
NEPODCEŇUJTE TRIEDENIE ODPADU

S elektrom späť do predajne
Domáce spotrebiče a IT zariadenia dnes meníme podstatne 
častejšie ako v minulosti. Na rozdiel od bežného komunálneho 
odpadu sa však na tieto komodity vzťahujú prísne pravidlá.  
„Všetky fyzické a právnické osoby – to znamená bežní občania 
aj firmy - majú povinnosť nakladať s elektroodpadom v zmysle 
platnej legislatívy. To znamená zabezpečiť jeho odvoz a ekologic-
kú recykláciu,“ vysvetľuje Lívia Burzová zo spoločnosti SEWA, 
a. s. Najjednoduchšia situácia nastáva, ak si kupujete veľký 
elektrospotrebič, v takom prípade môžete o odvoz toho sta-
rého požiadať priamo predajcu. Malé spotrebiče, ako sú fény, 
rýchlovarné kanvice, mobilné telefóny, žehličky a pod., je zase 
možné zaniesť do najbližšej elektropredajne. Tie sú povin-
né zbierať aj veľmi malý elektroodpad s rozmermi do 25 cm 
a odpad zo svetelných zdrojov, pričom predajca nesmie pod-
mieňovať prevzatie starého zariadenia kúpou nového. V cene 
elektro zariadení sú totiž už zahrnuté aj recyklačné poplatky 
za spätný zber. Samozrejme, ďalšou možnosťou je odviesť 
elektroodpad na zberný dvor.

Meníte chladničku, počítač alebo „len“ batérie z diaľkového ovládania? Pri týchto komoditách je legislatíva 
mimoriadne prísna. Bez ohľadu na to, či ste občan alebo podnikateľ.

Firmy potrebujú potvrdenie
O niečo komplikovanejšia situácia nastáva, ak sú staré IT 
zariadenia alebo iné elektrozariadenia evidované v majetku 
firmy. V takom prípade je pri ich vyraďovaní potrebné mys-
lieť aj na potvrdenie o recyklácii pre účely odpisov majetku 
a účtovníctva. „O každom odvoze a likvidácii musí mať firma po-
tvrdenie vystavené organizáciou oprávnenou na zber a likvidáciu 
elektroodpadu. To od vás môže vyžadovať prípadná kontrola zo 
strany štátnych orgánov,“ vysvetľuje Lívia Burzová. Službu od-
vozu a recyklácie nepotrebných elektrozariadení a IT techniky 
spolu s potrebnými dokladmi vám bezplatne zabezpečí orga-
nizácia zodpovednosti výrobcov SEWA, a.s., ktorá združuje 
výrobcov a dovozcov elektrozariadení a prostredníctvom svo-
jich partnerov zabezpečuje zber a recykláciu elektrozariadení, 
batérií, akumulátorov a odpadov z obalov. O bezplatný odvoz 
stačí požiadať telefonicky alebo prostredníctvom formulára 
na webstránke.

Triedením ušetríte
Hoci v rôznych prieskumoch obyvatelia Slovenska deklarujú, 
že odpad zo svojich domácností triedia, analýzy ukazujú, že 
na skládkach ho končí až 77 %. Plastové fľaše, igelitové tašky, 
kartónové obaly z vajíčok, obaly z nápojov - to všetko sú 
komodity, ktoré ročne vyhadzujeme v stovkách kilogramov. 
Kým pri zálohovaných obaloch, ako sú napr. sklenené fľaše 
z nápojov, máme aspoň finančnú motiváciu vrátiť ich späť 
do predajne, množstvo iného obalového materiálu a neoba-
lových výrobkov končí nesprávne v zmiešanom komunálnom 
odpade. „Mnoho ľudí si neuvedomuje, že takýmto správaním 
nielenže porušujú zákon, ale zároveň prispievajú k tomu, že po-
platky za odvoz komunálneho odpadu sa stále zvyšujú. Farebne 
odlíšené kontajnery na plasty, sklo a papier sú pritom už bežnou 
súčasťou kontajnerových stojísk,“ hovorí L. Burzová a dodáva: 
„Samozrejme, najlepším spôsobom ako chrániť životné prostredie, 
svoje zdravie a zároveň šetriť prírodné zdroje, je eliminovať vznik 
odpadu. Začať môžete napríklad využívaním opakovane použiteľ-
ných tašiek namiesto igelitiek, alebo používaním kohútikovej vody 
namiesto nápojov kupovaných v PET fľašiach.“

www.sewa.sk

„O každom odvoze 
a likvidácii musí mať 
firma potvrdenie vy-
stavené organizáciou 
oprávnenou na zber 
a likvidáciu elektrood-
padu.”

„V cene elektro zari-
adení sú zahrnuté aj 
recyklačné poplatky za 
spätný zber.”

To, že máte do činenia s elektrozariadeniami, batériami a aku-
mulátormi, ktoré nepatria do komunálneho odpadu, spoznáte 
podľa symbolov - prečiarknutá zberná nádoba. 
Pri odovzdávaní platí pravidlo, že musia byť v kompletnom 
stave – nerozobrané. Látky, ktoré obsahujú, totiž môžu byť 
nebezpečné nielen pre životné prostredie, ale aj ľudské zdra-

vie. Na druhej strane, ak sa tieto komodity ekologicky zlikvi-
dujú a zrecyklujú, množstvo materiálov z nich môže byť opä-
tovne spracovaných a využitých v ďalšej výrobe. Tým sa šetria 
prírodné zdroje aj zásoby nerastných surovín. Do nádob na 
separovaný odpad patria aj obaly a návody na použitie, ktoré 
bývajú súčasťou balenia elektrospotrebičov.

ČÍTAJTE SYMBOLY


