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ZdruÏenie ENVIDOM je od augusta 2005 riadnym ãlenom prestíÏnej organizácie
WEEE FORUM, ktorá zdruÏuje európske kolektívne systémy
v˘robcov a dovozcov elektrozariadení pre zber a recykláciu elektroodpadu.
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s najväã‰ími spoloãnosÈami zabezpeãujúcimi
zber odpadov na Slovensku, niekoºk˘mi
prepravn˘mi spoloãnosÈami, autorizovan˘mi
spracovateºmi elektroodpadov a ako prv˘
Domáce spotrebiãe sú súãasÈou ná‰ho

systém na Slovensku úspe‰ne zapojil do

Ïivota uÏ desaÈroãia a koneãne sme sa zaãali

spätného odberu star˘ch elektrospotrebiãov

zaoberaÈ aj ich správnym zhodnotením

viac ako 320 elektropredajní po celom

a recykláciou po skonãení ich Ïivotnosti.

Slovensku. ZároveÀ sme zabezpeãili v‰etky

Rok 2005 bol v oblasti zberu a recyklácie

administratívne povinnosti vo vzÈahu

elektroodpadu pre Slovensko prelomov˘,

k Ministerstvu Ïivotného prostredia SR

a preto aj veºmi nároãn˘. Od augusta 2005

a podarilo sa nám splniÈ limity zberu

uloÏili slovenské právne normy v˘robcom

a recyklácie stanovené pre rok 2005.

a dovozcom elektrozariadení povinnosÈ

Ako jeden z prv˘ch spomedzi nov˘ch kolek-

postaraÈ sa o svoje v˘robky po skonãení ich

tívnych systémov v Európe sa ENVIDOM stal

Ïivotnosti. K v˘voju, v˘robe a poskytnutiu

ãlenom prestíÏnej organizácie WEEE Forum

zákonnej záruky poãas pouÏívania u spotre-

zdruÏujúcej európske kolektívne systémy pre

biteºa pribudla veºmi dôleÏitá povinnosÈ

zber a recykláciu elektroodpadu. Pre nás to

zabezpeãiÈ po vyradení elektrozariadenia

znamená prístup ku skúsenostiam a infor-

z uÏívania jeho zber a ekologické zhodnotenie.

máciám z krajín, ktoré sa problematike zberu

ZároveÀ sú v˘robcovia a dovozcovia povinní

a recyklácie elektroodpadu venujú dlhodobo,

podieºaÈ sa svojim podielom na trhu

ako aj zapojenie sa do spoloãn˘ch projektov

na zabezpeãení zberu a recyklácie tzv.

v tejto oblasti.

historického elektroodpadu, teda o v˘robky
uvedené na trh do 13. augusta 2005, ktor˘ch

V novom systéme zberu a recyklácie

pôvodní v˘robcovia uÏ v mnoh˘ch prípadoch

zohrávajú mimoriadne dôleÏitú úlohu predo-

zanikli.

v‰etk˘m koneãní spotrebitelia, pretoÏe iba
od nich záleÏí, ão urobia s nepotrebn˘mi

Aby v˘robcovia a dovozcovia elektrospo-

elektrov˘robkami, keì doslúÏia. Dnes majú,

trebiãov splnili túto svoju zákonnú povinnosÈ,

aj vìaka ãinnosti systému ENVIDOM,

zaloÏili v marci 2005 neziskové zdruÏenie

k dispozícii viacero moÏností, ako so star˘mi

ENVIDOM, ktorého cieºom je vytvoriÈ efektívny

spotrebiãmi správne naloÏiÈ. Nás te‰í najmä

systém zberu a recyklácie odpadu z veºk˘ch

skutoãnosÈ, Ïe poãet Slovákov, ktorí tieto

a mal˘ch domácich spotrebiãov s víziou

moÏnosti vyuÏívajú, sa poãas roka 2005

nájsÈ dlhodobé rie‰enie problému nakladania

neustále zvy‰oval a pre mnoh˘ch sa ekolo-

s elektroodpadom. Zakladateºmi a úãastníkmi

gické nakladanie s elektroodpadom stáva

zdruÏenia ENVIDOM sú najv˘znamnej‰í

vyjadrením Ïivotného postoja.

