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Problematika odpadu prenosných batérií a akumulátorov je v Slovenskej republike veľmi 

aktuálnou témou a to z viacerých hľadísk: environmentálneho, ekonomického, právneho aj techno-

logického. 

Technická inovácia v oblasti tovarov, kde sa používajú prenosné batérie a akumulátory, ras-

tie priam exponenciálne. Priemysel produkuje veľké množstvá novej techniky s použitím stále nov-

ších technológií. 

Digitálne fotoaparáty, mobilné telefóny, laptopy, hračky, holiace strojčeky, videokamery, 

ručné vysávače, prenosné prehrávače a rádioprijímače, diaľkové ovládanie, ručné náradie, záložné 

zdroje k výpočtovej technike a iné, ktoré sú závislé na prenosnom zdroji elektrickej energie – baté-

riách a akumulátoroch. 

 

Európska komisia sa na svojich posledných zasadnutiach venovala vplyvu životného pro-

stredia na zdravie občanov. Veľmi vážne ohrozenia zdravia ľudí predstavujú odpady s obsahom 

ťažkých kovov. Najrozšírenejším druhom tovaru medzi obyvateľmi, ktoré obsahuje ťažké kovy a 

hlavne ich zlúčeniny sú batérie a akumulátory všetkých druhov. 

Vlády členských štátov EÚ vzali na vedomie potenciálne riziko pre životné prostredie, vy-

plývajúce z tohto obrovského množstva odpadu a preto vyžadujú od výrobcov, distribútorov, ko-

nečných spotrebiteľov batérií a hlavne tých subjektov, ktoré sú priamo zapojené do zberu, spraco-

vania a recyklácie použitých prenosných batérií a akumulátorov, vysokú úroveň zberu a recyklácie 

a zlepšenie úrovne ochrany životného prostredia.  

 

Európsky parlament a Rada na základe tejto skutočnosti v septembri 2006 prijali novú 

Smernicu č.2006/66/ES, ktorá sprísňuje a upresňuje nakladanie s batériami a akumulátormi v kraji-

nách EÚ. Smernica sa vzťahuje na všetky typy batérií a akumulátorov bez ohľadu na ich tvar, ob-

jem, hmotnosť, materiálové zloženie alebo použitie. Všetky štáty EÚ musia túto smernicu zapraco-

vať do svojej národnej  legislatívy do dvoch rokov od jej zverejnenia. 

 

V Slovenskej republike prijatím týchto nových záväzných pravidiel príde k zásadnej zmene 

v prístupe k nakladaniu s prenosnými batériami a akumulátormi, ktoré sa v SR doteraz oddelene 

nezbierali, ale boli súčasťou zmesového komunálneho odpadu. 

Vzhľadom k tomu, že v SR máme zabezpečený 100% zber a recykláciu štartovacích, prie-

myselných batérií a akumulátorov a záložných zdrojov v súlade so smernicou EÚ, táto činnosť sa 

rozšíri aj na prenosné batérie a akumulátory, tak ako sa to odporúča v smernici. 

 

Slovenská republika sa realizáciou projektu zberu a zhodnotenia prenosných batérií a aku-

mulátorov zaradí v nakladaní s použitými batériami a akumulátormi ku krajinám, ktoré realizáciu 

Smernice č. 2006/66/ES plne zabezpečujú a sú v zhodnocovaní odpadov sebestačné. 

 

  Aby nedochádzalo k zmiešavaniu prenosných batérií s iným odpadom, smer-

nica zaväzuje subjekty, ktoré nakladajú s elektronickým odpadom, v ktorom sa potenciálne batérie 

nachádzajú, že sú povinné zo zozbieraného odpadu odstrániť prenosné batérie a akumulátory a na-

kladať s nimi ďalej podľa smernice o použitých prenosných  batériách a akumulátoroch.     
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To znamená povinnosť odovzdať ich autorizovanému subjektu pre zhodnocovanie prenos-

ných batérií a akumulátorov. 

Na Slovensku sa vďaka projektu realizovaného na základe spolupráce Stromu života, spo-

ločnosti AKU-TRANS a spoločnosti INSA s.r.o., podarilo rozbehnúť celoslovenský systém zberu, 

dopravy a spracovania použitých prenosných batérií a akumulátorov – systém PREBAT. 

Základom systému je komplexnosť počínajúc od zberu až po konečné priemyselné využitie 

získaných surovín z použitých prenosných batérií a akumulátorov. Cieľom projektu je prostredníc-

tvom správne zvolených postupov a komunikačných nástrojov, dostať do povedomia širokej verej-

nosti systém zberu a zhodnotenia. Zapojenie verejnosti do vzdelávacích programov je nevyhnutné, 

aby sa dosiahla zmena zvykov spotrebiteľov a ich správania. Veď skúsenosti so zberom odpadov na 

Slovensku, ale aj v iných krajinách potvrdzujú, že práve deti a mladí ľudia s vysokou mierou spot-

reby prenosných batérií a akumulátorov majú veľký záujem zbierať použité prenosné batérie. Pro-

stredníctvom ich zapojenia do vzdelávacích programov, výrazne prispievajú k zlepšeniu situácie v 

odpadovom hospodárstve v kategórii použitých prenosných batérií a teda majú výrazný podiel na 

zlepšení úrovne životného  prostredia. 

 

K priblíženiu systému zberu prenosných batérií k občanovi – pôvodcovi organizujeme zber 

v dvoch prúdoch. Prvý prúd v spolupráci s Ministerstvom školstva po vzore z krajín EÚ zavedieme 

zberné miesta na školách. Touto formou máme za cieľ vychovávať deti a mládež k separovanému 

zberu a využiť potenciálne najširší okruh užívateľov prenosných batérií, ktorými je mládež, aby sa 

priamo podieľala na ich zbere. Na základe doterajšej skúsenosti na vybraných školách môžeme 

konštatovať, že sme sa stretli s veľmi dobrým ohlasom na túto aktivitu tak u pedagógov, ako aj u 

žiakov. Práve deti a mládež prejavujú veľmi kladný a aktívny postoj k ochrane životného prostre-

dia. 

 

Druhým prúdom budovania zberných miest by mali byť všetky predajne, ktoré majú v sor-

timente svojich tovarov prenosné batérie. Vytvorením oboch prúdov predpokladáme v SR s vytvo-

rením okolo 20 tisíc zberných miest, kde bude mať možnosť každý pôvodca bezplatne a bez akých-

koľvek iných podmienok odovzdať svoju použitú prenosnú batériu a akumulátor. 

 

Zozbierané batérie a akumulátory budú následne zhodnotené na technologickom zariadení v 

spoločnosti INSA s.r.o. v Seredi. 

 

Cieľom systému PREBAT je dosiahnuť čo najvyššiu mieru separovaného zberu a zhodnote-

nia použitých batérií a akumulátorov, zamedziť ich zmiešavaniu s inými druhmi odpadov a hlavne 

zamedziť ich zamiešavaniu s komunálnym domovým odpadom. 

 

Očakávame a vítame podporu samosprávnych orgánov obcí a miest v usmernení nimi riade-

ných školských zariadení, aby sa aktívne zapojili do systému zberu prenosných (tužkových) použi-

tých batérií a akumulátorov. V zmysle smernice EU na zriadenie zberných miest na školách a pre-

dajniach nepotrebujete žiadne povolenie orgánov životného prostredia. 
 


