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ORGANIZÁCIA ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV ELEKOS /OZV ELEKOS/ 

 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE: 

Názov Združenie ELEKOS 

Sídlo Párovská 44, 949 01 Nitra 

Zapísaná v registri záujmových združení  Okresného úradu v Nitre pod č. 3/2007 

Email elekos@elekos.sk 

IČO 37857690 

IČ DPH SK2022533172  

DIČ 2022533172 

 

2. ŠTATUTÁRNY ORGÁN/KONTAKTNÁ OSOBA: 

Štatutárny orgán Ing. Štefan Straňák 

                                                Telefónne číslo 0911 488 489 

                                             e-mailová adresa  stranak@elekos.sk 

 

SYSTÉM ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S VYHRADENÝM PRÚDOM ODPADU OZV ELEKOS 

 

Organizácia zodpovednosti výrobcov /“OZV“/ ELEKOS je neziskové združenie právnických osôb 

zabezpečujúce pre zastúpených členov – výrobcov vyhradených výrobkov združené plnenie 

vyhradených povinností podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /“zákon o odpadoch“/, a to v oblasti 

nakladania s elektroodpadom, odpadmi z obalov a neobalových výrobkov. 

Združenie ELEKOS bolo založené v roku 2007 spoločnosťami HAKER, spol. s r.o., Hilti Slovakia 

spol. s r.o., Makita s.r.o. a Narex, s.r.o. 

OZV ELEKOS v súčasnosti ponúka zastúpeným členom – výrobcom jednotlivých vyhradených 

výrobkov, jednoduchý, transparentný a ekonomicky efektívny spôsob riešenia legislatívnych 

povinností, so zreteľom na základný cieľ – ekologické a environmentálne šetrné nakladanie 

s odpadom z uvedených vyhradených výrobkov v súlade s platnou legislatívou. 

Prevádzkovaním systému združeného nakladania s  odpadom z obalov a neobalových výrobkov 

OZV ELEKOS zabezpečuje predovšetkým plnenie zákonných povinností vo vzťahu k  zberu, 

preprave, zhodnocovaniu, recyklácii, resp. zneškodneniu odpadov z obalov a neobalových 

výrobkov uvedených na trh v SR alebo distribuovaných zastúpenými výrobcami, ako aj plnenie 

ostatných vyhradených povinností týchto výrobcov podľa zákona o odpadoch. 
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I. OBALY/NEOBALOVÉ VÝROBKY 
 

1.1. Množstvo odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, pre ktoré OZV ELEKOS 

zabezpečila zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu.   

 

V období od 01.07. - do 30.09.2019 OZV ELEKOS zabezpečila zber, prepravu, zhodnocovanie a 

recykláciu odpadov pochádzajúcich z obalov uvedených na trh alebo distribuovaných 

zastúpenými výrobcami obalov v celkovej výške 2 276,822 ton, a to z celkového množstva 3 

786,814 ton obalov uvedených na trh v SR, resp. do distribúcie. 
  
V období od 01.07. - do 30.09.2019 OZV ELEKOS zabezpečila zber, prepravu, zhodnocovanie a 

recykláciu odpadov pochádzajúcich z neobalových výrobkov uvedených na trh zastúpenými 

výrobcami neobalových výrobkov v celkovej výške 521,500 ton, a to z celkového množstva 

778,746 ton. 
 

Tab. č. 1: Množstvo vyhradeného prúdu odpadu - obdobie od 01.07. – do 30.09.2019 

VYHRADENÝ 
VÝROBOK 

MNOŽSTVO ODPADU  
(t) 

OBALY 

papier a lepenka* plasty* kovy* sklo* VKM na báze 
lepenky* drevo* 

20 01 01 20 01 39 20 01 04 20 01 02 20 01 03 20 01 38 

233,745 326,105 144,900 153,150 15,950 0,000 

15 01 01 15 01 02 15 01 04 15 01 07 15 01 05 15 01 03 

521,343 324,974 295,312 3,466 15,402 242,475 

NEOBALOVÉ 
VÝROBKY 

20 01 01 20 01 39 20 01 04 20 01 02 20 01 03 20 01 38 

355,250 138,950 - 27,300 - - 

*Katalógové číslo odpadu podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. 

