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Príhovor Prezidenta PKS 

Vážení členovia Potravinárskej komory Slovenska, 

 

Uplynulý rok bol zásadný a plný zmien nielen na politickej scéne, ale aj pre 

potravinársky priemysel a v neposlednom rade aj pre Potravinársku komoru 

Slovenska. 

Na politickej scéne sme boli vo februári a marci tohto roku svedkami najmasívnejších 

demonštrácií od roku 1989, čo vyústilo v demisiu niekoľkých ministrov a nakoniec aj 

výmenu vlády Slovenskej republiky. V rámci potravinárskeho priemyslu sme v roku 

2017 zaznamenali ďalší pokles podielu vystavenia slovenských výrobkov 

v maloobchode na 37,2 percenta a zároveň najvyššie negatívne saldo zahraničného 

obchodu s agropotravinárskymi výrobkami na úrovni 1,4 miliardy EUR. Ďalšou 

negatívnou správou pre celé odvetvie poľnohospodárstva bolo schválenie štátneho 

rozpočtu na rok 2018, kde na štátnu pomoc pre pôdohospodárstvo bol vyčlenený len 

1 milión EUR. Pozitívne vnímam snahu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR o podporu potravinárskeho priemyslu vo forme prezentácie slovenských 

potravinárov na medzinárodných výstavách, snahu o vyváženie dodávateľsko-

odberateľských vzťahov, ako aj aktivitu v oblasti bezpečnosti a kvality potravín. 

Potravinárska komora Slovenska pravidelne diskutuje, podáva návrhy a podnety a je  

pripravená naďalej diskutovať ohľadom zlepšovania podnikateľského prostredia 

a najmä zlepšovania konkurencieschopnosti slovenského potravinárskeho priemyslu. 

V septembri 2017 oslávila Potravinárska komora Slovenska 15. výročie svojho 

vzniku, pričom počas svojho doterajšieho pôsobenia sa stala uznávaným 

a rešpektovaným partnerom nielen pre štátne inštitúcie, ale aj iné záujmové 

organizácie, odborné fóra a médiá. Významné výročie sme si pripomenuli na Valnom 

zhromaždení PKS, ktoré sa konalo 17. decembra 2017 v Turčianskych Tepliciach za 

účasti štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR G. 

Csicsaia a vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky Š. Rozkopála. 

Na prelome rokov 2017/2018 zároveň došlo k personálnej zmene na poste riaditeľky 

PKS. Týmto by som rád poďakoval Jarmile Halgašovej za jej prínos pre činnosť PKS 

počas jej 12-ročného pôsobenia na pozícii riaditeľky PKS a poprial novej riaditeľke 

Jane Venhartovej veľa úspechov na novej pozícií. 

Dúfam, že v nasledujúcom roku sa nám podarí presadiť prijatie opatrení na zlepšenie 

postavenia slovenského potravinárskeho priemyslu a skvalitnenie podnikateľského 

prostredia. Dovoľte mi zaželať Vám všetkým úspešný rok 2018. 

Daniel Poturnay 

Prezident Potravinárskej komory Slovenska 

18. apríla 2018 
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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 

potravinárstva v Slovenskej republike a spolupráce pri obhajovaní spoločných 

záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií. 

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

najväčšiu a najreprezentatívnejšiu organizáciu, ktorá zastupuje záujmy potravinárov 

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 trvale 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 

 

 

 

 

Najdôležitejšou 

prioritou, ku 

ktorej smerujú 

všetky aktivity 

PKS, je ochrana 

spoločných 

záujmov 

potravinárskeho 

priemyslu. 

 

 



Strana 03 
 

 

    

 

Členovia PKS 
 

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. Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 
8. Coca-Cola Slovakia, s.r.o. 
9. CORNER SK, spol. s r.o. 
10. DANONE, spol. s r.o. 
11. Dr. Oetker, spol. s r.o. 
12. ENVIRAL, a.s.  
13. EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. (akreditované laboratóriá) 
14. FERRERO ČESKÁ s.r.o. 
15. HUBERT J.E., s.r.o. 
16. Imperial Tobacco Slovakia a.s. 
17. KLEMBER a SPOL, s.r.o. 
18. Kofola a.s. 
19. LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s. 
20. LLOYD´S REGISTER QUALITY ASSURANCE LTD. 
21. Mars SR, kom. spol. 
22. MAŠTINEC, a.s. 
23. Mondelez Slovakia s.r.o. 
24. MSI, spol. s r.o. 
25. Nestlé Slovensko s.r.o. 
26. NOVOFRUCT SK, s.r.o. 
27. O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. 
28. Philip Morris Slovakia s.r.o. 
29. PLEURAN, s.r.o. 
30. Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. 
31. RAJO a.s. 
32. SAGENA  s.r.o. 
33. Savencia Fromage & Dairy Sk, a.s. 
34. Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta biotechnológie 

