
Návod na vypĺňanie výkazu – obaly 

Výrobca je v zmysle zákona o odpadoch povinný viesť a uchovávať priebežnú 
internú evidenciu všetkých obalov tak, aby z nej bolo možné vypracovať štvrťročný 
výkaz pre OZV. Z údajov, ktoré týmto spôsobom výrobca poskytne OZV, táto následne 
zabezpečuje plnenie povinností za množstvá, ktoré výrobca vykázal (§ 27 ods. 11 zákona 
o odpadoch) a súčasne podáva za zastúpených výrobcov ročné ohlásenia na MŽP (§ 15 
ods. 5 vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti).  

Forma priebežnej evidencie nie je stanovená, určuje si ju výrobca sám tak, aby 
údaje boli overiteľné, pravdivé, úplné a bolo z nich možné  následne podať 
výkaz za príslušný štvrťrok pre OZV. 	

Súčasťou výkazu za obaly je aj evidenčná tabuľka plastových tašiek a evidenčná 
tabuľka opakovanie použiteľných obalov. Množstvá plastových tašiek  aj množstvá 
opakovane použiteľných obalov (pri prvom použití) výrobca započítava aj do množstva 
obalov vo výkaze, pretože evidencia za tašky a evidencia opakovane použiteľných obalov 
sa vedie len pre  štatistické účely. 

Štvrťročné zasielanie výkazov o množstve obalov uvedených na trh podáva výrobca pre 
1.východoslovenskú OZV  online do 10. dňa mesiaca nasledujúceho  po  skončení 
štvrťroka. 

Pre elektronické podávanie výkazov máte zriadené „Partnerské konto“ na stránke 
www.1ozv.sk , prostredníctvom ktorého výkazy štvrťročne podávate. 

 

 

Ukážka úvodnej strany Partnerského konta po prihlásení 

 



1. Hlavné rozdelenie obalov  

1.1. Obaly v rámci priebežnej evidencie odporúčame rozdeliť - evidovať do dvoch 
skupín, a to na: 

a) Spotrebiteľské obaly 
b) Skupinové a prepravné obaly 

Spotrebiteľským obalom je obal určený na bezprostrednú ochranu tovaru alebo 
skupiny tovarov a v mieste nákupu tvorí tovarovú jednotku pre konečného používateľa 
alebo spotrebiteľa. 

Skupinovým obalom je obal určený na to, aby tvoril v mieste nákupu skupinu určitého 
počtu tovarových jednotiek bez ohľadu na to, či sa predáva konečnému používateľovi 
alebo spotrebiteľovi alebo slúži ako prostriedok na dopĺňanie tovarov do ponuky počas 
predaja; môže sa z tovaru odstrániť bez ovplyvnenia jeho vlastností.  

Prepravným obalom je obal určený na uľahčenie manipulácie a prepravu určitého 
množstva tovarových jednotiek alebo skupinových balení s cieľom predchádzať 
fyzickému poškodeniu pri manipulácii a preprave; prepravným obalom nie sú cestné, 
železničné, lodné a letecké kontajnery.  

 

        
SPOTREBITEĽSKÝ OBAL                  SKUPINOVÝ OBAL                                        PREPRAVNÝ OBAL   

Pre rozdelenie obalov do týchto dvoch skupín sme pristúpili so zámerom uľahčiť 
evidenciu opakovane použiteľných obalov (bod 5), ktorá je povinná od 1.1.2021.  

1.2 Všetky obaly (spotrebiteľské, skupinové aj prepravné) je potrebné ďalej rozdeliť 
pre potrebu evidencie na:  

a) Obaly naplnené nebezpečnými látkami 
b) Opakovane použiteľné obaly  



Hmotnosť obalov naplnených nebezpečnými látkami musí byť okrem stĺpca G 
„Obaly naplnené nebezpečnými látkami“ uvedená aj v stĺpci B „Výroba (Zabalenie)“, 
resp. C „Dovoz“, poprípade D „Vývoz“. 

