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OTÁZKY A ODPOVEDE K ZÁLOHOVÉMU SYSTÉMU V SR - RETAIL 
V Bratislave dňa 15.2.2021 

UVEDENÉ OTÁZKY A ODPOVEDE PREDSTAVUJÚ SUMARIZÁCIU  DOTAZOV KTORÉ BOLI ADRESOVANÉ 
SPRÁVCOVI ZÁLOHOVÉHO SYSTÉMU V PRIEBEHU MESIACA JANUÁR 2021, ZO STRANY 
ZAKLADAJÚCICH ZDRUŽENÍ SPRÁVCU ZASTUPUJÚCICH OBCHODNÍKOV (SAMO A ZOSR,) A TIEŽ ICH 
INDIVIDUÁLNYCH ČLENOV. 

Pre objasnenie východiskovej situácie, zavádza sa osobitný systém zálohovania jednorazových 
nápojových obalov (t.j. Pet fliaš a plechoviek, ktoré nie sú opakovane použiteľné = opätovne sa 
nenaplnia po vyzbieraní, ale sa stlačia a idú na recykláciu). Zálohovanie opakovane použiteľných 
„vratných“ sklenených fliaš, ako ho poznáte, bude fungovať naďalej ako doteraz, vo svojom osobitnom 
režime. (priamy vzťah Výrobca-Obchodík).  

Zálohovanie jednorazových obalov Pet a Plechoviek riadi Správca zálohového systému n.o. podľa 
schémy. 

 

 

 

 

Otázky (kto bude zabezpečovať zber vratných obalov HORECA, neorganizovaný trh): 

1. Na trhu sa vykonáva priama distribúcia vratných obalov od výrobcov do HORECA sektoru napr.      
spoločnosť  Coca-Cola dováža tovar (vratný obal) v dnešnej dobe do nemenovanej spoločnosti 
patriacej pod HORECA sektor vo Vysokých a Nízkych Tatrách. Budú si teda výrobcovia typu Coca-
Cola, Pepsi, Pilsner Urquel,... zabezpečovať pre klientov HORECA vlastný zvoz vratných obalov? 

ODPOVEĎ: 



Pre spustenie zálohového systému (ZS) k 1.1.022 Správca prioritne rieši zabezpečenie odberu 
zálohovaných obalov cez štruktúru odbernej siete definovanej v zmysle Zákona č. 302/2019 Z.z. a 
Prihlášky Konzorcia výrobcov a obchodníkov do výberového konania na Správcu) t.j. zloženú z: 

● organizovaného trhu zapojeného povinne v zmysle zákona (cca 900 prevádzok =  distribútori 
ktorí vykonávajú predaj nápojov konečnému používateľovi na predajnej ploche s rozlohou 
najmenej  300 m2 okrem distribútora obalov, ktorý na takejto predajnej ploche predáva 
potraviny a nápoje ako doplnkový tovar, §5 ods.2) 

● organizovaného trhu zapojeného dobrovoľne (5.000 prevádzok t.j. distribútor ktorý vykonáva 
predaj nápojov konečnému používateľovi na predajnej ploche menšej ako 300 m2) a časti 
nezávislého trhu, t.j. cca 30% (dnes bližšie neidentifikované) 

Konkrétne riešenie pre HORECA, VO, Čerpacie stanice, Cash&Carry, jedálne, kúpaliská, festivaly budú 
predmetom Ďalšej diskusie pripravené na základe výsledkov analýzy potrieb trhu a zabezpečeniu 
komfortu spotrebiteľa, v súlade s pravidlami hospodárnosti.  

 

Plánovaná odberná sieť 

 

2. Na trhu vykonávajú distribúciu vratných obalov aj iné veľkoobchodné sklady, ktorým zo zákona 
nevyplýva zber vratných obalov. Napríklad nemenovaný veľkoobchod je distribútor tovaru vratných 
obalov pre viacero prevádzok v okrese Martin, Žilina atď.. Budú si veľkoobchodné sklady 
zabezpečovať vlastný zvoz vratných obalov od svojich klientov? V prípade že budú mať záujem 
zbierať vratné obaly, kto bude zabezpečovať zvoz z takýchto veľkoobchodných skladov, bude to 
vykonávať správca? 

ODPOVEĎ: 

Konkrétne riešenie pre VO budú predmetom ďalšej diskusie pripravené na základe výsledkov analýzy 
potrieb trhu, logistických riešení, v súlade s pravidlami hospodárnosti. Zvoz prostredníctvom VO bude 

dizajn siete odberných miest
prihláška
11/2020

celkový počet obchod. prevádzok 8 666
       z toho organizovaný trh (siete) 5 615
       z toho neorganizovaný trh 3 051
celkový počet odberných miest 6 530
        z toho organizovaný trh (siete) 5 615
        z toho neorganizovany trh 915
počet RVM prevádzok 1 286
počet samotných RVM   1 436
počet prevádzok ručného zberu 5 244
miera automatizácie 78%



možné realizovať za vopred dohodnutých podmienok a bude prebiehať nasledovne: 
> v prípade ručného ( manuálneho) odberu na prevádzkach budú obaly odoberané nezlisované 
> zodpovednosť za správnosť odobraného množstva bude na strane veľkoobchodu 
> spočítanie odobraného množstva bude v priestoroch veľkoobchodu formou sčítacieho zariadenia 
alebo automatu 
> je potrebné zohľadniť skutočnosť, že jednorazový zálohový obal je v zmysle legislatívy (EU aj SK) 
definovaný ako odpad 
 

3. Správca má predstavu zabezpečovať 6000 odberných miest niekedy v budúcnosti. O ktoré 
prevádzky by sa malo jednať? Budú to prevádzky aj z HORECA sektoru, budú to prevádzky potraviny 
z neorganizovaného trhu alebo veľkoobchodníci bez zodpovednosti zabezpečovať zber? 

ODPOVEĎ: 

Viď. odpoveď č.1 

2. Otázky (Vlastné predajne – intenzita návštevnosti): 

1. V akej intenzite chce Správca zabezpečovať zber vratných obalov z predajní nad 300 m2 (Intenzita 
1 až 7 krát do týždňa)?  

ODPOVEĎ: 

Zvoz bude realizovaný na základe pridelených zvozových dní na príslušné odberné miesto. Frekvencia 
bude závisieť od odobraného množstva obalov. V prípade, že vznikne požiadavka na zvoz mimo 
bežného zvozového dňa, posiela obchodník požiadavku na Správcu a po individuálnej dohode Správca 
zabezpečí zvoz. Zvoz bude primárne prebiehať v pracovné dni (1-5)       
 

2. V akej intenzite chce Správca zabezpečovať  zber vratných obalov z predajní pod 300 m2 (intenzita 
1 až 7 krát do týždňa)? 

ODPOVEĎ: 

Zvoz bude realizovaný rovnakým princípom ako u prevádzky nad 300 m2. Frekvencia bude závisieť od 
odobraného množstva. 

3. Uvažoval správca nad kombináciou zvozov napr. 3 krát do týždňa správca a 2 krát do týždňa 
distribútor (vlastník predajní prostredníctvom reverznej logistiky), problém môže nastať napr. 
v zime keď napadne veľa snehu a vozidlo správcu nedôjde na danú prevádzku. 

ODPOVEĎ: 

Nie. Vzhľadom k potrebe nastavenia efektívneho a dlhodobo udržateľného fungovania je potrebné aby 
bol systém centralizovaný s jasnými pravidlami a minimálnymi výnimkami. Cieľom je, aby zvoz z 
jednotlivých prevádzok príslušnej obchodnej siete bol zastrešený buď cez logistické centrá alebo 
Správcom. 
 
3. Otázky (Vlastné predajne – kontrolné body): 

1. V prípade, ak by sme zabezpečovali dopravu prostredníctvom vlastnej reverznej logistiky, ktorý 
kontrolný bod by rešpektoval správca. Stačili by mu informácie z predajne zo zariadení RVM a BCR 
(ručný zber – stlačené, nestlačené vratné obaly) na to, aby nám vyplatil zálohu a manipulačný 
poplatok? 

