SPÔSOBY ODBERU
ZÁLOHOVANÝCH
JEDNORAZOVÝCH
NÁPOJOVÝCH OBALOV

V rámci slovenského zálohového systému budú zavedené 3 základné spôsoby odberu
zálohovaných jednorazových nápojových obalov. Každý spôsob bude fungovať čiastočne
v inom režime, a to z pohľadu manipulácie na odbernom mieste a následnej prepravy, tak
aby bola zabezpečená v prvom rade ochrana systému, hospodárnosť a komfort pre
obchodné prevádzky a konečných spotrebiteľov.
1. PLNOAUTOMATIZOVANÝ ODBER – automat na odber obalov („ďalej len RVM“)
I.

Manipulácia na prevádzke:

a) Zákazník odovzdá obal do RVM

b) RVM vykoná komplexnú kontrolu obalu a jeho sčítanie
c) obal bude stlačený priamo v RVM

d) pracovník prevádzky uskladní obal do nádob na to špeciálne určených

II.

III.

IV.

e) pracovník odovzdá obal prepravcovi Správcu

PREPRAVA - STLAČENÝ OBAL prepravcom Správcu

Odporúčanie Správcu: PREVÁDZKY S ODBEROM OD ZÁKAZNÍKA od 500 KS /
DEŇ

Umiestnenie odberného automatu:

Priamo v obchodnej prevádzke alebo vonku vo vzdialenosti do 150 m od prevádzky (§5
ods.1 písm. f))

a) vo vnútri budú automaty umiestňované na obvyklých miestach, ideálne v
blízkosti vstupu do prevádzky, prípadne na predajnej ploche medzi regálmi
s tovarom (napr. pri regáloch s nápojmi alebo inom vhodnom mieste,
s výnimkou bezprostrednej blízkosti regálov s nebalenými potravinami)

b) vonku, je možné zriadiť samostatné miesto pre odber zálohovaných obalov
alebo ako súčasť už existujúceho miesta pre odber obalov. V prípade, že je
uvedené odberné miesto prekryté (chránené voči poveternostným
vplyvom) a uzatvárateľné (ochrana pred odcudzením obalov) môže
zároveň slúžiť aj na skladovanie obalov.
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V.

Spôsob odberu

V blízkosti automatu bude umiestnená dezinfekcia na ruky.
a) Samostatne stojaci automat:
-

na predajnej ploche sa vykonáva odber od zákazníka (odovzdanie obalov do
automatu), automat vydáva kupón (na preplatenie zálohu)

automat obsahuje vo svojom vnútri kôš (nádobu) do ktorej obaly padajú a po
jej naplnení ju pracovník predajne vytiahne, vyprázdni (vytiahne vrece alebo
vymení nádobu) a obaly odnesie do skladových priestorov (mimo predajnej
plochy)

b) Modulárny automat (front-back)
-

VI.

na predajnej ploche je len predná časť (predný panel) automatu

samotné zariadenie je umiestnené za stenou v skladovacích (obslužných)
priestoroch prevádzky
vyprázdňovanie nádob v automate prebieha mimo predajnej plochy
Skladovanie obalov

a) po výmene nádoby / vreca v automate, ho pracovník prevádzky odnesie do
skladových priestorov, kde obaly pripraví podľa pokynov na skladovanie
a následnú prepravu,

b) v skladových priestoroch bude vyhradený priestor na uskladnenie
zálohovaných obalov (v závislosti od priestorových možností prevádzky samostatná miestnosť alebo samostatná časť miestnosti, riadne označená,
mimo manipulácie s nebalenými potravinami, vybavená dezinfekciou na ruky
alebo umývadlom)
2. POLOAUTOMATIZOVANÝ ODBER – ručný skener + KOMPAKTOR
I.
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Manipulácia na prevádzke:

a) pracovník obchodnej prevádzky osobne prevezme obal od zákazníka,
vykoná základnú vizuálnu kontrolu obalu: či ide o nápojový zálohovaný
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obal, či nie je obal kontaminovaný (znečistený), či v ňom nie je zostatková
tekutina a pod.

b) osobne ho naskenuje ručným skenerom (verifikovaným zo strany Správcu)

c) následne pracovník zabezpečí stlačenie obalu pomocou kompaktora
(osobitne na tento účel určené zariadenie, schválené správcom)
d) uskladní obal do nádob na to špeciálne určených

II.

III.

e) odovzdá obal prepravcovi Správcu

PREPRAVA - STLAČENÝ OBAL, prepravcom Správcu

Odporúčanie Správcu: PREVÁDZKY S ODBEROM OD ZÁKAZNÍKA 200 -500
KS / DEŇ

Umiestnenie odberného miesta a spôsob odberu je identický pre oba typy ručného zberu.
Manipulácia v sklade je odlišná pri následnom použití kompaktora (t.j. pri variante 2 a 3).
IV.

