
DOBRÚ CHUŤ, PLANÉTA!   

Celý svet počas dnešných dní trápi koronakríza. Pandémia spôsobila, že sú ľudia nútení zmeniť svoje 

doterajšie správanie. Bohužiaľ, táto zmena so sebou prináša oveľa väčšiu záťaž pre našu prírodu.  

 

Situácia s obalmi, do ktorých si ľudia nechávajú baliť jedlo z reštaurácii, bistier či jedální, je doslova neúnosná. Ich používanie 

sa zvýšilo nielen na Slovensku, ale aj v celosvetovom meradle. Pričom, väčšina obalov z jedla sa nedá ani recyklovať, pokiaľ 

ich dôkladne neumyjete. Pokiaľ nebude svetová pandémia korona vírusu oslabená, jedlo sa naďalej bude čoraz viac baliť do 

obalov a nosiť sa k zákazníkom domov. Ako sa dá tento problém vyriešiť?   Foto: Radka Lamačková 

 

Jedlo a pitie balené v plaste 

Od vyhlásenia svetovej pandémie sme skoro všetci stále zatvorení doma. Deti sa už nestravujú v 

školských jedálňach, rodičia sa nestravujú v reštauráciách. Mnohí z nás síce doma varia, ale práca 

z domu nám berie čas na prípravu jedla. A teda sme nútení využiť donáškovú službu s jedlom 

v jednorazových obaloch oveľa viac ako obyčajne. Podľa vyjadrení majiteľov stravovacích zariadení, 

ktorých sme sa opýtali, počas krízy sa zvýšilo množstvo použitých obalov na donášku približne o 700 

až 800%. Zvýšenie množstva použitých plastových obalov hlásia aj kaviarne, pohostinstvá či pivárne. 

Jedným z takýchto podnikov je aj malý remeselný pivovar spojený s reštauráciou Lanius v Trenčíne, 

kde začali „baliť“ do obalu aj pivo:  „Začali sme predávať pivo rozvozovou formou, a to plníme do PET 

fliaš. A taktiež predávame zákazníkom ,,cez okienko“ pivo priamo do pohára a na to používame 

jednorazové plastové poháriky. Takže ten nárast je v tomto období o 100% pri predaji piva.“ ozrejmil 

prevádzkar Jozef Revák.  

Jednorazové obaly na jedlo začali používať aj prevádzky, ktoré takúto službu predtým neposkytovali. 

Zakúpili si stroje na balenie jedla. Investovali, aby prežili. Nie však do ekologických obalov. 



 

Z čoho sú obaly vyrobené a dajú sa recyklovať? 

Najčastejšie sa jedlo balí obalov, ktoré sú vytvorené z polystyrénu. Mladých reportérov zaujímalo, 

ako je na tom spracovávanie a recyklácia týchto obalov v mieste ich bydliska, v Novej Dubnici. Na 

vyjadrenie sme sa spýtali Kataríny Bašnej z Odboru životného prostredia mestského úradu. „V 

súčasnosti vieme umiestniť umytý polystyrénový obal na recykláciu, avšak tie znečistené, ktoré sú 

často mastné, umiestniť na recykláciu nevieme. Takže tie musia bohužiaľ skončiť na skládke.“ 

Možnosťou by bolo zavedenie používania ekologických obalov. Eko obaly sú vyrobené 

z obnoviteľných zdrojov a z materiálov, ktoré sa prirodzene obnovujú a  doplňujú popri tom, ako ich 

využívame. Výborným príkladom obnoviteľného výrobného materiálu je bambus. Problémom však je, 

že sa nevyskytuje u nás, ale prevažne vo východnej Ázii. Kým by sme ho sem z Číny priviezli, uhlíková 

stopa by bola väčšia ako pri obyčajnom plaste. Rovnaký problém je aj s cukrovou trstinou, keďže ani 

tá sa u nás nepestuje. Práve z tejto rastliny sa dajú vyrobiť ďalšie ekologicky vhodné obaly na jedlo. 

V našom prostredí je ako materiál na výrobu eko obalov najvhodnejší zemiakový alebo kukuričný 

škrob spolu so slamou. Tie sa získavajú z plodín, ktoré rastú aj na našom území. Nie sú tak zaťažené 

uhlíkovou stopou a je možné pestovať ich vo väčšom množstve. Môžu byť však cenovo prijateľné pre 

majiteľov reštaurácií a ich zákazníkov? 