ODPOVEĎ: 



V prípade RVM, sú smerodajné údaje z informačného systému, s ktorým je RVM prepojený, t.j. zálohy 
aj RHF sú vyplácané na základe záznamov o množstve vyzbieraných obalov a vyplatených záloh z RVM. 

Pri stláčaní obalov z ručného zberu je potrebné zabezpečiť ich kontrolu a spočítanie, na základe 3 
stupňového overenia:  

a) Ručným skenerom povinne používaným pri manuálnom zbere 
b) Vážením odovzdaných obalov pri prevzatí na prepravu 
c) Kontrolou a porovnaním nahlásených údajov o počte vyplatených záloh jednotlivými 

distribútormi (zákonná povinnosť distribútorov) voči odovzdaným objemom obalov 

Až výstup z porovnania týchto údajov je smerodajný pre vyplatenie zálohov a manipulačného 
poplatku..  

V prípade zvozu vlastnou logistikou preberá  pri prevádzkach s ručným (manuálnym) odberom 
zodpovednosť za správnosť údajov distribútor. Kontrola správnosti množstva bude na strane 
distribútora. Kontrola/spočítanie sa bude vykonávať v Logistickom centre distribútora formou 
sčítacieho zariadenia alebo automatu. 

4. Otázky (Vlastné predajne – príprava vratných obalov, preberanie vratných obalov správcom): 

1. Je možnosť správcovi odovzdať aj nestlačené vratné obaly? Jedná sa o prevádzky, kde sa neoplatí 
kupovať kompaktor a zber by sa mal vykonávať len ručným zberom? Ako by prebiehalo v takomto 
prípade prenechávanie vratných obalov správcovi (kontrolný bod), počítal by sa každý kus alebo by 
sa rešpektovali počty získané BCR (ručným zberom). Náklady je možné zmenšiť o činnosť 
vzájomného preberania medzi predavačkou a vodičom správcu.  

ODPOVEĎ: 

V záujme nastavenia rovnakých podmienok, minimalizovania využitia skladových priestorov 
a prevezeného vzduchu v rámci prepravy Správca bude odporúčať spôsob akou formou odberať 
a následne odovzdať odobraté obaly. Cieľom je aby sa odoberali stlačené obaly. Akékoľvek prípadné 
výnimky a dôvody na ich uplatnenie môžu byť predmetom ďalšej diskusie. 

Odber zálohovaných obalov bude prebiehať 3 spôsobmi: 
 plnoautomatizovaný - prepravuje sa stlačený obal 
 poloautomatizovaný s kompaktorom - prepravuje sa stlačený obal 
 ručný (manuálny) - prepravuje sa nestlačený obal 

 

V prípade ručného odberu bude Správca preberať obaly nestlačené uložené v prepravnom obale a 
označenom štítkom predajne. Kontrola správnosti  bude na medzisklade, kde Správca prepočíta 
odovzdané množstvo na sčítacom zariadení . 

5. Otázky (Cudzie predajne – manipulačný a logistický poplatok, kontrolné body pre neorganizovaný 
trh): 

1. Na trhu vzniká aj situácia, že organizovaný trh dodáva do potravín neorganizovaného trhu. 
V dnešnej dobe je to cca. 90 predajní s potravinami, ktoré naša spoločnosť zabezpečuje. Predajne 
s potravinami neorganizovaného trhu by sa chceli tiež zaradiť do systému správcu, a to spôsobom 
buď logistiky správcu alebo spätnej logistiky. Avšak aj takéto predajne (spoločnosti) by za svoje 
služby chceli dostávať manipulačný poplatok (ručný zber), keďže ich pracovníci tiež strávia čas s 
prebraním vratných obalov. Majú tieto predajne s potravinami neorganizovaného trhu na 
manipulačný poplatok nárok? V prípade že by spoločnosť zabezpečovala odvoz vratných obalov 
z týchto prevádzok, má tiež nárok na logistický poplatok? Kde by sa vykonávali kontrolné body, koľko 
kontrolných bodov by muselo byť v takomto prípade, ak by sa vratné obaly vracali z prevádzok 



(potravinárskych predajní) neorganizovaného trhu, prostredníctvom spätnej logistiky až ku 
správcovi? Bude si tieto menšie odberné miesta zabezpečovať do budúcnosti správca sám (problém 
vzniku kanibalizácie medzi správcom a distribútorom v tomto prípade? 

ODPOVEĎ: 

Každý distribútor, ktorý uzavrie zmluvu so Správcom na základe, ktorej bude odoberať zálohované 
obaly je oprávnený za rovnakých a nediskriminačných podmienok na manipulačný poplatok, ktorý 
pokryje jeho priamo vyvolané náklady na (v tomto prípade) ručný zber. To ktoré odberné miesta budú 
zaradené do siete odberných miest bude predmetom rokovaní so Správcom, ktorý určí minimálne 
kritériá po splnení ktorých je možné sa ako dobrovoľné odberné miesto kvalifikovať (napr. minimálne 
množstvo odobraných obalov denne, konkrétne množstvo bude presne stanovené Správcom, cca 80ks 
/deň). Samotný spôsob realizácie zvozov bude pripravený následne po určení siete odberných miest, 
a finalizovaní plánu logistického riešenia. V prípade ak Správca vyhodnotí, že je z ekonomického 
hľadiska výhodné využiť doplnkové služby distribútora, ako napr. logistické zabezpečenie, prináleží mi 
úhrada priamo vynaložených nákladov na túto činnosť v zmysle uzavretej zmluvy. Cieľom Správcu bude 
vytvoriť riešenia, ktoré minimalizujú  počet prejazdených kilometrov a budú ako efektívne, tak 
ekologické. V prvých rokoch je prioritou Správcu zabezpečiť „hlavnú odbernú sieť“ definovanú 
v prihláške. Postupné rozširovanie siete a spôsoby jej zabezpečenia budú predmetom analýzy potrieb 
systému a možností trhu. 

Zvoz z prevádzok organizovaného  aj neorganizovaného trhu bude zabezpečovať distribútor za vopred 
dohodnutých podmienok. Zodpovednosť za správnosť odovzdaného množstva preberá distribútor, 
ktorý bude obaly zvážať nestlačené. Obaly budú prepočítané v LC distribútora formou sčítacieho 
zariadenia alebo automatu. Distribútor má nárok na logistický poplatok za oba typy prevádzok. 
Prevádzky, ktoré budú zapojené do zberu Zálohovaných obalov (nahlásia sa Správcovi) budú maž nárok 
na manipulačný poplatok (v oboch prípadoch) 
 

6. Otázky (Veľkoobchodné sklady – príprava vratných obalov, intenzita návštevnosti): 

1. V akom stave by mali byť odovzdávané vratné obaly na veľkoobchodných skladoch, ktoré boli 
zvezené z prevádzok a veľkoobchodných zákazníkov vlastnou reverznou logistikou? (napr. 
roztriedené na PET, PLECH, rozdelené podľa farby, stlačené pod tlakom do kocky,...). 

ODPOVEĎ: 

Presnú špecifikáciu vytvorí Správca v odporúčaní pre odberné miesto v termíne 06/2021). Obaly sa 
budú triediť na PET a plech priamo na prevádzkach. Veľkoobchody budú za vopred dohodnutých 
podmienok zvážať obaly  nestlačené. Obaly prejdú následne sčítacím zariadením alebo automatom 
umiestnenom na veľkoobchode a zlisujú sa. Technologické zariadenie bude umiestnené na 
veľkoobchode na základe odobraného množstva. 

2. V akej intenzite chce Správca zabezpečovať zber vratných obalov z veľkoobchodných skladov 
(Intenzita 1 až 7 krát do týždňa)?  

ODPOVEĎ: 

Frekvencia bude určená podľa množstva odobratých obalov. Podrobný plán zvozov bude pripravený 
následne po určení siete odberných miest, a finalizovaní plánu logistického riešenia. Intenzita bude 
rovnako definovaná ako pri obchodných prevádzkach a bude závisieť od odobraného množstva obalov. 
To znamená, že každý veľkoobchod bude mať primárne nastavený zvozový deň. V prípade potreby zvoz 
bude riešený individuálne. 
 

