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Zuzana Kollárová  

Pokus zvážiť zavedenie vzorca na minimálnu mzdu, ak sa zamestnávatelia a odbory nedohodnú, sa cez vládu nedostal  
 
Hodinová cena práce na Slovensku vlani zaznamenala jeden z najrýchlejších ročných rastov v eurozóne. Bez poľnohospodárstva a 
verejnej správy sa podľa Eurostatu zvýšila o 6,8 percenta. Viac narástla iba v Lotyšsku a v Litve. V Európskej únii stúpla o 2,7 
percenta a v eurozóne o 2,2 percenta. V nominálnom vyjadrení bola vlani na Slovensku hodinová cena práce na úrovni 11,60 eura.  
Je reálne, že cena práce bude rekordne rásť aj na budúci rok. Od mája sa totiž zasa zvyšujú príplatky za prácu v noci, v sobotu a v 
nedeľu. Konfederácia odborových zväzov už avizovala, že požaduje od januára budúceho roka zvýšiť minimálnu mzdu zo 
súčasných 520 eur na 635 eur.  
Už sa malo rokovať Podľa zákona o minimálnej mzde mali odborári a zamestnávatelia začať rokovanie o najnižších zárobkoch 1. 
apríla. Skončiť ich majú 15. júla. Ak sa nedohodnú, žolíka má v rukách minister práce. Navrhne výšku minimálnej mzdy, ktorú vláda 
obvykle schváli.  
Taká je formálna stránka vyjednávania. Problémom minimálnej mzdy je, že sa s ňou pravidelne politicky kupčí. Čím viac klesajú 
preferencie Smeru-SD, tým viac stúpa minimálna mzda. Napríklad expremiér Robert Fico na prvomájovom mítingu 2017 oznámil, že 
v roku 2018 by sa mala priblížiť k sume 500 eur a v roku 2019 by mala túto hranicu prekročiť. Stalo sa, od januára 2019 dosiahla 
520 eur.  
Od roku 2015 rástla minimálna mzda oproti priemernej mzde dvojnásobnou rýchlosťou. Tento rok sa už objavili názory politikov 
Smeru, že najnižšia mzda by sa mala začínať na sume 600 eur. „Zvýšenie o viac ako 15 percent nie je možné označiť inak ako 
ekonomická negramotnosť,“ myslí si analytik INESS Róbert Chovanculiak. Ministerstvo práce svoje predstavy o jej výške na budúci 
rok nezverejnilo. Trvá však na tom, že minimálna mzda nie je len o zlepšení sociálno-ekonomických podmienok rodín, ale aj 
dôležitým faktorom, aby ľudia mali záujem pracovať. Preto je podľa úradu dôležité, aby išla rapídne nahor.  
Vláda dostala začiatkom apríla na stôl návrh ministerstva hospodárstva s opatreniami na odstránenie bariér pre trvalo udržateľný 
rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku. Materiál reagoval aj na „skokové a nepredvídateľné“ zvyšovanie minimálnej mzdy. 
Obsahoval úlohu pre ministerstvo práce, ktoré malo zvážiť mechanizmus valorizácie minimálnej mzdy, ak sociálni partneri 
nedospejú k dohode.  
Na rokovanie vlády 17. apríla sa však už dostal návrh, z ktorého zmena valorizácie minimálnej mzdy vypadla. „Tento záväzok 
vypadol z materiálu po dohode s MH SR. Ministerstvo nevidí dôvod na zmenu mechanizmu určovania výšky minimálnej mzdy,“ 
odkázala Veronika Husárová z tlačového odboru ministerstva práce.  
Ministerstvo je presvedčené, že takýto spôsob by bol v rozpore s dohovormi Medzinárodnej organizácie práce, podľa ktorých má byť 
určovanie miezd predmetom konzultácií medzi sociálnymi partnermi. „Ministerstvo považuje za veľmi nebezpečné nahradenie 
rozhodnutia ľuďmi s legitimitou demokratického mandátu nejakým matematickým vzorcom,“ dodala V. Husárová.  
Bývalý minister financií Peter Kažimír pritom už pri aktualizácii makroekonomickej prognózy na tento rok vyhlásil, že máme prehriaty 
trh práce. Mzdy by mali preto rásť pomalším tempom. Neistých 600 eur Aj keď jedna skupina politikov v Smere hovorí o radikálnom 
náraste minimálnej mzdy, jej zvýšenie na 600 eur nie je isté.  
„Ešte si to vyžaduje diskusiu, aj keď to vnímame ako cieľ. Musíme hľadať balans s tými, čo prácu dávajú, a sem patria aj zahraničné 
firmy. Musíme rokovať s nimi, či sú ochotné taký nárast zvládnuť. Nechceme však vytvoriť riziko, aby na Slovensku začali zanikať 
pracovné miesta,“ vyhlásil v RTVS premiér Peter Pellegrini, ktorý zastupuje ministra financií.  
Zamestnávatelia i ekonómovia roky upozorňujú, že minimálna mzda sa nemôže určovať od stola. Tvrdia, že to škodí ekonomike. Už 
roky presadzujú, aby sa zvyšovala automaticky podľa vzorca, ktorý by zohľadňoval ekonomické ukazovatele.  
Drahý predavač v Poltári R. Chovanculiak tvrdí, že zvyšovanie minimálnej mzdy vždy so sebou prináša riziko, že z trhu práce vytlačí 
ľudí s nízkou produktivitou práce. Argumentuje, že sú krajiny, kde žiadnu minimálnu mzdu nemajú a mzdy tam rastú prirodzeným 
pôsobením ponuky a dopytu.  
„Ak však vláda chce zvyšovať minimálnu mzdu za každú cenu, mala by tak robiť spôsobom, ktorý nepredbieha ekonomický vývoj a 
je predvídateľný. Minimálnu mzdu by bolo možne nadviazať na vývoj inflácie alebo rast priemernej mzdy alebo ich kombináciu.“  
Ak by prešlo ohlasované zvýšenie minimálnej mzdy, človek pracujúci v Poltári v obchode za pokladnicou bude musieť mesačne 
vytvoriť hodnotu blížiacu sa k tisícke eur, aby ho bolo možné zamestnať. To budú totiž celkové mzdové náklady na minimálnu mzdu 
druhého stupňa – teda pre pokladníka. Tá je oproti najnižšej minimálnej mzde vyššia o pätinu.  
Zavedenie nominálne rozdielnej regionálnej minimálnej mzdy však podľa R. Chovanculiaka môže byť politicky problematické. „Preto 
navrhujeme kompromis v podobe regionálnej odpočítateľnej položky zo sociálnych odvodov. Takto by nominálne minimálna mzda 
ostala všade rovnaká, ale mzdové náklady by na východe mohli byť nižšie.“  
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To, že sa výška minimálnej mzdy na rok 2020 začala riešiť politickými vyhláseniami, vníma Asociácia priemyselných zväzov (APZ) 
negatívne. Narušuje to podľa nej sociálny dialóg.  
Výšku minimálnej mzdy treba podľa asociácie určovať na základe zrozumiteľného zákonného mechanizmu. „Nachádzame sa v 
období, keď sa mnohé firmy rozhodujú, či umiestnia na Slovensko ďalšiu výrobu. Nepredvídateľnosť podnikateľského prostredia 
môže byť jedným z hlavných dôvodov, prečo tak neurobia,“ myslí si generálny sekretár APZ Andrej Lasz.  
Neprimerané zvyšovanie mzdových nákladov zamestnávateľov môže spôsobiť zánik pracovných miest na Slovensku, čo sa tento 
rok v niektorých okresoch už stalo. Rast alebo aj pokles minimálnej mzdy by mal podľa asociácie vychádzať predovšetkým z 
ekonomických analýz, napríklad z predikcie rastu či poklesu HDP a predpokladanej inflácie, vplyvu rastu minimálnej mzdy na 
náklady zamestnávateľov, vplyvu minimálnej mzdy na rast alebo pokles zamestnanosti a, samozrejme, aj pohybu miezd. APZ je 
zástancom myšlienky, aby sa výška minimálnej mzdy stanovovala osobitne v každom kraji.  
A. Lasz tvrdí, že sú aj iné mechanizmy nárastu čistej mzdy zamestnanca. „Najmenej zarábajúcim skupinám obyvateľstva by mal štát 
znížiť odvodové alebo daňové zaťaženie alebo zvýšiť nezdaniteľné minimum.“ Viac za noci a víkendy Slovenský zväz pekárov, 
cukrárov a cestovinárov už má spočítané vplyvy. Mzdové náklady budú tvoriť v priemere 40 percent nákladov na výrobu, pričom 
mzdy porastú v priemere o 10 až 15 percent. „Rast minimálnej mzdy na 600 eur môže mať výrazne negatívny vplyv na pekárenský 
sektor, ktorý už dnes nemá dostatok financií na investície či na zvyšovanie miezd,“ hovorí šéfka predstavenstva zväzu pekárov 
Tatiana Lopúchová.  
Pekárenskú výrobu najviac zasiahlo zvyšovanie minimálnej mzdy a príplatkov. Mzdové náklady v sektore dnes tvoria v priemere 38 
percent celkových nákladov. V roku 2017 bola priemerná mzda v pekárstve 677 eur, v roku 2018 to bolo v priemere 731 eur. Aj 
napriek tomuto rastu patrí tento sektor k tým s najnižšou mzdou v potravinárstve.  
Od minimálnej mzdy sa odvíjajú aj príplatky za prácu. Od mája sa opäť zvyšujú. Príplatok za prácu v sobotu už bude 50 % 
minimálnej hodinovej mzdy, za prácu v nedeľu je to 100 %. Na 40 % z minimálnej mzdy za hodinu sa zvyšuje príplatok za nočnú 
prácu. V prípade rizikovej práce je výška príplatku 50 %.  
T. Lopúchová pripomína, že nedávno sa prijali opatrenia, ktoré môžu stabilizovať pekárstvo. Ide najmä o zákon o neprimeraných 
obchodných podmienkach a novela zákona o cenách, ktoré upravujú ekonomicky oprávnené náklady či zakazujú odkupovať 
výrobky pod výrobné náklady.  
„Musím povedať, že éra, keď odberatelia žiadali od pekárov nastavenie takých odbytových cien, ktoré nereflektujú náklady na 
výrobu, a pekári v snahe o udržanie veľkých objemov dodávok zväčša na nízku cenu museli prikývnuť, sa už skončila a pekári budú 
za vyššie ceny tvrdo bojovať,“ dodala.  
 
Zamestnávatelia sa na určovanie minimálnej mzdy od stola sťažujú roky 600 €  
 
O takejto minimálnej mzde na rok 2020 hovoria niektorí politici Smeru-SDtoc 
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Zuzana Kollárová  

Hodinová cena práce na Slovensku vlani zaznamenala jeden z najrýchlejších ročných rastov v eurozóne. Bez poľnohospodárstva a 
verejnej správy sa podľa Eurostatu zvýšila o 6,8 percenta. Viac narástla iba v Lotyšsku a v Litve. V Európskej únii stúpla o 2,7 
percenta a v eurozóne o 2,2 percenta. V nominálnom vyjadrení bola vlani na Slovensku hodinová cena práce na úrovni 11,60 eura.  
 
Je reálne, že cena práce bude rekordne rásť aj na budúci rok. Od mája sa totiž zasa zvyšujú príplatky za prácu v noci, v sobotu a v 
nedeľu. Konfederácia odborových zväzov už avizovala, že požaduje od januára budúceho roka zvýšiť minimálnu mzdu zo 
súčasných 520 eur na 635 eur.  
 
Už sa malo rokovať  
Podľa zákona o minimálnej mzde mali odborári a zamestnávatelia začať rokovanie o najnižších zárobkoch 1. apríla. Skončiť ich 
majú 15. júla. Ak sa nedohodnú, žolíka má v rukách minister práce. Navrhne výšku minimálnej mzdy, ktorú vláda obvykle schváli.  
 
Taká je formálna stránka vyjednávania. Problémom minimálnej mzdy je, že sa s ňou pravidelne politicky kupčí. Čím viac klesajú 
preferencie Smeru-SD, tým viac stúpa minimálna mzda. Napríklad expremiér Robert Fico na prvomájovom mítingu 2017 oznámil, že 
v roku 2018 by sa mala priblížiť k sume 500 eur a v roku 2019 by mala túto hranicu prekročiť. Stalo sa, od januára 2019 dosiahla 
520 eur.  
 
Od roku 2015 rástla minimálna mzda oproti priemernej mzde dvojnásobnou rýchlosťou. Tento rok sa už objavili názory politikov 
Smeru, že najnižšia mzda by sa mala začínať na sume 600 eur. „Zvýšenie o viac ako 15 percent nie je možné označiť inak ako 
ekonomická negramotnosť,“ myslí si analytik INESS Róbert Chovanculiak.  
 
Ministerstvo práce svoje predstavy o jej výške na budúci rok nezverejnilo. Trvá však na tom, že minimálna mzda nie je len o 
zlepšení sociálno-ekonomických podmienok rodín, ale aj dôležitým faktorom, aby ľudia mali záujem pracovať. Preto je podľa úradu 
dôležité, aby išla rapídne nahor.  
 
Zamestnávatelia sa na určovanie minimálnej mzdy od stola sťažujú roky  
Vláda dostala začiatkom apríla na stôl návrh ministerstva hospodárstva s opatreniami na odstránenie bariér pre trvalo udržateľný 
rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku. Materiál reagoval aj na „skokové a nepredvídateľné“ zvyšovanie minimálnej mzdy. 
Obsahoval úlohu pre ministerstvo práce, ktoré malo zvážiť mechanizmus valorizácie minimálnej mzdy, ak sociálni partneri 
nedospejú k dohode.  
 
Na rokovanie vlády 17. apríla sa však už dostal návrh, z ktorého zmena valorizácie minimálnej mzdy vypadla. „Tento záväzok 
vypadol z materiálu po dohode s MH SR. Ministerstvo nevidí dôvod na zmenu mechanizmu určovania výšky minimálnej mzdy,“ 
odkázala Veronika Husárová z tlačového odboru ministerstva práce.  
 
Ministerstvo je presvedčené, že takýto spôsob by bol v rozpore s dohovormi Medzinárodnej organizácie práce, podľa ktorých má byť 
určovanie miezd predmetom konzultácií medzi sociálnymi partnermi. „Ministerstvo považuje za veľmi nebezpečné nahradenie 
rozhodnutia ľuďmi s legitimitou demokratického mandátu nejakým matematickým vzorcom,“ dodala V. Husárová.  
 
Bývalý minister financií Peter Kažimír pritom už pri aktualizácii makroekonomickej prognózy na tento rok vyhlásil, že máme prehriaty 
trh práce. Mzdy by mali preto rásť pomalším tempom.  
 
Neistých 600 eur  
Aj keď jedna skupina politikov v Smere hovorí o radikálnom náraste minimálnej mzdy, jej zvýšenie na 600 eur nie je isté.  
 
„Ešte si to vyžaduje diskusiu, aj keď to vnímame ako cieľ. Musíme hľadať balans s tými, čo prácu dávajú, a sem patria aj zahraničné 
firmy. Musíme rokovať s nimi, či sú ochotné taký nárast zvládnuť. Nechceme však vytvoriť riziko, aby na Slovensku začali zanikať 
pracovné miesta,“ vyhlásil v RTVS premiér Peter Pellegrini, ktorý zastupuje ministra financií.  
 
Zamestnávatelia i ekonómovia roky upozorňujú, že minimálna mzda sa nemôže určovať od stola. Tvrdia, že to škodí ekonomike. Už 
roky presadzujú, aby sa zvyšovala automaticky podľa vzorca, ktorý by zohľadňoval ekonomické ukazovatele.  
 
Drahý predavač v Poltári  
R. Chovanculiak tvrdí, že zvyšovanie minimálnej mzdy vždy so sebou prináša riziko, že z trhu práce vytlačí ľudí s nízkou 
produktivitou práce. Argumentuje, že sú krajiny, kde žiadnu minimálnu mzdu nemajú a mzdy tam rastú prirodzeným pôsobením 
ponuky a dopytu.  
 
„Ak však vláda chce zvyšovať minimálnu mzdu za každú cenu, mala by tak robiť spôsobom, ktorý nepredbieha ekonomický vývoj a 

https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2019/cislo-16/firmy-hneva-minimalna-mzda-od-stola-vladu-nie.html
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je predvídateľný. Minimálnu mzdu by bolo možne nadviazať na vývoj inflácie alebo rast priemernej mzdy alebo ich kombináciu.“  
 
Ak by prešlo ohlasované zvýšenie minimálnej mzdy, človek pracujúci v Poltári v obchode za pokladnicou bude musieť mesačne 
vytvoriť hodnotu blížiacu sa k tisícke eur, aby ho bolo možné zamestnať. To budú totiž celkové mzdové náklady na minimálnu mzdu 
druhého stupňa – teda pre pokladníka. Tá je oproti najnižšej minimálnej mzde vyššia o pätinu.  
 
Zavedenie nominálne rozdielnej regionálnej minimálnej mzdy však podľa R. Chovanculiaka môže byť politicky problematické. „Preto 
navrhujeme kompromis v podobe regionálnej odpočítateľnej položky zo sociálnych odvodov. Takto by nominálne minimálna mzda 
ostala všade rovnaká, ale mzdové náklady by na východe mohli byť nižšie.“  
 
To, že sa výška minimálnej mzdy na rok 2020 začala riešiť politickými vyhláseniami, vníma Asociácia priemyselných zväzov (APZ) 
negatívne. Narušuje to podľa nej sociálny dialóg.  
 
Výšku minimálnej mzdy treba podľa asociácie určovať na základe zrozumiteľného zákonného mechanizmu. „Nachádzame sa v 
období, keď sa mnohé firmy rozhodujú, či umiestnia na Slovensko ďalšiu výrobu. Nepredvídateľnosť podnikateľského prostredia 
môže byť jedným z hlavných dôvodov, prečo tak neurobia,“ myslí si generálny sekretár APZ Andrej Lasz.  
 
Neprimerané zvyšovanie mzdových nákladov zamestnávateľov môže spôsobiť zánik pracovných miest na Slovensku, čo sa tento 
rok v niektorých okresoch už stalo. Rast alebo aj pokles minimálnej mzdy by mal podľa asociácie vychádzať predovšetkým z 
ekonomických analýz, napríklad z predikcie rastu či poklesu HDP a predpokladanej inflácie, vplyvu rastu minimálnej mzdy na 
náklady zamestnávateľov, vplyvu minimálnej mzdy na rast alebo pokles zamestnanosti a, samozrejme, aj pohybu miezd. APZ je 
zástancom myšlienky, aby sa výška minimálnej mzdy stanovovala osobitne v každom kraji.  
 
A. Lasz tvrdí, že sú aj iné mechanizmy nárastu čistej mzdy zamestnanca. „Najmenej zarábajúcim skupinám obyvateľstva by mal štát 
znížiť odvodové alebo daňové zaťaženie alebo zvýšiť nezdaniteľné minimum.“  
 
Viac za noci a víkendy  
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov už má spočítané vplyvy. Mzdové náklady budú tvoriť v priemere 40 percent 
nákladov na výrobu, pričom mzdy porastú v priemere o 10 až 15 percent. „Rast minimálnej mzdy na 600 eur môže mať výrazne 
negatívny vplyv na pekárenský sektor, ktorý už dnes nemá dostatok financií na investície či na zvyšovanie miezd,“ hovorí šéfka 
predstavenstva zväzu pekárov Tatiana Lopúchová.  
 
Pekárenskú výrobu najviac zasiahlo zvyšovanie minimálnej mzdy a príplatkov. Mzdové náklady v sektore dnes tvoria v priemere 38 
percent celkových nákladov. V roku 2017 bola priemerná mzda v pekárstve 677 eur, v roku 2018 to bolo v priemere 731 eur. Aj 
napriek tomuto rastu patrí tento sektor k tým s najnižšou mzdou v potravinárstve.  
 
Od minimálnej mzdy sa odvíjajú aj príplatky za prácu. Od mája sa opäť zvyšujú. Príplatok za prácu v sobotu už bude 50 % 
minimálnej hodinovej mzdy, za prácu v nedeľu je to 100 %. Na 40 % z minimálnej mzdy za hodinu sa zvyšuje príplatok za nočnú 
prácu. V prípade rizikovej práce je výška príplatku 50 %.  
 
T. Lopúchová pripomína, že nedávno sa prijali opatrenia, ktoré môžu stabilizovať pekárstvo. Ide najmä o zákon o neprimeraných 
obchodných podmienkach a novela zákona o cenách, ktoré upravujú ekonomicky oprávnené náklady či zakazujú odkupovať 
výrobky pod výrobné náklady.  
 
„Musím povedať, že éra, keď odberatelia žiadali od pekárov nastavenie takých odbytových cien, ktoré nereflektujú náklady na 
výrobu, a pekári v snahe o udržanie veľkých objemov dodávok zväčša na nízku cenu museli prikývnuť, sa už skončila a pekári budú 
za vyššie ceny tvrdo bojovať,“ dodala.  
 
 
Teraz by to bolo rýchlejšie  
 
(nárast minimálnej mzdy)  
 
 
Rok  
 
Suma  
 
Nárast v €  
 
Nárast v %  
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2017  
 
435  
 
30  
 
7,41  
 
 
 
2018  
 
480  
 
45  
 
10,34  
 
 
 
2019  
 
520  
 
40  
 
8,33  
 
 
 
2020  
 
600  
 
80  
 
15,38  
 
 
Na rok 2020 počítame s úrovňou 600 €, ktorú navrhujú niektorí politici Smeru-SD. PRAMEŇ: TREND Analysestoc 

  

 

Slovenskí pekári čelia neprimeranému cenovému tlaku aj po zrušení 
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Napriek zrušeniu osobitného odvodu, ktorý mal pôvodne zaťažiť predovšetkým veľké obchodné reťazce, sa pri vyjednávaní o 
odbytových cenách slovenskí pekári nestretávajú s pochopením. Zahraničné obchodné reťazce podľa informácií Slovenského zväzu 
pekárov, cukrárov a cestovinárov odmietajú reflektovať objektívne zvyšujúce sa náklady slovenských výrobcov. Pekári sa problém 

https://www.tovarapredaj.sk/2019/04/23/slovenski-pekari-celia-neprimeranemu-cenovemu-tlaku-aj-po-zruseni-osobitneho-odvodu/
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snažia vyriešiť prostredníctvom návrhu na legislatívne zmeny.  
 
Zahraničné reťazce na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich zaťaženia osobitným odvodom a k dohodám došlo až po 
dlhých rokovaniach, podmienených okrem iného aj zrušením odvodu. V súčasnosti podľa pekárov zahraničné reťazce argumenty 
nemajú, no aj napriek tomu slovenských výrobcov uvádzajú do enormného cenového tlaku.  
 
Ceny pečiva a chleba budú stúpať  
„Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, resp. trvajú na 
tom, aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú možnosť, 
ako je navýšenie odbytových cien, nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené náklady na 
výrobu,“ uviedla predsedkyňa zväzu pekárov Tatiana Lopúchová.  
Novela Zákonníka práce podľa Slovenského zväzu pekárov zásadným spôsobom zvyšuje náklady výrobcov, ku ktorému dochádza 
už druhýkrát v tomto roku. Kým na začiatku roka 2019 boli pekári nútení akceptovať zvýšenie minimálnej mzdy, od mája 2019 
dochádza k ďalšiemu zásadnému zvýšeniu príplatkov za prácu v noci, prácu počas víkendu a počas sviatkov. Tieto náklady podľa 
Tatiany Lopúchovej pekári nie sú schopní absorbovať v súčasných cenách. Zároveň dodáva, že snaha o zvýšenie odbytových cien 
je preto logickým riešením.  
Sektor produkcie pekárskych výrobkov sa dostal do obrovskej krízy už v minulom roku. Hospodársky výsledok celého sektora 
spadol z viac ako sedem miliónov eur na 2,9 milióna eur. „Takýto pokles je dlhodobo neudržateľný a musíme ho zastaviť. Ak sa 
odbytové ceny pekárenských výrobkov nenavýšia, odhadujeme, že celý sektor sa v roku 2019 prepadne do červených čísel. Rast 
cien surovín a mzdových nákladov je rýchlejší a výraznejší ako v minulých obdobiach a pekári na to musia reagovať,“ uviedla 
Tatiana Lopúchová, pričom spresnila, že najvýraznejšie doposiaľ vzrástla práve cena múky, ktorá je pre pekárov jednou z 
najdôležitejších surovín. Rast pritom predstavoval až 20 – 30 %. Zároveň rástla aj cena maku, a to o 102 %, zemiakovej múky o 34 
%, soli o 64 %, škvariek o 101 % a cena energií a pohonných látok o 20 %. Najväčšiu položku však tvorili práve rýchlo rastúce platy.  
 
Pekári doplácajú na rast miezd  
Podľa štatistík je až 80 % pracovného času pekárov zaťažených príplatkami za víkendovú prácu, prácu počas sviatkov či v nočných 
hodinách a slovenskí pekári tak najviac doplácajú na ich zvyšovanie. „Mzdy aktuálne tvoria v priemere až 38 % z celkových 
nákladov na výrobu. Kým v roku 2017 priemerná mesačná mzda predstavovala 677 eur, v roku 2018 bola 731 eur, čo predstavuje 
zvýšenie o takmer 10 %.  
V máji tohto roka vchádza do platnosti spomínaná druhá vlna sociálneho balíčka, ktorý bude predstavovať ďalší rast mzdových 
nákladov. Mzdy prekročia hranicu 40 % celkových nákladov na výrobu. Okrem iného sa diskutuje aj o skrátení povinných nadčasov, 
ktoré má zamestnávateľ právo počas roka nariadiť zamestnancom. Spomínané skrátenie povinných nadčasov zo 150 na 100 hodín 
ročne a za vyššie príplatky, pekárom opäť rapídne zvýšia náklady, keďže firmy budú musieť prijímať nových zamestnancov, ktorých 
však podľa Tatiany Lopúchovej nebudú mať z čoho zaplatiť.  
 
Riešenie vidia v legislatívnej zmene  
„Tieto skutočnosti sa musia odraziť na odbytových cenách a nakoľko predpokladáme, že predajcovia si budú chcieť zachovať svoje 
marže, ceny chleba a pečiva budú musieť ísť nahor,“ dodala Tatiana Lopúchová zo Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a 
cestovinárov.  
Negatívny dopad, ktorý paradoxne zaťažuje najslabší článok slovenského priemyslu, sa pekári snažia vyriešiť aj návrhom na 
legislatívne zmeny. „Slovenský zväz pekárov pripravil návrh zmeny Zákonníka práce a ostatných súvisiacich predpisov, ktorej 
obsahom je zmiernenie negatívnych dopadov, tzv. sociálneho balíčka, vo forme oslobodenia od príplatkov od daní a odvodov v 
limitovanej výške. Tento návrh bol už predložený Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a veríme, že sa ním vláda SR 
bude čo najskôr zaoberať,“ uzavrela Tatiana Lopúchová.toc 

  

 



12/190 

 

 

Späť 



13/190 

Zväz obchodu: Situáciu slovenských pekárov poznáme a rozumieme 
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Zväz obchodu (ZO) SR situáciu slovenských pekárov pozná a rozumie jej. Uviedol to pre TASR Martin Katriak, prezident ZO SR v 
reakcii na stredajšie (17.4.) vyjadrenia Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) o tom, že pekári čelia 
neprimeranému cenovému tlaku aj po zrušení osobitného odvodu.  
 