 

1.2. Plnenie cieľov odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov 

 

V období od 01.07. - do 30.09.2019 OZV ELEKOS zabezpečila zber, prepravu, zhodnocovanie 

a recykláciu odpadov pochádzajúcich z obalov uvedených na trh alebo distribuovaných 

zastúpenými výrobcami obalov celkovo pre 2 276,822 ton odpadov z obalov, čo predstavuje 

60,125 %-tný podiel. 
 

Tab. č. 2: Plnenie cieľov OH v oblasti nakladania s odpadmi z obalov za obdobie od 01.07. – 30.09.2019 

OBDOBIE:  
01.07.- 30.09.2019 

Uvedené na 
trh 
 (t) 

Hmotnosť odpadov z obalov 
(t) Dosiahnuté 

percento 
zhodnotenia  

(%) 

Dosiahnuté 
percento 
recyklácie  

(%) 
Zhodnotenie 

(t) 
Recyklácia   

(t) 
OBALOVÝ MATERIÁL 
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Sklo 255,282 156,616 156,616 61,350% 61,350% 

Plasty bez PET 591,763 343,632 268,069 58,069% 45,300% 

PET 518,838 307,447 235,034 59,257% 45,300% 

Papier a lepenka 897,284 755,088 543,754 84,153% 60,600% 

VKM na báze lepenky 46,113 31,352 27,663 67,989% 59,989% 

Kovy - hliník 672,064 373,941 373,910 55,641% 55,636% 

Kovy - oceľ 119,115 66,271 66,271 55,636% 55,636% 

Drevo 686,355 242,475 173,841 35,328% 25,328% 

SPOLU: 3 786,814  2 276,822 1 845,158 60,125%  55,630%  

 

1.3. Spôsob zabezpečenia zberu, zhodnotenia, recyklácie a zneškodnenia odpadov z obalov 

a neobalových výrobkov  

 

OZV ELEKOS zabezpečila, v súlade s požiadavkami podľa § 59 ods. 3 zákona o odpadoch, 

uzatvorenie zmluvných vzťahov s vybranými obcami/mestami SR na prevádzku systému 

združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov oddelene vyzbieranými 

s komunálnych odpadov. OZV ELEKOS zároveň zabezpečila uzatvorenie zmluvných vzťahov so 

všetkými obcami, ktoré jej boli pridelené uplatnením postupu podľa § 31 ods. 12 zákona 

o odpadoch, t. j. losovaním obcí/miest bez zmluvného partnera – autorizovanej OZV, 

zabezpečovaným Koordinačným centrom pre obaly.  
 

Tab. č. 3: Zoznam obcí v zmluvnom vzťahu s OZV ELEKOS v období od 01.07. – 30.09.2019  

Ondrašovce 00327557 

Svinia 00327760 

Dvorany nad Nitrou 00699161 

Chrabrany 00699187 

Lúčnica nad Žitavou 00308170 

Malé Chyndice 00399434 

Mostová 00306096 

Nitrianska Streda 00310832 

Nová Ves nad Žitavou 00308331 

Oponice 00310875 

Práznovce 35626526 

Rumanová 00308412 

Súlovce 00311103 

Šaľa 00306185 

Veľké Chyndice 00613983 

Veľký Kýr 00309109 

Dolný Pial 00306916 

Dulov 00317217 

Názov obce IČO 
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Jablonka 00309591 

Jedľové Kostoľany 00308064 

Polomka 00313726 

Rudník 00309958 

Sedmerovec 00692301 

Tekovské Lužany 00307548 

Telgárt 00313874 

Dolný Vadičov 00314005 

Horný Vadičov 00314030 

Koš 00318213 

Lodno 00314102 

Lopušné Pažite 00314111 

Nedožery - Brezany 00318302 

Nesluša 00314137 

Ochodnica 00314153 

Povina 00314200 

Pravenec 00318434 

Prievidza 00318442 

Radoľa 00623814 

Rudina 00314251 

Rudinka 00314269 

Rudinská 00314277 

Snežnica 00314315 

Bzince pod Javorinou 00311456 

Lubina 00311731 

Moravské Lieskové 00311791 

Stará Turá 00312002 

Vaďovce 00312126 

Dolné Srnie 00311511 

Turňa nad Bodvou 00691313 

Červený Kameň 00317128 

Kostolné 00311707 

Pruské 00317721 

Tuchyňa 00317837 

Mikušovce 00317527 

 

OZV ELEKOS, v súlade s ustanovením § 28 ods. 11 zákona o odpadoch umožnila obciam, 

s ktorými bola v zmluvnom vzťahu podľa § 59 ods. 2 zákona o odpadoch zapojenie ich 

miestnych systémov nakladania s komunálnym odpadom do systému združeného nakladania 

s odpadom z obalov a odpadom z neobalových výrobkov prevádzkovaným OZV ELEKOS. 