v˘robcovia a dovozcovia domácich spotrebiãov pôsobiaci na Slovensku, ktorí uÏ

V roku 2006 pred nami stoja nemenej

v priebehu roka 2004 rie‰ili problémy súvisiace

nároãné úlohy ako v uplynulom roku, a to

s budúcim fungovaním tohto zdruÏenia,

vyzbieraÈ a zrecyklovaÈ aÏ 5 000 ton elektro-

a to najmä legislatívne prostredie, otázky

odpadu. Verím, Ïe sa nám to spoloãn˘m

právnej formy, základného poslania a aktivít

úsilím podarí, a pomôÏeme tak prostrediu,

zdruÏenia ako aj nemenej dôleÏité otázky

v ktorom Ïijeme.
Martin Ciran

financovania. Vìaka tomuto úsiliu vznikol

generálny riaditeº

najväã‰í kolektívny systém na Slovensku,

zdruÏenia ENVIDOM

ktor˘ stavia predov‰etk˘m na zásade

1

O Z D R U Ž E N Í E N V I D O M
ZdruÏenie v˘robcov elektrospotrebiãov pre
recykláciu ENVIDOM zaloÏili 15. marca 2005
desiati v˘znamní v˘robcovia a dovozcovia
domácich spotrebiãov pôsobiaci na Slovensku
ako neziskovú organizáciu za úãelom vytvorenia a riadenia kolektívneho systému zberu
a recyklácie odpadov z veºk˘ch a mal˘ch
domácich spotrebiãov. Na základe zmluvy
ENVIDOM prevezme na seba zodpovednosÈ
a zabezpeãuje nasledovné povinnosti v˘robcov
a dovozcov domácich spotrebiãov stanovené
zákonom o odpadoch:

Systém zberu, recyklácie a financovania v kolektívnom systéme ENVIDOM
FIRMY

DOMÁCNOSTI

MALOOBCHOD
(spätn˘ odber 1:1)

OBCE a ZBERNÉ DVORY
(oddelen˘ + mobiln˘ zber)

V
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p
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V¯ROBCOVIA
a DOVOZCOVIA

SPRACOVATELIA

• registrácia na Ministerstve Ïivotného
prostredia (MÎP) SR
• pravideln˘ reporting na MÎP SR o mnoÏstve elektrozariadení uveden˘ch na trh
a mnoÏstve recyklovaného a zhodnoteného elektroodpadu

Toky elektroodpadu

·TÁTNE ORGÁNY
(registrácia, dohºad)

Finanãné toky

POSTAVENIE KOLEKTÍVNEHO SYSTÉMU ENVIDOM NA TRHU ODPADOV Z EEZ
• finanãné a organizaãné zabezpeãenie
povinností v oblasti historického aj
nového odpadu:
- spätn˘ odber a oddelen˘ zber elektroodpadov z domácností
- logistika, spracovanie, recyklácia a zhodnotenie elektroodpadov
- bezpeãné zne‰kodnenie nebezpeãn˘ch
látok prostredníctvom autorizovan˘ch
spracovateºov

Kolektívny systém ENVIDOM má 54 úãastníkov s veºmi v˘znamn˘m podielom
na trhu v oboch kategóriách elektrozariadení
Podiel úãastníkov
ENVIDOMu v kategórii 1 Veºké domáce spotrebiãe (VDS)

Z toho podiel v skupine
chladiacich zariadení
17%
Zakladatelia ENVIDOM

83%

12%

• splnenie limitov zberu a recyklácie

Zakladatelia ENVIDOM
Ostatní úãastníci ENVIDOM

76%

12%

Ostatní v˘robcovia zdruÏení
v in˘ch kolektívnych systémoch

ZÁSADY SYSTÉMU ENVIDOM

Ostatní úãastníci

Z toho podiel v skupine
ostatn˘ch veºk˘ch
domácich spotrebiãov
6%
Zakladatelia ENVIDOM

Základn˘mi zásadami fungovania zdruÏenia ENVIDOM sú:
1. neziskovosÈ

94%

Úãastníci ENVIDOMu v roku 2004 uviedli na trh 22 128 ton VDS (88%) z celkového mnoÏstva 25 190 ton
(úãastníci ostatn˘ch kolektívnych systémov).

2. transparentnosÈ finanãn˘ch tokov a tokov
odpadov a materiálov = priame financovanie a kontrola zberu, prepravy a spracovania elektroodpadov
3. efektívnosÈ = ENVIDOM sa snaÏí pracovaÈ tak, aby sa proces zberu a recyklácie
elektroodpadu uskutoãÀoval pri minimálnych nákladoch a zbytoãne finanãne
nezaÈaÏoval úãastníkov systému aj
slovensk˘ch spotrebiteºov
4. komunikácia = ENVIDOM informuje
spotrebiteºov o moÏnostiach odovzdania
elektroodpadu, zberov˘ch akciách,
prevencii a zásadách správneho
zaobchádzania s elektroodpadom
5. ochrana záujmov spotrebiteºov
a úãastníkov systému

