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Úvod
Odpad, vyprodukovaný ľudskou (antropogénnou) činnosťou, predstavuje pre životné
prostredie čoraz väčšiu záťaž. Medzi prvými environmentálnymi obmedzeniami, na ktoré
doteraz ľudstvo narazilo, nefiguruje akútny nedostatok neobnoviteľných zdrojov (ropa, rudy,
suroviny ...), ako sa kedysi mnohí domnievali, ale limitujúcou sa stáva najmä ohraničená
schopnosť životného prostredia absorbovať nežiadúce produkty ľudskej činnosti – vypúšťanie
znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy a predovšetkým produkcia odpadov.
O tom, že aj na Slovensku musíme pristupovať k riešeniu týchto problémov oveľa
vážnejšie ako doteraz, niet pochýb. Jednotlivé zložky prírodného prostredia sa tu poškodzujú
už dlhodobo, no až v posledných rokoch si začíname uvedomovať, čo všetko musíme
vykonať, aby sme sa v tejto oblasti aspoň priblížili ku krajinám, ku ktorým chceme po vstupe
do Európskej únie patriť a v ktorých je ochrana prírodného prostredia samozrejmosťou.
Napríklad separácia komunálneho odpadu nedosahuje patričnú úroveň a mestá a obce ju
zväčša považujú za stratovú záležitosť. Ani po viac ako desiatich rokoch od začatia
transformácie ekonomiky sa nedarí zhodnocovať mnohé druhy odpadov tak, aby sa opäť
dostali do výrobného cyklu. Kým v štátoch Európskej únie sa ako druhotná surovina využíva
takmer polovica odpadov, v našej krajine v tomto smere neexistujú ani len spoľahlivé
štatistiky.
Ani ekologické povedomie našich obyvateľov zďaleka nie je na takej úrovni, aby sa tu
problematika ochrany prírodného prostredia dala riešiť bez zákonnej opory. Jedným zo
zreteľných výsledkov postupnej premeny nášho environmentálneho práva želateľným
smerom je aj postupné preberanie predpisov Európskej únie, týkajúcich sa odpadového
hospodárstva, do legislatívy Slovenskej republiky.
Prioritou štátnej environmentálnej politiky v Slovenskej republike, týkajúcej sa
odpadov, je minimalizácia ich vzniku, využívanie a správne zneškodňovanie odpadov.
Základom stratégie odpadového hospodárstva je integrovaná koncepcia odpadového
hospodárstva, ktorá je založená na princípoch obmedzovania vzniku odpadov, znižovania
obsahu toxických látok v odpadoch, maximálne možného materiálového zhodnocovania
odpadov, tepelnej úpravy odpadov, ak sa nedajú inak využiť, a skládkovania odpadov v
najmenšej možnej miere.
Vytriedením a zhodnotením je možné využiť značné množstvo odpadu. Redukuje sa
tak jeho množstvo, šetria sa prírodné zdroje a energia. Rozvojom zhodnocovacích a
recyklačných technológií sa vytvárajú nové pracovné príležitosti a pomáha sa znižovať
nezamestnanosť. Aktivity v oblasti triedenia a zhodnocovania odpadov zapájajú tiež občanov
do riešenia vecí verejných a zvyšujú ich pocit spoluzodpovednosti za životné prostredie.
Recyklačný fond je reálnou a logickou súčasťou slovenského právneho systému a zároveň je
stimulačným nástrojom podnikateľského prostredia v oblasti nakladania s odpadmi a má svoje
miesto v procese napĺňania európskeho princípu „znečisťovateľ platí“ na Slovensku.
V súvislosti so stimuláciou a podporou spomenutých podnikateľských aktivít si však položme
otázku, načo odpad zbierať a triediť, keď ešte nie sú k dispozícii prostriedky a technológie na
jeho následné spracovanie a zhodnocovanie. Často sa vyskytuje názor, že tento problém
vyrieši trh. Vieme však, že realita sa od ideálneho riešenia dosť odlišuje, a možnosti
zhodnocovania (recyklácie) jednotlivých druhov odpadov sú rôzne a sú podmienené najmä
existujúcimi technickými a ekonomickými podmienkami. Ak je cena výsledného produktu
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zhodnocovacieho procesu vyššia v porovnaní s cenou prírodných surovín, potom je otázna aj
ekonomická výhodnosť a lukratívnosť celého podnikania v oblasti zhodnocovania
a spracovania odpadov. Pri riešení aktuálnych environmentálnych problémov, súvisiacich
s odpadmi, máme teda dve možnosti - môžeme (a možno aj dosť dlho) čakať na samovoľné
pôsobenie trhových síl, alebo môžeme celému procesu napomôcť uplatnením ekonomických
nástrojov – v našom prípade podporou podnikateľských aktivít prostriedkami Recyklačného
fondu.
Recyklačný fond má po svojej jedenapolročnej existencii pevnú organizačnú
štruktúru, prijateľné materiálno - technické vybavenie, disponuje potrebnými internými
predpismi, rešpektuje jasné metodické a riadiace väzby a uplatňuje transparentný, verejne
