie činností OZV RECYKLOGROUP
zohľadňuje individuálne a miestne špecifiká, čo je aj dôvodom aplikácie rôznych systémov
zberu separovaných zložiek komunálneho odpadu. V jednotlivých obciach a mestách
kolektívne plnenie povinností za výrobcov z toho dôvodu zabezpečujeme prostredníctvom
výberu konkrétneho systému zo širokej škály zberových systémov. Najvhodnejší systém
zberu sa aplikuje až po dôslednom zvážení a posúdení všetkých relevantných kritérií. Pre zber
sa používajú praxou overené systémy individuálneho, spoločného, kombinovaného
doplnkového a výkupového systému, prípadne ich vzájomné kombinácie.

• individuálny systém zberu
triedené zložky odpadov jednotlivé domácnosti zhromažďujú zvyčajne vo farebne rozlíšených
vreciach 1 rôznych objemov alebo v maloobjemových zberných nádobách, ktoré počas dní
stanovených na základe platného VZN (kalendáru zvozov) zberová spoločnosť odváža na ďalšie
spracovanie.

Tento systém zberu sa využíva najmä pri individuálnej domovej zástavbe. Miera efektivity
zberu je závislá od mnohých faktorov, akými sú napríklad rozloha mesta alebo obce, hustota
osídlenia, všeobecné povedomie o problematike
negatívnych vplyvov spojených
s nedbanlivým nakladaním. V neposlednom rade významnou mierou k efektivite triedeného
zberu individuálnym systémom prispieva aj šírenie osvety prostredníctvom miestnych
samospráv a vzdelávacích inštitúcií.

• spoločný systém zberu
triedené zložky odpadov sa ukladajú v spoločných priestoroch alebo stojiskách do farebne
rozlíšených zberných nádob rôznych objemov, ktoré počas dní stanovených na základe
platného VZN (kalendára zvozov) zberová spoločnosť odváža na ďalšie spracovanie.

Systém spoločného zberu je určený najmä pre bytovú výstavbu a verejné plochy. Pri efektivite
triedeného spoločného zberu zohrávajú významnú úlohu rovnaké faktory ako pri
individuálnom systéme, avšak máme za to, že významnú úlohu v zmysle nižšieho
percentuálneho podielu separovaných zložiek zohráva faktor anonymity; náklady na likvidáciu

1

podľa údajov získaných v rámci výkonu kontrolnej činnosti čistoty separovaného zberu jednotlivých zložiek
odpadov za obdobie II. štvrťroka 2021 na vybranej vzorke obcí, ktoré uskutočnila OZV RECYKLOGROUP, sa javí
ako veľmi efektívny nástroj pri individuálnom systéme zber separovaných zložiek do transparentných
(priehľadných) vriec.
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neseparovaných zložiek komunálnych odpadov sa rozpočítavajú v prevažnej miere pomerne,
v závislosti od počtu užívateľov bytovej jednotky a bez ohľadu na vzniknuté množstvo v
konkrétnej domácnosti, a tiež, absentuje kontrola ukladania jednotlivých zložiek do
spoločných zberných nádob. Aktuálne sa riešeniami zlepšenia separácie zaoberajú viacerí
z našich partnerov pre zber implementáciou systémov váženia a identifikácie jednotlivých
zberných nádob čipmi, čo by mohlo v budúcnosti viesť k významnej miere zvýšenia separácie
nielen pri systéme spoločného ale aj individuálneho triedeného zberu.

• kombinovaný systém zberu
v prípade kombinovaného systému zberu sa jedná o systém individuálny alebo spoločný
s tým rozdielom, že sa vybrané druhy separovaných odpadov zbierajú do spoločných zberných
nádob alebo vriec. V praxi sa pri kombinovanom systéme zberu zbierajú spoločne spolu plasty,
kovy a VKM.

