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P R EHĽ AD
Leto už pomaly končí, ale
stále je tu čas na to, aby ste
urobili veci, ktoré ste už dlhšie
odkladali. Áno, hovoríme
o poriadku, a to či už v práci
alebo doma.

Takto sa
zbaví elektroopadu
firma alebo občan
to zároveň aj ideálna doba, aby ste
sa zbavili starých elektrických
zariadení, ktoré ste už vyradili, ale
zatiaľ ste ich dali „stranou“ – veď na niečo sa
ešte možno zídu. Je teda celkom možné, že
niekde na povale alebo v sklade máte starý
monitor, počítač, notebook či smartfón.
Verte našim skúsenostiam – na čo ste pol
roka nesiahli, to nepotrebujete a je malá pravdepodobnosť, že potrebovať niekedy budete.
V tomto článku vám tak dobre poradíme, ako
sa zbaviť takýchto vyradených elektrických
zariadení či už ste firma alebo domácnosť.

JE

FORMULÁR NA OBJEDNANIE ZVOZU
ELEKTROOPADU ZO STRÁNKY
WWW.SEWA.SK
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Sme firma a chceme sa zbaviť
nepotrebných elektrospotrebičov
Určite to chcete urobiť ekologicky, nechcete
predsa nájsť vaše zariadenie s vybratou malou
časťou pohodené kdesi pri ceste. To určite nie
je dobrá cesta pre nikoho okrem podomových
zberačov.
Správna cesta je odovzdať zariadenie na
ekologické spracovanie špecialistom. Tu máte
istotu, že celé zariadenie sa rozoberie, jeho
jednotlivé časti sa separujú a spracujú tak, aby

ich bolo možné druhotne využiť. Stačí tak zájsť
na stránku www.sewa.sk a tam nájdete formulár, ktorý treba vyplniť. V rámci neho zadávate
kontaktný telefón, mail, IČO a typ odpadu
(váha spolu je najmenej 50 kg). Odpadom sú
napr. elektrospotrebiče, IT technika, spotrebná
elektronika, žiarivky, elektrické nástroje, zdravotnícke zariadenia a prístroje a pod. Okrem
typického elektroodpadu môžete tiež odovzdať
aj použité prenosné batérie.
Do dvoch pracovných dní dostanete potvrdzujúci mail, že sa zber uskutoční a dohodnete
si presný termín. Odvoz sa realizuje zvyčajne
do 7 pracovných dní. Pri menších objemoch
elektroodpadu do 150 kg sa môže táto lehota
predĺžiť na 20 dní.
Povinnosťou vás ako firmy je potom len
naložiť svoj elektroodpad do pristaveného
vozidla. Vozidlo následne smeruje na ekologickú recykláciu k autorizovanému spracovateľovi.
O tom, že sa tam odpad skutočne spracováva
dôsledne, sme už zverejnili viacero článkov
a videí a potvrdzujeme, že ide o skutočne
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vysoko profesionálny postup. Za samotnú
dopravu a samozrejme ani ďalšie spracovanie
nič neplatíte.
Ak chcete vybaviť situáciu so zberom batérií
systematickejšie, spoločnosť SEWA vám bezplatne zapožičia špeciálne tubusy na zber použitých batérií. Tiež si môžete požičať nerezové
kontajnery na zber drobného elektroodpadu vo
firme. Ich odvoz po naplnení zabezpečí SEWA
vo vlastnej réžii.
Celý postup, ako sme ho popísali, platí pre
celé Slovensko, nie je to limitované na veľké
mestá. V priebehu roka 2021 takto spoločnosť
SEWA vyzbierala 887 830 kg elektroodpadu
z firiem a inštitúcií. Školy a školské zariadenia
odovzdali 106 509 kg elektroodpadu. Všetky
školy za takýto postup odovzdávania odpadu
získali aj športové potreby, a to podľa odovzdaných množstiev odpadu. Školy pritom môžu
elektroodpad a použité batérie odovzdávať
počas celého roka a vždy získajú odmenu.
Za zbery vystavuje SEWA firmám a školám
Zelené certifikáty, v roku 2021 to bolo v počte
1424 kusov. Tieto certifikáty sú pre organizácie
dôkazom, že pri likvidácii elektroodpadu postupujú ekologicky a prikladajú si ich napr. do
účtovníctva. Dokladujú takto pozitívny prínos
k životnému prostrediu.
Tento postup teda platí pre právnické osoby.
Občan ako fyzická osoba postupuje inak, hneď
si to vysvetlíme.

Sme domácnosť a chceme
sa zbaviť nepotrebných
elektrospotrebičov
Ak ide o veľmi malý elektrospotrebič (vonkajší rozmer do 25 cm), môžete ho bezplatne
odovzdať v najbližšej elektropredajni. Nemáte
pritom povinnosť zakúpiť si nový elektrospotrebič.
Pri kúpe väčších elektrozariadení (napríklad
televízor, práčka, počítač, umývačka, chladnička a pod.) je vybratá predajňa povinná odobrať
starý spotrebič kus za kus, rovnakého druhu,
a to v rámci spätného zberu. Ako kupujúci
teda môžete doniesť napr. starú mikrovlnku do
predajne, ak si kupujete novú.
Pri kúpe produktov, ktoré vyžadujú dovoz do
vašej domácnosti (príkladom je veľká chladnička) si dohodnete aj následný odvoz starého
spotrebiča priamo z vašej domácnosti. Niektoré predajné spoločnosti poskytujú túto službu
odvozu spotrebiča z vašej domácnosti zdarma,
niektoré si účtujú istý poplatok.
Ďalšou možnosťou je zaniesť elektroodpad
na zberný dvor v mieste vášho bydliska. Tu vám
ho bezplatne odoberú a zašlú na ekologické
spracovanie. Samozrejme, v prípade, že vaše
staré elektrozariadenie je stále funkčné, ale
vám už z nejakého dôvodu nevyhovuje, môžete
ho darovať niekomu vo vašom okolí alebo niekomu, kto ho vie opraviť a ešte ho využije.
Ešte zopár čísiel aj z tejto oblasti. V priebehu
roka 2021 SEWA vyzbierala prostredníctvom
spätného zberu viac ako 1 700 000 kg starých
elektrozariadení. Hovoríme pritom o elektroodpade, ktorý zákazníci odovzdali do elektropredajní a odtiaľ ich na spracovanie posunula táto
spoločnosť.

Recyklačný poplatok
Viete, že pri kúpe elektrozariadenia musí byť na pokladničnom bloku alebo faktúre
uvedená výška recyklačného
poplatku? Z tohto poplatku
je totiž následne financovaný
zber a recyklácia elektroodpadu.

Základné pravidlá pri
zbere elektroodpadu
∫ Staré elektrické zariadenie
sa musí odovzdať kompletné, t. j. nerozobrané.
∫ Elektrozariadenia nesmú
obsahovať zvyšky jedla (to
sa stáva napr. pri chladničkách) alebo nesmú byť
výrazne znečistené.
∫ Elektro neodovzdávajte podomovým vykupovačom. Tí
často spotrebič len rozoberú
a vyberú z neho vzácne kovy.
Zvyšok spotrebiča pohodia
na nelegálnu skládku alebo
do prírody. Takto sa elektroopadu nezbavíme, naopak
situácia sa ešte zhorší.
Každý kto vykonáva zber
a prepravu elektroodpadov,
musí mať na takúto činnosť súhlas od Ministerstva
životného prostredia.
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