


1 / Expedícia / Miesto

Mincovňa Kremnica š.p., hlavný vjazd zo Štefánikovho nám. 
Štefánikovo námestie je historickým jadrom mesta, na ktorom je 
možné platené parkovanie v obmedzenom rozsahu. Najstaršia 
časť areálu Mincovne je z roku cca 1430, je zaradená na zoznam 
Európskeho dedičstva a z toho vyplývajú aj priestorové obmedzenia. 

1 / Expedícia / Čas

V čase určenom Finančným riaditeľstvom v rozmedzí 7:30 – 15:30. Mincovňa je podnik so špeciálnym 
režimom. Doteraz sme povoľovali vjazd vozidlám len výnimočne. Preto bude potrebné, aby ste pri dohadovaní 
odberu nahlásili presné údaje o osobách (meno, ČOP) a vozidle (typ, EVČ), ktoré prídu KZ prevziať (iné osoby 
a vozidlá nebudú do podniku vpustené!), v areáli podniku sa riadili inštrukciami strážnej služby a pohybovali 
len po určenej trase a zbytočne nezastavovali.

Zacúvanie k odberu KZ

Mincovňa Kremnica,
 štátny podnik, 

Štefánikovo námestie 25/24, 
967 01 Kremnica

GPS: 
48°42’18.74”N; 18°54’59.26”E



2 / Balenie

Druhy KZ sú popísané vyhláškou.

Najmenším balením je balík. Tento obsahuje vždy 500 ks KZ a 
navrchu je informačný štítok rovnakého rozmeru, ktorý obsahuje 
nasledovné informácie:
 - hierarchický kód HK1 
    - rozpätie ID kódov
     - popis druhu tabakových KZ

Balíky sú prepáskované priesvitnou plastovou páskou.

    - hierarchický kód HK2 / Obrázok 1 /, ktorý v ES KZ obsahuje  
       informáciu, ktoré ID kódy balík obsahuje
   - rozpätie ID kódov
    - popis druhu tabakových KZ

Obrázok 1

Balíky sú balené do malej krabice v počtoch, ktoré závisia od ich rozmeru:

Tabakové výrobky

20 x 44 mm

225 x 215 x 55 mm

25 000 ks

1,865 kg

Alkohol Alkohol Typ Kontrolnej známky / KZ /

16 x 90 mm 16 x 55 mm Rozmer Kontrolnej známky

218 x 185 x 60 mm 218 x 230 x 60 mm Rozmer malej krabice

13 000 ks 26 000 ks Počet KZ v krabici

1,650 kg 1,985 kg Hmotnosť malej krabice

Alkohol Alkohol

16 x 210 mm 16 x 150 mm

218 x 215 x 60 mm 218 x 155 x 60 mm

6 500 ks 6 500 ks

1,890 kg 1,345 kg

2 / Balenie

Malé krabice obsahujú všetky KZ jedného druhu. 
Sú zalepené jednorázovou bezpečnostnou páskou  
a zboku opatrené nálepkou / Obrázok 1 /, ktorá 
obsahuje nasledovné informácie:
 - hierarchický kód HK2, ktorý v ES KZ obsahuje  
      informáciu, ktoré ID kódy balík obsahuje
  - rozpätie ID kódov
  - popis druhu tabakových KZ

8 malých krabíc môže byť zabalených do veľkej 
krabice 465 x 475 x 135 mm. Na palete o rozmeroch 

500 x 950 mm je naložených 10 veľkých krabíc, 
ktoré sú prepáskované.

V prípade, že sortiment bude rovnaký, bude veľká 
krabica opatrená nálepkou s HK3. Veľké krabice 
budú slúžiť na expedíciu. V prípade, že odberateľ 
bude odoberať rôzny sortiment v počte menšom 
ako veľká krabica, môže byť táto použitá ako 
expedičné balenie. V takom prípade nebude mať 
HK3, ale kód objednávky.