• doplnkový systém zberu
v prípade doplnkového zberu sa jedná o systém, pri ktorom sa zhromažďujú jednotlivé zložky
triedeného odpadu na zbernom mieste (zberný dvor). Doplnkový zber slúži najmä na zber tých
typov triedených odpadov, ktoré nie je možné vzhľadom na ich hmotnosť a rozmery
umiestniť do individuálneho alebo spoločného zberu.

• výkupový systém zberu
nástrojom na zlepšenie miery separácie a zberu komunálnych odpadov na územiach miest
a obcí je tiež výkupový systém zberu, označovaný aj ako výkup druhotných surovín. Suroviny
pod týmto názvom predstavujú všetky zložky triedených odpadov vhodné na ďalšie využitie
v priemysle a obchode, čo je zároveň aj vyjadrením ich vysokého potenciálu recyklácie. Výkup
zabezpečujú v súlade s príslušným oprávnením obchodní partneri OZV RECYKLOGROUP, ktorí
mobilnou formou (najmä papier) a tiež formou „kamennej prevádzky“ (najmä kovy)
zabezpečujú od fyzických a právnických osôb zber vybraných druhov komunálnych odpadov
za finančnú odplatu.
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2.5 Typy zberných nádob
• vrecia:
pre individuálny systém zberu sa používajú najmä plastové vrecia, v závislosti od zbieraného
druhu odpadu buď farebne rozlíšené, alebo transparentné. Vrecia majú rôzny objem
uvádzaný v litroch, najčastejšie v objemoch 60l a 120l. Ďalším kritériom pri vreciach je
pevnosť, ktorá je daná hrúbkou materiálu a udávaná v mikrometroch (μm), ako aj samotný
materiál, najmä polyetylén (PE) a mikrotén (HDPE). Materiálová skladba a hrúbka ovplyvňujú
možnosť jednorazového prípadne viacnásobného použitia.

• zberné nádoby:
v rámci individuálneho, spoločného a doplnkového zberu sa používajú zberné nádoby
označované ako „kuka“ a „kontajnery“. Ako materiál na ich výrobu slúži najmä plast a plech.
Podľa určeného druhu separácie sú farebne rozlíšené celé, alebo len farbou veka. Pri typoch
„kuka“ sa jedná o nádoby s menším objemom udávaným v litroch, najčastejšie používané sú
objemy 120l a 240l. „Kontajnery“ sú zberovými nádobami s väčšou kapacitou, používanými
najmä pre bytovú výstavbu a verejné priestranstvá. Najbežnejšie sa používajú typy
s objemom 1100l, a tiež „zvonové kontajnery“ s objemom 1300l a 1800l určené najmä na
zber skla. Posledné urbanistické trendy ukazujú opodstatnenosť vyžitia veľkoobjemových
„polo zapustených“ kontajnerov pre objemy 3000l a 5000l, umiestňovaných najmä pri väčších
moderných bytových zástavbách.

• veľkoobjemové kontajnery:
veľkoobjemové kontajnery majú využitie najmä pri doplnkovom systéme zberu, umiestňujú sa
prevažne na zberné dvory. Konštrukčným materiálom na ich výrobu je oceľový plech, vyrábajú
sa v rôznych objemoch udávaných v m3, najbežnejšie varianty sú 5m3, 7m3 a 10m3. ďalej sa
líšia konštrukciou na napr. vaňové a abroll.

2.6

Spracovanie, zhodnocovanie a recyklácia odpadov

Primárnou úlohou organizácií zodpovednosti výrobcov nie je len zabezpečenie zberu odpadov,
ale aj ich následné spracovanie, zhodnotenie a recyklácia. Tieto pojmy sú často zamieňané,
avšak z pohľadu legislatívnej úpravy odpadov sú jasne vymedzené a dávajú presný a podrobný
prehľad o plnení stanovených cieľov, ktorých plnenie je pre organizácie zodpovednosti
výrobcov záväzné. OZV RECYKLOGROUP dôsledne dohliada na plnenie stanovených cieľov,
pričom najväčší dôraz kladie na zámer zákonodarcu – zmysluplné a účelné využívanie
materiálnych zdrojov z odpadov získavaných najmä materiálovým zhodnocovaním
a recykláciou. Tieto činnosti zároveň úzko súvisia s celkovým znižovaním podielov
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separovaných zložiek odpadov v zmesovom komunálnom odpade, ako aj so zvyšovaním
podielu recyklovaných odpadov z celkového množstva spracovaného komunálneho odpadu.

