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Tlačová správa                                                                               Bratislava, 29.október 2013  

 

Projekt Na veku záleží 
Spolupráca prispieva k úspešnému napĺňaniu 

cieľov projektu 
 

 

Projekt spoločenskej zodpovednosti Na veku záleží, ktorého gestorom je Zväz obchodu a 

cestovného ruchu SR (ZOCR SR), je postavený na princípe vzdelávania a partnerskej spolupráce 

mnohých subjektov z rôznych oblastí trhu. Spolupráca sa rozvíja každý rok o ďalšie aktivity, ktoré 

majú na zreteli napĺňanie dôležitého cieľa: zamedziť dostupnosť predaja tabakových výrobkov (TV) 

neplnoletým. Projekt sa zameriava na tie časti Zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov, ktoré 

sa týkajú predaja tabakových výrobkov neplnoletým.  

 

Čo sme dosiahli a aké máme spoločné  ambície 
Meniť morálne nastavenie spoločnosti  
 

Zamedzenie dostupnosti predaja tabakových výrobkov neplnoletým je téma, ktorá sa stala aj 

vďaka projektu Na veku záleží  predmetom celospoločenskej diskusie!   

 

Ambíciou projektu je  prostredníctvom komunikácie s verejnosťou  nastaviť vnímanie spoločnosti tým 

smerom, že odmietnutie predaja tabakových výrobkov neplnoletým bude všeobecne rešpektovaná 

spoločenská a morálna norma. Uvedomujeme si, že len dlhoročná a systematická práca prináša plody 

vo forme vyššieho uvedomenia si dodržiavania morálnych princípov, ktoré napomáhajú formovať 

budúce generácie v tejto oblasti . 
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Pomáhať predajcom dodržiavať zákon pri predaji tabakových výrobkov 

neplnoletým 
 

Projekt Na veku záleží vyškolil postupne za 15 rokov viac ako 150-tisíc  predajcov tabakových 

výrobkov na celom území Slovenska. 

 
Prostredníctvom rôznych foriem výchovy a používania cielených pomôcok uľahčuje predajcom 

dodržiavanie Zákona o ochrane nefajčiarov v praxi. Projekt sa zameriava na upevnenie povedomia 

o zákaze predaja cigariet neplnoletým. Napomáha tak praktickému uplatneniu a dodržiavaniu Zákona 

č.377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov. 

 

Znižovať mieru pochybenia pri predaji TV neplnoletým  

 
Projekt Na veku záleží je založený na partnerskom princípe a spoločenskej zodpovednosti a v tom 

je jeho sila. Od vzniku tohto vzdelávacieho projektu sa počas 15 ročnej existencie do partnerskej 

spolupráce postupne zapojili dôležité subjekty zo všetkých oblastí trhu.  

 

Dôležitú úlohu spolupráce vyzdvihuje aj ústredná riaditeľka Slovenskej obchodnej inšpekcie Nadežda 

Machútová: „O tom, že sa projekt realizuje s plnou zodpovednosťou, hovorí aj ochota tvorcov 

projektu merať jeho účinnosť aj v spolupráci so Slovenskou obchodnou inšpekciou. Z merania 

vyplýva, že situácia  pri predaji tabakových výrobkov neplnoletým sa postupne zlepšuje, ale 

z celospoločenského hľadiska sa s tým stále nemôžeme a ani nechceme uspokojiť. Preto je veľmi 

potrebné pokračovať v spoločnom úsilí na poli vzdelávania predajcov, aj spotrebiteľov.“ 

 

Výsledky kontrol SOI: v roku     2008  -  64% pochybení  

2009  -  55% pochybení  

2013  -  41,8% pochybení  

 

Zamedziť nelegálnemu podnikaniu  
 

Nelegálne podnikanie v oblasti tabakových výrobkov má veľmi negatívny dopad na všetky zložky 

trhu – štát, podnikateľov i spotrebiteľov. Ak sa na slovenský trh nekontrolovane a nelegálnym 

spôsobom dostanú tabakové výrobky neznámeho pôvodu, prináša to mnohé riziká i negatívny 

dopad na ekonomické ukazovatele.  

 

Pre štát predstavuje nelegálny obchod stratu vo forme nižších príjmov štátneho rozpočtu, pre 

poctivého podnikateľa je to sťaženie konkurencieschopnosti a pre spotrebiteľa riziko neznámeho 

zloženia takto kúpeného tovaru. Na základe prieskumu spoločnosti GfK z decembra 2012, ktorého 

cieľom bolo zistiť verejnú mienku o prítomnosti nelegálneho obchodu s tabakovými výrobkami a ich 

dostupnosť na slovenskom trhu, prevláda názor (71%), že Slovensko má problém s nelegálnymi 

cigaretami.  

Slováci sú presvedčení, že boj proti nelegálnemu spotrebnému tovaru má byť pre vládu prioritou.  
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Oceňovať zodpovedných 

 

ZOCR SR ako gestor projektu Na veku záleží už po štvrtý krát udeľuje ocenenie ZODPOVEDNÝ 

PREDAJCA,  ktorým sú ocenení tí, ktorí sa svojím aktívnym prístupom  zaslúžia o rozvoj a 

napredovanie projektu Na veku záleží. 

 

 ZOCR SR udeľuje ocenenie ZODPOVEDNÝ PREDAJCA za rok 2013 

spoločnosti 

 Kaufland Slovenská republika 

 

 

 

 

 

 

Gestor projektu: 

Zväz obchodu a cestovného ruchu SR 

 

Partneri projektu: 

Slovenská obchodná inšpekcia 
Slovenská humanitná rada 

AHOLD Retail Slovakia 
BILLA 

Carrefour – Retail  Value Stores 
CBA SK 

COOP Jednota Slovensko 
GGT 

Kaufland Slovenská republika 
Tesco Stores SR 

 

Projekt finančne podporuje: 
Philip Morris Slovakia 

 

Projekt podporujú: 

Ministerstvo hospodárstva SR 

Úrad verejného zdravotníctva SR 

 

Autor projektu: 

INCOMA Slovakia 

 

 

 

V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte: INCOMA Slovakia, s.r.o, Silvia Kubalová, tel. 54418969, 

0903774482, e-mail: kubalova@incoma.sk, www.incoma.sk, www.navekuzalezi.sk 


