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SPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZÁCIE ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV
PNEUMATÍK ELTMA ZA ROK 2016
Vážení čitatelia, vážení partneri,
spoločnosť Eltma začala svoju prevádzku v júli 2016 a ihneď potom, čo sa jej autorizácia stala
účinnou, začala plniť svoje zákonné povinnosti. Zberná sieť sa nám od začiatku významne
rozširovala a stále sa snažíme osvetovou činnosťou prijímať ďalšie miesta spätného zberu.
Organizácia zodpovednosti výrobcov Eltma začala s piatimi účastníkmi - najväčšími výrobcami
pneumatík v Slovenskej republike. Rok sme uzavreli so 104 účastníkmi, ktorí svojím podpisom
vyslovili podporu transparentnému systému na zber pneumatík a ktorí majú záujem na tom,
čo bude s pneumatikami i po ich predaji bez ohľadu na zbernú kvótu či ich značku.
V roku 2016 sme sa všetkými možnými prostriedkami snažili spätný zber pneumatík
propagovať tak, aby bežný užívateľ získal povedomie o možnosti vrátiť pneumatiku cez sieť
distribútorov. Informovali sme o princípoch spätného zberu a vieme, že nás čaká ešte dlhá
cesta, než sa spätný zber stane štandardom.
Činnosť kolektívneho systému nie je iba o zbere a využití pneumatík, ale aj o vzdelávaní
občanov, poradenstve pre obce, spájanie spracovateľov a nositeľov nových technológií atď. Aj
pre rok 2017 je náš cieľ jasný - nastavenú latku prekonať a zvýšiť. Veríme, že sa zberná sieť
bude aj naďalej rozširovať a našim kvalitným a transparentným fungovaním oslovíme ďalších
registrovaných výrobcov. Toto všetko prispeje k rozvoju odpadového hospodárstva, ku kvalite
životného prostredia a nastavovaniu rovných trhových podmienok v oblasti spätného zberu
pneumatík.
Rád by som na tomto mieste poďakoval všetkým, ktorí s nami pomáhali spoločne vytvárať lepší
svet.
Ing. Radim Filák
Konateľ
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ÚČASTNÍCI ELTMY
Eltma ku koncu roku 2016 evidovala ako svojich účastníkov nasledujúcich výrobcov
pneumatík, ktorí prejavili dôveru v náš transparentný a efektívny systém združeného
nakladania s odpadovými pneumatikami. Títo výrobcovia spoločne uviedli od začiatku činnosti
Eltmy, teda od 1.7.2016, na trh 12 668,929 ton pneumatík.
Eltma mala k 31.12.2016 týchto účastníkov:
A STEEL s.r.o.

A.R.S. spol. s r.o.

ABKALS, s.r.o.

Adam Hrdlička

Aerospool, s.r.o.

AGADOS Slovakia s.r.o.

AGRI CS Slovakia s.r.o.

AGROSERVIS spol. s r.o.

AGROTEC Slovensko s.r.o.

AGROTRADE GROUP spol. s r.o.

ALCAR SLOVAKIA, s.r.o.

AMS PLUS s.r.o.

APIL, s.r.o.

Apollo Vredestein Kft.

AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.

Autocentrum AAA AUTO a.s.

Ascendum Stavebné stroje
Slovensko s.r.o.
Automatex

AZ pneu s.r.o.

BIOLIFE spol. s r.o.

BMW Vertriebs GmbH

Bohnenkamp s.r.o.

Bridgestone Slovakia s.r.o.

CARSTAR SERVICE s.r.o.

Conti-moto s.r.o.

Continental Barum s.r.o.

ContiTrade Slovakia s.r.o.

D.I.L.A.N. Servis, s.r.o.

ELIT Slovakia s.r.o.

ETOP International, s.r.o.

EURO stroj Slovakia s.r.o.

FELBERMAYR SLOVAKIA s.r.o.