kontrolovateľný systém činnosti. Vysoká aktivita podnikateľského prostredia,
iniciovaná ekonomickou stimuláciou, vytváranou Recyklačným fondom, svedčí o
oprávnenosti a perspektíve tohto druhu ekonomického hnacieho motora v odpadovom
hospodárstve. Trvalé odstraňovanie problémov spojených so zrodom novej, v krátkom čase
kreovanej podpory zhodnocovania odpadov neštátnym, účelovým, neziskovým fondom sa už
prejavuje v rýchlej konsolidácii a rastúcej schopnosti poskytovať účinnú podporu tak
zanedbanej oblasti, akou je na Slovensku recyklácia odpadov.
V roku 2003 bude fond predovšetkým riešiť otázky spracovávania a vybavenia žiadostí
o poskytnutie finančných prostriedkov s ohľadom na komoditné programy jednotlivých
sektorov, spolupráce na tvorbe novej legislatívy a dobudovania informačného systému fondu.
Prioritou štátnej environmentálnej politiky v Slovenskej republike, týkajúcej sa
odpadov, je minimalizácia ich vzniku, využívanie a správne zneškodňovanie odpadov.
Základom stratégie odpadového hospodárstva je integrovaná koncepcia odpadového
hospodárstva, ktorá je založená na princípoch obmedzovania vzniku odpadov, znižovania
obsahu toxických látok v odpadoch, maximálne možného materiálového zhodnocovania
odpadov, tepelnej úpravy odpadov, ak sa nedajú inak využiť, a skládkovania odpadov v
najmenšej možnej miere.
Priority a zameranie Recyklačného fondu vyplývajú z komoditných programov jeho
jednotlivých sektorov. Z nich vyplýva, že zariadenia na spracovanie odpadového papiera, skla
a olovených akumulátorov poskytujú v súčasnosti na Slovensku dostatočné kapacity na
účinné zhodnocovanie odpadov z týchto materiálov, a to aj s ohľadom na očakávané trendy
vývoja. Podmienkou úspešného zhodnocovania spomenutých komodít je však ich efektívny
zber a triedenie. Vybudovanie a zavedenie účinného systému zberu a triedenia odpadového
papiera, skla a opotrebovaných batérií a akumulátorov (aj v spolupráci s obcami) považujeme
preto za kľúčovú úlohu odpadového hospodárstva na Slovensku. Racionálne a účinné
zhodnocovanie odpadových plastov je taktiež podmienené efektívnym separovaným zberom,
organizovaným systémom zvozu, presnou evidenciou o mieste a spôsobe vzniku jednotlivých
druhov odpadov z plastov, no predovšetkým výberom a budovaním vhodných technológií na
ich spracovanie. Materiálové zhodnocovanie odpadových olejov má na Slovensku významné
rezervy, ktoré však nesúvisia iba s existujúcimi technologickými kapacitami, ale aj s terajšou
nízkou efektívnosťou zberu odpadových olejov.
V prípade odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktorého množstvo sa na našom
trhu sústavne zvyšuje, je jeho terajšia úroveň zhodnocovania veľmi nízka. Urýchlene bude
potrebné zaviesť systém triedeného zberu a s ohľadom na očakávaný vývoj prioritne
vybudovať dostatočné kapacity na zhodnocovanie tejto komodity. Problematike odpadu
z elektrických a elektronických zariadení venuje zvýšenú pozornosť aj súčasná legislatíva
Európskej únie (napr. vo forme dvoch nových návrhov smerníc), pretože tento druh odpadu
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obsahuje okrem hodnotných surovín aj časť komponentov, nebezpečných pre životné
prostredie.
Súčasný stav zhodnocovania starých vozidiel na Slovensku má z hľadiska množstva
hodnotných a využiteľných materiálov tiež významné rezervy. Na zabezpečenie účinného
zhodnocovania automobilových vrakov bude potrebné vybudovať sieť zberných miest,
zorganizovať systém zvozu a vybudovať dostatočné spracovateľské kapacity. Odpady zo
žiariviek s obsahom ortuti sa na Slovensku v súčasnosti zhodnocujú zhruba na 30 percent. V
budúcnosti bude potrebné v rámci tejto komodity zdokonaliť systém zberu, zvozu
a vybudovať zariadenia s dostatočnou kapacitou na jej zhodnocovanie. Na našom trhu sa
vyskytuje približne osem tisíc ton odpadu z viacvrstvových kombinovaných materiálov.
Vzhľadom na to, že nie je v plnom rozsahu zabezpečené materiálové zhodnocovanie tohoto
druhu odpadu, bude potrebné nielen zaviesť systém zberu a zvozu, ale vybudovať aj kapacity
na jeho spracovanie. Systém zberu a zvozu, ako aj zariadenia na spracovanie ojazdených
pneumatík na Slovensku už existujú. S ohľadom na potrebu zvyšujúceho sa podielu
zhodnocovania tejto komodity, ktorý by mal v r. 2005 dosiahnuť až 95 percent, bude potrebné
ešte podporovať budovanie spracovateľských kapacít , resp. rozšíriť už existujúce.

