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Prvou je zmena vo vymedzení  roz-

sahu elektrozariadení , ktoré  spadajú  

pod zá kon o odpadoch (tzv. „otvorený  

rozsah“), druhou zmena v kategorizá -

cii elektrozariadení .

V polovici augusta do platnosti vstúpil 

tzv. „otvorený  rozsah“ vymedzenia – 

teda defi nícia toho, č o je elektrozaria-

denie podľ a zákona o odpadoch.

Podľa upravenej legislatívy je to kaž dé  

elektrozariadenie okrem š pecifi cký ch, 

konkré tne stanovený ch vý nimiek, teda 

veľ ké  pevné  inš talá cie, veľ ké  stacio-

ná rne priemyselné  ná radia, vesmí rne 

zariadenia, dopravné  prostriedky, 

necestné  pojazdné  stroje urč ené  na 

profesioná lne použ í vanie, elektrozaria-

denia osobitne navrhnuté  vý luč ne na 

ú č ely vý skumu a vý voja sprí stupnené  

len medzi podnikmi, zdravotní cke 

pomô cky in-vitro infi kovateľ né  pred 

koncom ž ivotné ho cyklu a aktí vne im-

plantovateľ né  zdravotní cke pomô cky.

Množ ina elektrozariadení , ktoré  od 

15. 8. 2018 spadajú  pod zá kon o od-

padoch, sa teda rozšírila, no katego-

rizá cia elektrozariadení  zostá va bez 

zmeny až do 1. 1. 2019.

Čo je nové od 15. augusta 2018
Ak ste výrobca alebo dovozca a všet-

ky elektrozariadenia, ktoré uvádzate 

na trh, aj ohlasujete, nič sa pre vás 

nemení.

Pozor však na výnimky, ktoré zmena 

legislatívy priniesla – odporúčame 

si ich skontrolovať. Ak ste doteraz 

neohlasovali všetky elektrozariadenia 

uvedené na trh, mali by ste tie do-

teraz neohlasované porovnať s vý-

nimkami a kritériami, ktoré stanovuje 

zákon.

Po 15. auguste (v ohlásení za 3. štvrť-

rok 2018) tak neohlásite len tie, ktoré 

spĺňajú kritériá výnimiek, všetky 

ostatné musíte ohlásiť. A to tak, že 

v kvartálnom ohlásení za 3. a 4. štvrť-

rok 2018 v už existujúcej kategorizácii 

ich zaradíte pod „iné nezaradené do 

hmotnosti...“.

Prvýkrát tak budú mať vplyv na kvar-

tálne ohlásenie za 3. štvrťrok podáva-

né do 25. októbra 2018 elektrozaria-

denia ako tepelné čerpadlá, svietidlá 

z domácnosti, frekvenčné meniče 

či elektromery, ktoré doteraz neboli 

jednoznačne defi nované.

Nová kategorizácia 
elektrozariadení
Od 1. januára 2019 do platnosti vstúpi 

nová kategorizá cia elektrozariadení , 

keďže sa prechádza zo sú č asný ch 

desiatich na šesť kategó rií . Prvé tri 

kategórie sú jednoduché. Pri ďalších 

troch je základným kritériom pre 

zaradenie ich veľ kosť  (dĺ ž ka najdlhš ej 

hrany), a nie použ itie či hmotnosť .

Kategória 1: Zariadenia na tepel-

nú  vý menu. Sem patria zariadenia 

z pô vodnej kategó rie 1 (chladnič ky, 

mraznič ky, klí my atď .) a tiež  č asť  

zariadení  kategó rie 10 (automaty na 

vý daj chladený ch ná pojov).

Kategória 2: Obrazovky, monitory 

a zariadenia, ktoré  obsahujú  obra-

zovky s povrchom vä č š í m ako 100 

cm2. Sem patria zariadenia z pô vod-

nej kategó rie 3 a 4 (monitory a te-

leví zory), ale tiež  tablety, laptopy, 

notebooky, č í tač ky kní h z pô vodnej 

kategó rie 3.

