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Existujúce zálohové systémy a 
nové krajiny



ZÁLOHOVÉ SYSTÉMY V ZAHRANIČÍ, 
učíme sa od úspešných



Posolstvá a prínos zálohového systému



Dôležité míľniky

11.09.2019 Schválenie zákona o zálohovaní v SR.

02.01.2020 Konzorcium v zložení AVNM, SZVPS, SAMO a ZOSR podpísalo Memorandum o spolupráci 
na tvorbe systému zálohovania

07.01.2020 Konzorcium AVNM, SZVPS, SAMO a ZOSR podalo spoločne prihlášku do výberového 
konania na Správcu zálohového systému 

07.01.2021 MŽP poverilo Konzorcium na založenie Správcu zálohového systému

18.02.2021 Registrácia Správcu zálohového systému , n.o.

26.02.2021 MŽP schválilo zakladajúce dokumenty Správcu a stanovilo oficiálny začiatok činnosti 
Správcu

19.03.2021 Oznámenie začiatku činnosti Správcu 



Zakladatelia

Zakladajúcimi združeniami správcu na Slovensku sú 4 neziskové záujmové 
združenia právnických osôb

● Výrobcovia nealkoholických nápojov, minerálnych vôd
● Výrobcovia piva
● Zástupcovia veľkoobchodu a maloobchodu
● Spoločne zastupujú 80 % všetkých obalov uvedených na trh a viac ako 

3000 obchodných prevádzok



Správca a jeho štruktúra

Správca je nová nezisková organizácia, poskytujúca všeobecne prospešné 
služby na základe poverenia vydaného Ministerstvom životného prostredia 
SR. V rámci svojej činnosti vykonáva najmä:

• implementáciu a koordináciu fungovania zálohového systému a 
systému jeho financovania,

• plnenie koordinačných úloh spojených so zúčtovaním záloh,
• všeobecne prospešné služby, najmä vzdelávacie a propagačné 

aktivity, tvorby a ochrany životného prostredia



FINANCOVANIE ZÁLOHOVÉHO SYSTÉMU

Zálohový systém je systémom rozšírenej zodpovednosti výrobcov, financovaný z:

• poplatkov výrobcov

• z predaja materiálu

• z nevyzdvihnutých záloh



Zálohový systém



Tok obalov v systéme

Predajňa
zbierajú sa nápojové obaly, 

osobitne plastové fľaše a 
plechovky, ktoré sú následne 

Správcom prepravené

Medzisklad
6 lokalít 

v cieľovom roku 2025
obaly sa zhromaždia, zlisujú a 

prepravia

Triediace centrum
1 lokalita

prebieha triedenie prijatých 
obalov podľa materiálov a 

farieb
príprava balíkov pre 
recyklačné kapacity
Samotná recyklácia 

neprebieha u Správcu



Ciele zálohovania v SR

Následne recyklovať a efektívne využiť

pri výrobe nových obalov.

Zvýšiť množstvo zberu nápojových obalov



Čo to znamená v praxi

750 miliónov PET 
fliaš

450 miliónov plechoviek

1,2 mld.
obalov

*odhad počtu vyzbieraných obalov pri 90% miere zberu.



Zálohový systém zlepšuje recykláciu 
z fľaše do fľaše a z plechovky do plechovky



Výška zálohu jednotná pre 
plastovú fľašu aj plechovku

Výška zálohu bude uvedená oddelene a následne pripočítaná k cene nápoja.



Čo sa bude zálohovať od roku 2022 v SR

Jednorazové obaly na nápoje – plastové fľaše a plechovky 

s objemom 0,1 L až 3 L vrátane

Zálohovať sa budú uvedené OBALY na nápoje*

*Nápoje sú kvapalné požívatiny obsahujúce viac ako 80% vody a schopné  uspokojovať fyziologickú potrebu vody, medzi nápoje 
nepatrí mlieko.

Plast (PET, HDPE,PP)Kov (Al a Fe plechovky)



Ako rozpoznať zálohovaný obal?



AKÉ POVINNOSTI  ČAKAJÚ  VÝROBCOV A 
DISTRIBÚTOROV?



Povinnosti výrobcu

• zálohovať a dodržiavať výšku zálohu

• zabezpečiť označovanie obalu tak, aby z takého označenia bolo zrejmé, že obal je pokrytý zálohovým 
systémom

• registrovať zálohované nápojové obaly pred ich umiestnením na trh

• viesť oddelene účtovné záznamy o cene tovaru a výške zálohy

• uhrádzať správcovi zálohy vybraté z uvedenia nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch na 
nápoje na trh za obdobie kalendárneho roka v súlade s uzatvorenou zmluvou

• uhrádzať Správcovi všetky náklady spojené s účasťou v zálohovom systéme

• viesť evidenciu o zálohovaných obaloch a ohlasovať z nej údaje v Správcovi v rozsahu potrebnom na 
plnenie jeho úloh



Povinnosti distribútora
Distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov konečnému používateľovi, bez 
ohľadu na spôsob predaja a na veľkosť predajnej plochy má povinnosť:

