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USMERNENIE 
k Hláseniu výrobcu elektrozariadení 

 

 

 Dňa 15. 7. 2010 vstúpila do platnosti vyhláška MŽP SR č. 315/2010 Z. z. o nakladaní 

s elektrozariadeniami a s elektroodpadom (ďalej len „vyhláška“), v súvislosti s ktorou sa 

vydáva toto usmernenie k vedeniu evidencie a podávaniu Hlásenia výrobcu elektrozariadení. 

Výrobca elektrozariadení podáva podľa § 11 vyhlášky hlásenie o údajoch z evidencie 

výrobcu elektrozariadení na tlačive Hlásenie výrobcu elektrozariadení, ktorého vzor je 

uvedený v prílohe č. 6, ministerstvu každoročne do 31. marca nasledujúceho roka. V Tabuľke 

A tohto tlačiva výrobcovia elektrozariadení uvádzajú v prípade elektrozariadení kategórií č. 1 

(Veľké domáce spotrebiče), č. 3 (Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia), č. 4 

(Spotrebná elektronika) a č. 5 (Osvetľovacie zariadenia) sumárne údaje za predchádzajúci 

kalendárny rok podľa jednotlivých podkategórií elektrozariadení v kilogramoch.  

  

Vzhľadom na to, že výrobca elektrozariadení uvádzal v relevantnej Tabuľke A tlačiva 

Hlásenie výrobcu elektrozariadení prílohy č. 3 už neplatnej vyhlášky MŽP SR č. 208/2005 Z. 

z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom v prípade elektrozariadení kategórií 

č. 1 (Veľké domáce spotrebiče), č. 3 (Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia a 

č. 4 (Spotrebná elektronika) sumárne údaje za predchádzajúci kalendárny rok podľa 

jednotlivých kategórií elektrozariadení v kilogramoch a Hlásenie výrobcu elektrozariadení 

za rok 2010 podáva výrobca za kalendárny rok 2010, je potrebné, aby sa evidencia výrobcu 

elektrozariadení viedla až do 31. 12. 2010 v takej štruktúre, v akej sa viedla do 15. 7. 2010.  

 

Hlásenie výrobcu elektrozariadení za rok 2010 podáva výrobca elektrozariadení do 31. 

3. 2011 na základe údajov z evidencie podľa kategórií na nasledovnom tlačive: 
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Vzor 

HLÁSENIE VÝROBCU ELEKTROZARIADENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 

Číslo registrácie: EZ 0000000 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

Kolektívny systém: 

 

 

Tabuľka A 
 

Elektrozariadenia Elektroodpad 

Kategória Druh Značka Uvedené  

Na trh 

(kg) 

Zozbieraný  

z domácností 

(kg) 

Zozbieraný  nie 

z domácností 

(kg) 

Zozbieraný  

spolu 

(kg) 

Spracovaný 

na území SR 

(kg) 

Vyvezený a  

spracovaný 

v EÚ 

(kg) 

Vyvezený a 

spracovaný 

mimo EÚ 

(kg) 

           1          

          2            



 3 

          3          

         4          

         5          

Plyn.  

výbojky 

         

       6          

       7          

       8          

      9          

      10          

 

 

 

 

Tabuľka B 

 
Elektrozariadenia Zhodnotenie Opätovné použitie a recyklácia Opätovné použitie  

ako celok 

Kategória 

 

Druh Značka (kg) F 

(%) 

(kg) E 

(%) 

(kg) 

1        

2        

3        



 4 

4        

5        

Plyn. 

Výbojky 

        

6        

7        

8        

9        

10        

 

 

Zodpovedná osoba: 
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Tlačivo HLÁSENIE VÝROBCU ELEKTROZARIADENÍ 

 

 

 

Spôsob vypĺňania tlačiva HLÁSENIE VÝROBCU ELEKTROZARIADENÍ 

 

 

V tomto tlačive výrobcovia elektrozariadení uvádzajú sumárne údaje za predchádzajúci 

kalendárny rok podľa jednotlivých kategórií elektrozariadení (plynové výbojky sa uvádzajú 

samostatne). 

 

 

Číslo registrácie – uvedie sa číslo registrácie, pod akým Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky zapíše výrobcu elektrozariadení do Registra výrobcov elektrozariadení a 

vydá mu Potvrdenie o zápise do Registra výrobcov elektrozariadení, ktorého vzor je uvedený 

v prílohe č. 3. 
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (výrobcu elektrozariadení) tak, ako je 

zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste. 

Sídlo – uvedie sa presná a úplna adresa organizácie (výrobcu elektrozariadení), jej telefón, fax, e-

mail, adresa URL. 