•

spracovanie:

je Zákonom o odpadoch definované ako činnosť zneškodňovania alebo zhodnocovania
odpadov vrátane jej prípravy.2 Jedná sa o širší termín, ktorý je nadradený (zahŕňa) termíny
príprava na spracovanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie. Inými slovami, zákon za
spracovanie odpadov považuje aj skládkovanie či spaľovanie.
•

zhodnocovanie odpadov:

je ten druh činností, ktorého výsledkom je využitie odpadov ako náhrady za iné materiály
v širšom hospodárstve alebo výrobe a tiež, aj činnosti súvisiace s prípravou odpadov na
zhodnocovanie. 3 Konkrétny výpočet činností zhodnocovania uvádza Zákon o odpadoch
v prílohe č. 1. V porovnaní s termínom spracovanie ide o užšie vymedzenie; každé
zhodnotenie je v tomto zmysle spracovaním, avšak nie každé spracovanie je zhodnotením,
rozlišovacím kritériom je nahradenie iných materiálov. V tomto prípade sa jedná aj o výrobu
palív a energie alebo spätné získavanie kovov a ich zlúčenín.
•

materiálové zhodnocovanie odpadov:

jedná sa o užšie vymedzenie termínu zhodnocovanie odpadov, pri ktorom sa za zhodnotenie
materiálu považuje príprava na opätovné použitie, recyklácia a spätné zasypávanie, pričom
zhodnocovanie formou výroby palív a iných spôsobov súvisiacich s výrobou energií je z tejto
kategórie vylúčené.

•

recyklácia:

pojem predstavuje najvyšší stupeň využitia odpadov, pri ktorom sa odpad spracúva
využitie na pôvodný účel, a to formou výrobkov, materiálov alebo látok.

pre

Prostredníctvom siete zmluvných partnerov pre jednotlivé druhy separovaných zložiek
komunálneho odpadu OZV RECYKLOGROUP zabezpečuje plnenie jednotlivých cieľov
zhodnocovania a recyklácie odpadov. Výber partnerov pre uvádzané činnosti overuje OZV
RECYKLOGROUP referenčne, miestnym zisťovaním a obhliadkou prevádzok, s dôrazom na

2

viď § 3, ods. 11, Zákona č. 79/2015 Z. z.

3

viď § 3, ods. 13, Zákona č. 79/2015 Z. z.
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kladeným na mieru spoľahlivosti. Predmetom overovania sú rovnako aj kapacitné možnosti a
technologické vybavenie.

2.6.1 Zoznam zmluvných partnerov pre zberové činnosti pre rok 2021
1

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

2

Bezplatná skartácia s.r.o.

3

Brantner Poprad, s.r.o.

4

Brantner Gemer s.r.o.

5

CA - Cargo, s.r.o.

6

GULÁZSI s.r.o.

7

HATER - Handlová spol. s r.o.

8

KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.

9

Komunálne služby Horná Súča, s.r.o., r.s.p.

10

Marius Pedersen, a.s.

11

Mesto Ilava

12

MIKONA plus, s.r.o.

13

Obec Brusno

14

Obec Malé Dvorníky

15

Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.

16

Technické služby mesta Svit

17

Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica

18

Verejnoprospešné služby Stupava

19

Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia, Veľké Úľany
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2.6.2 Zoznam zmluvných partnerov pre zhodnocovanie a recykláciu pre rok 2021
1

Auto Glass Recycling, s.r.o.

