Správa o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov SEWA, a.s.
pre obaly a neobalové výrobky
za 1. štvrťrok 2018

Správa o činnosti OZV SEWA, a.s. za 1.štvrťrok. 2018

Identifikačné údaje SEWA, a.s.:
Račianska 71, 831 02 Bratislava
IČO: 35 942 355
DIČ: 2022031924
IČ DPH: SK 2022031924
webová stránka: www.sewa.sk

Kontaktná osoba:
Ing. Jozef Kozák, výkonný riaditeľ SEWA, a.s.
Tel.: 02-4910 6821
Email: kozak@sewa.sk

SEWA, a.s. získala autorizáciu na výkon činností organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové
výrobky dňa 18. 05. 2016.

Dokument je vypracovaný v súlade s § 28 ods. 4 písm. z) a obsahuje informácie v súlade s § 28 ods. 9 a 10 zákona
č. 75/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všetky informácie obsiahnuté v tejto správe sú aktuálne k 25. aprílu 2018.

Vypracované dňa: 25. apríla 2018
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1. Údaje o množstve vyhradeného prúdu odpadu, pre ktorý SEWA, a.s. zabezpečila zber, prepravu,
prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie s rozlíšením na
jednotlivé druhy odpadov, v súlade s § 28 ods. 9 písm. a) zákona o odpadoch č. 75/2015 Z. z. o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“)

Množstvo vyhradeného prúdu odpadu z obalov
Obalový materiál

Zber (t)

Sklo

Zhodnotenie (t)

Recyklácia (t)

113,061

-

27,949

Plasty

83,527

21,987

13,133

Papier a lepenka

27,530

-

6,932

6,256

0,270

-

Kovy

10,107

-

0,516

Drevo

0,000

-

0,000

VKM na báze lepenky

Množstvo vyhradeného prúdu odpadu z neobalových výrobkov
Neobalový výrobok

Zber (t)

Zhodnotenie (t)

Recyklácia (t)

Sklo

5,888

-

1,456

Plasty

4,396

1,157

0,691

67,236

-

16,929

Papier a lepenka

Vyššie uvedené údaje v tabuľke nie sú kompletné a sú aktuálne k 25. aprílu 2018.

2. Informácie o spôsobe zabezpečenia zberu, zhodnotenia, recyklácie, spracovania a zneškodnenia
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, v súlade s § 28 ods. 9 písm. c) zákona o odpadoch

Zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov zabezpečuje SEWA, a.s. v zmluvných obciach.

Spôsoby zabezpečenia zberu pre odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov:
Systém ukladania a zberu vytriedených komodít je v mestách a obciach riešený individuálne.
a) zbernými nádobami – nosičom sú pevné plastové a kovové nádoby a kontajnery s dlhodobou životnosťou
b)

vrecovým zberom – nosičom sú plastové vrecia, distribuované do domácností buď na jednorazové použitie
alebo na výmenu po skončení životnosti (pevnejšie vrecia majú životnosť min. 3 použitia)

c)

kombinovaným zberom nádoby/vrecia

d)

veľkoobjemové kontajnery

Na zber a prepravu triedených komunálnych odpadov zberové spoločnosti využívajú systémy zberu odpadov
prostredníctvom zberných nádob, PE vriec, mobilných klietok, veľkoobjemových kontajnerov, hákových
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naťahovacích kontajnerov. Doplnkom kontajnerového systému odvozu odpadu sú lisovacie kontajnery a to so
stacionárnym lisom alebo s lisom integrovaným do kontajnera.
Dotriedenie a úprava vytriedeného odpadu z obalov a neobalových výrobkov z komunálneho odpadu
Dotriedenie, spracovanie a úprava vytriedeného odpadu prebieha v zariadení na zber odpadu - na prevádzkach
zberových spoločností, kam sa vytriedený odpad dovezie. Sú to zberné strediská, regionálne prevádzky a strediská
technologicky vybavené k dotriedeniu, spracovaniu a úprave vytriedených odpadov určených na konečné
zhodnotenie/zneškodnenie.
Zhodnotenie
Preprava do zariadenia na zhodnotenie sa realizuje buď vlastnou, alebo zazmluvnenou kamiónovou prepravou,
prípadne železnicou.