a potravinárstva 
35. Slovenské liehovary a likérky, a.s. 
36. Slovenské pramene a žriedla, a.s. 
37. SLOVENSKÝ CUKROVARNÍCKY SPOLOK s.r.o. (2) 
38. SLOVENSKÝ KONZERVÁRENSKÝ ZVÄZ (4) 
39. SLOVENSKÝ MLIEKARENSKÝ ZVÄZ (45) 
40. ST. NICOLAUS a.s. 
41. TOMATA s.r.o.  
42. UniConsulting SK, s.r.o. 
43. Unilever Slovensko, spol. s r.o. 
44. United Industries a.s. 
45. VÍNO NITRA, spol. s r.o. 
46. Výskumný ústav potravinársky 
47. ZVÄZ SPRACOVATEĽOV MÄSA (3) 

 

 

 

PKS združuje 47 

subjektov, 

z ktorých 7 sú 

kolektívni 

členovia. Podiel 

potravinárskych 

spoločností 

združených 

v PKS na 

celkovom 

obrate 

potravinárskeho 

priemyslu na 

Slovensku je 

vyšší ako 60 %. 
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Základné makroekonomické 
ukazovatele potravinárskeho 
priemyslu 

 

Hrubá potravinárska produkcia za rok 2016 (zdroj: Zelená správa 2017) 

 

 

Vývoj zahraničného agropotravinárskeho obchodu SR do roku 2016  

(Zdroj: Zelená správa 2017) 

 

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami 

Slovenska bolo v období január až december 2017 pasívne, a to v hodnote 1,402 

miliardy eur. V medziročnom porovnaní sa zvýšilo o 124,3 milióna eur, teda o 9,7 

%. Dovoz bol na úrovni 4,238 miliardy eur, vývoz 2,836 miliardy eur. (Zdroj: SPPK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,402 mld. 

EUR  predstavuje 

výšku negatívneho 

salda zahraničného 

obchodu SR 

v agropotravinárskych 

komoditách v roku 

2017. 

1,273 mld. eur 
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Činnosť orgánov PKS 
1.1 Valné zhromaždenie PKS 

Posledné rokovanie Valného zhromaždenia, najvyššieho orgánu PKS, sa konalo dňa 

12.12.2019 v priestoroch hotela Veľká Fatra, Turčianske Teplice. Členovia PKS si na 

ňom spolu s hosťami pripomenuli 15. výročie založenia komory, ku ktorému 

prostredníctvom listu zablahoželal aj Prezident Slovenskej republiky pán Andrej 

Kiska. Členovia PKS v pracovnej časti zároveň zhodnotili činnosť komory za rok 2017. 

Zápisnica z rokovania je uverejnená 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 s výnimkou mesiaca júl 2017. Zápisnice z rokovaní sú uložené na 

sekretariáte PKS a sú uverejnené na intranete PKS. Predstavenstvo PKS od apríla 

2017 zasadlo 10 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. Zápisnice z rokovaní sú uložené na sekretariáte PKS. 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, 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 – Z. Stanová 
Výbor pre zdravý životný štýl – K. Eliášová 
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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.  

Prvou aktivitou Rady poľnohospodárskych 

a potravinárskych samospráv SR (RPPS) 

bola spoločná tlačová konferencia pred 

Národnou radou Slovenskej republiky 

dňa 27.11.2017, po ktorej nasledovalo 

prijatie predstaviteľov RPPS predsedom 

NRSR Andrejom Dankom, za účasti 

ministerky pôdohospodárstva Gabriely 

Matečnej. 