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie (výrobcu elektrozariadení); ak má organizácia 

IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet 8 miest. 

Kolektívny systém – uvedie sa údaj o zapojení sa do kolektívneho systému spätného odberu 

elektrozariadení, oddeleného zberu alebo nakladania s elektroodpadom s identifikáciou 

kolektívneho systému, ak neplní ustanovené povinnosti individuálne.  
 

 

Tabuľka A 

 

Elektrozariadenia 

Druh  – uvedie sa číslo druhu elektrozariadenia v rámci kategórie podľa prílohy č. 1. 

Značka – uvedie sa značka jednotlivých druhov elektrozariadení samostatne. 

Uvedené na trh (kg) – uvedie sa hmotnosť elektrozariadení, ktoré výrobca uviedol na trh 

podľa §54a ods. 12 zákona o odpadoch za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch. 
 

Elektroodpad zozbieraný z domácností (kg) – uvedie sa hmotnosť zozbieraného elektroodpadu 

z domácností podľa § 2 ods. 8 zákona o odpadoch za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch. 
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Elektroodpad zozbieraný nie z domácností (kg) – uvedie sa hmotnosť zozbieraného elektroodpadu 

z nie domácností podľa § 2 ods. 8 zákona o odpadoch za predchádzajúci kalendárny rok v 

kilogramoch. 

Elektroodpad zozbieraný spolu (kg) –  táto kolónka tlačiva sa vytvorí sčítaním údajov         o 

množstvách zozbieraného elektroodpadu z domácností a o množstvách zozbieraného elektroodpadu 

z nie domácností za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch.  

Elektroodpad spracovaný na území SR (kg) – uvedie sa hmotnosť spracovaného elektroodpadu na 

území SR za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch. 

Elektroodpad vyvezený a spracovaný v EÚ (kg) – uvedie sa hmotnosť vyvezeného a spracovaného 

elektroodpadu na území iného členského štátu EÚ ako SR podľa štvrtej časti zákona o odpadoch za 

predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch. 

Elektroodpad vyvezený a spracovaný mimo EÚ (kg) – uvedie sa hmotnosť vyvezeného a 

spracovaného elektroodpadu na územie nečlenského štátu EÚ podľa štrvtej časti zákona o odpadoch 

za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch. 

 

 
Tabuľka B 

 

Elektrozariadenia 

Druh  – uvedie sa číslo druhu elektrozariadenia v rámci kategórie podľa prílohy č. 1. 

Značka – uvedie sa značka jednotlivých druhov elektrozariadení samostatne. 

 

Zhodnotenie (kg) – uvedie sa celkové množstvo zhodnoteného elektroodpadu za predchádzajúci 

kalendárny rok v kilogramoch. 

Zhodnotenie F (%) – uvedie sa limit zhodnotenia elektroodpadu za predchádzajúci kalendárny rok 

podľa nasledovného vzorca  v percentách: 

 

       F  =    (D - C)  100  

                       D 

 

D – hmotnosť elektroodpadu prijatého do spracovateľského zariadenia v kilogramoch 

C – hmotnosť zneškodneného elektroodpadu v kilogramoch. 
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Opätovné použitie a recyklácia (kg) – uvedie sa celkové množstvo opätovne použitého a 

recyklovaného elektroodpadu za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch. 

 

Opätovné použitie a recyklácia E (%) – uvedie sa limit opätovného použitia a recyklácie 

elektroodpadu za predchádzajúci kalendárny rok podľa nasledovného vzorca v percentách: 

 

       E  =   (D – B – C)  100  

                        D 

 

D – hmotnosť elektroodpadu prijatého do spracovateľského zariadenia v kilogramoch 

B  – hmotnosť energeticky zhodnoteného elektroodpadu v kilogramoch 

C – hmotnosť zneškodneného elektroodpadu v kilogramoch. 

 

 

Opätovné použitie ako celok (kg) – vzhľadom na to, že plnenie limitov podľa § 54b ods. 1 i) zákona o 

odpadoch je pre Slovenskú republiku záväzné až od 31.decembra 2008 a do uvedeného dátumu sa 

nebudú pri výpočte limitov elektrozariadenia opätovne použité ako celok zohľadňovať, uvedenie 

údajov v tejto kolónke nie je povinné. 

 

Zodpovedná osoba – uvedie sa poverený pracovník, ktorý je zodpovedný za vypĺňanie 

tlačiva Hlásenie výrobcu elektrozariadení na príslušnom mieste.  

 

 
 

 

Vypracované dňa 20. 8. 2010 


