Ste živnostník či firma? Pri vyraďovaní starých
počítačov nezabúdajte na zákonné povinnosti
Pri nákupe nových IT zariadení treba rozmýšľať aj nad tým, kam s tými starými. Ak ste živnostník alebo majiteľ ﬁrmy, pre prípad kontroly potrebujete aj potvrdenie o ekologickej likvidácii vyradených počítačov, tlačiarní či monitorov.
olovo a nikel. Aby bola vaša kancelária ekologicky zodpovedná, zaobstarajte si B-boxy. Sú to špeciálne
krabičky, ktoré po naplnení odnesiete
do najbližšej predajnej siete elektra,
prípadne odovzdáte oprávnenej ﬁrme pri odvoze vyradenej IT techniky.
SEWA vám ich pošle, ak napíšete na
emailovú adresu info@sewa.sk.

Staré IT zariadenia
netreba skladovať
Pri nákupe veľkých a ťažkých elektrospotrebičov ako sú práčky či chladničky automaticky využívame možnosť odvozu pôvodného spotrebiča,
ktorý ponúka už väčšina predajcov.
Staré monitory, počítače, klávesnice
či tlačiarne nám však často zaberajú
miesto v kancelárii alebo sklade celé
roky. „Často sa stretávame s tým, že
podnikatelia nevedia, ako sa starého elektroodpadu bezplatne zbaviť,“
hovorí Jozef Kozák, riaditeľ SEWA,
a.s., ktorá takúto možnosť poskytuje
ﬁrmám a inštitúciám na celom Slovensku.

zodpovedne tým, že sa zbavujú starého nepoužiteľného a nepotrebného
zariadenia v súlade so zákonom, ekologicky a navyše pohodlne.
Nezabudnite na potvrdenie
Ak sú IT zariadenia evidované v majetku ﬁrmy, pri ich vyraďovaní netreba
zabudnúť ani na potvrdenie o recyklácii pre účely odpisov majetku
a účtovníctva. „Potvrdenie vystavené
organizáciou oprávnenou na zber
a likvidáciu elektroodpadu od vás
môže vyžadovať kontrola zo strany

štátnych orgánov,“ upozorňuje J. Kozák. Najjednoduchšie je obrátiť sa na
autorizovanú spoločnosť, ktorá nefunkčné spotrebiče odoberie, zabezpečí ich recykláciu, a zároveň vystaví
doklad. Ušetríte tak náklady na odvoz
do zberného dvora aj administratívu.
Aj vaša kancelária môže
pomôcť
V každej kancelárii sa nájde množstvo
vyradených batérií, ktoré nepatria do
komunálneho odpadu. Obsahujú totiž nebezpečné látky ako kadmium,

Viete, že?

Kto za odvoz starého elektra
nemusí platiť?
V porovnaní s logistikou a administratívou spojenou s odvozom starého
elektra na zberný dvor predstavujú
služby organizácie zodpovednosti
výrobcov pre ﬁrmy obrovský beneﬁt.
A nielen pre ne. „Bezplatný odvoz zabezpečujeme aj pre inštitúcie a školy,
ktoré na neho často nemajú technické ani ﬁnančné kapacity,“ vysvetľuje
J. Kozák. Technické vybavenie dnes
školy neustále modernizujú, s čím je
spojené pravidelné vyraďovanie zastaranej techniky. Aj školy sa správajú

Chcete podporiť školu?
Zbierajte pre ňu staré elektro
Ak máte školopovinné deti, ich škole

môžete pomôcť aj zberom starého
elektra. „Už niekoľko rokov pre škôlky,
školy a iné inštitúcie, ktoré sa venujú
výchove detí a mládeže, organizujeme projekt ´Vymeň elektroodpad za
lopty!´,“ pripomína Jozef Kozák. Čím
viac elektroodpadu škola vyzbiera,
tým viac odmien získa. Od roku 2014,
kedy SEWA predstavila tento projekt,
sa podarilo zozbierať viac ako 214
ton elektroodpadu, za ktorý 330 škôl
a vzdelávacích inštitúcií získalo 667
lôpt.

• Predchádzať vzniku odpadu môžeme napríklad používaním
textilných nákupných tašiek a vreciek, obmedzením nákupu vody
v PET fľašiach, darovaním funkčného elektrospotrebiča blízkym
či nákupom bezobalových potravín, čistiacich prostriedkov
a kozmetiky.
• Náklady na triedený zber komunálnych odpadov (plasty, papier,
sklo, kovy, elektro, batérie) zabezpečujú výrobcovia týchto obalov
a produktov.
• Zber a odvoz triedeného odpadu z farebných nádob (plasty,
papier, sklo, kovy) je pre občanov zdarma.
• Čím viac triedime odpad, tým viac sa šetria prírodné zdroje
a ekosystém.