Opakovane použiteľné obaly sa uvádzajú vždy pri ich prvom použití alebo dovoze; 
okrem opakovane použiteľných drevených paliet, ktoré sa uvedú, až keď sa stanú 
odpadom.  

Čiže ak vyplníte vo výkaze stĺpec s obalmi naplnenými nebezpečnými látkami alebo 
stĺpec určený na opakovane použiteľné obaly, musí byť v prvom rade súčasne táto 
hmotnosť započítaná aj v príslušnom stĺpci (výroba, dovoz resp. vývoz) z ktorých sa 
určuje uvedenie na trh SR. 

2. Výkaz spotrebiteľských obalov  

Výkaz spotrebiteľských obalov obsahuje tieto položky - stĺpce:  

A - obalový materiál - komodity uvádzané Vašou spoločnosťou na trh SR 

B - výroba - táto hodnota predstavuje to množstvo obalov, ktoré Vaša spoločnosť nakúpi 
alebo vyrobí a použije na zabalenie výrobkov (balič) alebo do nich výrobky plní (plnič) 
a ďalej predáva; vrátane prázdnych obalov, ktoré ste poskytli konečnému používateľovi 
na bezprostredné zabalenie tovaru; vrátane obalov naplnených nebezpečnými látkami a 
opakovane použiteľných obalov, ktoré sú iba prvý krát použité, okrem opakovane 
použiteľných drevených paliet, ktoré sa uvedú, až keď sa stanú odpadom  

C - dovoz - predstavuje množstvo obalov alebo výrobkov balených v obaloch, ktoré Vaša 
spoločnosť dovezie na územie SR z krajín mimo EÚ alebo prepraví na územie SR cez 
hranicu z členskej krajiny EÚ; vrátane obalov naplnených nebezpečnými látkami a 
opakovane použiteľných obalov, ktoré sú iba prvý krát použité, okrem opakovane 
použiteľných drevených paliet, ktoré sa uvedú, až keď sa stanú odpadom  

D - vývoz - predstavuje to množstvo obalov alebo výrobkov balených v obaloch, ktoré 
Vaša spoločnosť prepraví cez hranicu do členských krajín EÚ alebo vyvezie do krajín 
mimo EÚ; vrátane obalov naplnených nebezpečnými látkami a opakovane použiteľných 
obalov, ktoré sú iba prvý krát použité, okrem opakovane použiteľných drevených paliet, 
ktoré sa uvedú, až keď sa stanú odpadom  

E - základ pre povinnosť zhodnotenia a recyklácie - predstavuje to množstvo obalov, 
pre ktoré Vašej spoločnosti vyplýva povinnosť zabezpečiť zber, zhodnotenie alebo 
recykláciu odpadov z obalov v plnom rozsahu, minimálne vo výške záväzných limitov 
podľa zákona o odpadoch. Pri vypĺňaní online výkazu sa tento stĺpec prepočíta 
automaticky, teda tento stĺpec nevyplňujete!  

F - opakovane použiteľné obaly - táto hodnota predstavuje množstvo opakovane 
použiteľných obalov, ktoré boli uvedené na trh SR prvý krát; okrem opakovane 
použiteľných drevených paliet, ktoré sa uvedú, až keď sa stanú odpadom  



G - obaly naplnené nebezpečnými látkami - predstavuje množstvo obalov 
naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli uvedené na trh SR. Množstvo obalov musí 
byť zároveň uvedené aj v stĺpci B „Výroba (Zabalenie)“, resp. C „Dovoz“, poprípade D 
„Vývoz“.  

Uvádza sa množstvo obalov v tonách, zaokrúhlené na tri desatinné miesta.  

Po vyplnení uvedených políčok stlačte tlačidlo Uložiť a pokračovať umiestené v pravom 
dolnom rohu okna.  