Ostatní úãastníci

Podiel úãastníkov
ENVIDOMu v kategórii 2 Malé domáce spotrebiãe (MDS)

Z toho podiel v skupine
vysávaãov
31%
Zakladatelia ENVIDOM
Ostatní úãastníci

69%

28%

36%

Zakladatelia ENVIDOM
Ostatní úãastníci ENVIDOM
Ostatní v˘robcovia zdruÏení
v in˘ch kolektívnych systémoch

36%

Z toho podiel v skupine
ostatn˘ch mal˘ch
domácich spotrebiãov
40%
Zakladatelia ENVIDOM

60%

Ostatní úãastníci

Úãastníci ENVIDOMu v roku 2004 uviedli na trh 2 220 ton MDS (72%) z celkového mnoÏstva 3 066 ton
(úãastníci ostatn˘ch kolektívnych systémov).
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O Z D R U Ž E N Í E N V I D O M
Na Slovensku je v súãasnosti deklarovan˘ch
10 kolektívnych systémov, z toho 5 je zaloÏen˘ch v˘robcami a dovozcami elektrick˘ch
a elektronick˘ch zariadení (EEZ). Celková
veºkosÈ trhu elektrick˘ch a elektronick˘ch
v˘robkov urãen˘ch pre domácnosti zaraden˘ch
do kategórií 1 aÏ 7 predstavovala v roku 2004,
podºa údajov od jednotliv˘ch spoloãností,
44 tisíc ton, z ãoho viac ako polovicu tvoria
úãastníci kolektívneho systému ENVIDOM.

MnoÏstvo EEZ urãen˘ch do domácností uveden˘ch na trh v roku 2004 v tonách
podºa jednotliv˘ch kolektívnych systémov (spolu 44 063 ton)

BRANTNER - 1 280
ENVIGEOS - 2 382
LOGOS - 40
ENZO - 1 934
ELEKTRO RECYCLING - 1 873

FINANCOVANIE

ETALUX - 1 556
ZEO - 570

Na financovanie zberu, logistiky a recyklácie
tzv. historického odpadu z veºk˘ch a mal˘ch
domácich spotrebiãov (uveden˘ch na trh do
13. 8. 2005, za ktor˘ch zber a recykláciu sú
zodpovedné v‰etky subjekty fungujúce v danom
ãase na trhu na základe svojho podielu na
trhu) slúÏi viditeºn˘ recyklaãn˘ poplatok.
V˘‰ka viditeºn˘ch recyklaãn˘ch poplatkov sa
bude prehodnocovaÈ kaÏd˘ 1 aÏ 2 roky.
Recyklaãné poplatky sú v rokoch
2005 a 2006 rovnaké:
Chladniãky, mrazniãky

EKOLAMP - 1 123

SEWA - 8 975

Tok recyklaãn˘ch poplatkov

500 Sk

Ostatné malé domáce spotrebiãe
(mixéry, Ïehliãky, fény, kávovary,...)

40 Sk

Viditeºn˘ poplatok rovnak˘ v celom reÈazci

Cena v˘robcu

VEªKOOBCHOD

X Sk

No
v˘

X Sk

10 Sk

Tzv. nov˘ odpad (pochádzajúci z v˘robkov
uveden˘ch na trh po 13. 8. 2005) nie je
moÏné podºa platnej legislatívy financovaÈ
prostredníctvom viditeºn˘ch recyklaãn˘ch
poplatkov. Z tohto dôvodu sa v súãasnosti
pouÏíva systém priebeÏného financovania
stanoven˘ na základe ‰tatisticky zisteného
percentuálneho podielu zo v‰etk˘ch uveden˘ch
v˘robkov na trh v danom roku, ktor˘ urãuje,
aké mnoÏstvo nov˘ch v˘robkov sa uÏ v prvom
a ìal‰ích rokoch pouÏívania stáva odpadom.

Cena za v˘robok - na
kaÏdom stupni reÈazca iná

V¯ROBCA

Ostatné veºké domáce spotrebiãe
(práãky, um˘vaãky, su‰iãky, sporáky,...) 150 Sk
Vysávaãe

ENVIDOM - 24 330

X Sk

Veºkoobchodná cena

v˘
ro
bo
k

MALOOBCHOD

Maloobchodná cena

X Sk
SPOTREBITELIA

elektroodpad

Súãasná i budúca stabilita kolektívneho
systému ENVIDOM je garantovaná vzájomnou
zmluvnou dohodou v‰etk˘ch úãastníkov
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systému o preberaní záväzkov za budúci
odpad napr. v prípade bankrotu niektorého
úãastníka.

