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SPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZÁCIE ZODPOVEDNOSTI
VÝROBCOV PNEUMATÍK ELTMA ZA ROK 2017
Vážení čitatelia, vážení partneri,
rok 2017 bol pre spoločnosť ELT Management Company Slovakia s.r.o. („Eltma“) veľmi úspešný.
Spoločnosť sa etablovala na trhu ako silný partner pre subjekty na všetkých úrovniach. Aj v roku
2017 sa naďalej rozširovala naša zberná sieť – v roku 2016 našu sieť tvorilo okolo 850 zberných
miest, v decembri 2017 to bolo už skoro 1 500 miest. Vyzbierali a spracovali sme významné
množstvo opotrebovaných pneumatík.
Priebežne sa nám vďaka dobrej povesti, transparentnosti a férovému prístupu darí získavať
nových účastníkov. V roku 2017 sme dosiahli počet 114 účastníkov. Predpokladáme, že počet
účastníkov sa bude aj naďalej navyšovať. Ďakujeme našim členom za ich ústretový prístup k
životnému prostrediu, a hlavne za to, že sa chcú postarať o svoje produkty, aj po skončení ich
životnosti.
Z nášho pohľadu sme boli veľmi úspešní aj v rozširovaní povedomia o spätnom zbere pneumatík.
Spätný zber sa stal diskutovanou témou, ale stále sa stretávame s množstvom otázok, a to zo
strany distribútorov, výrobcov, obcí a hlavne občanov. Aj preto sa naša spoločnosť rozhodla pre
rozsiahlu informačnú kampaň v roku 2018, v rámci ktorej budú všetky médiá o téme spätného
zberu pneumatík informovať verejnosť. Naším cieľom je rozšíriť povedomie o princípoch a
štandardoch systému spätného zberu a podporiť dodržiavanie zákona.
Chceli by sme tiež poďakovať našim zberným miestam. Prihlásením sa medzi naše miesta
spätného zberu preukazujú svoju ochotu pomôcť komunite, aj keď to pre nich mnohokrát nie je
ľahké. Veríme, že legislatívne zmeny v budúcnosti umožnia väčšiu rovnováhu pre všetky
subjekty, ktoré sú súčasťou systému.
Cieľ, ktorý sme si stanovili v roku 2016, teda prekonať nastavenú latku, sme absolútne splnili.
Cieľom pre rok 2018 bude stabilizácia procesov a ich ďalšie zefektívnenie pre ešte lepšie
fungovanie zberu a spracovania odpadových pneumatík. Radi by sme pokračovali v podpore
rovnakých podmienok v oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov pneumatík.
Ďakujeme, že spoločne môžeme vytvárať lepší svet.

Ing. Radim Filák
konateľ
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ÚČASTNÍCI ELTMY
Eltma ku koncu roku 2017 evidovala ako svojich účastníkov nasledujúcich 114 výrobcov
pneumatík, ktorí prejavili dôveru v náš transparentný a efektívny systém združeného nakladania
s odpadovými pneumatikami. Títo výrobcovia uviedli v roku 2017 na trh spoločne 25 084,05 ton
pneumatík.
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A.R.S. spol. s r.o.
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Gripen Wheels MID Europe
s.r.o.
HAUS Seman, s.r.o.

Ing. Ján Mrázik Pneucentrum

Goodyear Dumlop Tires
Slovakia, s.r.o.
HANKOOK TIRE Česká republika
s.r.o.
IHLE SLOVAKIA LOGISTIC A
SERVIS s.r.o.
Ing. Juraj Mažgut - FARM PROFI
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JCK , s.r.o.

KOMAT a.s.

Linde material Handling
Slovenská republika s.r.o.
LOG systems, s.r.o.

Anton Lakatoš - LAKATOŠ
HELMANN, spol. s.r.o.

LION CAR, s.r.o.

IMPA Bratislava a.s. V
Inter Cars Slovenská republika,
s.r.o.
Kia Motors Sales Slovensko
s.r.o.
LINUS, s.r.o.
Lubomír Slivka-S-SERVIS

MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. MANNET spol. s r.o.

Marian Šupa

MB SERVIS, s.r.o.

Megamoto s.r.o.

Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.

Michal Randa - Micra

Michelin Hungária Kft.

MITAS, a.s.

MONTRÚR s.r.o. Košice

MOREAU AGRI, spol. s r.o.

Motopoint SK, s.r.o.

Motor-Car Trnava, s.r.o.

MOTOR-VS, s.r.o.
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NHT, s.r.o.

Nissan Sales Central&Eastern
Europe
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ONIO 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.

PROFIMONT s.r.o.