Plynulosti výroby a expedície by veľmi pomohlo, pokiaľ budú objednávky jednotlivých druhov 
pokiaľ možno násobkami niektorej z možností balenia:

Tabakové výrobky

2 000 000 ks - paleta 
200 000 ks - veľká krabica 
25 000 ks -malá krabica

500 ks - balík

Alkohol 16 x 90 mm

1 040 000 ks - paleta 
104 000 ks - veľká krabica
13 000 ks - malá krabica

500 ks - balík

Alkohol 16 x 55 mm  

2 080 000 ks - paleta
208 000 ks - veľká krabica
26 000 ks -malá krabica

500 - balík

Alkohol 16 x 210 mm
 

520 000 ks - paleta
52 000 ks - veľká krabica
6 500 ks- malá krabica

500 ks - balík

Alkohol 16 x 150 mm
 

520 000 ks - paleta
52 000 ks - veľká krabica
6 500 ks- malá krabica

500 ks - balík



3 / Dizajny Kontrolných známok

Dizajny Kontrolných známok na tabakové výrobky: 

Dizajny Kontrolných známok na alkohol: 

Cigarety
20 x 44 mm

Cigara
20 x 44 mm

20 x 44 mm 20 x 44 mm 20 x 44 mm

Alkohol
16 x 150 mm

Alkohol
16 x 210 mm

Alkohol
16 x 55 mm

Alkohol
16 x 90 mm

3 / Dizajny Kontrolných známok

Cigarka
20 x 44 mm

Tabak
20 x 44 mm



4 / Ochranné prvky

Ochranné prvky môžeme rozdeliť do 4 úrovní:

1) Viditeľné voľným okom:

a) ID kód b) hĺbkotlač d) ochranné 
vlákno v papieri

e) latent image

3) Viditeľné s pomocou špeciálnych zariadení

2) Viditeľné s pomocou dostupných zariadení

b) UV vlákna v papieri 
(s UV lampou)

c) mikrotexty a mikrogiloše 
(s lupou)

a) UV farba 
(s UV lampou)

4 / Ochranné prvky



1. Môžem si odobrať menej ako 500 ks KZ?
Nie. KZ sa tlačia a spracovávajú v štósoch po 500 hárkov 
a tomu je prispôsobené aj automatické prideľovanie 
hierarchických kódov.

2. Môžu byť v 1 balíku zmiešané viaceré druhy KZ?
Nie. Dôvody sú rovnaké ako v predchádzajúcej odpovedi.

3. Prečo netvoria ID kódy nepretržitú postupnosť?
Pri tlači ID kódy nepretržitú radu tvoria, ale niektoré 
hárky môžu byť po tlači vyradené z dôvodu zlej 
čitateľnosti kódu. Tieto sa už nedajú dodatočne dotláčať 
a vkladať do vnútra štósov. 

4. Budú na seba ID kódy v malej krabici číselne nadväzovať?
Áno. Všetky balíky v malej krabici budú pochádzať  
z rovnakého štósu. 

5. Budú na seba ID kódy vo veľkej krabici číselne 
nadväzovať?
Väčšinou nie. Bude to možné len vtedy, keď do veľkej 
krabice pôjdu malé krabice z rovnakého štósu. Len 
tabakové a liehové rozmeru 16 x 150 mm sa pri tlači 
nebudú miešať s iným sortimentom (kvôli využiteľnosti 
plochy papiera a tlačovej plochy). A nesmie dôjsť  
k poškodeniu nejakých balíkov pri rezaní a balení.  
V takom prípade bude malá krabica nekompletná  
a bude sa používať na výdaj jednotlivých balíkov.

6. Ako dlho bude trvať preberanie?
Nikdy sme to nerobili, takže máme menej skúseností 
než odberatelia. Zámer je taký, že expedícia a protokol 
budú pripravené vopred. Preto očakávame, že viac 
času zaberie kvalitatívna a množstevná prebierka  

zákazníkom. K dispozícii bude malá počítačka, ktorá 
dokáže prepočítať KZ v balíku. V expedičnom priestore 
zatiaľ neplánujeme mať žiadne dobaľov acie zariadenie 
na rozbalené krabice.

