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Príhovor prezidenta PKS
Vážení členovia Potravinárskej komory Slovenska,
máme za sebou ďalší rok plný zásadných legislatívnych zmien pre potravinársky
priemysel, v ktorých mala Potravinárska komora Slovenska významnú úlohu.
Pokiaľ sa pozrieme na základné makroekonomické ukazovatele potravinárskeho
priemyslu, musím skonštatovať, že momentálne sa plne prejavuje dlhoročný
nezáujem o naše odvetvie zo strany štátnych inštitúcií, ako aj dôsledky presunu
finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka na roky 2014 – 2020, kedy prišiel
druhý pilier, z ktorého je financovaný aj potravinársky priemysel, skoro o pol miliardy
eur. Podfinancované odvetvie nedokáže čeliť tvrdej konkurencii dovezených potravín,
čo sa odrazilo na medziročnom zvýšení negatívneho salda zahraničného obchodu
s potravinami o 19 percent. Zároveň došlo od roku 2015 k prepadu potravinárskej

Daniel Poturnay
Prezident
Potravinárskej
komory
Slovenska

produkcie o 700 miliónov eur. K tejto situácii neprispievajú ani sociálne balíky
prijímané vládou Slovenskej republiky, kedy musíme čeliť zvyšujúcim sa príplatkom
za prácu nadčas, cez víkendy a počas sviatkov, zvyšujúcej sa minimálnej mzde či
ďalším sociálnym opatreniam ako sú dovolenkové poukazy. Potravinárska komora
Slovenska pristupovala veľmi pragmaticky aj k návrhu zákona o špeciálnom odvode
obchodných reťazcov, keď zdôrazňovala, že odvod sa v prvom rade dotkne
dodávateľov potravín a konečných spotrebiteľov. Keďže všetky tieto opatrenia sa
dotýkajú aj obchodu, dôsledkom je, že potraviny medziročne zdraželi o 5,4 percenta
a ceny potravín narástli v Slovenskej republike najrýchlejšie zo všetkých členských
krajín Európskej únie.

10. apríla 2019

Na druhej strane musím zdôrazniť, že komunikácia s najvyššími predstaviteľmi
štátnych inštitúcií sa v minulom roku maximálne zintenzívnila. Spolu s ďalšími
zástupcami agrárnych samospráv združených v Rade poľnohospodárskych
a potravinárskych samospráv SR sme sa stretli s J.E. prezidentom Slovenskej
republiky Andrejom Kiskom, premiérom Petrom Pellegrinim, a na pravidelnej báze sa
stretávame aj s podpredsedníčkou vlády a ministerkou pôdohospodárstva Gabrielou
Matečnou. Na všetkých týchto rokovaniach upozorňujeme na problémy
potravinárskeho priemyslu a predkladáme konkrétne návrhy na pomoc nášmu
odvetviu. Robíme všetko pre to, aby konkrétne opatrenia boli predstavené ešte
v tomto roku.
Napriek naozaj ťažkému obdobiu pevne verím, že naše odvetvie konečne získa
adekvátnu podporu a pozornosť zo strany vlády Slovenskej republiky. Potravinárska
komora Slovenska je pripravená naďalej verejne presadzovať záujmy celého odvetvia
a pokračovať vo svojom základnom poslaní.
Dovoľte mi popriať Vám všetkým úspešný rok 2019.
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Základné informácie o PKS
Potravinárska komora Slovenska (PKS) je záujmovým združením právnických
osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom
podpory a ochrany podnikania svojich členov v záujme rozvoja a zveľaďovania

Najdôležitejšou
prioritou, ku

potravinárstva v Slovenskej republike a spolupráce pri obhajovaní spoločných
záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií.

ktorej smerujú

PKS vznikla v septembri 2002 v Bratislave. Od svojho vzniku sa vypracovala na

všetky aktivity

najväčšiu a najreprezentatívnejšiu organizáciu, ktorá zastupuje záujmy potravinárov

PKS, je ochrana
spoločných
záujmov
potravinárskeho
priemyslu.

na Slovensku. PKS je hlasom potravinárskych firiem, distribútorov potravín,
zamestnávateľov a exportérov, prispievajúcim k tvorbe legislatívy, podporujúcim
konkurencieschopnosť priemyslu, ochranu spotrebiteľa, životného prostredia, kvalitu
výrobkov, potravinovú bezpečnosť a trvalo udržateľný rozvoj. Svoje aktivity zameriava
tiež na osvetu spotrebiteľa o vyváženej výžive, zdravom životnom štýle a zvyšovaní
pohybovej aktivity.
Dôležitým poslaním PKS je náležité sprístupňovanie európskych informácií
podnikateľskej a spotrebiteľskej verejnosti. PKS je od polovice roka 2004 členom
Európskej konfederácie výrobcov potravín a nápojov (FDE/FoodDrinkEurope). PKS
je od 1.1.2016 jediným zástupcom potravinárskeho priemyslu vo FDE za
Slovenskú republiku.
PKS napĺňa svoje poslanie a ciele predovšetkým prostredníctvom pripomienkovania
návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov vo všetkých fázach legislatívneho
procesu, prípravy stanovísk k aktuálnym problémom potravinárskeho priemyslu,
zverejňovaním tlačových správ k aktuálnym problémom potravinárskeho priemyslu,
komunikáciou s médiami, spoluprácou s členskou základňou a spoluprácou s
domácimi, zahraničnými a medzinárodnými profesijnými združeniami.
PKS zastupuje záujmy svojich členov v nasledovných organizáciách a
pracovných skupinách:
•

Republiková únia zamestnávateľov

•

Rada pre reklamu

•

Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv

•

Rada pre potravinárstvo pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

•

Rada národnej platformy predchádzaniu plytvania potravinami

•

Pracovná skupina pre prípravu Strategického plánu SR pre budúcu spoločnú
poľnohospodársku politiku EÚ
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Členovia PKS

PKS združuje 48
subjektov,
z ktorých 7 sú
kolektívni
členovia.
Podiel
potravinárskych
spoločností
združených
v PKS na
celkovom
obrate
potravinárskeho
priemyslu na
Slovensku je
vyšší ako 60 %.

