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Potravinárska komora Slovenska
 – základné údaje

Najdôležitejšou prioritou, ku ktorej smerujú všetky aktivity 
PKS, je ochrana spoločných záujmov potravinárskeho 
priemyslu.

• PKS má 52 členov, z toho sú 7 kolektívni členovia

• Podiel potravinárskych spoločností združených v PKS na 
celkovom obrate potravinárskeho priemyslu na Slovensku je 
vyšší ako 60%
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Európske potravinárstvo – základné údaje
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Zdroj: FoodDrink Europe

• Najväčšie 
spracovateľské 
odvetvie v EÚ

• Najväčší 
zamestnávateľ 
v EÚ

• Pozitívna 
bilancia 
zahraničného 
obchodu



Hrubá potravinárska produkcia za rok 2016

• Porovnateľne 
veľké Dánsko 
má 5-
násobne 
vyššiu 
produkciu, 
Írsko 8-
násobne

• Česká 
republika má 
3-násobne 
vyššiu hrubú 
produkciu
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Vývoj zahraničného agropotravinárskeho 
obchodu 

• Saldo 
zahraničného 
obchodu s 
potravinami za 
obdobie január až 
október 2018 
zvýšilo na 1,397 
miliardy eur
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Zdroj: Zelená správa 2018



Vývoj zahraničného obchodu s potravinami
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Zdroj: Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka, 
Priebežná správa, Útvar hodnota za peniaze MF SR



Celkový podiel slovenských výrobkov na 
regáloch 
predajní v SR - 2018

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

50,0% 46,0% 44,0% 43,2% 39,6% 38,5% 37,2% 37,7%

50,0% 54,0% 56,0% 56,8% 60,4% 61,5% 62,8% 62,3%

slovenské zahraničné

Oproti 
predch. 

roku

- 4,0 
p.b.

- 2,0 
p.b.

- 0,8 
p.b.

- 3,6 
p.b.

- 1,1 
p.b.

-1,3 
p.b.

+0,5 
p.b.

• Báza N=360 predajní
• Pozn.: * p.b. = percentuálne body

37,7 %



Podiel slovenských výrobkov na regáloch 
predajní v SR podľa kategórií 

mlieko

vody a minerálky neochut. a ochutené

pivo

víno

liehoviny a destiláty

mäsové výrobky (balené, nemrazené)

mliečne výrobky - ostatné

mliečne výrobky - prírodné syry

cestoviny

spracované produkty

trvanlivé pečivo (balené)

nealko

cukrovinky - čokoládové

konzervované produkty

oleje

cukrovinky - nečokoládové

67%

55%

49%

49%

49%

47%

46%

42%

38%

32%

26%

23%

18%

13%

10%

9%
38%

+2

+1

-1

-3

-1

+1

0

+2

-1

0

0

-1

0

-1

+1

0

vs. 2017

• Báza N=360 predajní Pokles resp. nárast 
o viac ako 2p.b.
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Podiel slovenských výrobkov na regáloch 
predajní v SR podľa reťazcov

Báza N=360 predajní, Tesco: N=81/87/96/87/92/86/83, COOP Jednota: N=79/83/73/81/77/79/79, Billa: N=32/30/29/37/36/36/37, Kaufland: N=59/59/61/56/62/64/65, Lidl: 
N=64/61/62/62/67/65/66, CBA: N=40/34/34/33/23/29/28, Metro: N=5/6/6/4/3/1/3

42 %

16 %

56 % 40 % 37 %

50 % 36 %
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Nitra

Banská
Bystrica

Košice

Prešov
Žilina

Trenčín

Bratislava
Trnava

Podiel slovenských výrobkov na regáloch 
predajní v SR podľa krajov

35 %

38 %

34 %

37 %

40 % 38 %

35 %

44 %

37,7 %
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 Podiel vystavenia slovenských výrobkov v roku 2018 dosiahol 37,7 %, 
čo je mierny nárast v porovnaní s rokom 2017.

 Dlhodobé merania od roku 2011 ukazujú, že podiel vystavenia 
slovenských potravín do roku 2017 permanentne klesal 

(z 50 % na 37,2%), v roku 2018 sa tento pokles zastavil a nastal mierny rast. 

 Najvyšší podiel zastúpenia slovenských výrobkov na regáloch je v kategóriách 
mlieko, vody/minerálky, víno, pivo, liehoviny a destiláty. 

 Najmenej zastúpené slovenské výrobky sú v rámci kategórií cukrovinky 
nečokoládové, oleje, konzervované produkty a cukrovinky čokoládové.

 Najviac slovenských potravín je zastúpených na regáloch reťazcov COOP 
Jednota (56%) a CBA (50%), najmenej v reťazci Lidl (16%). V žiadnom reťazci 

(okrem Metra) nebol zaznamenaný pokles podielu SK výrobkov. 

Kľúčové zistenia – podiel slovenských výrobkov



Legislatíva
• Národná, európska, notifikácie národných predpisov 

členských štátov Európskej únie

• Národná legislatíva
– Komunikácia s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka na profesionálnej úrovni

– Problémové – poslanecké návrhy, bez predchádzajúcej 
vyčerpávajúcej diskusie a dôkladného zhodnotenie vplyvov 
na potravinárske podniky

– Výber tém, ktoré sú z pohľadu komunikácie vďačnou 
témou (súkromné pálenie alkoholu, zálohovanie PET fliaš, 
zdanenie sladených nápojov)
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Legislatíva v súvislosti s potravinami 
2018/2019
1. Návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchode 

s potravinami (v NR SR)

2. Návrh zákona o marketingovom fonde (diskusia na 
MPRV SR)

3. Zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov 
(poslanecký návrh)

4. Návrh zákona o cenách (poslanecký návrh)
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Legislatíva v súvislosti s potravinami 
2018/2019
5. Súkromné pálenie alkoholu (poslanecký návrh)