Kategória 3: Svetelné  zdroje. Sem 

patria svetelné  zdroje z pô vodnej 

kategó rie 5, a to ž iarivky, vý bojky, LED 

ž iarivky.

Kategória 4: Veľ ké  zariadenia. Sem 

patria zariadenia, ktoré  nie sú zarade-

né do predchá dzajú cich troch kategó -

rií  a sú  vä č š ie ako 50 cm (ktorá koľ vek 

hrana). Patrí  sem vä č š ina veľ ký ch 

domá cich zariadení  pô vodnej kate-

gó rie 1, č asť  IT zariadení ako veľ ké  

kopí rky a tlač iarne pô vodnej kategó rie 

3, č asť  kategó rií  spotrebnej elektro-

niky, ná strojov, hrač iek, svietidiel, 

zdravotní ckych pomô cok, merací ch 

a monitorovací ch prí strojov a predaj-

ný ch automatov (pô vodné  kategó rie 

4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10).

Kategória 5: Malé  zariadenia. Sem 

patria zariadenia, ktoré  nepatria do 

kategó rií  1, 2 a 3, nie sú  IT zariadenia a 

sú  menš ie ako 50 cm (kaž dý  vonkajš í  

rozmer). Teda vä č š ina malý ch domá -

cich zariadení  pô vodnej kategó rie 2, 

č asť  kategó rií  spotrebnej elektroniky, 

ná strojov, hrač iek, svietidiel, zdravot-

ní ckych pomô cok, merací ch a mo-

nitorovací ch prí strojov a predajný ch 

Čo znamenajú zmeny 
v zákone o odpadoch 
pre výrobcov a dovozcov 
elektrozariadení?
Úpravy v zá kone č . 79/2015 Z. z. o odpadoch 

a sú visiacich vykoná vací ch predpisoch 

vyplý vajú ce zo Smernice Euró pskeho parlamentu 

a Rady 2012/19 /EÚ  o odpade z elektrický ch 

a elektronický ch zariadení  prinášajú pre vý robcov 

a dovozcov elektrozariadení  dve dôležité zmeny.
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automatov (pô vodné  kategó rie 4, 5, 

6, 7, 8, 9 a 10).

Kategória 6: Malé  IT a telekomuni-

kač né  zariadenia. Sem patria elektro-

zariadenia, ktoré  sú  IT a telekomuni-

kač né  zariadenia (pô vodná  kategó ria 

3) a sú  menš ie ako 50 cm (kaž dý  

vonkajš í  rozmer).

Ste členom SEWA? Realizáciu 
zmien vyplývajúcich zo zákona 
vám uľahčíme
SEWA, organizácia zodpovednosti 

výrobcov, pod jednou strechou plní 

legislatívne normy za výrobcov alebo 

dovozcov elektrozariadení, batérií 

a akumulátorov, obalov a neobalo-

vých výrobkov. Pomáha tiež fi rmám, 

inštitúciám, mestám a obciam zbaviť 

sa starých elektrozariadení a batérií.

Vzhľadom na komplikovanosť rozhod-

nutia pri zaraďovaní SEWA pripravila 

pre svojich členov novú  š truktú ru 

ohlá senia a cenní ka platný ch od 

1. 1. 2019, ktorú nájdete na webovej 

stránke www.sewa.sk.

Ak ju potrebujete v editovateľnej for-

me, stačí napísať na sewa@sewa.sk 

či zavolať na telefónne čísla 02/4910 

6824 alebo 02/4910 6823.

Nová štruktúra ohlásenia a cenníka 

napomá ha zaraď ovaniu elektroza-

riadení  do nový ch kategó rií , kde je 

mnoho elektrozariadení  už  priamo 

(arbitrá rne) zaradený ch do niektorej 

kategó rie (teda nie je potrebné  napr. 

zisť ovať  dĺ ž ku).

Minimalizujú sa tak aj nevyhnutné  

zá sahy do informač ný ch systé mov, 

keďže nová štruktúra v maximá lnej 

mož nej miere zachováva existujú ce 

vytvorené  skupiny elektrozariadení , 

ktoré sú kompletne priradené do 

niektorej z nový ch kategó rií .