V súlade s ustanovením § 59 ods. 5 zákona o odpadoch, OZV ELEKOS zabezpečovala overovanie 

funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu v príslušnej obci, s cieľom zabezpečiť maximálnu 

efektivitu a zlepšenie funkčnosti vykonávania triedeného zberu komunálnych odpadov v týchto 

obciach ako aj jeho maximálny rozvoj v súlade s požiadavkou na plnenie cieľov nakladania 
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s komunálnym odpadom z obalov a neobalových výrobkov podľa prílohy č. 3 zákona 

o odpadoch, resp. v súlade s požiadavkou na splnenie určeného súhrnného zberového podielu 

OZV ELEKOS, resp. cieľov zberu podľa zákona o odpadoch.  

Triedený zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov bol v obciach patriacich do 

systému OZV ELEKOS zabezpečovaný prostredníctvom farebne a typologicky rozlíšených 

kontajnerov, platových vriec, resp. rozmiestnením veľkokapacitných kontajnerov (ďalej len 

„zberné nádoby“). Zberné nádoby určené na triedený zber komunálnych odpadov z plastu, 

papiera, kovu, skla a VKM na báze lepenky sú pre zabezpečenie ľahšej orientácie obyvateľov 

dotknutých obcí farebne a typologicky rozlíšené v súlade s platnou právnou úpravou – vyhláška 

MŽP SR č. 371/2015 Z. z.. Vývoz kontajnerov na triedený zber KO bol zabezpečovaný systémom 

kalendárového zberu, pričom konkrétne dátumy vývozu odpadov boli obyvateľom obcí 

oznamované spôsobom obvyklým v príslušnej obci. V prípade potreby OZV ELEKOS zároveň 

zabezpečovala doplnenie existujúceho systému triedeného zberu KO v obci, a to dokúpením 

požadovaného množstva zberných nádob na základe požiadaviek zástupcov jednotlivých 

zmluvných obcí, resp. zberových spoločností. 

OZV ELEKOS zabezpečovala pre obyvateľov dotknutých obcí vykonávanie triedeného zberu 

komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a VKM na báze lepenky minimálne 

v rozsahu štandard zberu na jedného obyvateľa stanovených podľa prílohy č. 10 vyhlášky MŽP 

SR č. 371/2015 Z. z., pričom bolo vždy zabezpečené odobratie celého množstva oddelene 

vyzbieranej zložky komunálneho odpadu pochádzajúcej z výrobkov, na ktoré sa uplatňuje 

rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a jeho následné zhodnotenie 

a recyklácia v súlade s požiadavkami ustanovenými zákonom o odpadoch.  

OZV ELEKOS zároveň na vlastné náklady zabezpečovala, na zmluvnom základe, pravidelné 

zisťovanie podielu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v oddelene 

vyzbieraných zložkách komunálnych odpadov v obciach, pričom údaje potrebné pre určenie 

tohto podielu boli získavané predovšetkým sledovaním a vyhodnocovaním informácií od 

zmluvných partnerov vykonávajúcich triedený zber komunálnych odpadov v týchto obciach, 

a to spôsobom a prostriedkami vyplývajúcimi z ich vzájomného zmluvného vzťahu. V prípade 

potreby bolo zisťovanie predmetného podielu zabezpečované miestnou ohliadkou zberných 

miest, ich vizuálnou kontrolou, analýzou vzoriek odpadov získaných z vybraných zberných 

nádob, ich zvážením, resp. iným spôsobom, ktorým bolo možné určiť skutočný podiel 

vyzbieraných odpadov z obalov, resp. neobalových výrobkov na celkovom množstve 

vyzbieraných odpadov príslušnej oddelene zbieranej zložky komunálnych odpadov. 
 