Ing. Juraj Dlhopolček,
predseda správnej rady
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Základné údaje o fonde
A. Zriaďovací zákon
Recyklačný fond bol zriadený zákonom NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako neštátny účelový
fond.

B. Predmet činnosti
Úlohou Recyklačného fondu je sústreďovať finančné prostriedky a tie v súlade
s Programom odpadového hospodárstva SR a s komoditnými programami sektorov
poskytovať na podporu zberu, separácie, zhodnotenia a spracovania odpadov. Zdroje fondu
tvoria príspevky dovozcov a výrobcov nasledujúcich komodít :
• batérií a akumulátorov,
• olejov,
• pneumatík,
• viacvrstvových kombinovaných materiálov,
• elektrických a elektronických zariadení,
• plastov,
• žiariviek s obsahom ortuti,
• papiera,
• skla,
• vozidiel,
• kovových obalov (od 1. 1. 2003).

Aktivity Recyklačného fondu v roku 2002
A. Všeobecne
Recyklačný fond bol v januári 2002 na prahu svojej existencie. Najväčším
nedostatkom bola najmä neznalosť príslušného zákona, alebo neochota plniť si svoju
povinnosť voči zákonu zo strany povinných osôb. V prvom mesiaci fungovania fondu prišlo
na jeho účty viac ako 90 % neidentifikovateľných platieb. Fond a jeho vedenie sa preto snažili
uverejňovať čo najväčšie množstvo informácií, ktoré by vysvetľovali a objasňovali
mechanizmy prijímania príspevkov a poskytovania prostriedkov.
Koncom apríla boli aktuálnym problémom rokovania o navrhovanom zákone
o obaloch. 25.6. 2002 schválila NR SR zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch, ktorý vytvára
lepšie predpoklady na nakladanie s triedeným odpadom., avšak obsahuje nekomplexný
systém záloh na nevratné obaly.
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Od 1. júla 2002 vzniká povinnosť platiť do Recyklačného fondu aj výrobcom
a dovozcom motorových vozidiel.