Vo štvrtok 11. apríla sa uskutočnilo rokovanie medzi Radou pekárov SR a Zväzom obchodu SR.  
Bratislava 18. apríla (TASR) - Zväz obchodu (ZO) SR situáciu slovenských pekárov pozná a rozumie jej. Uviedol to pre TASR Martin 
Katriak, prezident ZO SR v reakcii na stredajšie (17.4.) vyjadrenia Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) o 
tom, že pekári čelia neprimeranému cenovému tlaku aj po zrušení osobitného odvodu.  
"Situáciu pekárov poznáme a rozumieme jej. Vo štvrtok 11. apríla sa uskutočnilo rokovanie medzi Radou pekárov SR a Zväzom 
obchodu SR. Bolo dohodnuté, že vo veľmi krátkom čase budú osobitné rokovania medzi jednotlivými slovenskými obchodníkmi na 
strane jednej a Radou pekárov SR na strane druhej a výsledky týchto rokovaní budú podkladom pre rokovania s výrobcami 
(pekármi)," spresnil Katriak.  
SZPCC informoval, že aj napriek skutočnosti, že Národná rada SR prijala zákon o zrušení osobitného odvodu, ktorý mal pôvodne 
zaťažiť predovšetkým veľké obchodné reťazce, slovenskí pekári sa pri vyjednávaní o odbytových cenách nestretávajú s 
pochopením. Kým postupne dochádza k dohodám u slovenských maloobchodných sietí, zahraničné obchodné reťazce podľa 
informácií SZPCC odmietajú reflektovať na objektívne zvyšujúce sa náklady slovenských výrobcov.  
Podľa predsedníčky zväzu pekárov Tatiany Lopúchovej zahraničné reťazce na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich 
zaťaženia osobitným odvodom a k dohodám prišlo až po dlhých rokovaniach, podmienených aj zrušením osobitného odvodu. V 
súčasnosti podľa pekárov zahraničné reťazce argumenty nemajú a aj napriek tomu čelia pekári z ich strany enormnému cenovému 
tlaku.  
“Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, respektíve 
požadujú, aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú 
možnosť, ako je navýšenie odbytových cien, nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené 
náklady na výrobu,” uviedla Lopúchová.  
×  
Zdroj: [18.04.2019; dobrenoviny.sk; 11:50; TASR]  
Ilustračná snímka. — Foto: TASR/APtoc 
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Pripravte sa na ďalšie zdražovanie: Ceny týchto surovín vzrástli o 
vyše sto percent!  
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pred 5 minútami  
 
BRATISLAVA – Napriek tom, že vláda zrušila osobitný odvod pre obchodné reťazce, slovenskí pekári sa neustále nemôžu domôcť 
vyšších odbytových cien. Reťazcom odkazujú, že plánujú otvárať rokovania o navýšení cien v dôsledku zdražovania surovín a 
prichádzajúcej druhej vlny sociálneho balíčka, čo výrazne zvýši náklady na výrobu.  
Vlani sa podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) SR dostal sektor produkcie pekárskych výrobkov do 
obrovskej krízy. Jeho hospodársky výsledok spadol z viac ako 7 miliónov na 2,9 milióna eur. „Takýto pokles je dlhodobo 
neudržateľný a musíme ho zastaviť. Ak sa odbytové ceny pekárenských výrobkov nenavýšia, odhadujeme, že celý sektor sa v roku 
2019 prepadne do červených čísiel,“ povedala predsedkyňa spomínaného zväzu Tatiana Lopúchová, pričom spresnila, že 
najvýraznejšie, až o 20 až 30 percent, vzrástla cena múky. Výrazne zdražel aj mak (o 102 percent), zemiaková múka (o 34 percent), 
soľ (o 64 percent), škvarky (o 101 percent), energie (o 20 percent), ale cena aj pohonných látok. No najväčšiu položku podľa nej 
tvorili rýchlo rastúce platy.  
A keďže v tohtoročnom máji vchádza do platnosti druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá bude predstavovať ďalší rast mzdových 
nákladov a zároveň sa diskutuje aj o skrátení povinných nadčasov, firmy budú musieť prijímať nových zamestnancov, ktorých však 
nebudú mať z čoho zaplatiť.  
Tieto skutočnosti sa tak musia odraziť na odbytových cenách. „Nakoľko predpokladáme, že predajcovia si budú chcieť zachovať 
svoje marže, ceny chleba a pečiva budú musieť ísť nahor,“ vyhlásila Lopúchová.  
Tento negatívny dopad sa pekári snažia vyriešiť aj návrhom na legislatívne zmeny. „Slovenský zväz pekárov pripravil návrh zmeny 
Zákonníka práce a ostatných súvisiacich predpisov, ktorej obsahom je zmiernenie negatívnych dopadov, tzv. sociálneho balíčka, vo 
forme oslobodenia príplatkov od daní a odvodov v limitovanej výške. Tento návrh už bol predložený na Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a veríme, že sa ním vláda SR bude čo najskôr zaoberať,“ uviedla Lopúchová.  
Napriek skutočnosti, že Národná rada SR prijala zákon o zrušení osobitného odvodu, ktorý mal pôvodne zaťažiť predovšetkým 
veľké obchodné reťazce, naši pekári sa pri vyjednávaní o odbytových cenách nestretávajú s pochopením. Kým postupne dochádza 
k dohodám u slovenských maloobchodných sietí, zahraničné obchodné reťazce podľa informácií zväzu odmietajú upraviť ceny. 
„Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, resp. požadujú, 
aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú možnosť, ako je 
navýšenie odbytových cien, nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené náklady na výrobu,“ 
zdôvodnila predsedkyňa SZPCC SR.  
 
Ilustračné foto Zdroj: Getty Images.  
Zdroj: Getty Images.  
Zdroj: Getty Images.toc 
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Pozsony. A kormány szociális intézkedései és az üzletláncok árpolitikája miatt idén elkerülhetetlen lesz a kenyér és a többi pékipari 
termék drágulása. A szlovákiai pékségeket öszszefogó szakmai szervezet szerint az áremelés elmaradása az egész ágazatot 
veszélybe sodorhatná.  
 
A szlovákiai pékipar számára a legnagyobb érvágást a kormány szociális csomagjai okozzák, amelyek jelentősen megemelték az 
éjszakai, a hétvégi és az ünnepnapi munkavégzés költségeit. A pékségekben a munkaórák 80 százalékát ez utóbbiak teszik ki.  
 
Növekvő bérköltségek  
 
„Míg 2017-ben 677 euró volt a bruttó havi átlagbér az ágazatban, mára ez 731 euróra nőtt. A pékipari cégek kiadásainak jelenleg a 
38 százalékát teszik ki a bérköltségek” – nyilatkozta Tatiana Lopúchová, a Szlovákiai Pékek, Cukrászok és Tésztagyártók 
Szövetségének az elnöke. Idén azonban tovább romlik a helyzetük. Míg az év elején a minimálbérek nőttek, májustól tovább nő az 
éjszakai, hétvégi és ünnepnapi munkavégzés díja. „Ezt követően a pékségek kiadásainak több mint a 40 százalékát teszik majd ki a 
bérköltségek. Ha ez még nem lenne elég, a kormány a túlórák lefaragását is fontolgatja, ami újabb terhet róna a munkáltatókra, 
hiszen emiatt újabb alkalmazottakat kellene felvenniük, miközben a nagy részük ezt nem engedheti meg magának” – mondta 
Lopúchová.  
 
Drágult az alapanyag  
 
A bérköltségek növekedésén kívül a pékségek az általuk használt alapanyagokért is egyre többet fizetnek. „A liszt ára 20–30 
százalékkal nőtt, 102 százalékkal drágult azonban a mák, 34 százalékkal a burgonyaliszt és 64 százalékkal a só is. És akkor még 
nem beszéltünk arról, hogy az energiaárak az ötödével nőttek, miközben az üzemanyagokért is egyre többet fizetünk” – tette hozzá 
Lopúchová. Jana Holéciová, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK) szóvivője már korábban elismerte, hogy 
a pékségek legfontosabb alapanyagának számító liszt drágulása elsősorban a tavalyi gyengébb gabonatermés számlájára írható, 
ami miatt a búza és a rozs is drágult, miközben a malmok gyártási költségeinek a 70–80 százalékát épp a gabonával kapcsolatos 
kiadások teszik ki.  
 
Veszélyes zuhanás  
 
„A pékiparban már tavaly válsághelyzet volt: az ágazat összesített nyeresége több mint 7 millió euróról 2,9 millió euróra esett vissza. 
Ilyen mértékű zuhanás hosszabb távon fenntarthatatlan. Ha nem sikerül növelni az árainkat, az ágazat idén veszteséggel zárja az 
évet” – vallja Lopúchová, aki szerint a külföldi üzletláncok is ott tesznek keresztbe a pékeknek, ahol csak tudnak. „Az idei év elején 
az üzletláncok különadójára hivatkozva utasították vissza a pékek árköveteléseit. Mára ugyan kiderült, hogy a különadó nem lép 
életbe, ennek ellenére egyes üzletláncok nem hogy árat nem hajlandók emelni, hanem még a jelenleginél is kisebb összeget 
szeretnének fizetni a pékeknek” – állítja a pékszövetség elnöke.  
 
A vásárló is megérzi  
 
Lopúchová szerint a pékek képtelenek fenntartani a jelenlegi árakat, miközben az üzletláncok nem hajlandók csökkenteni a 
nyereségrésüket, az elkövetkező időszakban így a vásárlók is drágábban juthatnak majd hozzá a kenyérhez. Hogy pontosan 
mennyivel, azt egyelőre Lopúchová szerint sem lehet felmérni. A Szlovákiai Pékek, Cukrászok és Tésztagyártók Szövetsége 
azonban azt is szeretné elérni, hogy a kormány enyhítsen a pékségek bérköltségein, az ezzel kapcsolatos javaslataikat már el is 
juttatták a földművelésügyi tárcának véleményezésre.toc 
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SITA  

V máji vstúpi do platnosti druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá zvýši pekárom náklady.  
 
 
BRATISLAVA. Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) avizuje nutnosť zvýšenia cien chleba a pečiva. V máji 
totiž vstúpi do platnosti druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá výrazne zvýši pekárom náklady.  
 
Dôvodom na zvyšovanie cien je zároveň aj to, že pekári sa aj naďalej pri vyjednávaní o odbytových cenách s obchodnými reťazcami 
nestretávajú s pochopením.  
 
"V máji tohto roka vchádza do platnosti spomínaná druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá bude predstavovať ďalší rast mzdových 
nákladov, kedy mzdy prekročia hranicu 40 percent celkových nákladov pekárov na výrobu," konštatovala predsedkyňa zväzu 
pekárov Tatiana Lopúchová.  
 
"Tieto skutočnosti sa musia odraziť na odbytových cenách a nakoľko predpokladáme, že predajcovia si budú chcieť zachovať svoje 
marže, ceny chleba a pečiva budú musieť ísť nahor. Podľa informácií SZPCC totiž zahraničné obchodné reťazce odmietajú 
reflektovať na objektívne zvyšujúce sa náklady slovenských výrobcov," dodala Lopúchová.  
 
Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) v reakcii na pekárov uviedla, že rokovania o cenách s dodávateľmi sú vo výlučnej 
kompetencii jednotlivých spoločností.  
Náklady zvyšujú už druhýkrát v roku  
Novela Zákonníka práce podľa pekárov zásadným spôsobom zvyšuje náklady výrobcov, a to už druhýkrát v tomto roku.  
 
„Kým na začiatku roka 2019 boli pekári nútení akceptovať zvýšenie minimálnej mzdy, od mája 2019 dochádza k ďalšiemu 
zásadnému zvýšeniu príplatkov za prácu v noci, prácu počas sobôt a nedieľ a prácu vo sviatok. Tieto náklady nie sú pekári schopní 
absorbovať v súčasných cenách. Preto je logická ich snaha o zvýšenie odbytových cien,“ pokračovala Tatiana Lopuchová.  
 
 
 
 
Podľa štatistík až 80 percent pracovného času pekárov je zaťažených príplatkami za víkendovú prácu, prácu vo sviatok a prácu 
počas noci a slovenskí pekári tak najviac doplácajú na ich zvyšovanie.  
 
„Mzdy aktuálne tvoria v priemere až 38 % z celkových nákladov na výrobu. Kým v roku 2017 bola priemerná mesačná mzda 677 
eur, v roku 2018 bola 731 eur, čo predstavuje zvýšenie o takmer 10 %,“ uzavrela Lopúchová.  
 
Zahraničné reťazce podľa SZPCC na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich zaťaženia osobitným odvodom a dohodli sa 
až po dlhých rokovaniach, podmienených okrem iného aj zrušením osobitného odvodu.  
 
V súčasnosti podľa pekárov zahraničné reťazce argumenty nemajú a aj napriek tomu čelia pekári z ich strany enormnému 
cenovému tlaku.  
 
„Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, resp. požadujú, 
aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú možnosť, ako je 
navýšenie odbytových cien nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené náklady na výrobu,“ 
povedala Tatiana Lopúchová.  
Rokovania sú v kompetencii spoločností  
Rokovania o cenách s dodávateľmi sú podľa Slovenskej aliancie moderného obchodu vo výlučnej kompetencii jednotlivých 
spoločností.  
 
"SAMO korektne a dlhodobo komunikuje smerom k verejnosti, dodávateľským zväzom, či politikom, riziká legislatívnych opatrení a 
ich možný dopad na dodávateľsko odberateľské vzťahy. Ide o zvyšovanie cien energií, zvyšovanie osobných nákladov z dôvodu 
zvyšovania minimálnej mzdy a rôznych príplatkov za prácu cez víkend, či v noci, rekreačné poukazy, či nedávno schválený zákon o 
neprimeraných podmienkach, kedy sme od začiatku hovorili, že zákon môže mať negatívny dopad aj na dodávateľov," reagovala na 
pekárov aliancia.  

https://ekonomika.sme.sk/c/22102293/ceny-chleba-a-peciva-pojdu-nahor-avizuju-pekari.html
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"Členovia SAMO sú aj signatármi Iniciatívy pre férový obchod spolu s Potravinovou komorou Slovenska, kde sa zaviazali dodržiavať 
konkrétne férové princípy v obchode. Signatári za viac ako rok pôsobenia nemali námietky voči obchodníkom, či dodávateľom a 
členstvo v IFO je otvorené pre všetkých, ktorí sú ochotní zaviazať sa k dodržiavaniu férových princípov v obchode."toc 
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Bratislava 18. apríla 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)  
 
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) avizuje nutnosť zvýšenia cien chleba a pečiva. V máji totiž vstúpi do 
platnosti druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá výrazne zvýši pekárom náklady. Dôvodom na zvyšovanie cien je zároveň aj to, že 
pekári sa aj naďalej pri vyjednávaní o odbytových cenách s obchodnými reťazcami nestretávajú s pochopením  
“V máji tohto roka vchádza do platnosti spomínaná druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá bude predstavovať ďalší rast mzdových 
nákladov, kedy mzdy prekročia hranicu 40 % celkových nákladov pekárov na výrobu. Tieto skutočnosti sa musia odraziť na 
odbytových cenách a nakoľko predpokladáme, že predajcovia si budú chcieť zachovať svoje marže, ceny chleba a pečiva budú 
musieť ísť nahor.  
Podľa informácií SZPCC totiž zahraničné obchodné reťazce odmietajú reflektovať na objektívne zvyšujúce sa náklady slovenských 
výrobcov,” konštatovala predsedkyňa zväzu pekárov Tatiana Lopúchová. Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) v reakcii 
na pekárov uviedla, že rokovania o cenách s dodávateľmi sú vo výlučnej kompetencii jednotlivých spoločností.  
Novela Zákonníka práce podľa pekárov zásadným spôsobom zvyšuje náklady výrobcov, a to už druhýkrát v tomto roku. „Kým na 
začiatku roka 2019 boli pekári nútení akceptovať zvýšenie minimálnej mzdy, od mája 2019 dochádza k ďalšiemu zásadnému 
zvýšeniu príplatkov za prácu v noci, prácu počas sobôt a nedieľ a prácu vo sviatok. Tieto náklady nie sú pekári schopní absorbovať 
v súčasných cenách. Preto je logická ich snaha o zvýšenie odbytových cien,“ pokračovala Tatiana Lopuchová. Podľa štatistík až 80 
% pracovného času pekárov je zaťažených príplatkami za víkendovú prácu, prácu vo sviatok a prácu počas noci a slovenskí pekári 
tak najviac doplácajú na ich zvyšovanie. „Mzdy aktuálne tvoria v priemere až 38 % z celkových nákladov na výrobu. Kým v roku 
2017 bola priemerná mesačná mzda 677 eur, v roku 2018 bola 731 eur, čo predstavuje zvýšenie o takmer 10 %,“ uzavrela 
Lopúchová.  
Zahraničné reťazce podľa SZPCC na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich zaťaženia osobitným odvodom a dohodli sa 
až po dlhých rokovaniach, podmienených okrem iného aj zrušením osobitného odvodu. V súčasnosti podľa pekárov zahraničné 
reťazce argumenty nemajú a aj napriek tomu čelia pekári z ich strany enormnému cenovému tlaku.  
„Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, resp. požadujú, 
aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú možnosť, ako je 
navýšenie odbytových cien nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené náklady na výrobu,“ 
povedala Tatiana Lopúchová.  
Rokovania o cenách s dodávateľmi sú podľa Slovenskej aliancie moderného obchodu vo výlučnej kompetencii jednotlivých 
spoločností.  
“SAMO korektne a dlhodobo komunikuje smerom k verejnosti, dodávateľským zväzom, či politikom, riziká legislatívnych opatrení a 
ich možný dopad na dodávateľsko odberateľské vzťahy. Ide o zvyšovanie cien energií, zvyšovanie osobných nákladov z dôvodu 
zvyšovania minimálnej mzdy a rôznych príplatkov za prácu cez víkend, či v noci, rekreačné poukazy, či nedávno schválený zákon o 
neprimeraných podmienkach, kedy sme od začiatku hovorili, že zákon môže mať negatívny dopad aj na dodávateľov. Členovia 
SAMO sú aj signatármi Iniciatívy pre férový obchod spolu s Potravinovou komorou Slovenska, kde sa zaviazali dodržiavať 
konkrétne férové princípy v obchode. Signatári za viac ako rok pôsobenia nemali námietky voči obchodníkom, či dodávateľom a 
členstvo v IFO je otvorené pre všetkých, ktorí sú ochotní zaviazať sa k dodržiavaniu férových princípov v obchode,” reagovala na 
pekárov aliancia.  
Pošlite nám tip  
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BRATISLAVA 18. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) avizuje nutnosť zvýšenia 
cien chleba a pečiva. V máji totiž vstúpi do platnosti druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá výrazne zvýši pekárom náklady. Dôvodom 
na zvyšovanie cien je zároveň aj to, že pekári sa aj naďalej pri vyjednávaní o odbytových cenách s obchodnými reťazcami 
nestretávajú s pochopením.  
 
 
Druhá vlna sociálneho balíčka  
„V máji tohto roka vchádza do platnosti spomínaná druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá bude predstavovať ďalší rast mzdových 
nákladov, kedy mzdy prekročia hranicu 40 % celkových nákladov pekárov na výrobu. Tieto skutočnosti sa musia odraziť na 
odbytových cenách a keďže predpokladáme, že predajcovia si budú chcieť zachovať svoje marže, ceny chleba a pečiva budú 
musieť ísť nahor. Podľa informácií SZPCC totiž zahraničné obchodné reťazce odmietajú reflektovať na objektívne zvyšujúce sa 
náklady slovenských výrobcov,“ konštatovala predsedkyňa zväzu pekárov Tatiana Lopúchová. Slovenská aliancia moderného 
obchodu (SAMO) v reakcii na pekárov uviedla, že rokovania o cenách s dodávateľmi sú vo výlučnej kompetencii jednotlivých 
spoločností.  
Novela Zákonníka práce podľa pekárov zásadným spôsobom zvyšuje náklady výrobcov, a to už druhýkrát v tomto roku. „Kým na 
začiatku roka 2019 boli pekári nútení akceptovať zvýšenie minimálnej mzdy, od mája 2019 dochádza k ďalšiemu zásadnému 
zvýšeniu príplatkov za prácu v noci, prácu počas sobôt a nedieľ a prácu vo sviatok. Tieto náklady nie sú pekári schopní absorbovať 
v súčasných cenách. Preto je logická ich snaha o zvýšenie odbytových cien,“ pokračovala Tatiana Lopuchová.  
 
Reťazce odmietali upraviť ceny  
Podľa štatistík až 80 % pracovného času pekárov je zaťažených príplatkami za víkendovú prácu, prácu vo sviatok a prácu počas 
noci a slovenskí pekári tak najviac doplácajú na ich zvyšovanie.  
„Mzdy aktuálne tvoria v priemere až 38 % z celkových nákladov na výrobu. Kým v roku 2017 bola priemerná mesačná mzda 677 
eur, v roku 2018 bola 731 eur, čo predstavuje zvýšenie o takmer 10 %,“ uzavrela Lopúchová.  
Zahraničné reťazce podľa SZPCC na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich zaťaženia osobitným odvodom a dohodli sa 
až po dlhých rokovaniach, podmienených okrem iného aj zrušením osobitného odvodu. V súčasnosti podľa pekárov zahraničné 
reťazce argumenty nemajú a aj napriek tomu čelia pekári z ich strany enormnému cenovému tlaku.  
 
Férové princípy v obchode  
„Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, resp. požadujú, 
aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú možnosť, ako je 
navýšenie odbytových cien nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené náklady na výrobu,“ 
povedala Tatiana Lopúchová.  
Rokovania o cenách s dodávateľmi sú podľa Slovenskej aliancie moderného obchodu vo výlučnej kompetencii jednotlivých 
spoločností. „SAMO korektne a dlhodobo komunikuje smerom k verejnosti, dodávateľským zväzom, či politikom, riziká legislatívnych 
opatrení a ich možný dopad na dodávateľsko odberateľské vzťahy. Ide o zvyšovanie cien energií, zvyšovanie osobných nákladov z 
dôvodu zvyšovania minimálnej mzdy a rôznych príplatkov za prácu cez víkend, či v noci, rekreačné poukazy, či nedávno schválený 
zákon o neprimeraných podmienkach, kedy sme od začiatku hovorili, že zákon môže mať negatívny dopad aj na dodávateľov. 
Členovia SAMO sú aj signatármi Iniciatívy pre férový obchod spolu s Potravinovou komorou Slovenska, kde sa zaviazali dodržiavať 
konkrétne férové princípy v obchode. Signatári za viac ako rok pôsobenia nemali námietky voči obchodníkom, či dodávateľom a 
členstvo v IFO je otvorené pre všetkých, ktorí sú ochotní zaviazať sa k dodržiavaniu férových princípov v obchode,“ reagovala na 
pekárov aliancia.toc 
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Ceny chleba a pečiva sa musia zvýšiť, avizujú pekári a vysvetľujú 
prečo  
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BRATISLAVA 18. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) avizuje nutnosť zvýšenia 
cien chleba a pečiva. V máji totiž vstúpi do platnosti druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá výrazne zvýši pekárom náklady. Dôvodom 
na zvyšovanie cien je zároveň aj to, že pekári sa aj naďalej pri vyjednávaní o odbytových cenách s obchodnými reťazcami 
nestretávajú s pochopením.  
 
 
Druhá vlna sociálneho balíčka  
„V máji tohto roka vchádza do platnosti spomínaná druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá bude predstavovať ďalší rast mzdových 
nákladov, kedy mzdy prekročia hranicu 40 % celkových nákladov pekárov na výrobu. Tieto skutočnosti sa musia odraziť na 
odbytových cenách a keďže predpokladáme, že predajcovia si budú chcieť zachovať svoje marže, ceny chleba a pečiva budú 
musieť ísť nahor. Podľa informácií SZPCC totiž zahraničné obchodné reťazce odmietajú reflektovať na objektívne zvyšujúce sa 
náklady slovenských výrobcov,“ konštatovala predsedkyňa zväzu pekárov Tatiana Lopúchová. Slovenská aliancia moderného 
obchodu (SAMO) v reakcii na pekárov uviedla, že rokovania o cenách s dodávateľmi sú vo výlučnej kompetencii jednotlivých 
spoločností.  
Novela Zákonníka práce podľa pekárov zásadným spôsobom zvyšuje náklady výrobcov, a to už druhýkrát v tomto roku. „Kým na 
začiatku roka 2019 boli pekári nútení akceptovať zvýšenie minimálnej mzdy, od mája 2019 dochádza k ďalšiemu zásadnému 
zvýšeniu príplatkov za prácu v noci, prácu počas sobôt a nedieľ a prácu vo sviatok. Tieto náklady nie sú pekári schopní absorbovať 
v súčasných cenách. Preto je logická ich snaha o zvýšenie odbytových cien,“ pokračovala Tatiana Lopuchová.  
 
Reťazce odmietali upraviť ceny  
Podľa štatistík až 80 % pracovného času pekárov je zaťažených príplatkami za víkendovú prácu, prácu vo sviatok a prácu počas 
noci a slovenskí pekári tak najviac doplácajú na ich zvyšovanie.  
„Mzdy aktuálne tvoria v priemere až 38 % z celkových nákladov na výrobu. Kým v roku 2017 bola priemerná mesačná mzda 677 
eur, v roku 2018 bola 731 eur, čo predstavuje zvýšenie o takmer 10 %,“ uzavrela Lopúchová.  
Zahraničné reťazce podľa SZPCC na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich zaťaženia osobitným odvodom a dohodli sa 
až po dlhých rokovaniach, podmienených okrem iného aj zrušením osobitného odvodu. V súčasnosti podľa pekárov zahraničné 
reťazce argumenty nemajú a aj napriek tomu čelia pekári z ich strany enormnému cenovému tlaku.  
 
Férové princípy v obchode  
„Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, resp. požadujú, 
aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú možnosť, ako je 
navýšenie odbytových cien nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené náklady na výrobu,“ 
povedala Tatiana Lopúchová.  
Rokovania o cenách s dodávateľmi sú podľa Slovenskej aliancie moderného obchodu vo výlučnej kompetencii jednotlivých 
spoločností. „SAMO korektne a dlhodobo komunikuje smerom k verejnosti, dodávateľským zväzom, či politikom, riziká legislatívnych 
opatrení a ich možný dopad na dodávateľsko odberateľské vzťahy. Ide o zvyšovanie cien energií, zvyšovanie osobných nákladov z 
dôvodu zvyšovania minimálnej mzdy a rôznych príplatkov za prácu cez víkend, či v noci, rekreačné poukazy, či nedávno schválený 
zákon o neprimeraných podmienkach, kedy sme od začiatku hovorili, že zákon môže mať negatívny dopad aj na dodávateľov. 
Členovia SAMO sú aj signatármi Iniciatívy pre férový obchod spolu s Potravinovou komorou Slovenska, kde sa zaviazali dodržiavať 
konkrétne férové princípy v obchode. Signatári za viac ako rok pôsobenia nemali námietky voči obchodníkom, či dodávateľom a 
členstvo v IFO je otvorené pre všetkých, ktorí sú ochotní zaviazať sa k dodržiavaniu férových princípov v obchode,“ reagovala na 
pekárov aliancia.  
Viac k témam: potraviny, SAMO Slovenská aliancia moderného obchodu, slovenské potraviny, Slovenský zväz pekárov, SZPCC 
Slovenský zväz pekárov cukrárov a cestovinárov  
Zdroj: Webnoviny.sk – Ceny chleba a pečiva sa musia zvýšiť, avizujú pekári a vysvetľujú prečo © SITA Všetky práva vyhradené.toc 
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Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov avizuje nutnosť zvýšenia cien chleba a pečiva. V máji totiž vstúpi do platnosti 
druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá výrazne zvýši pekárom náklady. Dôvodom na zvyšovanie cien je zároveň aj to, že pekári sa aj 
naďalej pri vyjednávaní o odbytových cenách s obchodnými reťazcami nestretávajú s pochopením. Slovenský zväz pekárov, 
cukrárov a cestovinárov avizuje nutnosť zvýšenia cien chleba a pečiva. V máji totiž vstúpi do platnosti druhá vlna sociálneho 
balíčka, ktorá výrazne zvýši pekárom náklady. Dôvodom na zvyšovanie cien je zároveň aj to, že pekári sa aj naďalej pri vyjednávaní 
o odbytových cenách s obchodnými reťazcami nestretávajú s pochopením.  
 
