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Zálohujme! - vyzýva na skoré zavedenie zálohovania nápojových PET
fliaš a plechoviek
Tlačová správa o. z. CEPTA

02.04.2019, Zvolen
Ochranári, samospráva, lesníci, poľnohospodári, rybári, poľovníci aj turisti Slovenska,
organizácie s celkovou členskou základňou niekoľko stotisíc aktívnych členov, sa spojili vo
výzve so spoločným cieľom – čím skôr zaviesť zálohovanie jednorázových nápojových
obalov.
Výzva zaslaná ministrovi životného prostredia i predsedovi vlády SR definuje 8 kľúčových
argumentov podporujúcich zálohovanie a má pomôcť chrániť prírodné ekosystémy aj životné
prostredie v našich mestách a obciach od voľne pohodených PET fliaš a nápojových plechoviek.
Predseda o. z. CEPTA, Daniel Lešinský uvádza: „Účinnosť zálohových systémov dosahuje v
niektorých krajinách EÚ až 98%, stojí 1-2 centy na fľašu nápoja, zlepší recykláciu, ochráni
ekosystémy i parky, takže neexistuje žiadny racionálny dôvod prečo zálohovanie nezaviesť a ďalej
prenášať tieto náklady na prírodu, či dobrovoľníkov a samosprávy, ktorí ju musia každoročne
čistiť.“
Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy preto vyzýva MŽP SR ako aj vládu SR na bezodkladné
zavedenie takéhoto systému aj v našej krajine, Vyzývame aj výrobcov nápojov, obchodníkov, či
predajcov k plnej súčinnosti pri zavádzaní zálohovania na Slovensku, ktoré je vo verejnom záujme.
Zverejnenú výzvu nájdete na našej stránke v príspevku: „Zálohujme! - vyzýva na skoré zavedenie
zálohovania nápojových PET fliaš a plechoviek“
Viac informácií k zálohovaniu nájdete v príspevku: „Fakty o prínosoch zálohovania jednorazových
nápojových obalov na Slovensku“ ako aj v ďalších článkoch zverejnených na www.cepta.sk.
Kontakt: Ing. Miloš Veverka, PhD., CEPTA mail: milos.veverka@inter-net.sk; mobil: 0904 417 202
Výzvu podporujú:
CEPTA – Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy, o. z. www.cepta.sk
Únia miest Slovenska, www.unia-miest.sk
Klub Slovenských Turistov, www.kst.sk
Slovenský rybársky zväz, www.srzrada.sk
Slovenská poľovnícka komora, www.polovnickakomora.sk
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Slovenský poľovnícky zväz, https://polovnictvo.sk/
Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, http://privlesy.sk
Agro-ekofórum – platforma mimovládnych organizácií presadzujúcich
trvaloudržateľné poľnohospodárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka. Združuje
organizácie ako napr. : Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko,
Greenpeace, Ochrana dravcov na Slovensku, Centrum environmentálnych aktivít,
Živica, Alter Nativa o. z, Agrokruh ..., http://www.cepta.sk/index.php/sk/agro-ekoforum;
Vidiecky parlament na Slovensku, www.vipa.sk
EKOTREND - zväz ekologického poľnohospodárstva, www.ecotrend.sk
Priatelia Zeme – SPZ, o. z., www.priateliazeme.sk/spz/
OZ TATRY, http://www.ekoforum.sk/o-nas/clenovia/obcianske-zdruzenie-tatry
Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o. z., www.incien.sk
LIPA - Liptovskí aktivisti, o.z., https://sk-sk.facebook.com/lipa.oz/
Združenie Slatinka, www.slatinka.sk

Kontakt: Miloš Veverka, 0904 417 202, milos.veverka@inter-net.sk