Tab. č. 4: Množstvo KO z obalov a neobalových výrobkov vyzbieraných v obciach v období od 01.07. – 30.09.2019  

MIESTO ZBERU KO 

Množstvá vyzbieraných KO 

papier a 
lepenka 

plasty kovy sklo 
VKM na báze 

lepenky 

20 01 01* 20 01 39* 20 01 04* 20 01 02* 20 01 03* 

Obec OZV ELEKOS 588,995 465,055 144,900 180,450 15,950 

*Katalógové číslo odpadu podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z.  
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V období od 01.07. - do 30.09.2019 OZV ELEKOS zabezpečila zber, prepravu a následné 

zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek 

komunálnych odpadov v plnom rozsahu v súlade s ustanovením § 54 ods. 1 písm. e) zákona o 

odpadoch a zároveň v rozsahu zabezpečujúcom splnenie cieľov zberu odpadov z obalov a 

odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov podľa prílohy č. 3a 

zákona o odpadoch. Triedený zber odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných 

zložiek komunálnych odpadov zabezpečený OZV ELEKOS dosiahol v tomto období hodnotu 1 

395,350  ton. 
 

Tab. č. 5: Triedený zber a nakladanie s KO z obalov a z neobalových výrobkov za obdobie od 01.07. – 30.09.2019 

OBDOBIE: 
 01.07.- 30.09.2019 

Hmotnosť odpadov z obalov/neobalov oddelene 
vyzbieraných z KO  

(t) 

Dosiahnuté 
percento 
recyklácie  

(%) 

Dosiahnuté 
percento 

zhodnotenia  
(%) Obalový materiál 

Zber  
(t) 

Recyklácia                         
(t) 

Zhodnotenie 
(t) 

Sklo 180,450 180,450 180,450 100,00% 100,00% 

Plasty 465,055 350,326 463,799 75,33% 99,73% 

Papier a lepenka 588,995 586,934 586,934 99,65% 99,65% 

VKM na báze lepenky 15,950 15,950 15,950 100,00% 100,00% 

Kovy 144,900 144,726 144,726 99,88% 99,88% 

SPOLU: 1 395,350 1278,386 1391,859 91,618% 99,750% 

 
OZV ELEKOS zabezpečila výkon činností triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov 
a neobalových výrobkov v zmluvných obciach prostredníctvom zmluvných partnerov – 
zberových spoločností, resp. ďalších subjektov vykonávajúcich nakladanie s KO. Uvedené 
činnosti boli zabezpečené na základe zmluvných vzťahov uzatvorených s uvedenými subjektmi 
odpadového hospodárstva v súlade s ustanovením § 59 ods. 4 zákona o odpadoch ako 
aj v súlade s princípom ustanovením § 28 ods. 11 zákona o odpadoch, t. j. OZV ELEKOS 
rešpektovala princíp zapojenia miestneho systému zberu a ďalšieho nakladania s komunálnym 
odpadom vo všetkých obciach, s ktorými je v zmluvnom vzťahu do systému združeného 
nakladania s vyhradeným prúdom odpadu OZV ELEKOS. 

OZV ELEKOS v období od 01.07. – do 30.09.2019 zároveň zabezpečila splnenie povinnosti 

týkajúcich sa zberu, prepravy, zhodnotenia a recyklácie iných ako komunálnych odpadov 

pochádzajúcich z obalov uvedených na trh v SR alebo distribuovaných zastúpenými výrobcami 

obalov v rozsahu a za podmienok stanovených zákonom o odpadoch, a to uzatvorením 

zmluvných vzťahov so zmluvnými partnermi vykonávajúcimi uvedené činnosti nakladania 

s odpadom podľa zákona o odpadoch. 
 

1.4. Spôsob financovania činností nakladania s odpadom z obalov/neobalových výrobkov 

 

Finančné prostriedky na zabezpečenie všetkých činností nakladania s vyhradeným prúdom 

odpadu – obaly a neobalové výrobky, zabezpečovaných OZV ELEKOS v rámci systému 

združeného nakladania s týmto vyhradeným prúdom odpadu, vrátane propagačných 

a vzdelávacích aktivít, resp. nákladov na zabezpečenie organizačných a prevádzkových činností 
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OZV ELEKOS boli hradené výlučne z príspevkov zastúpených výrobcov v súlade s princípom ich 

rozšírenej zodpovednosti a v súlade s podmienkami stanovenými podľa zákona o odpadoch. 

