
 

 

 

COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo 
Hlavné námestie 6, 940 49 Nové Zámky 
 

 

Nové Zámky, 2. marec 2022 - Oficiálny dátum spustenia povinného zálohovania bol stanovený od 1. 

januára 2022, odkedy sa zákazníci v potravinových predajniach stretávajú s novými automatmi na 

výkup sklenených fliaš, PET fliaš, ako aj plechoviek. Slovensko sa tak pridalo k desiatke európskych 

štátov podporujúcich myšlienku čistého životného prostredia a teda recyklovaniu nepoškodeného 

zozbieraného odpad, ktorý sa opätovne môže využívať na výrobu nových obalov. Naša krajina má 

pred sebou dlhú a náročnú cestu, pretože sa zaviazala zvýšiť aktuálne množstvo zberu nápojových 

obalov zo 60 % na 90 % v roku 2025. 

 

Princíp zálohovania 

Každý zákazník, ktorý prinesie zálohovaný obal do akejkoľvek predajne vybavenej automatom na ich 

výkup, si môže uplatniť vrátenie celkovej hodnoty zálohu naspäť. Všetky jednorazové plastové a 

plechové obaly na nápoje, od 0,1 litra do 3 litrov, bez ohľadu na to, či ide  o slovenské alebo zahraničné 

značky, sa zálohujú 15 centami. Je veľmi dôležité, aby zákazník vnímal na vratných obaloch znak „Z“, 

ktorým sú nové zálohované obaly označené. Na Slovensku je možné vrátiť zálohované obaly na viac ako 

2 000 predajniach. 

 

Najvyšší počet osadených automatov v rámci systému COOP 

COOP Jednota Nové Zámky, s. d. k celému projektu pristúpila veľmi zodpovedne  a zo svojich 108 
predajní zabezpečila automaty na zálohovanie v celkom počte 95 predajní. Spoločnosť preinvestovala 
dokopy viac ako 1,6 milión eur. Z toho až 54 predajní tvoria prevádzky nad 300 metrov štvorcových 
predajnej plochy, pre ktoré je zálohovanie povinné. Zvyšné predajne sa zapojili do výkupu zálohovaných 
obalov dobrovoľne. V rámci systému COOP, disponuje COOP Jednota Nové Zámky, s. d. najvyšším 
počtom osadených automatov zo všetkých spotrebných družstiev. V samotnom maloobchodnom 
reťazci COOP sa zapojilo do dobrovoľného zberu viac ako 900 predajní, čo je najviac spomedzi všetkých 
obchodných reťazcov na Slovensku. 
 
Skúšobná prevádzka automatov s finančnou podporou centrám 
Spoločnosť za krátky čas, šesť mesiacov, vybavila svoje predajne novými automatmi na zber 
zálohovaných obalov a to od veľkých supermarketov až po menšie predajne v obciach. „Prevádzku 
vybraných automatov sme spustili v predstihu v júni 2021, aby sme vopred edukovali zákazníka 
k separácii obalov a zároveň podporili správnu vec. V našich supermarketoch v Tvrdošovciach 
a v Nových Zámkoch sme rozbehli projekty s finančnou pomocou vybraným centrám. Za každú 
odovzdanú PET fľašu a plechovku naše družstvo prispelo čiastkou 0,05 €  jednotlivým zariadeniam,“ 
hovorí predseda predstavenstva Ing. Štefan Mácsadi. COOP Jednota Nové Zámky je družstvom 
s konštruktívnym a inovatívnym prístupom, zavádzanie moderných technológií ho zaraďuje medzi 
úspešné a rešpektované organizácie. 
 
Finančné dary potešili svojich majiteľov 
COOP Jednota Nové Zámky, s. d. vo februári 2022 oficiálne odovzdala finančný dar v hodnote 500 € 
Materskej škôlke s vyučovacím jazykom maďarským v obci Tvrdošovce, ktorá zabezpečuje starostlivosť 
pre 22 detí a tiež Regionálnemu edukačno-sociálnemu centru v Nových Zámkoch. „Každá pomoc je 
vítaná. Sme veľmi vďační za každý jeden príspevok, alebo dar. Našim deťom vieme zabezpečiť nové 
pomôcky, alebo im zabezpečíme potešenie v podobe výletu,“ povedala PaedDr. Renáta Pócsová z 
centra. Regionálne edukačno-sociálne centrum, zabezpečuje výchovu a vzdelávanie deťom s 



mentálnym postihnutím, deťom s viacnásobným postihnutím a deťom s autizmom s mentálnym 
postihnutím i bez mentálneho postihnutia.  
COOP Jednota Nové Zámky, s. d. vníma svoju podporu pre tých, ktorí to najviac potrebujú ako nepísané 
pravidlo a aj z tohto dôvodu permanentne zabezpečuje pomoc prostredníctvom darov i sponzorstiev 
rôznym občianskym združeniam, nemocniciam, mládežníckym organizáciám a charitatívnym spolkom.   

 

 


