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SPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZÁCIE ZODPOVEDNOSTI
VÝROBCOV PNEUMATÍK ELTMA ZA ROK 2021
Vážení partneri,
v roku 2021 nezisková spoločnosť ELT Management Company Slovakia s.r.o. („Eltma“) pokračovala
v úsilí o zlepšenie životného prostredia na Slovensku. Organizácia zodpovednosti výrobcov Eltma
v roku 2021 zastupovala 115 registrovaných výrobcov, ktorým nie je osud nimi predaných pneumatík
ľahostajný a ďalej transparentne a preukázateľne plnia povinnosti dané legislatívou a svojou
sociálnou zodpovednosťou. Za to veľmi ďakujeme.
Eltma stabilne udržuje a navyšuje dostupnosť zberných miest, na ktorých môžu koneční používatelia
odovzdať pneumatiky zadarmo, a to po celom Slovensku. Neustále narastá množstvo vyzbieraných
a spracovaných pneumatík v rámci nášho systému. V roku 2021 s nami pneumatiky zbieralo vyše
2 500 pneuservisov, predajní pneumatík, či miest určených obcou. Ďakujeme všetkým zberným
miestam, ktoré v súlade so zákonom zbierajú odpadové pneumatiky od konečných používateľov
bezplatne a tým pomáhajú znižovať riziká vzniku čiernych skládok.
Napriek tomu, že aj rok 2021 bol výrazne ovplyvnený pandémiou Covid-19, zvážala Eltma pomocou
svojich recyklačných partnerov a zberových spoločností pneumatiky takmer bez obmedzenia.
Ďakujeme našim partnerom za ich výnimočné nasadenie.

ORGANIZÁCIA ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV ELTMA
Sme organizácia zodpovednosti výrobcov („OZV“) a nezisková spoločnosť s ručením obmedzeným
ELT Management Company Slovakia s.r.o. („Eltma“). V nadväznosti na získanie autorizácie
od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 0005/PNE/OZV/A/16–3.3
prevádzkujeme systém združeného nakladania s odpadovými pneumatikami (tzv. kolektívny systém),
ktorý výrobcom a dovozcom pneumatík umožňuje plnenie povinností spätného zberu pneumatík
v Slovenskej republike.
Eltma bola založená spoločnosťami Bridgestone Slovakia s.r.o. (jej právny nástupca je Bridgestone
Europe NV / SA), Continental Barum s.r.o., Goodyear Slovakia s. r. o., Michelin Hungária Kft. a Pirelli
Slovakia, s.r.o., ktoré týmto krokom prejavili platforme svoju jednoznačnú podporu. V spoločnosti
neexistuje ovládajúca osoba a spoločníci disponujú rovnakými podielmi vo výške 20 % pri vklade
26 400 EUR.

ÚČASTNÍCI ELTMY
Eltma v roku 2021 evidovala ako svojich účastníkov nasledujúcich 115 výrobcov a dovozcov
pneumatík, ktorí prejavili dôveru v náš transparentný a efektívny systém združeného nakladania s
odpadovými pneumatikami. Títo výrobcovia uviedli v roku 2021 na trh spoločne väčšinu pneumatík.

Napokon ďakujeme konečným používateľom, ktorí využívajú možnosti spätného zberu a tým
prispievajú k ochrane životného prostredia. Robíme to pre budúcnosť.
Ďakujeme, že spoločne vytvárame lepší svet.
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Inter Cars Slovenská republika s.r.o.

Michal Randa - Micra

PNEUPEX, spol. s r.o.

STARLIFT, s.r.o.

Michelin Hungária Kft.

Prillinger Slovensko s.r.o.

MONTRÚR s.r.o. Košice

PROFIMONT s.r.o.

Stavebné stroje Slovakia,
s.r.o.

MOREAU AGRI, spol. s r.o.

Prometeon Tyre Group S.r.l.

Kramp s.r.o.

MOTOR-VS, s.r.o.

QUADMOTO s.r.o.

Linde material Handling
Slovenská republika s.r.o.

MTBIKER, s.r.o.

Radovan Vrabec - Allmetal

Nemček SONES spol. s.r.o.

RAMA spol. s r. o.

NHT, s. r. o.

Rastislav Hančin - PNEUSERVIS

Ján Balogh - STYX
Kia Motors Sales Slovensko
s.r.o.

LINUS, s.r.o.
LKQ SK s.r.o.
LOG systems, s.r.o.
Lubomír Slivka-S-SERVIS
MAN Truck & Bus Slovakia
s.r.o.
Marian Šupa

Nokian Tyres s.r.o.
ONIO s.r.o.
Pavol Chmela - PNEU s.r.o.
Peter Kollár - P+J TRANS
SLOVAKIA

MB SERVIS, s.r.o.

Picmac Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

Megamoto s.r.o.

Pirelli Slovakia, s.r.o.

Mercedes-Benz Slovakia
s.r.o.

PML GROUP s.r.o.

Merida Slovakia s.r.o.
Mgr. Michal Adamec SWING
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Pneu Style, s.r.o.
PNEUINDUSTRA - HAK,
s. r. o.