Následne zriadila RPPS krízový štáb. Základnou požiadavkou RPPS je zvýšenie 

štátnej pomoci pre odvetvie poľnohospodárstva na 70 mil. EUR. Ďalšie požiadavky 

sú nasledovné:  

1. Naštartovanie živočíšnej výroby 

2. Zvýšenie zamestnanosti na vidieku 

3. Potravinová sebestačnosť 

4. Zelená nafta a rizikový fond 

Dňa 24. januára 2018 sa uskutočnila ďalšia tlačová konferencia RPPS pred 

Úradom vlády SR, na ktorej prezident PKS Daniel Poturnay zdôraznil priority pre 

potravinársky priemysel:  

• Zastavenie úpadku konkurencieschopnosti slovenského potravinárskeho 

priemyslu 

• Investície do potravinárskeho priemyslu 

• Zavedenie opatrení, aby sa slovenská poľnohospodárska produkcia 

spracovávala primárne v slovenskom potravinárskom priemysle 
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2. Iniciatíva pre férový obchod 

V roku 2017 pracovali intenzívne sekretariáty Potravinárskej komory Slovenska 

a Slovenskej aliancie moderného obchodu na príprave dokumentov k založeniu 

Iniciatívy pre férový obchod. 

Dňa 9. februára 2018 sa konala tlačová konferencia, na ktorej prezident PKS D. 

Poturnay a predsedníčka SAMO K. Fašiangová oznámili založenie Iniciatívy pre 

férový obchod. Pripojením sa k európskej Supply Chain Initiative sa zaviazali k 

presadzovaniu zásad správnej 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: Katarína 

Fašiangová, Lilijana Remich a Martin Kuruc. Za prvého podpredsedu IFO bol 

predsedníctvom zvolený pán Martin Mittner. 

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. 

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.  

Prvým podpredsedom Iniciatívy pre férový obchod sa stal zástupca Potravinárskej 

komory Slovenska pán Martin Mittner.  

 

 

 

 

 

 

1 175 

Spoločností sa 

prihlásilo 

k európskej 

Supply Chain 

Initiative 

 

http://www.ferovyobchod.sk/
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11 ZÁSAD SPRÁVNEJ OBCHODNEJ PRAXE 

 

Základná zásada 

1. Signatári Iniciatívy ako zmluvné strany sú povinné konať v prísnom súlade s platnými právnymi 

predpismi, vrátane právnych predpisov na ochranu hospodárskej súťaže. 

 

Všeobecné zásady 

2. SPOTREBITELIA: 

Zmluvné strany by vždy mali v rámci vzťahov medzi podnikmi brať do úvahy záujmy spotrebiteľov a celkovú 

udržateľnosť dodávateľského reťazca. Zmluvné strany by mali pri distribúcii tovaru v rámci celého 

dodávateľského reťazca zabezpečiť najvyššiu efektivitu a optimalizáciu zdrojov. 

 

3. ZMLUVNÁ SLOBODA: 

Zmluvné strany predstavujú nezávislé hospodárske subjekty a vzájomne rešpektujú svoje práva nastaviť si 

vlastnú stratégiu a stratégiu riadenia, a to vrátane slobody nezávisle rozhodnúť, či uzavrieť, alebo či 

neuzavrieť dohodu. 

 

4. POCTIVÝ OBCHODNÝ STYK: 

Zmluvné strany by sa k sebe mali chovať zodpovedne, jednať spolu v dobrej viere a s náležitou 

profesionálnou starostlivosťou. 

 

Konkrétne zásady 

5. PÍSOMNÉ DOHODY: 

Rešpektujeme právo zmluvnej strany na to, aby zmluvy mali písomnú formu. 

Dohody by mali mať písomnú formu okrem prípadov, kedy je to neuskutočniteľné, alebo prípadov, kedy 

ústne dohody sú pre obe strany prijateľné a výhodné. 

 

6. PREDVÍDATEĽNOSŤ: 

Rešpektujeme právo zmluvnej strany na to, aby zmluvy boli jasné a transparentné a upravovali čo možno 

najviac relevantných a predvídateľných prvkov, vrátane práv a postupov ukončenia. 

 

Rešpektujeme právo zmluvnej strany na to, aby nedochádzalo k jednostranným zmenám zmluvných 

podmienok s výnimkou prípadov, kedy bola možnosť jednostrannej zmeny a okolnosti a podmienky, za 

akých k nej môže dôjsť, dojednané vopred. 

 

Rešpektujeme právo zmluvnej strany na to, aby zmluvy stanovili postup, v rámci ktorého každá zo strán 

prerokuje s druhou stranou prípadné zmeny, ktoré sú na základe zmluvy možné a ktoré sú nevyhnutné pre 

vykonávanie zmluvy či vzhľadom k nepredvídateľným okolnostiam. 
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Daniel Poturnay (PKS) a Katarína Fašiangová (SAMO) podpísali  

11 Zásad správnej obchodnej praxe 

7. DODRŽIAVANIE DOHȎD: 

Rešpektujeme právo zmluvnej strany na to, aby uzatvorené zmluvy boli dodržané. 

