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Vymeň elektro za lopty
V roku 2014 SEWA, a. s., predstavi-

la projekt Vymeň elektro za lopty, 

v rámci ktorého odváža zo škôl 

a školských zariadení vyradené elek-

trozariadenia a použité batérie. Do 

projektu sa od jeho začiatku zapojilo 

už 424 škôl, ktoré spolu odovzdali 

takmer  268 ton elektroodpadu.

Odmenou sú športové potreby 

pre školu v závislosti od množstva 

odovzdaného elektroodpadu. V roku 

2018 tak školy získali lietajúce taniere, 

futbalové lopty, švihadlá, volejbalové 

lopty či volejbalové siete – spolu im 

SEWA, a. s., odovzdala 492 športo-

vých potrieb. Najúspešnejšou školou 

bola Univerzita Konštantína Filozofa 

v Nitre.

Najviac odpadu sa vyzbieralo v Brati-

slavskom samosprávnom kraji (BSK), 

nasledoval Nitriansky a Žilinský samo-

správny kraj. V BSK bol tiež najvyšší 

počet zapojených škôl – 39. V roku 

2018 sa do projektu zapojilo 94 škôl 

a školských zariadení, ktoré spolu vy-

zbierali takmer 54 ton elektroodpadu.

Zbierame batérie so Šmudlom
Vzdelávací projekt pre škôlkarov reali-

zuje SEWA od roku 2017 spolu s nezis-

kovou organizáciou DAPHNE. V škol-

skom roku 2017/2018 sa do projektu 

Zbierame batérie so Šmudlom  zapoji-

lo 8 580 detí v 82 škôlkach, 

ktoré vyzbierali takmer 

6 ton použitých prenosných 

batérií.

Od začiatku projektu 15-ti-

síc detí vyzbieralo takmer 

11 ton použitých batérií. 

Projekt je postavený na po-

stavičke Šmudla, s ktorou 

sa deti v rámci špeciálnej 

ekovýchovy učia správne 

triediť odpad – dozvedia sa 

napríklad to, prečo nemôžu 

vyhodiť staré batérie zo 

svojich hračiek do obyčaj-

ného smetného koša.

Projekt ElektroOdpad – 
Dopad
Druhý ročník projektu 

v spolupráci s neziskovou 

organizáciou Živica, v kto-

rom je zapojených 12 zá-

kladných a stredných škôl 

v rámci celého Slovenska, 

sa začal v septembri 2018.

Tímy zložené z dvoch žiakov a peda-

góga z každej školy vzdelávajú svojich 

rovesníkov o negatívnom vplyve 

nadmernej spotreby elektrospotre-

bičov na životné prostredie a ľudské 

zdravie. V predošlom školskom roku 

tak spoločne vyzbierali takmer 14 ton 

elektroodpadu.

Služby pre fi rmy a inštitúcie
Aj fi rmy či iné inštitúcie môžu požia-

dať o odvoz vyradenej IT techniky, 

ktorý im SEWA zabezpečí bezplatne. 

V rámci e-Deratizácie SEWA v roku 

2018 odviezla z 543 fi riem a inštitúcií 

takmer 730 ton elektroodpadu.

SEWA, a.s.

Výchova k zodpovednosti pri 
triedení odpadov sa začína už 
v predškolskom veku
Počtom členov – výrobcov elektrozariadení, najväčšia organizácia 

zodpovednosti výrobcov SEWA, a. s., zabezpečuje podľa zákona o odpadoch 

aj propagačné a vzdelávacie aktivity, v rámci ktorých už niekoľko rokov 

spolupracuje so škôlkami, základnými a strednými školami či školskými 

zariadeniami. Prostredníctvom všetkých kampaní SEWA v škôlkach, školách, 

fi rmách a inštitúciách v roku 2018 vyzbierala takmer 798 ton elektroodpadu.




