EKO CERTIFIKÁT
účasťou v systéme triedeného zberu odpadu
a jeho financovaním v roku 2020 prispela spoločnosť

Royal Clinics s.r.o.
k celkovým výsledkom zberu, zhodnocovania a recyklácie:
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komunálneho odpadu

2 952 736
131 924 680 kg

2 386 163
obyvateľov

Eko Certifikát sumarizuje výsledky, na ktorých sa podieľala prostredníctvom
OZV ENVI - PAK v roku 2020 vaša spoločnosť

Royal Clinics s.r.o.
Prístup pre obyvateľov k triedenému zberu – k množstvám obalov a neobalových výrobkov, ktoré
výrobcovia uvádzajú na trh, pripadá na základe prepočtu stanoveného zákonom o odpadoch príslušný počet
obyvateľov, pre ktorých financujú triedený zber v slovenských mestách a obciach. V roku 2020 bol aj vďaka
vám zabezpečený prístup k triedenému zberu pre počet obyvateľov uvedených v Eko Certifikáte. Triedený
zber tak bol pre týchto občanov bezplatný.
Množstvo vyvezených kontajnerov – každý výrobca združený v OZV ENVI - PAK sa podieľa na zabezpečení
pohodlnej infraštruktúry na triedený zber pre obyvateľov miest a obcí. V niektorých je zber realizovaný
prostredníctvom 1100-litrových kontajnerov, v iných 120, respektíve 240 litrových kontajnerov, v mnohých je
triedený zber vykonávaný s využitím vriec. V Eko Certifikáte je uvedený prepočet na 1100-litrové kontajnery,
ktorých vývoz ENVI - PAK aj vďaka vám v roku 2020 uhradil.
Vyzbieraný triedený komunálny odpad – ide o množstvo vyzbieraného komunálneho odpadu, na ktorého
zbere ste zapojením sa do systému triedeného zberu a jeho financovania v roku 2020 podieľali.
Recyklovaný komunálny a priemyselný odpad – v Eko Certifikáte je uvedené množstvo zrecyklovaného
komunálneho odpadu z obalov a neobalových výrobkov a priemyselného odpadu z obalov, ktoré boli aj
vďaka vám recyklované.
Úspora CO2 – uvedená úspora CO2 bola vypočítaná metodikou vyvinutou spoločnosťou BIO by Deloitte
pre 25 európskych organizácií zodpovednosti výrobcov združených v asociácii PRO EUROPE a uvádza údaj,
ktorý výrobcovia usporili zapojením sa do systému OZV ENVI - PAK v roku 2020. Vďaka triedenému zberu
a recyklácii odpadov z obalov pripadá každému výrobcovi podiel na celkovej úspore CO2 a skleníkových
plynov. Pre konkrétnejšiu predstavu je táto úspora prepočítaná na počet jázd bežným osobným autom okolo
Slovenska.
Aj vďaka vám OZV ENVI - PAK v roku 2020 celkovo zabezpečovala triedený zber v 1 238 mestách a obciach
na Slovensku, čo zahŕňa náklady na zber, manipuláciu a úpravu odpadov, ich prepravu, dotrieďovanie,
recykláciu či energetické zhodnotenie, ale aj poskytovanie farebných kontajnerov alebo vriec či vynaloženú
elektrickú energiu, pohonné hmoty, náklady spojené s prevádzkou triediacich liniek, náklady na pracovnú
silu a tiež náklady na propagačné a vzdelávacie aktivity pre obyvateľstvo o triedení odpadu.
Počas roka 2020 bola vďaka vám zabezpečená infraštruktúra, ktorú ENVI - PAK zvýšil oproti roku 2019 o 17 %,
čím zabezpečil obyvateľom pohodlnejšiu dostupnosť k triedeniu odpadu. Obyvatelia v obciach a mestách
pre pohodlný spôsob triedenia vytriedili 55,3 kg odpadu na obyvateľa, pričom slovenský priemer je o 14 %
nižší, teda 48,5 kg vytriedeného odpadu na obyvateľa. Odpad putoval po dotriedení na recykláciu, prípadne
na energetické zhodnotenie. ENVI - PAK v zastúpení výrobcov okrem recyklácie komunálneho odpadu
zabezpečoval v roku 2020 aj recykláciu odpadov z obalov z priemyslu.
Ďakujeme za prejavenú dôveru a veríme, že sa nám bude spoločne aj naďalej dariť prinášať
čistejšie a zdravšie životné prostredie nám všetkým.

Tím OZV ENVI - PAK