 

8. INFORMÁCIE: 

Rešpektujeme právo zmluvnej strany na to, aby k výmene informácií dochádzalo v prísnom súlade s 

právnymi predpismi pre hospodársku súťaž a ďalšími platnými právnymi predpismi, a aby pri tom bolo 

primeraným spôsobom zabezpečené, aby poskytnuté informácie boli správne, a nie zavádzajúce. 

 

9. DȎVERNOSŤ: 

Rešpektujeme právo zmluvnej strany na to, aby bola ctená dôvernosť informácií (s výnimkou prípadov, kedy 

už sú príslušné informácie verejné alebo ak ich prijímajúca strana nezávisle získala zákonným spôsobom a 

v dobrej viere). 

 

Rešpektujeme právo zmluvnej strany na to, aby ním poskytnuté dôverné informácie využila prijímajúca 

strana iba na účely, na aké boli tieto informácie poskytnuté. 

 

10. ZODPOVEDNOSŤ ZA RIZIKO: 

Rešpektujeme právo zmluvnej strany na to, aby všetky zmluvné strany v dodávateľskom reťazci niesli 

primeraným spôsobom svoje podnikateľské riziká. 

 

11. ODȎVODNENIE POŽIADAVKY: 

Rešpektujeme právo zmluvnej strany na to, aby voči nej neboli použité vyhrážky k tomu, aby druhá strana 

získala neodôvodnenú výhodu či preniesla neodôvodnené náklady. 
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3. Prieskumy GfK   

 

PODIEL VYSTAVENIA SLOVENSKÝCH VÝROBKOV 

V MALOOBCHODE 2017 

Potravinárska komora Slovenska už od roku 2011 uskutočňuje prostredníctvom 

agentúry Gfk prieskum podielu vystavenia slovenských výrobkov na pultoch 

maloobchodov. Prieskum bol v roku 2017 realizovaný v 360 obchodoch 

s nasledovnými výsledkami:  

✓ Podiel vystavenia slovenských výrobkov v roku 2017 dosiahol 37,2 %. 

✓ Dlhodobé merania od roku 2011 ukazujú, že podiel vystavenia 

slovenských potravín permanentne mierne klesá priemernou 

rýchlosťou 1-2pb za 1 rok (z 50% na 37,2%). 

✓ 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 oleje, 

cukrovinky, nečokoládové, konzervované produkty a cukroviny 

čokoládové. 

✓ Najviac slovenských potravín je zastúpených na regáloch reťazcov COOP 

Jednota (56%) a CBA (48%), najmenej v reťazci Lidl (14%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

37,2% 

Predstavuje 

podiel vystavenia 

slovenských 

výrobkov na 

pultoch 

obchodov v roku 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf: Vývoj podielu vystavenia slovenských výrobkov v maloobchode 

2011-2017, Zdroj: GfK 
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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 2017 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. 

✓ 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%. 

 

       

 

 

23,0% 18,7% 19,5% 20,8% 21,1%

77,0%

81,3% 80,5% 79,2% 78,9%

2013 2014 2015 2016 2017

Privátne Značkové

 

 

 

 

21,1% 

Predstavuje 

podiel vystavenia 

privátnych 

výrobkov na 

pultoch 

obchodov v roku 

2017. 

 
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. 2017  

 

 

Podiel privátnych výrobkov na pultoch v maloobchode podľa 

kategórii v r. 2017  
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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 absolvuje  

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 

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. 

 

Žiaci zapojení do kurzu absolvovali na internetovom portáli www.hravozizdravo.sk 

postupne 4 lekcie zdravého životného štýlu a využívali program na hodnotenie 

jedálnička, pohybových aktivít a pitného režimu. Žiaci si v lekciách zábavnou formou 

preverili svoje vedomosti v oblasti príjmu a výdaja energie a získali cenné rady, ako 

zdravým spôsobom udržať rovnováhu v príjme a výdaji energie.  

 

Autorkami kurzu Hravo ži zdravo sú Mgr. Jana Divoká a PhDr. Iva Málková zo 

združenia STOB. Odborným garantom projektu na Slovensku je MUDr. Peter 

Minárik, majiteľ poradne pre obezitu, výživu a zdravý životný štýl ONLIFE. 