Od 1. 10. 2002 bol na základe novely zákona o odpadoch zriadený nový sektor
Recyklačného fondu – sektor kovových obalov. V súvislosti s rozšírením počtu komodít
fondu došlo aj k rozšíreniu členov správnej rady z 15 na 17. Na základe novely zákona
o odpadoch je taktiež každý dovozca a výrobca zákonom stanovených komodít povinný
zaregistrovať sa na fonde.
Prelom tretieho a štvrtého štvrťroka 2002 bol charakteristický aj zmenami v činnosti
fondu, ktoré vyplynuli z novely zákona o odpadoch. Išlo najmä o zmenu v spôsobe platieb do
Recyklačného fondu. Kým podľa pôvodného zákona platili výrobcovia príspevok do
Recyklačného fondu zálohovo a dovozcovia pred uskutočnením dovozu, novela hovorí
o platbe po spoplatňovanom štvrťroku. To znamená, že za posledný štvrťrok 2002 odvádzali
už výrobcovia a dovozcovia príspevok do Recyklačného fondu od 1. do 20. januára 2003.
V decembri 2002 sa Recyklačný fond obrátil na potenciálnych záujemcov s výzvou na
predloženie návrhu na riešenie systému zberu a zhodnocovania PET fliaš vo forme žiadosti
o poskytnutie prostriedkov z fondu. Predmetom výzvy bolo zabezpečenie odvozu
a zhodnocovania jednorazových PET nápojových fliaš v rámci systému zálohovaného zberu v
obchodnej sieti v Slovenskej republike.
B. Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov Recyklačného fondu
Termíny podávania žiadostí o poskytnutie prostriedkov Recyklačného fondu sú
30. september a 31. marec. V prvom, septembrovom termíne podávania žiadostí, bolo na
Recyklačnom fonde zaregistrovaných 80 žiadostí
s celkovou výškou požadovaných
prostriedkov
1 357 863 994 ,- Sk. Z týchto správna rada vyhovela 19 žiadostiam,
nevyhovela štyrom a zamietla 15 žiadostí. Ostatné žiadosti boli pripravené na rokovania
správnej rady Recyklačného fondu v roku 2003.
Recyklačný fond pravidelne verejnosť informuje formou tlačových konferencií
a prostredníctvom internetovej stránky, ktorá je priebežne aktualizovaná.

C. Finančné toky Recyklačného fondu

Stručný prehľad :
Prijaté príspevky do RF za rok 2002:
Ostatné príjmy za rok 2002:
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Príjmy spolu:

887,829 mil. Sk

Vrátené príspevky (§ 56) z RF za rok 2002:

12,421 mil. Sk

Schválený plán príjmov Recyklačného fondu na rok 2002:

1 194 750 000 Sk

D. Aktivity a činnosť jednotlivých sektorov Recyklačného fondu v roku 2002
Činnosť v prvých
mesiacoch roku 2002 bola sústredená na orientáciu sa
v problematike, získavanie informácií, kontaktov a konzultácie, na základe ktorých boli
spracované prvé adresáre povinných osôb a vykonané prvé odhady výšky príspevkov do
fondu, ako aj odhady počtu povinných osôb. Fond zaviedol poradenskú a konzultačnú činnosť
pre povinné osoby, predovšetkým pri upresňovaní povinností vyplývajúcich zo zákona.
Súbežne s dopracovaním adresára povinných osôb fond kontroloval platenie
príspevkov a upozorňoval neplatičov, pričom v marci 2002 bolo odoslaných vyše 200
urgenčných listov. V priebehu ďalších mesiacov boli vypracované, schválené a zverejnené
komoditné programy sektorov. Formálne a vecne sa rozvinula spolupráca s rôznymi
odbornými organizáciami, pracoviskami. Sektory tiež spolupracovali na tvorbe usmernenia
MŽP vo veciach výpočtu a platenia príspevkov do Recyklačného fondu a pripomienkovaní
ďalších zmien legislatívnych noriem oblasti spracovania odpadov. Celý rok sa uskutočňoval
rozsiahly písomný aj osobný kontakt s povinnými osobami a žiadateľmi o prostriedky fondu.
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Prehľad prijatých príspevkov, vrátených príspevkov,
schválených a poskytnutých prostriedkov za r. 2002 (v Sk)

Komodita

Prijaté príspevky

Vrátené príspevky podľa § 56
ods. 4

Batérie/akumulátory

39 102 006

-

Oleje

20 522 212

-

114 820 629

97 330

Kombinované materiály

57 045 360

-

Elektronický šrot

93 612 283

-

242 368 310

-

5 814 903

-

158 545 034

12 324 098

Sklo

42 831 684

Automobily

97 523 754

-

872 186 175

12 421 428

Pneumatiky

Plasty
Žiarivky s obsahom ortuti
Papier/lepenka

SPOLU

Sektor

Schválené prostriedky
podľa § 63, 64

Poskytnuté prostriedky podľa § 64

Sektor opotrebovaných batérií a
akumulátorov

11 480 000

0

Sektor odpadových olejov

10 794 150

0

Sektor opotrebovaných pneumatík
Sektor viacvrstvových
kombinovaných materiálov

20 202 600

0

-

0

Sektor elektronického šrotu

20 357 000

0

Sektor plastov

3 800 000

0

Sektor žiariviek s obsahom ortuti

1 432 022

0

41 196 260

0

350 000
815 000

0
0

110 427 032

0

Sektor papiera
Všeobecný sektor
Viacsektorové projekty
SPOLU
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Žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu boli v roku 2002 predmetom
posledných dvoch zasadnutí správnej rady (november, december) a vyhovené bolo 19
žiadostiam. Vzhľadom na to, že prvé zmluvy boli podpísané až 10. 1. 2003, prostriedky fond
poskytol po tomto termíne.

