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Správa o funkčnosti systému  individuálneho nakladania - rok 2017 

 
 

Identifikácia osoby: 
 
 obchodné meno : Schaeffler Skalica, spol. s r.o. 
 adresa sídla : Dr.G.Schaefflera 1, 909 01 Skalica  
 osobné údaje štatutárneho orgánu  : Ing. Jaroslav Patka, dátum narodenia:12.2.1974, adresa: 

 SNP 2162/5, Skalica 909 01 
 Ing. Eva Jurkovičová, dátum narodenia:10.10.1964 

adresa: Prietržka 157,  Prietržka 908 49 

 IČO : 30998140 
 DIČ : 2020378448 
 IČ DPH : SK 202 037 8448 
 meno a priezvisko kontaktnej osoby: Gabriela Janeková 
 číslo telefónu : 034/6961589, 0907799354 
 e-mailová adresa : janekgbr@schaeffler.com 
 číslo a dátum vydania autorizácie: 0071/OBALY/INV/A16-1.8 zo dňa  
 29.06.2016 
 nakladanie s odpadmi z obalov :   

Druh odpadov z obalov Množstvo (t) 

15 01 01 373,31 

15 01 02 74,12 

15 01 03 363,20 

15 01 04 103,35 
        
 
Spôsob zabezpečenia nakladania s odpadmi z obalov: 
 
 zoznam zmluvných partnerov –  
 

Zmluvný partner 
(obchodné meno a adresa) 

Odpad z obalov Činnosť nakladania 

FCC SLOVENSKO spol. s r.o., 
Bratislavská 18, 900 51 ZOHOR 

15 01 01 V 

VEPOS s r.o., Rybničná 1, 909 01 Skalica 15 01 01 V 

FCC SLOVENSKO spol. s r.o., 
Bratislavská 18, 900 51 ZOHOR 

15 01 02 V 

FCC SLOVENSKO spol. s r.o., 
Bratislavská 18, 900 51 ZOHOR 

15 01 03 V 

VEPOS s r.o., Rybničná 1, 909 01 Skalica 15 01 03 R3 

Max Aicher Slovakia s r.o., , Trnavská 
cesta 1040, 920 41 Leopoldov 

15 01 04 V 

 
 opisu spôsobu výkonu zberu  

S odpadmi z obalov, ktoré vzniknú pri našej činnosti alebo rozbalení dovezených komponentov, 
tovarov, surovín, sa manipuluje v rámci priestorov firmy. Firma má zavedený funkčný systém 
odpadového hospodárstva. Vo výrobných halách aj v nevýrobných ( obslužných ) priestoroch  sú 
umiestnené odpadové nádoby na jednotlivé druhy odpadov z obalov s príslušnými označeniami, ktoré 
sú majetkom firmy. Každý druh odpadu z obalov je zhromažďovaný samostatne ( triedený zber 
odpadov z obalov ). Následne sú tieto odpady z obalov externými pracovníkmi  z vnútorných priestorov 



2 
 

vyvážané do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré sú umiestnené  vo vonkajšom priestore firmy na 
označených a presne určených miestach v priestoroch kontajnerového hospodárstva. Kontajnery sú 
majetkom ext. odpadovej firmy. Kontajnery sú presne označené nápismi pre jednotlivé druhy odpadov 
( odpady sú presne triedené a kontrolované už počas zberu). Obaly z papiera a lepenky sú lisované 
v lisovacom kontajneri, ktorý je majetkom odpadovej firmy. Rovnako sú lisované aj odpady z plastov. 
Po naplnení veľkoobjemových kontajnerov sú tieto v pravidelných intervaloch  vyvážané oprávnenou 
ext. odpadovou firmou, s ktorou máme zmluvný vzťah,  k ďalšiemu nakladaniu s nimi.  
 

