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Tlačová správa 

COOP Jednota Čadca spustila pilotný projekt zberu PET fliaš a plechoviek ako prvý predajca 

v regióne  

Čadca, 18. august 2021 - Do projektu zálohovania PET fliaš a plechoviek sa zapojilo ďalšie 
spotrebné družstvo v obchodnom systéme COOP Jednota. Zberné automaty nájdu zákazníci COOP 
Jednoty Čadca v obciach Kysucký Lieskovec, Podvysoká, Stará Bystrica a Staškov. Cieľom projektu 
je príprava na plnú prevádzku od januára 2022. Ide predovšetkým o nastavenie technických 
podmienok súvisiacich s inštaláciou, obsluhou, ale i skladovaním vykúpených obalov ešte pred 
oficiálnym spustením povinného zálohovania PET fliaš a plechoviek.  

Spolupráca so škôlkami 
V rámci skúšobnej prevádzky zberného automatu spoločnosť COOP Jednota Čadca prispeje sumou 
päť centov za každú vrátenú fľašu alebo plechovku na zakúpenie hračiek alebo výtvarných pomôcok 
pre materskú školu v uvedených obciach. Spoločnosť verí, že i tento príspevok prispeje k vytvoreniu 
návyku zákazníkov vracať PET fľaše a plechovky pri každom nákupe a znížiť tak ekologickú záťaž našej 
planéty. 
 
Ekologický nad rámec zákona 
Spotrebné družstvo COOP Jednota Čadca si uvedomuje dôležitosť separovania. V období od augusta 
do decembra 2021 vybaví automatmi 62 predajní napriek tomu, že povinnosť vyplývajúca z  platnej 
legislatívy sa týka  len 20 predajní, ktoré družstvo prevádzkuje. Týmto krokom chce podporiť komfort 
zákazníkov v súvislosti so spätným výkupom, a najmä prispieť k zlepšeniu životného prostredia na 
Slovensku. Automaty sa celkovo budú nachádzať v 46 obciach a mestách. Predpokladaná investícia je 
vyše 1 mil. eur.  
 
Zálohovanie od roku 2022 
Po spustení povinného zálohovania PET fliaš a plechoviek bude systém fungovať v podobe 
takzvaného zálohového modelu – pri kúpe nápoja zaplatí zákazník 15 centov za obal a rovnakú sumu 
následne dostane naspäť po jeho vrátení. Legislatívna povinnosť zálohovania plastových obalov a 
plechoviek sa spustí od 1. 1. 2022. Zálohovanie sa stane povinným pre všetky obchody s predajnou 
plochou nad 300 m². V predajniach s menšou plochou bude zálohovanie dobrovoľné. 
 
Ekológia v systéme COOP Jednota 
COOP Jednota spustila edukačnú kampaň zameranú na ochranu životného prostredia. Na produkty 
vlastnej značky umiestnila grafické symboly prostredníctvom ktorých vysvetľuje spotrebiteľom, ako 
správne triediť. Všetky informácie sú dostupné na novom portáli www.jednotne-ekologicky.sk. 
Súčasťou sú aj inštruktážne videá, užitočné eko tipy a interaktívna hra. 
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