Stručný prehľad činnosti Recyklačného fondu
Január:
- začiatok prevádzky Recyklačného fondu
- zahájenie výberu príspevkov
- prijímanie zamestnancov
- dokončovanie úpravy priestorov, dodávok vybavenia
- komunikácia s povinnými osobami
Február:
- zriaďovanie vysunutého pracoviska v Banskej Bystrici
- dokončenie úpravy priestorov, dodávok vybavenia
- budovanie základov informačného systému fondu
- účasť na rôznych seminároch s tematikou Recyklačného fondu
- rozvoj internetovej stránky fondu
Marec:
- začiatok činnosti vysunutého pracoviska v Banskej Bystrici
- zriaďovanie vysunutého pracoviska v Púchove
- personálne dobudovanie fondu
- účasť na rôznych seminároch s tematikou Recyklačného fondu
- príprava novely zákona o odpadoch
Apríl:
-

začiatok činnosti vysunutého pracoviska v Púchove
príprava komoditných programov sektorov
príprava politiky fondu
účasť na prácach spojených s novelou zákona o odpadoch
organizácia seminárov v spolupráci s ASPEKom

Máj:
-

rokovania a kontakty s povinnými osobami
budovanie aplikačného software informačného systému fondu
príprava predpisov fondu v oblasti poskytovania prostriedkov
pokračovanie tvorby internej legislatívy fondu

Jún:
-

schvaľovanie komoditných programov sektorov
schvaľovanie politiky fondu
schvaľovanie predpisov fondu v oblasti poskytovania prostriedkov
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Júl:
-

vyhodnocovanie prvého polroka činnosti fondu
zverejnenie informácií o vybraných príspevkoch
príprava novej internetovej stránky fondu
schválenie a zverejnenie komoditných programov sektorov, politiky fondu, predpisov
fondu v oblasti poskytovania prostriedkov

August:
- príprava ďalšieho rozvoja informačného systému fondu
- začiatok činností spojených s preberaním žiadostí o poskytnutie prostriedkov fondu
- príprava rozšírenia počtu bánk, v ktorých fond vedie účty
September:
- začiatok preberania žiadostí o poskytovanie prostriedkov fondu
- zabezpečenie činností súvisiacich s novelou zákona o odpadoch
- úprava priestorov, doplnenie vybavenia
- príprava zmien dotknutých dokumentov
- dokončovanie novej internetovej stránky fondu
Október:
- začiatok činnosti sektora kovových obalov
- spustenie novej internetovej stránky fondu
- rozšírenie počtu členov správnej rady
- ďalší vývoj aplikačného software informačného systému fondu
- spracovávanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov fondu
November:
- začiatok procesu schvaľovania žiadostí o poskytnutie prostriedkov
- inventarizácia majetku fondu
- posudzovanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov fondu
- výber ďalšej banky pre potreby fondu
December:
- pokračovanie posudzovania a schvaľovania žiadostí o poskytnutie prostriedkov fondu
- zasielanie prvých návrhov zmlúv žiadateľom o poskytnutie prostriedkov
z Recyklačného fondu
- vyhlásenie tematickej výzvy na podávanie projektov v oblasti zberu a spracovania
PET obalov
- zahájenie spolupráce s Tatra banka, a.s.
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Správa o hospodárení Recyklačného fondu
Súvaha (v tis. Sk)

Stav k 31. 12. 2002

Stav k 31. 12. 2001

Aktíva celkom

822 824

9 182

Stále aktíva
Nehmotný investičný majetok
Hmotný investičný majetok
Obežné aktíva
Zásoby
Krátkodobé pohľadávky
Finančný majetok
Ostatné aktíva

