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likvidovať firemnú elektroniku 
nikdy nebolo jednoduchšie

V každej firme, inštitúcii 
či domácnosti sa z času 
na čas nájde elektrood-

pad. Nezáleží na tom, či ide 
o organizáciu, ktorá potrebuje 
vymeniť staré počítače svojich 
zamestnancov, alebo len o jed-
notlivca, ktorému sa pokazila 
práčka – človek sa už prakticky 
od narodenia stáva producentom 
tejto komodity. So zvyšujúcim 
sa technologickým pokrokom 
sa z elektroniky stáva čoraz 
dostupnejší tovar a mnohí tak 
naň nazerajú ako na spotrebný 
tovar, ktorý vymenia vo chvíli, 
keď trh ponúkne novší model 
alebo sa im napr. skončí dvojroč-
ná lehota paušálu. Samozrejme, 
pokrok v technológiách je veľmi 
pozitívny a treba ho oceniť, no 
zároveň by mal v ľuďoch vyvolať 
prirodzený záujem o správne 
zaobchádzanie nielen počas 
používania zariadenia, ale aj po 
jeho doslúžení. 

Keďže firmy, organizácie, ško-
ly, inštitúcie, nemocnice či ob-
ce i mestá produkujú takýto od-
pad častejšie a vo väčších množ-
stvách, majú dve možnosti, ako 
s ním naložiť. Môžu ho na vlast-
né náklady odviezť na zber-
ný dvor, čo však nemusí byť 
vždy efektívne, keďže s prevo-
zom vznikajú dodatočné finanč-
né, časové a personálne náklady, 
alebo vedia využiť služby orga-
nizácie zodpovednosti výrobcov. 
Jednou takou je aj spoločnosť 
SEWA, a. s. Tá im už niekoľko 
rokov ponúka možnosť bezplat-
ného zberu elektroodpadu. Pro-
stredníctvom neho sa môžu zba-
viť akýchkoľvek starých elek-
trozariadení i použitých batérií 
a akumulátorov. Ako na to? 

Zber odpadu rýchlo, ľahko 
a bezplatne
Postup je veľmi jednoduchý 
a intuitívny. Prostredníctvom 
online formulára, ktorý záujem-
covia nájdu na webovej strán-
ke SEWA, odošle firma žiadosť 

o odvoz elektroodpadu či použi-
tých batérií a akumulátorov. Ten 
sa realizuje do desiatich pracov-
ných dní, v deň odvozu stačí len 
naložiť elektroodpad do prista-
veného vozidla. Následne fir-
ma získa potvrdenie o ekologic-
kom zhodnotení elektroodpadu, 
ktoré slúži pre potreby účtov-
níctva. Zároveň po skončení ka-
lendárneho roku, v ktorom bol 
odvoz zabezpečený, získa Ze-
lený certifikát a logo, svedčia-
ce o pozitívnom prístupe firmy 
k ochrane životného prostredia. 
V priebehu rokov 2017 až 2020 
túto službu využilo 2 270 firiem 
z celého Slovenska, ktoré spo-
lu odovzdali na recykláciu 2 976 
ton elektroodpadu. SEWA ponú-
ka možnosť odvozu elektrood-
padov aj obciam, štátnym inšti-
túciám a nemocniciam z celého 
územia Slovenska.

Zrecyklované elektro 
a športové pomôcky  
ako odmena
Samostatnou kapitolou bezplat-
ného odvozu elektroodpadu je 
služba, ktorú môžu využívať 
školy a vzdelávacie inštitúcie. 
Tie v rámci vzdelávacích projek-
tov, ktoré SEWA organizuje, nie-
lenže získajú bezplatný odvoz 
odpadu a Zelený certifikát, no 
zároveň – v závislosti od množ-
stva odpadu – aj rôzne druhy 
športových pomôcok. Ako bo-
nus školy získajú aj sériu audio-
nahrávok „Nehádžme všetko do 
jedného vreca!“, z ktorých sa 
dozvedia, ako nakladať s jed-
notlivými druhmi komunálne-
ho odpadu i mnoho ďalších zau-
jímavých faktov. 

Byť eko a zároveň nestrácať 
čas legislatívnymi povinnosťa-
mi je teda jednoduché. Je jedno, 
či ide o spoločnosť, firmu, orga-
nizáciu, školské zariadenie, ne-
mocnicu alebo obec. SEWA po-
núka službu bezplatného od-
vozu elektroodpadu naozaj 
každému. Stačí oň iba požiadať.

SEWA ponúka výrobcom  
elektrozariadení:

 �  garanciu splnenia legislatív-
nych povinností,

 �  administratívnu podporu – 
odborné poradenstvo a infor-
mácie o legislatívnych zme-
nách, 

 � osobné konzultácie,
 � férové ceny,
 �  informačno-vzdelávacie kam-
pane pre obyvateľov,

 � vzdelávanie detí a mládeže. 

Organizácia zodpovednosti vý-
robcov SEWA, a. s., pôsobí na 
Slovensku už viac ako 16 rokov. 
Za jej vznikom stojí IT Asociácia 
Slovenska (ITAS) spolu s Asoci-
áciou dovozcov audiovizuálnych 
technológií (ADAT). Zároveň je 
to najdlhšie registrovaná orga-
nizácia v EMAS na Slovensku. 
Okrem toho je členom Europe-
an Recycling Platform, ktorá po-
skytuje svoje služby kolektívne-
ho plnenia aj v ďalších 32 kraji-
nách. Medzi spokojných klientov, 
ktorých je v súčasnosti viac ako 
700, patria poprední slovenskí 
i zahraniční výrobcovia, dovoz-
covia a predajcovia elektroza-
riadení. Počtom členov a kom-
plexnosťou služieb je najväčšou 
organizáciou zodpovednosti vý-
robcov (OZV) pre elektrozariade-
nia na Slovensku. Jej hlavným 
cieľom je byť spoločnosťou, kto-
rá dokáže pod jednou strechou 
vyriešiť všetky environmentálne 
povinnosti výrobcov a predajcov 
elektrozariadení. Za týmto úče-
lom svojim členom ponúka one-
stop shop riešenie pre komoditu 
elektro, batérie, obaly a neoba-
lové výrobky – to všetko na jed-
nom mieste a len vďaka jednej 
registrácii. 

Existuje niekoľko základných pravidiel o recyklácii 
elektroodpadu, na ktoré by mal každý myslieť: 

1.  Elektroodpad nepatrí  
do koša. 

2.  Odovzdáva sa na zberných 
dvoroch (v mieste bydliska) 
alebo v elektropredajniach. 

3.  Malé elektrospotrebiče 
(s priemerom do 25 cm) mož-
no doniesť do ktorejkoľvek 
predajne s elektrom (a to bez 
povinnosti kúpy nového kusu) 
a o odvoz zariadenia s väč-

ším rozmerom zasa možno 
požiadať pri kúpe a dovezení 
nového. 

4.  Za žiadnych okolností sa taký-
to typ odpadu nerozoberá 
a odovzdáva sa výlučne  
vcelku. 

5.  Za recykláciu elektroodpadu 
občan neplatí – táto povinnosť 
pripadá výhradne na výrobcu 
alebo dovozcu zariadenia.