Vý robcom a dovozcom elektrozaria-

dení  i celé mu distribuč né mu reť azcu 

pomáha uvá dzať  rovnaký  recyklač ný  

poplatok až  po koncové ho spotre-

biteľ a (č o je legislatí vna povinnosť ), 

a to uvá dzaní m kusový ch sadzieb 

recyklač ný ch poplatkov za jednotlivé  

elektrozariadenia z domá cností . Nová 

štruktúra tiež refl ektuje hmotnostné  

rozdiely.

Ďalš ie povinnosti sú visiace 
s novou kategorizá ciou 
elektrozariadení 
Ak ste klientom SEWA, nemusíte 

myslieť na „preregistrá ciu“ vý robcu 

alebo dovozcu z pô vodný ch na nové  

kategó rie (do 31. 12. 2018), zabezpečí-

me to za vás. Rovnako nie je potrebné 

spä tné  zisť ovanie dá t podľ a nový ch 

kategó rií  pre urč enie cieľ a zberu 

(vychá dza z množ stiev za posledné  

tri roky) alebo zberové ho podielu (vy-

chá dza z množ stiev za posledný  rok).

Ohlá senie EEZ do SEWA malo v mi-

nulosti detailnú  a rozsiahlu š truktú ru, 

dnes vš ak SEWA nemusí od svojich 

klientov ž iadať  dá ta v novej š truktú re 

za predchá dzajú ce obdobia, pretož e 

vď aka detailný m ú dajom a s akcep-

tovateľ nou presnosť ou vie za nich 

urč iť  a rozdeliť  do nový ch kategó rií  aj 

nimi ohlá sené  historické  množ stvá .

Staňte sa naším členom 
a zákonné povinnosti vybavíme 
za vás
SEWA je počtom členov – výrobcov 

elektrozariadení – najväčšou organi-

záciou zodpovednosti na Slovensku. 

Veľkosť, štruktúra členskej základne 

a fakt, že jej riadiacim orgánom je naj-

väčšie slovenské profesijné združenie 

najvýznamnejších domácich a za-

hraničných spoločností pôsobiacich 

v oblasti informačných a komunikač-

ných technológií ITAS, sú pre plnenie 

jej cieľov kľúčové.

SEWA svojimi výsledkami a aktivi-

tami neustále potvrdzuje, že jedine 

organizácia zodpovednosti výrobcov, 

ktorá je samotnými výrobcami aj 

riadená, dokáže efektívne hospodáriť 

so zverenými fi nančnými prostriedka-

mi, a zároveň vnímať záujmy svojich 

členov cez optiku reálnych skúseností.

Odpadová legislatíva je svojím roz-

sahom a dynamikou zmien náročná. 

Máloktorá fi rma má však kapacity 

na to, aby jej mohla venovať také 

množstvo pozornosti, aké si naozaj 

vyžaduje.

SEWA sa sústreďuje na maximálne 

cenovo efektívne nakladanie s pro-

striedkami svojich členov a odbreme-

ňuje ich od všetkých úkonov, ktoré 

nemusia nevyhnutne vykonať sami. 

Tak sa môžu venovať iba svojmu core 

biznisu. Samozrejmosťou je aj vzdelá-

vanie či konzultačné dni.

Chcete sa stať naším členom? Vyplňte 

formulár na našej stránke a my vám 

ušetríme administratívne náklady, 

ponúkneme efektívne riešenia vašich 

zákonných povinností a pomôžeme 

pri plnení dodatočných povinností.

Získate v nás stabilného partnera, kto-

rému dôveruje viac ako 600 výrobcov 

a dovozcov elektrozariadení.

Poskytneme vám tiež prístup k pl-

neniu zákonných povinností v iných 

krajinách, podporu a poradenstvo, ako 

aj certifi kát o plnení zákonných povin-

ností, ktorý sa vám zíde pri tendroch 

a verejných obstarávaniach. Všetko 

o nás nájdete na www.sewa.sk.

SEWA, a.s.