PRO HD, spol. s r.o.

Pirelli Industrial S.r.l. –
nástupca Prometeon Tyre
Group S.r.l.
RIDE s.r.o.

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.
SILOKING Slovakia s.r.o.

Servis Vraník s.r.o., organizačná SCHWARZMÜLLER SR, s.r.o.
složka
SK-PROFI BIKE s.r.o.
SOR SLOVAKIA, 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.

TATRA Route, 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.

WELL-M, s.r.o.

YOKOHAMA Austria GmbH

Zsolt Kucsora Pneumont

NAKLADANIE S ODPADOVÝMI PNEUMATIKAMI
Eltma v roku 2017 zabezpečila zber a zhodnotenie 15 746,37
ton odpadových pneumatík. Zber pneumatík prebiehal
prostredníctvom našich zberných miest, ktoré nájdete na
https://www.eltma.sk/zberna-miesta. 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 takto v roku 2017 zabezpečila opätovné použitie
104,63 ton odpadových pneumatík a materiálové
zhodnotenie 14 463,28 ton odpadových pneumatík.
Energeticky bolo zhodnotených 1 178,46 ton odpadových
pneumatík. Tým Eltma splnila zákonné požiadavky
a zhodnotila pneumatiky v súlade s Programom odpadového
hospodárstva SR na roky 2016 – 2020.

Energetické
zhodnotenie

Opätovné
použitie

Materiálové
zhodnotenie
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KOMUNIKÁCIA A PROPAGÁCIA
Bežná
komunikácia
so
zainteresovanými
stranami,
osvetová činnosť a propagácia
rozšírenej
zodpovednosti
výrobcov pneumatík prebiehala
prostredníctvom webovej stránky
www.eltma.sk,
pričom
boli
súčasne
na
vzdelávanie
a propagáciu Eltmy a rozšírenej
zodpovednosti
výrobcov
pneumatík využívané sociálne
siete,
najmä
stránka
https://www.facebook.com/
ELT-Management-Slovakia1790673954516228/.

Eltma sa v roku 2017 ako partner
zúčastnila
konferencií
Deň
odpadového
hospodárstva,
Enviro 2017 a konferencie Nový
zákon o odpadoch v praxi – 2017.

Propagačné a vzdelávacie aktivity Eltma vykonávala prostredníctvom nasledujúcich oznamov
v tlačových médiách s celoslovenskou pôsobnosťou:

Február

Jún

September

November

•Nový Čas

•Pravda

•Nový Čas

•Nový Čas

Apríl

August

Október

•Nový Čas
•Pravda

•Pravda

•Pravda
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Propagačné a vzdelávacie aktivity so zameraním na konečného používateľa Eltma vykonávala
prostredníctvom oznamov s lokálnou pôsobnosťou na webových stránkach nasledujúcich obcí,
partnerov a tlačových či elektronických periodík. Náš informačný leták tak bol zverejnený na
webových stránkach približne 60 obcí.
Január

Jún

Júl

•Lysá pod Makytou
•Nová Baňa
•Veľká Paka

•Stará Turá
•Klokočov
•Trnava

•Horný Vadičov
•Týždenník MY vo všetkých
oblastných verziách

Máj

September

•Košice
•Nitrianska Streda
•Trnava24.sk

•Týždenník MY vo všetkých
oblastných verziách

Apríl

December

•Šoporná
•Hosťovce
•Trnavá Hora

•Senec
•Týždenník MY vo všetkých
oblastných verziách

Február
•Malinová
•Inštitút cirkulárnej
ekonomiky

Marec
•Hurbanovo
•Rusovské noviny
•Hlohovec
•Spravodaj Teplické zvesti
•Dvojtýždenník Holíčan
•Hontianske listy
•Obecné noviny

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 2017 stanovená na 0,12 EUR
(bez DPH). Celkovo všetci účastníci uhradili recyklačné príspevky vo výške 3 093 tis. EUR (bez DPH).
Náklady na prevádzku činnosti Eltmy predstavovali celkovo 1 998 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.
2.
3.

Náklady na zber a zhodnotenie odpadových pneumatík: 1 631 tis. EUR
Náklady na chod a správu organizácie zodpovednosti výrobcov: 348 tis. EUR
Náklady na propagačné a vzdelávacie aktivity: 18 tis. EUR

Eltma skončila rok 2017 s čistým účtovným ziskom vo výške 888 tis. EUR. Časť zisku bola v súlade
so zákonom a spoločenskou zmluvou použitá na tvorbu rezervného fondu a časť bola v súlade so
zákonom a zásadou neziskovosti prevedená do ostatných fondov zo zisku Eltmy.
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