ZBER, LOGISTIKA A SPRACOVANIE
Primárnym dôvodom zaloÏenia zdruÏenia
ENVIDOM je vytvorenie a riadenie efektívneho
a dlhodobo udrÏateºného systému zberu
a recyklácie domácich spotrebiãov, ktor˘ bude
r˘chlo, úãinne a jednoducho rie‰iÈ problém
nakladania s elektroodpadom na celom
území Slovenskej republiky. V zásade ide
o rie‰enie troch prevádzkov˘ch ãinností –
zberu, logistiky a spracovania elektroodpadu.

V˘voj spätného odberu
v roku 2005 v tonách

Prioritou kolektívneho systému ENVIDOM
je zabezpeãiÈ pre koneãn˘ch spotrebiteºov ão
najviac moÏností na pohodlné odovzdávanie
nepotrebn˘ch alebo nefunkãn˘ch spotrebiãov,
preto ENVIDOM na zabezpeãenie zberu elektroodpadu vyuÏíva tri spôsoby:
• spätn˘ odber
• oddelen˘ zber
• mobiln˘ zber
Spätn˘ odber
ZdruÏenie ENVIDOM presadzuje záujem
v˘robcov a dovozcov, aby sa maloobchodné
elektropredajne stali popri zbern˘ch dvoroch
a zberov˘ch akciách v obciach dôleÏit˘m subjektom zberu a súãasne sprostredkovateºom
informácií o zbere elektroodpadov pre koneãn˘ch spotrebiteºov. Pri vykonávaní spätného
odberu ENVIDOM elektropredajniam nekladie
Ïiadne obmedzenia. Predajca môÏe odoberaÈ
staré spotrebiãe od zákazníkov pri kúpe
nov˘ch elektrozariadení bez ohºadu na typ
odovzdávaného a kupovaného v˘robku alebo
ho dokonca prijaÈ bez toho, aby si zákazník
kúpil nov˘ v˘robok. ENVIDOM zabezpeãí
odvoz v‰etk˘ch vyzbieran˘ch kusov veºk˘ch
a mal˘ch domácich spotrebiãov a predajcu
finanãne odmení. Organizácia logistiky
spätného odberu funguje veºmi efektívne
prostredníctvom webového logistického
portálu. PouÏívanie portálu je jednoduché –
staãí, ak predajca zadá poãet kusov vyzbieran˘ch elektrospotrebiãov podºa jednotliv˘ch
skupín. V prípade, Ïe predajÀa zhromaÏdila
minimálne 5 kusov veºk˘ch domácich spotrebiãov, ENVIDOM zabezpeãí ich odvoz
prostredníctvom spolupracujúcich prepravn˘ch
spoloãností do 3 pracovn˘ch dní.
K 1. februáru 2006 je v systéme
ENVIDOM zaregistrovan˘ch ako miesto
spätného odberu uÏ viac ako 320 predajní. V roku 2005 zdruÏenie ENVIDOM
vyzbieralo prostredníctvom t˘chto
predajní viac ako desaÈtisíc kusov
star˘ch domácich spotrebiãov.
V takmer kaÏdom slovenskom okrese
sa nachádza aspoÀ jedna predajÀa,

V˘voj spätného odberu v roku 2005 v ks

veºké domáce spotrebiãe

100

ZBER

predajní, v prípade záujmu si prepravu
rezervujú a do troch dní prepravu vykonajú.
ENVIDOM dohliada na efektívnosÈ celého
systému ako aj dodrÏanie prepravn˘ch lehôt.

ktorá vykonáva spätn˘ odber. Tieto
miesta spätného odberu sa nachádzajú
v mestách, ktoré priamo pokr˘vajú
viac ako 2,5 milióna obyvateºov.

90,393

94,327

3500

3215

malé domáce spotrebiãe

3000

80

72,026

2500
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54,799
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2,512
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49
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10/05
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Staré elektrozariadenia zo spätného odberu
sa odváÏajú priamo spracovateºom.