"V máji tohto roka vchádza do platnosti spomínaná druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá bude predstavovať ďalší rast mzdových 
nákladov, kedy mzdy prekročia hranicu 40 % celkových nákladov pekárov na výrobu. Tieto skutočnosti sa musia odraziť na 
odbytových cenách a nakoľko predpokladáme, že predajcovia si budú chcieť zachovať svoje marže, ceny chleba a pečiva budú 
musieť ísť nahor. Podľa informácií SZPCC totiž zahraničné obchodné reťazce odmietajú reflektovať na objektívne zvyšujúce sa 
náklady slovenských výrobcov," konštatovala predsedkyňa zväzu pekárov Tatiana Lopúchová. Slovenská aliancia moderného 
obchodu v reakcii na pekárov uviedla, že rokovania o cenách s dodávateľmi sú vo výlučnej kompetencii jednotlivých spoločností.  
Novela Zákonníka práce podľa pekárov zásadným spôsobom zvyšuje náklady výrobcov, a to už druhýkrát v tomto roku. „Kým na 
začiatku roka 2019 boli pekári nútení akceptovať zvýšenie minimálnej mzdy, od mája 2019 dochádza k ďalšiemu zásadnému 
zvýšeniu príplatkov za prácu v noci, prácu počas sobôt a nedieľ a prácu vo sviatok. Tieto náklady nie sú pekári schopní absorbovať 
v súčasných cenách. Preto je logická ich snaha o zvýšenie odbytových cien,“ pokračovala Tatiana Lopuchová.  
Podľa štatistík až 80 % pracovného času pekárov je zaťažených príplatkami za víkendovú prácu, prácu vo sviatok a prácu počas 
noci a slovenskí pekári tak najviac doplácajú na ich zvyšovanie. „Mzdy aktuálne tvoria v priemere až 38 % z celkových nákladov na 
výrobu. Kým v roku 2017 bola priemerná mesačná mzda 677 eur, v roku 2018 bola 731 eur, čo predstavuje zvýšenie o takmer 10 
%,“ uzavrela Lopúchová.  
 
Čelia enormnému tlaku  
Zahraničné reťazce podľa SZPCC na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich zaťaženia osobitným odvodom a dohodli sa 
až po dlhých rokovaniach, podmienených okrem iného aj zrušením osobitného odvodu. V súčasnosti podľa pekárov zahraničné 
reťazce argumenty nemajú a aj napriek tomu čelia pekári z ich strany enormnému cenovému tlaku.  
„Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, resp. požadujú, 
aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú možnosť, ako je 
navýšenie odbytových cien nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené náklady na výrobu,“ 
povedala Tatiana Lopúchová.  
Rokovania o cenách s dodávateľmi sú podľa Slovenskej aliancie moderného obchodu vo výlučnej kompetencii jednotlivých 
spoločností. "SAMO korektne a dlhodobo komunikuje smerom k verejnosti, dodávateľským zväzom, či politikom, riziká legislatívnych 
opatrení a ich možný dopad na dodávateľsko odberateľské vzťahy. Ide o zvyšovanie cien energií, zvyšovanie osobných nákladov z 
dôvodu zvyšovania minimálnej mzdy a rôznych príplatkov za prácu cez víkend, či v noci, rekreačné poukazy, či nedávno schválený 
zákon o neprimeraných podmienkach, kedy sme od začiatku hovorili, že zákon môže mať negatívny dopad aj na dodávateľov. 
Členovia SAMO sú aj signatármi Iniciatívy pre férový obchod spolu s Potravinovou komorou Slovenska, kde sa zaviazali dodržiavať 
konkrétne férové princípy v obchode. Signatári za viac ako rok pôsobenia nemali námietky voči obchodníkom, či dodávateľom a 
členstvo v IFO je otvorené pre všetkých, ktorí sú ochotní zaviazať sa k dodržiavaniu férových princípov v obchode,"  
reagovala na pekárov aliancia.  
Zväz obchodu SR situáciu slovenských pekárov pozná a rozumie jej. Uviedol to Martin Katriak, prezident ZO SR v reakcii na 
vyjadrenia SZPCC.  
"Situáciu pekárov poznáme a rozumieme jej. Vo štvrtok 11. apríla sa uskutočnilo rokovanie medzi Radou pekárov SR a Zväzom 
obchodu SR. Bolo dohodnuté, že vo veľmi krátkom čase budú osobitné rokovania medzi jednotlivými slovenskými obchodníkmi na 
strane jednej a Radou pekárov SR na strane druhej a výsledky týchto rokovaní budú podkladom pre rokovania s výrobcami," 
spresnil Katriak.toc 
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SITA  

Slovenskí pekári čelia podľa nich neúmernému cenovému tlaku obchodných reťazcov aj po zrušení osobitného odvodu. Avizujú 
zdraženie chleba a pečiva.  
 
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) avizuje nutnosť zvýšenia cien chleba a pečiva. V máji totiž vstúpi do 
platnosti druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá výrazne zvýši pekárom náklady. Dôvodom na zvyšovanie cien je zároveň aj to, že 
pekári sa aj naďalej pri vyjednávaní o odbytových cenách s obchodnými reťazcami nestretávajú s pochopením.  
Aká cena bežného rožku je pre vás akceptovateľná?  
Ak sa zvýši cena bežného rožku, ktorý dnes obvykle stojí 7 centov, aká cena je pre vás ešte akceptovateľná?  
8 centov  
9 centov  
10 centov  
11 centov  
12 centov  
Zobraziť výsledky ankety  
10 centov 60,0% 12 centov 20,0% 8 centov 20,0% 9 centov 0,0% 11 centov 0,0%  
„V máji tohto roka vchádza do platnosti spomínaná druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá bude predstavovať ďalší rast mzdových 
nákladov, kedy mzdy prekročia hranicu 40 % celkových nákladov pekárov na výrobu. Tieto skutočnosti sa musia odraziť na 
odbytových cenách a nakoľko predpokladáme, že predajcovia si budú chcieť zachovať svoje marže, ceny chleba a pečiva budú 
musieť ísť nahor. Podľa informácií SZPCC totiž zahraničné obchodné reťazce odmietajú reflektovať na objektívne zvyšujúce sa 
náklady slovenských výrobcov,“ konštatovala predsedkyňa zväzu pekárov Tatiana Lopúchová. Slovenská aliancia moderného 
obchodu (SAMO) v reakcii na pekárov uviedla, že rokovania o cenách s dodávateľmi sú vo výlučnej kompetencii jednotlivých 
spoločností.  
Novela Zákonníka práce podľa pekárov zásadným spôsobom zvyšuje náklady výrobcov, a to už druhýkrát v tomto roku. „Kým na 
začiatku roka 2019 boli pekári nútení akceptovať zvýšenie minimálnej mzdy, od mája 2019 dochádza k ďalšiemu zásadnému 
zvýšeniu príplatkov za prácu v noci, prácu počas sobôt a nedieľ a prácu vo sviatok. Tieto náklady nie sú pekári schopní absorbovať 
v súčasných cenách. Preto je logická ich snaha o zvýšenie odbytových cien,“ pokračovala Tatiana Lopuchová.  
Podľa štatistík až 80 % pracovného času pekárov je zaťažených príplatkami za víkendovú prácu, prácu vo sviatok a prácu počas 
noci a slovenskí pekári tak najviac doplácajú na ich zvyšovanie. „Mzdy aktuálne tvoria v priemere až 38 % z celkových nákladov na 
výrobu. Kým v roku 2017 bola priemerná mesačná mzda 677 eur, v roku 2018 bola 731 eur, čo predstavuje zvýšenie o takmer 10 
%,“ uzavrela Lopúchová.  
Zahraničné reťazce podľa SZPCC na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich zaťaženia osobitným odvodom a dohodli sa 
až po dlhých rokovaniach, podmienených okrem iného aj zrušením osobitného odvodu. V súčasnosti podľa pekárov zahraničné 
reťazce argumenty nemajú a aj napriek tomu čelia pekári z ich strany enormnému cenovému tlaku.  
„Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, resp. požadujú, 
aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú možnosť, ako je 
navýšenie odbytových cien nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené náklady na výrobu,“ 
povedala Tatiana Lopúchová.  
Rokovania o cenách s dodávateľmi sú podľa Slovenskej aliancie moderného obchodu vo výlučnej kompetencii jednotlivých 
spoločností. „SAMO korektne a dlhodobo komunikuje smerom k verejnosti, dodávateľským zväzom, či politikom, riziká legislatívnych 
opatrení a ich možný dopad na dodávateľsko odberateľské vzťahy. Ide o zvyšovanie cien energií, zvyšovanie osobných nákladov z 
dôvodu zvyšovania minimálnej mzdy a rôznych príplatkov za prácu cez víkend, či v noci, rekreačné poukazy, či nedávno schválený 
zákon o neprimeraných podmienkach, kedy sme od začiatku hovorili, že zákon môže mať negatívny dopad aj na dodávateľov. 
Členovia SAMO sú aj signatármi Iniciatívy pre férový obchod spolu s Potravinovou komorou Slovenska, kde sa zaviazali dodržiavať 
konkrétne férové princípy v obchode. Signatári za viac ako rok pôsobenia nemali námietky voči obchodníkom, či dodávateľom a 
členstvo v IFO je otvorené pre všetkých, ktorí sú ochotní zaviazať sa k dodržiavaniu férových princípov v obchode,“ reagovala na 
pekárov aliancia.toc 
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BRATISLAVA 18. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) avizuje nutnosť zvýšenia 
cien chleba a pečiva.  
 
V máji totiž vstúpi do platnosti druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá výrazne zvýši pekárom náklady. Dôvodom na zvyšovanie cien je 
zároveň aj to, že pekári sa aj naďalej pri vyjednávaní o odbytových cenách s obchodnými reťazcami nestretávajú s pochopením.  
 
Druhá vlna sociálneho balíčka  
“V máji tohto roka vchádza do platnosti spomínaná druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá bude predstavovať ďalší rast mzdových 
nákladov, kedy mzdy prekročia hranicu 40 % celkových nákladov pekárov na výrobu. Tieto skutočnosti sa musia odraziť na 
odbytových cenách a keďže predpokladáme, že predajcovia si budú chcieť zachovať svoje marže, ceny chleba a pečiva budú 
musieť ísť nahor. Podľa informácií SZPCC totiž zahraničné obchodné reťazce odmietajú reflektovať na objektívne zvyšujúce sa 
náklady slovenských výrobcov,” konštatovala predsedkyňa zväzu pekárov Tatiana Lopúchová. Slovenská aliancia moderného 
obchodu (SAMO) v reakcii na pekárov uviedla, že rokovania o cenách s dodávateľmi sú vo výlučnej kompetencii jednotlivých 
spoločností.  
Novela Zákonníka práce podľa pekárov zásadným spôsobom zvyšuje náklady výrobcov, a to už druhýkrát v tomto roku. „Kým na 
začiatku roka 2019 boli pekári nútení akceptovať zvýšenie minimálnej mzdy, od mája 2019 dochádza k ďalšiemu zásadnému 
zvýšeniu príplatkov za prácu v noci, prácu počas sobôt a nedieľ a prácu vo sviatok. Tieto náklady nie sú pekári schopní absorbovať 
v súčasných cenách. Preto je logická ich snaha o zvýšenie odbytových cien,“ pokračovala Tatiana Lopuchová.  
 
Reťazce odmietali upraviť ceny  
Podľa štatistík až 80 % pracovného času pekárov je zaťažených príplatkami za víkendovú prácu, prácu vo sviatok a prácu počas 
noci a slovenskí pekári tak najviac doplácajú na ich zvyšovanie.  
„Mzdy aktuálne tvoria v priemere až 38 % z celkových nákladov na výrobu. Kým v roku 2017 bola priemerná mesačná mzda 677 
eur, v roku 2018 bola 731 eur, čo predstavuje zvýšenie o takmer 10 %,“ uzavrela Lopúchová.  
Zahraničné reťazce podľa SZPCC na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich zaťaženia osobitným odvodom a dohodli sa 
až po dlhých rokovaniach, podmienených okrem iného aj zrušením osobitného odvodu. V súčasnosti podľa pekárov zahraničné 
reťazce argumenty nemajú a aj napriek tomu čelia pekári z ich strany enormnému cenovému tlaku.  
 
Férové princípy v obchode  
„Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, resp. požadujú, 
aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú možnosť, ako je 
navýšenie odbytových cien nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené náklady na výrobu,“ 
povedala Tatiana Lopúchová.  
Rokovania o cenách s dodávateľmi sú podľa Slovenskej aliancie moderného obchodu vo výlučnej kompetencii jednotlivých 
spoločností. “SAMO korektne a dlhodobo komunikuje smerom k verejnosti, dodávateľským zväzom, či politikom, riziká legislatívnych 
opatrení a ich možný dopad na dodávateľsko odberateľské vzťahy. Ide o zvyšovanie cien energií, zvyšovanie osobných nákladov z 
dôvodu zvyšovania minimálnej mzdy a rôznych príplatkov za prácu cez víkend, či v noci, rekreačné poukazy, či nedávno schválený 
zákon o neprimeraných podmienkach, kedy sme od začiatku hovorili, že zákon môže mať negatívny dopad aj na dodávateľov. 
Členovia SAMO sú aj signatármi Iniciatívy pre férový obchod spolu s Potravinovou komorou Slovenska, kde sa zaviazali dodržiavať 
konkrétne férové princípy v obchode. Signatári za viac ako rok pôsobenia nemali námietky voči obchodníkom, či dodávateľom a 
členstvo v IFO je otvorené pre všetkých, ktorí sú ochotní zaviazať sa k dodržiavaniu férových princípov v obchode,” reagovala na 
pekárov aliancia.toc 
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BRATISLAVA 18. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) avizuje nutnosť zvýšenia 
cien chleba a pečiva.  
 
V máji totiž vstúpi do platnosti druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá výrazne zvýši pekárom náklady. Dôvodom na zvyšovanie cien je 
zároveň aj to, že pekári sa aj naďalej pri vyjednávaní o odbytových cenách s obchodnými reťazcami nestretávajú s pochopením.  
 
Druhá vlna sociálneho balíčka  
„V máji tohto roka vchádza do platnosti spomínaná druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá bude predstavovať ďalší rast mzdových 
nákladov, kedy mzdy prekročia hranicu 40 % celkových nákladov pekárov na výrobu. Tieto skutočnosti sa musia odraziť na 
odbytových cenách a keďže predpokladáme, že predajcovia si budú chcieť zachovať svoje marže, ceny chleba a pečiva budú 
musieť ísť nahor. Podľa informácií SZPCC totiž zahraničné obchodné reťazce odmietajú reflektovať na objektívne zvyšujúce sa 
náklady slovenských výrobcov,“ konštatovala predsedkyňa zväzu pekárov Tatiana Lopúchová. Slovenská aliancia moderného 
obchodu (SAMO) v reakcii na pekárov uviedla, že rokovania o cenách s dodávateľmi sú vo výlučnej kompetencii jednotlivých 
spoločností.  
Novela Zákonníka práce podľa pekárov zásadným spôsobom zvyšuje náklady výrobcov, a to už druhýkrát v tomto roku. „Kým na 
začiatku roka 2019 boli pekári nútení akceptovať zvýšenie minimálnej mzdy, od mája 2019 dochádza k ďalšiemu zásadnému 
zvýšeniu príplatkov za prácu v noci, prácu počas sobôt a nedieľ a prácu vo sviatok. Tieto náklady nie sú pekári schopní absorbovať 
v súčasných cenách. Preto je logická ich snaha o zvýšenie odbytových cien,“ pokračovala Tatiana Lopuchová.  
 
Reťazce odmietali upraviť ceny  
Podľa štatistík až 80 % pracovného času pekárov je zaťažených príplatkami za víkendovú prácu, prácu vo sviatok a prácu počas 
noci a slovenskí pekári tak najviac doplácajú na ich zvyšovanie.  
„Mzdy aktuálne tvoria v priemere až 38 % z celkových nákladov na výrobu. Kým v roku 2017 bola priemerná mesačná mzda 677 
eur, v roku 2018 bola 731 eur, čo predstavuje zvýšenie o takmer 10 %,“ uzavrela Lopúchová.  
Zahraničné reťazce podľa SZPCC na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich zaťaženia osobitným odvodom a dohodli sa 
až po dlhých rokovaniach, podmienených okrem iného aj zrušením osobitného odvodu. V súčasnosti podľa pekárov zahraničné 
reťazce argumenty nemajú a aj napriek tomu čelia pekári z ich strany enormnému cenovému tlaku.  
 
Férové princípy v obchode  
„Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, resp. požadujú, 
aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú možnosť, ako je 
navýšenie odbytových cien nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené náklady na výrobu,“ 
povedala Tatiana Lopúchová.  
Rokovania o cenách s dodávateľmi sú podľa Slovenskej aliancie moderného obchodu vo výlučnej kompetencii jednotlivých 
spoločností. „SAMO korektne a dlhodobo komunikuje smerom k verejnosti, dodávateľským zväzom, či politikom, riziká legislatívnych 
opatrení a ich možný dopad na dodávateľsko odberateľské vzťahy. Ide o zvyšovanie cien energií, zvyšovanie osobných nákladov z 
dôvodu zvyšovania minimálnej mzdy a rôznych príplatkov za prácu cez víkend, či v noci, rekreačné poukazy, či nedávno schválený 
zákon o neprimeraných podmienkach, kedy sme od začiatku hovorili, že zákon môže mať negatívny dopad aj na dodávateľov. 
Členovia SAMO sú aj signatármi Iniciatívy pre férový obchod spolu s Potravinovou komorou Slovenska, kde sa zaviazali dodržiavať 
konkrétne férové princípy v obchode. Signatári za viac ako rok pôsobenia nemali námietky voči obchodníkom, či dodávateľom a 
členstvo v IFO je otvorené pre všetkých, ktorí sú ochotní zaviazať sa k dodržiavaniu férových princípov v obchode,“ reagovala na 
pekárov aliancia.  
Viac k témam: potraviny, SAMO Slovenská aliancia moderného obchodu, slovenské potraviny, Slovenský zväz pekárov, SZPCC 
Slovenský zväz pekárov cukrárov a cestovinárov  
Zdroj: Webnoviny.sk – Ceny chleba a pečiva sa musia zvýšiť, avizujú pekári a vysvetľujú prečo © SITA Všetky práva vyhradené.  
18. apríla 2019toc 
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BRATISLAVA 18. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) avizuje nutnosť zvýšenia cien 
chleba a pečiva. V máji totiž vstúpi do platnosti druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá výrazne zvýši pekárom náklady.  
 
Dôvodom na zvyšovanie cien je zároveň aj to, že pekári sa aj naďalej pri vyjednávaní o odbytových cenách s obchodnými reťazcami 
nestretávajú s pochopením.  
Druhá vlna sociálneho balíčka  
"V máji tohto roka vchádza do platnosti spomínaná druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá bude predstavovať ďalší rast mzdových 
nákladov, kedy mzdy prekročia hranicu 40 % celkových nákladov pekárov na výrobu. Tieto skutočnosti sa musia odraziť na 
odbytových cenách a keďže predpokladáme, že predajcovia si budú chcieť zachovať svoje marže, ceny chleba a pečiva budú 
musieť ísť nahor. Podľa informácií SZPCC totiž zahraničné obchodné reťazce odmietajú reflektovať na objektívne zvyšujúce sa 
náklady slovenských výrobcov," konštatovala predsedkyňa zväzu pekárov Tatiana Lopúchová. Slovenská aliancia moderného 
obchodu (SAMO) v reakcii na pekárov uviedla, že rokovania o cenách s dodávateľmi sú vo výlučnej kompetencii jednotlivých 
spoločností.  
Novela Zákonníka práce podľa pekárov zásadným spôsobom zvyšuje náklady výrobcov, a to už druhýkrát v tomto roku. „Kým na 
začiatku roka 2019 boli pekári nútení akceptovať zvýšenie minimálnej mzdy, od mája 2019 dochádza k ďalšiemu zásadnému 
zvýšeniu príplatkov za prácu v noci, prácu počas sobôt a nedieľ a prácu vo sviatok. Tieto náklady nie sú pekári schopní absorbovať 
v súčasných cenách. Preto je logická ich snaha o zvýšenie odbytových cien,“ pokračovala Tatiana Lopuchová.  
Reťazce odmietali upraviť ceny  
Podľa štatistík až 80 % pracovného času pekárov je zaťažených príplatkami za víkendovú prácu, prácu vo sviatok a prácu počas 
noci a slovenskí pekári tak najviac doplácajú na ich zvyšovanie.  
„Mzdy aktuálne tvoria v priemere až 38 % z celkových nákladov na výrobu. Kým v roku 2017 bola priemerná mesačná mzda 677 
eur, v roku 2018 bola 731 eur, čo predstavuje zvýšenie o takmer 10 %,“ uzavrela Lopúchová.  
Zahraničné reťazce podľa SZPCC na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich zaťaženia osobitným odvodom a dohodli sa 
až po dlhých rokovaniach, podmienených okrem iného aj zrušením osobitného odvodu. V súčasnosti podľa pekárov zahraničné 
reťazce argumenty nemajú a aj napriek tomu čelia pekári z ich strany enormnému cenovému tlaku.  
Férové princípy v obchode  
„Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, resp. požadujú, 
aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú možnosť, ako je 
navýšenie odbytových cien nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené náklady na výrobu,“ 
povedala Tatiana Lopúchová.  
Rokovania o cenách s dodávateľmi sú podľa Slovenskej aliancie moderného obchodu vo výlučnej kompetencii jednotlivých 
spoločností. "SAMO korektne a dlhodobo komunikuje smerom k verejnosti, dodávateľským zväzom, či politikom, riziká legislatívnych 
opatrení a ich možný dopad na dodávateľsko odberateľské vzťahy. Ide o zvyšovanie cien energií, zvyšovanie osobných nákladov z 
dôvodu zvyšovania minimálnej mzdy a rôznych príplatkov za prácu cez víkend, či v noci, rekreačné poukazy, či nedávno schválený 
zákon o neprimeraných podmienkach, kedy sme od začiatku hovorili, že zákon môže mať negatívny dopad aj na dodávateľov. 
Členovia SAMO sú aj signatármi Iniciatívy pre férový obchod spolu s Potravinovou komorou Slovenska, kde sa zaviazali dodržiavať 
konkrétne férové princípy v obchode. Signatári za viac ako rok pôsobenia nemali námietky voči obchodníkom, či dodávateľom a 
členstvo v IFO je otvorené pre všetkých, ktorí sú ochotní zaviazať sa k dodržiavaniu férových princípov v obchode," reagovala na 
pekárov aliancia.  
Viac k témam: potraviny, SAMO Slovenská aliancia moderného obchodu, slovenské potraviny, Slovenský zväz pekárov, SZPCC 
Slovenský zväz pekárov cukrárov a cestovinárov  
Zdroj: Webnoviny.sk - © SITA Všetky práva vyhradené.toc 

  

 

https://secovce.virtualne.sk/spravodajstvo/slovaci-budu-mat-hlbsie-do-penazenky-ceny-chleba-a-peciva-sa-zvysia.html


35/190 

 

 

Späť 



36/190 

Slováci budú mať hlbšie do peňaženky, ceny chleba a pečiva sa 
zvýšia  
Dátum: 18.04.2019 
Zdroj: kosice.virtualne.sk  
Strana:  
Originál: URL  

 

BRATISLAVA 18. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) avizuje nutnosť zvýšenia cien 
chleba a pečiva. V máji totiž vstúpi do platnosti druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá výrazne zvýši pekárom náklady.  
 
Dôvodom na zvyšovanie cien je zároveň aj to, že pekári sa aj naďalej pri vyjednávaní o odbytových cenách s obchodnými reťazcami 
nestretávajú s pochopením.  
 
Druhá vlna sociálneho balíčka  
"V máji tohto roka vchádza do platnosti spomínaná druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá bude predstavovať ďalší rast mzdových 
nákladov, kedy mzdy prekročia hranicu 40 % celkových nákladov pekárov na výrobu. Tieto skutočnosti sa musia odraziť na 
odbytových cenách a keďže predpokladáme, že predajcovia si budú chcieť zachovať svoje marže, ceny chleba a pečiva budú 
musieť ísť nahor. Podľa informácií SZPCC totiž zahraničné obchodné reťazce odmietajú reflektovať na objektívne zvyšujúce sa 
náklady slovenských výrobcov," konštatovala predsedkyňa zväzu pekárov Tatiana Lopúchová. Slovenská aliancia moderného 
obchodu (SAMO) v reakcii na pekárov uviedla, že rokovania o cenách s dodávateľmi sú vo výlučnej kompetencii jednotlivých 
spoločností.  
Novela Zákonníka práce podľa pekárov zásadným spôsobom zvyšuje náklady výrobcov, a to už druhýkrát v tomto roku. „Kým na 
začiatku roka 2019 boli pekári nútení akceptovať zvýšenie minimálnej mzdy, od mája 2019 dochádza k ďalšiemu zásadnému 
zvýšeniu príplatkov za prácu v noci, prácu počas sobôt a nedieľ a prácu vo sviatok. Tieto náklady nie sú pekári schopní absorbovať 
v súčasných cenách. Preto je logická ich snaha o zvýšenie odbytových cien,“ pokračovala Tatiana Lopuchová.  
 
Reťazce odmietali upraviť ceny  
Podľa štatistík až 80 % pracovného času pekárov je zaťažených príplatkami za víkendovú prácu, prácu vo sviatok a prácu počas 
noci a slovenskí pekári tak najviac doplácajú na ich zvyšovanie.  
„Mzdy aktuálne tvoria v priemere až 38 % z celkových nákladov na výrobu. Kým v roku 2017 bola priemerná mesačná mzda 677 
eur, v roku 2018 bola 731 eur, čo predstavuje zvýšenie o takmer 10 %,“ uzavrela Lopúchová.  
Zahraničné reťazce podľa SZPCC na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich zaťaženia osobitným odvodom a dohodli sa 
až po dlhých rokovaniach, podmienených okrem iného aj zrušením osobitného odvodu. V súčasnosti podľa pekárov zahraničné 
reťazce argumenty nemajú a aj napriek tomu čelia pekári z ich strany enormnému cenovému tlaku.  
 
Férové princípy v obchode  
„Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, resp. požadujú, 
aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú možnosť, ako je 
navýšenie odbytových cien nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené náklady na výrobu,“ 
povedala Tatiana Lopúchová.  
Rokovania o cenách s dodávateľmi sú podľa Slovenskej aliancie moderného obchodu vo výlučnej kompetencii jednotlivých 
spoločností. "SAMO korektne a dlhodobo komunikuje smerom k verejnosti, dodávateľským zväzom, či politikom, riziká legislatívnych 
opatrení a ich možný dopad na dodávateľsko odberateľské vzťahy. Ide o zvyšovanie cien energií, zvyšovanie osobných nákladov z 
dôvodu zvyšovania minimálnej mzdy a rôznych príplatkov za prácu cez víkend, či v noci, rekreačné poukazy, či nedávno schválený 
zákon o neprimeraných podmienkach, kedy sme od začiatku hovorili, že zákon môže mať negatívny dopad aj na dodávateľov. 
Členovia SAMO sú aj signatármi Iniciatívy pre férový obchod spolu s Potravinovou komorou Slovenska, kde sa zaviazali dodržiavať 
konkrétne férové princípy v obchode. Signatári za viac ako rok pôsobenia nemali námietky voči obchodníkom, či dodávateľom a 
členstvo v IFO je otvorené pre všetkých, ktorí sú ochotní zaviazať sa k dodržiavaniu férových princípov v obchode,"  
 
Slováci budú mať hlbšie do peňaženky, ceny chleba a pečiva sa zvýšia.toc 
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Slováci budú mať hlbšie do peňaženky, ceny chleba a pečiva sa 
zvýšia  
Dátum: 18.04.2019 
Zdroj: lucenec.virtualne.sk  
Strana:  
Originál: URL  

 

BRATISLAVA 18. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) avizuje nutnosť zvýšenia cien 
chleba a pečiva. V máji totiž vstúpi do platnosti druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá výrazne zvýši pekárom náklady.  
 