Projekt podporili Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré pre tento 

vzdelávací projekt vydalo odporúčaciu doložku didaktického prostriedku do roku 

2019, ako aj Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, hlavný hygienik SR, ktorý prevzal záštitu 

nad celým projektom a Matej Tóth, olympijský víťaz v chôdzi na 50 km v Rio de 

Janeiro. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

38 000 

žiakov sa zapojilo 

do kurzu Hravo ži 

zdravo počas 

siedmych 

ročníkov trvania  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hravozizdravo.sk/
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FOTOGALÉRIA: Odovzdávanie cien víťazom 6. ročníka Hravo ži zdravo 2016-
2017: 
 

 
 
 
 
 
Mimoriadna odmena – 
trampolína putovala do 
ZŠ s MŠ  
Modra nad Cirochou za 
viacnásobnú úspešnosť v 
súťaži Hravo ži zdravo. 
 
 
                       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Víťazná trieda v kategórii 
video -  „Naša trieda žije 
zdravo“: 5.A zo ZŠ sv. 
Košických mučeníkov, 
Čordákova 50, Košice 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Olympijský víťaz Matej 
Tóth prevzal patronát 
nad súťažou Hravo ži 
zdravo aj pre školský rok 
2017-2018. 
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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: 

Dňa 15. januára 2018 sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov PKS 

s podpredsedníčkou vlády a ministerkou pôdohospodárstva Gabrielou Matečnou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 12. januára 2018 sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov PKS s prof. Jozefom 

Bírešom, CSc., ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR 

a Ing. Zuzanou Nouzovskou, generálnou riaditeľkou Národného poľnohospodárskeho 

a potravinárskeho centra. 

 

Dňa 7. februára 2018 sa konalo zasadnutie Rady pre potravinárstvo, poradného 

orgánu Ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

 

Dňa 16. februára 2018 sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov PKS so spoločnosťou 

LIDL Slovensko, za účelom podpory slovenských dodávateľov. 

 

Dňa 28. februára 2018 sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov PKS so spoločnosťou 

COOP Jednota Slovensko ohľadom návrhu zákona o neprimeraných podmienkach 

v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny. 

 

Dňa 6. marca 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami MPRV SR, 

ŠVPS SR, VÚP a PKS na tému výživového označovania výrobkov. 

 

PKS ďalej spolupracuje s Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom životného 

prostredia SR, Ministerstvom zdravotníctva SR a ich podriadenými organizáciami, 

Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, Úradom verejného zdravotníctva 

SR, Slovenskou obchodnou inšpekciou. 
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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, ktoré rovnako majú na potravinársky priemysel dopady. 

V rámci práce Výboru pre legislatívu sú na zasadnutia pozývaní predstavitelia 

štátnej správy za účelom diskusie k implementácií potravinárskych predpisov. 

Predchádzajúci rok sa niesol najmä v duchu prípravy a spolupráce na Národnom 

potravinovom katalógu (NPK). Legislatívna činnosť sa sústredila najmä diskusiu 

k novele zákona č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných 

vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny a novely zákona č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch. 

PKS sa v období od apríla 2017 zaoberala najmä touto problematikou legislatívneho 

a nelegislatívneho charakteru: 

⇛ nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní 

informácií o potravinách pre spotrebiteľov (ďalej len „nariadenie č. 1169/2011); 

⇛ správou Komisie Európskemu parlamentu a Rade o povinnom označovaní 

zoznamu zložiek a výživových údajov alkoholických nápojov; 

⇛ legislatívou v oblasti mliečnej výživy určenej pre deti vo veku 1. až 3. roku života; 

⇛ nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1334/2008 o arómach 

a určitých zložkách potravín s aromatickými vlastnosťami na použitie 

v potravinách – aróma Rum Éther; 

⇛ návrhom zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, 

ktorých predmetom sú potraviny, k uvedenému návrhu zákona sa dňa 28.2.2018 

uskutočnilo zasadnutie Výboru pre legislatívu, a následne na základe 

pripomienok členov a diskusie na Výbore bolo pripravené Stanovisko PKS 

s celkovo 25 pripomienkami; 

⇛ reformuláciou potravín; 

⇛ návrhom na zriadenie Odbytového fondu; 