GEMER AUTO RS s.r.o.

Goodyear Dumlop Tires
Slovakia, s.r.o.
HANKOOK TIRE Česká
republika s.r.o.
IMPA Bratislava a.s. V

Gripen Wheels MID Europe
s.r.o.
HELMANN, spol. s.r.o.

HANDLOPEX Slovakia, s.r.o.

Inter Cars Slovenská republika,
s.r.o.
Kia Motors Sales Slovensko
s.r.o.

Ján Balogh - STYX

Ing. Ján Mrázik Pneucentrum

KOMAT a.s.

IHLE SLOVAKIA LOGISTIC A
SERVIS s.r.o.
Ing. Juraj Mažgut - FARM
PROFI
JCK , s.r.o.
Linde material Handling
Slovenská republika s.r.o.
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LION CAR, s.r.o.

LOG systems, s.r.o.

Lubomír Slivka-S-SERVIS

MAN Truck & Bus Slovakia
s.r.o.
MB SERVIS, s.r.o.

MANNET spol. s r.o.

Marian Šupa

Megamoto s.r.o.

Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.

Michal Randa - Micra

Michelin Hungária Kft.

MONTRÚR s.r.o. Košice

MOREAU AGRI, spol. s r.o.

Motopoint SK, s.r.o.

MOTOR-VS, s.r.o.

MTBIKER, s.r.o.

Nemček SONES spol. s.r.o.

NHT, s.r.o.

Pavol Chmela - PNEU s.r.o.

Pirelli Slovakia s.r.o.

PK-TRUCKS servis, s.r.o.

PNEU DT s.r.o.

Pneu Style, s.r.o

PNEUDOM s.r.o.

PNEUPEX, spol. s r.o.

Pneuservis - Király s.r.o.

Prillinger Slovensko s.r.o.

PRO HD, spol. s r.o.

Pirelli Industrial S.r.l.

Radovan Vrabec - Allmetal

Rastislav Hančin - PNEUSERVIS

ROTKIV spol. s r.o. Prešov

S Racing spol. s r.o.

SAMM Slovakia, s.r.o.

SCANIA SLOVAKIA s.r.o.

SEGAT a.s.

SEOL, spol. s r.o.

SCHWARZMÜLLER SR, s.r.o.

SILOKING Slovakia s.r.o.

Servis Vraník s.r.o.,
organizačná složka
SK-PROFI BIKE s.r.o.

SQT Services s.r.o.

STARCO nv.

STARLIFT, s.r.o.

Stavebné stroje Slovakia, s.r.o.

Tatra - Leasing, s.r.o.

Todos Exclusive s.r.o.

Todos Italia s.r.o.

ULTRA PLAST, s.r.o.

UniCross s.r.o.

Trelleborg Wheel Systems
Germany GmbH
Universe Slovakia s.r.o.

YOKOHAMA Austria GmbH

Zsolt Kucsora Pneumont
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SOR SLOVAKIA, s.r.o.

Volvo Group Slovakia s.r.o.

NAKLADANIE S ODPADOVÝMI PNEUMATIKAMI

Eltma počas svojho fungovania v roku 2016 zabezpečila zber a zhodnotenie 6 510,140 ton
pneumatík. Zvoz a nakladanie s odpadovými pneumatikami prebiehalo prostredníctvom
zmluvných partnerov, ktorí vzišli z verejnej súťaže o najvhodnejšiu ponuku. Odvoz pneumatík
zo zberného miesta do zariadenia na ich zhodnotenie je zabezpečený zmluvnými partnermi
Eltmy a prebieha po objednaní odvozu prevádzkovateľom zberného miesta v informačnom
systéme Eltmy v súlade so Všeobecnými podmienkami prevádzky zberných miest kolektívneho
systému Eltma.
Eltma v roku 2016 zabezpečila materiálové zhodnotenie 6 435,69 ton odpadových pneumatík
a množstvo 20,37 ton predstavovalo recykláciu a prípravu k opätovnému použitiu. Energeticky
bolo zhodnotených 23,19 ton odpadových pneumatík. Tým Eltma splnila zákonné požiadavky
a zhodnotila pneumatiky v súlade s Programom odpadového hospodárstva SR na roky
2016 – 2020. Ku koncu roku 2016 Eltma evidovala 30,89 ton odpadových pneumatík
zhodnotených inou činnosťou ako činnosťami R1 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch.
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FINANCOVANIE SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADOVÝMI PNEUMATIKAMI