7. Aké sú možnosti výroby KZ iného rozmeru alebo 
dizajnu? 
Odlišné vzory KZ by sa museli tlačiť a spracovávať 
oddelene. Minimálne efektívne množstvo pre ofsetovú 
linku sú 2 štósy (1000 hárkov). Museli by sa vyrobiť 
zvláštne ofsetové platne (znesiteľný náklad), prestaviť 
ofsetovú linku, pri liehových sú potrebné aj zvláštne 
platne na hĺbkotlač (30.000 €!). Musí sa preprogramovať 
digitálna linka (cenu zatiaľ nevieme). Nakoniec by ich 
muselo schváliť Colné laboratórium. Čiže technicky to 
možné je, ale sú s tým spojené určité náklady, ktoré sú 
pre menšie množstvá dosť vysoké.

8. Prečo nie sú k dispozícii KZ rozmeru 12 x 70 mm  
resp. 12 x 45 mm?
Minimálna šírka KZ 16 mm umožňuje tlačiť väčšie 
čiarové kódy a znižuje tak nároky na ich tlač  
a čitateľnosť. To v konečnom dôsledku šetrí náklady 
tlačiarni aj odberateľom, ktorí s nimi budú pracovať. 
Rozmer 12 x 45 mm ani neposkytuje dostatočnú plochu 
pre všetky ochranné prvky v takom rozsahu, aby boli 
detekovateľné aj v teréne.

9. Je možné objednať si dodanie KZ na požadovanú 
adresu?
Mincovňa takúto službu neposkytuje a zatiaľ sme 
nepočuli o nikom, kto by sa na to nechal uhovoriť. 
Vieme o rokovaniach so Slovenskou poštou, ktorá 
možno takýto produkt pripraví.

4 / Často kladené otázky 5/ Reklamácie

Napriek vyspelým technológiám môže pri veľkých 
objemoch výroby nastať chyba, ktorú sa nám 
nepodarí zachytiť. Napríklad ofsetová linka vytlačí 
4 hárky veľkosti B2 za sekundu. Počet hárkov sú 
milióny ročne. Preto, žiaľ, nastanú situácie, že 
odberatelia nedostanú 100% produkt a majú právo 
na reklamáciu.

V prípade kvalitatívnej reklamácie musia doniesť 
vadné KZ na analýzu a buď im budú vrátené alebo 
vymenené.

Zložitejšia situácia nastane pri množstevnej 
reklamácii. Veľmi ťažko sa dokazujú chýbajúce kusy 
pri rozbalenej krabici, ktorá už bola mimo priestoru 
Mincovne. Balíčky KZ sa vyrábajú rezaním z veľkých 
štósov. Pokiaľ chýbajú nejaké kusy v balíčku, 
museli chýbať celé hárky v štóse. Z každého štósu 
hárkov vyrábame niekoľko malých krabíc KZ. Pokiaľ 
odberateľ zistí chýbajúce kusy, prosíme o okamžitú 
informáciu o kóde krabice (HK2). Podľa našej 
evidencie zistíme kódy ostatných malých krabíc  
z rovnakého štósu. Pokiaľ sa niektorú z nich 
podarí zastihnúť neotvorenú a skontrolovať ju  
v Mincovni, vieme uznať aj množstevnú reklamáciu 
na všetky malé krabice.

Pre Mincovňu Kremnica bude distribúcia KZ 
odberateľom úplne novou činnosťou, s ktorou 
nemáme žiadne skúsenosti. Preto sa vopred 
ospravedlňujeme za prípadné problémy, ktoré nás na 
začiatku vzájomne čakajú a veríme, že sa systém čo 
najskôr zabehne k obojstrannej spokojnosti. Veríme, 
že k tomu prispeje aj táto informačná brožúrka.

S niektorými odberateľmi sme už rok v kontakte  
a od začiatku projekt pripomienkovali priamo alebo 
prostredníctvom rôznych združení. S niektorými 
sme doteraz do kontaktu neprišli a Vaše otázky 
nepoznáme. 

 Pokiaľ budete mať nejaké otázky, viac informácií získate 
na tlaciaren@mint.sk ,

alebo Vám ich poskytne pani Hrúzová: 

t.č.: 045 / 678 78 71 alebo 045 / 678 78 37,
mobil: 0905 513 875.



Mincovňa Kremnica,
 štátny podnik, 

Štefánikovo námestie 25/24, 
967 01 Kremnica

www.mint.sk

Vytlačila Mincovňa Kremnica