 

Obaly z kukuričného škrobu sú na prvý pohľad skoro rovnaké ako obaly z polystyrénu, ktoré sú v našich končinách 

zaužívanejšie. Stačí však, aby ste tieto obaly nechali na niekoľko dní pohodené vonku v tráve a zistíte, že ich štruktúra sa 

veľmi rýchlo mení. Zatiaľ, čo polystyrén zostane skoro úplne rovnaký. Tieto obaly preto môžete pokojne odhodiť aj do 

vlastného kompostoviska.   Foto: Radka Lamačková 

 

 



Platíme viac za ekológiu 

Napriek tomu, že zemiakový a kukuričný škrob sú u nás dostupnejšie, na trhu je možné nájsť 

prevažne obaly z materiálov, ktoré sa nepestujú na našom území alebo sú vytvorené syntetickou 

cestou. Sú totiž lacnejšie, a tým aj viac kupované prevádzkarmi reštaurácií či bistier. 

Prevádzkari troch trenčianskych reštauračných prevádzok sa nám vyjadrili o cene takýchto eko 

obalov. Majiteľka malej lokálnej palacinkárne MAK Diana Lochmanová hovorí: „Ekologický obal 

z cukrovej trstiny stojí 24 centov, pričom obal z pevného polystyrénu stojí len 12 centov.“ Jozef Revák 

z pivovaru a reštaurácie Lanius dodáva, že aj v ich prípade ide o 100% rozdiel.  

Vysokú cenu eko obalov ovplyvňujú viaceré faktory ako napríklad komplikovanejší a zdĺhavejší proces 

výroby obalu alebo náklady na dopravu.  

Možným riešením by bolo, keby si zákazník mohol vybrať obal, do ktorého si nechá jedlo zabaliť 

a zaplatil ho. Podľa prieskumu Mladých reportérov pre životné prostredie totiž mnohé reštaurácie 

obaly na jedlo nemajú spoplatnené a obaly zákazníkovi venujú zadarmo. Zaplatiť za obal požadovala 

od zákazníka iba jedna z troch oslovených prevádzok.  

Sú však aj reštauračné zariadenia, ktoré myslia na životné prostredie viac. Jedným z nich je aj Roots 

Vegan Food v Trenčíne: „Predpokladáme, že sú eko obaly drahšie, ale už od začiatku fungovania 

prevádzky sme vedeli, že chceme používať eko alternatívu, takže sme sa klasickým plastovým obalom 

ani nevenovali.“ Kvôli zvýšenému dopytu po balenom jedle sa rozhodli učiniť radikálny krok aj 

v palacinkárni MAK v Trenčíne: „Kvôli nariadeniam vlády počas koronavírusu sme boli nútení zatvoriť 

našu prevádzku. Keďže sme sa snažili zvládnuť túto situáciu, zaviedli sme rozvoz palaciniek. No keďže 

pre chuť palaciniek je dôležité, aby zostali čo najteplejšie, dávali sme ich do polystyrénových obalov - 

boli dostupné ihneď na odber. V tomto momente objednávame už ekologické obaly, ktoré sú z 

recyklovaného vlákna cukrovej trstiny. Myslím si, že je našou povinnosťou, napriek cene, používať len 

ekologické obaly, ktoré sú na jedno použitie,“ dodala Diana Lochmanová.   

 

Problémy s eko obalmi 

Eko obaly avšak spôsobujú kopec nových starostí. Presnejšie, na Slovensku je ich spracovanie veľmi 

zložité. Väčšina čistých polystyrénových obalov sa spracuje rýchlejšie, s eko obalmi to také ľahké nie 

je. K tejto téme sa vyjadril aj Martin Holeš, organizátor festivalu HoromilFest v Považskej Bystrici. Na 

každoročný festival príde vyše 2000 divákov. Občerstvenie a nápoje predávajú v bio rozložiteľných 

obaloch a poctivo triedia vyprodukovaný odpad. „Po festivale sme chceli odovzdať tieto vytriedené 

bioplasty na miestnom zbernom dvore, no nebolo nám to umožnené. Povedali nám, že na takýto 

druh odpadu nemajú odberateľa a spracovávateľa. Obehali sme teda ešte niekoľko zberných dvorov, 

pričom na viacerých miestach  nám tvrdili, že by odpad iba hodili do klasického komunálneho 

odpadu, nakoľko sa aj tak bioplast rozloží,“ ozrejmil Martin Holeš. Na to, aby aspoň trošku znížili 

produkciu odpadu, zainvestovali viac financií, no kvôli problémom so spracovaním nakoniec upustili 

od týchto eko obalov úplne.  