Dôvodom na zvyšovanie cien je zároveň aj to, že pekári sa aj naďalej pri vyjednávaní o odbytových cenách s obchodnými reťazcami 
nestretávajú s pochopením.  
Druhá vlna sociálneho balíčka  
"V máji tohto roka vchádza do platnosti spomínaná druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá bude predstavovať ďalší rast mzdových 
nákladov, kedy mzdy prekročia hranicu 40 % celkových nákladov pekárov na výrobu. Tieto skutočnosti sa musia odraziť na 
odbytových cenách a keďže predpokladáme, že predajcovia si budú chcieť zachovať svoje marže, ceny chleba a pečiva budú 
musieť ísť nahor. Podľa informácií SZPCC totiž zahraničné obchodné reťazce odmietajú reflektovať na objektívne zvyšujúce sa 
náklady slovenských výrobcov," konštatovala predsedkyňa zväzu pekárov Tatiana Lopúchová. Slovenská aliancia moderného 
obchodu (SAMO) v reakcii na pekárov uviedla, že rokovania o cenách s dodávateľmi sú vo výlučnej kompetencii jednotlivých 
spoločností.  
Novela Zákonníka práce podľa pekárov zásadným spôsobom zvyšuje náklady výrobcov, a to už druhýkrát v tomto roku. „Kým na 
začiatku roka 2019 boli pekári nútení akceptovať zvýšenie minimálnej mzdy, od mája 2019 dochádza k ďalšiemu zásadnému 
zvýšeniu príplatkov za prácu v noci, prácu počas sobôt a nedieľ a prácu vo sviatok. Tieto náklady nie sú pekári schopní absorbovať 
v súčasných cenách. Preto je logická ich snaha o zvýšenie odbytových cien,“ pokračovala Tatiana Lopuchová.  
Reťazce odmietali upraviť ceny  
Podľa štatistík až 80 % pracovného času pekárov je zaťažených príplatkami za víkendovú prácu, prácu vo sviatok a prácu počas 
noci a slovenskí pekári tak najviac doplácajú na ich zvyšovanie.  
„Mzdy aktuálne tvoria v priemere až 38 % z celkových nákladov na výrobu. Kým v roku 2017 bola priemerná mesačná mzda 677 
eur, v roku 2018 bola 731 eur, čo predstavuje zvýšenie o takmer 10 %,“ uzavrela Lopúchová.  
Zahraničné reťazce podľa SZPCC na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich zaťaženia osobitným odvodom a dohodli sa 
až po dlhých rokovaniach, podmienených okrem iného aj zrušením osobitného odvodu. V súčasnosti podľa pekárov zahraničné 
reťazce argumenty nemajú a aj napriek tomu čelia pekári z ich strany enormnému cenovému tlaku.  
Férové princípy v obchode  
„Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, resp. požadujú, 
aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú možnosť, ako je 
navýšenie odbytových cien nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené náklady na výrobu,“ 
povedala Tatiana Lopúchová.  
Rokovania o cenách s dodávateľmi sú podľa Slovenskej aliancie moderného obchodu vo výlučnej kompetencii jednotlivých 
spoločností. "SAMO korektne a dlhodobo komunikuje smerom k verejnosti, dodávateľským zväzom, či politikom, riziká legislatívnych 
opatrení a ich možný dopad na dodávateľsko odberateľské vzťahy. Ide o zvyšovanie cien energií, zvyšovanie osobných nákladov z 
dôvodu zvyšovania minimálnej mzdy a rôznych príplatkov za prácu cez víkend, či v noci, rekreačné poukazy, či nedávno schválený 
zákon o neprimeraných podmienkach, kedy sme od začiatku hovorili, že zákon môže mať negatívny dopad aj na dodávateľov. 
Členovia SAMO sú aj signatármi Iniciatívy pre férový obchod spolu s Potravinovou komorou Slovenska, kde sa zaviazali dodržiavať 
konkrétne férové princípy v obchode. Signatári za viac ako rok pôsobenia nemali námietky voči obchodníkom, či dodávateľom a 
členstvo v IFO je otvorené pre všetkých, ktorí sú ochotní zaviazať sa k dodržiavaniu férových princípov v obchode," reagovala na 
pekárov aliancia.  
Viac k témam: potraviny, SAMO Slovenská aliancia moderného obchodu, slovenské potraviny, Slovenský zväz pekárov, SZPCC 
Slovenský zväz pekárov cukrárov a cestovinárov  
Zdroj: Webnoviny.sk - © SITA Všetky práva vyhradené.toc 
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Bratislava 18. apríla (TASR) - Rokovania o cenách s dodávateľmi sú vo výlučnej kompetencii jednotlivých spoločností.  
 
Uviedol to Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) k stredajším (17.4.) vyjadreniam 
Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) o tom, že pekári čelia neprimeranému cenovému tlaku aj po zrušení 
osobitného odvodu.  
SAMO však podľa neho korektne a dlhodobo komunikuje smerom k verejnosti, dodávateľským zväzom či politikom riziká 
legislatívnych opatrení a ich možný dopad na dodávateľsko odberateľské vzťahy. "Ide o zvyšovanie cien energií, zvyšovanie 
osobných nákladov z dôvodu zvyšovania minimálnej mzdy a rôznych príplatkov za prácu cez víkend či v noci, rekreačné poukazy či 
nedávno schválený zákon o neprimeraných podmienkach, kedy sme od začiatku hovorili, že zákon môže mať negatívny dopad aj na 
dodávateľov," podčiarkol Krajčovič.  
Pripomenul, že členovia SAMO sú aj signatármi Iniciatívy pre férový obchod (IFO) spolu s Potravinovou komorou Slovenska (PKS), 
kde sa zaviazali dodržiavať konkrétne férové princípy v obchode. Signatári za viac ako rok pôsobenia nemali námietky voči 
obchodníkom či dodávateľom a členstvo v IFO je otvorené pre všetkých, ktorí sú ochotní zaviazať sa k dodržiavaniu férových 
princípov v obchode.  
SZPCC informoval, že aj napriek skutočnosti, že Národná rada SR prijala zákon o zrušení osobitného odvodu, ktorý mal pôvodne 
zaťažiť predovšetkým veľké obchodné reťazce, slovenskí pekári sa pri vyjednávaní o odbytových cenách nestretávajú s 
pochopením. Kým postupne dochádza k dohodám u slovenských maloobchodných sietí, zahraničné obchodné reťazce podľa 
informácií SZPCC odmietajú reflektovať na objektívne zvyšujúce sa náklady slovenských výrobcov.  
Podľa predsedníčky zväzu pekárov Tatiany Lopúchovej zahraničné reťazce na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich 
zaťaženia osobitným odvodom a k dohodám došlo až po dlhých rokovaniach, podmienených aj zrušením osobitného odvodu. V 
súčasnosti podľa pekárov zahraničné reťazce argumenty nemajú a aj napriek tomu čelia pekári z ich strany enormnému cenovému 
tlaku.  
"Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, respektíve 
požadujú, aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú 
možnosť, ako je navýšenie odbytových cien, nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené 
náklady na výrobu," uviedla Lopúchová.  
 
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP.toc 
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Ceny chleba a pečiva sa musia zvýšiť, avizujú pekári a vysvetľujú 
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BRATISLAVA 18. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) avizuje nutnosť zvýšenia 
cien chleba a pečiva.  
 
V máji totiž vstúpi do platnosti druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá výrazne zvýši pekárom náklady. Dôvodom na zvyšovanie cien je 
zároveň aj to, že pekári sa aj naďalej pri vyjednávaní o odbytových cenách s obchodnými reťazcami nestretávajú s pochopením.  
 
Druhá vlna sociálneho balíčka  
„V máji tohto roka vchádza do platnosti spomínaná druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá bude predstavovať ďalší rast mzdových 
nákladov, kedy mzdy prekročia hranicu 40 % celkových nákladov pekárov na výrobu. Tieto skutočnosti sa musia odraziť na 
odbytových cenách a keďže predpokladáme, že predajcovia si budú chcieť zachovať svoje marže, ceny chleba a pečiva budú 
musieť ísť nahor. Podľa informácií SZPCC totiž zahraničné obchodné reťazce odmietajú reflektovať na objektívne zvyšujúce sa 
náklady slovenských výrobcov,“ konštatovala predsedkyňa zväzu pekárov Tatiana Lopúchová. Slovenská aliancia moderného 
obchodu (SAMO) v reakcii na pekárov uviedla, že rokovania o cenách s dodávateľmi sú vo výlučnej kompetencii jednotlivých 
spoločností.  
Novela Zákonníka práce podľa pekárov zásadným spôsobom zvyšuje náklady výrobcov, a to už druhýkrát v tomto roku. „Kým na 
začiatku roka 2019 boli pekári nútení akceptovať zvýšenie minimálnej mzdy, od mája 2019 dochádza k ďalšiemu zásadnému 
zvýšeniu príplatkov za prácu v noci, prácu počas sobôt a nedieľ a prácu vo sviatok. Tieto náklady nie sú pekári schopní absorbovať 
v súčasných cenách. Preto je logická ich snaha o zvýšenie odbytových cien,“ pokračovala Tatiana Lopuchová.  
 
Reťazce odmietali upraviť ceny  
Podľa štatistík až 80 % pracovného času pekárov je zaťažených príplatkami za víkendovú prácu, prácu vo sviatok a prácu počas 
noci a slovenskí pekári tak najviac doplácajú na ich zvyšovanie.  
„Mzdy aktuálne tvoria v priemere až 38 % z celkových nákladov na výrobu. Kým v roku 2017 bola priemerná mesačná mzda 677 
eur, v roku 2018 bola 731 eur, čo predstavuje zvýšenie o takmer 10 %,“ uzavrela Lopúchová.  
Zahraničné reťazce podľa SZPCC na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich zaťaženia osobitným odvodom a dohodli sa 
až po dlhých rokovaniach, podmienených okrem iného aj zrušením osobitného odvodu. V súčasnosti podľa pekárov zahraničné 
reťazce argumenty nemajú a aj napriek tomu čelia pekári z ich strany enormnému cenovému tlaku.  
 
Férové princípy v obchode  
„Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, resp. požadujú, 
aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú možnosť, ako je 
navýšenie odbytových cien nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené náklady na výrobu,“ 
povedala Tatiana Lopúchová.  
Rokovania o cenách s dodávateľmi sú podľa Slovenskej aliancie moderného obchodu vo výlučnej kompetencii jednotlivých 
spoločností. „SAMO korektne a dlhodobo komunikuje smerom k verejnosti, dodávateľským zväzom, či politikom, riziká legislatívnych 
opatrení a ich možný dopad na dodávateľsko odberateľské vzťahy. Ide o zvyšovanie cien energií, zvyšovanie osobných nákladov z 
dôvodu zvyšovania minimálnej mzdy a rôznych príplatkov za prácu cez víkend, či v noci, rekreačné poukazy, či nedávno schválený 
zákon o neprimeraných podmienkach, kedy sme od začiatku hovorili, že zákon môže mať negatívny dopad aj na dodávateľov. 
Členovia SAMO sú aj signatármi Iniciatívy pre férový obchod spolu s Potravinovou komorou Slovenska, kde sa zaviazali dodržiavať 
konkrétne férové princípy v obchode. Signatári za viac ako rok pôsobenia nemali námietky voči obchodníkom, či dodávateľom a 
členstvo v IFO je otvorené pre všetkých, ktorí sú ochotní zaviazať sa k dodržiavaniu férových princípov v obchode,“ reagovala na 
pekárov aliancia.  
Viac k témam: potraviny, SAMO Slovenská aliancia moderného obchodu, slovenské potraviny, Slovenský zväz pekárov, SZPCC 
Slovenský zväz pekárov cukrárov a cestovinárov  
Zdroj: Webnoviny.sk – Ceny chleba a pečiva sa musia zvýšiť, avizujú pekári a vysvetľujú prečo © SITA Všetky práva vyhradené.  
18. apríla 2019toc 
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Členovia SAMO sú aj signatármi Iniciatívy pre férový obchod (IFO) spolu s Potravinovou komorou Slovenska (PKS), kde sa 
zaviazali dodržiavať konkrétne férové princípy v obchode.  
 
Bratislava 18. apríla (TASR) - Rokovania o cenách s dodávateľmi sú vo výlučnej kompetencii jednotlivých spoločností. Uviedol to 
Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) k stredajším (17.4.) vyjadreniam Slovenského zväzu 
pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) o tom, že pekári čelia neprimeranému cenovému tlaku aj po zrušení osobitného odvodu.  
SAMO však podľa neho korektne a dlhodobo komunikuje smerom k verejnosti, dodávateľským zväzom či politikom riziká 
legislatívnych opatrení a ich možný dopad na dodávateľsko odberateľské vzťahy. "Ide o zvyšovanie cien energií, zvyšovanie 
osobných nákladov z dôvodu zvyšovania minimálnej mzdy a rôznych príplatkov za prácu cez víkend či v noci, rekreačné poukazy či 
nedávno schválený zákon o neprimeraných podmienkach, kedy sme od začiatku hovorili, že zákon môže mať negatívny dopad aj na 
dodávateľov," podčiarkol Krajčovič.  
Pripomenul, že členovia SAMO sú aj signatármi Iniciatívy pre férový obchod (IFO) spolu s Potravinovou komorou Slovenska (PKS), 
kde sa zaviazali dodržiavať konkrétne férové princípy v obchode. Signatári za viac ako rok pôsobenia nemali námietky voči 
obchodníkom či dodávateľom a členstvo v IFO je otvorené pre všetkých, ktorí sú ochotní zaviazať sa k dodržiavaniu férových 
princípov v obchode.  
SZPCC informoval, že aj napriek skutočnosti, že Národná rada SR prijala zákon o zrušení osobitného odvodu, ktorý mal pôvodne 
zaťažiť predovšetkým veľké obchodné reťazce, slovenskí pekári sa pri vyjednávaní o odbytových cenách nestretávajú s 
pochopením. Kým postupne dochádza k dohodám u slovenských maloobchodných sietí, zahraničné obchodné reťazce podľa 
informácií SZPCC odmietajú reflektovať na objektívne zvyšujúce sa náklady slovenských výrobcov.  
Podľa predsedníčky zväzu pekárov Tatiany Lopúchovej zahraničné reťazce na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich 
zaťaženia osobitným odvodom a k dohodám došlo až po dlhých rokovaniach, podmienených aj zrušením osobitného odvodu. V 
súčasnosti podľa pekárov zahraničné reťazce argumenty nemajú a aj napriek tomu čelia pekári z ich strany enormnému cenovému 
tlaku.  
"Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, respektíve 
požadujú, aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú 
možnosť, ako je navýšenie odbytových cien, nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené 
náklady na výrobu," uviedla Lopúchová.toc 
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BRATISLAVA 18. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) avizuje nutnosť zvýšenia cien 
chleba a pečiva. V máji totiž vstúpi do platnosti druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá výrazne zvýši pekárom náklady.  
 
Dôvodom na zvyšovanie cien je zároveň aj to, že pekári sa aj naďalej pri vyjednávaní o odbytových cenách s obchodnými reťazcami 
nestretávajú s pochopením.  
Druhá vlna sociálneho balíčka  
"V máji tohto roka vchádza do platnosti spomínaná druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá bude predstavovať ďalší rast mzdových 
nákladov, kedy mzdy prekročia hranicu 40 % celkových nákladov pekárov na výrobu. Tieto skutočnosti sa musia odraziť na 
odbytových cenách a keďže predpokladáme, že predajcovia si budú chcieť zachovať svoje marže, ceny chleba a pečiva budú 
musieť ísť nahor. Podľa informácií SZPCC totiž zahraničné obchodné reťazce odmietajú reflektovať na objektívne zvyšujúce sa 
náklady slovenských výrobcov," konštatovala predsedkyňa zväzu pekárov Tatiana Lopúchová. Slovenská aliancia moderného 
obchodu (SAMO) v reakcii na pekárov uviedla, že rokovania o cenách s dodávateľmi sú vo výlučnej kompetencii jednotlivých 
spoločností.  
Novela Zákonníka práce podľa pekárov zásadným spôsobom zvyšuje náklady výrobcov, a to už druhýkrát v tomto roku. „Kým na 
začiatku roka 2019 boli pekári nútení akceptovať zvýšenie minimálnej mzdy, od mája 2019 dochádza k ďalšiemu zásadnému 
zvýšeniu príplatkov za prácu v noci, prácu počas sobôt a nedieľ a prácu vo sviatok. Tieto náklady nie sú pekári schopní absorbovať 
v súčasných cenách. Preto je logická ich snaha o zvýšenie odbytových cien,“ pokračovala Tatiana Lopuchová.  
Reťazce odmietali upraviť ceny  
Podľa štatistík až 80 % pracovného času pekárov je zaťažených príplatkami za víkendovú prácu, prácu vo sviatok a prácu počas 
noci a slovenskí pekári tak najviac doplácajú na ich zvyšovanie.  
„Mzdy aktuálne tvoria v priemere až 38 % z celkových nákladov na výrobu. Kým v roku 2017 bola priemerná mesačná mzda 677 
eur, v roku 2018 bola 731 eur, čo predstavuje zvýšenie o takmer 10 %,“ uzavrela Lopúchová.  
Zahraničné reťazce podľa SZPCC na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich zaťaženia osobitným odvodom a dohodli sa 
až po dlhých rokovaniach, podmienených okrem iného aj zrušením osobitného odvodu. V súčasnosti podľa pekárov zahraničné 
reťazce argumenty nemajú a aj napriek tomu čelia pekári z ich strany enormnému cenovému tlaku.  
Férové princípy v obchode  
„Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, resp. požadujú, 
aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú možnosť, ako je 
navýšenie odbytových cien nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené náklady na výrobu,“ 
povedala Tatiana Lopúchová.  
Rokovania o cenách s dodávateľmi sú podľa Slovenskej aliancie moderného obchodu vo výlučnej kompetencii jednotlivých 
spoločností. "SAMO korektne a dlhodobo komunikuje smerom k verejnosti, dodávateľským zväzom, či politikom, riziká legislatívnych 
opatrení a ich možný dopad na dodávateľsko odberateľské vzťahy. Ide o zvyšovanie cien energií, zvyšovanie osobných nákladov z 
dôvodu zvyšovania minimálnej mzdy a rôznych príplatkov za prácu cez víkend, či v noci, rekreačné poukazy, či nedávno schválený 
zákon o neprimeraných podmienkach, kedy sme od začiatku hovorili, že zákon môže mať negatívny dopad aj na dodávateľov. 
Členovia SAMO sú aj signatármi Iniciatívy pre férový obchod spolu s Potravinovou komorou Slovenska, kde sa zaviazali dodržiavať 
konkrétne férové princípy v obchode. Signatári za viac ako rok pôsobenia nemali námietky voči obchodníkom, či dodávateľom a 
členstvo v IFO je otvorené pre všetkých, ktorí sú ochotní zaviazať sa k dodržiavaniu férových princípov v obchode," reagovala na 
pekárov aliancia.  
Viac k témam: potraviny, SAMO Slovenská aliancia moderného obchodu, slovenské potraviny, Slovenský zväz pekárov, SZPCC 
Slovenský zväz pekárov cukrárov a cestovinárov  
Zdroj: Webnoviny.sk - Slováci budú mať hlbšie do peňaženky, ceny chleba a pečiva sa zvýšia © SITA Všetky práva vyhradené.toc 
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Členovia SAMO sú aj signatármi Iniciatívy pre férový obchod (IFO) spolu s Potravinovou komorou Slovenska (PKS), kde sa 
zaviazali dodržiavať konkrétne férové princípy v obchode.  
 
Bratislava 18. apríla (TASR) – Rokovania o cenách s dodávateľmi sú vo výlučnej kompetencii jednotlivých spoločností. Uviedol to 
Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) k stredajším (17.4.) vyjadreniam Slovenského zväzu 
pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) o tom, že pekári čelia neprimeranému cenovému tlaku aj po zrušení osobitného odvodu.  
SAMO však podľa neho korektne a dlhodobo komunikuje smerom k verejnosti, dodávateľským zväzom či politikom riziká 
legislatívnych opatrení a ich možný dopad na dodávateľsko odberateľské vzťahy. “Ide o zvyšovanie cien energií, zvyšovanie 
osobných nákladov z dôvodu zvyšovania minimálnej mzdy a rôznych príplatkov za prácu cez víkend či v noci, rekreačné poukazy či 
nedávno schválený zákon o neprimeraných podmienkach, kedy sme od začiatku hovorili, že zákon môže mať negatívny dopad aj na 
dodávateľov,” podčiarkol Krajčovič.  
Pripomenul, že členovia SAMO sú aj signatármi Iniciatívy pre férový obchod (IFO) spolu s Potravinovou komorou Slovenska (PKS), 
kde sa zaviazali dodržiavať konkrétne férové princípy v obchode. Signatári za viac ako rok pôsobenia nemali námietky voči 
obchodníkom či dodávateľom a členstvo v IFO je otvorené pre všetkých, ktorí sú ochotní zaviazať sa k dodržiavaniu férových 
princípov v obchode.  
SZPCC informoval, že aj napriek skutočnosti, že Národná rada SR prijala zákon o zrušení osobitného odvodu, ktorý mal pôvodne 
zaťažiť predovšetkým veľké obchodné reťazce, slovenskí pekári sa pri vyjednávaní o odbytových cenách nestretávajú s 
pochopením. Kým postupne dochádza k dohodám u slovenských maloobchodných sietí, zahraničné obchodné reťazce podľa 
informácií SZPCC odmietajú reflektovať na objektívne zvyšujúce sa náklady slovenských výrobcov.  
Podľa predsedníčky zväzu pekárov Tatiany Lopúchovej zahraničné reťazce na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich 
zaťaženia osobitným odvodom a k dohodám došlo až po dlhých rokovaniach, podmienených aj zrušením osobitného odvodu. V 
súčasnosti podľa pekárov zahraničné reťazce argumenty nemajú a aj napriek tomu čelia pekári z ich strany enormnému cenovému 
tlaku.  
“Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, respektíve 
požadujú, aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú 
možnosť, ako je navýšenie odbytových cien, nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené 
náklady na výrobu,” uviedla Lopúchová.toc 
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BRATISLAVA 18. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) avizuje nutnosť zvýšenia cien 
chleba a pečiva. V máji totiž vstúpi do platnosti druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá výrazne zvýši pekárom náklady. Dôvodom na 
zvyšovanie cien je zároveň aj to, že pekári sa aj naďalej pri vyjednávaní o odbytových cenách s obchodnými reťazcami nestretávajú 
s pochopením.  
 
 
Druhá vlna sociálneho balíčka  
"V máji tohto roka vchádza do platnosti spomínaná druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá bude predstavovať ďalší rast mzdových 
nákladov, kedy mzdy prekročia hranicu 40 % celkových nákladov pekárov na výrobu. Tieto skutočnosti sa musia odraziť na 
odbytových cenách a keďže predpokladáme, že predajcovia si budú chcieť zachovať svoje marže, ceny chleba a pečiva budú 
musieť ísť nahor. Podľa informácií SZPCC totiž zahraničné obchodné reťazce odmietajú reflektovať na objektívne zvyšujúce sa 
náklady slovenských výrobcov," konštatovala predsedkyňa zväzu pekárov Tatiana Lopúchová. Slovenská aliancia moderného 
obchodu (SAMO) v reakcii na pekárov uviedla, že rokovania o cenách s dodávateľmi sú vo výlučnej kompetencii jednotlivých 
spoločností.  
Novela Zákonníka práce podľa pekárov zásadným spôsobom zvyšuje náklady výrobcov, a to už druhýkrát v tomto roku. „Kým na 
začiatku roka 2019 boli pekári nútení akceptovať zvýšenie minimálnej mzdy, od mája 2019 dochádza k ďalšiemu zásadnému 
zvýšeniu príplatkov za prácu v noci, prácu počas sobôt a nedieľ a prácu vo sviatok. Tieto náklady nie sú pekári schopní absorbovať 
v súčasných cenách. Preto je logická ich snaha o zvýšenie odbytových cien,“ pokračovala Tatiana Lopuchová.  
 
Reťazce odmietali upraviť ceny  
Podľa štatistík až 80 % pracovného času pekárov je zaťažených príplatkami za víkendovú prácu, prácu vo sviatok a prácu počas 
noci a slovenskí pekári tak najviac doplácajú na ich zvyšovanie.  
„Mzdy aktuálne tvoria v priemere až 38 % z celkových nákladov na výrobu. Kým v roku 2017 bola priemerná mesačná mzda 677 
eur, v roku 2018 bola 731 eur, čo predstavuje zvýšenie o takmer 10 %,“ uzavrela Lopúchová.  
Zahraničné reťazce podľa SZPCC na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich zaťaženia osobitným odvodom a dohodli sa 
až po dlhých rokovaniach, podmienených okrem iného aj zrušením osobitného odvodu. V súčasnosti podľa pekárov zahraničné 
reťazce argumenty nemajú a aj napriek tomu čelia pekári z ich strany enormnému cenovému tlaku.  
 
Férové princípy v obchode  
„Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, resp. požadujú, 
aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú možnosť, ako je 
navýšenie odbytových cien nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené náklady na výrobu,“ 
povedala Tatiana Lopúchová.  
Rokovania o cenách s dodávateľmi sú podľa Slovenskej aliancie moderného obchodu vo výlučnej kompetencii jednotlivých 
spoločností. "SAMO korektne a dlhodobo komunikuje smerom k verejnosti, dodávateľským zväzom, či politikom, riziká legislatívnych 
opatrení a ich možný dopad na dodávateľsko odberateľské vzťahy. Ide o zvyšovanie cien energií, zvyšovanie osobných nákladov z 
dôvodu zvyšovania minimálnej mzdy a rôznych príplatkov za prácu cez víkend, či v noci, rekreačné poukazy, či nedávno schválený 
zákon o neprimeraných podmienkach, kedy sme od začiatku hovorili, že zákon môže mať negatívny dopad aj na dodávateľov. 
Členovia SAMO sú aj signatármi Iniciatívy pre férový obchod spolu s Potravinovou komorou Slovenska, kde sa zaviazali dodržiavať 
konkrétne férové princípy v obchode. Signatári za viac ako rok pôsobenia nemali námietky voči obchodníkom, či dodávateľom a 
členstvo v IFO je otvorené pre všetkých, ktorí sú ochotní zaviazať sa k dodržiavaniu férových princípov v obchode,"  
reagovala na pekárov aliancia.  
Viac k témam: potraviny, SAMO Slovenská aliancia moderného obchodu, slovenské potraviny, Slovenský zväz pekárov, SZPCC 
Slovenský zväz pekárov cukrárov a cestovinárov  
Zdroj: Webnoviny.sk - Ceny chleba a pečiva sa musia zvýšiť, avizujú pekári a vysvetľujú prečo © SITA Všetky práva vyhradené.toc 
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BRATISLAVA 18. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) avizuje nutnosť zvýšenia 
cien chleba a pečiva.  
 
V máji totiž vstúpi do platnosti druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá výrazne zvýši pekárom náklady. Dôvodom na zvyšovanie cien je 
zároveň aj to, že pekári sa aj naďalej pri vyjednávaní o odbytových cenách s obchodnými reťazcami nestretávajú s pochopením.  
 
Druhá vlna sociálneho balíčka  
„V máji tohto roka vchádza do platnosti spomínaná druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá bude predstavovať ďalší rast mzdových 
nákladov, kedy mzdy prekročia hranicu 40 % celkových nákladov pekárov na výrobu. Tieto skutočnosti sa musia odraziť na 
odbytových cenách a keďže predpokladáme, že predajcovia si budú chcieť zachovať svoje marže, ceny chleba a pečiva budú 
musieť ísť nahor. Podľa informácií SZPCC totiž zahraničné obchodné reťazce odmietajú reflektovať na objektívne zvyšujúce sa 
náklady slovenských výrobcov,“ konštatovala predsedkyňa zväzu pekárov Tatiana Lopúchová. Slovenská aliancia moderného 
obchodu (SAMO) v reakcii na pekárov uviedla, že rokovania o cenách s dodávateľmi sú vo výlučnej kompetencii jednotlivých 
spoločností.  
Novela Zákonníka práce podľa pekárov zásadným spôsobom zvyšuje náklady výrobcov, a to už druhýkrát v tomto roku. „Kým na 
začiatku roka 2019 boli pekári nútení akceptovať zvýšenie minimálnej mzdy, od mája 2019 dochádza k ďalšiemu zásadnému 
zvýšeniu príplatkov za prácu v noci, prácu počas sobôt a nedieľ a prácu vo sviatok. Tieto náklady nie sú pekári schopní absorbovať 
v súčasných cenách. Preto je logická ich snaha o zvýšenie odbytových cien,“ pokračovala Tatiana Lopuchová.  
 