        Zberové kapacity: 
 
        15 01 01 – veľkoobjemový lisovací kontajner 30 m3  - 1 ks  
        15 01 02 -  veľkoobjemový lisovací kontajner 20 m3 - 1 ks 
        15 01 03 -  veľkoobjemový kontajner 30 m3 -    1 ks 
                          veľkoobjemový kontajner 7 m3 – 3 ks 
        15 01 04 – veľkoobjemový kontajner 10 m3 – 1 ks  
              
        Kontajnery sú umiestnené na vyhradených miestach v priestoroch kontajnerového hospodárstva pri 
hale 2, 9 a 3. Okrem kontajnera na odpadové drevené obaly sú priestory zastrešené.   
 

 
 opisu reťazca hlavných prepravných trás odpadu z obalov v rámci materiálového toku – 

 

150101 – Obaly z papiera a lepenky – kateg. O 

Drobný odpad: 

Zber do 120 l plast. nádob v halách → kontrola, zber a zvoz pracovníkmi odpad. hospodárstva → 
zhromažďovanie vo veľkoobjemovom lisovacom kontajneri (30 m3) → odvoz odpadu na zberný dvor 
odpadovej firmy a ďalšie zhodnotenie ext. firmou 

Rozmerný odpad: 

Zber do drôtených zberných vozíkov → kontrola, zber a odvoz pracovníkmi odpadového hospod. → 
zhromažďovanie vo veľkoobjemovom lisovacom kontajneri → odvoz odpadu na zberný dvor odpadovej 
firmy a ďalšie zhodnotenie ext. firmou. 

 

Odvoz tohto druhu odpadu a jeho následné zhodnotenie zabezpečuje pre našu firmu firma .FCC Slovensko 
spol. s r.o., a VEPOS Skalica , s ktorými máme zmluvný vzťah  a ktoré majú povolenie na zber tohto druhu 
odpadu. Následne tento druh odpadu firma FCC Slovensko a VEPOS Skalica prostredníctvom svojich 
zmluvných partnerov zhodnotí. Koncová firma je vyberaná tendrovaním podľa najlepšej ponuky na trhu. 

 
150102 – Obaly z plastov – kateg. O 

Drobný odpad: 

Zber do 120 l plast. nádob v halách → kontrola, zber a zvoz pracovníkmi odpad. hospodárstva → 
zhromažďovanie vo veľkoobjemovom lisovacom kontajneri (20 m3) → odvoz odpadu na zberný dvor 
odpadovej firmy a ďalšie zhodnotenie ext. firmou 

 
Rozmerný odpad: 

Zber do drôtených zberných vozíkov → kontrola, zber a odvoz pracovníkmi odpadového hospod. → 
zhromažďovanie vo veľkoobjemovom lisovacom kontajneri → odvoz odpadu na zberný dvor odpadovej 
firmy a ďalšie zhodnotenie ext. firmou. 

 

Odvoz tohto druhu odpadu a jeho následné zhodnotenie zabezpečuje pre našu firmu firma FCC. Slovensko 
spol. s r.o., , s ktorou máme zmluvný vzťah  a ktorá má povolenie na zber tohto druhu odpadu. Následne 
tento druh odpadu firma FCC Slovensko prostredníctvom svojich zmluvných partnerov zhodnotí. Koncová 
firma je vyberaná tendrovaním podľa najlepšej ponuky na trhu. 
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150103 – Obaly z dreva – kateg. O 

Rozmerný odpad: 

Priamy zber pracovníkmi logistiky a zvoz na zberné miesto v priestore kontajnerového hospodárstva → 
zhromažďovanie vo veľkoobjemovom kontajneri (20 m3) → odvoz a zhodnotenie ext. firmou 

 

Odvoz tohto druhu odpadu a jeho následné zhodnotenie zabezpečuje pre našu firmu firma FCC Slovensko 
spol. s r.o., a VEPOS Skalica , s ktorými máme zmluvný vzťah  a ktoré majú povolenie na zber tohto druhu 
odpadu. Následne tento druh odpadu firmy prostredníctvom svojich zmluvných partnerov zhodnotia. 
Koncová firma je vyberaná tendrovaním podľa najlepšej ponuky na trhu. 

 
150104 – Obaly z kovu – kateg. O 

Priamy zber  pracovníkmi odpadového hospod. → zhromažďovanie vo veľkoobjemovom kontajneri (10 m3) 
→ odvoz a zhodnotenie ext. firmou. 