Oddelen˘ zber
Oddelen˘ zber ‰tandardne vykonávajú
zberové spoloãnosti, a to priamo v obciach
prostredníctvom kalendárov˘ch zberov alebo
rôznych zberov˘ch akcií. Elektroodpad je
moÏné odovzdávaÈ aj na zbernom dvore, ak
je v obci zriaden˘. ENVIDOM spolupracuje so
zberov˘mi spoloãnosÈami, ktoré poskytujú
sluÏby oddeleného zberu pre obce a prevádzkujú niekoºko zbern˘ch dvorov. Zberové
spoloãnosti fungujú zväã‰a regionálne
a z hºadiska ich ãinnosti ENVIDOM pokr˘va
takmer celé Slovensko. Medzi na‰ich najv˘znamnej‰ích nadregionálnych partnerov
pri zabezpeãovaní oddeleného zberu patria
spoloãnosti ASA, Marius Pedersen, Detox.
Spolupracujeme v‰ak aj s mnoh˘mi regionálnymi zberov˘mi spoloãnosÈami, napr. Vepos,
OLO, Schwarz-Eko, rôzne zdruÏenia obcí a pod.
ENVIDOM ponúka sluÏbu zabezpeãenia
zberu elektroodpadu aj priamo obciam.
Mobiln˘ zber
ENVIDOM v spolupráci so spoloãnosÈou
ANEO organizaãne pripravil zahájenie pilotn˘ch projektov mobilného zberu s postupn˘m roz‰írením na celé územie Slovenskej
republiky.

LOGISTIKA A SPRACOVANIE
Zmluvné prepravné spoloãnosti prepravujú
elektroodpad zo zbern˘ch miest spracovateºsk˘m a recyklaãn˘m spoloãnostiam na základe objednávky zdruÏenia ENVIDOM.
Preprava spätného odberu (z elektropredajní) funguje prostredníctvom webového
portálu, na ktorom prepravcovia sledujú
transportné poÏiadavky jednotliv˘ch
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Prepravu elektroodpadu zo zbern˘ch
dvorov, obcí a mobilného zberu k spracovateºom vykonávajú priamo zberové spoloãnosti
alebo zmluvní prepravcovia na základe
objednávky. Spracovateºské a recyklaãné
spoloãnosti zabezpeãujú recykláciu, zhodnotenie a environmentálne vhodnú likvidáciu
elektroodpadu a zrecyklované materiály
odovzdávajú do ìal‰ej v˘roby.
Kritériom spolupráce sú kvalitné sluÏby
a technológie spracovania a recyklácie, preto
ENVIDOM spolupracuje len s autorizovan˘mi
zberov˘mi, prepravn˘mi a recyklaãn˘mi spoloãnosÈami. Tieto sú vyberané na základe
skúseností, efektivity a cenovej dostupnosti
tak, aby boli dodrÏané environmentálne
zásady ochrany Ïivotného prostredia (prevádzkové ‰tandardy EÚ vyvíjané v spolupráci
s organizáciou WEEE Forum), a bolo garantované splnenie limitov zhodnotenia a recyklácie. TransparentnosÈ materiálov˘ch tokov
zabezpeãujeme prehºadn˘m monitoringom
celého procesu zberu, prepravy a recyklácie
a environmentálnymi auditmi spracovateºov.
Najv˘znamnej‰ími partnermi v oblasti spracovania sú regionálne pôsobiace spoloãnosti
Arguss, Zedko Banská Bystrica, a Ekoray
a nadregionálna spoloãnosÈ Elektro Recycling.
Z dôvodu absencie komplexnej technológie
sa v roku 2005 na území Slovenska nespracovávali chladniãky a mrazniãky. ZdruÏenie
ENVIDOM preto do doby vybudovania komplexnej kapacity na Slovensku (oãakáva sa
v 09/2006) pripravuje zabezpeãenie spracovania chladniãiek na mobilnej technológii
v zahraniãí (âR a Maìarsko).

SPLNENIE LIMITOV ZBERU A RECYKLÁCIE
Zákon o odpadoch stanovil v˘robcom
a dovozcom EEZ povinnosÈ kaÏd˘ rok
vyzbieraÈ a zhodnotiÈ urãité mnoÏstvo elektroodpadu. VeºkosÈ tohto mnoÏstva urãuje
nariadenie vlády SR ã. 388/2005 ako percentuálny limit zberu a recyklácie a vypoãítava
sa ako percentuálny podiel z mnoÏstva
(v kg) uvedeného na trh v predchádzajúcom
roku. ZároveÀ je potrebné zabezpeãiÈ
dostatoãné zhodnotenie a recykláciu
vyzbieraného mnoÏstva, pretoÏe limit zberu
a recyklácie je povaÏovan˘ za splnen˘ len
v prípade súãasného zabezpeãenia oboch
podmienok. Limit zhodnotenia a recyklácie
je stanoven˘ ako percentuálny podiel
z priemernej hmotnosti vyzbieraného elektrozariadenia. Toto percento urãuje, akú ãasÈ
vyzbieraného elektrozariadenia je potrebné
energeticky a materiálovo zhodnotiÈ (a len
zvy‰nú ãasÈ je moÏné skládkovaÈ). Limity
zberu a recyklácie, najmä v nami pokr˘van˘ch kategóriách, sú veºmi nároãné a majú
rastúcu tendenciu.