22 812
5 042
17 770
800 012
135
56
640 255
159 566

9 093
1 450
7 643
89
109
2 247
- 2 292
25

Pasíva celkom

822 824

9 182

Vlastné zdroje krytia aktív
Základné imanie
Fondy organizácie
Hospodársky výsledok
účtovného obdobia
Neuhradená strata minulých rokov
Cudzie zdroje
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Ostatné pasíva

819 921
5

- 4 409
-

824 325

- 4 409

-4 409
2 903
2 240
663

13 591
1 088
12 400
103

Výkaz ziskov a strát (v tis. Sk)
Spotreba materiálu a energie
Náklady a služby
Osobné náklady
Dane a poplatky
Hrubý prevádzkový výsledok
Odpisy nehmotného a hmotného
investičného majetku
Ostatné výnosy
Ostatné náklady
Prijaté príspevky
Poskytnuté príspevky
Hospodársky výsledok
za účtovné obdobie

Stav k 31. 12. 2002

Stav k 31.12. 2001.

1 521
10 341
19 599
42
- 31 503

236
935
917
5
- 2 093

10 112

2 118

15 396
9 221
872 186
12 421

0
198
0
0

824 325

- 4 409
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POČET ZAMESTNANCOV RECYKLAČNÉHO FONDU K 31. 12. 2002
Pracovisko
Ústredie
Sektor odpadových olejov
Sektor elektronického šrotu
Sektor všeobecný
Sektor opotrebovaných batérií
a akumulátorov
Sektor opotrebovaných pneumatík
Sektor plastov
Sektor papiera
Sektor vozidiel
Sektor žiariviek s obsahom ortuti
Sektor skla
Sektor viacvrstvových
kombinovaných materiálov
Sektor kovových obalov
Spolu

Bratislava

Banská Bystrica

15
2
1
2
2

2
-

-

15
2
3
2
2

1
3
1
1
1
1
1

3
-

1
1
-

2
3
4
1
1
2
1

1
32

5

2

1
39
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Orgány Recyklačného fondu
Orgánmi Recyklačného fondu sú - správna rada,
- dozorná rada,
- riaditeľ.
Správna rada Recyklačného fondu
Predseda:

ING. JURAJ DLHOPOLČEK,

Podpredsedníčka:

VIERA KRAKOVSKÁ,

Členovia:

ING. JOZEF ČEMA,
ING. JÁN FERJANČÍK,
ING. ŠTEFAN CHUDOBA,
ING. DANIELA KARNASOVÁ,
ING. JÁN KAVEC,
ING. MARIÁN KVASNICA,
JÚLIUS MEDVEDI,
ING. JÁN MÚDRY,
ING. JAROSLAV NEMA,
ING. JÁN OLEKŠÁK,
ING. JOZEF PETRAŠKO,
ING. KORNÉLIA RIŠOVÁ,
ING. DEMETER SEMANČÁK (od 1. 10. 02),
MGR. IGOR SIDOR (od 1. 10. 02),
DIPL. TECH. JOZEF VÍTEK.

Dozorná rada Recyklačného fondu
Predsedníčka:

RNDR. ZDENKA TÓTHOVÁ,

Podpredseda:

ING. PAVEL JECH,

Členovia:

ING. MIROSLAV BUČEK
ING. IVAN KOVÁČIK,
ING. VLADIMÍR MEDLEN,
ING. MARTA ŠPERKOVÁ,
ING. JOZEF VELEBNÝ.

Štatutárny orgán
Riaditeľ:

RNDR. IVAN ZUZULA, CSC.
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Ústredie Recyklačného fondu
Námestník riaditeľa:
Vedúci sekcie ekonomiky:

ING. JIŘÍ MIKULENKA
ING. EDUARD KUCEJ

ING. MARTIN PODHRADSKÝ (od 6. 5. 02)

Vedúci kancelárie fondu:

ING. RENATA GONDOVÁ

Sektory Recyklačného fondu
Sektor
opotrebovaných batérií a akumulátorov
odpadových olejov
opotrebovaných pneumatík
viacvrstvových kombinovaných materiálov
elektronického šrotu
plastov
žiariviek s obsahom ortuti
papiera
skla
vozidiel
kovových obalov
všeobecný

Vedúci sektora
RNDR. STANISLAV LADZIANSKÝ,
ING. IVAN TIRPÁK, CSC.,
RNDR., ING. PETER VOZÁR,
ING. MILAN ŠTOLC,
ING. IGOR JAKUBÍK,
ING. DANIELA ŠPÁNIKOVÁ, CSC.,