1. AG FOODS SK s.r.o.
2. ASOCIÁCIA MALÝCH NEZÁVISLÝCH PIVOVAROV SLOVENSKA (15)
3. ASOCIÁCIA PLATITEĽOV SPOTREBNEJ DANE Z LIEHU A LIEHOVÍN NA
SLOVENSKU (6)
4. ASOCIÁCIA VÝROBCOV NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV
A MINERÁLNYCH VÔD NA SLOVENSKU (12)
5. Bidfood Slovakia s.r.o.
6. B.M. Kávoviny, spol. s r.o.
7. Cloetta Slovakia, s.r.o.
8. Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.
9. Coca-Cola Slovakia, s.r.o.
10. CORNER SK, spol. s r.o.
11. DANONE, spol. s r.o.
12. Dr. Oetker, spol. s r.o.
13. ENVIRAL, a.s.
14. EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. (akreditované laboratóriá)
15. FERRERO ČESKÁ s.r.o.
16. HAPPYLIFE, s.r.o.
17. HUBERT J.E., s.r.o.
18. KLEMBER a SPOL, s.r.o.
19. Kofola a.s.
20. LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s.
21. LLOYD´S REGISTER QUALITY ASSURANCE LTD.
22. Mars SR, kom. spol.
23. MAŠTINEC, a.s.
24. Mondelez Slovakia s.r.o.
25. MSI, spol. s r.o.
26. NATUR-PACK, a.s.
27. Nestlé Slovensko s.r.o.
28. NOVOFRUCT SK, s.r.o.
29. Philip Morris Slovakia s.r.o.
30. PLEURAN, s.r.o.
31. Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.
32. RAJO a.s.
33. SAGENA s.r.o.
34. Savencia Fromage & Dairy Sk, a.s.
35. Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta biotechnológie
a potravinárstva
36. Slovenské liehovary a likérky, a.s.
37. Slovenské pramene a žriedla, a.s.
38. SLOVENSKÝ CUKROVARNÍCKY SPOLOK s.r.o. (2)
39. SLOVENSKÝ KONZERVÁRENSKÝ ZVÄZ (4)
40. SLOVENSKÝ MLIEKARENSKÝ ZVÄZ (45)
41. ST. NICOLAUS a.s.
42. TOMATA s.r.o.
43. UniConsulting SK, s.r.o.
44. Unilever Slovensko, spol. s r.o.
45. United Industries a.s.
46. VÍNO NITRA, spol. s r.o.
47. Výskumný ústav potravinársky
48. ZVÄZ SPRACOVATEĽOV MÄSA (3)
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Základné makroekonomické
ukazovatele potravinárskeho
priemyslu
Vývoj zahraničného agropotravinárskeho obchodu SR do roku 2017
(Zdroj: Zelená správa 2018)

1,402 mld. eur

19,3 %
predstavuje
medziročné zvýšenie
negatívneho salda
zahraničného
obchodu
s agropotravinárskymi
výrobkami.