7. Otázky (odosielané dáta do správcovského systému): 



1. Aké dáta požaduje správca (búdu tieto dáta za jednotlivé odberné miesta rozdelené na jednotlivé 
položky (EAN kódy),...)? 

ODPOVEĎ: 

Evidenčná a ohlasovacia povinnosť distribútora obalov: 
1. Distribútor obalov bude mať povinnosť viesť evidenciu o množstve predaných nápojov 
v zálohovaných obalov, o množstve vrátených obalov zo strany konečných používateľov, ako aj o tom, 
koľko záloh a v akej výške bolo vyplatených a tieto údaje bude mať povinnosť oznamovať Správcovi 
v stanovenej lehote; 
 
2. Nahlasovanie údajov bude prebiehať prostredníctvom informačného systému prevádzkovaného 
Správcom, resp. iným elektronickým spôsobom určeným Správcom ako aktuálne existujúce platformy 
slúžiace na elektronickú výmenu údajov (ako napr. EDI komunikácia). 
 
3. V prípade registrácie produktu (každého EAN-u)  uvádzaného na trh v SR bude výrobca, alebo 
distribútor v postavení výrobcu,  nahlasovať Správcovi údaje špecifikované v Technickej príručke pre 
označovanie, ktorej znenie bude k dispozícii na webovej stránke Správcu.  Budú to údaje pre každý 
EAN, ktorý výrobca chce uviesť na trh SR a sú nevyhnuté  pre jeho praktické skúšky, meranie kvality 
čiarového kódu, materiál, hmotnosť a tvar.  
 
 
2. Bude potrebná komunikácia online so systémom správcu, alebo odosielanie dát v dávkach na 
dennej, týždennej, mesačnej báze? 

ODPOVEĎ:  

Áno. Podrobnosti a presné požiadavky budú súčasťou Manuálu pre obchodníka (06/2021) a tiež 
súčasťou zmluvy uzavretej so Správcom 08/2021. Prebieha analýza a systém bude pripravený aj na 
režim Offline. Termín: 31.3.2021 

3. V akom formáte a štruktúre budú odosielané dáta (csv,...)? 

ODPOVEĎ:  

Prebieha analýza. Termín: 31.3.2021 

 

8. Otázky (finančné podmienky): 

1. V prípade ak by naša spoločnosť vykonávala zber vratných obalov vlastnou logistikou zo všetkých 
50tich prevádzok spoločnosti a dopravila by tieto vratné obaly na triediace stredisko, aké podmienky 
(finančné) sa nás budú týkať? 

ODPOVEĎ:  

V prípade ak Správca vyhodnotí, že je z ekonomického hľadiska výhodné využiť doplnkové služby 
distribútora, ako napr. logistické zabezpečenie do triediaceho centra, resp. jeho medziskadov prináleží 
mu úhrada priamo vynaložených nákladov na túto činnosť v zmysle uzavretej zmluvy. Konkrétne 
podmienky budú predmetom ďalšej diskusie. Termín: 02-03//2021 

2. Bude nejaká možnosť refundovania nákladov na zriadenie odberových miest na veľkoobchodoch 
a zberných miest na jednotlivých maloobchodoch? 

ODPOVEĎ: 



Správca bude refundovať  preukázateľne vzniknuté oprávnené prírastkové náklady distribútorov 
obalov (podľa schváleného vzorca a dohodnutej štruktúry, zahrnutej v Zmluve), ktoré im vznikli 
v priamej súvislosti s odoberaním Zálohovaných obalov formou manipulačného poplatku na každý 
odobratý obal, t.j. nie jednorazovo ale postupne v čase. 

10.  Otázky (Zmluvné podmienky pri zbere cez veľkoobchodnú základňu): 

1. Na aké dlhé obdobie sa bude zmluva podpisovať. Či je možné na dobu 8 až 10 rokov, s ročnými 
úpravami ceny na základe inflácie, rastu minimálnej mzdy, elektrickej energie, pohonných hmôt atď.,  
vzhľadom na návratnosť investície.  

ODPOVEĎ: 

Distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch konečnému 
používateľovi,  je na účel riadneho fungovania zálohového systému povinný podľa §5, ods,1 písm. d) 
požiadať správcu o uzatvorenie zmluvy o plnení povinností podľa zákona do 60 dní od doručenia 
oznámenia o začatí vykonávania činnosti správcu (§ 6 ods. 8). Táto zmluva sa štandarne uzatvára na 
dobu neurčitú. Trvanie zmluvy sa bude odvíjať od vložených investícií. Logistický poplatok bude 
stanovený vzorcom, ktorý bude obsahovať fixnú zložku a variabilnú zložku v ktorej bude zohľadnená 
inflácia ( mzda, PHM,.....). Interval aktualizovania variabilnej zložky bude stanovený v zmluve.  
 
 

11. Rôzne 

 1. Ako si predstavuje Správca nábehovú krivku v jednotlivých rokoch vyzbierateľnosti obalov ( PET 
fliaš, plechoviek), keď v r. 2025 má byť vratnosť/vyzbierateľnosť 90%? 

ODPOVEĎ: 

Podľa vývoja nábehovej krivky návratnosti v krajinách, v ktorých je zálohový systém zavedený existuje 
pravdepodobnosť, že miera návratnosti bude rásť v prvých rokoch prevádzky systému rýchlejšie, než 
stanovuje Zákon. Zároveň sa očakáva, že posledné percentá vedúce k dosiahnutiu 90%-nej návratnosti 
sa budú dosahovať pracne a pomaly. Správca bude priebežne vyhodnocovať dosiahnutú mieru 
návratnosti a v nadväznosti na to, sa bude snažiť upravovať premenné vplývajúce na mieru návratnosti.  

Správca dodá na prvý rok (2022) odhad ročných objemov v prepočte na návratnosť. Termín 15/3/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Z Prihlášky do výberového konania: 



 

2. Má už Správca rozdelené územie Slovenskej republiky podľa predpokladaného zberu PET fliaš 
a plechoviek z predajní pod 300 m2 a z prevádzok systému HORECA? 

ODPOVEĎ: 

Nie. Konkrétne riešenie pre HORECA, VO, Čerpacie stanice, Cash&Carry, jedálne, kúpaliská, festivaly 
a pod, budú predmetom ďalšej diskusie, pripravené na základe výsledkov analýzy potrieb trhu 
a zabezpečeniu komfortu spotrebiteľa, v súlade s pravidlami hospodárnosti. Predpokladaný termín: 
08/2021 

 

Úlohy pre správcu systému 
 
1. Zadefinovať ukazovatele na realizáciu zvozu obalov správcom (predbežná intenzita zberu) 

a z toho vyplývajúcu periodicitu zvozu 
Informácie budú predmetom ďalšej diskusie a následne bude pripravený návrh riešenia aj 
v nadväznosti na poskytnuté vstupné dáta vyžiadané od obchodníkov. Termín: 03/2021 
 
2. Riešiť úpravu legislatívy z dôvodu zmeny pôvodného obalu ako odpadu na obal ako ceninu. 
ODPOVEĎ: 

Odpady z obalov sú riešené rámcovými smernicami, z tohto dôvodu osobitná úprava na úrovni SR 
formou legislatívy nad rámec EÚ legislatívy nie je možná. Situácia v krajinách so zavedeným zálohovým 
systémom (ZS) sa štandardne rieši na úrovní výnimiek v prípadoch ako je odber, nakladanie, 
skladovanie, preprava odobratých jednorazových zálohovaných obalov (u nás vo výnose ako 
„nenávratné obaly“) Situácia je v riešení so zástupcami ŠVPS SR a UVZ SR, ujasnenie si aktuálne platnej 
legislatívy a formulovanie výnimky pre účely nakladania s o odpadom zo zálohovaných jednorazových 
ch nápojových obalov (ZJO). Neuvažuje sa so zmenou v zmysle odobraný ZJO = cenina. 