Systém združeného nakladania s odpadovými pneumatikami Eltmy je financovaný
prostredníctvom recyklačných príspevkov účastníkov Eltmy. Výška recyklačného príspevku sa
stanoví ako násobok množstva pneumatík v kilogramoch uvedených na trh účastníkom
a sadzby recyklačného príspevku. Sadzba recyklačného príspevku bola v roku 2016 stanovená
na 0,12 EUR (bez DPH). Celkovo všetci účastníci uhradili recyklačné príspevky vo výške 1 543
tis. EUR (bez DPH).
Náklady na prevádzku činnosti Eltmy predstavovali celkovo 947 tis. EUR. Nákladové položky
vyplývajúce zo zmluvných vzťahov potrebných na zabezpečenie plnenia vyhradených
povinností zastúpených výrobcov pneumatík predstavovali v súlade s účtovnou závierkou
zverejnenou podľa osobitného právneho predpisu:
1. Náklady na zber a zhodnotenie odpadových pneumatík: 674 tis. EUR
2. Náklady na chod a správu organizácie zodpovednosti výrobcov: 267 tis. EUR
3. Náklady na propagačné a vzdelávacie aktivity: 6 tis. EUR
Eltma skončila rok 2016 s čistým účtovným ziskom vo výške 439 tis. EUR, ktorý v súlade so
zákonom a zásadou neziskovosti previedla do ostatných fondov zo zisku Eltmy.
5.

KOMUNIKÁCIA A PROPAGÁCIA

Eltma o svojom vzniku informovala tlačovou správou. Bežná komunikácia so zainteresovanými
stranami prebiehala najmä prostredníctvom webovej stránky Eltmy, pričom boli súčasne na
komunikáciu a propagáciu Eltmy využívané sociálne siete.
Eltma sa v roku 2016 ako partner zúčastnila konferencie Deň odpadového hospodárstva, ďalej
sa zúčastnila konferencie Enviro 2016 a konferencie pre sieť distribútorov Point S.
V súlade so zákonnými požiadavkami Eltma vykonávala propagačné aktivity:
1. Prostredníctvom oznamu na svojom webovom sídle www.eltma.sk a FB profile
https://www.facebook.com/ELT-Management-Slovakia-1790673954516228/
2. Prostredníctvom nasledujúcich oznamov v tlačových médiách s celoslovenskou
pôsobnosťou
- Tlačová správa o vzniku OZV Eltma cez TASR prevzalo 15 internetových médií dňa
30.5.2016
- Časopis Odpadové hospodárstvo 2016/06 – rozhovor s Ing. Filákom
- Časopis Odpady číslo 7/2016 – ponuka distribútorom na zvoz pneumatík
- Denník Nový Čas, 8.9.2016 – inzercia
- Denník Nový Čas, 10.11.2016 – inzercia
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3. Prostredníctvom nasledujúcich oznamov v obciach s lokálnou pôsobnosťou
- Webová stránka obcí Veľká Paka, 31.5.2016; Trnava, 30.5.2016; Čadca, 21.9.2016;
Snina – oznam o činnosti, 19.11.2016
- Obecný rozhlas obce Bánov, 27.9.2016
- Sninské noviny, 24.10.2016, číslo 44
- Webová stránka obec Bzovík – leták pre občanov 19.12.2016
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