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami
Slovenska bolo v období január až december 2018 pasívne, a to v hodnote 1,648
miliardy eur. V medziročnom porovnaní sa zvýšilo o 19,3 %. Dovoz bol na úrovni
4,468 mld. Eur (v roku 2017 predstavoval 4,238 miliardy eur), vývoz sa znížil na
2,819 mld. Eur (v roku 2017 predstavoval 2,836 miliardy eur). (Zdroj: SPPK).
Vývoj základných ukazovateľov v potravinárskom odvetví (zdroj: Zelené
správy 2013 - 2018)
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Ako je vidieť z priloženého grafu, oproti roku 2015 došlo k zásadnému zníženiu
výroby potravín a nápojov o 0,735 mld. eur, na druhej strane výpadok produkcie
nahradil dovoz potravinárskych výrobkov, ktorý oproti roku 2015 narástol o 1,216
mld. Eur.
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Činnosť orgánov PKS
1.1 Valné zhromaždenie PKS
Posledné rokovanie Valného zhromaždenia, najvyššieho orgánu PKS, sa konalo dňa
13.12.2018 v priestoroch liečebného domu Veľká Fatra Turčianske Teplice. Členovia
PKS si na ňom zhodnotili činnosť komory za rok 2018, odsúhlasili rozpočet na rok
2019 a na slávnostnej časti odovzdali Ceny Potravinárskej komory Slovenska za rok
2018. Zápisnice z rokovania valného zhromaždenia PKS v apríli a decembri 2018 sú
uverejnené na intranete PKS.
1.2 Predstavenstvo PKS
Predstavenstvo PKS je štatutárnym a výkonným orgánom PKS volený Valným
zhromaždením PKS. Rokovania sa konali mesačne, v súlade so schváleným
harmonogramom, vrátane letných mesiacov. Zápisnice z rokovaní sú uložené na
sekretariáte PKS a sú uverejnené na intranete PKS. Predstavenstvo PKS od apríla
2018 zasadalo 11-krát.
1.3 Dozorná rada PKS
Dozorná rada PKS je kontrolným orgánom PKS, ktorý je volený Valným
zhromaždením PKS. Dozorná rada PKS vykonáva kontrolu činnosti predstavenstva
PKS, preskúmava návrh rozpočtu, overuje postupy vo veciach účtovníctva, kontroluje
riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku. Valnému zhromaždeniu predkladá hodnotiacu
správu. Dozorná rada PKS sa pravidelne zúčastňuje zasadnutí predstavenstva PKS.
1.4 Prezident PKS
Daniel Poturnay, prezident PKS, zastupoval organizáciu pri obhajobe a presadzovaní
záujmov PKS navonok. V rámci spolupráce s MPRV SR je nominovaný za člena
Cenovej rady, Rady pre potravinárstvo a za člena Monitorovacieho výboru Programu
rozvoja vidieka 2013 – 2020, a člena Pracovnej skupiny na prípravu Strategického
plánu SR k budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ, zároveň zastupuje PKS
v Rade poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv.
1.5 Výbory pri PKS
Výbory sú poradným orgánom Predstavenstva PKS. Za svoju činnosť zodpovedajú
Predstavenstvu PKS. Predstavenstvo PKS zriadilo päť výborov, ktoré v uplynulom
období pracovali pod vedením predsedov výborov takto:
Výbor pre legislatívu – J. Venhartová
Výbor pre životné prostredie – M. Pavelka
Výbor pre vzdelávanie, vedu, výskum a inovácie – J. Golian
Výbor pre obchod, konkurencieschopnosť a daňovú politiku – D. Bošanský
Výbor pre zdravý životný štýl – L. Morvai
Výbor pre daňovú politiku – J. Hečková
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Činnosť PKS
1. Rada poľnohospodárskych a potravinárskych
samospráv
Po zverejnení návrhu štátneho rozpočtu na rok 2018, v ktorom bola naplánovaná
štátna pomoc pre rezort pôdohospodárstva vo výške 1 milióna eur, sa spojili najväčšie
poľnohospodárske a potravinárske samosprávy – Potravinárska komora Slovenska,
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Agrárna komora Slovenska,
Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností a Združenie
agropodnikateľov

a

vlastníkov

pôdy

Slovenska

a vytvorili

Radu

poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR s cieľom presadzovať
spoločné záujmy poľnohospodárov a potravinárov.

Tlačový brífing po
stretnutí RPPS
s predsedom vlády SR
Petrom Pellegrinim
dňa 15.5.2018

Rok 2018 bol pre Radu poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (RPPS)
veľmi aktívny. RPPS okrem niekoľkých stretnutí s podpredsedníčkou vlády
a ministerkou pôdohospodárstva Gabriely Matečnej prijali aj ďalší najvyšší
predstavitelia štátu, a to premiér Peter Pellegrini dňa 15. mája 2018 a na spoločnom
stretnutí s Gabrielou Matečnou dňa 14. februára 2019, ako aj J.E. prezident
Slovenskej republiky Andrej Kiska dňa 21. mája 2018. Zástupcovia RPPS sa rovnako
mali možnosť stretnúť s eurokomisárom pre pôdohospodárstvo Philom Hoganom pri
jeho návšteve v Slovenskej republike dňa 18. októbra 2018.

Stretnutie zástupcov RPPS
s prezidentom SR
Andrejom Kiskom dňa
21.5.2018
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RPPS v prvom polroku 2019 predsedá Potravinárska komora Slovenska. Rada na
svojom zasadnutí dňa 25. januára 2019 ocenila, že v roku 2018 bolo schválené
systémové opatrenie na podporu poľnohospodárskej produkcie vo forme tzv. Zelenej
nafty, čím bola zvýšená štátna pomoc pre poľnohospodárstvo v rozpočte Slovenskej
republiky na rok 2019 o 30 mil. eur, zároveň hodnotí pozitívne schválenie
odškodnenia poľnohospodárov za sucho v roku 2017.
V roku 2019 čaká poľnohospodárov a potravinárov dokončenie rozpracovaných
úloh z roku 2018, ako aj iné strategické výzvy, ktorými sú:
•

Úverový program pre potravinársky priemysel,

•

Príprava Strategického plánu Slovenskej republiky k budúcej Spoločnej
poľnohospodárskej politike Európskej únie po roku 2020.

•

Podrobnejšie predstavenie pravidiel programu Zelená nafta a sadzieb pre
jednotlivé komodity na úseku špeciálnej živočíšnej a rastlinnej výroby,

•

Riešenie problémov poľnohospodárov (užívacie vzťahy k pôde, doplnenie
zástupcov samosprávy do Rady Slovenského pozemkového fondu,
spolupráca s Poľnohospodárskou platobnou agentúrou),

•

Možnosti rozšírenia spolupráce Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR a existujúcich pracovných orgánov (Rady pre potravinárstvo,
komoditných rád a rezortných koordinačných skupín).

