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Systém zálohovania plastových fliaš a plechoviek od 1.1.2022 
 
Ako bude fungovať? 

 
 

Vendingové spoločnosti, ak predávajú zálohované plastové fľaše 
a plechovky majú zo zákona o zálohovaní nasledovné 
POVINNOSTI: 
 

• Zálohovať jednorazové obaly na nápoje a dodržiavať výšku zálohu určenú 
Správcom. 

• Viesť oddelene účtovné záznamy o cene tovaru a o výške zálohu. 
• Výška zálohu, 15 eurocentov, má byť uvedená na cenovke alebo výveske oddelene 

a následne pripočítaná k cene nápoja. Pri nedostatku miesta na  osobitnej cenovke 
napr. umiestnené viditeľne na automate s informáciou, že k cene nápojov v 
plastových fľašiach a plechovkách je účtovaný  záloh 0,15 €. 

• Výška zálohu bude jednotná pre všetky jednorazové zálohované nápojové obaly, 
t.j. plastové fľaše aj plechovky, a to 15 eurocentov. 

• Sprístupnenie informácie o cene nápoja a výške zálohu pre spotrebiteľa by malo 
byť viditeľné, jasné a zrozumiteľné.  

• Vendingová spoločnosť neuzatvára zmluvu so Správcom a nezriaďuje odberné 
miesto, vzhľadom na charakter predaja. 

 
 



 

 
 

www.spravcazaloh.sk 
 3 

 

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

Vendingové spoločnosti a zálohovanie jednorazových 
nápojových obalov: 
 

• Vzhľadom na charakter predaja = „nápoj so sebou“, sa nezriaďuje odberné miesto 
pre zber zálohovaných nápojových plastových alebo kovových obalov.  

• Zálohovaný plastový alebo kovový obal si zoberie zákazník so sebou a vráti prázdny 
a nestlačený na ľubovoľnom odbernom mieste – v obchode, spotrebiteľ tak 
dostane naspäť  záloh 15 eurocentov. 

• V prípade veľkých prevádzok s umiestneným predajným automatom na nápoje 
(školy, výrobné spoločnosti a pod.), s väčším objemom predaja nápojov v 
zálohovaných obaloch je možné: 

• Umiestnenie „zbernej nádoby / koša“ vo vlastnej réžii, kde môže 
spotrebiteľ vhodiť prázdny NESTLAČENÝ zálohovaný nápojový obal, záloh 
sa mu v tom prípade nevyplatí = vzdáva sa ho na danom mieste. 

• Takto zozbierané zálohované nápojové obaly bude môcť daná prevádzka 
(škola, výrobný podnik a pod.) vrátiť na ktoromkoľvek odbernom mieste a 
získať záloh za odovzdané plastové fľaše a plechovky. 

• V špeciálnych prípadoch (veľké objemy) môže Správca odporučiť pre 
prevádzku s umiestnenými predajnými automatmi aj režim odberu obalov 
pre alternatívne odberné miesto, po splnení podmienky Správcu pre min. 
odber = uzatvára sa zmluva so Správcom. 

• Je potrebné zaslanie predpokladaných objemov odberu na posúdenie  
Správcom a návrh riešenia efektívneho odberu. 

 
 

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 

 
Kontaktné údaje: 

info@spravcazaloh.sk 
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