2

DURAMOL, s.r.o.

3

ECOPAP s.r.o.

4

Eko – Smart, s.r.o.

4

General Plastic a.s.

5

Greentech Slovakia s.r.o.

6

Hamburger Recycling NZ, s.r.o.

7

KOVOZBER s.r.o.

8

Ľupčianka, s.r.o.

9

Milan Barcaj

10

Slovpaper Collection s.r.o.

11

Tenarry Slovakia s.r.o.

12

Vetropack Nemšová s.r.o.

13

Zberné suroviny Žilina a.s.

2.7 Vzdelávacia a propagačná činnosť
Osveta, vzdelávanie a propagácia so zameraním sa na konečného používateľa sú činnosťami
úzko spätými s dosahovaním vysokých podielov
pri separácii jednotlivých zložiek
komunálnych odpadov, ktoré významnou mierou napomáhajú k plneniu cieľov stanovených
Zákonom o odpadoch. OZV RECYKLOGROUP pri plnení povinností za zastúpených výrobcov
v zmysle §7 vyhlášky č. 373 / 2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených
výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov svojimi propagačnými a vzdelávacími
aktivitami s celoslovenskou ako aj lokálnou pôsobnosťou prispieva k zlepšeniu všeobecného
povedomia o problematike komunálneho odpadu, efektívnej separácii, zhodnocovaniu
a recyklácii.
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2.7.1 Vzdelávania a propagácia s celoslovenskou pôsobnosťou
V rámci celoslovenského pokrytia vzdelávacích a propagačných aktivít uverejňuje OZV
RECYKLOGROUP články a informačné materiály v dennej tlači.

RECYKLOGROUP, a.s., Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, IČO: 48 116 441, zapísaná v OR SR, OS BA I, Odd.: Sa,
Vložka č. 6126/B, www.recyklogroup.sk

Strana 15 z 28

2.7.2 Vzdelávania a propagácia s lokálnou pôsobnosťou
Lokálne aktivity v oblasti osvety, vzdelávania a propagácie sú pripravované v spolupráci
s miestnymi samosprávami podľa individuálnych požiadaviek rôznymi formami akými sú
napríklad propagačné materiály a letáky.
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2.7.3 Informačná kampaň: „Nevhadzuj zvyšky!“ s cieľom na obmedzenie stretu človeka
s medveďom hnedým.
Dňa 15. 07. 2021 oslovil listom OZV RECYKLOGROUP v mene Slovenskej inšpekcie životného
prostredia ( ďalej ako „SIŽP“ ) jej generálny riaditeľ, pán Mgr. Ing. Ján Jenčo, vo veci
spolupráce pri prijímaní opatrení na zamedzenie vnikania medveďov hnedých do intravilánov
miest a obcí Slovenska v oblastiach ich výskytu.
OZV RECYKLOGROUP si v rámci výkonu svojich činností plne uvedomuje dôležitosť požiadavky
na zamedzenie prenikania divej zvery do tesnej blízkosti ľudských obydlí, ktorá je každým
rokom nástojčivejšia a preto vníma výzvu SIŽP vo vzťahu k organizáciám zodpovednosti
výrobcov ako legitímny a logický krok. V liste adresovanom OZV RECYKLOGROUP, generálny
riaditeľ SIŽP jasne definoval oblasť, v rámci ktorej môžu organizácie zodpovednosti výrobcov
účinne prispieť k zlepšeniu aktuálneho stavu a tou sú zberné nádoby na plast. V zberných
nádobách určených separovaný zber plastov sa nachádzajú vo vysokom zastúpení obaly
z potravinárskych výrobkov, ktoré bývajú do nádob často vhadzované aj so zvyškami potravín,
čo výraznou mierou zvyšuje atraktivitu pre divú zver. V dôsledku zvýšenej atraktivity zberných
nádob následne dochádza k čoraz častejším stretom človeka a divej zvery, a to nie len
v bezprostrednom okolí kontajnerových stojísk, ale dochádza k nemu aj v iných častiach miest
a obcí. Najmä stretnutie s medveďom hnedým, ako zástupcom našej najväčšej šelmy medzi
divo žijúcou zverou, môže privodiť fatálne následky. OZV RECYKLOGROP, uvedomujúc si
potrebu prispieť k riešeniu, začal prostredníctvom cielenej kampane medzi obyvateľstvom
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miest a obcí s výskytom medveďa hnedého na územiach svojej pôsobnosti zvyšovať
o problematike povedomie.
2.7.4 Zameranie kampane „Nevhadzuj zvyšky!“:
OZV RECYKLOGROUP informačnú kampaň postavila na dva nosné piliere, ktorými sú
informačná a výstražná časť. Zároveň pri príprave vzala v úvahu, že kampaň by mala byť
cielená na čo najširší okruh obyvateľstva dotknutých miest a obcí, inými slovami; stručne,
jasne a výstižne informovať obyvateľstvo o vzniku rizika stretu a spôsobe, ako sa stretu
vyhnúť.
V informačnej časti kampane prostredníctvom distribúcie obojstranných letákov informuje;
a)
b)
c)
d)