Eurokomisár pre poľnohospodárstvo Phil Hogan na návšteve Slovenska ochutnal aj
slovenské pivo, na snímke s členom predstavenstva PKS Branislavom Cvikom. Pán
Cvik v rámci diskusie predniesol pripomienky PKS k návrhu smernice o nekalých
obchodných praktikách medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci, ktoré
boli vo finálnom texte akceptované.
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2. Iniciatíva pre férový obchod

Dňa 9. februára 2018 založili Potravinárska komora Slovenska a Slovenská
aliancia moderného obchodu Iniciatívu pre férový obchod. Pripojením sa k
európskej Supply Chain Initiative sa zaviazali k presadzovaniu zásad správnej

1 198
spoločností sa
prihlásilo
k európskej
Supply Chain
Initiative.

obchodnej praxe a transparentnému a korektnému riešeniu všetkých prípadných
sporov, ktoré môžu vzniknúť v každom obchodnom vzťahu.
Najvyšším orgánom Iniciatívy pre férový obchod je Predsedníctvo, ktorého členmi sú
za PKS: Daniel Poturnay, Jozef Špirko, Martin Mittner, za SAMO: Martin Krajčovič,
Lilijana Remich a Martin Kuruc. Za prvého podpredsedu IFO bol na jednoročné
obdobie

predsedníctvom

zvolený

pán

Martin

Mittner.

Predsedníctvo

za

predchádzajúce obdobie zasadalo 7-krát, zápisnice sú uverejnené na intranete PKS.
Ku dňu vzniku Iniciatívy pre férový obchod boli signatármi 8 spoločností, členov PKS
- Cloetta, Coca-Cola, Coca-Cola HBC, Ferrero, Mars, Mondelez, Nestlé, Unilever a 5
členov SAMO – obchodné reťazce BILLA, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco.
Predsedníctvo

Iniciatívy

pre

férový

obchod

jednohlasne zvolilo dňa 4. septembra 2018 doc. Ing.
Štefana Žáka, PhD., dekana Obchodnej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave, za svojho
predsedu. Svojím rozhodnutím prijať predsedníctvo
Iniciatívy docent Žák potvrdil, že férové vzťahy v
obchodnom svete sú kľúčom pre úspech všetkých strán
– dodávateľov, obchodníkov a nakoniec aj samotných
zákazníkov.

V roku 2019 sa chce Iniciatíva zamerať na zvýšenie informovanosti a získavanie
nových signatárov.
Spoločnosti, ktoré majú záujem stať a signatármi iniciatívy, tak môžu urobiť vyplnením
formulára Potvrdenie zámeru a jeho zaslaním na sekretariát PKS.
Viac informácií k Iniciatíve pre férový obchod, ako aj všetky dôležité dokumenty, sú
k dispozícií na stránke www.ferovyobchod.sk.
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3. Prieskumy GfK
Podiel vystavenia slovenských výrobkov v maloobchode 2018
Potravinárska komora Slovenska už od roku 2011 uskutočňuje prostredníctvom
agentúry GfK prieskum podielu vystavenia slovenských výrobkov na pultoch
maloobchodov.

Prieskum

bol

v roku

2018

realizovaný

v 360

obchodoch

s nasledovnými výsledkami:
✓

37,7 %
predstavuje
podiel
vystavenia

čo je mierny nárast v porovnaní s minulým rokom.
✓

pultoch
obchodov
v roku 2018.

Dlhodobé

merania

slovenských

od

roku

2011

potravín

do

roku

ukazujú,
2017

že

podiel

vystavenia

permanentne

klesal

(z 50 % na 37,2 %), tento rok 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.

✓

slovenských
výrobkov na

Podiel vystavenia slovenských výrobkov v roku 2017 dosiahol 37,7 %,

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.

Graf: Vývoj podielu vystavenia slovenských výrobkov v maloobchode
2011 - 2018, Zdroj: GfK

50,0%

54,0%

56,0%

56,8%

60,4%

61,5%

62,8%

62,3%

50,0%

46,0%

44,0%

43,2%

39,6%

38,5%

37,2%

37,7%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

slovenské

zahraničné

Strana 10
Podiel vystavenia privátnych výrobkov v maloobchode 2017
Potravinárska komora Slovenska uskutočňuje od roku 2013 prostredníctvom
agentúry Gfk aj prieskum podielu vystavenia privátnych výrobkov na pultoch
maloobchodov.

Prieskum

bol

v roku

2018

realizovaný

v 360

obchodoch

s nasledovnými výsledkami:
✓

Privátne značky dosahujú podiel 21,1 % z hľadiska vystavenia na regáloch
v potravinových reťazcoch. Táto hodnota je oproti roku 2016 takmer
nezmenená.

✓

21,1 %
predstavuje
podiel
vystavenia
privátnych

Dlhodobé meranie od roku 2013 ukazuje stabilný podiel vystavenia
privátnych značiek.

✓

Mlieko, mäsové výrobky a konzervované produkty sú kategórie, kde je na
regáloch zastúpených najviac privátnych výrobkov.

✓

Naopak v kategóriách víno, liehoviny, destiláty a pivo sú zastúpené
privátne značky v najnižšej miere.

✓

Najviac sú privátne potraviny zastúpené v predajniach typu diskontné
predajne a veľkosklady (44 %). V ostatných predajných formátoch je podiel
na úrovni 16-19%.

výrobkov na
pultoch
obchodov
v roku 2018.