V˘‰ka sadzieb pre v˘poãet
príspevkov do Recyklaãného
fondu
Príspevky do Recyklaãného fondu platia
v˘robcovia a dovozcovia v prípade, Ïe nesplnia limity zberu a recyklácie. Príspevok sa
vypoãítava z rozdielu medzi limitom a reálne
vyzbieran˘m a zhodnoten˘m mnoÏstvom
elektroodpadu vynásoben˘m sadzbou za kg
podºa jednotliv˘ch kategórií. Podºa súãasnej
právnej úpravy sa takto vypoãítan˘ príspevok
platí len za elektrozariadenia urãené do
domácností. Za elektrozariadenia urãené nie
do domácností, v zásade kategórie 8, 9, 10,
sa od 1. 1. 2006 platí príspevok v príslu‰nej
sadzbe za celé mnoÏstvo uvedené na trh.

Limity zberu a recyklácie
v roku 2005

Tabuºka limitov zberu a recyklácie elektroodpadu podºa nariadenia vlády SR ã. 388/2005
Limity zberu elektroodpadu v %
(z hmotnosti v kg elektrozariadení uveden˘ch na trh v predchádzajúcom roku)

Kategória

2005

2006

2007

1. Veºké domáce spotrebiãe

7

20

46

49

80

75

2. Malé domáce spotrebiãe

14

14

24

27

70

50

3. Informaãné technológie
a telekomunikaãné zariadenia

7

19

38

37

75

65

4. Spotrebná elektronika

7

19

32

32

75

65

5. Svetelné zdroje (plynové v˘bojky)

1 (0)

2 (0,5)

4 (1)

5 (1)

70

50

6. Elektrické a elektronické nástroje

1

2

4

5

80

80

7. Hraãky, zariadenia urãené
na ‰portové a rekreaãné úãely

1

1

2

2

70

50

8. Zdravotnícke zariadenia

-

-

-

-

-

-

9. Prístroje na monitorovanie
a kontrolu

-

-

-

-

70

50

10. Predajné automaty

-

-

-

-

80

75

2008
Zhodnotenie
Opätovné pouÏitie
a ìal‰ie roky elektroodpadu a recyklácia elektroodpadu

V˘‰ka sadzieb pre v˘poãet príspevkov do Recyklaãného fondu
kategória

v˘‰ka poplatku
v Sk na kg

1. Veºké domáce spotrebiãe

kategória

v˘‰ka poplatku
v Sk na kg

5. Svetelné zdroje

chladniãky/mrazniãky

28

s obsahom ortuti

50

ostatné veºké domáce spotrebiãe

16

bez obsahu ortuti

40

2. Malé domáce spotrebiãe

20

3. Informaãné technológie
a telekomunikaãné zariadenia

6. Elektrické a elektronické
nástroje

20

osobné poãítaãe

50

7. Hraãky, zariadenia urãené
na ‰portové a rekreaãné úãely

20

ostatné

40

8. Zdravotnícke zariadenia

40

televízory

50

9. Prístroje na monitorovanie
a kontrolu

40

ostatné

40

10.Predajné automaty

20

4. Spotrebná elektronika

Limity zberu a recyklácie v roku 2005
kategória

Kolektívny systém ENVIDOM zabezpeãil
pre svojich úãastníkov splnenie limitov
zberu a recyklácie v potrebn˘ch mnoÏstvách a tieÏ podanie hlásenia za kaÏdého
úãastníka individuálne v zákonnej lehote
do 31. marca 2006 na Ministerstvo
Ïivotného prostredia SR.

Limity v % (z priemernej
hmotnosti v kg vyzbieraného
elektrozariadenia)

uvedenie na trh limit zberu limit zberu splnenie limitu
(t) 2004
(%) 2005
(t) 2005
(t) 2005

splnenie limitu
(%) 2005

1. Veºké domáce spotrebiãe

22 128,6

7

1 549,0

1 572,683

101,5

2. Malé domáce spotrebiãe

2 220,3

4

88,8

128,699

144,9

1 637,8

1 701,382

SPOLU

24 348,9

Hodnoty uvedené v tabuºke sú súhrnné za v‰etk˘ch úãastníkov kolektívneho systému ENVIDOM.
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CIELE V ROKU 2006
Kolektívny systém ENVIDOM zabezpeãil
v roku 2005 splnenie základn˘ch úloh a povinností. Prostredníctvom partnerov sme vyzbierali
a recyklovali potrebné mnoÏstvo elektroodpadu, ãím sú limity zberu a recyklácie v roku
2005 splnené. Nastavili sme základné podmienky a pravidlá fungovania systému zberu
a recyklácie a dosiahli zaujímavé v˘sledky
najmä v oblasti spätného odberu a logistiky.
Mnoho úloh je v‰ak e‰te len pred nami.