o oblasti výskytu medveďa hnedého,
o zvyšovaní atraktivity zberných nádob zvyškami potravín,
o opatreniach na zníženie atraktivity,
o správnej separácii jednotlivých zložiek odpadov.
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Vo výstražnej časti kampane prostredníctvom výstražného označenia nádob;
a) upozorňuje grafickým znázornením rizika stretu
b) upozorňuje textovou výzvou

3

Mestá a obce v zmluvnej územnej pôsobnosti OZV RECYKLOROUP

OZV RECYKLOGROUP zabezpečuje plnenie povinností za zastúpených výrobcov
prostredníctvom územného pokrytia. Vyjadrením územného pokrytia, ktoré je súborom
miest a obcí v zmluvnej územnej pôsobnosti OZV RECYKLOGROUP je zároveň vyjadrením
plnenia povinností k počtu obyvateľstva žijúceho na danom území vo vzťahu k produkcii
komunálneho odpadu. Inými slovami, OZV RECYKLOGROUP zabezpečuje triedený zber
odpadov výhradne v tých mestách a obciach Slovenskej republiky, s ktorými má platne
uzatvorený zmluvný vzťah o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s
odpadmi z obalov a neobalových výrobkov.
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3.1 Zoznam zmluvných miest a obcí
Zoznam miest a obcí, s ktorými má OZV RECYKLOGROUP platne uzatvorenú zmluvu
o spolupráci pri zabezpečení systému
združeného nakladania s odpadmi z obalov
a neobalových výrobkov k dňu 31. 12. 2021;
P.č.

