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Až 51 % respondentov uviedlo, že staré spotre-
biče odovzdali do predajne, zberného dvora alebo 
na určené miesta počas mobilných zberov organi-
zovaných v obciach. To je až o 5 % viac ako v roku 
2009 a až o 21 % viac ako v roku 2006. Klesá 
tiež podiel tých, ktorí zaobchádzajú so spotrebič-
mi environmentálne nevhodným spôsobom. Počet 
respondentov, ktorí spotrebiče demontujú, odnáša-
jú na smetisko alebo hádžu do bežného komunál-
neho odpadu, klesol až o 7 % v porovnaní s rokom 
2006 a o 1 % oproti roku  2009.

„Je to veľmi pozitívny trend v správaní sa spot-
rebiteľov. Meniť dlhoročné návyky a postoj ľudí 
k životnému prostrediu je totiž behom na dlhé 
trate. Zber a recyklácia elektroodpadu sa pritom 
na Slovensku rozvíja len od augusta 2005, odke-
dy sú za to výrobcovia elektrozariadení zodpo-
vední v celej EÚ. To je v porovnaní s obdobím 
rozvoja separácie ostatných komodít, akými sú 
papier či plasty, veľmi krátky čas,“ hovorí Jana 
Nahálková, PR & marketingová manažérka združe-
nia ENVIDOM. „Verím, že k zlepšeniu ekologické-
ho správania sa Slovákov prispieva najmä rozvoj 
zberu prostredníctvom elektropredajní, zberných 
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Ako najčastejšie nakladáte s vyraďovanými elektrozariadeniami?
(iba jedna možnosť odpovede) 

Rok (% respondentov)

2011 2009 2006

Odovzdáme ich pri zbere organizovanom v obci 18 20 13

Odovzdáme ich na zbernom dvore 15 10 9

Necháme ich odviezt prac. elektropredajne, keď privezú nový 7 6 4

Odovzdáme ich do predajne, keď si kupujeme nové 11 6 4

Celkové % respondentov, ktorí nakladajú s elektroodpadom správne 51 42 30

z toho % respondentov, ktorí využívajú predajne 18 12 8

z toho % respondentov, ktorí využívajú oddelený zber 33 30 22

Demontujeme ich a hodnotné časti využijeme 7 5 9

Vyhadzujeme ich do bežného komunálneho odpadu 6 9 10

Vynášame ich na skládku odpadu 3 3 4

Celkové % respondentov, ktorí nakladajú s elektroodpadom nesprávne 16 17 23

Skladujeme ich stále v domácnosti, aj keď ich nepoužívame 9 11 13

Používame ich ďalej v rámci našej domácnosti (chata, apod.) 7 7 10

Darujeme ich na používanie mimo našej domácnosti 7 14 18

Predáme ich do bazáru alebo cez inzerát 2 2 5

Iný spôsob 2 0 0

Ostatní respondentí, ktorí si vyslúžilé spotrebiče ponechávajú, darujú alebo predajú 27 34 46

dvorov, ako aj možnosti mobilných zberov, ktoré 
realizujú obce a mestá aj prostredníctvom nášho 
združenia. Veľkým prínosom sú tiež informačné 
kampane a projekty zážitkového vzdelávania, kto-
ré realizujeme pre deti aj dospelých,“ dodala J. 
Nahálková. 

Zberom a recykláciou 
starých chladničiek 

chránime ozónovú vrstvu 

Združenie ENVIDOM zabezpečuje kolektívnym 
spôsobom na neziskovom princípe zber a recyk-
láciu odpadu z veľkých a malých domácich spot-
rebičov pre výrobcov bielej techniky na území 
celého Slovenska. Založili ho významné národné 
a nadnárodné spoločnosti, ktoré na slovenskom 
trhu predávajú elektrospotrebiče známych zna-
čiek. Pri zabezpečovaní zberu a recyklácie úzko 
spolupracuje s predajňami elektrospotrebičov, 
samosprávami a zbernými dvormi, autorizovanými 
spracovateľmi a prepravcami.  

Začiatkom roka 2011 ENVIDOM zabezpečil 
a prefinancoval zber a recykláciu už polmili-

óntej chladničky a dnes tento počet prevyšuje 
600 000 kusov. Staré chladničky a mrazničky, vy-
robené pred rokom 1996, predstavujú pre životné 
prostredie najnebezpečnejší elektroodpad, nakoľ-
ko obsahujú freóny. 

Ak sa takéto spotrebiče nedostanú do zberu, 
ale sa neodborne rozoberú alebo vyhodia na sme-
tiská, môžu sa poškodiť. Freóny uniknú následne 
do ovzdušia, kde závažným spôsobom poškodzujú 
ozónovú vrstvu. Jedna stará chladnička obsahuje 
priemerne 400 gramov freónu. Toto množstvo fre-
ónu má v ovzduší taký istý účinok ako 4 tony oxi-
du uhličitého a poškodí ovzdušie rovnako, akoby 
sme prešli autom 20 000 km. 

Pomáhame obciam 
s elektroodpadom 

Nezastupiteľnú úlohu v celom procese zberu a 
recyklácie elektroodpadu majú zberné miesta, pre-
vádzkované obcami, mestami či inými spoločnos-
ťami, kam môžu občania odovzdať svoj elektrood-
pad. Aj vďaka dohode so Združením miest a obcí 
dnes ENVIDOM môže spolupracovať s ostatnými 
kolektívnymi organizáciami v rámci Koordinačného 
centra zberu elektroodpadu. Spoločne sa tak sta-
rajú o to, aby v obciach a mestách nezostával 
žiadny elektroodpad z domácností, ktorý nemá 
kto prevziať a prefinancovať. Obciam a mestám 
odoberáme za výhodné sadzby všetok elektrood-
pad bez ohľadu na jeho množstvo a mieru poško-
denia a zabezpečujeme jeho prepravu na ekologic-
ké spracovanie.

Celý proces toku elektroodpadu sa transparent-
ne eviduje a dokumentuje.

www.envidom.sk

Výrobcovia spotrebičov sa  starajú aj o ekologickú osvetu, o čom svedčia výsledky prieskumu Slovenské domácnosti 
a elektroodpad. Prieskum zrealizoval ENVIDOM aj v roku 2011 a podľa jeho výsledkov na Slovensku narástol opäť počet 
spotrebiteľov, ktorí nakladajú s elektroodpadom ekologicky správnym spôsobom. 