⇛ návrhom Plánu predchádzania plytvania potravinami; 

⇛ návrhom novely vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach 

a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež; 

⇛ zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch najmä s ohľadom na neprimerané 

finančné dopady na potravinársky priemysel; 

 

 

 

 

 

Návrh zákona o 

neprimeraných 

podmienkach v 

obchodných 

vzťahoch, 

ktorých 

predmetom sú 

potraviny  

novela zákona o 

odpadoch  

– boli dva 

kľúčové predpisy, 

ktorými sa 

zaoberala PKS 

v minulom roku.  
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⇛ vládny návrh novely zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych 

pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov; 

⇛ návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MF SR č. 538/2011 Z. z. o 

povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na 

denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s 

denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele 

použitia denaturovaného liehu; 

⇛ návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii; 

⇛ návrhom novely vyhlášky ÚNMS SR č. 419/2013 Z. z. o spotrebiteľskom balení; 

⇛ NAPPA – aktualizácia úloh; 

⇛ podnetmi členov na odstránenie administratívnych prekážok; 

⇛ aktivity Potravinárskej komory Slovenska a jej členov zamerané na znižovanie 

množstva kalórií a pridaných cukrov v potravinách; 

⇛ návrhmi právnych noriem iných členských štátov v rámci notifikácie; 

⇛ návrhom novely Zákonníka práce a novely zákona o službách zamestnanosti, 

(tzv. sociálny balík); 

⇛ Návrhom vykonávacieho nariadenia k článku 26(3) nariadenia 1169/2011 

o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom; 

⇛ Návrhom Vyhlášky ministerstva zdravotníctva SR o spôsobe určenia maximálnej 

výšky úhrady zdravotnej poisťovne za jednotku referenčnej dávky dietetickej 

potraviny.  

 

7. Vzdelávanie, veda, výskum a inovácie 

 

Výbor pre vzdelávanie, vedu, výskum a inovácie sa zaoberá otázkami vzdelávacích 

aktivít pre riadiacich pracovníkov na rôznych úrovniach, návrhmi vzdelávacích 

modulov pre jednotlivé odvetvia potravinárskeho priemyslu, analýzou systémov 

vzdelávania a jeho úrovňou v oblasti stredného školstva, analýzou systémov 

vzdelávania a jeho úrovňou v oblasti vysokého školstva z pohľadu požiadaviek 

potravinárskeho priemyslu, otázkami systémov celoživotného vzdelávania pre 

potravinársky priemysel a zabezpečovaním transferu poznatkov z vedecko-

výskumnej základne do potravinárskeho priemyslu. V predchádzajúcom roku výbor 

prerokoval nasledovné témy: 

⇛  Koncept reformy terciárneho vzdelávania;  

⇛  Stratégiu hospodárskej politiky SR do roku 2030; 

⇛  Návrhy na zmeny v oblasti odborného vzdelávania; 

⇛  Prípravu štátnych programov výskumu a vývoja na roky 2018-2023; 

⇛  Súťaž inovatívny čin roka; 

⇛  Zámer výzvy na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na podporu inteligentných 

inovácií v priemysle; 

⇛  Aktuálne problémy vyplývajúce z rokovaní Výboru pre vedu, výskum, inovácie 

a pre vzdelávanie pri RÚZ. 
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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. Aj v uplynulom období 

pokračovala v mediálnych aktivitách zameraných na tlačové besedy a tlačové 

konferencie, 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, ako aj na 

medializáciu vzdelávacieho projektu „Hravo ži zdravo“. 

 

PKS od apríla 2017 zorganizovala 4 tlačové konferencie: 

⇛ 18.5.2017 – Podiel potravín vyrobených na Slovensku a podiel potravín s 

privátnou značkou na pultoch vybraných obchodných reťazcov, prezentácia 

výsledkov prieskumu za rok 2017 uskutočneného spoločnosťou GfK Slovensko 

pre PKS; 

⇛ 29.6.2017 – „Mýty a fakty o potravinách, urobme si poriadok v cukroch“ 

zameraná cukry a stravovanie v lete; 

⇛   5.9.2017 – „Mýty a fakty o potravinách, urobme si poriadok v tukoch“ zameraná 

na tuky a potraviny obsahujúce tuky; 

⇛ 9.2.2018 – tlačová konferencia so Slovenskou alianciou moderného obchodu 

k založeniu Iniciatívy pre férový obchod. 