Názov Obec/Mesto

Okres

IČO

1 Baďan

Banská Štiavnica

00320480

2 Banská Belá

Banská Štiavnica

00320498

3 Banská Štiavnica

Banská Štiavnica

00320501

4 Banský Studenec

Banská Štiavnica

00320510

5 Batizovce

Poprad

00326119

6 Beluj

Banská Štiavnica

00320536

7 Bojničky

Hlohovec

00312274

8 Brusno

Banská Bystrica

00313491

9 Cigeľ

Prievidza

00318027

10 Diakovce

Šaľa

00305898

11 Dulovo

Rimavská Sobota

00649481

12 Gerlachov

Poprad

00326151

13 Horná Súča

Trenčín

00311561

14 Hurbanova Ves

Senec

00305995

15 Chvojnica

Prievidza

00309575

16 Ilava

Ilava

00317331

17 Ilija

Banská Štiavnica

00320692

18 Janíky

Dunajská Streda

00305481

19 Jarovnice

Sabinov

00327212

20 Kameničany

Ilava

00692298

21 Kamenec pod Vtáčnikom

Prievidza

00318167

22 Kanianka

Prievidza

00518239

23 Kľačno

Prievidza

00318183

24 Kozelník

Banská Štiavnica

00647667

25 Lazany

Prievidza

00318221

26 Mad

Dunajská Streda

00800201
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27 Malé Dvorníky

Dunajská Streda

00800210

28 Malinová

Prievidza

00318281

29 Mengusovce

Poprad

00326402

30 Mierovo

Dunajská Streda

00305596

31 Močiar

Banská Štiavnica

00320871

32 Nová Bošáca

Nové Mesto nad Váhom

00311839

33 Pastovce

Levice

00587583

34 Počúvadlo

Banská Štiavnica

00320927

35 Pravenec

Prievidza

00318434

36 Prenčov

Banská Štiavnica

00320943

37 Pusté Úľany

Galanta

00306134

38 Radôstka

Čadca

00314226

39 Sebedražie

Prievidza

00318485

40 Slovenské Ďarmoty

Veľký Krtíš

00319562

41 Stará Bystrica

Čadca

00314307

42 Stupava

Malacky

00305081

43 Sútor

Rimavská Sobota

00319082

44 Svätý Anton

Banská Štiavnica

00320471

45 Svit

Poprad

00326607

46 Štôla

Poprad

00691836

47 Tešedíkovo

Šaľa

00306215

48 Tužina

Prievidza

00318523

49 Važec

Liptovský Mikuláš

00315842

50 Veľké Úľany

Galanta

00306282

51 Veľký Biel

Senec

00305146

52 Vlčany

Šaľa

00306312

53 Žibritov

Banská Štiavnica

00649317

54 Žihárec

Šaľa

00306347
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3.2 Rozsah územného pokrytia
Grafické a percentuálne vyjadrenie rozlohy územia Slovenska, ktoré pokrýva OZV
RECYKLOGROU na základe zmlúv o spolupráci pri zabezpečení systému združeného
nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov k dňu 31. 12. 2021;
3.2.1 Percentuálny rozsah územného pokrytia

Rozsah územného

Rozsah územného

pokrytia (km2)

pokrytia (%)

1086,8

2,22

3.2.2 Grafické znázornenie rozsahu územného pokrytia
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4

Uvedené množstvá obalov a neobalových výrobkov

Výrobcovia zastúpení prostredníctvom OZV RECYKLOGROUP v IV. štvrťroku roku 2021 uviedli
na trh obaly a neobalové výrobky v celkovom množstve 3 198,675 ton. Z celkového
množstva vyhradeného prúdu uvedeného na Slovenský trh tvorili obaly 0,47% a neobalové
výrobky 0,03%

VKM na
Papier a
báze
Kovy
lepenka
lepenky

IV. štvrťrok 2021

Sklo

Plasty
bez PET

OBALY (t)

2086,106

86,4079 105,808 591,9904

IV. štvrťrok 2021

Sklo

Plasty

Papier

NEOBAL. VÝROBKY (t)

87,952

4,293

57,056

PET

4,929

Drevo

129,363

Ostatné

44,452

0,045

4.1 Množstvá obalov uvedených výrobcami za IV. štvrťrok 2021
Obaly umiestnené na trh 4. štvrťrok 2021 (tona)
2500
2086,106
2000

1500

1000
591,9904
500
105,808
86,4079

4,929

129,636

44,452

0,045

0
Uvedene na trh OBALY (t) :
Sklo

Plasty bez PET

PET

Papier a lepenka

VKM na báze lepenky

Kovy

Drevo

Ostatné
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Množstvá neobalových výrobkov uvedených výrobcami za IV. štvrťrok 2021

4.2

Nebalové výrobky umiestnené na trh 4. štvrťrok 2021 (tona)
100
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87,952

80

70
57,056

60
50
40
30
20
4,293

10
0

Uvedené na trh NEOBAL. VÝROBKY (t) :