Reťazce odmietali upraviť ceny  
Podľa štatistík až 80 % pracovného času pekárov je zaťažených príplatkami za víkendovú prácu, prácu vo sviatok a prácu počas 
noci a slovenskí pekári tak najviac doplácajú na ich zvyšovanie.  
„Mzdy aktuálne tvoria v priemere až 38 % z celkových nákladov na výrobu. Kým v roku 2017 bola priemerná mesačná mzda 677 
eur, v roku 2018 bola 731 eur, čo predstavuje zvýšenie o takmer 10 %,“ uzavrela Lopúchová.  
Zahraničné reťazce podľa SZPCC na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich zaťaženia osobitným odvodom a dohodli sa 
až po dlhých rokovaniach, podmienených okrem iného aj zrušením osobitného odvodu. V súčasnosti podľa pekárov zahraničné 
reťazce argumenty nemajú a aj napriek tomu čelia pekári z ich strany enormnému cenovému tlaku.  
 
Férové princípy v obchode  
„Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, resp. požadujú, 
aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú možnosť, ako je 
navýšenie odbytových cien nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené náklady na výrobu,“ 
povedala Tatiana Lopúchová.  
Rokovania o cenách s dodávateľmi sú podľa Slovenskej aliancie moderného obchodu vo výlučnej kompetencii jednotlivých 
spoločností. „SAMO korektne a dlhodobo komunikuje smerom k verejnosti, dodávateľským zväzom, či politikom, riziká legislatívnych 
opatrení a ich možný dopad na dodávateľsko odberateľské vzťahy. Ide o zvyšovanie cien energií, zvyšovanie osobných nákladov z 
dôvodu zvyšovania minimálnej mzdy a rôznych príplatkov za prácu cez víkend, či v noci, rekreačné poukazy, či nedávno schválený 
zákon o neprimeraných podmienkach, kedy sme od začiatku hovorili, že zákon môže mať negatívny dopad aj na dodávateľov. 
Členovia SAMO sú aj signatármi Iniciatívy pre férový obchod spolu s Potravinovou komorou Slovenska, kde sa zaviazali dodržiavať 
konkrétne férové princípy v obchode. Signatári za viac ako rok pôsobenia nemali námietky voči obchodníkom, či dodávateľom a 
členstvo v IFO je otvorené pre všetkých, ktorí sú ochotní zaviazať sa k dodržiavaniu férových princípov v obchode,“ reagovala na 
pekárov aliancia.  
Viac k témam: potraviny, SAMO Slovenská aliancia moderného obchodu, slovenské potraviny, Slovenský zväz pekárov, SZPCC 
Slovenský zväz pekárov cukrárov a cestovinárov  
Zdroj: Webnoviny.sk – Ceny chleba a pečiva sa musia zvýšiť, avizujú pekári a vysvetľujú prečo © SITA Všetky práva vyhradené.  
18. apríla 2019toc 
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BRATISLAVA 18. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) avizuje nutnosť zvýšenia 
cien chleba a pečiva.  
 
V máji totiž vstúpi do platnosti druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá výrazne zvýši pekárom náklady. Dôvodom na zvyšovanie cien je 
zároveň aj to, že pekári sa aj naďalej pri vyjednávaní o odbytových cenách s obchodnými reťazcami nestretávajú s pochopením.  
 
Druhá vlna sociálneho balíčka  
„V máji tohto roka vchádza do platnosti spomínaná druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá bude predstavovať ďalší rast mzdových 
nákladov, kedy mzdy prekročia hranicu 40 % celkových nákladov pekárov na výrobu. Tieto skutočnosti sa musia odraziť na 
odbytových cenách a keďže predpokladáme, že predajcovia si budú chcieť zachovať svoje marže, ceny chleba a pečiva budú 
musieť ísť nahor. Podľa informácií SZPCC totiž zahraničné obchodné reťazce odmietajú reflektovať na objektívne zvyšujúce sa 
náklady slovenských výrobcov,“ konštatovala predsedkyňa zväzu pekárov Tatiana Lopúchová. Slovenská aliancia moderného 
obchodu (SAMO) v reakcii na pekárov uviedla, že rokovania o cenách s dodávateľmi sú vo výlučnej kompetencii jednotlivých 
spoločností.  
Novela Zákonníka práce podľa pekárov zásadným spôsobom zvyšuje náklady výrobcov, a to už druhýkrát v tomto roku. „Kým na 
začiatku roka 2019 boli pekári nútení akceptovať zvýšenie minimálnej mzdy, od mája 2019 dochádza k ďalšiemu zásadnému 
zvýšeniu príplatkov za prácu v noci, prácu počas sobôt a nedieľ a prácu vo sviatok. Tieto náklady nie sú pekári schopní absorbovať 
v súčasných cenách. Preto je logická ich snaha o zvýšenie odbytových cien,“ pokračovala Tatiana Lopuchová.  
 
Reťazce odmietali upraviť ceny  
Podľa štatistík až 80 % pracovného času pekárov je zaťažených príplatkami za víkendovú prácu, prácu vo sviatok a prácu počas 
noci a slovenskí pekári tak najviac doplácajú na ich zvyšovanie.  
„Mzdy aktuálne tvoria v priemere až 38 % z celkových nákladov na výrobu. Kým v roku 2017 bola priemerná mesačná mzda 677 
eur, v roku 2018 bola 731 eur, čo predstavuje zvýšenie o takmer 10 %,“ uzavrela Lopúchová.  
Zahraničné reťazce podľa SZPCC na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich zaťaženia osobitným odvodom a dohodli sa 
až po dlhých rokovaniach, podmienených okrem iného aj zrušením osobitného odvodu. V súčasnosti podľa pekárov zahraničné 
reťazce argumenty nemajú a aj napriek tomu čelia pekári z ich strany enormnému cenovému tlaku.  
 
Férové princípy v obchode  
„Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, resp. požadujú, 
aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú možnosť, ako je 
navýšenie odbytových cien nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené náklady na výrobu,“ 
povedala Tatiana Lopúchová.  
Rokovania o cenách s dodávateľmi sú podľa Slovenskej aliancie moderného obchodu vo výlučnej kompetencii jednotlivých 
spoločností. „SAMO korektne a dlhodobo komunikuje smerom k verejnosti, dodávateľským zväzom, či politikom, riziká legislatívnych 
opatrení a ich možný dopad na dodávateľsko odberateľské vzťahy. Ide o zvyšovanie cien energií, zvyšovanie osobných nákladov z 
dôvodu zvyšovania minimálnej mzdy a rôznych príplatkov za prácu cez víkend, či v noci, rekreačné poukazy, či nedávno schválený 
zákon o neprimeraných podmienkach, kedy sme od začiatku hovorili, že zákon môže mať negatívny dopad aj na dodávateľov. 
Členovia SAMO sú aj signatármi Iniciatívy pre férový obchod spolu s Potravinovou komorou Slovenska, kde sa zaviazali dodržiavať 
konkrétne férové princípy v obchode. Signatári za viac ako rok pôsobenia nemali námietky voči obchodníkom, či dodávateľom a 
členstvo v IFO je otvorené pre všetkých, ktorí sú ochotní zaviazať sa k dodržiavaniu férových princípov v obchode,“ reagovala na 
pekárov aliancia.  
18. apríla 2019toc 
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BRATISLAVA 18. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) avizuje nutnosť zvýšenia 
cien chleba a pečiva. V máji totiž vstúpi do platnosti druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá výrazne zvýši pekárom náklady. Dôvodom 
na zvyšovanie cien je zároveň aj to, že pekári sa aj naďalej pri vyjednávaní o odbytových cenách s obchodnými reťazcami 
nestretávajú s pochopením.  
 
 
Druhá vlna sociálneho balíčka  
„V máji tohto roka vchádza do platnosti spomínaná druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá bude predstavovať ďalší rast mzdových 
nákladov, kedy mzdy prekročia hranicu 40 % celkových nákladov pekárov na výrobu. Tieto skutočnosti sa musia odraziť na 
odbytových cenách a keďže predpokladáme, že predajcovia si budú chcieť zachovať svoje marže, ceny chleba a pečiva budú 
musieť ísť nahor. Podľa informácií SZPCC totiž zahraničné obchodné reťazce odmietajú reflektovať na objektívne zvyšujúce sa 
náklady slovenských výrobcov,“ konštatovala predsedkyňa zväzu pekárov Tatiana Lopúchová. Slovenská aliancia moderného 
obchodu (SAMO) v reakcii na pekárov uviedla, že rokovania o cenách s dodávateľmi sú vo výlučnej kompetencii jednotlivých 
spoločností.  
Novela Zákonníka práce podľa pekárov zásadným spôsobom zvyšuje náklady výrobcov, a to už druhýkrát v tomto roku. „Kým na 
začiatku roka 2019 boli pekári nútení akceptovať zvýšenie minimálnej mzdy, od mája 2019 dochádza k ďalšiemu zásadnému 
zvýšeniu príplatkov za prácu v noci, prácu počas sobôt a nedieľ a prácu vo sviatok. Tieto náklady nie sú pekári schopní absorbovať 
v súčasných cenách. Preto je logická ich snaha o zvýšenie odbytových cien,“ pokračovala Tatiana Lopuchová.  
 
Reťazce odmietali upraviť ceny  
Podľa štatistík až 80 % pracovného času pekárov je zaťažených príplatkami za víkendovú prácu, prácu vo sviatok a prácu počas 
noci a slovenskí pekári tak najviac doplácajú na ich zvyšovanie.  
„Mzdy aktuálne tvoria v priemere až 38 % z celkových nákladov na výrobu. Kým v roku 2017 bola priemerná mesačná mzda 677 
eur, v roku 2018 bola 731 eur, čo predstavuje zvýšenie o takmer 10 %,“ uzavrela Lopúchová.  
Zahraničné reťazce podľa SZPCC na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich zaťaženia osobitným odvodom a dohodli sa 
až po dlhých rokovaniach, podmienených okrem iného aj zrušením osobitného odvodu. V súčasnosti podľa pekárov zahraničné 
reťazce argumenty nemajú a aj napriek tomu čelia pekári z ich strany enormnému cenovému tlaku.  
 
Férové princípy v obchode  
„Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, resp. požadujú, 
aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú možnosť, ako je 
navýšenie odbytových cien nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené náklady na výrobu,“ 
povedala Tatiana Lopúchová.  
Rokovania o cenách s dodávateľmi sú podľa Slovenskej aliancie moderného obchodu vo výlučnej kompetencii jednotlivých 
spoločností. „SAMO korektne a dlhodobo komunikuje smerom k verejnosti, dodávateľským zväzom, či politikom, riziká legislatívnych 
opatrení a ich možný dopad na dodávateľsko odberateľské vzťahy. Ide o zvyšovanie cien energií, zvyšovanie osobných nákladov z 
dôvodu zvyšovania minimálnej mzdy a rôznych príplatkov za prácu cez víkend, či v noci, rekreačné poukazy, či nedávno schválený 
zákon o neprimeraných podmienkach, kedy sme od začiatku hovorili, že zákon môže mať negatívny dopad aj na dodávateľov. 
Členovia SAMO sú aj signatármi Iniciatívy pre férový obchod spolu s Potravinovou komorou Slovenska, kde sa zaviazali dodržiavať 
konkrétne férové princípy v obchode. Signatári za viac ako rok pôsobenia nemali námietky voči obchodníkom, či dodávateľom a 
členstvo v IFO je otvorené pre všetkých, ktorí sú ochotní zaviazať sa k dodržiavaniu férových princípov v obchode,“ reagovala na 
pekárov aliancia.  
Viac k témam: potraviny, SAMO Slovenská aliancia moderného obchodu, slovenské potraviny, Slovenský zväz pekárov, SZPCC 
Slovenský zväz pekárov cukrárov a cestovinárov  
Zdroj: Webnoviny.sk – Ceny chleba a pečiva sa musia zvýšiť, avizujú pekári a vysvetľujú prečo © SITA Všetky práva vyhradené.toc 
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Janette ŠTEFÁNKOVÁ, moderátorka  
Ceny chleba a pečiva zrejme opäť porastú. Podľa pekárov za to môžu sociálne opatrenia, ktoré začnú platiť v máji. Obchodné 
reťazce a pekári aktuálne rokujú o odbytových cenách. O koľko porastú ceny na pultoch predajní, zatiaľ nie je jasné.  
 
Ivan TOMÁNEK, redaktor  
Pán Sergej sa pekárenskému remeslu venuje 30 rokov. Štyri roky prevádzkuje malú remeselnú pekáreň v Bratislave. Vyššie ceny 
energií či benzínu podľa neho nie sú najväčší problém, s ktorým pekári bojujú.  
 
Sergej ŽUKOV, pekár  
Najväčšia položka je práca. Za riadnu prácu treba dobre zaplatiť. Ak s tou prácou zvyšujú sa ešte aj odvody. Toto pre nás je citlivá 
vec, ktorú pociťujeme.  
 
Ivan TOMÁNEK, redaktor  
Začiatkom roka vzrástla minimálna mzda. Od mája začínajú platiť vyššie príplatky za prácu z druhého sociálneho balíčka.  
 
Tatiana LOPÚCHOVÁ, predsedníčka Sl. zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov  
Sa budú upravovať zrejme nadčasové hodiny a nadčasové príplatky, čo zase v priamom dosahu má vlastne vplyv na celú 
ekonomiku tej ktorej pekárne.  
 
Ivan TOMÁNEK, redaktor  
Pekári momentálne rokujú s obchodnými reťazcami o navýšení cien, za ktoré im predávajú svoje produkty. V reakcii na to budú 
obchodníci zrejme zvyšovať pultové ceny chleba a pečiva.  
 
Tatiana LOPÚCHOVÁ, predsedníčka Sl. zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov  
Viem, že aj im rastú náklady tak ako aj dodávateľom alebo výrobcom, tak aj im vzhľadom na sociálny balíček a na úpravu miezd, 
nejaké zdražovanie na pultoch určite bude, nebude to nejaké dramatické.  
 
Ivan TOMÁNEK, redaktor  
Slovenská aliancia moderného obchodu, ktorá zastupuje zahraničné reťazce, sa k rokovaniam bližšie nevyjadruje.  
 
Martin KRAJČOVIČ, riaditeľ Slovenskej aliancie moderného obchodu  
Rokovania o cenách s dodávateľmi sú vo výlučnej kompetencii jednotlivých spoločností, no Slovenská aliancia moderného obchodu 
korektne a dlhodobo komunikuje smerom k verejnosti, dodávateľským zväzom, politikom, riziká legislatívnych opatrení a ich možný 
dopad na dodávateľsko-odberateľské vzťahy.  
 
Ivan TOMÁNEK, redaktor  
Pekárenský sektor zaznamenal vlani výrazný prepad zisku. Zachrániť odvetvie by mohla napríklad vyššia podpora od štátu.  
 
Jana HOLÉCIOVÁ, hovorkyňa, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora  
Naši pekári napríklad v predchádzajúcom období predložili aj legislatívny návrh na úpravu na znižovanie daňového a odvodového 
zaťaženia.  
 
Ivan TOMÁNEK, redaktor  
Ak sa nič nezmení, pekári očakávajú, že tento rok zakončia v červených číslach. Ivan Tománek, RTVS.toc 
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Bratislava 18. apríla (TASR) - Rokovania o cenách s dodávatelmi sú vo výlučnej kompetencii jednotlivých spoločností. Uviedol to 
Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) k stredajším (17.4.) vyjadreniam Slovenského zväzu 
pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) o tom, že pekári čelia neprimeranému cenovému tlaku aj po zrušení osobitného odvodu.  
SAMO však podla neho korektne a dlhodobo komunikuje smerom k verejnosti, dodávatelským zväzom či politikom riziká 
legislatívnych opatrení a ich možný dopad na dodávatelsko odberatelské vzťahy. "Ide o zvyšovanie cien energií, zvyšovanie 
osobných nákladov z dôvodu zvyšovania minimálnej mzdy a rôznych príplatkov za prácu cez víkend či v noci, rekreačné poukazy či 
nedávno schválený zákon  
o neprimeraných podmienkach, kedy sme od začiatku hovorili, že zákon môže mať negatívny dopad aj na dodávatelov," podčiarkol 
Krajčovič. Pripomenul, že členovia SAMO sú aj signatármi Iniciatívy pre férový obchod (IFO) spolu s Potravinovou komorou 
Slovenska (PKS), kde sa zaviazali dodržiavať konkrétne férové princípy v obchode. Signatári za viac ako rok pôsobenia nemali 
námietky voči obchodníkom či dodávatelom a členstvo v IFO je otvorené pre všetkých, ktorí sú ochotní zaviazať sa k dodržiavaniu 
férových princípov v obchode. SZPCC informoval, že aj napriek skutočnosti, že Národná rada SR prijala zákon o zrušení osobitného 
odvodu, ktorý mal pôvodne zaťažiť predovšetkým velké obchodné reťazce, slovenskí pekári sa pri vyjednávaní o odbytových cenách 
nestretávajú s pochopením. Kým postupne dochádza k dohodám u slovenských maloobchodných sietí, zahraničné obchodné 
reťazce podla informácií SZPCC odmietajú reflektovať na objektívne zvyšujúce sa náklady slovenských výrobcov. Podla 
predsedníčky zväzu pekárov Tatiany Lopúchovej zahraničné reťazce na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich 
zaťaženia osobitným odvodom a k dohodám došlo až po dlhých  
rokovaniach, podmienených aj zrušením osobitného odvodu. V súčasnosti podla pekárov zahraničné reťazce argumenty nemajú a 
aj napriek tomu čelia pekári z ich strany enormnému cenovému tlaku.  
"Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, respektíve 
požadujú, aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú 
možnosť, ako je navýšenie odbytových cien, nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené 
náklady na výrobu," uviedla Lopúchová.  
 
 
jal imatoc 
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BRATISLAVA 18. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) avizuje nutnosť zvýšenia 
cien chleba a pečiva.  
 
V máji totiž vstúpi do platnosti druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá výrazne zvýši pekárom náklady. Dôvodom na zvyšovanie cien je 
zároveň aj to, že pekári sa aj naďalej pri vyjednávaní o odbytových cenách s obchodnými reťazcami nestretávajú s pochopením.  
 
Druhá vlna sociálneho balíčka  
„V máji tohto roka vchádza do platnosti spomínaná druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá bude predstavovať ďalší rast mzdových 
nákladov, kedy mzdy prekročia hranicu 40 % celkových nákladov pekárov na výrobu. Tieto skutočnosti sa musia odraziť na 
odbytových cenách a keďže predpokladáme, že predajcovia si budú chcieť zachovať svoje marže, ceny chleba a pečiva budú 
musieť ísť nahor. Podľa informácií SZPCC totiž zahraničné obchodné reťazce odmietajú reflektovať na objektívne zvyšujúce sa 
náklady slovenských výrobcov,“ konštatovala predsedkyňa zväzu pekárov Tatiana Lopúchová. Slovenská aliancia moderného 
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obchodu (SAMO) v reakcii na pekárov uviedla, že rokovania o cenách s dodávateľmi sú vo výlučnej kompetencii jednotlivých 
spoločností.  
Novela Zákonníka práce podľa pekárov zásadným spôsobom zvyšuje náklady výrobcov, a to už druhýkrát v tomto roku. „Kým na 
začiatku roka 2019 boli pekári nútení akceptovať zvýšenie minimálnej mzdy, od mája 2019 dochádza k ďalšiemu zásadnému 
zvýšeniu príplatkov za prácu v noci, prácu počas sobôt a nedieľ a prácu vo sviatok. Tieto náklady nie sú pekári schopní absorbovať 
v súčasných cenách. Preto je logická ich snaha o zvýšenie odbytových cien,“ pokračovala Tatiana Lopuchová.  
 
Reťazce odmietali upraviť ceny  
Podľa štatistík až 80 % pracovného času pekárov je zaťažených príplatkami za víkendovú prácu, prácu vo sviatok a prácu počas 
noci a slovenskí pekári tak najviac doplácajú na ich zvyšovanie.  
„Mzdy aktuálne tvoria v priemere až 38 % z celkových nákladov na výrobu. Kým v roku 2017 bola priemerná mesačná mzda 677 
eur, v roku 2018 bola 731 eur, čo predstavuje zvýšenie o takmer 10 %,“ uzavrela Lopúchová.  
Zahraničné reťazce podľa SZPCC na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich zaťaženia osobitným odvodom a dohodli sa 
až po dlhých rokovaniach, podmienených okrem iného aj zrušením osobitného odvodu. V súčasnosti podľa pekárov zahraničné 
reťazce argumenty nemajú a aj napriek tomu čelia pekári z ich strany enormnému cenovému tlaku.  
 
Férové princípy v obchode  
„Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, resp. požadujú, 
aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú možnosť, ako je 
navýšenie odbytových cien nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené náklady na výrobu,“ 
povedala Tatiana Lopúchová.  
Rokovania o cenách s dodávateľmi sú podľa Slovenskej aliancie moderného obchodu vo výlučnej kompetencii jednotlivých 
spoločností. „SAMO korektne a dlhodobo komunikuje smerom k verejnosti, dodávateľským zväzom, či politikom, riziká legislatívnych 
opatrení a ich možný dopad na dodávateľsko odberateľské vzťahy. Ide o zvyšovanie cien energií, zvyšovanie osobných nákladov z 
dôvodu zvyšovania minimálnej mzdy a rôznych príplatkov za prácu cez víkend, či v noci, rekreačné poukazy, či nedávno schválený 
zákon o neprimeraných podmienkach, kedy sme od začiatku hovorili, že zákon môže mať negatívny dopad aj na dodávateľov. 
Členovia SAMO sú aj signatármi Iniciatívy pre férový obchod spolu s Potravinovou komorou Slovenska, kde sa zaviazali dodržiavať 
konkrétne férové princípy v obchode. Signatári za viac ako rok pôsobenia nemali námietky voči obchodníkom, či dodávateľom a 
členstvo v IFO je otvorené pre všetkých, ktorí sú ochotní zaviazať sa k dodržiavaniu férových princípov v obchode,“ reagovala na 
pekárov aliancia.  
Viac k témam: potraviny, SAMO Slovenská aliancia moderného obchodu, slovenské potraviny, Slovenský zväz pekárov, SZPCC 
Slovenský zväz pekárov cukrárov a cestovinárov  
Zdroj: Webnoviny.sk – Ceny chleba a pečiva sa musia zvýšiť, avizujú pekári a vysvetľujú prečo © SITA Všetky práva vyhradené.toc 
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Slovenskí pekári čelia podľa svojich slov neprimeranému cenovému tlaku obchodných reťazcov aj po zrušení osobitného odvodu.  
 
BRATISLAVA 18. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) avizuje nutnosť zvýšenia cien 
chleba a pečiva. V máji totiž vstúpi do platnosti druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá výrazne zvýši pekárom náklady.  
Dôvodom na zvyšovanie cien je zároveň aj to, že pekári sa aj naďalej pri vyjednávaní o odbytových cenách s obchodnými reťazcami 
nestretávajú s pochopením.  
"V máji tohto roka vchádza do platnosti spomínaná druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá bude predstavovať ďalší rast mzdových 
nákladov, kedy mzdy prekročia hranicu 40 % celkových nákladov pekárov na výrobu.  
Tieto skutočnosti sa musia odraziť na odbytových cenách a keďže predpokladáme, že predajcovia si budú chcieť zachovať svoje 
marže, ceny chleba a pečiva budú musieť ísť nahor. Podľa informácií SZPCC totiž zahraničné obchodné reťazce odmietajú 
reflektovať na objektívne zvyšujúce sa náklady slovenských výrobcov,"  
konštatovala predsedkyňa zväzu pekárov Tatiana Lopúchová. Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) v reakcii na pekárov 
uviedla, že rokovania o cenách s dodávateľmi sú vo výlučnej kompetencii jednotlivých spoločností.  
Novela Zákonníka práce podľa pekárov zásadným spôsobom zvyšuje náklady výrobcov, a to už druhýkrát v tomto roku. „Kým na 
začiatku roka 2019 boli pekári nútení akceptovať zvýšenie minimálnej mzdy, od mája 2019 dochádza k ďalšiemu zásadnému 
zvýšeniu príplatkov za prácu v noci, prácu počas sobôt a nedieľ a prácu vo sviatok. Tieto náklady nie sú pekári schopní absorbovať 
v súčasných cenách. Preto je logická ich snaha o zvýšenie odbytových cien,“ pokračovala Tatiana Lopuchová.  
 
Reťazce odmietali upraviť ceny  
Podľa štatistík až 80 % pracovného času pekárov je zaťažených príplatkami za víkendovú prácu, prácu vo sviatok a prácu počas 
noci a slovenskí pekári tak najviac doplácajú na ich zvyšovanie.  
„Mzdy aktuálne tvoria v priemere až 38 % z celkových nákladov na výrobu. Kým v roku 2017 bola priemerná mesačná mzda 677 
eur, v roku 2018 bola 731 eur, čo predstavuje zvýšenie o takmer 10 %,“ uzavrela Lopúchová.  
Zahraničné reťazce podľa SZPCC na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich zaťaženia osobitným odvodom a dohodli sa 
až po dlhých rokovaniach, podmienených okrem iného aj zrušením osobitného odvodu. V súčasnosti podľa pekárov zahraničné 
reťazce argumenty nemajú a aj napriek tomu čelia pekári z ich strany enormnému cenovému tlaku.  
 
