
Priatelia Zeme - SPZ ...

• sú občianske neziskové združenie zamerané na och-
ranu životného, sociálneho prostredia a zdravia ľudí

• od roku 1996 úspešne pracujú na zastavovaní 
ekologicky škodlivých činností a presadzujú 
konštruktívne riešenia v prospech života na Zemi

• sa dlhodobo a koncepčne zameriavajú hlavne na 
riešenie problematiky odpadov a toxického znečistenia

• sú členom asociácie Priatelia Zeme - Slovensko, ktorá 
je slovenským zástupcom najväčšej medzinárodnej 
siete environmentálnych organizácií Friends of the 
Earth International, so zastúpením v 71 krajinách sveta

• sú nezávislí na akejkoľvek vláde, strane, politických 
či skupinových záujmoch

• neprijímajú prostriedky od spoločností devastujúcich 
životné prostredie alebo štátu.

Pomôcť môžete aj Vy:
staňte sa členom Priateľov Zeme - SPZ, podporte 
aktivity Priateľov Zeme – SPZ finančne alebo venovaním 
2 % z Vašich daní, zapojte sa aktívne do našej činnosti.

Kontaktujte nás prosím, ak máte záujem o viac 
informácií, alebo navštívte našu internetovú stránku:

Priatelia Zeme - SPZ
poštová adresa: P.O.BOX H-39, 040 01 Košice
kancelária: Alžbetina 53, Košice
tel./fax: 055 / 677 1 677
mobil: 0903 77 23 23
e-mail: spz@priateliazeme.sk
www.priateliazeme.sk/spz
číslo účtu: 4350054728/3100

Tento leták je vydaný v rámci projektu „Viac recyklácie, menej znečistenia“, 
ktorý je spolufinancovaný z finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného 

mechanizmu, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a DBU.

Vratné fľaše šetria peniaze

Vratné fľaše a právo na výber

Čo môžete robiť vy

Uprednostňovaním vratných opakovane používaných 
fliaš šetríme peniaze za obal (sú lacnejšie ako jednora-
zové). Rovnako môžeme ušetriť pri poplatkoch za 
odvoz a zneškodňovanie menšieho množstva vypro-
dukovaných odpadov. Jedna domácnosť tak ročne 
môže ušetriť aj niekoľko stoviek euro.

Jedným zo základných princípov demokracie je právo 
na výber... Práve možnosť výberu medzi jednorazovými 
a vratnými nápojovými obalmi sa pomaly, ale iste vytrá-
ca. Aj napriek svojim výhodám sú vratné fľaše, hlavne 
tlakom niektorých obchodných reťazcov, vytláčané 
z trhu. Hrozí, že úplne vymiznú (zatiaľ s výnimkou piva).

2Podľa zákona o obaloch: obchod nad 200 m  (napr. 
20x10 m) predajnej plochy musí ponúkať nápoje aj 
v opakovane používaných obaloch, ak takéto existujú 
na trhu SR a daný obchod predáva tieto druhy nápojov 
v obaloch na jedno použitie. 
Druhy, o ktorých hovorí zákon sú: pivo, víno, minerálne 
vody, sirupy, nealkoholické nápoje ochutené. Keďže 
niektoré druhy na Slovensku neexistujú (už) vo vratných 
obaloch, odporúčame sa sústrediť na minerálne vody. 
Môžte najprv upozorniť majiteľa obchodu, ak by nena-
stalo zlepšenie, podajte podnet na Slovenskú obchodnú 
inšpekciu: www.soi.sk. Viac informácií nájdete na našej 
stránke www.priateliazeme.sk/spz.

Nepodporujme

KRÁTKOZRAKÉ
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1 €         2 €        3€

10 €            7 €

vyššie



Sklené vratné fľaše 
sú znakom kultúry

Nový šat vratných fliaš

Úlohou fľaše (podobne ako aj iných obalov) je podľa 
možnosti, čo najlepšie ochrániť obsah a umožniť 
bezpečný transport tak, aby sa zachovala chuť, 
čerstvosť a čistota. Sklenená fľaša plní všetky tieto 
kritériá jedinečným spôsobom. Nezáleží na tom, 
či ide o pivo, víno, minerálku alebo džús - plnené 
do skla, zostane chuť každého z týchto nápojov 
zachovaná. 