 

PKS sa zúčastnila spoločnej tlačovej konferencie samosprávnych organizácií: 

⇛ 5.10.2017 - Klub 500, RÚZ, AZZZ, SPPK, SOPK a PKS – novela zákona č. 

504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho 

podniku a lesných pozemkov; 

⇛ 27.11.2017 – Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (SPPK, 

PKS, AKS, ZPD OS SR, ZVPA SR) – návrh zákona o štátnom rozpočte; 

⇛ 24.1.2018 – Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (SPPK, 

PKS, AKS, ZPD OS SR, ZVPA SR) „Chceme vyrábať, nie zatvárať“. 

 

PKS tlačovými správami, samostatnými článkami a otvorenými listami 

reagovala a medializovala najmä nasledovné témy:  

⇛ aplikačná novela zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch; 

⇛ zahájenie siedmeho ročníka vzdelávacieho projektu „Hravo ži zdravo“; 

⇛ dodávateľsko–odberateľské vzťahy a prístup obchodných reťazcov k 

dodávateľom potravín; 

⇛ návrh štátneho rozpočtu v kapitole potravinárstvo; 

⇛ plytvanie potravinami a možnosti znižovania potravinového odpadu; 

⇛ návrh zákona, ktorým sa mení Zákonník práce a zákon o zamestnanosti (tzv. 

sociálny balík); 

⇛ návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých 

predmetom sú potraviny; 
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⇛ plánované zníženie DPH na detské plienky a detskú výživu; 

⇛ ďalšia vízia potravinárskeho priemyslu. 

 

PKS spolupracovala s vydavateľmi časopisu Bedecker Zdravia, OBCHOD, 

Tovar&Predaj, Slovenský výber a GASTRO, ktorým poskytla príspevky na aktuálne 

témy potravinárstva, kvality a bezpečnosti potravín. PKS spolupracovala s ďalšími 

médiami, najmä denníkmi SME, Hospodárske noviny, Denník N, Roľnícke noviny, 

Plus1 deň, Nový čas, Parlamentné listy, portálom www.aktuálne.sk, televíziami TA3 

a RTVS, rozhlasom RTVS, Rádiom Expres a Rádiom Aktual. 

 

9. Komunikácia s členmi a spotrebiteľmi 

PKS v roku 2019 pravidelne napĺňa a revitalizuje stránku www.potravinári.sk. 

zaujímavými a dôležitými informáciami nielen z oblasti potravinárskeho priemyslu. 

PKS zasiela členom pravidelný denný monitoring zameraný predovšetkým na oblasť 

potravín, odpadov a činností ministerstva pôdohospodárstva. 

 

V rámci pravidelnej informovanosti členov o aktuálnom dianí v Potravinárskej komore 

Slovenska PKS zasiela členom týždenné súhrnné správy: 

 

   

 

⇛ Spravodaj PKS je určený všetkým členom PKS, obsahuje novinky z diania PKS, 

dôležité dokumenty z FoodDrink Europe, informácie o plánovaných akciách 

a podujatiach a zaujímavosti z médií. 

 

⇛ Legislatívny servis je určený členom Legislatívneho výboru, obsahuje prehľad 

o pripravovaných predpisoch na národnej a európskej úrovni a iných dôležitých 

dokumentoch, prehľad o zasadnutiach pracovných skupín a prehľad 

o schválenej slovenskej a európskej legislatíve. 

 

http://www.potravinári.sk/
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Dôležitou súčasťou práce PKS v rámci prinášania informácií prostredníctvom web 

stránky www.potravinari.sk je prísun poznatkov týkajúcich sa výziev jednotlivých 

ministerstiev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. V roku 2019 

požiadala PKS o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrov, kde so 

svojím projektom uspela.  

http://www.potravinari.sk/
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Hodnotiaca správa Dozornej rady PKS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V roku 2017 boli v rámci realizovaných aktivít Potravinárskej komory Slovenska (ďalej len komory) 
dosiahnuté nasledovné hospodárske výsledky: 
 
Celkové výnosy komory v roku 2017 zaznamenali hodnotu 207 489,17 €, celkové náklady vrátane dane 
z príjmov dosiahli hodnotu 210 250,32 € pri hospodárskom výsledku po zdanení vo výške  -2 761,15 €. 
 
Na celkových výnosoch sa najväčšou mierou podieľali prijaté členské príspevky v celkovej hodnote 
187.867,00 € (v percentuálnom vyjadrení 90,54 % z celkových výnosov dosiahnutých v roku 2017). 
 