Férové princípy v obchode  
„Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, resp. požadujú, 
aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú možnosť, ako je 
navýšenie odbytových cien nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené náklady na výrobu,“ 
povedala Tatiana Lopúchová.  
Rokovania o cenách s dodávateľmi sú podľa Slovenskej aliancie moderného obchodu vo výlučnej kompetencii jednotlivých 
spoločností. "SAMO korektne a dlhodobo komunikuje smerom k verejnosti, dodávateľským zväzom, či politikom, riziká legislatívnych 
opatrení a ich možný dopad na dodávateľsko odberateľské vzťahy. Ide o zvyšovanie cien energií, zvyšovanie osobných nákladov z 
dôvodu zvyšovania minimálnej mzdy a rôznych príplatkov za prácu cez víkend, či v noci, rekreačné poukazy, či nedávno schválený 
zákon o neprimeraných podmienkach, kedy sme od začiatku hovorili, že zákon môže mať negatívny dopad aj na dodávateľov. 
Členovia SAMO sú aj signatármi Iniciatívy pre férový obchod spolu s Potravinovou komorou Slovenska, kde sa zaviazali dodržiavať 
konkrétne férové princípy v obchode. Signatári za viac ako rok pôsobenia nemali námietky voči obchodníkom, či dodávateľom a 
členstvo v IFO je otvorené pre všetkých, ktorí sú ochotní zaviazať sa k dodržiavaniu férových princípov v obchode," reagovala na 
pekárov aliancia.toc 
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redaktorka  
Zväz pekárov avizuje zvýšenie cien chleba a pečiva v máji totiž vstúpi do platnosti druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá im výrazne 
zvýši náklady. Druhým argumentom je, že čelia neprimeraného cenovému tlaku obchodných reťazcov aj po zrušení osobitného 
odvodu. Slovenská aliancia moderného obchodu v reakcii uviedla, že rokovania o cenách s dodávateľmi sú vo výlučnej kompetencii 
jednotlivých spoločností.toc 
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Dátum: 18.04.2019 
Zdroj: Rádio Slovensko  
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redaktorka  
Strana Smer-SD v prieskume Focusu prvýkrát za 16 rokov padla pod hranicu 20%, má ich 19-. Druhá je koalícia Progresívne 
Slovensko Spolu s 13,5%. Nasleduje ĽSNS s 10,5%. SaS s 10-timi, Sme rodina s 9,5, OĽANO má 9, SNS 7,5 a KDH necelých7. 
Most-Híd je pod hranicou zvoliteľnosti. Prieskum robili od 8.-14. apríla na vzorke 1026 respondentov.  
 
redaktorka  
Zväz pekárov avizuje zvýšenie cien chleba a pečiva. V máji totiž vstúpi do platnosti druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá im výrazne 
zvýši náklady. Druhým argumentom je, že čelia neprimeranému cenovému tlaku obchodných reťazcov, aj po zrušení osobitného 
odvodu. Slovenská aliancia moderného obchodu v reakcii uviedla, že rokovanie o cenách s dodávateľmi sú vo výlučnej kompetencii 
jednotlivých spoločností.  
 
redaktorka  
Občianske združenie Triblavina podalo v súvislosti s podozrením na využívanie kontaminovanej zeminy pri výstavbe úsekov D4 a 
R7 trestné oznámenie pre všeobecné ohrozenie, poškodenie životného prostredie a neoprávnenie nakladanie s odpadmi.  
 
redaktorka  
V zvode Jaguar Land Rover v Nitre evakuovali zamestnancov. Anonym totiž telefonicky nahlásil, že je tam bomba. Na mieste sú 
policajní pyrotechnici.  
 
redaktorka  
Na Šancovej ulici v Bratislave sa ráno zrazil autobus s trolejbusom, zranilo sa 12 cestujúcich, škody vyčíslili na 50 tisíc eur.toc 

  

 

Zväz obchodu: Situáciu slovenských pekárov poznáme a rozumieme 
jej  
Dátum: 18.04.2019 



65/190 

Zdroj: 24hod.sk  
Strana:  
Originál: URL  

 

Bratislava 18. apríla (TASR) - Zväz obchodu (ZO) SR situáciu slovenských pekárov pozná a rozumie jej.  
 
Uviedol to pre TASR Martin Katriak, prezident ZO SR v reakcii na stredajšie (17.4.) vyjadrenia Slovenského zväzu pekárov, 
cukrárov a cestovinárov (SZPCC) o tom, že pekári čelia neprimeranému cenovému tlaku aj po zrušení osobitného odvodu.  
"Situáciu pekárov poznáme a rozumieme jej. Vo štvrtok 11. apríla sa uskutočnilo rokovanie medzi Radou pekárov SR a Zväzom 
obchodu SR. Bolo dohodnuté, že vo veľmi krátkom čase budú osobitné rokovania medzi jednotlivými slovenskými obchodníkmi na 
strane jednej a Radou pekárov SR na strane druhej a výsledky týchto rokovaní budú podkladom pre rokovania s výrobcami 
(pekármi)," spresnil Katriak.  
SZPCC informoval, že aj napriek skutočnosti, že Národná rada SR prijala zákon o zrušení osobitného odvodu, ktorý mal pôvodne 
zaťažiť predovšetkým veľké obchodné reťazce, slovenskí pekári sa pri vyjednávaní o odbytových cenách nestretávajú s 
pochopením. Kým postupne dochádza k dohodám u slovenských maloobchodných sietí, zahraničné obchodné reťazce podľa 
informácií SZPCC odmietajú reflektovať na objektívne zvyšujúce sa náklady slovenských výrobcov.  
Podľa predsedníčky zväzu pekárov Tatiany Lopúchovej zahraničné reťazce na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich 
zaťaženia osobitným odvodom a k dohodám prišlo až po dlhých rokovaniach, podmienených aj zrušením osobitného odvodu. V 
súčasnosti podľa pekárov zahraničné reťazce argumenty nemajú a aj napriek tomu čelia pekári z ich strany enormnému cenovému 
tlaku.  
"Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, respektíve 
požadujú, aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú 
možnosť, ako je navýšenie odbytových cien, nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené 
náklady na výrobu," uviedla Lopúchová.  
 
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP.toc 
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Ondrej HOLIČ, redaktor  
Zväz pekárov avizuje zvýšenie cien chleba a pečiva. V máji totiž vstúpi do platnosti druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá im výrazne 
zvýši náklady. Ďalším argumentom je, že sú vystavení neprimeranému cenovému tlaku obchodných reťazcov aj po zrušení 
osobitného odvodu.toc 
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Bratislava 18. apríla (TASR) - Zväz obchodu (ZO) SR situáciu slovenských pekárov pozná a rozumie jej. Uviedol to pre TASR Martin 
Katriak, prezident ZO SR v reakcii na stredajšie (17.4.) vyjadrenia Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) o 
tom, že pekári čelia neprimeranému cenovému tlaku aj po zrušení osobitného odvodu.  
 
"Situáciu pekárov poznáme a rozumieme jej. Vo štvrtok 11. apríla sa uskutočnilo rokovanie medzi Radou pekárov SR a Zväzom 
obchodu SR. Bolo dohodnuté, že vo veľmi krátkom čase budú osobitné rokovania medzi jednotlivými slovenskými obchodníkmi na 
strane jednej a Radou pekárov SR na strane druhej a výsledky týchto rokovaní budú podkladom pre rokovania s výrobcami 
(pekármi)," spresnil Katriak.  
SZPCC informoval, že aj napriek skutočnosti, že Národná rada SR prijala zákon o zrušení osobitného odvodu, ktorý mal pôvodne 
zaťažiť predovšetkým veľké obchodné reťazce, slovenskí pekári sa pri vyjednávaní o odbytových cenách nestretávajú s 
pochopením. Kým postupne dochádza k dohodám u slovenských maloobchodných sietí, zahraničné obchodné reťazce podľa 
informácií SZPCC odmietajú reflektovať na objektívne zvyšujúce sa náklady slovenských výrobcov.  
Podľa predsedníčky zväzu pekárov Tatiany Lopúchovej zahraničné reťazce na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich 
zaťaženia osobitným odvodom a k dohodám prišlo až po dlhých rokovaniach, podmienených aj zrušením osobitného odvodu. V 
súčasnosti podľa pekárov zahraničné reťazce argumenty nemajú a aj napriek tomu čelia pekári z ich strany enormnému cenovému 
tlaku.  
"Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, respektíve 
požadujú, aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú 
možnosť, ako je navýšenie odbytových cien, nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené 
náklady na výrobu," uviedla Lopúchová.  
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúrytoc 
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Bratislava 18. apríla (TASR) - Zväz obchodu (ZO) SR situáciu slovenských pekárov pozná a rozumie jej. Uviedol to pre TASR Martin 
Katriak, prezident ZO SR v reakcii na stredajšie (17.4.) vyjadrenia Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) o 
tom, že pekári čelia neprimeranému cenovému tlaku aj po zrušení osobitného odvodu.  
"Situáciu pekárov poznáme a rozumieme jej. Vo štvrtok 11. apríla sa uskutočnilo rokovanie medzi Radou pekárov SR a Zväzom 
obchodu SR. Bolo dohodnuté, že vo velmi krátkom čase budú osobitné rokovania medzi jednotlivými slovenskými obchodníkmi na 
strane jednej a Radou pekárov SR na strane druhej a výsledky týchto rokovaní budú podkladom pre rokovania s výrobcami 
(pekármi)," spresnil Katriak. SZPCC informoval, že aj napriek skutočnosti, že Národná rada SR prijala zákon o zrušení osobitného 
odvodu, ktorý mal pôvodne zaťažiť predovšetkým velké obchodné reťazce, slovenskí pekári sa pri vyjednávaní o odbytových cenách 
nestretávajú s pochopením. Kým postupne dochádza k dohodám u slovenských maloobchodných sietí, zahraničné obchodné 
reťazce podla informácií SZPCC odmietajú reflektovať na objektívne zvyšujúce sa náklady slovenských výrobcov. Podla 
predsedníčky zväzu pekárov Tatiany Lopúchovej zahraničné reťazce na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich 
zaťaženia osobitným odvodom a k dohodám prišlo až po dlhých  
rokovaniach, podmienených aj zrušením osobitného odvodu. V súčasnosti podla pekárov zahraničné reťazce argumenty nemajú a 
aj napriek tomu čelia pekári z ich strany enormnému cenovému tlaku.  
"Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, respektíve 
požadujú, aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú 
možnosť, ako je navýšenie odbytových cien, nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené 
náklady na výrobu," uviedla Lopúchová.  
 
 
jal imatoc 
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Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti tlačovú správu Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov  
 
Slovenskí pekári čelia neprimeranému cenovému tlaku aj po zrušení osobitného odvodu  
Bratislava, 17. apríla 2019 – Napriek skutočnosti, že Národná rada SR prijala zákon o zrušení osobitného odvodu, ktorý mal 
pôvodne zaťažiť predovšetkým veľké obchodné reťazce, slovenskí pekári sa pri vyjednávaní o odbytových cenách nestretávajú s 
pochopením. Kým postupne dochádza k dohodám u slovenských maloobchodných sietí, zahraničné obchodné reťazce podľa 
informácií Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov odmietajú reflektovať na objektívne zvyšujúce sa náklady 
slovenských výrobcov.  
Podľa predsedkyne zväzu pekárov Tatiany Lopúchovej zahraničné reťazce na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich 
zaťaženia osobitným odvodom a k dohodám došlo až po dlhých rokovaniach, podmienených okrem iného aj zrušením osobitného 
odvodu. V súčasnosti podľa pekárov zahraničné reťazce argumenty nemajú a aj napriek tomu čelia pekári z ich strany enormnému 
cenovému tlaku. „ Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, 
resp. požadujú, aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú 
možnosť, ako je navýšenie odbytových cien, nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené 
náklady na výrobu,“ uviedla Tatiana Lopúchová.  
Novela Zákonníka práce podľa Slovenského zväzu pekárov zásadným spôsobom zvyšuje náklady výrobcov, ku ktorému dochádza 
už druhý krát v tomto roku. „ Kým na začiatku roka 2019 boli pekári nútení akceptovať zvýšenie minimálnej mzdy, od mája 2019 
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dochádza k ďalšiemu zásadnému zvýšeniu príplatkov za prácu v noci, prácu počas sobôt a nediel a prácu vo sviatok. Tieto náklady 
nie sú pekári schopní absorbovať v súčasných cenách. Preto je logická ich snaha o zvýšenie odbytových cien, “ uviedla Tatiana 
Lopuchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
V minulom roku sa sektor produkcie pekárskych výrobkov dostal do obrovskej krízy. Hospodársky výsledok celého sektora spadol z 
viac ako 7 miliónov EUR na 2,9 milióna EUR. „Takýto pokles je dlhodobo neudržateľný a musíme ho zastaviť. Ak sa odbytové ceny 
pekárenských výrobkov nenavýšia, odhadujeme, že celý sektor sa v roku 2019 prepadne do červených čísiel. Rast cien surovín a 
mzdových nákladov je rýchlejší a výraznejší ako v minulých obdobiach a pekári na to musia reagovať,“ uviedla Tatiana Lopúchová, 
pričom spresnila, že najvýraznejšie, až o 20-30 %, doposiaľ vzrástla cena múky, ktorá je pre pekárov jednou z najdôležitejších 
surovín. Rástla aj cena maku o 102 %, zemiakovej múky o 34 %, soli o 64 %, škvariek o 101 %, energií o 20 %, ale cena aj 
pohonných látok. Najväčšiu položku však tvorili rýchlo rastúce platy.  
Podľa štatistík až 80% pracovného času pekárov je zaťažených príplatkami za víkendovú prácu, prácu vo sviatok a prácu počas 
noci a slovenskí pekári tak najviac doplácajú na ich zvyšovanie. „Mzdy aktuálne tvoria v priemere až 38 % z celkových nákladov na 
výrobu. Kým v roku 2017 bola priemerná mesačná mzda 677 EUR, v roku 2018 bola 731 EUR, čo predstavuje zvýšenie o takmer 10 
%. V máji tohto roka vchádza do platnosti spomínaná druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá bude predstavovať ďalší rast mzdových 
nákladov, kedy mzdy prekročia hranicu 40 % celkových nákladov na výrobu. Zároveň sa diskutuje aj o skrátení povinných 
nadčasov, ktoré má zamestnávateľ právo počas roka nariadiť zamestnancom. Spomínané skrátenie povinných nadčasov zo 150 na 
100 hodín ročne a za vyššie príplatky opäť pekárom rapídne zvýšia náklady, nakoľko firmy budú musieť prijímať nových 
zamestnancov, ktorých však podľa Tatiany Lopúchovej nebudú mať z čoho zaplatiť.  
„Tieto skutočnosti sa musia odraziť na odbytových cenách a nakoľko predpokladáme, že predajcovia si budú chcieť zachovať svoje 
marže, ceny chleba a pečiva budú musieť ísť nahor,“ dodala Tatiana Lopúchová zo Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a 
cestovinárov.  
Tento negatívny dopad, ktorý paradoxne zaťažuje najslabší článok slovenského priemyslu, sa pekári snažia vyriešiť aj návrhom na 
legislatívne zmeny. „ Slovenský zväz pekárov pripravil návrh zmeny Zákonníka práce a ostatných súvisiacich predpisov, ktorej 
obsahom je zmiernenie negatívnych dopadov, tzv. sociálneho balíčka, vo forme oslobodenia príplatkov od daní a odvodov v 
limitovanej výške. Tento návrh už bol predložený Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a veríme, že sa ním vláda SR 
bude čo najskôr zaoberať “, uzavrela Tatiana Lopúchová.  
17.4.2019toc 
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Podľa predsedníčky zväzu pekárov Tatiany Lopúchovej zahraničné reťazce na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich 
zaťaženia osobitným odvodom a k dohodám došlo až po dlhých rokovaniach.  
 
Bratislava 17. apríla (TASR) – Napriek skutočnosti, že Národná rada SR prijala zákon o zrušení osobitného odvodu, ktorý mal 
pôvodne zaťažiť predovšetkým veľké obchodné reťazce, slovenskí pekári sa pri vyjednávaní o odbytových cenách nestretávajú s 
pochopením. Kým postupne dochádza k dohodám u slovenských maloobchodných sietí, zahraničné obchodné reťazce podľa 
informácií Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) odmietajú reflektovať na objektívne zvyšujúce sa náklady 
slovenských výrobcov.  
Podľa predsedníčky zväzu pekárov Tatiany Lopúchovej zahraničné reťazce na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich 
zaťaženia osobitným odvodom a k dohodám došlo až po dlhých rokovaniach, podmienených okrem iného aj zrušením osobitného 
odvodu. V súčasnosti podľa pekárov zahraničné reťazce argumenty nemajú a aj napriek tomu čelia pekári z ich strany enormnému 
cenovému tlaku.  
“Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, resp. požadujú, 
aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú možnosť, ako je 
navýšenie odbytových cien, nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené náklady na výrobu,” 
uviedla Lopúchová.  
Novela Zákonníka práce podľa SZPCC zásadným spôsobom zvyšuje náklady výrobcov, ku ktorému dochádza už druhýkrát v tomto 
roku. “Kým na začiatku roka 2019 boli pekári nútení akceptovať zvýšenie minimálnej mzdy, od mája 2019 dochádza k ďalšiemu 
zásadnému zvýšeniu príplatkov za prácu v noci, prácu počas sobôt a nedieľ a prácu vo sviatok. Tieto náklady nie sú pekári schopní 
absorbovať v súčasných cenách. Preto je logická ich snaha o zvýšenie odbytových cien,” povedala Lopuchová.  
V minulom roku sa sektor produkcie pekárskych výrobkov dostal podľa SZPCC do obrovskej krízy. Hospodársky výsledok celého 
sektora spadol z viac ako 7 miliónov eur na 2,9 milióna eur. “Takýto pokles je dlhodobo neudržateľný a musíme ho zastaviť. Ak sa 
odbytové ceny pekárenských výrobkov nenavýšia, odhadujeme, že celý sektor sa v roku 2019 prepadne do červených čísiel. Rast 
cien surovín a mzdových nákladov je rýchlejší a výraznejší ako v minulých obdobiach a pekári na to musia reagovať,” upozornila 
Lopúchová, pričom spresnila, že najvýraznejšie, o 20 až 30 %, doposiaľ vzrástla cena múky, ktorá je pre pekárov jednou z 
najdôležitejších surovín. Rástla aj cena maku o 102 %, zemiakovej múky o 34 %, soli o 64 %, škvariek o 101 %, energií o 20 %, ale 
cena aj pohonných látok. Najväčšiu položku však tvorili rýchlo rastúce platy.  
Pekári upozornili, že podľa štatistík až 80 % pracovného času pekárov je zaťažených príplatkami za víkendovú prácu, prácu vo 
sviatok a prácu počas noci a slovenskí pekári tak najviac doplácajú na ich zvyšovanie. “Mzdy aktuálne tvoria v priemere až 38 % z 
celkových nákladov na výrobu. Kým v roku 2017 bola priemerná mesačná mzda 677 eur, v roku 2018 bola 731 eur, čo predstavuje 
zvýšenie takmer o 10 %.”  
Pekári upozornili, že v máji tohto roka vchádza do platnosti spomínaná druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá bude predstavovať ďalší 
rast mzdových nákladov, keď mzdy prekročia hranicu 40 % celkových nákladov na výrobu. Zároveň sa diskutuje aj o skrátení 
povinných nadčasov, ktoré má zamestnávateľ právo počas roka nariadiť zamestnancom. Spomínané skrátenie povinných nadčasov 
zo 150 na 100 hodín ročne a za vyššie príplatky opäť pekárom rapídne zvýšia náklady, nakoľko firmy budú musieť prijímať nových 
zamestnancov, ktorých však podľa Tatiany Lopúchovej nebudú mať z čoho zaplatiť.  
“Tieto skutočnosti sa musia odraziť na odbytových cenách a nakoľko predpokladáme, že predajcovia si budú chcieť zachovať svoje 
marže, ceny chleba a pečiva budú musieť ísť nahor,” dodala Lopúchová.  
Tento negatívny dosah, ktorý paradoxne zaťažuje najslabší článok slovenského priemyslu, sa pekári snažia vyriešiť aj návrhom na 
legislatívne zmeny. “Slovenský zväz pekárov pripravil návrh zmeny Zákonníka práce a ostatných súvisiacich predpisov, ktorej 
obsahom je zmiernenie negatívnych dosahov, tzv. sociálneho balíčka, vo forme oslobodenia príplatkov od daní a odvodov v 
limitovanej výške. Tento návrh už bol predložený Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a veríme, že sa ním vláda SR 
bude čo najskôr zaoberať,” uzavrela Lopúchová.toc 
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Podľa predsedníčky zväzu pekárov Tatiany Lopúchovej zahraničné reťazce na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich 
zaťaženia osobitným odvodom a k dohodám došlo až po dlhých rokovaniach.  
 
Bratislava 17. apríla (TASR) – Napriek skutočnosti, že Národná rada SR prijala zákon o zrušení osobitného odvodu, ktorý mal 
pôvodne zaťažiť predovšetkým veľké obchodné reťazce, slovenskí pekári sa pri vyjednávaní o odbytových cenách nestretávajú s 
pochopením. Kým postupne dochádza k dohodám u slovenských maloobchodných sietí, zahraničné obchodné reťazce podľa 
informácií Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) odmietajú reflektovať na objektívne zvyšujúce sa náklady 
slovenských výrobcov.  
Podľa predsedníčky zväzu pekárov Tatiany Lopúchovej zahraničné reťazce na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich 
zaťaženia osobitným odvodom a k dohodám došlo až po dlhých rokovaniach, podmienených okrem iného aj zrušením osobitného 
odvodu. V súčasnosti podľa pekárov zahraničné reťazce argumenty nemajú a aj napriek tomu čelia pekári z ich strany enormnému 
cenovému tlaku.  
"Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, resp. požadujú, 
aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú možnosť, ako je 
navýšenie odbytových cien, nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené náklady na výrobu," 
uviedla Lopúchová.  
Novela Zákonníka práce podľa SZPCC zásadným spôsobom zvyšuje náklady výrobcov, ku ktorému dochádza už druhýkrát v tomto 
roku. "Kým na začiatku roka 2019 boli pekári nútení akceptovať zvýšenie minimálnej mzdy, od mája 2019 dochádza k ďalšiemu 
zásadnému zvýšeniu príplatkov za prácu v noci, prácu počas sobôt a nedieľ a prácu vo sviatok. Tieto náklady nie sú pekári schopní 
absorbovať v súčasných cenách. Preto je logická ich snaha o zvýšenie odbytových cien," povedala Lopuchová.  
V minulom roku sa sektor produkcie pekárskych výrobkov dostal podľa SZPCC do obrovskej krízy. Hospodársky výsledok celého 
sektora spadol z viac ako 7 miliónov eur na 2,9 milióna eur. "Takýto pokles je dlhodobo neudržateľný a musíme ho zastaviť. Ak sa 
odbytové ceny pekárenských výrobkov nenavýšia, odhadujeme, že celý sektor sa v roku 2019 prepadne do červených čísiel. Rast 
cien surovín a mzdových nákladov je rýchlejší a výraznejší ako v minulých obdobiach a pekári na to musia reagovať," upozornila 
Lopúchová, pričom spresnila, že najvýraznejšie, o 20 až 30 %, doposiaľ vzrástla cena múky, ktorá je pre pekárov jednou z 
najdôležitejších surovín. Rástla aj cena maku o 102 %, zemiakovej múky o 34 %, soli o 64 %, škvariek o 101 %, energií o 20 %, ale 
cena aj pohonných látok. Najväčšiu položku však tvorili rýchlo rastúce platy.  
Pekári upozornili, že podľa štatistík až 80 % pracovného času pekárov je zaťažených príplatkami za víkendovú prácu, prácu vo 
sviatok a prácu počas noci a slovenskí pekári tak najviac doplácajú na ich zvyšovanie. "Mzdy aktuálne tvoria v priemere až 38 % z 
celkových nákladov na výrobu. Kým v roku 2017 bola priemerná mesačná mzda 677 eur, v roku 2018 bola 731 eur, čo predstavuje 
zvýšenie takmer o 10 %."  
Pekári upozornili, že v máji tohto roka vchádza do platnosti spomínaná druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá bude predstavovať ďalší 
rast mzdových nákladov, keď mzdy prekročia hranicu 40 % celkových nákladov na výrobu. Zároveň sa diskutuje aj o skrátení 
povinných nadčasov, ktoré má zamestnávateľ právo počas roka nariadiť zamestnancom. Spomínané skrátenie povinných nadčasov 
zo 150 na 100 hodín ročne a za vyššie príplatky opäť pekárom rapídne zvýšia náklady, nakoľko firmy budú musieť prijímať nových 
zamestnancov, ktorých však podľa Tatiany Lopúchovej nebudú mať z čoho zaplatiť.  
"Tieto skutočnosti sa musia odraziť na odbytových cenách a nakoľko predpokladáme, že predajcovia si budú chcieť zachovať svoje 
marže, ceny chleba a pečiva budú musieť ísť nahor," dodala Lopúchová.  
Tento negatívny dosah, ktorý paradoxne zaťažuje najslabší článok slovenského priemyslu, sa pekári snažia vyriešiť aj návrhom na 
legislatívne zmeny. "Slovenský zväz pekárov pripravil návrh zmeny Zákonníka práce a ostatných súvisiacich predpisov, ktorej 
obsahom je zmiernenie negatívnych dosahov, tzv. sociálneho balíčka, vo forme oslobodenia príplatkov od daní a odvodov v 
limitovanej výške. Tento návrh už bol predložený Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a veríme, že sa ním vláda SR 
bude čo najskôr zaoberať," uzavrela Lopúchová.toc 
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Bratislava 17. apríla (TASR) – Napriek skutočnosti, že Národná rada SR prijala zákon o zrušení osobitného odvodu, ktorý mal 
pôvodne zaťažiť predovšetkým  
 
veľké obchodné reťazce, slovenskí pekári sa pri vyjednávaní o odbytových cenách nestretávajú s pochopením. Kým postupne 
dochádza k dohodám u slovenských maloobchodných sietí, zahraničné obchodné reťazce podľa informácií Slovenského zväzu 
pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) odmietajú reflektovať na objektívne zvyšujúce sa náklady slovenských výrobcov.  
Podľa predsedníčky zväzu pekárov Tatiany Lopúchovej zahraničné reťazce na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich 
zaťaženia osobitným odvodom a k dohodám došlo až po dlhých rokovaniach, podmienených okrem iného aj zrušením osobitného 
odvodu. V súčasnosti podľa pekárov zahraničné reťazce argumenty nemajú a aj napriek tomu čelia pekári z ich strany enormnému 
cenovému tlaku.  
"Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, resp. požadujú, 
aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú možnosť, ako je 
navýšenie odbytových cien, nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené náklady na výrobu," 
uviedla Lopúchová.  
Novela Zákonníka práce podľa SZPCC zásadným spôsobom zvyšuje náklady výrobcov, ku ktorému dochádza už druhýkrát v tomto 
roku. "Kým na začiatku roka 2019 boli pekári nútení akceptovať zvýšenie minimálnej mzdy, od mája 2019 dochádza k ďalšiemu 
zásadnému zvýšeniu príplatkov za prácu v noci, prácu počas sobôt a nedieľ a prácu vo sviatok. Tieto náklady nie sú pekári schopní 
absorbovať v súčasných cenách. Preto je logická ich snaha o zvýšenie odbytových cien," povedala Lopuchová.  
V minulom roku sa sektor produkcie pekárskych výrobkov dostal podľa SZPCC do obrovskej krízy. Hospodársky výsledok celého 
sektora spadol z viac ako 7 miliónov eur na 2,9 milióna eur. "Takýto pokles je dlhodobo neudržateľný a musíme ho zastaviť. Ak sa 
odbytové ceny pekárenských výrobkov nenavýšia, odhadujeme, že celý sektor sa v roku 2019 prepadne do červených čísiel. Rast 
cien surovín a mzdových nákladov je rýchlejší a výraznejší ako v minulých obdobiach a pekári na to musia reagovať," upozornila 
Lopúchová, pričom spresnila, že najvýraznejšie, o 20 až 30 %, doposiaľ vzrástla cena múky, ktorá je pre pekárov jednou z 
najdôležitejších surovín. Rástla aj cena maku o 102 %, zemiakovej múky o 34 %, soli o 64 %, škvariek o 101 %, energií o 20 %, ale 
cena aj pohonných látok. Najväčšiu položku však tvorili rýchlo rastúce platy.  
Pekári upozornili, že podľa štatistík až 80 % pracovného času pekárov je zaťažených príplatkami za víkendovú prácu, prácu vo 
sviatok a prácu počas noci a slovenskí pekári tak najviac doplácajú na ich zvyšovanie. "Mzdy aktuálne tvoria v priemere až 38 % z 
celkových nákladov na výrobu. Kým v roku 2017 bola priemerná mesačná mzda 677 eur, v roku 2018 bola 731 eur, čo predstavuje 
zvýšenie takmer o 10 %."  
Pekári upozornili, že v máji tohto roka vchádza do platnosti spomínaná druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá bude predstavovať ďalší 
rast mzdových nákladov, keď mzdy prekročia hranicu 40 % celkových nákladov na výrobu. Zároveň sa diskutuje aj o skrátení 
povinných nadčasov, ktoré má zamestnávateľ právo počas roka nariadiť zamestnancom. Spomínané skrátenie povinných nadčasov 
zo 150 na 100 hodín ročne a za vyššie príplatky opäť pekárom rapídne zvýšia náklady, nakoľko firmy budú musieť prijímať nových 
zamestnancov, ktorých však podľa Tatiany Lopúchovej nebudú mať z čoho zaplatiť.  
"Tieto skutočnosti sa musia odraziť na odbytových cenách a nakoľko predpokladáme, že predajcovia si budú chcieť zachovať svoje 
marže, ceny chleba a pečiva budú musieť ísť nahor," dodala Lopúchová.  
Tento negatívny dosah, ktorý paradoxne zaťažuje najslabší článok slovenského priemyslu, sa pekári snažia vyriešiť aj návrhom na 
legislatívne zmeny. "Slovenský zväz pekárov pripravil návrh zmeny Zákonníka práce a ostatných súvisiacich predpisov, ktorej 
obsahom je zmiernenie negatívnych dosahov, tzv. sociálneho balíčka, vo forme oslobodenia príplatkov od daní a odvodov v 
limitovanej výške. Tento návrh už bol predložený Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a veríme, že sa ním vláda SR 
bude čo najskôr zaoberať," uzavrela Lopúchová.  
 