Graf: Vývoj podielu vystavenia privátnych výrobkov v maloobchode
2013-2017, Zdroj: GfK
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Podiel slovenských výrobkov na pultoch v maloobchode podľa
kategórii v r. 2018
Zdroj: GfK
mlieko
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55%
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49%
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Podiel privátnych výrobkov na pultoch v maloobchode podľa
kategórii v r. 2018
mlieko

64%

konzervované produkty

41%

mäsové výrobky (balené,…

40%

cestoviny

35%

mliečne výrobky - prírodné syry

34%

mliečne výrobky - ostatné

33%

oleje

33%

spracované produkty

30%

trvanlivé pečivo (balené)

30%

nealko
vody a minerálky neochut. a…
cukrovinky - čokoládové
cukrovinky - nečokoládové

27%
22%
19%
10%

víno

9%

liehoviny a destiláty

8%

pivo

8%
24%

Zdroj: GfK

Strana 12

4.Hravo ži zdravo
Potravinárska komora Slovenska organizovala v školskom roku 2017-2018 už
siedmy ročník internetového vzdelávacieho kurzu Hravo ži zdravo. Interaktívny
kurz za 7 rokov svojho trvania naučil žiť zdravo už 38 000 žiakov
5. ročníkov ZŠ po celom Slovensku. Počas siedmych ročníkov sa do neho
zapojilo už viac ako 2000 tried. Dvanásť najlepších žiakov kurzu absolvovalo v
spoločný tréning s víťazom Olympijských hier 2016 v Rio de Janeiro Matejom
Tóthom.
Interaktívny kurz Hravo ži zdravo vedie deti k vytváraniu správnych stravovacích
návykov a podporuje ich zdravý životný štýl. Primárnym cieľom projektu je
preventívne pôsobenie, teda zmeniť nevhodné stravovacie návyky, zlepšiť pitný
režim a zvýšiť pohybovú aktivitu u detí. V školskom roku 2017-2018 sa do kurzu

38 000
žiakov sa
zapojilo do
kurzu Hravo ži
zdravo počas

zapojilo 4628 žiakov zo 168 škôl a 240 tried po celom Slovensku a
najaktívnejšie školy boli zo Žilinského a Nitrianskeho kraja, naopak najmenej
aktívne sú dlhodobo školy v Trnavskom a Bratislavskom kraji.
K atraktivite 7. ročníka súťaže prispela opätovná podpora tohto projektu zdravého
životné štýlu olympionikom Matejom Tóthom, ktorá umožnila PKS zaradiť
mimoriadnu cenu aj pre tento ročník súťaže. Získaním tejto ceny 12 najlepších
žiakov dostalo možnosť zúčastniť sa spoločného tréningu s Matejom Tóthom.

siedmych
ročníkov
trvania.

Tohtoročný tréning sa konal na Štrbskom plese v termíne 7. júna 2018 a zúčastnili
sa ho víťazní žiaci Základnej školy vo Svidníku a Základnej školy v Rožňave.
V druhej polovici roku 2018 sa Potravinárska komora Slovenska rozhodla existujúcu
stránku prispôsobiť dizajnovo aj funkčne novým trendom tak, aby v školskom roku
2019/2020 mohla priniesť žiakom aj učiteľom zaujímavú a vynovenú podobu.
Tri najlepšie školy – víťazi ročníka Hravo ži zdravo 2017 - 2018:
Škola

Trieda

Body
spolu

Počet
žiakov
v triede

Katolícka ZŠ sv. J. Nepomuckého,
Rožňava, Košický kraj

5.A

3 665

9

ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 270,
Prešovský kraj

5.A

5 865

14

I. Základná škola S. Chalupku 313/14,
Prievidza, Trenčiansky kraj

5.C

9 960

24
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FOTOGALÉRIA: Odovzdávanie cien víťazom 7. ročníka Hravo ži
zdravo 2017-2018:

Víťazná trieda – 5.A na
Katolíckej Základnej
škole sv. J.
Nepomuckého,
Rožňava

Víťazná trieda 5.C na
I. Základnej škole S.
Chalupku 313/14,
Prievidza

Spoločný tréning
víťazov s olympijským
víťazom Matejom
Tóthom na Štrbskom
Plese
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5. Spolupráca so štátnymi inštitúciami a inými
organizáciami
PKS aj v uplynulom roku spolupracovala s predstaviteľmi vlády SR, najmä s
predstaviteľmi najdôležitejších partnerských rezortov, ktorými sú:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Potravinárska komora Slovenska pravidelne komunikuje zo zástupcami Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V prvom rade sú to stretnutia priamo
s podpredsedníčkou vlády a ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
pani Gabrielou Matečnou na rokovaniach ku konkrétnym potravinárskym témam,
alebo v rámci jej stretnutí s Radou poľnohospodárskych a potravinárskych
samospráv. Od posledného valného zhromaždenia sa uskutočnilo celkovo päť
oficiálnych rokovaní, a to 4. mája 2018, 28. júna 2018, 10. septembra 2018, 14.
februára 2019 a 1. apríla 2019.
Zástupcovia PKS sa zároveň zúčastnili zasadnutia Rady pre potravinárstvo, ktoré sa
konalo 4. decembra 2018. Dňa 11. decembra 2018 sa konalo druhé zasadnutie
Národnej platformy predchádzania potravinovým stratám a plytvaniu potravinami.
Prezident PKS Daniel Poturnay bol dekrétom Ministerky pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR nominovaný do Pracovnej skupiny pre prípravu Strategického plánu SR
pre budúcu spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ, ktorej prvé zasadnutie sa
uskutočnilo 13. marca 2019.
Zástupcovia sa zároveň pravidelne stretávajú s generálnym riaditeľom sekcie
potravinárstva a obchodu p. Milanom Lapšanským, riaditeľmi jednotlivých sekcií
a štátnymi úradníkmi ohľadom pripravovanej európskej a slovenskej potravinárskej
legislatívy a iných potravinárskych tém.
Národná rada Slovenskej republiky
Potravinárska komora Slovenska pravidelne komunikuje aj s poslancami Národnej
rady Slovenskej republiky, či už jednotlivo, alebo účasťou na zasadnutiach výborov
Národnej rady Slovenskej republiky, najmä Výboru pre pôdohospodárstvo a životné
prostredie NR SR, Ústavnoprávneho výboru NR SR. Dňa 23. októbra 2018 sa
uskutočnil pracovný obed Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv
s členmi Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie NR SR.
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Ministerstvo životného prostredia SR
V predchádzajúcom období prebiehala rovnako intenzívna diskusia s Ministerstvom
životného prostredia SR ohľadom návrhu na zavedenie zálohovania jednorazových
obalov na nápoje. V tejto súvislosti prebiehali pracovné stretnutia a koordinácia
viacerých záujmových združení, ktoré vyústilo do otvoreného listu a výzve na diskusiu
adresovaného

ministrovi

životného

prostredia

p.