ROTKIV spol. s r.o. Prešov
S Racing, spol. s r.o.

S.T.G. group s. r. o.
Štefan Štefánik - BSK
Todos Italia s.r.o.
Trelleborg Wheel Systems
Czech Republic a.s.
UniCross s.r.o.
UNIVERSE SLOVAKIA s.r.o.
Vitalit s.r.o.

SEGAT a.s.

Vlastimil Hrčka PROFI PNEU
SERVIS!

SEOL, spol. s r.o.

Vokus spol. s.r.o.

SILOKING Slovakia s.r.o.

WELL-M, s.r.o.

SK-PROFI BIKE s.r.o.

Yokohama Europe GmbH

SLOGER, j.s.a.

Zsolt Kucsora Pneumont

SLOVKOLEX s.r.o.

ZBER A NAKLADANIE S ODPADOVÝMI
PNEUMATIKAMI
V roku 2021 sme ďalej udržovali stabilnú a dostupnú zbernú sieť. Ku koncu roka pozostávala z viac
než 2 500 zberných miest, vrátane niekoľkých stoviek obcí a miest, ktoré rovnomerne pokrývajú
územie Slovenskej republiky. Zoznam našich zberných miest nájdete na našom webe www.eltma.sk/
zberna-miesta. V roku 2021 sa nám vďaka širokej sieti zberných miest podarilo vyzbierať 26 258,656
ton opotrebovaných 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 zaistila zhodnotenie 25 686,116 ton odpadových pneumatík. Eltma v roku 2021 zabezpečila
materiálové zhodnotenie 24 716,410 ton odpadových pneumatík. Energeticky bolo zhodnotených
969,702 ton odpadových pneumatík. Tým Eltma splnila zákonné požiadavky a zhodnotila pneumatiky
v súlade s Programom odpadového hospodárstva SR na roky 2021 – 2025. Ku koncu roku 2021 Eltma
evidovala 572,54 ton odpadových pneumatík zhodnotených inou činnosťou ako činnosťami R1 až R11
podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch.

SOR SLOVAKIA, s.r.o.
SQT Services s.r.o.
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FINANCOVANIE SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO
NAKLADANIA S ODPADOVÝMI PNEUMATIKAMI

Kvartálny prehľad informačných aktivít

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 2021 stanovená na 0,154 EUR (bez DPH). Celkovo všetci
účastníci uhradili recyklačné príspevky vo výške 3 913,7 tis. EUR (bez DPH).

Január 2021
Noviny MY celé Slovensko,
Február 2021
Komerčné správy Pravda.sk, Seredské noviny, Seredonline.sk, obec Lúky, Miloslavov,
Marec 2021
Seredské noviny, noviny MY celé Slovensko, Ruzinov.sk, Autobild.pluska.sk, Seredonline.sk,

Náklady na prevádzku činnosti Eltmy predstavovali celkovo 4 078,2 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: 3 644,5 tis. EUR
2. Náklady na chod a správu organizácie zodpovednosti výrobcov: 420,8 tis. EUR
3. Náklady na propagačné a vzdelávacie aktivity: 12,9 tis. EUR
Eltma skončila za rok 2021 s účtovnou stratou vo výške -246,881 tis. EUR, ktorú prevedie na účet
neuhradených strát minulých rokov.

1.Q

2.Q
Apríl 2021
Komerčné správy Pravda.sk, príspevok MXSABO na sociálnych sieťach, HN magazín, Ružinovské
echo,
Máj 2021
HN online.sk, Piestanskydennik.sk,
Jún 2021
Ilava.sk, noviny MY celé Slovensko, konferencia Odpady 2021

3.Q
KOMUNIKÁCIA A PROPAGÁCIA
Eltma v roku 2021 pokračovala v komunikačnej kampani zameranej nielen na konečného používateľa,
ale aj na odbornú verejnosť. Okrem štandardných uverejnení v celoštátnych denníkoch MY, Pravda,
či Hospodárske noviny – v tlačenej aj digitálnej forme, sme sa objavili aj v časopise Pneurevue
a spomenulo nás tiež niekoľko webových stránok obcí a miest.
Eltma je aktívna aj na sociálnych sieťach, najmä na platforme Facebook, Instagram a LinkedIn.
Publikuje aktuálne informácie nielen na stránke www.eltma.sk, ale tiež na zábavno-vzdelávacej
stránke www.kamspneumatikou.sk pomocou rodinky Eltmákovcov. Vo svojom príspevku nás zmienil
aj populárny influencer MX SABO – Michal Sabo. Hoci sa vzhľadom na pandemickú situáciu veľa
konferencií nekonalo, vystúpila spoločnosť aj tento rok na konferencii Odpady 2021, a to ako partner
konferencie.
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Júl 2021
HN magazín,
August 2021
HN online.sk,
September 2021
Časopis Pneurevue, noviny MY celé Slovensko, noviny Pravda

4.Q
Október 2021
HN magazín, komerčné správy Pravda.sk 2x, noviny Pravda
November 2021
HN online.sk, noviny MY celé Slovensko,
December 2021
Noviny MY celé Slovensko

7

Spoločne vytvárame lepší svet

www.eltma.sk