3. Informácie o splnení cieľov a záväzných limitov uvedených v prílohe č. 3 zákona o odpadoch
a presahujúcom množstve, v súlade s § 28 ods. 9 písm. d) zákona o odpadoch

Obalový materiál

Zhodnotenie (%)

Sklo
Plasty
Papier a lepenka
VKM na báze lepenky
Kovy

Recyklácia (%)

46,56
20,19
1,03
16,92
10,26

46,56
7,55
1,03
0,00
10,26

-

-

Drevo

Presahujúce množstvá za 1.Q. 2018: 0 ton.

Vyššie uvedené údaje v tabuľke nie sú kompletné a sú aktuálne k 25. aprílu 2018.
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4. Informácie o množstve vyhradených výrobkov uvedených na trh výrobcami zastúpených SEWA, a.s.,
v súlade s § 28 ods. 9 písm. e) zákona o odpadoch

OBALY

Uvedené na trh za 1.Q. 2018
(v kg)

Plasty

173 938,00

Papier

674 963,00

Kompozity
Sklo

1 596,00
60 026,00

Kov Fe

2 537,00

Kov Al

2 492,00

Drevo

144 903,00

SPOLU

NEOBALOVÉ VÝROBKY

1 060 455,00

Uvedené na trh za 1.Q. 2018
(v kg)

Plasty

310 927,00

Papier

140 150,00

Sklo
SPOLU

31 369,00
482 446,00

Vyššie uvedené údaje v tabuľke nie sú kompletné a sú aktuálne k 25. aprílu 2018.

5. Informácie o spôsobe financovania systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu
a nákladoch na činnosti vykonávané v systéme združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu,
v súlade s § 28 ods. 9 písm. f) zákona o odpadoch
Financovanie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov sa uskutočňuje
prostredníctvom poplatkov od členov, ktorých výška sa odvíja od množstva vyhradených výrobkov umiestnených
výrobcami na trh v SR za predchádzajúci kalendárny štvrťrok.
Z finančných prostriedkov je následne zabezpečovaný celý proces nakladania s odpadmi, vrátane zberu, odvozu
a zhodnotenia odpadov u autorizovaných spracovateľov. Výška finančných nákladov vynaložených na činnosti
vykonávané v súvislosti so zabezpečením zberu sa odvíja od zmluvných podmienok medzi SEWA, a.s. a zberovou
spoločnosťou a aj od frekvencie vývozov v mesiaci v konkrétnej obci.

Výška celkových úhrad od zastúpených výrobcov za 1. štvrťrok 2018 za obaly a neobalové výrobky predstavuje
sumu: 0 EUR.

Výška finančných prostriedkov vynaložených na zabezpečenie zberu a zhodnotenia odpadov z obalov
a neobalových výrobkov zo zmluvných obcí za 1. štvrťrok 2018 predstavuje sumu: 63 405,57 EUR.

Vypracované dňa: 25. apríla 2018
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6. Informácia o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnaní straty, v súlade s § 28 ods. 9 písm. g) zákona o
odpadoch
SEWA, a.s. funguje na neziskovom princípe, v sledovanom období vykázala zisk v hodnote 0 EUR.

7. Výška finančných prostriedkov vynaložených na propagačné a vzdelávacie aktivity a stručný popis
týchto aktivít v súlade s § 28 ods. 9 písm. h) zákona o odpadoch

SEWA, a.s. plní propagačné a vzdelávacie povinnosti v súlade so zákonom č. 75/2015 Z. z. o odpadoch formami,
ktoré sú uvedené vo vyhláške č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov
a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.
Vo vzdelávaní kladieme dôraz na tie informácie, ktoré majú zlepšiť správanie konečných užívateľov – spotrebiteľov,
občanov v oblasti správneho triedenia a nakladania s odpadmi. Aj napriek skutočnosti, že triedený zber je na
Slovensku zavedený desiatky rokov, spotrebitelia/občania stále nevedia, ako správne a efektívne nakladať
s odpadmi.