Sólymosovi.

Zástupcovia

Potravinárskej komory Slovenska absolvovali niekoľko stretnutí k tejto téme priamo
s ministrom životného prostredia. PKS rovnako absolvovala rozporové konanie
k Programu predchádzania vzniku odpadu.
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Potravinárska komora Slovenska intenzívne komunikuje aj s predstaviteľmi
Ministerstva zahraničných vecí SR, pričom je členom:
•

Medzirezortnej koordinačnej skupiny pre brexit na úrovni štátnych tajomníkov

•

Pracovnej skupiny na koordináciu aktivít Rady vlády SR na podporu exportu
a investícií.

Zástupcovia Potravinárskej komory Slovenska sa zároveň v roku 2018 stretli so
štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí SR Lukášom Parízekom
ohľadom a zástupcom Veľvyslanectva Slovenskej republike v Čínskej ľudovej
republike Stanislavom Mistríkom ohľadom obchodnej spolupráce s Čínou.
Dňa 24. septembra 2018 prijal prezident
PKS Daniel Poturnay čínsku delegáciu.
Predmetom rokovania bola kvalita a
bezpečnosť potravín vyrábaná v obidvoch
krajinách, kontrola kvality potravín, ako aj
možná

spolupráca

pri

vzájomnom

obchode s potravinami.

Dňa 12. marca 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie riaditeľky PKS s Ladislavom
Mikom, vedúcim Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Predmetom rokovania
bol vplyv brexitu na potravinárske odvetvie, príprava Strategického plánu SR k
budúcej SPP, európska legislatíva týkajúca sa potravinárskeho priemyslu, ako aj
možnosť zapojenia sa do programu EÚ na propagáciu potravinárskych výrobkov.
PKS ďalej spolupracuje aj s ďalšími štátnymi inštitúciami, a to s Ministerstvom financií
SR, Ministerstvom zdravotníctva SR a ich podriadenými organizáciami, Štátnou
veterinárnou a potravinovou správou SR, Úradom verejného zdravotníctva SR.
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6.

Legislatíva
PKS svoj základný cieľ naďalej napĺňa predovšetkým dôsledným monitorovaním
legislatívneho procesu návrhov právnych noriem na národnej a na komunitárnej
úrovni a následne uplatňovaním pripomienok k tým návrhom, ktoré majú dopady na
potravinársky priemysel, a to vo všetkých fázach legislatívneho procesu tak, aby sa
dosiahli požadované zmeny. Sledovanie návrhov nelegislatívneho charakteru je
rovnako dôležitou súčasťou činnosti PKS, keďže sú to najmä strategické dokumenty,

Návrh zákona o
neprimeraných
podmienkach v
obchodných
vzťahoch,
ktorých
predmetom sú
potraviny .
Novela zákona
o výrobe
a uvádzaní liehu
na trh.
Návrh zákona
o osobitnom
odvode
obchodných
reťazcov
– boli kľúčové
predpisy,
ktorými sa
zaoberala PKS
v minulom roku.