Orientaãné mnoÏstvo elektroodpadu v tonách na vyzbieranie v roku 2006
podºa kolektívnych systémov (spolu 7 787 ton)

BRANTNER - 149
ENVIGEOS - 158
LOGOS - 5
ENZO - 373
ELEKTRO RECYCLING - 323
ETALUX - 31
ZEO - 12
EKOLAMP - 17

V roku 2006 nás ãaká veºmi nároãná úloha
spôsobená rastúcim tempom limitov zberu
a recyklácie. Znamená to, Ïe musíme zabezpeãiÈ zber veºk˘ch domácich spotrebiãov
vo v˘‰ke 20% z mnoÏstva uvedeného na trh
v roku 2005 a 14% v prípade mal˘ch domácich
spotrebiãov, ão je oproti roku 2005 skoro
trojnásobne viac v kategórii 1 a v kategórii 2
ide o viac ako trojnásobn˘ nárast.

ENVIDOM - 4 970

SEWA - 1 749

F I N A N ČN É Ú D A J E
Celkové vyhodnotenie nákladov kolektívneho systému ENVIDOM za rok 2005
a v˘hºad do roku 2006
Rok 2005

Rok 2006

skutoãnosÈ

plán

Nahlásené mnoÏstvá EEZ za rok 2004 (kg)

24 348 921

25 566 367

Celkov˘ príslu‰n˘ limit (kg)

1 637 815

4 973 394

Celkové v˘nosy (Sk)

57 676 956

132 879 204

Celkovo spracované EEZ (kg)

1 725 500

4 973 394

Náklady na EEZ spolu - zber, preprava, spracovanie (Sk)

15 927 663

100 386 288

9,23

20,18

11 369 977

22 009 448

6,59

4,43

27 297 640

122 395 736

15,82

24,61

4,74

5,20

2,24

4,79

Náklady na EEZ spolu - zber, preprava, spracovanie (Sk/kg)
Náklady na systém spolu - správa, PR, marketing, ... (Sk)
Náklady na systém spolu - správa, PR, marketing, ... (Sk/kg)
Náklady spolu (Sk)
Náklady spolu (Sk/kg)
Náklady pre úãastníka systému zaplatené cez viditeºn˘
recyklaãn˘ poplatok na 1kg EEZ uveden˘ na trh
prepoãet cez v˘nosy (Sk/kg)
Náklady pre úãastníka systému zaplatené cez viditeºn˘
recyklaãn˘ poplatok na 1kg EEZ uveden˘ na trh
prepoãet cez náklady (Sk/kg)
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ZOZNAM ÚČASTNÍKOV KOLEKTÍVNEHO SYSTÉMU ENVIDOM
Obchodné meno

Ulica

Mesto

AAA Klima Midea Slovakia

Stará Vajnorská 17

Bratislava

AMWAY Slovensko

Letná 3

Bratislava

Azor

Scherfelova 38

Poprad

Baumatic Slovakia

·kultétyho 1

Bratislava

Brel

Centrum 1746

PovaÏská Bystrica

BSH domácí spotﬁebiãe - org. zloÏka BA

Pre‰ovská 43

Bratislava

CARREFOUR Slovensko

Panónská cesta

Bratislava

CFF

Továrenská 4

·urany

CONET

1. mája 3

Vráble

DOMO OMNIA

Tomá‰ikova 30

Bratislava

DOMOSS TECHNIKA

Bratislavská 11/A

Pie‰Èany

DR. NATUR

Zdravotné stredisko 164

Horné S⁄nie

EASTCON AG SR

Oravská 4

Senec

East Trading Company

Novozámocká 104

Nitra

EBD

Za Humnami 38

Nitra

Electrolux Slovakia

Seberíniho 1

Bratislava

ETA-Slovakia

Stará Vajnorská 17

Bratislava

Franti‰ek Jáno‰ík

Hliny 1 421/24

PovaÏská Bystrica

Frigotech

Opavská 26

Bratislava

GASTROSET SK

Lazaretská 13

Bratislava

GM Electronic Slovakia

Budovateºská 27

Bratislava

GORENJE Slovakia

Polianky 5A

Bratislava

Groupe SEB âR a SR - org. zloÏka BA

Rustaveliho 7

Bratislava

IKEA HANIM - DUNAVIA

Ivánska cesta 18

Bratislava

Indesit Company Magyarország Kft.