Výška celkových nákladov OZV ELEKOS v období od 01.07.2019 – do 30.09.2019 vo vzťahu 

k činnostiam zberu odpadov z obalov/neobalových výrobkov, triedeného zberu komunálnych 

odpadov z obalov/neobalových výrobkov v obciach, resp. ďalšieho nakladania s odpadom 

z týchto vyhradených výrobkov vychádzala z podmienok určených na základe zmluvných 

vzťahov s jednotlivými subjektami zabezpečujúcimi tieto činnosti v spolupráci s OZV ELEKOS.  

Zisk/prebytok hospodárenia z činností OZV ELEKOS súvisiacich s prevádzkovaním systému  

združeného nakladania s odpadom z obalov/neobalových výrobkov podľa zákona o odpadoch 

bude použitý v systéme OZV ELEKOS v aktuálnom, resp. nasledujúcom kalendárnom roku, resp. 

bude vrátený zastúpených výrobcom vyhradených výrobkov postupom a v súlade 

s podmienkami ustanovenými v § 28 ods. 4 písm. m) zákona o odpadoch. 

 
Tab. č. 6: Celkové úhrady zastúpených výrobcov obalov/neobalových výrobkov v období od 01.07. – 30.09.2019 

CELKOVÉ ÚHRADY ZASTÚPENÝCH VÝROBCOV  
(€)  

VYHRADENÝ VÝROBOK ÚHRADA (€) 

Obaly/Neobalové výrobky 279 416,460 EUR 

 
Tab. č.7: Náklady OZV ELEKOS – činnosti nakladania s odpadom z obalov/neobalových výrobkov v období od 01.07. 

– 30.09.2019  

CELKOVÉ NÁKLADY  
(€)  

VYHRADENÝ VÝROBOK ÚHRADA (€) 

Obaly/Neobalové výrobky    264 975,500 EUR 

 
Tab. č. 8: Náklady OZV ELEKOS – propagačné a vzdelávacie aktivity v období od 01.07. – 30.09.2019  

CELKOVÉ NÁKLADY  
(€)  

ČINNOSŤ ÚHRADA (€) 

Propagácia a vzdelávanie* 13 500,000 EUR 
 

*Náklady za propagačné a vzdelávacie aktivity zahŕňajú náklady na propagáciu a vzdelávanie vynaložené súhrnne pre všetky 

vyhradené výrobky uvádzané na trh členmi OZV ELEKOS 

 

1.5. Propagačné a vzdelávacie aktivity 

 

OZV ELEKOS zabezpečila, v období od 01.07.2019 – do 30.09.2019, v rozsahu a za podmienok 

ustanovených zákonom o odpadoch a súvisiacimi vykonávajúcimi právnymi predpismi, výkon 

informačných, propagačných a vzdelávacích aktivít na území SR, resp. na území zmluvných 

obcí, ktorých cieľom bolo prispieť k zvyšovania environmentálneho povedomia verejnosti v 
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oblasti zberu a nakladania s odpadmi z obalov, resp. triedeného zberu oddelene zbieraných 

zložiek komunálnych odpadov z obalov a neobalových výrobkov.  

Propagácia sa predovšetkým zameriavala na environmentálne vhodné nakladanie s odpadmi 

a to s dôrazom na zákonom (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení  v znení 

neskorších predpisov) ustanovený vyhradený prúd odpadov - obaly a odpadov z obalov resp. 

neobalových výrobkov. 

V rámci vzdelávacích a propagačných aktivít sa OZV ELEKOS zamerala na „osvetu občanov“ v 

oblasti tohto vyhradeného prúdu odpadov, pričom kládla dôraz na: 