 
3. Zaslať detailnejšie informácie k výpočtu manipulačného poplatku. 
ODPOVEĎ: 
Manipulačný poplatok (RHF) zahŕňa preukázateľne vzniknuté oprávnené prírastkové náklady 
distribútorov obalov, ktoré im vznikli v priamej súvislosti s odoberaním Zálohovaných obalov od 
konečných používateľov. Ide najmä o:  

 investície do RVM (investícia do RVM rozdelená podľa dĺžky odpisov a prepočítaná 
na kus odobratého obalu) a to na základe jeho reálnej životnosti, 



 investície do zariadení nevyhnutných pre prevádzku ručného zberu (ručný skener, 
nádoby) 

 náklady na spotrebu elektrickej energie, ktorá bola spotrebovaná RVM v súvislosti 
so zabezpečením odobratia Zálohovaných obalov na nápoje; 

 náklady na nevyhnutný čas zamestnancov, ktorý preukázateľne strávia 
s manipuláciou s odobratými Zálohovanými obalmi, vrátane nevyhnutnej kontroly 
a čistenia a údržby RVM; 

 náklady na rozšírenie skladovacích priestorov, ktoré boli preukázateľne nevyhnutné 
v súvislosti s umiestnením RVM. 

Výška manipulačného poplatku bude predmetom rokovaní Správcu s jednotlivými distribútormi obalov 
a bude sa odvíjať aj od špecifických podmienok jednotlivých odberných miest. Výška poplatku bude 
stanovovaná na základe vzorca, v ktorom sa budú meniť jednotlivé premenné vzhľadom na špecifiká 
prevádzok (výška nájmu, cena práce a pod.) Rokovania o so Správcom sú plánované na 03 – 09/2021. 
 
Základnými podmienkami vyplatenia manipulačný poplatok bude: 

o Uhrádza sa za každý odobratý zálohovaný obal registrovaný v zálohovanom systéme, 
pričom tento obal musí byť vrátený stanoveným spôsobom, a to na základe 
skutočných údajov o odbere; 

o výška bude stanovovaná na základe schváleného vzorca pre výpočet manipulačného 
poplatku 

o spôsob výpočtu manipulačný poplatok bude stanovený Správcom, pričom Správca 
uhradí distribútorom obalov vykonávajúcim odber náklady v nevyhnutnom rozsahu, 
ktoré  takýmto distribútorom obalov výlučne preukázateľne vznikli v priamej súvislosti 
s odoberaním zálohovaných obalov od zákazníkov; 

o zložkami manipulačného poplatku sa rozumejú:  
▪ náklady na nevyhnutný čas zamestnancov, ktorý preukázateľne strávia 

s manipuláciou s odobratými zálohovanými obalmi, vrátane nevyhnutnej 
kontroly a čistenia a údržby RVM; 

▪ náklady na elektrickú energiu, ktorá bola spotrebovaná RVM v súvislosti so 
zabezpečením odobratia zálohovaných obalov na nápoje; 

▪ odpisy na RVM, a to na základe jeho reálnej životnosti. 
 
Správca poskytne väčšiu mieru detailu ohľadne manipulačného poplatku v termíne do 02/2021. 
 

Otázky k odberu obalov 

1. Je možné používať aj drvenie obalov pri automatizovanom zbere?  

NIE drvenie nebude možné používať. Dôvodom je zmena vlastností materiálu a následné komplikácie 
pri spracovaní a recyklácii materiálu. Materiál sa zbiera oddelene (PET a PLECH). Dopracovaná ešte 
bude možnosť využitia „poloautomatizovaného riešenia, t.j. kompaktora“ pre RZ. Prototyp by mal byť 
prezentovaný 02/2021. Pri automatizovanom zbere sa zálohované obaly budú stláčať (kompaktovať) 
priamo v automate (RVM s kompaktorom), následne budú prevzaté logistikou Správcu do triediaceho 
centra. 

2. Budú stanovené limity na veľkosť a tvar vriec, kde budú stlačené obaly pri automatizovanom 
zbere? (kvôli doprave) 

Áno. Spôsob loženia (vrecia, nádoby,....) stlačených obalov bude upresnený po definovaní typu 
automatu na príslušnej prevádzke. Toto závisí od predpokladaného odobraného množstva. Podkladom 
budú predajné dáta z jednotlivých prevádzok. Predpokladaný termín 03/2021 

3. Kedy dodá správca špecifikáciu skeneru pre ručný zber?  



Následne po vykonaní analýzy aktuálne používanej infraštruktúry a prijatia konkrétneho zadania 
Termín: 03/2021. 

4. Do akého programu bude pripojený skener pri ručnom zbere? 

Na základe výsledku tendra, ktorý bude správca organizovať. Termín: 30.4.2021. 

5. Pri ručnom zbere bude skener bezdrôtový, alebo bude potrebné zapojenie priamo do PC?  

Detail bude oznámený na základe výsledku tendra, viď predchádzajúci bod. Preferujeme bezdrôtový 
skener. 

6. Bude potrebný ešte jeden PC pre zapojenie skenera pri ručnom zbere, alebo je možné ho zapojiť 
na PC na predajni?  

Prioritne je cieľom využiť existujúcu infraštruktúru. Konečné rozhodnutie zistíme aj na základe 
výsledkov tendra a nastavenia konečných riešení . 

7. V prípade ručného zberu – kedy bude určený návrh kompaktora? Bude to kompaktor univerzálny 
– aj pre PET aj pre plechovky, alebo bude potrebné dve zariadenia?  

Kompaktor bude univerzálny, aktuálne je kompaktor vo vývoji. Prototyp bude predstavený v termíne 
26.2.2021 

8. Budú sa vykupovať fľaše len s vrchnákom?  

Správca bude v komunikačnej kampani motivovať spotrebiteľa aby vrátil obal spoločne s uzáverom.  

Pozn. k 3.6.2024 budú uzávery na jednorazových nápojových obaloch pevne pripojené.(implementácia 
SUP smernice) 

9. Pri ručnom zbere sa budú musieť vrchnáky separovať (odskrutkovať) alebo budú zostávať na 
fľašiach? (súvis s lisovaním) 

Uzávery sú súčasťou obalov, a mali by byť na fľašiach. Automaty aj kompaktory budú vybavené 
perforáciou, tzn. uzatvorená fľaša nebude problém z pohľadu Správcu ani odberného miesta. 

10.Bude Správca v rámci Odberu a prepravy obalov odoberať tieto obaly priamo z každej PJ? Ak áno 
aká bude frekvencia odberu?  

Áno podľa aktuálneho návrhu logistického riešenia, od všetkých PJ, ktoré budú mať zriadené odberné 
miesto (t.j. budú spĺňať minimálne kritériá na zriadenia odberného miesta, v prípade dobrovoľného 
odberu) v zálohovom systéme bude organizovaný odber Správcom, frekvencia bude určená podľa 
množstva odobratých obalov.      Podrobný plán zvozov bude pravidelne aktualizovaný v závislosti od 
potrieb odberného  miesta na základe dohody so Správcom. Zvoz bude realizovaný z každej 
"nahlásenej" prevádzky Správcovi. Bude realizovaný na základe pridelených zvozových dní na príslušné 
odberné miesto. Frekvencia bude závisieť od odobraného množstva obalov. V prípade, že vznikne 
požiadavka na zvoz mimo bežného zvozového dňa, posiela obchodník požiadavku na Správcu a po 
individuálnej dohode Správca zabezpečí zvoz. Zvoz bude primárne prebiehať v pracovné dni (1-5). 
 
11. Mohol by Správca osloviť Združenie Biela Orava, aby zabezpečoval zvoz a prepravu obalov? 

Ak je Združenie schopné zabezpečiť prepravu v rámci celej SR prostredníctvom špecializovaných áut 
(autá s lisom, oddelená korba pre PET/plech a podobne), tak ich samozrejme zapojíme do tendra. Pozn. 
https://zdruzeniebielaorava.sk/ - kontakt bol preposlaný Projektovému tímu Správcu. 

12. Akou schémou a časovou osou bude prebiehať zúčtovanie a prerozdelenie vybratých záloh medzi 
jednotlivé subjekty, respektíve Obchodníkov? 

https://zdruzeniebielaorava.sk/


Na mesačnej báze. Podrobná schéma bude súčasťou prezentácie Termín: 06-07/2021. 