Umiestnenie odberného miesta – miesto prevzatia obalov

a) odberné miesto v sklade = odber cez okienko pre zákazníka

b) odberné miesto na predajnej ploche = odber na vyhradenom mieste
c) odber priamo na pokladni (v rámci manipulácie s hotovosťou)*

*V prípade, ak pracovník preberá obaly priamo na pokladni, tak ich dočasne môže
umiestniť na svojom pracovisku, priamo na predajnej ploche a po naplnení obalmi,
nádobu/vrece prenesie do skladových priestorov na to určených.
V.

Spôsob odberu

a) odber obalu pracovníkom (vizuálna kontrola + nasnímanie ručným
skenerom)
b) umiestnenie nestlačeného obalu (osobitne plastové fľaše a osobitne
plechovky) do vriec/nádob

c) výdaj kupónu na uplatnenie zálohu pre spotrebiteľa (priamo pred
zákazníkom),
4

d) zabezpečenie dezinfekcie rúk pre osoby, ktoré manipulujú s obalmi
(ručné dávkovače)
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VI.

Skladovanie obalov

a)

po naplnení nádoby / vreca ho pracovník prevádzky odnesie do
skladových priestorov

c)

súčasťou kompaktora je aj nádoba na skladovanie stlačených obalov,
po jej naplnení sa nádoba uzatvorí bezpečnostnou plombou, nádobu
pracovník umiestni v sklade a pripraví na odovzdanie prepravcovi
správcu

b)

d)

pracovník priebežne vkladá obaly do kompaktora, ktorý zabezpečí
sčítanie obalov, ich kontrolu a stlačenie

v skladových priestoroch bude vyhradený priestor na uskladnenie
zálohovaných obalov (v závislosti od priestorových možností
prevádzky - samostatná miestnosť alebo samostatná časť
miestnosti, riadne označená, mimo manipulácie s nebalenými
potravinami, vybavená dezinfekciou na ruky alebo umývadlom)

3. RUČNÝ ODBER – ručný skener
I.

Manipulácia na prevádzke:

a) pracovník obchodnej prevádzky osobne prevezme obal od zákazníka,
vykoná základnú vizuálnu kontrolu obalu (či ide o nápojový zálohovaný
obal, či nie je obal kontaminovaný (znečistený), či v ňom nie je zostatková
tekutina a pod.
b) osobne ho naskenuje ručným skenerom (verifikovaným zo strany Správcu)
c) uskladní obal do vriec na to špeciálne určených

II.

III.

d) odovzdá obal prepravcovi Správcu

PREPRAVA - NESTLAČENÉ OBALY, prepravcom správcu

Odporúčanie Správcu: PREVÁDZKY S ODBEROM OD ZÁKAZNÍKA POD 200
KS / DEŇ

Umiestnenie odberného miesta a spôsob odberu je identický pre oba typy ručného zberu
(viď. Časť 2 Poloautomatizovaný odber). Manipulácia v sklade je odlišná pri následnom
použité kompaktora (t.j. pri variante 2 a 3).
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IV.

Umiestnenie odberného miesta – miesto prevzatia obalov

a) odberné miesto v sklade = odber cez okienko pre zákazníka

b) odberné miesto na predajnej ploche = odber na vyhradenom mieste
c) odber priamo na pokladni (v rámci manipulácie s hotovosťou)*

*V prípade, ak pracovník preberá obaly priamo na pokladni, tak ich dočasne môže
umiestniť na svojom pracovisku, priamo na predajnej ploche a po naplnení obalmi,
nádobu/vrece prenesie do skladových priestorov na to určených.
V.

Spôsob odberu

a) odber obalu pracovníkom (vizuálna kontrola + nasnímanie ručným
skenerom)
b) umiestnenie nestlačeného obalu (osobitne plastové fľaše a osobitne
plechovky) do vriec od správcu

c) výdaj kupónu na uplatnenie zálohu pre spotrebiteľa (priamo pred
zákazníkom),
VI.

d) zabezpečenie dezinfekcie rúk pre osoby, ktoré manipulujú s obalmi
(ručné dávkovače)
Skladovanie obalov

a)

b)

po naplnení vriec ich pracovník presunie do skladu (určeného
miesta)

v skladových priestoroch bude vyhradený priestor na uskladnenie
zálohovaných obalov (v závislosti od priestorových možností
prevádzky - samostatná miestnosť alebo samostatná časť
miestnosti, riadne označená, mimo manipulácie s nebalenými
potravinami, vybavená dezinfekciou na ruky alebo umývadlom)

6
Správca zálohového systému n. o.
www.spravcazaloh.sk
Pluhová 192/2, 831 03 Bratislava
info@spravcazaloh.sk www.spravcazaloh.sk

6