• predchádzanie vzniku komunálnych odpadov, 

• poskytovanie základných informácií obyvateľom samospráv o spôsobe zabezpečenia 

triedeného zberu obalových a neobalových výrobkov na ich území, 

• možnosti triedenia jednotlivých zložiek (v rámci vyhradeného prúdu odpadov) 

komunálnych odpadov, ktoré majú obyvatelia vo svojej územnej samospráve, 

• informovaniu a edukáciu obyvateľov, kam majú ten-ktorý odpad v rámci triedeného 

zberu zaraďovať, 

• informovaniu o potrebe účasti a súčinnosti obyvateľov na triedenom zbere v rámci 

komunálnych odpadov,  

• informovaniu o postupoch a opatreniach potrebných pre zvyšovanie efektivity zberu 

týchto vyhradených výrobkov (v zmysle aktuálne platnej legislatívy na úseku 

odpadového hospodárstva),  

• informovaniu o význame a prínosoch zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalových 

a neobalových výrobkov, 

• informovaniu občanov a samospráv o budúcom smerovaní komunálnych odpadov v 

rámci odpadového hospodárstva na území Slovenskej republiky , 

• oddelený zber triedených zložiek komunálnych odpadov,  

• vhodné nakladanie z komunálnymi odpadmi, 

• výhody triedeného zberu komunálnych odpadov (či už ekonomické, sociálne alebo 

environmentálne), 

Konkrétny spôsob a forma uskutočňovania informačných a propagačných aktivít zo strany OZV 

ELEKOS bola vykonávaná v súlade s príslušnými ustanoveniami legislatívy na úseku 

odpadového hospodárstva.  

OZV ELEKOS v rámci svojich propagačno-vzdelávacích aktivít spolupracovala najmä: 

• so zúčastnenými (zmluvnými) samosprávami,  

• so spoločnosťami zabezpečujúcich zber odpadov v záujmových lokalitách,  

• so združeniami pôsobiacimi v mieste zabezpečovania systému triedeného zberu OZV 

ELEKOS 

• materskými školami,  

• základnými školami,  

• univerzitami,  
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• odborníkmi na edukáciu detí a mládeže, 

• odborníkmi z pôdy univerzít zaoberajúcich sa problematikou odpadového hospodárstva, 

• lokálnymi a celoslovenskými printovými médiami, 

• a mnohými ďalšími zainteresovanými.  

Táto spolupráca bola riešená tak aby zohľadňovala a prispôsobovala sa aktuálnej situácii a 

úrovni vykonávania triedeného zberu komunálnych odpadov v samosprávach, v ktorých je OZV 

ELEKOS účastná, a to v príslušnom časovom období (avšak nielen za obdobie III. štvrťroku 2019 

ale aj celoročnou časovou nadväznosťou).  

OZV ELEKOS zabezpečovala v III. štvrťroku 2019 výkon propagačných a vzdelávacích aktivít 

nasledovnými spôsobmi:  

Lokálnymi propagačno-vzdelávacím aktivitami: 

• vytvorením a distribúciou informačných letákov/propagačných materiálov pre jednotlivé 

samosprávy, 

• tvorbou letákov s popisom konkrétneho systému zberu triedených zložiek komunálnych 

odpadov distribuovaných priamo občanom samospráv, 

• tvorbou a distribúciou nálepiek na smetné kontajnery, ktoré sú súčasťou triedeného 

zberu v zmluvných samosprávach, 

• pravidelným oznamov v obecnom/lokálnom rozhlase zúčastnených obcí, 

• pravidelnými zverejňovaním propagačných materiálov na webových stránkach a 

úradných tabuliach zúčastnených obcí.  

Celoslovenskými propagačno-vzdelávacími aktivitami: 

• tvorbou a distribúciou zverejnenie informačne – vzdelávacích letákov v printových 

médiách s celoslovenskou pôsobnosťou, 

• distribúciou „tzv. internetových článkov“ uverejnených v celoslovensky pôsobiacich 

webových doménach. 

Okrem vyššie uvedených foriem informovania občanov a edukácie, v oblasti triedeného zberu 

komunálnych odpadov v rámci odpadového hospodárstva, OZV ELEKOS zároveň neustále 

zabezpečuje výkon propagačno-vzdelávacích aktivít prostredníctvom oznamov a informácií na 

svojom webovom sídle www.elekos.sk (kde sa nachádzajú permanentne informácie 

obsahujúce údaje v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z.) ako aj 

prostredníctvom svojich odborných pracovníkov a osôb zúčastnených na propagačno-

vzdelávacích aktivitách. 

V súvislosti s nákladmi vynaloženými na edukáciu obyvateľov obcí a miest, detí a mládeže, resp. 

na ostatné propagačno-vzdelávacie aktivity vyplývajúce so zákona o odpadoch, OZV ELEKOS, 

za III. štvrťrok 2019 vynaložila na tieto aktivity sumu: 13 500,- eur. 