13. Vidíte reálne stihnúť termín 1.1.2022? 

Áno. Za predpokladu, že budeme všetci, výrobcovia aj obchodníci spoločne pracovať na implementácii. 

14. Aku polozku z implementacnych nakladov v 2021 mi uhradi Spravca ?  (personalne, stavebne, 
technologicke, uprava SW, infografika...)  
 
Zmluvne dohodnuté preukázateľne vzniknuté oprávnené prírastkové náklady distribútorov obalov, 
ktoré im vznikli v priamej súvislosti s odoberaním Zálohovaných obalov od konečných používateľov sa 
preplatia v podobe manipulačného poplatku na každý odobratý obal. Žiadne z investícii nebudú 
refundované jednorazovo na začiatku, resp. v roku 2021. Logika manipulačného poplatku vychádza z 
úhrady na 1 kus odobratého obalu, tzn. investície budú rozložené v rokoch. 

-  
15. Dnes mame predajne uz len s minimalnym zazemim, ako/kde  efektivne skladovat na 
predajniach vykupene obaly,  kym ich niekto odvezie ?  
 
Návrhy konkrétnych best practice budú výstupom z diskusie pracovných skupín a výstupom po 
spracovaní predajných dát. Predpokladaný termín 03/2021. 
 
16. Ako sa mam rozhodnut, na ktoru predajnu ma zmysel umiestnit automat, existuje nejaky 
ukazovatel ? 

Pri rozdeľovaní prevádzok na automatizované a na prevádzky ručného zberu sme vychádzali z objemov 
predaja jednotlivých obchodných prevádzok a zo všeobecne zaužívaného pravidla, že inštalácia 
automatu sa štandardne využíva pri dennom objeme odberu 500 ks obalov. Správca bude 
s distribútormi v kontakte pri plánovaní odberných miest a vyhodnocovať potreby a efektívnosť 
umiestnenia automatu aj napr. v hraničných prevádzkach  (prevádzky, ktoré majú odber obalov medzi 
300 a 500 kusov)a hľadať vhodné riešenia. Návrh riešenia umiestnenia adekvátneho zariadenia bude 
riešiť Správca s jednotlivými distribútormi po analýze predajných dát. Budú sa zohľadňovať okrem 
iného aj faktory ako umiestnenie prevádzky napr. lyžiarske, rekreačné strediska, prevádzka umiestnená 
v regióne s väčším počtom gastro prevádzok a pod. 
 
17. Co hovori zahranicna prax,  ake boli najcastejsie chyby v implementovani, coho sa urcite 
vyvarovat ? 
 
Je dôležité sa dobre pripraviť, oboznámiť sa so systémom, analyzovať si potreby na prevádzke 
a prispôsobiť im prijaté riešenia. Spolupráca a vzájomná komunikácia so Správcom je kľúčová. 
Konkrétne príklady a odporúčania z iných krajín priebežne zhromažďujeme a analyzujeme, následne 
poskytneme príklady. 
 
18. Ake sa ocakavaju realne rizika s podvodmi, spekulaciami pri manipulacii s vratnymi obalmi na 
predajniach ?  Co treba osetrit ?  
Štandardne rozoznávame 4 typy podvodov. Je úlohou Správcu v spolupráci s výrobcami, obchodníkmi 
zabezpečiť už úvodné nastavenia systému tak aby sa im predchádzalo, zmluvné pokuty a sankcie a 
následne zvoliť vhodné nástroje ako monitorovať systém, pravidelný audit, cielené kontroly a pod. 
Ochrane systému voči podvodom venujeme mimoriadne vysokú pozornosť. v tomto smere máme v 
pláne spracovať podrobné manuály k dispozícii pre jednotlivé subjekty v zálohovom systéme. 
4 typy podvodov: 
 
 Spojene s predajom – Vyrobca/Importer (underreporting, free rideri) 



 Spojene z odberom – Spotrebitel/ „akoze Spotrebitel (podvody v miestach odberu 
spotrebitelmi, prelepovanie etiket prip. Organizovane podvody) 

 Spojene s miestom odberu  - Zamestnanci Retail (kradez materialu a pod. v zavislosti od 
sposobu zberu RVM/RZ) 

 Cezhranicne podvody – ak je v krajine povoleny medzinarodny EAN – kod, je mozne priniest 
zo zahranicia produkt a vratit ho v SR (ak je ako M-EAN u nas registrovany) a inkasovat zalohy, 
to ma urovne spotrebitelske/organizovany fraud 

 
19. Mame na to 11 mesiacov,  ako sa do toho pustit, urobi nam niekto procesny plan ? 
Správca bude na pravidelnej báze informovať zakladajúce združenia o implementačných krokoch, 
organizovať pracovné skupiny výstupom ktorých budú odporúčania vrátane časového hľadiska. 
Samotná implementácia je na zodpovednosti každého obchodníka/výrobcu. 
 
20. Ako by mal prebiehať ručný zber na prevádzke, praktický príklad. 
Všetko závisí od konkrétneho odberného miesta a jeho možností. Ale všeobecné informácie pre 
obchodníka ako postupovať, best practice, praktické informácie, ktorá uľahčia zber a inštrukcie pre 
zamestnancov poskytne Správca. Termín 06/2021. 
 

KĽÚČOVÉ OKRUHY : 

I. Logistika, ako sa plánujú využívať logistické centrá a reverzná doprava obchodníkov. Potrebujú 
vedieť harmonogram, kedy sa o tom rozhodne, na akú časovú dĺžku sa to plánuje (permanentne, 
niekoľko rokov?) a aké vybavením budú musieť disponovať. 

Spôsob zvozu zálohovaných obalov bude prebiehať nasledovným spôsobom: 
 odberné miesto - medzisklad - triediace centrum Správcu 
 odberné miesto - logistické centrum obchodníka - triediace centrum Správcu 

Využívanie Logistického centra obchodníka bude po vzájomnej dohode s cieľom zabezpečiť, čo 
najefektívnejšiu logistiku s čo najmenším zaťažením na financie a životné prostredie. 
Technologické zabezpečenie bude definované po analýze predpokladaného množstva obalov, k 
tomuto potrebujeme predajné dáta z jednotlivých prevádzok (čakáme na dáta). Predpokladaný termín 
3/21. Dĺžka trvania zmluvy bude v závislosti na vložených investíciách. 
  
II. Označovanie, kedy môžu rátať s nejakým manuálom, ako označiť privátne značky, keďže už dnes 
sa ich dodávatelia na to pýtajú.  

Oblasť v štádiu riešenia termín dodania podrobného design manuálu a podrobných náležitostí pre 
označovanie 0/3-0/4 2021). Viac podrobností k možnostiam použitia národných a medzinárodných 
EAN - kódov bude komunikovaných na PS Označovanie (22  -25.2 2021). 

II. Handling fee a industry fee, spôsob jeho výpočtu, úrovne a akým spôsobom máme istotu, že 
všetky náklady obchodníka mu budú v handling fee zarátané. K tomu aj miera návratnosti investície, 
či bude v prvých rokoch iné handling fee, z dôvodu investícii do vybavenia a následne akým 
spôsobom sa bude znižovať. 

Základom je Prihláška, ktorá stanovuje: 

Manipulačný poplatok (R06HF) zahŕňa preukázateľne vzniknuté oprávnené prírastkové náklady 
distribútorov obalov, ktoré im vznikli v priamej súvislosti s odoberaním Zálohovaných obalov od 
konečných používateľov. Ide najmä o:  

 investície do RVM (investícia do RVM rozdelená podľa dĺžky odpisov a prepočítaná 
na kus odobratého obalu) a to na základe jeho reálnej životnosti, 



 investície do zariadení nevyhnutných pre prevádzku ručného zberu (ručný skener, 
nádoby) 

 náklady na spotrebu elektrickej energie, ktorá bola spotrebovaná RVM v súvislosti 
so zabezpečením odobratia Zálohovaných obalov na nápoje; 

 náklady na nevyhnutný čas zamestnancov, ktorý preukázateľne strávia 
s manipuláciou s odobratými Zálohovanými obalmi, vrátane nevyhnutnej kontroly 
a čistenia a údržby RVM; 

 náklady na rozšírenie skladovacích priestorov, ktoré boli preukázateľne nevyhnutné 
v súvislosti s umiestnením RVM. 