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Štefan Puškáš.toc 
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Bratislava 17. apríla (TASR) – Napriek skutočnosti, že Národná rada SR prijala zákon o zrušení osobitného odvodu, ktorý mal 
pôvodne zaťažiť predovšetkým veľké obchodné reťazce, slovenskí pekári sa pri vyjednávaní o odbytových cenách nestretávajú s 
pochopením. Kým postupne dochádza k dohodám u slovenských maloobchodných sietí, zahraničné obchodné reťazce podľa 
informácií Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) odmietajú reflektovať na objektívne zvyšujúce sa náklady 
slovenských výrobcov.  
 
Podľa predsedníčky zväzu pekárov Tatiany Lopúchovej zahraničné reťazce na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich 
zaťaženia osobitným odvodom a k dohodám došlo až po dlhých rokovaniach, podmienených okrem iného aj zrušením osobitného 
odvodu. V súčasnosti podľa pekárov zahraničné reťazce argumenty nemajú a aj napriek tomu čelia pekári z ich strany enormnému 
cenovému tlaku.  
"Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, resp. požadujú, 
aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú možnosť, ako je 
navýšenie odbytových cien, nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené náklady na výrobu," 
uviedla Lopúchová.  
Novela Zákonníka práce podľa SZPCC zásadným spôsobom zvyšuje náklady výrobcov, ku ktorému dochádza už druhýkrát v tomto 
roku. "Kým na začiatku roka 2019 boli pekári nútení akceptovať zvýšenie minimálnej mzdy, od mája 2019 dochádza k ďalšiemu 
zásadnému zvýšeniu príplatkov za prácu v noci, prácu počas sobôt a nedieľ a prácu vo sviatok. Tieto náklady nie sú pekári schopní 
absorbovať v súčasných cenách. Preto je logická ich snaha o zvýšenie odbytových cien," povedala Lopuchová.  
V minulom roku sa sektor produkcie pekárskych výrobkov dostal podľa SZPCC do obrovskej krízy. Hospodársky výsledok celého 
sektora spadol z viac ako 7 miliónov eur na 2,9 milióna eur. "Takýto pokles je dlhodobo neudržateľný a musíme ho zastaviť. Ak sa 
odbytové ceny pekárenských výrobkov nenavýšia, odhadujeme, že celý sektor sa v roku 2019 prepadne do červených čísiel. Rast 
cien surovín a mzdových nákladov je rýchlejší a výraznejší ako v minulých obdobiach a pekári na to musia reagovať," upozornila 
Lopúchová, pričom spresnila, že najvýraznejšie, o 20 až 30 %, doposiaľ vzrástla cena múky, ktorá je pre pekárov jednou z 
najdôležitejších surovín. Rástla aj cena maku o 102 %, zemiakovej múky o 34 %, soli o 64 %, škvariek o 101 %, energií o 20 %, ale 
cena aj pohonných látok. Najväčšiu položku však tvorili rýchlo rastúce platy.  
Pekári upozornili, že podľa štatistík až 80 % pracovného času pekárov je zaťažených príplatkami za víkendovú prácu, prácu vo 
sviatok a prácu počas noci a slovenskí pekári tak najviac doplácajú na ich zvyšovanie. "Mzdy aktuálne tvoria v priemere až 38 % z 
celkových nákladov na výrobu. Kým v roku 2017 bola priemerná mesačná mzda 677 eur, v roku 2018 bola 731 eur, čo predstavuje 
zvýšenie takmer o 10 %."  
Pekári upozornili, že v máji tohto roka vchádza do platnosti spomínaná druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá bude predstavovať ďalší 
rast mzdových nákladov, keď mzdy prekročia hranicu 40 % celkových nákladov na výrobu. Zároveň sa diskutuje aj o skrátení 
povinných nadčasov, ktoré má zamestnávateľ právo počas roka nariadiť zamestnancom. Spomínané skrátenie povinných nadčasov 
zo 150 na 100 hodín ročne a za vyššie príplatky opäť pekárom rapídne zvýšia náklady, nakoľko firmy budú musieť prijímať nových 
zamestnancov, ktorých však podľa Tatiany Lopúchovej nebudú mať z čoho zaplatiť.  
"Tieto skutočnosti sa musia odraziť na odbytových cenách a nakoľko predpokladáme, že predajcovia si budú chcieť zachovať svoje 
marže, ceny chleba a pečiva budú musieť ísť nahor," dodala Lopúchová.  
Tento negatívny dosah, ktorý paradoxne zaťažuje najslabší článok slovenského priemyslu, sa pekári snažia vyriešiť aj návrhom na 
legislatívne zmeny. "Slovenský zväz pekárov pripravil návrh zmeny Zákonníka práce a ostatných súvisiacich predpisov, ktorej 
obsahom je zmiernenie negatívnych dosahov, tzv. sociálneho balíčka, vo forme oslobodenia príplatkov od daní a odvodov v 
limitovanej výške. Tento návrh už bol predložený Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a veríme, že sa ním vláda SR 
bude čo najskôr zaoberať," uzavrela Lopúchová.  
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúrytoc 
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Napriek skutočnosti, že Národná rada SR prijala zákon o zrušení osobitného odvodu, slovenskí pekári sa pri vyjednávaní o 
odbytových cenách nestretávajú s pochopením.  
 
Kým postupne dochádza k dohodám u slovenských maloobchodných sietí, zahraničné obchodné reťazce podľa informácií 
Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov odmietajú reflektovať na objektívne zvyšujúce sa náklady slovenských 
výrobcov.  
Podľa vyjadrenia predsedkyne zväzu pekárov Tatiany Lopúchovej zahraničné reťazce na začiatku roka odmietali upraviť ceny z 
dôvodu ich zaťaženia osobitným odvodom a k dohodám došlo až po dlhých rokovaniach, podmienených okrem iného aj zrušením 
osobitného odvodu. V súčasnosti podľa stanoviska pekárov zahraničné reťazce argumenty nemajú a aj napriek tomu čelia pekári z 
ich strany enormnému cenovému tlaku.  
„Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, resp. požadujú, 
aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú možnosť, ako je 
navýšenie odbytových cien, nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené náklady na výrobu,“ 
uviedla T. Lopúchová.  
Novela Zákonníka práce podľa Slovenského zväzu pekárov zásadným spôsobom zvyšuje náklady výrobcov, ku ktorému dochádza 
už druhý krát v tomto roku. „ Kým na začiatku roka 2019 boli pekári nútení akceptovať zvýšenie minimálnej mzdy, od mája 2019 
dochádza k ďalšiemu zásadnému zvýšeniu príplatkov za prácu v noci, prácu počas sobôt a nediel a prácu vo sviatok. Tieto náklady 
nie sú pekári schopní absorbovať v súčasných cenách. Preto je logická ich snaha o zvýšenie odbytových cien,“ uviedla T. 
Lopuchová. V minulom roku sa podľa jej slov sektor produkcie pekárskych výrobkov dostal do krízy. Hospodársky výsledok celého 
sektora spadol z viac ako 7 miliónov € na 2,9 milióna €.  
„Takýto pokles je dlhodobo neudržateľný a musíme ho zastaviť. Ak sa odbytové ceny pekárenských výrobkov nenavýšia, 
odhadujeme, že celý sektor sa v roku 2019 prepadne do červených čísiel. Rast cien surovín a mzdových nákladov je rýchlejší a 
výraznejší ako v minulých obdobiach a pekári na to musia reagovať,“ uviedla T. Lopúchová, pričom spresnila, že najvýraznejšie, až 
o 20-30 %, doposiaľ vzrástla cena múky, ktorá je pre pekárov jednou z najdôležitejších surovín. Rástla aj cena maku o 102 %, 
zemiakovej múky o 34 %, soli o 64 %, škvariek o 101 %, energií o 20 %, ale cena aj pohonných látok. Najväčšiu položku však tvorili 
rýchlo rastúce platy.  
Podľa štatistík až 80% pracovného času pekárov je zaťažených príplatkami za víkendovú prácu, prácu vo sviatok a prácu počas 
noci a slovenskí pekári tak najviac doplácajú na ich zvyšovanie.  
„Mzdy aktuálne tvoria v priemere až 38 % z celkových nákladov na výrobu. Kým v roku 2017 bola priemerná mesačná mzda 677 €, 
v roku 2018 bola 731 €, čo predstavuje zvýšenie o takmer 10 %,“ uvádza T. Lopúchová.  
V máji tohto roka vchádza do platnosti spomínaná druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá bude predstavovať podľa pekárov ďalší rast 
mzdových nákladov, kedy mzdy prekročia hranicu 40 % celkových nákladov na výrobu. Zároveň sa diskutuje aj o skrátení povinných 
nadčasov, ktoré má zamestnávateľ právo počas roka nariadiť zamestnancom. Spomínané skrátenie povinných nadčasov zo 150 na 
100 hodín ročne a za vyššie príplatky opäť pekárom rapídne zvýšia náklady, nakoľko firmy budú musieť prijímať nových 
zamestnancov, ktorých však podľa T. Lopúchovej nebudú mať z čoho zaplatiť.  
„Tieto skutočnosti sa musia odraziť na odbytových cenách a nakoľko predpokladáme, že predajcovia si budú chcieť zachovať svoje 
marže, ceny chleba a pečiva budú musieť ísť nahor,“ dodala T. Lopúchová.  
Pekári sa to budú snažiť vyriešiť aj návrhom na legislatívne zmeny. „Slovenský zväz pekárov pripravil návrh zmeny Zákonníka práce 
a ostatných súvisiacich predpisov, ktorej obsahom je zmiernenie negatívnych dopadov, tzv. sociálneho balíčka, vo forme 
oslobodenia príplatkov od daní a odvodov v limitovanej výške. Tento návrh už bol predložený Ministerstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR a veríme, že sa ním vláda SR bude čo najskôr zaoberať“, uzavrela T. Lopúchová.  
Zdroj: Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, redakciatoc 

  

 

http://www.retailmagazin.sk/aktualne-vpravo/3886-pekari-ceny-chleba-a-peciva-pojdu-nahor


81/190 

 

 

Späť 



82/190 

Pekári čelia veľkému cenovému tlaku aj po zrušení osobitného 
odvodu  
Dátum: 17.04.2019 
Zdroj: zivotpo.sk  
Strana:  
Originál: URL  

 

Bratislava 17. apríla (TASR) – Napriek skutočnosti, že Národná rada SR prijala zákon o zrušení osobitného odvodu, ktorý mal 
pôvodne zaťažiť predovšetkým  
 
veľké obchodné reťazce, slovenskí pekári sa pri vyjednávaní o odbytových cenách nestretávajú s pochopením. Kým postupne 
dochádza k dohodám u slovenských maloobchodných sietí, zahraničné obchodné reťazce podľa informácií Slovenského zväzu 
pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) odmietajú reflektovať na objektívne zvyšujúce sa náklady slovenských výrobcov.  
Podľa predsedníčky zväzu pekárov Tatiany Lopúchovej zahraničné reťazce na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich 
zaťaženia osobitným odvodom a k dohodám došlo až po dlhých rokovaniach, podmienených okrem iného aj zrušením osobitného 
odvodu. V súčasnosti podľa pekárov zahraničné reťazce argumenty nemajú a aj napriek tomu čelia pekári z ich strany enormnému 
cenovému tlaku.  
"Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, resp. požadujú, 
aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú možnosť, ako je 
navýšenie odbytových cien, nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené náklady na výrobu," 
uviedla Lopúchová.  
Novela Zákonníka práce podľa SZPCC zásadným spôsobom zvyšuje náklady výrobcov, ku ktorému dochádza už druhýkrát v tomto 
roku. "Kým na začiatku roka 2019 boli pekári nútení akceptovať zvýšenie minimálnej mzdy, od mája 2019 dochádza k ďalšiemu 
zásadnému zvýšeniu príplatkov za prácu v noci, prácu počas sobôt a nedieľ a prácu vo sviatok. Tieto náklady nie sú pekári schopní 
absorbovať v súčasných cenách. Preto je logická ich snaha o zvýšenie odbytových cien," povedala Lopuchová.  
V minulom roku sa sektor produkcie pekárskych výrobkov dostal podľa SZPCC do obrovskej krízy. Hospodársky výsledok celého 
sektora spadol z viac ako 7 miliónov eur na 2,9 milióna eur. "Takýto pokles je dlhodobo neudržateľný a musíme ho zastaviť. Ak sa 
odbytové ceny pekárenských výrobkov nenavýšia, odhadujeme, že celý sektor sa v roku 2019 prepadne do červených čísiel. Rast 
cien surovín a mzdových nákladov je rýchlejší a výraznejší ako v minulých obdobiach a pekári na to musia reagovať," upozornila 
Lopúchová, pričom spresnila, že najvýraznejšie, o 20 až 30 %, doposiaľ vzrástla cena múky, ktorá je pre pekárov jednou z 
najdôležitejších surovín. Rástla aj cena maku o 102 %, zemiakovej múky o 34 %, soli o 64 %, škvariek o 101 %, energií o 20 %, ale 
cena aj pohonných látok. Najväčšiu položku však tvorili rýchlo rastúce platy.  
Pekári upozornili, že podľa štatistík až 80 % pracovného času pekárov je zaťažených príplatkami za víkendovú prácu, prácu vo 
sviatok a prácu počas noci a slovenskí pekári tak najviac doplácajú na ich zvyšovanie. "Mzdy aktuálne tvoria v priemere až 38 % z 
celkových nákladov na výrobu. Kým v roku 2017 bola priemerná mesačná mzda 677 eur, v roku 2018 bola 731 eur, čo predstavuje 
zvýšenie takmer o 10 %."  
Pekári upozornili, že v máji tohto roka vchádza do platnosti spomínaná druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá bude predstavovať ďalší 
rast mzdových nákladov, keď mzdy prekročia hranicu 40 % celkových nákladov na výrobu. Zároveň sa diskutuje aj o skrátení 
povinných nadčasov, ktoré má zamestnávateľ právo počas roka nariadiť zamestnancom. Spomínané skrátenie povinných nadčasov 
zo 150 na 100 hodín ročne a za vyššie príplatky opäť pekárom rapídne zvýšia náklady, nakoľko firmy budú musieť prijímať nových 
zamestnancov, ktorých však podľa Tatiany Lopúchovej nebudú mať z čoho zaplatiť.  
"Tieto skutočnosti sa musia odraziť na odbytových cenách a nakoľko predpokladáme, že predajcovia si budú chcieť zachovať svoje 
marže, ceny chleba a pečiva budú musieť ísť nahor," dodala Lopúchová.  
Tento negatívny dosah, ktorý paradoxne zaťažuje najslabší článok slovenského priemyslu, sa pekári snažia vyriešiť aj návrhom na 
legislatívne zmeny. "Slovenský zväz pekárov pripravil návrh zmeny Zákonníka práce a ostatných súvisiacich predpisov, ktorej 
obsahom je zmiernenie negatívnych dosahov, tzv. sociálneho balíčka, vo forme oslobodenia príplatkov od daní a odvodov v 
limitovanej výške. Tento návrh už bol predložený Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a veríme, že sa ním vláda SR 
bude čo najskôr zaoberať," uzavrela Lopúchová.toc 
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Bohumil Urbanik  

Napriek skutočnosti, že Národná rada SR prijala zákon o zrušení osobitného odvodu, ktorý mal pôvodne zaťažiť predovšetkým 
veľké obchodné reťazce, slovenskí  
 
pekári sa pri vyjednávaní o odbytových cenách nestretávajú s pochopením. Kým postupne dochádza k dohodám u slovenských 
maloobchodných sietí, zahraničné obchodné reťazce podľa informácií Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov 
(SZPCC) odmietajú reflektovať na objektívne zvyšujúce sa náklady slovenských výrobcov.  
BRATISLAVA. Podľa predsedníčky zväzu pekárov Tatiany Lopúchovej zahraničné reťazce na začiatku roka odmietali upraviť ceny z 
dôvodu ich zaťaženia osobitným odvodom a k dohodám došlo až po dlhých rokovaniach, podmienených okrem iného aj zrušením 
osobitného odvodu. V súčasnosti podľa pekárov zahraničné reťazce argumenty nemajú a aj napriek tomu čelia pekári z ich strany 
enormnému cenovému tlaku.  
„Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, resp. požadujú, 
aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú možnosť, ako je 
navýšenie odbytových cien, nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené náklady na výrobu,“ 
uviedla Lopúchová.  
Novela Zákonníka práce podľa SZPCC zásadným spôsobom zvyšuje náklady výrobcov, ku ktorému dochádza už druhýkrát v tomto 
roku. „Kým na začiatku roka 2019 boli pekári nútení akceptovať zvýšenie minimálnej mzdy, od mája 2019 dochádza k ďalšiemu 
zásadnému zvýšeniu príplatkov za prácu v noci, prácu počas sobôt a nedieľ a prácu vo sviatok. Tieto náklady nie sú pekári schopní 
absorbovať v súčasných cenách. Preto je logická ich snaha o zvýšenie odbytových cien,“ povedala Lopuchová.  
V minulom roku sa sektor produkcie pekárskych výrobkov dostal podľa SZPCC do obrovskej krízy. Hospodársky výsledok celého 
sektora spadol z viac ako 7 miliónov eur na 2,9 milióna eur. „Takýto pokles je dlhodobo neudržateľný a musíme ho zastaviť. Ak sa 
odbytové ceny pekárenských výrobkov nenavýšia, odhadujeme, že celý sektor sa v roku 2019 prepadne do červených čísiel. Rast 
cien surovín a mzdových nákladov je rýchlejší a výraznejší ako v minulých obdobiach a pekári na to musia reagovať,“ upozornila 
Lopúchová, pričom spresnila, že najvýraznejšie, o 20 až 30 %, doposiaľ vzrástla cena múky, ktorá je pre pekárov jednou z 
najdôležitejších surovín. Rástla aj cena maku o 102 %, zemiakovej múky o 34 %, soli o 64 %, škvariek o 101 %, energií o 20 %, ale 
cena aj pohonných látok. Najväčšiu položku však tvorili rýchlo rastúce platy.  
Pekári upozornili, že podľa štatistík až 80 % pracovného času pekárov je zaťažených príplatkami za víkendovú prácu, prácu vo 
sviatok a prácu počas noci a slovenskí pekári tak najviac doplácajú na ich zvyšovanie. „Mzdy aktuálne tvoria v priemere až 38 % z 
celkových nákladov na výrobu. Kým v roku 2017 bola priemerná mesačná mzda 677 eur, v roku 2018 bola 731 eur, čo predstavuje 
zvýšenie takmer o 10 %.  
/tasr/toc 
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SZPCC: Pekári čelia neprimeranému cenovému tlaku aj po zrušení 
osobitného odvodu  
Dátum: 17.04.2019 
Zdroj: Tasr  
Strana:  
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Bratislava 17. apríla (TASR) Napriek skutočnosti, že Národná rada SR prijala zákon o zrušení osobitného odvodu, ktorý mal 
pôvodne zaťažiť predovšetkým velké obchodné reťazce, slovenskí pekári sa pri vyjednávaní o odbytových cenách nestretávajú s 
pochopením. Kým postupne dochádza k dohodám u slovenských maloobchodných sietí, zahraničné obchodné reťazce podla 
informácií Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) odmietajú reflektovať na objektívne zvyšujúce sa náklady 
slovenských výrobcov.  
Podla predsedníčky zväzu pekárov Tatiany Lopúchovej zahraničné reťazce na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich 
zaťaženia osobitným odvodom a k dohodám došlo až po dlhých  
rokovaniach, podmienených okrem iného aj zrušením osobitného odvodu. V súčasnosti podla pekárov zahraničné reťazce 
argumenty nemajú a aj napriek tomu čelia pekári z ich strany enormnému cenovému tlaku. "Niektoré reťazce napriek zrušeniu 
osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, resp. požadujú, aby boli dohodnuté ceny nemenné 
počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú možnosť, ako je navýšenie odbytových cien, nemajú 
a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené náklady na výrobu," uviedla Lopúchová.  
Novela Zákonníka práce podla SZPCC zásadným spôsobom zvyšuje náklady výrobcov, ku ktorému dochádza už druhýkrát v tomto 
roku. "Kým na začiatku roka 2019 boli pekári nútení akceptovať zvýšenie minimálnej mzdy, od mája 2019 dochádza k ďalšiemu 
zásadnému zvýšeniu príplatkov za prácu v noci, prácu počas sobôt a nediel a prácu vo sviatok. Tieto náklady nie sú pekári schopní 
absorbovať v súčasných cenách. Preto je logická ich snaha o zvýšenie odbytových cien," povedala Lopuchová.  
V minulom roku sa sektor produkcie pekárskych výrobkov dostal podla SZPCC do obrovskej krízy. Hospodársky výsledok celého 
sektora spadol z viac ako 7 miliónov eur na 2,9 milióna eur. "Takýto pokles je dlhodobo neudržatelný a musíme ho zastaviť. Ak sa 
odbytové ceny pekárenských výrobkov nenavýšia, odhadujeme, že celý sektor sa v roku 2019 prepadne do červených čísiel. Rast 
cien surovín a mzdových nákladov je rýchlejší a výraznejší ako v minulých obdobiach a pekári na to musia reagovať," upozornila 
Lopúchová, pričom spresnila, že najvýraznejšie, o 20 až 30 %, doposial vzrástla cena múky, ktorá je pre pekárov jednou z 
najdôležitejších surovín. Rástla aj cena maku o 102 %, zemiakovej múky o 34 %, soli o 64 %, škvariek o 101 %, energií o 20 %, ale 
cena aj pohonných látok. Najväčšiu položku však tvorili rýchlo rastúce platy.  
Pekári upozornili, že podla štatistík až 80 % pracovného času pekárov je zaťažených príplatkami za víkendovú prácu, prácu vo 
sviatok a prácu počas noci a slovenskí pekári tak najviac doplácajú na ich zvyšovanie. "Mzdy aktuálne tvoria v priemere až 38  
% z celkových nákladov na výrobu. Kým v roku 2017 bola priemerná mesačná mzda 677 eur, v roku 2018 bola 731 eur, čo 
predstavuje zvýšenie takmer o 10 %.  
Pekári upozornili, že v máji tohto roka vchádza do platnosti spomínaná druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá bude predstavovať ďalší 
rast mzdových nákladov, keď mzdy prekročia hranicu 40  
% celkových nákladov na výrobu. Zároveň sa diskutuje aj o skrátení povinných nadčasov, ktoré má zamestnávatel právo počas roka 
nariadiť zamestnancom. Spomínané skrátenie povinných nadčasov zo 150 na 100 hodín ročne a za vyššie príplatky opäť pekárom 
rapídne zvýšia náklady, nakolko firmy budú musieť prijímať nových zamestnancov, ktorých však podla Tatiany Lopúchovej nebudú 
mať z čoho zaplatiť. "Tieto skutočnosti sa musia odraziť na odbytových cenách a nakolko predpokladáme, že predajcovia si budú 
chcieť zachovať svoje marže, ceny chleba a pečiva budú musieť ísť nahor," dodala Lopúchová. Tento negatívny dosah, ktorý 
paradoxne zaťažuje najslabší článok slovenského priemyslu, sa pekári snažia vyriešiť aj návrhom na legislatívne zmeny. "Slovenský 
zväz pekárov pripravil návrh zmeny Zákonníka práce a ostatných súvisiacich predpisov, ktorej obsahom je zmiernenie negatívnych 
dosahov, tzv. sociálneho balíčka, vo forme oslobodenia príplatkov od daní a odvodov v limitovanej výške. Tento návrh už bol 
predložený Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a veríme, že sa ním vláda SR bude čo najskôr zaoberať," uzavrela 
Lopúchová.  
 
 
UPOZORNENIE:  
TASR sa pokúsi získať reakciu Slovenskej asociácie moderného obchodu a Zväzu obchodu SR.  
 
 
jal poptoc 
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Mediaprint Kapa-Pressegrosso  

Výrobcovia, distribútori a predajcovia tabakových výrobkov sa pripravujú na veľkú zmenu.  
 
Zo Zväzu obchodu SR  
Tabaková sekcia: Výrobcovia, distribútori a predajcovia tabakových výrobkov sa pripravujú na veľkú zmenu  
20. mája tohto roku vstúpia do platnosti ďalšie ustanovenia európskej Smernice 2015/40/EU. Tie zavádzajú nový systém 
vysledovateľnosti a dohľadateľnosti tabakových výrobkov pre celú Európsku úniu. V počiatočnom období bude systém slúžiť len na 
vyhľadávanie a sledovanie cigariet a tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet. Na ostatné výrobky bude platiť o päť rokov neskôr, 
od 20. mája 2024. Celá právna úprava má slúžiť najmä v boji proti nezákonnému obchodu s tabakovými výrobkami.  
Podľa smernice budú musieť všetky subjekty, počnúc výrobcom až po veľkoobchod, ktorý bezprostredne predchádza prvej 
maloobchodnej predajni, zaznamenávať pohyb všetkých spotrebiteľských balení tabakových výrobkov. Zabezpečí to jedinečný 
identifi kátor každého výrobku. Tento umožní sledovať každú podrobnosť pri výrobe a distribúcii:  
* dátum a miesto výroby;  
* výrobnú jednotku;  
* stroj používaný pri výrobe tabakového výrobku;  
* výrobnú smenu alebo čas výroby;  
* popis výrobku;  
* zamýšľaný trh pre maloobchodný predaj;  
* zamýšľanú trasu prepravy;  
* dovozcu v prípade dovozu do EÚ;  
* celú trasu prepravy z výrobného závodu k prvému maloobchodnému predajcovi, vrátane všetkých skladov, dátum prepravy, 
miesto určenia, miesto odoslania a príjemcu;  
* totožnosť všetkých odberateľov od výrobnej prevádzky po prvú maloobchodnú prevádzku;  
* faktúru, číslo objednávky a údaje o platbe všetkých odberateľov od výrobného podniku po prvú maloobchodnú prevádzku. Identifi 
kátor musí byť neodstrániteľne vytlačený alebo pripevnený, nesmie byť zmazateľný alebo žiadnym spôsobom zakrytý alebo 
prerušený. Nové ustanovenia smernice bolo potrebné transponovať aj do Zákona 89/2016 Z.z. o výrobe, označovaní a predaji 
tabakových výrobkov.  
Pri príprave na tento zložitý, administratívne aj finančne náročný proces, pomáha členom Zväzu obchodu SR Tabaková sekcia. 
Vedie ju Igor Ormandy, ktorý je zároveň generálnym riaditeľom distribučnej spoločnosti Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s.  
Okrem prípravy na systém sledovateľnosti sekcia pravidelne analyzuje a monitoruje aj ďalšie legislatívne procesy v oblasti národnej 
a európskej legislatívy týkajúcej sa tabakových výrobkov a zbližovania právnych a správnych predpisov členských štátov v tejto 
oblasti. Sleduje najmä súvisiacu daňovú problematiku, otázky bezpečnosti tabakových výrobkov vrátane režimu zdravotných 
varovaní a v súčasnosti aj problematiku elektronických cigariet. V prípade potreby Tabaková sekcia zabezpečuje aj vzdelávanie pre 
členov Zväzu prostredníctvom odborných seminárov. Naposledy to bol seminár k Smernici o sledovateľnosti tabakových výrobkov 
vo februári tohto roku.  
—-  
 
AKTUÁLNE PRE VÁS  
* Blahoželáme prezidentovi ZO SR Martinovi Katriakovi k životnému jubileu (2. apríla)  
* Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov v SR udelil Zväzu obchodu SR v marci ocenenie Za podporu poctivého obchodu 
na Slovensku  
* Zväz obchodu SR oslávi dve významné jubileá: 25. výročie vzniku prvej obchodníckej organizácie AVODIS a 20. výročie vzniku 
združenia v terajšej podobe  
Pripravujeme:  
* Valné zhromaždenie ZO SR 15. mája 2019, hotel Senec, Slnečné jazerá - sever, 903 01 Senec, v nadväznosti na konferenciu 
TaPCON 14. mája 2019  
* 2. časť seminára k sledovateľnosti tabakových výrobkov a implementácii nových zákonných predpisov: zákona a vykonávacej 
vyhláške (účasť na seminári je pre členov ZO SR bezplatná) *  
* Presné termíny a miesta podujatí budú zverejnené na: www.biznis.sk  
—-  

https://biznis.sk/article/zo-zvazu-obchodu-sr-tabakova-sekcia-vyrobcovia-distributori-a-predajcovia-tabakovych-vyrobkov-sa-pripravuju-na-velku-zmenu/5cb435ebd986b681953e1a31
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Zdroj: [10.04.2019; Tovar a predaj; komerčná prezentácia; s. 55; PR-CL]  
Foto: Ing. Igor Ormandy, predseda Tabakovej sekcie, Zdroj: Mediaprint Kapa-Pressegrosso a.s.toc 
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vravíte na zrušenie odvodu pre reťazce? Klesnú ceny potravín?  
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DENISA ČIMOVÁ  

Poslanci zrušili osobitný odvod pre reťazce. Čo na to hovoria odborníci, ktorí sa k nemu vyjadrovali?  
 