Szépvolgyi út 35-37

Budape‰È

Ing. Du‰an Repta-Biatec

B. Smetanu 18

Trnava

Interlinea

Ko‰ická 37

Bratislava

Internet Mall Slovakia

Galvaniho 5

Bratislava

ISOLIT-BRAVO SLOVAKIA

Bratislavská 31

Îilina

KANLUX, s. r. o.

M. R. ·tefánika 19

Trenãín

Karma Slovakia

Raãianska 66

Bratislava

Linde Chladiaca Technika Slovakia

Dlhá 91

Nitra

Marex Trade – Slovakia

Fándlyho 6

Nitra

McTREE SR

Nám. M. Benku 6

Bratislava

Miele

Plynárenská 1

Bratislava

MORA SLOVAKIA

Polianky 5A

Bratislava

NEPA Slovakia

Technická 2

Bratislava

NOSRETI SK

Vlãie hrdlo 50

Bratislava

N&N Group

Nám. M. R. ·tefánika 513/37

Myjava

PEKUR

Smolenická 4

Bratislava

Philips Slovakia

Plynárenská 7/B

Bratislava

Pavol Rabatin

Zdravotnícka 1

Poprad

PRECIZION

AlÏbetínske námestie 1 203

Dunajská Streda

PREMT

Skladová 1

Trnava

PROTON SK

Bajkalská 25

Bratislava

RAVAL PLUS

Bratislavská 97

Pie‰Èany

Samsung Electronics Magyar Rt. - slov. org.

Millenium Tower II, Vajnorská 100/B

Bratislava

·tefan Matyasovszky-Hrom

Déne‰ova 19

Ko‰ice

VALLENS

A. Rudnaya 21

Îilina

VARTA Baterie

Ko‰ovská cesta 24

Prievidza

Whirlpool Slovakia

Plynárenská 7/B

Bratislava

ZÁVACK¯ PETER GLOBTAKTIK

Jazmínová 2

Ko‰ice

Zelmer Slovakia

Bidovce 316

Bidovce

Zoltán Néveri

Koháryho 26

Levice
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P r e d s t a v e n s t v o z d r u ž e n i a E N V I D O M

Ing. Ján SpÛra

Kornélia Ciglanová

Ing. Stanislav Krátky

predseda predstavenstva
(Whirlpool Slovakia, spol. s r. o.)

ãlen predstavenstva
(EAST TRADING COMPANY, spol. s r. o.)

ãlen predstavenstva
(Electrolux Slovakia, s. r. o.)

Ing. Karol Juran

Ing. Róbert Kabina

Ing. Ingrid Potanãoková

ãlen predstavenstva
(GORENJE Slovakia, s. r. o.)

ãlen predstavenstva
(Indesit Company Magyarorság, Kft)

ãlen predstavenstva
(Philips Slovakia, s. r. o., divízia DAP)

Petr Neuvirt

Ing. Plamen Petrov

ãlen predstavenstva
(ETA - Slovakia, spol. s r. o.)

ãlen predstavenstva
(BSH, domácí spotﬁebiãe, s. r. o., org. zloÏka Bratislava)

D o z o r n á r a d a z d r u ž e n i a E N V I D O M

Ing. Radoslav Raãák

Roman Abrhám

Ing. Miroslav Zumrík

predseda dozornej rady
(Electrolux Slovakia, s. r. o.)

ãlen dozornej rady
(GROUPE SEB âR a SR, s. r. o.)

ãlen dozornej rady
(Whirlpool Slovakia, spol. s r. o.)

Ing. Jiﬁí Barto‰

Ing. Ladislav Pacovsk˘

ãlen dozornej rady
(ETA - Slovakia, spol. s r. o.)

ãlen dozornej rady
(Whirlpool Slovakia, spol. s r. o.)
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Z A M E S T N A N C I Z D R U Ž E N I A E N V I D O M
Prv˘ rad zºava:
Mgr. Jana Obertová, prevádzkov˘ pracovník
Ing. Silvia Moráveková, office manager,
PR & marketing
Ing. Peter Procházka, IT ‰pecialista
Druh˘ rad zºava:
Mgr. Peter Valent, prevádzkov˘ riaditeº
Ing. Miriam Bojdová, hlavn˘ úãtovník
Ing. Martin Ciran, generálny riaditeº
Ing. Rastislav Ulbricht, finanãn˘ riaditeº
Mgr. Marek Belák, prevádzkov˘ ‰pecialista
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