Výška manipulačného poplatku bude predmetom rokovaní Správcu s jednotlivými distribútormi obalov 
a bude sa odvíjať aj od špecifických podmienok jednotlivých odberných miest. Výška poplatku bude 
stanovovaná na základe vzorca, v ktorom sa budú meniť jednotlivé premenné vzhľadom na špecifiká 
prevádzok (výška nájmu, cena práce a pod.) Rokovania o so Správcom sú plánované na 06- 09/2021. 
06-09/2021. Správca v 2/2021 poskytne prehľad približných úrovní a hladín manipulačných poplatkov. 
 
Konkrétne dotazy: 

1. Ako presne bude fungovať predaj obalov z PET pre výrobcov?  
Správca ponúkne každému výrobcovi obalov (resp. dovozcovi), ktorý je registrovaný v systéme 
zálohovania a ktorý uvádza na slovenský trh Zálohované obaly na nápoje, za rovnakých podmienok 
právo využiť napríklad:  

● možnosť materiálového zhodnotenia na vyzbierané obaly, v takom množstve v akom ich daný 
výrobca uviedol na trh, a to za cenu  obvyklú na trhu. Cena bude stanovená na základe vzorca, 
ktorý sa odvíja od indexu ICIS (cenový index na recyklovaný PET v Európe), bližší popis výpočtu 
je uvedený nižšie. V prípade plechoviek bude cena stanovená na základe vzorca naviazaného 
na vývoj ceny na London Metal Exchange (LME).   

● možnosť materiálového zhodnotenia na maximálne takú hmotnosť obalov akú tento výrobca 
(resp. dovozca) uviedol na trh (s ohľadom na straty vyplývajúce zo spracovania obalov). Táto 
hmotnosť obalov sa následne vynásobí percentom miery návratnosti Zálohovaných obalov 
v danej kategórii (tzn. Osobitne pre PET a osobitne pre plechovky). Systém bude nastavený tak, 
aby výrobcovia/dovozcovia, ktorí nevyužijú možnosť materiálového zhodnotenia nedoplácali 
na tých, ktorí túto možnosť využijú, čo im bude zohľadnené v poplatku za zber a spracovanie 
obalov (industry fee). 

 
● možnosť využiť predkupné právo na vrátené Zálohované obaly na nápoje, pri rešpektovaní 

štandardných trhových podmienok aktuálnych v čase realizácie predkupného práva. 
 
Spôsob výpočtu výkupnej ceny za materiál: 
ICIS publikuje (PET reporty na týždennej báze) trhové cenové relácie na základe informácii 
zhromaždených od účastníkov trhu. Ide o informácie o spotových transakciách, úrovniach spotových 
ponúk a rokovaniach o zmluvných cenách, cenách súvisiacich komodít a príslušných nákladoch na 
prepravu. Ceny sú kótované na 2 úrovniach z hľadiska ich hladiny (vysoká a nízka) a 3 úrovniach 
z pohľadu komodity: cena PET balíkov (použité fľaše v členení na číre a farebné), cena PET vločiek na 
potravinové účely (horúce pranie) a cena regranulátu pre potravinové využitie. Zároveň sa líšia podľa 
regiónu v rámci Európy.  
Presný vzorec na výpočet výkupnej ceny musí prejsť ešte detailnou analýzou a schvaľovaním v rámci 
konzorcia, ale v zásade pôjde o „CENA ICIS PET balíky – konštanta“. Tzn. cena z trhu pre potravinové 
účely, očistená o náklady na prepravu materiálu k recyklátorovi a iných nákladov nevzťahujúcich sa 
k materiálu vyzbieraného prostredníctvom zálohového systému. 
 
Prioritou Správcu bude zabezpečiť možnosti využitia materiálu výrobcami, ktorí umiestňujú na trh 
obaly v Slovenskej republike, a to v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a podporiť 



predovšetkým využitie v podmienkach lokálneho trhu (t.j  eliminovať jeho vývoz a použitie na iné účely 
ako na recykláciu a jej následné vrátenie v podobe recyklovaného materiálu naspäť  „do fľaše“, resp. 
plechoviek). Z uvedeného dôvodu bude mať každý výrobca obalov, resp. dovozca povinnosť 
v pravidelných časových intervaloch určených Správcom nahlásiť Správcovi akým spôsobom naložil 
s týmto odpadom z obalov a podať informáciu o počte recyklovaného a zhodnoteného odpadu zo 
zálohovaných obalov, a to v kusoch aj v tonách, s určením materiálového zloženia (predmetnú 
povinnosť bude môcť výrobca obalov splniť napríklad predložením vyhlásenia od recyklátora).  
Výrobca obalov, resp. dovozca pritom bude povinný zabezpečiť recykláciu odpadu z týchto obalov tak, 
aby čo najväčšie množstvo vyzbieraných obalov bolo použitých na výrobu nových PET fliaš, resp. 
plechoviek; minimálne percentuálne množstvo vyzbieraných obalov, ktoré sa musí recyklovať stanoví 
Správca. 
 
2. Bude možné odkúpiť aj PET fľaše, alebo len regranulát ? Ako budú nastavené podmienky?  
Komplexný prehľad možností materiálového prepracovania, ktoré bude Správca ponúkať bude 
predložený najneskôr do 9/2021. Zámer je, aby si mohol výrobca vybrať možnosť, ktorá mu vyhovuje 
pri akceptovaní pravidiel, ktoré definuje správca v nadväznosti na podporu princípov cirkulárnej 
ekonomiky, uhlíkovú stopu, podporu opätovného využitia materiálu v nových obaloch, hospodárnosť 
a podobne.  
 
3. Čo s vyzbieraným materiálom, ktorý nebude možné z kapacitných dôvodov spracovať na SK ? Napr. 
Ak pri využití reverznej logistiky budú na jednotlivých skladoch a nebude ich možné spracovať na SK 
trhu (možnosť odkúpenia) ?  
Aktuálne kapacity budú postačovať na naše objemy (odhad pri 90% návratnosti je 24.000 ton PET 
a 7000 hliníka).  Ak by nepostačovali, budeme samozrejme riešiť spracovanie (recykláciu) aj mimo SR, 
v súlade s cieľmi minimalizovania uhlíkovej stopy. Následne v zmysle podmienok materiálového 
prepracovania bude na rozhodnutí každého výrobcu kde si dá materiál prepracovať, za dodržania 
cieľov uvedených v bode 1. 
 
4. Bude sa spolu s EAN kódom pri prevzatí obalu cez RVM skenovať aj Logo (väčšia miera ochrany 
proti neoprávnenému vyplateniu zálohu)?  
Logo a text „Zálohované“ slúži primárne pre informovanie spotrebiteľa. V tejto chvíli sa počíta najmä 
so skenovaním EAN kódu (materiál, tvar a hmotnosť fľaše). Ďalšie alternatívy sú otvorené a závisia aj 
od možností a technickej vybavenosti konkrétnych RVM.  
 
5. Výrobca môže uvádzať na trh obaly označené čiarovým kódom a logom zálohového systému až od 
1.1.2022 ? Ako bude fungovať prechodné obdobie ?  
 
Aktuálna legislatívna úprava predpokladá: 
Všetky jednorazové nápojové obaly  umiestnené na trh od 1.1.2022 budú musieť byť označené 
s novými registrovanými čiarovými kódmi, označené textom a graficky. V záujme zabezpečenia 
kontinuity plnenia povinností spojených s uvádzaním na trh a distribúciou Zálohovaných obalov 
Správca zabezpečí registráciu čiarových kódov 3-6 mesiacov pred samotným spustením zálohového 
systému. 