„Väčší problém však máme s tým, že eko obaly nie sú jasne vizuálne odlíšené. Takže, keď k nám príde 

na triediace linky nejaký recyklovaný plast, neviem ho rozlíšiť. Preto, keď nám takéto obaly ľudia 

odovzdávajú, mali by nás upozorniť, že to vlastne môže ísť do kompostárne. Zatiaľ ani nemáme 

skúsenosti, že by nám niekto takéto materiály doniesol, takže by sme museli preveriť či ich 

kompostáreň v Nemšovej, ktorá je naším zmluvným partnerom, dokáže spracovať,“ potvrdzuje 

zložitosť problému Katarína Bašná z Odboru životného prostredia mesta Nová Dubnica. Avšak, 



zároveň pani Bašná odporúča, aby obaly z prírodných materiálov ako sú kukuričný a zemiakový škrob, 

ľudia skúšali  kompostovať aj vo svojich kompostéroch u seba doma. 

 

Vlastné obaly / Vratné obaly 

Ďalším z možných riešení tohto obalového problému by mohol byť systém vlastných obalov či 

obedárov. Každý by si priniesol vlastný obal a v prevádzke by mu doň dali jedlo a zobral by si ho 

naspäť domov.  

Hygienici však vlastné obaly považujú za riziko nielen počas korona krízy, keď je zakázané prenášať 

jedlo do vlastných obalov. Spýtali sme sa majiteľov podnikov, ako to funguje u nich v prevádzke. 

„Samozrejme, s týmto nemáme žiaden problém, dokonca takéto niečo aj veľmi radi privítame,“ 

pozitívne zareagovali v prevádzke Lanius.  

Ďalším z ekologickejších riešení tohto problému by mohli byť vratné obaly. Reštaurácie by vlastnili 

niekoľko desiatok viackrát použiteľných obalov a zákazník by si ich dokázal vypožičať za malý 

poplatok. Jedlo by si mohol preniesť domov a pri ďalšej návšteve daného podniku, či už v ten istý deň 

alebo v krátkom čase po výpožičke, by ho vrátil a záloha by mu bola vrátená. Podobné riešenie je 

možné vidieť na letných festivaloch, ktoré prišli s možnosťou vratných pohárov na pivo a limonády. 

Vďaka tomuto nápadu sa počas pár festivalových dní ušetria desaťtisíce plastových pohárov.  

Obrovským problémom tejto možnosti je však znovu otázka hygieny. Na to, aby tento nápad mohol 

byť zrealizovaný, treba špeciálne vybavenie kuchyne v podniku, ktorý by na tento systém pristúpil. 

Nad podobným systémom uvažovali aj v trenčianskom pivovare a reštaurácii Lanius. „V súčasnosti pri 

takom množstve, aké predáme, by to bolo veľmi náročné finančne – nákup oplachovacej linky, 

zaplatenie personálu, ktorý by to mal na starosti,“ dodáva prevádzkar Jozef Revák. 

Prvotná investícia by teda bola vysoká, avšak, keby sa do tohto eko projektu zapojil štát, či Európska 

únia a ak by boli majitelia rôzne zvýhodnení, mohlo by to byť realizovateľné.  

Mestá a obce však môžu zodpovedných prevádzkarov reštauračných zariadení odmeňovať už teraz. 

Odpustením určitých daní či poplatkov by k používaniu ekologických plastových obalov mohli 

motivovať aj ďalších.  

 

Potrebujeme zákon 

Problém s nadmerným používaním neekologických obalov na jedlo nevyriešia nadšenci a ani 

jednotlivé firmy. Riešenia musia realizovať politici, štát alebo Európska únia.  