ING. VLADIMÍR RADÚCH,
ING. DANIELA MILOVÁ,
ING. RÓBERT ADAMČÍK,
ING. PAVEL ZAHRADNÍČEK,
ING. PETER ŠIRICA (od 1. 10. 02),
RNDR. DUŠAN DŽADOŇ.
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Stanovisko dozornej rady Recyklačného fondu
Činnosť Recyklačného fondu v roku 2002 bola charakterizovaná intenzívnym plnením
úloh, ktoré mu určovali platné zákony, týkajúce sa problematiky odpadového hospodárstva.
Po intenzívnej príprave v roku 2001 bol Recyklačný fond v januári 2002 pripravený na
príjem finančných prostriedkov. Od 1. 1. 2002 začali do fondu plynúť príspevky od dovozcov
a výrobcov batérií a akumulátorov, olejov, pneumatík, viacvrstvových kombinovaných
materiálov, elektrických a elektronických zariadení, plastov, žiariviek s obsahom ortuti,
papiera a skla a od 1. 7. 2002 aj dovozcov a výrobcov motorových vozidiel.
Činnosť fondu sa zameriavala na riešenie organizačných, technických, materiálnych
a personálnych problémov, ktoré sa podarilo do konca roka realizovať. Išlo najmä o základné
pracovné postupy, predovšetkým v oblasti prijímania a vyhodnocovania žiadostí o finančný
príspevok z Recyklačného fondu. Správna rada schválila množstvo interných riadiacich a
strategických dokumentov, a to predovšetkým politiku Recyklačného fondu, komoditné
programy, postup pri registrácii a hodnotení žiadostí o poskytnutie
prostriedkov z
Recyklačného fondu, kritériá pre poskytovanie prostriedkov zo všeobecného sektora
Recyklačného fondu obciam a mestám na separovaný zber, smernicu Recyklačného fondu
o poskytovaní finančných prostriedkov, ako aj metodické usmernenia pre povinné osoby
a predkladateľov žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Recyklačného fondu.
K 30. 9. 2002, ktorý bol stanovený ako prvý termín predkladania žiadostí, bolo
zaregistrovaných 80 žiadostí o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
s požadovanou sumou finančných prostriedkov vo výške 1 375 863 994,- Sk. Fond bol
v tomto čase pripravený na posudzovanie žiadostí a poskytovanie finančných prostriedkov na
projekty zberu, separácie, zhodnotenia a spracovania odpadov.
Činnosť dozornej rady bola v roku 2002 zameraná na plnenie úloh vyplývajúcich jej
zo zákona, o. i. preskúmanie návrhu rozpočtu, ročnej účtovnej závierky, výročnej správy
o hospodárení a činnosti fondu, ale zvýšenú pozornosť venovala aj postupu prípravy fondu
na plnenie jeho funkcií, vytváraniu podmienok na poskytovanie finančných prostriedkov,
dodržiavaniu rozpočtu s osobitným dôrazom na dodržanie použitia 3 % príjmov na správu
fondu, ako aj dopracovaniu legislatívy odpadového hospodárstva vo vzťahu k činnosti fondu
tam, kde zákon nebol jasný alebo dôsledný. Dozorná rada uskutočňovala pravidelné kontroly
činnosti správnej rady a riaditeľa fondu. V roku 2002 neboli zistené žiadne závažné
nedostatky.
Úspešný nábeh činnosti fondu v oblasti poskytovania prostriedkov bol však narušený
najmä rozdielnou interpretáciou vzťahu zákona o štátnej pomoci k poskytovaniu finančných
prostriedkov Recyklačného fondu. Napriek tomu, že Recyklačný fond vytvoril všetky
podmienky na posúdenie, prerokovanie a schválenie finančných prostriedkov na projekty
v oblasti zhodnocovania odpadov, uvedený rozpor bol jednou z príčin, prečo sa ich
poskytnutie vybraným žiadateľom v roku 2002 neuskutočnilo.
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Celkový príjem Recyklačného fondu v roku 2002 bol 887 582 546,- Sk, na konkrétne
projekty boli správnou radou schválené finančné prostriedky vo výške 110 427 032,- Sk, ale
reálne poskytnuté do konca roka neboli žiadne finančné prostriedky.

RNDr. ZDENKA TÓTHOVÁ,
predsedníčka dozornej rady
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