 Informácie o čiarových kódoch budú vo všetkých relevantných databázach (napr. Databázach RVM). 
Výrobcovia obalov spoločne s distribútormi obalov budú musieť zabezpečiť v priebehu 2021 na základe 
dôsledného plánovania, zásobenie skladov obalmi s novými registrovanými čiarovými kódmi 
a grafickým označením aby mohli byť  vyložené na regáloch riadne a včas k 1.1.2022.  

Výrobcovi je povolené uvádzať na trh obaly označené čiarovým kódom a logom zálohového systému 
až od 1.1.2022. Táto skutočnosť znamená, že výrobca síce zaregistruje u Správcu svoj obal spadajúci 
pod zálohovým systém už pred 1.1.2022, avšak v zmysle zákonných ustanovení takýto obal bude môcť 



reálne uviesť na trh až 1. januára 2022.  Aktuálne v štádiu riešenia s MŽP, možnosť prechodného 
obdobia pre výrobcu do 31.1.2022. TBC 02/2021 
 
Kontinuita plnenia povinností s uvádzaním na trh a distribúciou jednorazových obalov na nápoje 
v prechodnom období pred zavedením zálohovania týchto obalov bude zabezpečená tak, že:  

- do 31.12.2021 budú jednorazové obaly na nápoje uvádzané na trh bez označenia, že sú 
zálohované, a teda výrobcovia týchto obalov budú platiť poplatky za tieto obaly 
príslušným organizáciám zodpovednosti výrobcov, a 

- od 1.1.2022 budú jednorazové obaly na nápoje uvádzané na trh už s označením, že 
spadajú pod systém zálohovania, a teda výrobcovia týchto obalov budú platiť poplatky za 
tieto obaly Správcovi. 

Na distribútora sa vzťahuje prechodné obdobie podľa §16 Zákona, v zmysle ktorého: 
„Jednorazové obaly na nápoje, na ktoré sa vzťahuje povinnosť podľa § 3 ods. 1 a ktoré nespĺňajú 
požiadavky podľa tohto zákona, môžu byť distribuované do 30. júna 2022.“ 
 
 
6. Potrebujeme poznať presné podmienky za ktorých je možné používať medzinárodný EAN kód 
(množstvá, Industry Fee, ...)  
Podmienky používania M-EAN  sa podrobne analyzujú na základe zaslaných dát z pohľadu posúdenia 
miery rizika. Viac podrobností k možnostiam použitia národných aj medzinárodných EAN - kódov bude 
komunikovaných na pracovnej skupine k Označovaniu 22 – 25.2021. Konkrétne podmienky, sankcie za 
porušenie budú súčasťou každej zmluvy medzi Výrobcom a Správcom (uzatváranie zmlúv plánované 
na 05/2021). 

7. Rozdelenie Industry Fee za medzinárodný EAN do 3 úrovní podľa miery rizika vrátenia 
zakúpeného obalu v inej krajine, poprípade zneužitia:  
        a) v rámci krajín so spoločnou hranicou s SK,  
        b) krajiny nemajú spoločnú hranicu s SK a nemajú zálohový systém,  
        c) krajiny nemajú spoločnú hranicu s SK a majú zálohový systém.  
 
Viď bod 6. Cieľom sú však minimálne na prvé roky jednotné a jednoznačne nastavené pravidlá, ktoré 
zabezpečia minimalizovanie potenciálnych podvodov, a nepredvídateľné finančné riziko ako z pohľadu 
výrobcov tak aj z pohľadu Správcu.  
 
8. Doplatenie záloh za medzinárodný EAN kód v prípade väčšej miery návratnosti v porovnaní k SK 
priemeru:  
        a)z čoho sa bude počítať priemer ?  
        b)môže sa priemer počítať za medzinárodné EAN kódy jednotlivých výrobcov ? Predajné 
reťazce môžu mať z dôvodu dobre vychovaných zákazníkov vyššiu mieru návratnosti, za čo budú 
nakoniec potrestaný.  
Viď bod 6. Všetky detaily budú komunikované do konca februára 2021. 
 
        c) zohľadnenie podmienok opisaných v predchádzajúcom bode  
Štandardne sa v krajinách so zavedeným DRS „Pokuta nad priemer“ resp. 100% návratnosti  neurčuje 
automaticky je predmetom diskusie. Na základe podrobných analýz, záznamov predajov a konkrétnej 
návratnosti, až po vylúčení „iných dôvodov, ktoré mohli spôsobiť vyššiu návratnosť, sa pristúpi 
k zaslaniu faktúry (1x za pol roka posiela Správca výrobcovi report, kde má uvedený prehľad na 
konkrétny EAN-kód, na základe ktorého môže zvážiť kde nastal problém a pripadne zmeniť EAN na 
domáci. Zúčtovanie je štandardne možné až ku koncu roka, vtedy je výrobca povinný a zodpovedný za 
svoje registrované EAN-y doplatiť dodatočné industry fee určené pre medzinárodný EAN, a vyplatene 
zálohy, v prípade Estónka sa účtuje ešte aj tzv. treshold fee=0,035.-EUR za prekročenie návratnosti  na 
jeden ks.  



 
d) Zdieľanie dát : aké a do akej miery ich bude možné zdieľať (napr. dozorná rada, zakladajúci 

členovia, ...) ?  
Povinnosťou Správcu voči zmluvným stranám je zachovávanie mlčanlivosti a dôverné zaobchádzanie 
so všetkými poskytnutými údajmi. Nakoľko Správca bude mať prístup k jednotlivým predajným 
ukazovateľom všetkých výrobcov obalov registrovaných do zálohového systému, ako aj k všetkým 
vráteným položkám (čísla, značky, atď.), bude povinný zaobchádzať s týmito dôvernými údajmi s 
maximálnou starostlivosťou a opatrnosťou a zachovávať o nich mlčanlivosť. 
Istá forma agregovaných dát bude ale bude dostupná v rámci transparentnosti systému a zdieľaniu 
informácií. Napr. Nórsko: 

 

 

e) S akým dopadom na RZV sa počíta pri zavedení zálohového systému ?  
 

Dopady na systém triedeného zberu z analýzy IEP: https://www.minzp.sk/files/iep/vplyv-zavedenia-
zalohovania-jednorazovych-napojovych-obalov-triedeny-zber_20190117.pdf. 

 
Kontinuita plnenia povinností s uvádzaním na trh a distribúciou jednorazových obalov na nápoje 
v prechodnom období pred zavedením zálohovania týchto obalov bude zabezpečená tak, že:  

- do 31.12.2021 budú jednorazové obaly na nápoje uvádzané na trh bez označenia, že sú 
zálohované, a teda výrobcovia týchto obalov budú platiť poplatky za tieto obaly 
príslušným organizáciám zodpovednosti výrobcov, a 

- od 1.1.2022 budú jednorazové obaly na nápoje uvádzané na trh už s označením, že 
spadajú pod systém zálohovania, a teda výrobcovia týchto obalov budú platiť poplatky za 
tieto obaly Správcovi. 

 
Zároveň, čo sa týka prechodného obdobia medzi 1.1.2022 a 30.6.2022, t.j. obdobia, keď budú na 
pultoch obchodov obaly aj zálohované aj nezálohované, za všetky nezálohované obaly uvedené na trh 
do 31.12.2021, ktoré budú môcť byť distribuované (t.j. predávané) až do 30.6.2022, sú výrobcovia 
povinní zaplatiť poplatky ešte príslušným organizáciám zodpovednosti výrobcov. To znamená, že za 
všetky nezálohované obaly dostanú príslušné organizácie zodpovednosti výrobcov zaplatené. 
 

9. Pokiaľ platí, že etiketa má byť opatrená EANom používaným výlučne na Slovensku, tak musí byť 
aj jednojazyčná. Ako som vyrozumel, tak v prípade viacerých rečí na jednej etikete, je jednak vyšší 
industrial fee, ale takisto v prípade že sa ich vyzbiera viac, ako je priemer ( prosím o info priemer 
čoho.)  bude sa vzťahovať na priemer iných vyzbieraných obalov od iných značiek. alebo pôjde o 

https://www.minzp.sk/files/iep/vplyv-zavedenia-zalohovania-jednorazovych-napojovych-obalov-triedeny-zber_20190117.pdf
https://www.minzp.sk/files/iep/vplyv-zavedenia-zalohovania-jednorazovych-napojovych-obalov-triedeny-zber_20190117.pdf


priemer vzťahovaný zase podľa druhu obalu, napr. biela číra fľaša.), tak budeme musieť doplácať aj 
zálohu za každý obal nad priemer.   