• zálohovať jednorazové obaly na nápoje a dodržiavať výšku zálohu určenú
správcom,

• pri označení tovaru predajnou cenou uvádzať aj výšku zálohu

• viesť oddelene účtovné záznamy o cene tovaru a o výške zálohu,

Distribútor, ak predáva konečnému používateľovi na predajnej ploche viac ako 300m2 
(nie ako doplnkový tovar) má tiež povinnosť:

• požiadať správcu o uzatvorenie zmluvy o plnení povinností

• registrovať sa ako odberné miesto odpadu zo zálohovaných jednorazových
obalov na nápoje

• odoberať odpad zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje v mieste
prevádzky alebo vo vzdialenosti do 150 metrov od miesta prevádzky

• vrátiť konečnému používateľovi záloh v plnej výške pri vrátení odpadu zo
zálohovaného jednorazového obalu na nápoje



Odberné miesta
Zákonná povinnosť odberu
• Predajne nad 300 m2.
• K dnešnému dňu približne 

1100 predajní.

Dobrovoľný odber
• Do ktorého sa môžu zapojiť aj menšie 

predajne. 
• Aktuálne je prihlásených takmer 1000 

obchodov. 

Správca spúšťa od 1.1.2022 zálohovanie s viac ako 2000 odbernými miestami 
a plánuje postupne rozšíriť sieť až na 6 500 predajní v cieľovom roku 2025.



KOMUNIKÁCIA NA SPOTREBITEĽA



Komunikačné posolstvo zálohového systému

Každý spotrebiteľ v SR by mal k dátumu 1.1.2022 vedieť, že vrátením 
každej fľaše a plechovky im dáva šancu na druhý život 

v podobe novej fľaše a plechovky

.



88% Slovákov podporuje Zálohovanie
Motivácie:



Prísľub spotrebiteľského správania



Budujeme značku



Pre nami vybranú cieľovú skupinu

Podporovatelia*, pre ľudí, ktorí zavedenie

Zálohové systému vnímajú ako užitočné, je 

Zálohový systém, oproti všetkému, čo tu doteraz

bolo, jediné reálne a účinné riešenie ako vrátiť viac

ako 90 % plastových fliaš a plechoviek späť do 

obehu, vyrobiť z nich nové obaly a uzavrieť tak

materiálový kruh.

*ľudia, ktorí zavedenie Zálohové systému vnímajú ako veľmi užitočné (60 
%) či skôr užitočné (28 %), celkovo ich je 88 % zo segmentu Drinkers. 

Positioning značky



• Facebook
• Instagram
• Youtube
• Individuálna spolupráca

s novinármi

Zdieľané
média

Platené
médiá

Vlastné
média

•TV
•OOH
•PPC kampane (markiza.sk, 

joj.sk, Valentin network, 
Nmh network, Azet
network, Zoznam network, 
Startitup network, sme.sk, 
Adform platená reklama, 
Youtube Ad, Facebook Ad, 
Instagram Ad, Google 
vyhľadávacia reklama, 

•Sponzorované príspevky
Facebook, Instagram

•Platené PR články
•Platení influenceri
•Rádio
•Print

•slovenskozalohuje.sk
•Profily zamestnancov
•Email

Media mix



Cieľom emocionálnej fázy je potvrdiť správne rozhodnutie širokej cieľovej
skupiny Podporovateľov zapojiť sa do zálohovania.

Cieľom racionálnej fázy je vysvetlovať prečo je zálohovanie dôležité a ako
prakticky sa doň zapojiť.

08/2021 09/2021 10/2021 11/2021 12/2021

Emocionálna fáza Racionálna fáza

01/2022 02/2022

Kampaň v čase



Ambasádori značky



Zástupcovia cieľových skupín – každý z nás



Spoločný Tone of Voice

• Odpočítavajte s nami dni do začiatku 
novej éry.

• Buďte súčasťou zmeny, ktorá pomôže 
Slovensku stať sa čistejšou krajinou.

• Od 1.1.2022 začína ďalšia fáza úsilia o 
čistejšie Slovensko.

• Od 1.1.2022 prichádza zmena, ktorej 
súčasťou budeme my všetci.



Pre viac praktických informácií a inšpiratívnych faktov 
sledujte naše profily

https://twitter.com/SlovakDRS
https://www.linkedin.com/company/spravcazaloh


Pre viac informácií, ktoré komunikujeme pre koncových 
spotrebiteľov sledujte naše profily

https://www.facebook.com/slovenskozalohuje
https://www.youtube.com/channel/UCn6ZGNnTavY3j8Hc6xyzLcQ
https://www.instagram.com/slovenskozalohuje/


Otázky a odpovede

Najčastejšie otázky všeobecnej aj odbornej verejnosti k
systému zálohovania a ich odpovede nájdete na:

www.slovenskozalohuje.sk

Informácie pre výrobcov a obchodníkov:

www.spravcazaloh.sk

Napíšte nám:
info@spravcazaloh.sk
lucia.morvai@spravcazaloh.sk

http://www.spravcazaloh.sk/
mailto:info@spravcazaloh.sk
mailto:lucia.morvai@spravcazaloh.sk


ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
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