6. Školské mlieko

7. Zákon o hazardných hrách

8. Zamestnávanie cudzincov

9. E-kasy

10. Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje (MPK)
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Legislatíva EÚ v súvislosti s potravinami 
2018/2019 

• Revízia všeobecného potravinového práva

• Návrh smernice o nekalých obchodných praktikách v 
dodávateľsko-odberateľských vzťahoch v potravinovom 
reťazci

• Európske potravinové právo
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Aktuálne úlohy výroby a predaja 
potravinárskych výrobkov v SR



Základné východiská
• Slovensko je v hrubej potravinárskej produkcii na chvoste 

krajín EÚ

• Neustále sa zvyšuje negatívne saldo zahraničného obchodu 
s potravinami, za rok 2017 dosiahlo už 1,4 mld. eur

• Slovensko sa prepadá v rebríčkoch ekonomickej stability a 
kvality podnikateľského prostredia

• V roku 2017 nebol poskytnutý ani jeden investičný stimul 
pre potravinársky priemysel
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Základné východiská

• 2018 - Nová vláda s totožným programovým vyhlásením, v 
ktorom je potravinárstvo označené za strategické odvetvie 
národnej ekonomiky

• Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily

• Silné postavenie obchodných reťazcov v SR

• Nepredvídateľnosť legislatívnych návrhov (poslanecké 
návrhy)

18



Prínos potravinárskej výroby pre spoločnosť

• Zabezpečenie potravinovej sebestačnosti

• Rozvoj regiónov (potravinárska výroba aj v malých obciach)

• Spracovanie lokálnej produkcie z prvovýroby – pridaná 
hodnota sa bude tvoriť na Slovensku

• Rozvoj ostatných oblastí – poľnohospodárstvo, 
maloobchod, služby

• Rozvoj talentov
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Vízia potravinárskeho priemyslu 2030

Moderné, konkurencieschopné 
priemyselné odvetvie, 
ponúkajúce zdravé, inovatívne 
výrobky, so zníženým dopadom 
priemyselnej výroby na životné 
prostredie.
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Stratégia na dosiahnutie vízie

Zvýšiť 
potravinársku 
produkciu na 
Slovensku  
                

Zvýšiť 
potravinársku 
produkciu na 
Slovensku  
                

Zavádzať 
inovácie a 
výsledky 
výskumu do 
praxe 

Zavádzať 
inovácie a 
výsledky 
výskumu do 
praxe 

Zlepšovať 
podnikateľské
prostredie
na Slovensku

Zlepšovať 
podnikateľské
prostredie
na Slovensku
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Zvýšenie potravinárskej produkcie na Slovensku      
         
Zvýšenie potravinárskej produkcie na Slovensku      
         
• Aktívna spolupráca s Ministerstvom pôdohospodárstva 

ohľadom štátnej pomoci pre potravinársky priemysel – 
zásada: nie veľké finančné čiastky malému počtu 
podnikateľov, ale menšie čiastky väčšiemu počtu podnikov
• Úverový program pre potravinársky priemysel poskytnutý 

Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou

• Aktívne sledovať a uchádzať sa o prebiehajúce výzvy na 
nenávratné finančné príspevky, eurofondy na technologickú 
obnovu

• Aktívne spolupracovať s Ministerstvom hospodárstva SR 
ohľadom poskytovania investičnej pomoci pre potravinársky 
priemysel

• Aktívna spolupráca s obchodnými reťazcami – hľadanie 
konkrétnych možností na zalistovanie nových výrobkov a 
zavádzanie nových dodávateľov
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• Aktívna spolupráca s akademickou obcou ohľadom 
možností na inovácie výrobkov, nové materiály pre 
potravinársky priemysel

• Vytvoriť platformu na zdieľanie aktuálnych vedeckých 
poznatkov a byť nápomocní pri ich zavádzaní do praxe

• Dávať podnety na nový výskum vzhľadom na aktuálne 
trendy a potreby (výživa, životné prostredie)

• Zúčastňovať sa pracovných skupín v rámci operačných 
programov

Zavádzať inovácie a výsledky výskumu do praxe Zavádzať inovácie a výsledky výskumu do praxe 
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• Aktívne podávať návrhy na zlepšenie podnikateľského 
prostredia na Slovensku (odstraňovanie administratívnej 
záťaže, daňové, odvodové a pod.)

• Aktívne sa zapájať do komunikácie ohľadom zamestnanosti 
a vzdelávania

• Aktívne komunikovať moderné trendy a dosiahnuté 
inovácie potravinárskych podnikov

• Aktívne komunikovať dosiahnuté výsledky ohľadom 
kľúčových tém pre potravinárske podniky (reformulácia, 
znižovanie soli, cukru, výživa)

Zlepšovať podnikateľské prostredie na SlovenskuZlepšovať podnikateľské prostredie na Slovensku
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Strategické výzvy na rok 2019

• Príprava Strategického plánu SR v rámci 

budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky 

EÚ 

• Systémová podpora potravinárskeho priemyslu 

zo zdrojov MPRV SR

– úverový program pre potravinárov

– Marketingový fond 



Ďalšie strategické výzvy na rok 2019

• Diskusia k zavedeniu zálohového systému na 

PET fľaše a plechovky

• Diskusia o dani zo sladených nápojov

• Nové sociálne balíky vlády (športové poukazy a 

pod.)

• Podpora inovácií v potravinárstve – Cena 

Potravinárskej komory Slovenska
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Ďakujem za pozornosť

venhartova@pks.sk
www.potravinari.sk 

mailto:venhartova@pks.sk
http://www.potravinari.sk/