Viď bod 6. 

10. otázka:   čo je teda ten priemer od ktorého sa odrážame? 

Viď bod 6  
11. otázka: prečo platiť zálohu za každú fľašu nad priemer, keď je to stále pod 100%? veď predsa 
sme predali 100%, tak až to by mala byť tá hranica.  

Viď bod 6. 
12. ak už nejde 100% lebo je to viacjazyčné, je možné stanoviť priemer podľa návratnosti 
produktov jednotlivej privátnej značky obchodníka? -  takže ak celý trh  bude mať návratnosť 
napríklad 80% a obchodník na svojej privátke 90%, tak to by sme mali predsa brať priemer platný 
pre daného obchodníka 90%.  

Viď bod 6. 
13.  môže mi pomôcť v znížení faktoru industrial fee a zároveň ušetriť platenie zálohy pri vrátení 
obalov ktoré sú nad priemer, ale stále pod 100% dodaného tovaru, to, že by bola etiketa 
viacjazyčná a jazyky ktoré by tam boli okrem SK, by patrili krajinám, s ktorými nemáme spoločnú 
hranicu? prípadne nemáme spoločnú hranicu a zároveň majú aj dané krajiny zálohový systém?  

Viď bod 6. 
14.  bolo by ok, ak by na etikete bol okrem nášho recyklačného znaku aj recyklačný znak inej 
krajiny? (medzinarodne EAN-y) 

Uvádzanie zálohového LOGA iných krajín na etikete nie je z pohľadu ZS problém, rozoznávacím prvkom 
systému je EAN-ktorý je v systéme registrovaný a ten je vyhodnocovaný na úrovni RVM aj ručného 
skenera. Logo systému a text „zálohované“ je povinným prvkom na obale uvedenom na trh SR, jeho 
účelom je informovať spotrebiteľa, s uvedením ďalších jazykových mutácií či logami iných ZS sa 
nevylučuje pokiaľ ich umiestnenie logo SR ZS neprekrývajú alebo od neho inak neodvádzajú pozornosť 
(Viď podm. Stanovené Vyhl. 347/2019 Z.z. §3 ods.3.) 

15. poskytnutie zariadení pre manuálny výkup aj pre predajne s plochou mimo zákonnej povinnosti 
( dobrovoľný výkup) – možnosť ,podmienky ,..? 

Zariadenia nebudú poskytované, pôjde sa rovnakým režimom ako pri RVM. Tzn. budú refundované 
v podobe HF, akurát v kratšom období, vzhľadom na ich životnosť. 

16. Preklasifikácia vyzberaných obalov ( odpad) a možnosť zvážania v jednom aute s tovarom  ? 

Odpady z obalov sú riešené rámcovými smernicami, z tohto dôvodu osobitná úprava na úrovni SR 
formou legislatívy nad rámec EÚ legislatívy nie je možná. Situácia v krajinách so zavedeným zálohovým 
systémom (ZS) sa štandardne rieši na úrovní výnimiek v prípadoch ako je odber, nakladanie, 
skladovanie, preprava odobratých jednorazových zálohovaných obalov (u nás vo výnose ako 
„nenávratné obaly“) Situácia je v riešení so zástupcami ŠVPS SR a UVZ SR, ujasnenie si aktuálne platnej 
legislatívy a formulovanie výnimky pre účely nakladania s o odpadom zo zálohovaných jednorazových 
ch nápojových obalov (ZJO). 

17. vyzberané logom neoznačené obaly ( mimo záloh. systému) – budú súčasťou zvozu a spracovania 
správcom ? 

Áno, tieto obaly však bude možné prijať výlučne formou automatizovaného zberu (RVM), inak platia 
pre ich zber a manipulácie rovnaké podmienky zo strany správcu s výnimkou preplatenia zálohy, 
nakoľko záloha sa za obal mimo systému nevyplatí. Rovnako za tieto obaly zaplatí Správca 
obchodníkovi manipulačný poplatok na odobraný ks. Tento režim sa však zmysle legislatívnej úpravy 



uplatňuje výlučne na zber prostredníctvom RVM. (posledná novela zákona o odpadoch, ktorým sa 
mení zákon o zálohovaní, aktuálne v štádiu vyhodnocovania medzirezortného pripomienkového 
konania.) 

18. v obchodných centrách sa plánuje centralizovaný výkup ? 

Táto oblasť ešte bude predmetom diskusie z hľadiska plánovania odbernej siete (02-03/2021). 
Primárne platí, že distribútor (ak má prevádzkovú plochu nad 300m2) má povinnosť odoberať odpad 
zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje v mieste prevádzky alebo vo vzdialenosti do 150 
metrov od miesta prevádzky, bez obmedzenia množstva a bez viazania tohto odberu na nákup tovaru. 
Správca a dotknutí distribútori spoločne prijmú riešenia na základe analýzy konkrétnych miest a ich 
podmienok.  

19. PET- výkup aj s uzáverom  ?   

Správca bude v komunikačnej kampani motivovať spotrebiteľa aby vrátil obal spoločne s uzáverom. 
Nie je to prekážka pre automaty alebo ručný zber odobrať obal bez uzávera, prijímajú fľaše 
s vrchnákom aj bez, ale je v záujme Správcu aby sa vracal aj s uzáverom.  

Pozn. s účinnosťou od 3.6.2024 budú všetky uzávery jednorazových nápojových obalov z plastu 
povinne pevne pripojené k obalom. 

20. Testovacia prevádzka systému  a možnosti posunu na 11/2021 ?  ( 12/ 2021  náporový mesiac) 

Uvedomujeme si to, bude predmetom spoločných diskusií a plánovania tak aby sa zabezpečil plynulý 
nábeh systému k 1.1.2021 a minimalizovali sa dopady na trh. Testovanie bude prebiehať na rôznych 
úrovniach už v priebehu roka. tzn. budeme sa snažiť doladiť jednotlivé časti procesov už omnoho skôr. 
Testovanie celého systému však nebude možné realizovať skôr ako v decembri vzhľadom na krátkosť 
času, ktorý máme na implementáciu. 

21. Dizajn manuál loga systému ? 

Oblasť je v štádiu riešenia termín dodania podrobného design manuálu a konkrétnych náležitostí pre 
označovanie 03-04 2021).  

22. Jasne definovať pojmy pre materiály PET, na účely výpočtu Industry fee, viď Prihláška, t.j. čo sa 
považuje za číry, farebný a pod. 

Členenie industry fee a stanovenie úrovní: 

a) Poplatok za PET číry             základná úroveň poplatku pre PET 
b) Poplatok za PET farebný (svetlý)       základ + navýšenie = 2-násobná hodnota ako základ 
c) Poplatok za PET tmavé farby           základ + navýšenie = 2,5-násobná hodnota základu 
d) Poplatok za nepriehľadné fľaše         základ + navýšenie = 3-násobná a viac 
e) Poplatok za plech hliník   poplatok blízky nule 
f) Poplatok za plech železo  poplatok približne na úrovni PET farebný 

 

Úloha Správca v termíne do: 06/2021 

23. Aká bude periodicita vyplácania záloh, RHF? 

Na mesačnej báze. Podrobná schéma bude súčasťou osobitnej prezentácie. 

 

 

 



Užitočné odkazy: 

Zákon č. 302/2019 Z.z., z 11. septembra 2019, o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 

Vyhláška č. 347/2019 Z.z., zo 14. októbra 2019, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje 

Pre viac informácií prosím píšte na : info@spravcazaloh.sk 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/302/20210101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/302/20210101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/347/20191201
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/347/20191201
mailto:info@spravcazaloh.sk

	OTÁZKY A ODPOVEDE K ZÁLOHOVÉMU SYSTÉMU V SR - RETAIL