 

 

Výkaz spotrebiteľských obalov 

 

 

 

 



3. Výkaz skupinových a prepravných obalov  

Spôsob vypĺňania výkazu skupinových a prepravných obalov je úplne identický s 
výkazom spotrebiteľských obalov. Používame totožnú metodiku ako pri výkaze 
spotrebiteľských obalov.  

 

Výkaz skupinových a prepravných obalov 

Po vyplnení výkazu skupinových a prepravných obalov stlačte tlačidlo Uložiť a 
pokračovať umiestené v pravom dolnom rohu okna.  

 

 

 

 

 

 

 



4. Evidencia plastových tašiek  

Za plastové tašky je potrebné viesť aj samostatnú evidenciu v kusoch aj kilogramoch 
a rozdeliť ich podľa hrúbky, preto sa dodatočne vyplňujú v samostatnej tabuľke. 

 

Evidencia plastových tašiek 

Za plastové tašky sa HMOTNOSŤ ZADÁVA V KILOGRAMOCH! Nie v tonách, ako je to 
pri štandardných výkazoch za spotrebiteľské a skupinové a prepravné obaly. 

Dôležité je, že hmotnostné údaje vyplnené v tabuľke „Evidencia za plastové 
tašky“ musia byť zároveň vyplnené aj vo výkaze za spotrebiteľské, resp. skupinové 
a prepravné obaly, nakoľko tabuľka „Evidencia za plastové tašky“ slúži len na štatistické 
účely. Povinnosti zabezpečenia zberu a zhodnotenia sú ale vztiahnuté aj na tieto tašky, 
a preto ich hmotnosť musí byť uvedené aj vo výkaze za spotrebiteľské, resp. skupinové 
a prepravné obaly. 

Stĺpec A riadok „< 15 mikrometrov“ – sem patria veľmi ľahké 
plastové tašky, ktoré majú hrúbku steny menej ako 15 
mikrometrov, t.j. mikroténové vrecká (s uchami aj bez úch).  

 



Stĺpec A riadok „15 – 50 mikrometrov“ – sem patria ľahké 
plastové  tašky, ktoré majú hrúbku steny od 15 do 50 
mikrometrov, t.j. tenké igelitky.  

 

Stĺpec A riadok „≥ 50 mikrometrov“ – sem patria plastové tašky, 
ktoré majú hrúbku steny 50 a viac mikrometrov, t.j. hrubé igelitky.  

 

Stĺpec B „Výroba“ – uvádza sa počet kusov plastových tašiek danej hrúbky, ktoré boli 
použité na zabalenie alebo boli poskytnuté zákazníkovi na mieste predaja tovaru 
alebo výrobkov. 

 
Stĺpec C „Dovoz“ – uvádza sa počet kusov plastových tašiek danej hrúbky, ktoré boli 
dovezené /prepravené na územie SR zo zahraničia a už počas dovozu/prepravy boli 
použité ako obal tovaru. 

 
Stĺpec D „Vývoz“ – uvádza sa počet kusov plastových tašiek danej hrúbky, ktoré boli 
vyvezené /prepravené z územia SR do zahraničia a už počas vývozu/prepravy boli 
použité ako obal tovaru. 

 
Stĺpec E „Uvedené na trh“ – uvádza sa počet kusov plastových tašiek danej hrúbky, 
ktoré boli uvedené na trh SR. Pri vypĺňaní online výkazu sa tento stĺpec prepočíta 
automaticky, teda tento stĺpec nevyplňujete!  

 
Stĺpec F „Hmotnosť“ – uvádza sa celková hmotnosť plastových tašiek danej 
hrúbky V KILOGRAMOCH, vztiahnutá k počtu kusov plastových tašiek danej hrúbky 
uvedených v stĺpci E  
 
 
Po vyplnení výkazu za plastové tašky stlačte tlačidlo Uložiť a pokračovať umiestené v 
pravom dolnom rohu okna.  