Sklo je hygienické, chuťovo neutrálne a nemení kvalitu 
nápoja v ňom. Popri potešení z dobrého nápoja je 
mimoriadne dôležitá aj estetika obalu a kultúra 
stolovania. Sklenená fľaša dodá dôstojnosť každému 
stretnutiu...

Pri navrhovaní a výrobe vratných fliaš sa dnes kladie 
veľký dôraz na dizajn, praktickosť a pohodlie zákazníka. 
Preto sú nové fľaše oproti svojím predchodcom 
odľahčené, majú tvar, ktorý umožňuje ich pohodlné 
držanie v ruke a majú uzáver so závitom. Ten umožňuje 
ich opätovné otváranie a zatváranie so zachovaním 
kvality nápoja.

Vratné fľaše 
znižujú znečistenie
Mnoho odborných štúdií, ktoré hodnotili dopady 
nápojových obalov na životné prostredie počas celého 
životného cyklu, preukázalo, že vratné opakovane 
používané obaly sú environmentálne šetrnejšie ako 
jednorazové. Množstvo odpadov z obalov na Slovensku 
narástlo od roku 2000 z 320 000 ton na 370 – 440 000 
ton v r. 2004 (údaje sa líšia podľa zdroja). 
Jedna z príčin - jednorazové obaly vytláčajú vratné 
opakovane používané. Tie po použití vrátime späť 
do obchodu, odkiaľ putujú k výrobcom nápojov na 
opätovné naplnenie. Týmto opätovným používaním 
výrazne znižujú množstvo odpadu, znečistenia, šetria 
prírodné zdroje, energiu. Počet ich opakovaných použití 
uvádzajú výrobcovia nápojov zväčša v rozmedzí 
20 – 60. Vratné sklenené fľaše sa ani po poškodení 
nemusia stať odpadom – stačí ich triediť pre recykláciu. 
Sklo je jeden z najlepšie recyklovateľných materiálov, 
v závislosti od technológie sa môže recyklovať až 
z 80%–98%.
Zo štúdie o voľne pohodených odpadoch v SR, ktorú 
v roku 2005 urobila Technická univerzita vo Zvolene 
vyplynulo, že nápojové obaly tvoria až 38% objemu 
nezákonne zahodených odpadov na uliciach či 
v prírode. Z toho len 0,87% tvoria sklenené vratné fľaše.

Porovnanie 
baliacich 
systémov
pre minerálne 
vody
v Nemecku

Vratné sklenené fľaše
(50km)

Jednorazové PET fľaše
(250km)

Vplyv na globálne otepľovanie
(kg CO  -ekvivalent pre 1000 litrov)2

Vratné fľaše chránia klímu
Väčšina odborníkov dospela k záveru, že človek veľmi 
pravdepodobne prispieva k zmenám klímy nadmernou 
tvorbou (aj) CO2.  

Čo s tým majú spoločné vratné sklenené fľaše? 
Nápoje v sklenených vratných fľašiach „vyrobia“ pri 
mnohonásobnom znovu - naplnení a spravidla kratších 
dopravných vzdialenostiach o polovicu CO2 menej ako 
nápoj v nevratných obaloch z plastu. Tie sú zväčša 
dopravované na dlhšie vzdialeností.

Plastové nápojové obaly sú vyrábané z ropy, ktorá 
okrem tohto problému súvisí so znečisťovaním vôd 
pri haváriách, priemyselnej výrobe.

Pomôžte ich zachrániť – vyhľadávajte a uprednostňujte minerálne vody i ďalšie nápoje vo vratných fľašiach. 

Ponechajme si právo na slobodný výber.