Z našej praxe a zo spätnej väzby od našich zmluvných partnerov – zberových spoločností a zmluvných obcí vzniká
potreba vzdelávania obyvateľov v nasledovných oblastiach:
a) informácie aké zložky odpadov z obalov patria/nepatria do farebných kontajnerov na triedený zber
b) informácie o potrebe redukovať veľkosť (objem) jednotlivých odpadov (kartóny, PET fľaše a pod.)
c) informácie o predchádzaní vzniku odpadov prostredníctvom prevencie, t. j. obmedzenie používania
nepotrebných obalov (plastové tašky a sáčky, kupovať nebalené druhy potravín, a pod.) a využívať opakovane
použiteľné obaly (textilné tašky a sáčky)
d) informácia o dôvode, prečo vhadzovať odpady z obalov a neobalových výrobkov do farebných
kontajnerov (produkcia druhotných suroví, šetrenie prírodných zdrojov, ochrana ekosystému a ľudského zdravia)
Z vyššie uvedených záverov vychádzame aj pri obsahovej náplní propagačných a vzdelávacích aktivít, v ktorých
kladieme dôraz na tieto praktické informácie.
Celkové náklady na propagačné a vzdelávacie aktivity SEWA, a.s. za všetky komodity za 1. Q. 2018 sú vo výške:
11 551,40 EUR.
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V tabuľke nižšie je uvedený stručný prehľad propagačných a vzdelávacích aktivít zameraných na odpady
z obalov a neobalových výrobkov realizovaných v 1. štvrťroku 2018 spoločnosťou SEWA, a.s.
Forma propagačnej
aktivity/vyhláška

Médium/ Aktivita

Téma

Propagačné a vzdelávacie aktivity s celoslovenskou pôsobnosťou v súlade s § 7 ods. 3 písm. a)
Sme ženy

Článok: Jeden kôš nestačí

Propagačné a vzdelávacie aktivity s lokálnou pôsobnosťou v súlade s § 7 ods. 3 písm. b)
§ 7 ods. 3, písm. b) bod 1 MY - balík východ

Článok: Viete, kam s odpadom?

§ 7 ods. 3, písm. b) bod 4 dnes24.sk (celosieťový)

Online článok: Viete o triedení odpadu všetko potrebné?

§ 7 ods. 3, písm. b) bod 4 ipeknebyvanie.sk

Online článok: Otestujte sa, viete o triedení odpadu naozaj všetko?

§ 7 ods. 3, písm. b) bod 7

Informačný leták pre
zmluvné obce

§ 7 ods. 3, písm. b) bod 9

Nakladanie s odpadmi a ich vplyv na životné prostredie a zdravie
MMF Ekotopfilm-Envirofilm
ľudí (správne triedenie, predchádzanie vzniku odpadu,
2017/2018
recyklovanie a výroba druhotných surovín)

§ 7 ods. 3, písm. b) bod 7 Celý festival

Informačný leták pre zmluvné obce

Informačné letáky pre návštevníkov festivalu.

Vzdelávací projekt pre žiakov ZŠ a SŠ - teoretické informácie o
§ 7 ods. 3, písm. b) bod 9 Junior festival v rámci MMF správnom triedení a zaobchádzaní odpadov, praktické úlohy a
kvízy - triedenie odpadov do správnych nádob
§ 7 ods. 3, písm. b) bod 4 Junior festival v rámci MMF Prezentácia na tému: Správne triedenie odpadov
§ 7 ods. 3, písm. b) bod 9

Papierové B-box krabička
pre B&A

Edukačná a zberná papierová nádoba na zber prenosných
použitých batérií rozdávaná všetkým deťom v rámci Junior
festivalu

§ 7 ods. 4

www.sewa.sk

Informačná časť webu: AKO RECYKLOVAŤ - PREČO, KTO, ČO
(Triedenie odpadov, Informačno vzdelávací leták)

Vypracované dňa: 25. apríla 2018

7