Je potrebné vyplniť množstvá v kilogramoch aj v kusoch!  

  



5. Evidencia opakovane použiteľných obalov – 
POZOR!!! nová povinnosť 
Od 1.1.2021 je zavedená nová evidenčná povinnosť ohľadne opakovane 
použiteľných obalov. Práve z dôvodu optimalizácie a uľahčenia vykazovania nových 
požadovaných údajov, sme pristúpili k deleniu zvlášť na skupinu spotrebiteľských 
obalov a na skupinu skupinových a prepravných obalov, aby sa niektoré údaje 
z vyplneného výkazu automaticky preniesli do Evidencie opakovane použiteľných 
obalov.  

 

Evidencia opakovane použiteľných obalov 

 
Stĺpec B „Všetky spotrebiteľské obaly“ – uvádza sa hmotnosť všetkých 
spotrebiteľských obalov, t. z. opakovane použiteľných spotrebiteľských obalov a 
jednorazových spotrebiteľských obalov, ktoré sú prvýkrát uvedené na trh. 
  
Stĺpec C „Opakovane použiteľné spotrebiteľské obaly“ – uvádza sa  hmotnosť  len  
opakovane použiteľných spotrebiteľských obalov, ktoré sú prvýkrát uvedené na trh.  
 
Ak ste korektne vyplnili v predchádzajúcej časti Výkaz spotrebiteľských obalov, 
relevantné požadované údaje v Evidencii opakovane použiteľných obalov budú 
automaticky prenesené do stĺpca B a C.  



 
Stĺpec D „OBEHY - Všetky opakovane použiteľné obaly“- uvádza sa počet  obehov  
všetkých  opakovane použiteľných obalov (spotrebiteľských, skupinových aj 
prepravných spolu).  
 
Stĺpec E „OBEHY - Všetky opakovane použiteľné spotrebiteľské obaly“- uvádza sa  
počet  obehov  všetkých opakovane použiteľných spotrebiteľských obalov.  

6. Predbežná kalkulácia za služby  
V nasledujúcom kroku je predbežná kalkulácia za vyplnený Výkaz spotrebiteľských 
obalov, za Výkaz skupinových a prepravných obalov a ich sumarizácia. Cena za službu 
je vypočítaná ako súčin kladného základu pre povinnosť zhodnotenia a recyklácie (stĺpec 
E vo výkaze obalov) a cenníkovej ceny služby. Na túto sumu Vám bude vystavená a 
zaslaná faktúra.  

V tejto fáze je možné zmeniť niektoré údaje, ktoré ste zadali vo výkaze, na to slúži 
tlačidlo Krok späť, ktorým sa môžete vrátiť na Vami zadávané výkazy.  

Po prezretí tejto obrazovky stlačte tlačidlo Ďalej umiestené v pravom dolnom rohu okna.  

 

 



 

Predbežná kalkulácia za služby 

7. Odoslanie výkazu 
Ak si želáte výkaz odoslať, kliknite na tlačidlo Odoslať výkaz 

 

Zobrazenie možnosti na odoslanie výkazu 



8. Potvrdenie o zaslaní výkazu a evidencia 
zaslaných výkazov 
Oznámenie na obrázku nižšie znamená, že výkaz bol úspešne zaslaný do nášho 
informačného systému na spracovanie. Následne po zaevidovaní Vám príde e-
mail s vygenerovaným výkazom vo formáte pdf.  

Podaný a zaevidovaný výkaz sa Vám v systéme partnerského konta bude 
zobrazovať ako uložený vo formáte pdf.  

 

 
Zobrazenie informácie, že výkaz bol úspešne odoslaný na spracovanie 

 

 
Zobrazenie archivácie podaných výkazov 

Jednotlivé výkazy sa Vám v tejto forme budú archivovať a budete k nim mať prístup.   

 

 
 

 


