Správa o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov SEWA, a.s.
pre obaly a neobalové výrobky
za 3. štvrťrok 2019

Správa o činnosti OZV SEWA, a.s. za 3. štvrťrok 2019

Identifikačné údaje SEWA, a.s.:
Sliačska 1E, 831 02 Bratislava
IČO: 35 942 355
DIČ: 2022031924
IČ DPH: SK 2022031924
webová stránka: www.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 zákona
č. 75/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všetky informácie obsiahnuté v tejto správe sú aktuálne ku dňu 29. október 2019.

Vypracované dňa: 29. októbra 2019
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Správa o činnosti OZV SEWA, a.s. za 3. štvrťrok 2019

1. 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
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.

Vypracované dňa: 29. októbra 2019
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2. 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

20,39

20,39

0,00

0,00

30,67

30,67

1,31

1,31

10,40

10,40

Hliník

0,00

0,00

Oceľ

4,15

4,15

Spolu

3,02

3,02

0,00

0,00

Plasty bez PET
PET
Papier a lepenka
VKM na báze lepenky
Kovy

Recyklácia (%)

Drevo

Vyššie uvedené údaje v tabuľke nie sú kompletné a sú aktuálne k 29. októbru 2019.

Informáciu o plnení cieľov a záväzných limitov odpadového hospodárstva uvedených v prílohe č. 3 zákona bude
možné vyhodnotiť až po skončení kalendárneho roku.
Presahujúce množstvá za 3. Q. 2019: 0 ton.

3. 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 finančných prostriedkov vynaložených na zabezpečenie zberu a zhodnotenia odpadov z obalov
a neobalových výrobkov zo zmluvných obcí za 3. štvrťrok 2019 predstavuje sumu: 78 803,55 EUR.
Informácie sú aktuálne k 29. 10. 2019.

Vypracované dňa: 29. októbra 2019
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4. 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, hospodársky výsledok sleduje na ročnej, nie kvartálnej báze,
v sledovanom období nevykázala zisk ani stratu.

5. 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, okrem zákonom stanovených informácií, aj na tie informácie, ktoré majú zlepšiť
správanie konečných užívateľov – spotrebiteľov, v oblasti správneho triedenia a nakladania s odpadmi. Aj napriek
skutočnosti, že triedený zber je na Slovensku zavedený desiatky rokov, spotrebitelia 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.
Náklady na propagačné a vzdelávacie aktivity SEWA, a.s. v 3. Q. 2019 sú vo výške: 2 886,00 EUR.

Vypracované dňa: 29. októbra 2019
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Stručný prehľad propagačných a vzdelávacích aktivít zameraných na odpady z obalov a neobalových výrobkov
realizovaných v 3. štvrťroku 2019 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)
WasteFreeTime
§ 7 ods. 3 písm. a) bod 1.

Oznam v printovom denníku PRAVDA

https://www.sewa.sk/wpcontent/uploads/2019/10/WasteFreeTimePRAVDA04.-09.-2019.pdf

Propagačné a vzdelávacie aktivity s lokálnou pôsobnosťou v súlade s § 7 ods. 3 písm. b)
§ 7 ods. 3 písm. b) bod 3.

Sieť lokálnych rádií

Informačno-vzdelávací oznam

§ 7 ods. 3, písm. b) bod 5.

Informácia na výveskách na zverejňovanie oznamov
v zmluvných obciach

Informačno-vzdelávací plagát
„Netriafajte do čierneho!“

§ 7 ods. 3 písm. b) bod 4.

Oznam na iných reklamných plochách – vybrané zmluvné
elektropredajne

Plagát „Netriafajte do čierneho“

§ 7 ods. 3, písm. b) bod 9

MFF Ekotopfilm – Envirofilm, mesto Partizánske, Junior
festival

Doba plastová. Bude v oceánoch
čoskoro viac plastov ako rýb?

§ 7 ods. 3, písm. b) bod 9

Ekovýchovný program pri otvorení predajne v Prešove Životný cyklus produktov
(interaktívne hry, živ. cyklus produktu, recyklácia, ochrana ŽP) a správna recyklácia

§ 7 ods. 4

Webová stránka SEWA, a.s.

Vypracované dňa: 29. októbra 2019
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