ktoré rovnako majú na potravinársky priemysel dopady.
Rok 2018 bol bohatý na legislatívne návrhy priamo sa dotýkajúce potravinárskeho
priemyslu, mnohé z nich s presahom do roku 2019. Legislatívna činnosť sa sústredila
najmä na prípravu nového zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s
potravinami, návrhu zákona o marketingovom fonde, povolenie súkromného pálenia
alkoholu, návrhu zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov, návrhu novely
zákona o cenách a iniciatíve Ministerstva životného prostredia SR k zavedeniu
zálohového systému na PET fľaše a plechovky.
PKS sa v roku 2018 zaoberala najmä touto problematikou legislatívneho a
nelegislatívneho charakteru:
⇛ tender na štúdiu Európskej komisie k reformulácii potravín,
⇛ návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami,
⇛ návrh vyhlášky o referenčných dávkach pre dietetické potraviny,
⇛ návrh referenčného dokumentu BAT,
⇛ návrh národných priorít implementácie Agendy 2030,
⇛ revízia všeobecného potravinového práva,
⇛ nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č.
189/2017 Z.z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka,
ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach
⇛ novela zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch,
⇛ návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala, Tibora
Bastrnáka, Bélu Bugára, Eleméra Jakaba a Petra Kresáka na vydanie
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní
liehu na trh v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení
neskorších predpisov,
⇛ správa o poľnohospodárstve a potravinárstve SR za rok 2017,
⇛ návrh zákona o marketingovom fonde na podporu potravinárskych výrobkov,
⇛ zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní
elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o
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zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších
predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony,
⇛ LP/2018/542 - Riadne predbežné stanovisko SR k návrhu európskej
smernice o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v
potravinovom dodávateľskom reťazci,
⇛ LP/2018/539 - Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z.
z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z
alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov,
⇛ návrh zákona o finančnej správe,
⇛ stratégia pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike,
⇛ nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1334/2008 o arómach a
určitých zložkách potravín s aromatickými vlastnosťami na použitie v
potravinách – aróma Rum Éther;
⇛ reformulácia potravín,
⇛ poslanecký návrh novely zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme
poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných
pozemkov,
⇛ NAPPA – aktualizácia úloh,
⇛ podnety členov na odstránenie administratívnych prekážok,
⇛ identifikácia legislatívy nad rámec smerníc Európskej únie, projekt
Ministerstva hospodárstva SR tzv. Goldplating,
⇛ návrh zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov,
⇛ novela zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive,
⇛ program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 –
2025,
⇛ návrh poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov,
⇛ novela zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách, v znení neskorších predpisov,
⇛ návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
⇛ nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie č. 36/2015 Z. z., ktorým sa
ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti
so schémami viazaných priamych platieb v znení neskorších predpisov.
Potravinárska komora Slovenska sa aktívne zúčastňuje rozporových konaní
a pracovných stretnutí k predkladaným predpisom, pričom svoje stanoviská uplatňuje
aj prostredníctvom Republikovej únie zamestnávateľov.
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7. Súťaž o Cenu Potravinárskej komory
Slovenska
V roku 2018 zorganizovala Potravinárska komora Slovenska historicky prvý ročník
súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska. Súťaž je otvorená pre všetky
potravinárske podniky pôsobiace v Slovenskej republike. Cieľom súťaže je
vyzdvihnúť výrobcov, ktorí investujú do investícií a reformulácií a rovnako oceniť
osobnosti, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj potravinárstva na
Slovensku.
V roku 2018 vyhlásila PKS nasledovné kategórie:
⇛ INOVATÍVNY VÝROBOK
⇛ INOVATÍVNA TECHNOLÓGIA
⇛ INOVÁCIA V RÁMCI POTRAVÍN NA OSOBITNÉ VÝŽIVOVÉ ÚČELY
⇛ REFORMULÁCIA ROKA
⇛ ZAČÍNAJÚCI POTRAVINÁR
⇛ OSOBNOSŤ POTRAVINÁRSTVA
V historicky prvom ročníku súťaže bolo prihlásených do súťažných kategórii celkovo
35 výrobkov od 15 výrobcov.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo dňa 13. decembra 2018 na
valnom zhromaždení Potravinárskej komory Slovenska v Turčianskych Tepliciach.
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Výhercovia súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska pre rok 2018:
Kategória Inovatívny výrobok:
1. miesto:

spoločnosť AGROKARPATY, s.r.o. s výrobkom SLOVAKIA čajová
kazeta
s výrobkom Horčica Žitnoostrovská

2. miesto:

spoločnosť TOMATA, s.r.o.
pikantná

3. miesto:

spoločnosť RISO-R, s.r.o. s výrobkom Ovocná nátierka ČUČORIEDKA
MOJKO 280 g

Kategória Reformulácia roka:
1. miesto:

spoločnosť Unilever Slovensko, spol. s r.o. s výrobkom Hellmann´s
šalátový dresing Med & horčica

Kategória Inovácia v rámci potravín na osobitné výživové účely:
1. miesto:

spoločnosť McCarter, a.s. s výrobkom Body&Future BCAA smoothie

Kategória Osobnosť potravinárstva:
Ing. Marián Honza, CSc.
Ing.

Marián

Honza,

CSc.

je

absolventom
Vysokej
školy
zemědělskej v Brne Agronomická
fakulta.

Pracoval

vo

vedúcich

funkciách viacerých potravinárskych
podnikov. Pod gesciou Výskumného
ústavu rastlinnej výroby Piešťany a
Výskumným ústavom Chemickej
technológie spolupracoval na vývoji
rastlinných stimulátorov, v roku 1983
za týmto účelom založil výskumnú bázu. Zastával významné funkcie v potravinárskom
priemysle ako sú: predseda Slovenského konzervárenského zväzu; predseda a
zakladateľ Potravinárskej komory Slovenska, zakladateľ a riaditeľ Centra
excelentného výskumu na Slovensku. Je autor článkov vo vedeckých časopisoch
Trendy v potravinárstve, Journal of Food, časopisov Poľovníctvo a Rybárstvo,
prednášal na vedeckých konferenciách a sympóziách v oblasti potravinárstva doma
aj v zahraničí. Podieľa sa na vydaní knihy ako spoluautor Dejiny poľnohospodárstva
na Záhorí a Myjavských kopaniciach. Za svoju pracovnú a celospoločenskú činnosť
mu bolo udelené viacero vyznamenaním, vrátane Medaily Ministerstva
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR za prenos a realizáciu vedeckých poznatkov
do praxe za projekt Rastlinné stimulátory.
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8.

Spolupráca s médiami

PKS naďalej pokračuje v spolupráci s médiami. V rámci komunikácie problematiky
potravinárskeho priemyslu si našu organizáciu novinári zaradili medzi prirodzených
partnerov garantujúcich odbornosť diskutovanej témy. Túto pozíciu PKS rozvíja a
upevňuje. Aj v uplynulom období pokračovala v mediálnych aktivitách zameraných na
tlačové konferencie a najmä zverejňovanie stanovísk a tlačových správ, ktorými
prezentovala svoje aktivity a stanoviská, tiež na publikovanie článkov a stanovísk k
prijatým opatreniam vlády SR, na medializáciu postavenia potravinárskeho priemyslu,
podielu slovenských potravín na domácom trhu, podielu potravín s privátnou značkou
na domácom trhu, ako aj na medializáciu vzdelávacieho projektu „Hravo ži zdravo“.
PKS tlačovými správami, samostatnými článkami a otvorenými listami
reagovala a medializovala najmä nasledovné témy:
⇛
⇛

tlačová správa dňa 25.3.2019: Potravinári: Slovenskú produkciu potravín
dobiehajú nesprávne rozhodnutia z minulosti,
tlačová správa dňa 18.3.2019: Potravinárska komora Slovenska víta schválenie
jasného európskeho rámca o nekalých obchodných praktikách,