Sklo

5

Plasty

Papier

Vyzbierané množstvá obalov a neobalových výrobkov

Prostredníctvom zmluvných partnerov zabezpečila OZV RECYKLOGROUP v mestách a obciach
v rámci svojej zmluvnej územnej pôsobnosti zber vyhradeného prúdu odpadov za IV. štvrťrok
2021 v celkovom množstve 1508,497 ton. Zber množstiev jednotlivých zložiek po mesiacoch:

4. štvrťrok 2021

Papier (t)
218,198

Plast (t)
123,385

Sklo (t)
142,938

Kovy (t)
10,711

VKM (t)
6,122

spolu (t)
501,354

212,580

122,808

124,238

10,461

4,975

475,062

229,163

131,452

154,294

10,252

6,920

532,081

659,941

377,645

421,470

31,424

18,017

1508,497

október
november
december
spolu:
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5.1

Percentuálny podiel jednotlivých zložiek odpadov za IV. štvrťrok 2021
Pomerové zloženie triedeného zberu odpadov 4.štvrťrok 2021
Kovy (t)
2%

VKM (t)
1%

Sklo (t)
27%
Papier (t)
45%

Plast (t)
25%

6

Plnenie cieľov

Plnenie záväzných cieľov stanovených Zákonom o odpadoch a inými všeobecne záväznými
právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na vyhradený prúd odpadov, pre ktorý v súlade
s udelenou akreditáciou zabezpečuje OZV RECYKLOGROUP plnenie povinností za zastúpených
výrobcov za obdobie IV. štvrťroku 2021;

6.1

Cieľ zberu

Cieľ zberu pre OZV RECYKLOGROUP bol stanovený na základe prepočtu podielu a potenciálu
vzniku odpadov z obalov a neobalových výrobkov, množstva vytriedených odpadov
a požadovanej úrovne vytriedenia; a to z ohľadom na príslušné referenčné a kalendárne
obdobie.4
výpočet cieľu zberu: CZ pre OZV(m) = (PVO_ZKO x V_ZKO(n-2) + V_TO(n-2)) x UV_TO(m)

Na základe vyššie uvedeného, bol cieľ zberu pre obdobie od 01. 07. 2021 – 30. 06.2022
stanovený pre OZV RECYKLOGROUP na 6056,50 ton5. Z dôvodu, že plnenie stanoveného cieľu
je viazané na obdobie technického roku, budeme jeho plnenie uvádzať v ročnej správe o
činnosti OZV RECYKLOGROUP za rok 2021.

4

Viď príloha č. 10a k Vyhláške č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

5

Pozn: CIEĽ ZBERU PRE OZV PRE OBALY 2020-2021 In: minzp.sk (online) Dostupné na internete:
https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-azoznamy/cz_ozv2021-2022-aktualizacia.pdf (2022-01-27)
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6.2 Ciele zhodnocovania
Ciele zhodnocovania ustanovuje pre jednotlivé prúdy odpadov príloha č. 3 Zákona
o odpadoch. Pri cieľoch zhodnocovania odpadov z obalov a neobalových výrobkov sa
ustanovuje plnenie cieľov v súvislosti;
a.) celkovej miery zhodnocovania
b.) celkovej miery recyklácie
c.) individuálnej miery zhodnocovania pre jednotlivé druhy odpadov
Plnenie cieľov zhodnocovania je viazané na obdobie jedného roka, mieru plnenie cieľov
zhodnocovania budeme uvádzať v ročnej správe o činnosti OZV RECYKLOGROUP za rok 2021.

7

Informácie o financovaní systému združeného nakladania

Systém združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadov bol za obdobie IV. štvrťroku
2021 financovaný výhradne prostredníctvom finančných prostriedkov pochádzajúcich od
výrobcov obalov a neobalových výrobkov zastúpených OZV RECYKLOGROUP. Každý zo
zastúpených výrobcov obalov a neobalových výrobkov má v rámci zmluvného vzťahu s OZV
RECYKLOGROUP individuálne dohodnuté podmienky odplaty za plnenie vyhradených
povinností. Systém financovania je na báze štvrťročných úhrad od zastúpených výrobcov, a to
za obdobie predchádzajúceho štvrťroku.

