Zber elektroodpadu v projekte
Recyklohry
Zberné nádoby, ktoré v rámci projektu Recyklohry školám
bezplatne zapožičiavame, slúžia výhradne na drobné alebo
veľmi malé elektrozariadenia. Nehádžte do nich žiaden iný
odpad. Registráciou do projektu preberáte zodpovednosť za
nádobu, preto ju chráňte pred poškodením.
Ďakujeme.
Čo môžete v rámci zberu elektroodpadu v projekte Recyklohry odovzdať?
Prinášame Vám prehľad elektrozariadení, bodov a podmienok, za ktorých Vám elektroodpad zo školy
odvezieme:
1. Zariadenia na tepelnú výmenu (katalógové číslo 200123)
1.1 Chladničky
1.2 Mrazničky
1.3 Zariadenia s automatickým

✓ odvoz len v prípade, že zariadenia
boli využívané pre potrebu školy
a boli vyradené z majetku školy

výdajom studených výrobkov
1.4 Klimatizačné zariadenia
1.5 Odvlhčovacie zariadenia
1.6 Tepelné čerpadlá
1.7 Radiátory obsahujúce olej a iné

✓ odvoz len po predchádzajúcej
konzultácii na 0948 405 530,
info@recyklohry.sk
✓ 0 bodov za kilogram

zariadenia na tepelnú výmenu, ktoré na
tepelnú výmenu používajú iné kvapaliny ako vodu
1.8 Iné
2.Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100
cm2 (katalógové číslo 200135)
2.1 Obrazovky
2.2 Televízory
2.3 LCD fotografické rámy

✓ odvoz len v prípade, že zariadenia
boli využívané pre potrebu školy
a boli vyradené z majetku školy
✓ 0 bodov za kilogram

2.4 Monitory
2.5 Laptopy
2.6 Notebooky
2.7 Iné (tablety, čítačky kníh)
3. Svetelné zdroje (katalógové číslo 200121)
3.1 Lineárne žiarivky
3.2 Kompaktné žiarivky
3.3 Žiarivky
3.4 Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových

✓ odvoz len v prípade, že žiarovky,
žiarivky
a LED
sú
súčasťou
elektrozariadení
✓ 0 bodov za kilogram

tlakových výbojok a výbojky s kovovými parami
3.5 Nízkotlakové sodíkové výbojky
3.6 LED
3.7 Iné
4. Veľké zariadenia (katalógové číslo 200136)
4.1 Práčky
4.3 Umývačky riadu

✓ odvoz len v prípade, že zariadenia
boli využívané pre potrebu školy
a boli vyradené z majetku školy

4.4 Sporáky

✓ 0 bodov za kilogram

4.2 Sušičky

4.5 Elektrické rúry
4.6 Elektrické varné dosky
4.7 Svietidlá
4.8 Zariadenia na prehrávanie zvuku alebo obrazu
4.9 Hudobné zariadenia okrem píšťalových organov
v kostole
4.10 Zariadenia na pletenie a tkanie
4.11 Veľké počítače (mainframe)
4.12 Veľké tlačiarne
4.13 Kopírovacie zariadenia
4.14 Veľké hracie automaty
4.15 Veľké zdravotnícke pomôcky
4.16 Veľké prístroje na monitorovanie a kontrolu
4.17 Veľké spotrebiče, ktoré automaticky vydávajú

výrobky a peniaze
4.18 Fotovoltické panely
4.19 Iné
5. Malé zariadenia (katalógové číslo 200136)
5.1 Vysávače
5.2 Čističe kobercov
5.3 Šijacie stroje
5.4 Svietidlá
5.5 Mikrovlnné rúry
5.6 Ventilačné zariadenia

✓ odvoz elektrozariadení v akomkoľvek
veľkom množstve
✓ zariadenia uložené v červenej zbernej
nádobe, ak škola nádobu nemá,
drobné
elektrozariadenia
môže
odovzdať aj v krabiciach alebo
vreciach

5.7 Žehličky
5.8 Hriankovače
5.9 Elektrické nože
5.10 Elektrické varné kanvice
5.11 Hodiny a hodinky
5.12 Elektrické holiace strojčeky
5.13 Váhy
5.14 Spotrebiče na starostlivosť o vlasy a telo
5.15 Kalkulačky
5.16 Rádiové súpravy
5.17 Videokamery
5.18 Videorekordéry
5.19 Hi-Fi súpravy
5.20 Hudobné nástroje
5.21 Zariadenia na prehrávanie zvuku alebo obrazu
5.22 Elektrické a elektronické hračky
5.23 Zariadenia na športové účely
5.24 Počítače na bicyklovanie, potápanie, beh,
veslovanie atď.
5.25 Dymové hlásiče
5.26 Tepelné regulátory
5.27 Termostaty
5.28 Malé elektrické a elektronické nástroje

✓ 3 body za kilogram

5.29 Malé zdravotnícke pomôcky
5.30 Malé prístroje na monitorovanie a kontrolu
5.31 Malé zariadenia, ktoré automaticky vydávajú výrobky
5.32 Malé zariadenia s integrovanými fotovoltickými panelmi
5.33 Iné
6. Malé IT a telekomunikačné zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako 50
cm) (katalógové číslo 200136)
6.1 Mobilné telefóny
6.2 Zariadenia GPS

✓ odvoz elektrozariadení v akomkoľvek
veľkom množstve

6.3 Vreckové kalkulačky

✓ 3 body za kilogram

6.4 Smerovače

✓ mobilné telefóny sa odovzdávajú
osobitne v rámci zberu mobilov, ktorý
sa vyhlasuje raz za školský rok
a bodová sadzba je 10 bodov za 1 ks

6.5 Osobné počítače
6.6 Tlačiarne
6.7 Telefóny
6.8 Iné