Odvoz tohto druhu odpadu a jeho následné zhodnotenie zabezpečuje pre našu firmu firma .Max Aicher 
Slovakia s.r.o. , s ktorou máme zmluvný vzťah  a ktorá má povolenie na zber tohto druhu odpadu. Následne 
tento druh odpadu firma Max Aicher Slovakia s r.o. dáva k zhodnoteniu externému partnerovi – maďarské 
železiarne ÓAM Ózdi Acélmüvek Kft. 

 
 uvedenie miesta prvého zhodnotenia alebo miesta zneškodnenia odpadu z obalov –  
 

Odpad z obalov Spracovateľ  

15 01 01 
Hamburger Hungária Kft. Dunaújváros / Mondi Swiecie S.A. Swiecie / 
Nettingsdorfer Papierfabrik AG&Co KG Haid bei Ansfelden  

15 01 02 
Ján Krčula, RE-PLAST Zvončín, JAMI, s.r.o. Praha / CRH, a.s. 
Rohožník 

15 01 03 IKEA Industry Slovakia s.r.o. Malacky / VEPOS-Skalica s. r.o.  

15 01 04 ÓAM Ózdi Acélmüvek Kft. Ózd 

 
 
Informácie o splnení cieľov a záväzných limitov : 
 
 údaj o množstvovom a percentuálnom rozsahu splnenia záväzných limitov v roku 2017 – 

 
Odpad z obalov Percentuálny rozsah Množstvový rozsah 

15 01 01 79,45 146,960 

15 01 02 48,88 35,208 

15 01 03 88,94 151,902 

15 01 04 71,79 41,340 

 množstvový a percentuálny rozsah nesplnenej časti cieľov a záväzných limitov, ak došlo k 
ich nesplneniu –  

 
- 

 
Informácie o množstve vyhradených výrobkov uvedených na trh : 
 
 Špecifikácia vyhradených výrobkov - obalov, ktoré výrobca uviedol na trh v roku 2017 –  

 

Druh obalových materiálov Množstvo (t) 

papier 184,961 
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plast 72,036 

kov 57,582 

drevo 170,796 

 
 Údaj o rozlíšení odpadov z obalov na komunálny odpad a iný ako komunálny odpad – 

 
Spoločnosť zabezpečuje nakladanie len s iným ako komunálnym odpadom. Likvidácia komunálneho 
odpadu prebieha cez mesto Skalica. 
 
 

Informácie o spôsobe financovania systému : 
 
 výška recyklačných poplatkov získaných z predaja vyhradených výrobkov – odpadov 

z obalov –  
 

Druh odpadov z obalov Zisk z predaja (eur) 

15 01 01 15 366,85 

15 01 02 1 301,7 

15 01 03 0 

15 01 04 20 187,31 

 
 výška jednotlivých a celkových nákladových položiek –  

 

Druh odpadov z 
obalov 

Celkové náklady 
(eur) 

Náklady na zber 
(eur) 

Náklady na 
zhodnocovanie 

(eur) 

15 01 01 34 245 34 245 0 

15 01 02 30 555 30 555 0 

15 01 03 32 979,04 32 670 309,04 

15 01 04 14 400 14 400 0 

spolu 59 176 57097 2 079 

 
 

 výška finančných prostriedkov vynaložených na propagačné a vzdelávacie aktivity – 
(u obalov len priamo vo firme !!!) 
 
cca 1 000 € 
 
Propagačné a vzdelávacie aktivity prebiehali v rámci firmy o forme školení zamestnancov v členení: 
- vstupné školenia novoprijatých zamestnancov z problematiky OŽP vrátane témy odpadové 

hospodárstvo (zavedený systém komplex. OH, systém triedenia, zberu, odvozu, recyklácie, 
zneškodňovania odpadov ) 

- vizualizácia separácie priamo na odpadových nádobách 
- pravidelné obchôdzky, riešenie problematiky na mieste 
- prezentácie na vnútropodnikovej úrovni 
- pravidelná senzibilizácia zamestnancov k dôležitým témam OŽP prostredníctvom prezentácii na 

vnútropodnikovej platforme ( Intranet, mesačník Schaeffler Slovensko&Česko, plazma) 
 