7.1 Informácie o výške tržieb
Tržby OZV RECYKLOGROUP od zmluvne zastúpených výrobcov za plnenie vyhradených
povinností za obdobie od 01. 10. 2021 do 31. 12. 2021 predstavovali celkovú sumu
270.670,08 €.
Uvedené údaje o výške tržieb od zastúpených výrobcov vychádzajú z účtovníctva OZV
RECYKLOGROUP za IV. kalendárny štvrťrok 2021 a sú uvádzané bez DPH.

7.2 Informácie o výške nákladov
Výška nákladov predstavuje súbor jednotlivých položiek, ktoré OZV RECYKLOGROUP
vynakladá v priamej súvislosti s plnením vyhradených povinností za zastúpených výrobcov.
Jednotlivé nákladové položky zodpovedajú zmluvným dojednaniam s partnerskými zberovými
spoločnosťami, zmluvne dojednaným podmienkam odplaty za spracovanie, zhodnocovanie
a recykláciu odpadov, propagáciu a osvetu, ako aj na iné súvisiace činnosti.
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7.2.1 Celkové náklady na zabezpečenie plnenia vyhradených povinností
Náklady OZV RECYKLOGROUP vynaložené v súvislosti so zabezpečením plnenia vyhradených
povinností za zmluvne zastúpených výrobcov predstavovali za obdobie od 01. 10. 2021 do
31. 12. 2021 celkovú sumu 336.586,48 €.
Uvedené údaje o celkovej výške nákladov od zastúpených výrobcov vychádzajú
účtovníctva OZV RECYKLOGROUP za IV. kalendárny štvrťrok 2021 a sú uvádzané bez DPH.

z

7.2.2 Náklady na zber separovaných zložiek odpadov
Na zabezpečenie výkonu zberových činností jednotlivých separovaných zložiek odpadov OZV
RECYKLOGROUP vynaložila z celkovej sumy nákladov na zabezpečenie plnenia vyhradených
povinností za zmluvne zastúpených výrobcov čiastku vo výške 254.581,51 €.
Uvedené údaje o výške nákladov na zabezpečenie zberových činností vychádzajú z
účtovníctva OZV RECYKLOGROUP za IV. kalendárny štvrťrok 2021 a sú uvádzané bez DPH.

7.2.3 Náklady na výkup jednotlivých odpadových materiálov
Z celkovej sumy nákladov OZV RECYKLOGROUP na zabezpečenie vyhradených povinností za
zmluvne zastúpených výrobcov predstavovali náklady na výkup jednotlivých odpadových
materiálov čiastku vo výške 0.00 €.
Uvedené údaje o čiastkovej výške nákladov na výkup jednotlivých odpadových materiálov
vychádzajú z účtovníctva OZV RECYKLOGROUP za IV. kalendárny štvrťrok 2021 a sú uvádzané
bez DPH.

7.2.4 Náklady na vzdelávacie, propagačné a osvetové aktivity
V rámci propagačných kampaní, vzdelávacích a osvetových aktivít vynaložila OZV
RECYKLOGROUP v období od 01. 10. 2021 do 31. 12. 2021 náklady v čiastke 572,13 €.
Údaje o čiastkovej výške nákladov na propagáciu, vzdelávanie a osvetu vychádzajú
účtovníctva OZV RECYKLOGROUP za IV. kalendárny štvrťrok 2021 a sú uvádzané bez DPH.

z

7.3 Informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnaní straty
OZV RECYKLOGROUP nedisponuje údajmi o priebežnom hospodárskom výsledku, vyčíslovať
a uvádzať hospodársky výsledok za obdobie celého kalendárneho roka 2021 v súlade so
súvisiacimi platnými právnymi predpismi.
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