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Vytlačené na ekologickom papieri Magnostar. Výrobca má certifikovaný EMS
podľa medzinárodnej normy ISO 14 001. Papier spĺňa environmentálne kritériá
nordického ekolabelingového systému podľa verzie 1.4. Je ocenený nordickou
environmentálnou značkou Biela labuť.
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Na obálke: Muránsky norik - špeciálne plemeno koňa chované na Muránskej planine
(foto: Slavomír Tuček)

Elektroodpad
budeme recyklovať 

Staré elektrozariadenia (domáce spotrebiče, počítače, spotrebná elektrotechnika,
svietidlá, hračky a i.) už nebudú končiť na skládkach, ale postarajú sa o nich výrobcovia
a dovozcovia, ktorým v celej Európskej únii vznikla povinnosť od 13. augusta 2005
zabezpečiť zber a recykláciu svojich výrobkov po skončení ich životnosti, vrátane už
existujúceho tzv. historického elektroodpadu. Na Slovensku je to na základe novely
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
uverejnenej v Zbierke zákonov pod č. 733/2004 Z. z. V novom systéme nakladania
s elektroodpadom zohráva mimoriadne dôležitú úlohu spotrebiteľ, pretože od neho
záleží, čo urobí s nepotrebnými elektrozariadeniami, po ich doslúžení. Občan má mož-
nosť s nimi správne naložiť a pomôcť životnému prostrediu zbaviť sa nebezpečného
odpadu. Od 13. augusta budú všetky elektrozariadenia, respektíve ich obaly, označené
znakom preškrtnutého odpadkového koša, čo znamená, že už nie sú komunálnym
odpadom, ich vyhadzovanie do kontajnerov či prírody je zakázané.

Spotrebiteľ má viacero možností ako sa môže zdarma zbaviť starých spotrebičov.
Popri existujúcich zberných dvoroch v obciach, v súčasnosti vznikajú združenia výrob-
cov a dovozcov elektrozariadení pôsobiacich na Slovensku (jedným z nich je neziskové
združenie ENVIDOM), ktorí v spolupráci s maloobchodnou sieťou vytvárajú aj paralelný
systém zberu starých elektrospotrebičov priamo vo vybraných predajniach s domácimi
spotrebičmi. Ak sa spotrebiteľ rozhodne pre zberný dvor alebo zberovú akciu, je potreb-
né sa informovať, kde sa nachádza najbližší zberný dvor alebo kedy bude najbližšia
zberová akcia priamo vo svojej obci. V prípade, že si spotrebiteľ zakúpi nový domáci
spotrebič, starý bude môcť odovzdať zdarma v tých maloobchodných predajniach,
ktoré poskytujú službu spätného odberu. Zákon stanovuje, že musí ísť o elektrozariadenie
rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia a pôjde o výmenu kus za kus.

Zoznam predajní realizujúcich spätný odber, ako aj fungujúcich zberných dvorov
bude združenie ENVIDOM pravidelne aktualizovať a zverejňovať na svojej stránke
www.envidom.sk.

Spracovanie elektroodpadu bude financované z tzv. viditeľného recyklačného po-
platku, ktorý spotrebitelia od uvedeného termínu zaplatia pri kúpe nových výrobkov
v ich cene. Takto získané prostriedky pomôžu historický elektroodpad spracovávať
environmentálne vhodným spôsobom. Výška viditeľného recyklačného poplatku, ktorá
je zároveň aj vyjadrením finančnej a technologickej náročnosti procesu zberu a recyk-
lácie daného spotrebiča, bola výrobcami združenými v kolektívnom systéme ENVIDOM
na rok 2005 stanovená takto: v prípade mrazničky alebo chladničky na 500 Sk,
práčky, umývačky, sušičky, sporáku a ostatných veľkých spotrebičov na 150 Sk,
vysávača, mixéru, žehličky, fénu a malých spotrebičov na 10 Sk za kus. Výška recyk-
lačného poplatku za spotrebnú elektorotechniku a výpočtovú techniku ešte nie je
výrobcami stanovená.

Separovaný zber elektroodpadu nie je dôvodom na zvýšenie poplatkov za odvoz
a spracovanie komunálneho odpadu, nakoľko za tento od 13. 8. 2005 už nie je zodpo-
vedná obec, ale výrobcovia. Nezodpovedný prístup obyvateľov, ktorí sa rozhodnú zbaviť
nepotrebného spotrebiča na voľnom priestranstve, sa im však môže vrátiť aj v podobe
zvýšených miestnych poplatkov za odpad. Cieľom Slovenska je splniť limit Európskej
únie, podľa ktorého musí do roku 2008 vyzbierať ročne 4 kilogramy elektroodpadu na
jedného obyvateľa.
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