Tá nedávno schválila zákon, ktorým sa od roku 2021 zakazuje balenie do plastových obalov na jedlo. 

Okrem iného zakázala aj predaj jednorazových plastových príborov, pohárov, tanierov či slamiek. 

Otázne však je, či toto nariadenie vstúpi do prevádzky a neodsunie sa kvôli súčasnej koronakríze na 

vedľajšiu koľaj. Takéto nariadenie môže spôsobovať prevádzkarom reštaurácií ďalšie náklady na chod 

zariadenia. Kvôli karanténnym opatreniam však reštaurácie stratili väčšiu časť tržieb a mnohé z nich 

sa ocitajú na hranici krachu. A preto by sa im malo v tejto ťažkej dobe skôr pomáhať ako pridávať im 

ďalšie povinnosti. Podobný príklad nastal už aj na Slovensku v súvislosti so schváleným zákonom 

zálohovania plastových fliaš a plechoviek. To sa malo pôvodne spustiť od roku 2022. Nová vláda však 

termín zavedenia zálohovania posunula o rok. Dôvodom má byť mimoriadna situácia s koronakrízou. 



Financie, ktoré do tohto opatrenia mal vložiť štát a aj podnikatelia, sa radšej využijú na zlepšenie 

podnikateľských podmienok počas následnej ekonomickej krízy.  

Čo však môže urobiť obyčajný človek? Môžeme naďalej upozorňovať kompetentných na problém 

s obalmi na jedlo, ktorý narástol spolu so svetovou pandémiou a následnými karanténami. Zároveň 

podporujme nové objavy a vedcov, ktorý prichádzajú s novými nápadmi na ekologické obalové 

materiály. Napríklad, slovenskí vedci zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vynašli nový typ 

biologicky rozložiteľného plastu. Nazývajú ho nonoilen. Názov pochádza z dvoch anglických slov: non 

oil, čo znamená bez ropy. Pred troma rokmi vyvinuli prvý model takéhoto bioplastu. Ten však 

potreboval na svoje rozloženie výrazne zvýšenú teplotu a bol rozložiteľný jedine v primiešanom 

komposte. Novší model bol pred dvoma rokmi ešte vo fáze testovania, ale už vtedy bolo známe, že je 

možné rozložiť ho v domácom prostredí a dokonca aj v sladkej či slanej vode. Z tohto materiálu sa 

budú dať vyrobiť fólie, príbory a mnoho ďalších eko vychytávok. Minulý rok sa po konzultácii 

s investormi spustila malá výroba, ktorá by mala zahŕňať 1000 až 4000 ton. Licenciu na jeho 

využívanie kúpila od Slovenskej akadémie vied spoločnosť PANARA s.r.o, ktorá sa ekologickým 

plastom venuje už dlhšiu dobu. Koncom minulého roka sa nonoilen testoval a pilotne uvádzal do 

slovenských, ale aj zahraničných firiem. Vedec Pavol Alexy, ktorý tento plast vynašiel, potvrdil, že 

v polovici roka 2020 plánuje spustiť výrobu bioplastov z nonoilenu oboch generácií. Tento projekt 

však taktiež môže byť odložený kvôli terajšej svetovej situácii.  

A nakoniec, môžeme ľudí motivovať k lepšiemu vzdelaniu v oblasti obalových materiálov a k ich 

využívaniu. Pokiaľ totiž ľudia nebudú vedieť, ako ťažko sa znečistené obaly od surovín spracovávajú, 

budú si objednávať svoje obľúbené jedlá v obaloch naďalej. Je dôležité, aby sme aj po skončení 

svetovej  pandémie koronavírusu nebrali jednorazové obaly na jedlo ako každodennú záležitosť.  

 

Obaly z polystyrénu však môžu priniesť po svojej „splnenej misii“ aj život. Musíme si uvedomiť, že našej planéte škodíme aj 

tým, keď si kúpime ďalší a ďalší výrobok. Pričom často sa stačí pozrieť lepšie okolo nás a použiť odhodený odpadok na niečo 

úplne iné ako pôvodne slúžil. V tomto prípade môže byť polystyrénový obal z jedla dobrým kvetináčom pre sukulenty.   Foto: 

Miroslava Mrišová 