⇛

tlačová správa RPPS dňa 22.2.2019: Vyhlásenie Rady poľnohospodárskych

⇛

tlačová správa dňa 7.2.2019: Potravinári: nový zákon o neprimeraných

a potravinárskych samospráv k súčasnej situácii,

⇛

tlačová správa RPPS dňa 14.2.2019: Problémy sa riešia za rokovacím stolom,

⇛

tlačová správa dňa 28.1.2019: Potravinári: súkromné pálenie destilátu na

⇛
⇛
⇛

⇛

⇛

podmienkach má potenciál zlepšiť postavenie dodávateľov,
podomácky vyrobených zariadeniach je stále protizákonné,
tlačová správa RPPS dňa 25.1.2019: Samosprávy farmárov a potravinárov:
priority odvetvia na rok 2019,
tlačová správa dňa 13.12.2018: Potravinári: máme za sebou turbulentný rok,
v budúcom očakávame schválenie úverového programu,
dňa 6.12.2018: Výzva na diskusiu s ministrom životného prostredia,
tlačová správa PKS dňa 7.11.2018: Zjesť, či nezjesť? Ako správne narábať s
potravinami?,
tlačová správa RPPS dňa 25.9.2018 Očakávame naplnenie sľubov,

⇛

tlačová správa dňa 20.9.2018 ku schváleniu domáceho pálenia alkoholu,

⇛

tlačová konferencia k prieskumu vystavenia slovenských potravín a podielu

⇛

tlačová správa ohľadom stravovacích návykov piatakov (údaje z kurzu Hravo ži

⇛

rozhovor riaditeľky PKS pre Prílohu Agro v Hospodárskych novinách,

⇛

⇛

⇛

⇛

tlačová správa dňa 21.9.2018 – predseda Iniciatívy pre férový obchod,
tlačová konferencia k legalizácii súkromného pálenia destilátu 3.7.2018,
privátnych značiek na pultoch v maloobchode realizovaného nezávislou
agentúrou GfK dňa 21.6.2018,
zdravo),
tlačová správa o výsledkoch kurzu Hravo ži zdravo,
stanovisko PKS s avizovanému ďalšiemu sociálnemu balíku novej vlády.
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PKS spolupracovala s týždenníkmi a mesačníkmi Roľnícke noviny, AGRO, OBCHOD,
Tovar&Predaj, Instore Magazine, ale aj denníkmi Roľnícke noviny, Hospodárske
noviny, Pravda, Sme, ktorým poskytla príspevky na aktuálne témy potravinárstva,
kvality a bezpečnosti potravín, dátumu minimálnej trvanlivosti a možnosti využitia
potravín po uplynutí tohto dátumu, plytvania potravín, ako aj na tému podielu
slovenských potravín na pultoch obchodných reťazcov v SR, ako aj na aktuálne
legislatívne otázky.
PKS spolupracovala aj s televíziami a rádiami, najmä televíziou TA3 a RTVS,
Televíziou Markíza, rozhlasom RTVS, Rádiom Slovensko a Rádiom Aktual.
V roku 2018 PKS oživilo stránku www.potravinari.sk a začala pravidelne komunikovať
členom informácie o činnosti komory vo forme Spravodaja PKS. PKS začala zároveň
komunikovať dôležité témy pre spotrebiteľov zriadením profilu na sociálnej sieti
Facebook a skvalitnila zasielanie denného monitoringu médií.

9.

Komunikácia s členmi a spotrebiteľmi

PKS v roku 2018 zrevitalizovala stránku www.potravinári.sk. PKS zasiela členom
pravidelný denný a týždenný monitoring médií.
V rámci pravidelnej informovanosti členov o aktuálnom dianí v Potravinárskej komore
Slovenska PKS zasiela členom týždenné súhrnné správy vo forme Spravodaja,
Legislatívneho servisu a mimoriadnych správ týkajúcich sa schválenej legislatívy.
PKS v roku 2018 zároveň začala komunikovať so spotrebiteľmi na sociálnej sieti
Facebook, kde spotrebiteľom komunikuje dôležité témy potravinárskeho priemyslu.

Potravinárska komora Slovenska aktívne vystupovala, alebo sa podieľala na
spoluorganizovaní nasledovných seminárov a konferencií:
⇛

24.4.2018 vystúpenie na Slovak Retail Summit 2018;

⇛

18.10.2018 stretnutie s eurokomisárom Philom Hoganom na konferencii

⇛

27.11.2018 účasť na seminári Nové prístupy v preventívnych programoch

⇛

9.5.2018 seminár Informačný deň pre potravinárov organizovaný spoločne so
Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou;
Hodnotenie rizika v potravinovom reťazci;

⇛

13.11.2018 prednáška na seminári Kvalita a bezpečnosť potravín;

⇛

22.1.2019 prednáška na seminári Rozvoj

obezity, výživy detí a označovania potravín.
v súčasnosti a budúcnosti.

vidieka a agropotravinárstva

Potravinárska komora Slovenska

02/44 45 00 45

Einsteinova 19

www.potravinari.sk

851 01 Bratislava

Facebook-square www.facebook.com/potravinari