Štruktúru výnosov v absolútnom a percentuálnom vyjadrení obsahuje tabuľka č. 1: 
 

Výnosy v roku 2017 v EUR v % 

Úroky a kurzové zisky 22 0,02 

Príspevky a tržby 19600 9,44 

Iné ostatné výnosy 0 0,00 

Prijaté členské príspevky spolu 187867 90,54 

Výnosy spolu 207489 100,00 

 
Najvýraznejšiu nákladovú položku predstavovali náklady na mzdy v celkovej hodnote 83 093,45 € (39,52 % 
z celkových nákladov dosiahnutých v roku 2017) a náklady v položke rozpočtu ostatné služby v celkovej 
hodnote 70 348,67 € (33,46 % z celkových nákladov dosiahnutých v roku 2017). Túto položku ovplyvnili 
najmä zúčtované náklady na prieskum trhu v celkovej hodnote 26 728,53 € a náklady na prenájom kancelárie 
vo výške 18 934,44 €. Predpokladané celkové náklady za prenájom kancelárie v roku 2017 sa v dôsledku 
zmeny sídla a zaúčtovania alikvotnej čiastky za upratovanie oproti predchádzajúcim obdobiam mierne zvýšili. 
 
Štruktúru nákladov pred zdanením v absolútnom a percentuálnom vyjadrení obsahuje tabuľka č. 2: 
 

Náklady v roku 2017 v EUR v % 

Spotreba materiálu 5873 2,79 

Opravy a udržiavanie 363 0,17 

Cestovné 69 0,03 

Náklady na reprezentáciu 12712 6,04 

Ostatné služby 70349 33,46 

Mzdové náklady 60495 28,78 

Zákonné sociálne poistenie 21305 10,13 

Zákonné sociálne náklady 1293 0,62 

Daň z motorových vozidiel, ostatné dane a poplatky 459 0,22 

Daň z príjmov 2524 1,2 

Schválená rezerva na marketing 2000 0,95 

Manká a škody 197 0,09 

Dary 9900 4,71 

Iné ostatné náklady 1383 0,66 

Odpisy majetku 4407 2,2 

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 16921 8,04 

Náklady spolu 210250 100,00 
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Kontaktné informácie 
 

 

Potravinárska komora Slovenska 

Einsteinova 19 
851 01 Bratislava 

Tel. 02/444 54 500 

www.potravinári.sk 

www.facebook.com/potravinari 

 

Sekretariát PKS 

 

JUDr. Jana 
Venhartová 

Riaditeľka 

Tel.: 0903 468 149 

e-mail: 
venhartova@pks.sk 

 Mgr. Monika 
Mičúchová 

Office& 
Communication 
Manager 

Tel. 0902 899 149 

e-mail: pks@pks.sk 

 

 

Dozorná rada sa oboznámila so Správou o revízii účtovníctva za rok 2017, ktorú vykonala účtovná revízorka 
Ing. Ivana Menczerová. Konštatuje, že po fyzickej kontrole všetkých účtovných dokladov za rok 2017, 
kontrole predložených účtovných dokladov voči Knihe analytickej evidencie a  Denníku účtovných dokladov 
a po porovnaní týchto zostáv voči pripraveným účtovným výkazom za obdobie roka 2017 dospela k názoru, 
že účtovníctvo bolo vedené správne, v zmysle použitých účtovných zásad, úplne a obsahuje všetky účtovné 
položky PKS za obdobie roka 2017. 
 
Účtovná závierka PKS k  31.12.2017 bola overená účtovnou revízorkou, ktorá konštatovala, že účtovníctvo 
PKS ako celok je posudzované kladne, neobsahuje významné nesprávnosti, dokladovanie súm a údajov je 
v súlade s platným zákonom o účtovníctve, použité účtovné zásady a postupy boli v poriadku. 
 
V zmysle záverov predmetnej revízie a na základe vlastných poznatkov, dozorná rada odporúča Valnému 
zhromaždeniu účtovnú závierku PKS za rok 2017 
 

s c h v á l i ť . 
 
Dozorná rada odporúča Valnému zhromaždeniu PKS schváliť dosiahnutú stratu po zdanení vo výške 
2.761,15 € a uhradiť ju z účtu 428 000 „Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov“. 

 

http://www.facebook.com/potravinari

