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Výrobcovia a predajcovia elektrozariadení zaplatia
za recykláciu o 15 % menej
Bratislava | 29. januára 2018

Vrátenia takmer 20 % zaplatených recyklačných poplatkov a ďalšieho zníženia cien pri
komodite elektrozariadenia – medziročne až o 15 % - sa na začiatku roka 2018 dočkali
výrobcovia a dovozcovia elektrozariadení združení v organizácii zodpovednosti výrobcov
SEWA, a.s.
„V roku 2017 sa nám podarilo ušetriť viac ako 461- tisíc eur, ktoré sme našim členom vrátili formou
dobropisu. To dokazuje, že efektívne nakladanie s prostriedkami našich členov je pre nás naozaj
prvoradé,“ hovorí Jozef Kozák, výkonný riaditeľ SEWA, a.s a pokračuje: „Zároveň sme od 1.
januára 2018 opätovne znížili ceny v komodite elektrozariadenia. Medziročne ide o takmer 15 %
zníženie cien.“ SEWA je z hľadiska počtu členov, výrobcov elektrozariadení, najväčšou
organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) na slovenskom trhu. Podľa J. Kozáka je „za
dosiahnutými výsledkami okrem rastúcej členskej základne aj stabilná cenová politika, priebežná
optimalizácia zbernej siete a efektívne riadenie nákladov.“
Tieto slová potvrdzuje aj Mário Lelovský, prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska (ITAS) –
zakladajúceho a zároveň riadiaceho orgánu SEWA, a.s.: „Dosiahnutie takmer 20 %-nej úspory
finančných prostriedkov členských firiem nasledované ďalším znižovaním cien je úspech, ktorý
v tomto náročnom biznise treba vnímať ako výnimočný. Zároveň potvrdzuje fakt, že iba OZV
združujúca a riadená samotnými výrobcami je schopná hospodáriť so zverenými prostriedkami
naozaj efektívne.“
SEWA, a.s. v súčasnosti zabezpečuje plnenie legislatívnych povinností súvisiacich s recykláciou
elektroodpadu a batérií pre svojich 575 členov. Zároveň sa spolu s ITAS aktívne zapája do
formovania legislatívneho prostredia. „Naším cieľom je, aby boli všetkým účastníkom trhu
garantované rovnaké transparentné pravidlá a zároveň sa znižovalo administratívne zaťaženie
súvisiace s plnením ich zákonných povinností. V tomto snažení budeme pokračovať aj naďalej,“
uzatvára M. Lelovský.
O IT Asociácii Slovenska
IT Asociácia Slovenska (ITAS) je najväčším slovenským profesijným združením najvýznamnejších
domácich a zahraničných spoločnostípôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných
technológií. Asociácia bola založená v septembri 1999, v súčasnosti združuje viac ako 90
členských spoločností, ktoré spolu zamestnávajú takmer 30-tisíc ľudí.
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ITAS je najväčším kolektívnym členom Republikovej únie zamestnávateľov, členom Združenia
podnikateľov Slovenska a zastupuje Slovenskú republiku v nadnárodnej asociácii DigitalEurope,
ktorá združuje všetky významné svetové IT firmy a profesijné organizácie.
O spoločnosti SEWA, a.s.
SEWA, a.s. bola založená v roku 2005 výrobcami združenými v IT Asociácií Slovenska (ITAS) a v
Asociácii dovozcov audiovizuálnych technológií (ADAT) s cieľom zabezpečovať nákladovo
efektívne služby kolektívneho plnenia v oblasti elektrozariadení a elektroodpadu pre členov
asociácií a ďalších výrobcov elektrozariadení. V roku 2012 spoločnosť European Recycling
Platform (ERP) získala minoritný podiel v spoločnosti SEWA, a.s. V súčasnosti SEWA / ERP
Slovensko poskytuje služby kolektívneho plnenia pre komodity elektro, batérie a akumulátory,
obaly a neobalové výrobky a počtom členov a komplexnosťou služieb je najväčšou organizáciou
zodpovednosti výrobcov elektrozariadení na slovenskom trhu. Pre viac informácií o SEWA
navštívte stránku www.sewa.sk
V prípade ďalších otázok kontaktujte:
Lívia Burzová, PR manažérka SEWA, a.s.
Mobil: 0910 701 103
e-mail: livia.burzova@sewa.sk
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