Výzva pre školy: vyradené elektrozariadenia môžete vymeniť za lopty!
Bratislava, 8. marca 2016 Každá škola má vo svojom majetku evidované množstvo elektrozariadení
od kalkulačiek, magnetofónov, dataprojektorov, televízorov, starých počítačov až po chladiace boxy
v školských kuchyniach. Keď doslúžia, mnohé z nich sa v zmysle zákona stávajú nebezpečným
odpadom, a to najmä pokiaľ ide o CRT monitory, žiarivky, chladničky či mrazničky. Preto sa škola po
ich vyradení z evidencie musí postarať o ich ekologickú recykláciu a v prípade kontroly sa musí
preukázať príslušným potvrdením. Odvoz, recykláciu a vystavenie potrebných potvrdení však môže
prenechať aj na kompetentnú organizáciu SEWA, a.s. Tá sa nielenže bezplatne postará o celý proces,
ale zároveň školám ponúka ako motiváciu športové lopty pre žiakov.
Počas minulého roka sa do projektu „Vymeň
elektroodpad za loptu“ zapojilo celkovo 87
škôl z celého Slovenska, ktoré odovzdali
spolu 50 171 kg starých elektrozariadení.
Najaktívnejšie pritom boli zariadenia
z Bratislavského
kraja.
V celkovom
hodnotení zapojených škôl sa na prvom
mieste
v objeme
odovzdaného
elektroodpadu umiestnila Stredná odborná
škola informačných technológií v Bratislave,
ktorá odovzdala celkom 5 965 ton
elektroodpadu. V počte odovzdaných kilogramov vynikali aj ďalšie dve zariadenia – Stredná odborná
škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave s 3 100 kg a Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka s 2 943 kg odovzdaných vyradených elektrozariadení. Najviac – takmer 10 ton odpadu sa
odovzdalo v máji 2015.
„Technické vybavenie našej školy neustále modernizujeme a zastaranú techniku pravidelne
vyraďujeme. V sklade sa nachádzali vyradené staré počítače, nefunkčné tlačiarne, použité neónové
trubice a rôzny elektro materiál, ktorého oprava by bola drahšia ako zakúpenie nového zariadenia.
Keďže veľa komponentov je pre životné prostredie toxických, a tak možnosť zbaviť sa zbaviť starého
nepoužiteľného a nepotrebného zariadenia v súlade so zákonom, ekologicky a navyše pohodlne, len
vítame,“ hovorí Pavol Burdej, pracovník Strednej odbornej školy informačných technológií v
Bratislave.
Do projektu sa každá škola môže zapojiť kedykoľvek v priebehu roka. V prípade že odovzdá do 300 kg
odpadu, získa ako odmenu futbalovú loptu, pri dosiahnutí hranice 600 kg získa navyše aj volejbalovú
loptu. Ak odovzdá viac ako 600 kg, kolekciu si rozšíri aj basketbalovú loptu. „SEWA sa dlhodobo snaží
školám zjednodušiť proces odovzdávania elektroodpadu, a preto im celoročne ponúkame možnosť
bezplatného odvozu priamo z areálu. Súčasťou našej služby je aj vystavenie dokladu o prevzatí a
sprievodného listu pre nebezpečný odpad, ak je súčasťou odberu,“ vysvetľuje Jozef Kozák, výkonný
riaditeľ SEWA, a.s. Doklady škola využije pre potreby účtovníctva pri odpisovaní majetku v operatívnej
evidencii. „Samozrejme, Zelený certifikát, ktorý pre školu vystavíme, prispieva k pozitívnemu imidžu
organizácie aktívne sa podieľajúcej na ochrane životného prostredia,“ dodáva J. Kozák.
O bezplatný odvoz a likvidáciu elektroodpadu môžu školy požiadať prostredníctvom elektronického
formulára na stránke http://intranet.sewa.sk/index.php?id=201 alebo telefonicky na čísle 02/ 4910
6827.