V decembri schválili poslanci zákon o osobitnom odvode pre reťazce z dielne poslancov SNS, v januári 2019 nadobudol účinnosť. 
Pred týždňom Európska komisia požiadala, aby Slovensko jeho účinnosť pozastavilo, kým neprešetrí, či je zákon v súlade s 
európskymi pravidlami, dva dni nato poslanci schválili návrh poslancov SNS, teraz na zrušenie zákona o osobitnom odvode. Tento 
týždeň podpísal súhlas so zrušením odvodu prezident. Pýtali sme sa odborníkov z oblasti potravinárskej výroby, ale aj 
zamestnávateľov a analytikov, čo hovoria na zrušenie odvodu a či si myslia, že sa zrušenie odvodu premietne do cien potravín.  
1. Aká je vaša reakcia na to, že parlament schválil zrušenie odvodu pre reťazce?  
2. Čo hovoríte na spôsob, akým bolo zrušenie odvodu schválené? Neschvaľoval sa pôvodne predložený opozičný návrh zákona, 
SNS urobila jeho kópiu, prerokúvala sa tá v skrátenom konaní.  
3. Znížia sa podľa vás po zrušení odvodu ceny potravín, ktoré sa v januári zvýšili?  
Emil Macho,  
 
predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory  
 
1. Akceptujeme rozhodnutie Národnej rady o zrušení osobitného odvodu pre reťazce. Naši poľnohospodári a potravinári mali z neho 
získať prostriedky na zlepšenie svojho postavenia. Oceňujeme preto, že aj napriek jeho zrušeniu vláda našla na tento rok pre 
agropotravinársky sektor 80 miliónov eur. Veríme, že v ďalších rokoch sa nájde spôsob, akým bude naše agropotravinárstvo 
koncepčne podporované tak, ako je to v okolitých krajinách. 2. Neprináleží nám hodnotiť, akým spôsobom bol zákon zrušený. 
Akceptujeme toto rozhodnutie a veríme, že celospoločenská diskusia o nerovnováhe v agropotravinárskej vertikále bude 
pokračovať.  
3. Obchodné reťazce avizovali zvyšovanie cien potravín práve z dôvodu zavedenia osobitného odvodu. Zrušenie tohto nariadenia 
by sa preto malo čiastkovo ukázať aj na cenách potravín. Znižovanie cien potravín však nie je v súlade s aktuálnou situáciou v 
oblasti prijímania rôznych opatrení, ktoré zvyšujú náklady našim výrobcom. Ide napríklad o zvyšovanie nákladov za energie, 
zvýšenie minimálnej mzdy či poplatkov za prácu cez víkend, počas sviatkov a v noci.  
Martin Hošták,  
 
tajomník Republikovej únie zamestnávateľov  
 
1. Zrušenie vítame. Odvod bol podľa nás v kolízii s viacerými právnymi predpismi vrátane Ústavy SR.  
2. Už prijatie zákona bolo pochybné. Bol obídený štandardný legislatívny proces, neboli analyzované jeho vplyvy. Takže forme 
zrušenia sa už čudovať nemožno.  
3. Konkurenčný boj má potenciál stlačiť ceny niektorých potravín. Uvidí sa v praxi. Tatiana Lopúchová,  
 
predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov  
 
1. Náš zväz vnímal odvod ako jednu, nie však jedinú legislatívnu iniciatívu, ktorej cieľom má byť zlepšenie postavenia potravinárov v 
potravinovom reťazci. Medzi ďalšie opatrenia patrí schválený zákon o neprimeraných podmienkach a zákon o cenách. Rozhodnutie 
o zrušení osobitného odvodu rešpektujeme.  
2. Rešpektujeme zrušenie osobitného odvodu.  
3. Nemyslím si to, môžem však hovoriť len za pekárenské produkty. Cena základného pekárenského segmentu na pultoch je 
dlhodobo veľmi nízka a pekári dlhodobo volajú po zvýšení cien. Aj pri nízkych cenách na pultoch si chce obchodník zachovať svoju 
maržu, v dôsledku čoho sú slabší dodávatelia často, v snahe zachovania odbytu, dotlačení do nízkych odbytových cien, ktoré 
nepokrývajú pri základných výrobkoch (rožok, chlieb) ani náklady na výrobu. Aktuálne plánujú viacerí pekári opäť otvárať cenové 
rokovania s reťazcami, pretože ceny surovín a mzdové náklady neustále rastú.  
Tomáš Malatinský,  
 
prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení  
 
1. Boli sme prekvapení, že taký závažný návrh zákona, ktorý mal vplyv nielen na reťazce, ale aj na zamestnanosť, investície a 
zrejme aj ceny výrobkov a na rozpočty domácností, neprešiel ani len riadnym pripomienkovým konaním, predložila ho skupina 
šiestich poslancov priamo na rokovanie parlamentu. Uvedenú problematiku treba riešiť, ale nie nástrojmi, ktoré boli navrhnuté. 
Zavedenie odvodu v navrhnutej podobe sme považovali za neštandardné a nesystémové riešenie problémov poľnohospodárstva a 
potravinárstva.  
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Na maloobchodnom trhu s potravinami nie je férové podnikateľské prostredie a táto situácia je pre domácich farmárov a výrobcov 
potravín z dlhodobého hľadiska neudržateľná. Agropotravinárska vertikála „farmár – spracovateľ – obchod“ je nevyvážená, 
charakteristická nečestnými praktikami reťazcov, zneužívaním ich enormnej ekonomickej sily, nerovnomerným prerozdelením 
marže a prostredníctvom cenového diktátu reťazcov vytváraním tlaku na znižovanie kvality alebo likvidáciu lokálnych výrobcov, 
resp. tradičných slovenských značiek. AZZZ považuje za neakceptovateľné, ak sú na slovenskom trhu zámerne vyššími maržami 
reťazcov diskriminované domáce potraviny a ak sú nariadením z materskej krajiny reťazca uprednostňovaní tamojČo ší dodávatelia. 
Slovenský maloobchodný trh s potravinami by mal fungovať tak, aby dával poctivú šancu a príležitosť všetkým účastníkom 
agropotravinárskej vertikály. Treba vytvoriť podmienky, aby mohli malovýrobcovia predávať z dvora, bez zbytočných legislatívnych 
záťaží.  
Je dôležité nastaviť rovnováhu v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch.  
2. Tak ako nás prekvapilo, akou rýchlosťou bol prijatý odvod – bez riadneho pripomienkového konania a odbornej diskusie, 
prekvapila nás aj rýchlosť, akou bol zrušený.  
3. Netrúfame si predpovedať, o cenách rozhoduje trh.  
Martin Vlachynský,  
 
analytik inštitútu INESS  
 
1. Tento zákon bol taký zlý vo viacerých ohľadoch, že opatrenie Európskej komisie bolo už len ranou z milosti, akousi príležitosťou 
zo zákona džentlmensky vycúvať. No rýchlosť, akou tento zákon padol, ma predsa len prekvapila. Zlé zákony zvyknú na Slovensku 
ich predkladatelia brániť zubami-nechtami.  
2. Som rád, že to máme za sebou, legislatívny proces zrušenia neviem posúdiť.  
Z pohľadu spotrebiteľa je to nepodstatné.  
3. Nie. Nikto nikdy netvrdil, že za rast cien môže len odvod. Odhady hovorili zhruba o tretinovom príspevku k rastu. Ak chcú politici 
testovať svoj „nákupný košík“, mali by znížiť aj minimálnu mzdu, zvýšené príplatky, rekreačné poukazy, zákon o neprimeraných 
podmienkach a ďalšie. Zrušenie odvodu však spomalí nárast cien. Bohužiaľ, voličovi sa to bude ťažko posudzovať. Plný dosah 
odvodu sa zďaleka nestihol rozvinúť (ak by sa naplnili rozpočtové predpoklady, bol by dvakrát až trikrát väčší). O pár mesiacov sa 
preto možno dočkáme víťazoslávnej tlačovky politikov, že „aha, ceny aj tak narástli o 3 %“, pričom ak by existoval odvod, narástli by 
možno o 5 %.  
Peter Serina,  
 
výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska  
 
1. Vidím vec v dvoch rovinách, prvá je ekonomická, stalo sa dobre, že tento paškvil zasahujúci do slobodného trhu bol zrušený. 
Druhá rovina je legislatívno-právna a týka sa aj funkčnosti štátu. Je nešťastím, akým spôsobom súčasná vládna koalícia prijíma 
zákony. Ide o nekoncepčné, neodborné prijímanie legislatívy, ktorá prináša všetkým, nielen podnikateľom, viac škody ako úžitku. Ide 
o úpadok parlamentarizmu, ktorý sa už neprejavuje len v Národnej rade, ale má negatívne dosahy na celú spoločnosť.  
2. V zásade ide o symptóm úpadku, o ktorom píšem vyššie.  
3. Podľa vládnej koalície k žiadnemu zdraženiu potravín z dôvodu odvodu nedošlo. Tak to aspoň tvrdili pred dvoma-troma 
mesiacmi. Nie je zrejmé, ako môže dôjsť k zníženiu niečoho, čo sa podľa koalície nezvýšilo. Ceny a ich výšku určí trh a 
konkurencia. Uvidíme, až budú nové dáta.toc 
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Pekári vítajú prijatie novely zákona o cenách  
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/TASR/ Pekári vítajú fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené náklady bude  
 
v kompetencii rezortu pôdohospodárstva ako nezávislého orgánu. Uviedla to predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a 
cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová, v reakcii na novelu zákona o cenách schválenú parlamentom.  
Slovenskí pekári podľa nej hovoria o malom víťazstve. Národná rada SR schválila poslaneckú novelu zákona o cenách, ktorá sa 
zrodila z iniciatívy predsedu výboru pre pôdohospodárstvo Petra Antala (Most-Híd). Na základe nej získalo Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR kompetenciu záväzne stanovovať ekonomicky oprávnené náklady na určené druhy 
potravín, čím sa zabráni ich predaju pod výrobné náklady. Upravené znenie zákona má začať platiť už v máji tohto roka.  
"Od roku 2015 sme pravidelne volali po aktualizácii tohto zákona a sme radi, že novela bola schválená. Pekári sa totiž pri 
rokovaniach prevažne so zahraničnými obchodnými reťazcami dlhodobo stretávajú s ignorovaním svojich výrobných nákladov a pre 
zaistenie odbytu často pod tlakom pristupujú pri predaji základných pekárenských výrobkov, tradičného rožka a chleba, na také 
cenové podmienky, ktoré nepokrývajú ani náklady na ich výrobu. Preto vítame fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené 
náklady bude v kompetencii rezortu pôdohospodárstva ako nezávislého orgánu," zdôraznila Lopúchová.  
Stanovenie minimálnych ekonomicky oprávnených nákladov podľa nej môže čiastočne potlačiť zneužívanie dominantného 
postavenia reťazcov na trhu. Podľa pekárov taktiež zrovnoprávňuje všetkých odberateľov a zabraňuje odlišným nákupným cenám u 
obchodníkov. Obchodníci tak budú musieť o zákazníka zabojovať aj inak, ako len tvrdým tlakom na svojich dodávateľov v podobe 
zníženia odkupných cien.  
"Ekonomicky oprávnené náklady boli naposledy aktualizované v roku 2017, avšak ich analýza sa zrodila z iniciatívy Únie 
priemyselných pekárov a výsledný dokument, napriek tomu, že bol vypracovaný Výskumným ústavom ekonomiky 
poľnohospodárstva a pôdohospodárstva, nemal všeobecne záväzný charakter. Oficiálne a záväzné určenie ekonomicky 
oprávnených nákladov môže zásadným spôsobom zlepšiť postavenie potravinárov v potravinovom reťazci, keďže dohoda o cene 
pod ekonomicky oprávnenými nákladmi je v zmysle nového zákona o neprimeraných podmienkach výslovne zakázaná a je 
považovaná za nekalú obchodnú praktiku," dodala Lopúchová.  
Podľa pekárov sú oba právne predpisy, a to novela zákona o cenách v spojení s nedávno prijatým zákonom o neprimeraných 
podmienkach v obchode s potravinami s rovnakým dátumom účinnosti od 1. mája 2019 vzorom aj pre ostatné krajiny v rámci EÚ, 
ktoré to so zlepšením postavenia potravinárov v potravinovom reťazci myslia skutočne vážne.toc 
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(TASR)  

Bratislava – Pekári vítajú fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené náklady bude v kompetencii rezortu pôdohospodárstva 
ako nezávislého orgánu.  
Uviedla to predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová, v reakcii na novelu zákona o 
cenách schválenú parlamentom.  
Slovenskí pekári podľa nej hovoria o malom víťazstve. Národná rada schválila poslaneckú novelu zákona o cenách, ktorá sa zrodila 
z iniciatívy predsedu výboru pre pôdohospodárstvo Petra Antala. Na základe nej získalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka kompetenciu záväzne stanovovať ekonomicky oprávnené náklady na určené druhy potravín, čím sa zabráni ich predaju pod 
výrobné náklady. Zákon má začať platiť už v máji tohto roka.toc 
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Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti tlačovú správu Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárovPekári sa po štyroch 
rokoch konečne dočkali.  
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97/190 

Vláda upravuje zákon o cenách  
Bratislava, 9. apríla 2019 – Slovenskí pekári hovoria o malom víťazstve. Národná rada SR schválila poslaneckú novelu zákona o 
cenách, ktorá sa zrodila z iniciatívy predsedu Výboru pre pôdohospodárstvo Petra Antala. Na základe nej získalo Ministerstvo 
pôdohospodárstva SR kompetenciu záväzne stanovovať ekonomicky oprávnené náklady na určené druhy potravín, čím sa zabráni 
ich predaju pod výrobné náklady. Upravené znenie zákona má začať platiť už v máji tohto roka.  
„ Od roku 2015 sme pravidelne volali po aktualizácii tohto zákona a sme radi, že novela bola schválená. Pekári sa totiž pri 
rokovaniach prevažne so zahraničnými obchodnými reťazcami dlhodobo stretávajú s ignorovaním svojich výrobných nákladov a pre 
zaistenie odbytu často pod tlakom pristupujú pri predaji základných pekárenských výrobkov, tradičného rožka a chleba, na také 
cenové podmienky, ktoré nepokrývajú ani náklady na ich výrobu. Preto vítame fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené 
náklady bude v kompetencii rezortu pôdohospodárstva ako nezávislého orgánu,“ uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka 
Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
Stanovenie minimálnych ekonomicky oprávnených nákladov môže čiastočne potlačiť zneužívanie dominantného postavenia 
reťazcov na trhu. Podľa pekárov taktiež zrovnoprávňuje všetkých odberateľov a zabraňuje odlišným nákupným cenám u 
obchodníkov. Obchodníci tak budú musieť o zákazníka zabojovať aj inak, ako len tvrdým tlakom na svojich dodávateľov v podobe 
zníženia odkupných cien.  
„ Ekonomicky oprávnené náklady boli naposledy aktualizované v roku 2017, avšak ich analýza sa zrodila z iniciatívy Únie 
priemyselných pekárov a výsledný dokument, napriek tomu, že bol vypracovaný Výskumným ústavom ekonomiky 
poľnohospodárstva a pôdohospodárstva, nemal všeobecne záväzný charakter. Oficiálne a záväzné určenie ekonomicky 
oprávnených nákladov môže zásadným spôsobom zlepšiť postavenie potravinárov v potravinovom reťazci, keďže dohoda o cene 
pod ekonomicky oprávnenými nákladmi je v zmysle nového zákona o neprimeraných podmienkach výslovne zakázaná a je 
považovaná za nekalú obchodnú praktiku,“ dodala Tatiana Lopúchová.  
Podľa pekárov sú oba právne predpisy – novela zákona o cenách v spojení s nedávno prijatým zákonom o neprimeraných 
podmienkach v obchode s potravinami s rovnakým dátumom účinnosti od 1. 5. 2019 – vzorom aj pre ostatné krajiny v rámci EÚ, 
ktoré to so zlepšením postavenia potravinárov v potravinovom reťazci myslia skutočne vážne.  
10.4.2019toc 
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Slovenskí pekári hovoria o malom víťazstve. Národná rada SR schválila poslaneckú novelu zákona o cenách, ktorá sa zrodila z 
iniciatívy predsedu Výboru pre pôdohospodárstvo Petra Antala.  
 
Na základe nej získalo Ministerstvo pôdohospodárstva SR kompetenciu záväzne stanovovať ekonomicky oprávnené náklady na 
určené druhy potravín, čím sa zabráni ich predaju pod výrobné náklady. Upravené znenie zákona má začať platiť už v máji tohto 
roka.  
„Od roku 2015 sme pravidelne volali po aktualizácii tohto zákona a sme radi, že novela bola schválená. Pekári sa totiž pri 
rokovaniach prevažne so zahraničnými obchodnými reťazcami dlhodobo stretávajú s ignorovaním svojich výrobných nákladov a pre 
zaistenie odbytu často pod tlakom pristupujú pri predaji základných pekárenských výrobkov, tradičného rožka a chleba, na také 
cenové podmienky, ktoré nepokrývajú ani náklady na ich výrobu. Preto vítame fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené 
náklady bude v kompetencii rezortu pôdohospodárstva ako nezávislého orgánu,“ uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka 
Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
Stanovenie minimálnych ekonomicky oprávnených nákladov môže podľa pekárov čiastočne potlačiť zneužívanie dominantného 
postavenia reťazcov na trhu. Podľa nich taktiež zrovnoprávňuje všetkých odberateľov a zabraňuje odlišným nákupným cenám u 
obchodníkov. „Obchodníci tak budú musieť o zákazníka zabojovať aj inak, ako len tvrdým tlakom na svojich dodávateľov v podobe 
zníženia odkupných cien,“ uvádzajú pekári.  
„Ekonomicky oprávnené náklady boli naposledy aktualizované v roku 2017, avšak ich analýza sa zrodila z iniciatívy Únie 
priemyselných pekárov a výsledný dokument, napriek tomu, že bol vypracovaný Výskumným ústavom ekonomiky 
poľnohospodárstva a pôdohospodárstva, nemal všeobecne záväzný charakter. Oficiálne a záväzné určenie ekonomicky 
oprávnených nákladov môže zásadným spôsobom zlepšiť postavenie potravinárov v potravinovom reťazci, keďže dohoda o cene 
pod ekonomicky oprávnenými nákladmi je v zmysle nového zákona o neprimeraných podmienkach výslovne zakázaná a je 
považovaná za nekalú obchodnú praktiku,“ dodala Tatiana Lopúchová.  
Podľa pekárov sú oba právne predpisy – novela zákona o cenách v spojení s nedávno prijatým zákonom o neprimeraných 
podmienkach v obchode s potravinami s rovnakým dátumom účinnosti od 1. 5. 2019 – vzorom aj pre ostatné krajiny v rámci EÚ, 
ktoré to so zlepšením postavenia potravinárov v potravinovom reťazci myslia skutočne vážne.  
Zdroj: redakcia, Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárovtoc 
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Podľa pekárov zákon zrovnoprávňuje všetkých odberateľov a zabraňuje odlišným nákupným cenám u obchodníkov.  
 
Bratislava 9. apríla (TASR) – Pekári vítajú fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené náklady bude v kompetencii rezortu 
pôdohospodárstva ako nezávislého orgánu. Uviedla to predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) 
Tatiana Lopúchová, v reakcii na novelu zákona o cenách schválenú parlamentom.  
Slovenskí pekári podľa nej hovoria o malom víťazstve. Národná rada SR schválila poslaneckú novelu zákona o cenách, ktorá sa 
zrodila z iniciatívy predsedu výboru pre pôdohospodárstvo Petra Antala (Most-Híd). Na základe nej získalo Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR kompetenciu záväzne stanovovať ekonomicky oprávnené náklady na určené druhy 
potravín, čím sa zabráni ich predaju pod výrobné náklady. Upravené znenie zákona má začať platiť už v máji tohto roka.  
“Od roku 2015 sme pravidelne volali po aktualizácii tohto zákona a sme radi, že novela bola schválená. Pekári sa totiž pri 
rokovaniach prevažne so zahraničnými obchodnými reťazcami dlhodobo stretávajú s ignorovaním svojich výrobných nákladov a pre 
zaistenie odbytu často pod tlakom pristupujú pri predaji základných pekárenských výrobkov, tradičného rožka a chleba, na také 
cenové podmienky, ktoré nepokrývajú ani náklady na ich výrobu. Preto vítame fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené 
náklady bude v kompetencii rezortu pôdohospodárstva ako nezávislého orgánu,” zdôraznila Lopúchová.  
Stanovenie minimálnych ekonomicky oprávnených nákladov podľa nej môže čiastočne potlačiť zneužívanie dominantného 
postavenia reťazcov na trhu. Podľa pekárov taktiež zrovnoprávňuje všetkých odberateľov a zabraňuje odlišným nákupným cenám u 
obchodníkov. Obchodníci tak budú musieť o zákazníka zabojovať aj inak, ako len tvrdým tlakom na svojich dodávateľov v podobe 
zníženia odkupných cien.  
“Ekonomicky oprávnené náklady boli naposledy aktualizované v roku 2017, avšak ich analýza sa zrodila z iniciatívy Únie 
priemyselných pekárov a výsledný dokument, napriek tomu, že bol vypracovaný Výskumným ústavom ekonomiky 
poľnohospodárstva a pôdohospodárstva, nemal všeobecne záväzný charakter. Oficiálne a záväzné určenie ekonomicky 
oprávnených nákladov môže zásadným spôsobom zlepšiť postavenie potravinárov v potravinovom reťazci, keďže dohoda o cene 
pod ekonomicky oprávnenými nákladmi je v zmysle nového zákona o neprimeraných podmienkach výslovne zakázaná a je 
považovaná za nekalú obchodnú praktiku,” dodala Lopúchová.  
Podľa pekárov sú oba právne predpisy, a to novela zákona o cenách v spojení s nedávno prijatým zákonom o neprimeraných 
podmienkach v obchode s potravinami s rovnakým dátumom účinnosti od 1. mája 2019 vzorom aj pre ostatné krajiny v rámci EÚ, 
ktoré to so zlepšením postavenia potravinárov v potravinovom reťazci myslia skutočne vážne.toc 
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Bratislava 9. apríla 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Karl-Josef Hildenbrand/dpa)  
 
Slovenskí pekári hovoria po schválení poslaneckej novely zákona o cenách z dielne strany Most-Híd o malom víťazstve. Na základe 
nej totiž získalo ministerstvo pôdohospodárstva kompetenciu záväzne stanovovať ekonomicky oprávnené náklady na určené druhy 
potravín, čím sa zabráni ich predaju pod výrobné náklady, po čom pekári volali už roky  
Začiatkom apríla schválené znenie zákona má začať platiť už v máji tohto roka a pekári si od neho sľubujú zlepšenie postavenia 
potravinárov v potravinovom reťazci. Informovala o tom v utorok predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov 
(SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
„Od roku 2015 sme pravidelne volali po aktualizácii tohto zákona a sme radi, že novela bola schválená. Pekári sa totiž pri 
rokovaniach prevažne so zahraničnými obchodnými reťazcami dlhodobo stretávajú s ignorovaním svojich výrobných nákladov a pre 
zaistenie odbytu často pod tlakom pristupujú pri predaji základných pekárenských výrobkov, tradičného rožka a chleba, na také 
cenové podmienky, ktoré nepokrývajú ani náklady na ich výrobu. Preto vítame fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené 
náklady bude v kompetencii rezortu pôdohospodárstva ako nezávislého orgánu,“ uviedla Tatiana Lopúchová.  
Stanovenie minimálnych ekonomicky oprávnených nákladov môže podľa zväzu čiastočne potlačiť zneužívanie dominantného 
postavenia reťazcov na trhu. Podľa pekárov taktiež zrovnoprávňuje všetkých odberateľov a zabraňuje odlišným nákupným cenám u 
obchodníkov. Obchodníci tak budú musieť o zákazníka zabojovať aj inak, ako len tvrdým tlakom na svojich dodávateľov v podobe 
zníženia odkupných cien.  
„Ekonomicky oprávnené náklady boli naposledy aktualizované v roku 2017, avšak ich analýza sa zrodila z iniciatívy Únie 
priemyselných pekárov a výsledný dokument, napriek tomu, že bol vypracovaný Výskumným ústavom ekonomiky 
poľnohospodárstva a pôdohospodárstva, nemal všeobecne záväzný charakter. Oficiálne a záväzné určenie ekonomicky 
oprávnených nákladov môže zásadným spôsobom zlepšiť postavenie potravinárov v potravinovom reťazci, keďže dohoda o cene 
pod ekonomicky oprávnenými nákladmi je v zmysle nového zákona o neprimeraných podmienkach výslovne zakázaná a je 
považovaná za nekalú obchodnú praktiku,“ dodala Lopúchová.  
Podľa pekárov sú oba právne predpisy – novela zákona o cenách v spojení s nedávno prijatým zákonom o neprimeraných 
podmienkach v obchode s potravinami s rovnakým dátumom účinnosti od 1. mája 2019 – vzorom aj pre ostatné krajiny v rámci EÚ, 
ktoré to so zlepšením postavenia potravinárov v potravinovom reťazci myslia vážne.  
Pošlite nám tip  
0  
 
Ilustračné foto.toc 
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Podľa pekárov zákon zrovnoprávňuje všetkých odberateľov a zabraňuje odlišným nákupným cenám u obchodníkov.  
 
Bratislava 9. apríla (TASR) - Pekári vítajú fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené náklady bude v kompetencii rezortu 
pôdohospodárstva ako nezávislého orgánu. Uviedla to predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) 
Tatiana Lopúchová, v reakcii na novelu zákona o cenách schválenú parlamentom.  
Slovenskí pekári podľa nej hovoria o malom víťazstve. Národná rada SR schválila poslaneckú novelu zákona o cenách, ktorá sa 
zrodila z iniciatívy predsedu výboru pre pôdohospodárstvo Petra Antala (Most-Híd). Na základe nej získalo Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR kompetenciu záväzne stanovovať ekonomicky oprávnené náklady na určené druhy 
potravín, čím sa zabráni ich predaju pod výrobné náklady. Upravené znenie zákona má začať platiť už v máji tohto roka.  
"Od roku 2015 sme pravidelne volali po aktualizácii tohto zákona a sme radi, že novela bola schválená. Pekári sa totiž pri 
rokovaniach prevažne so zahraničnými obchodnými reťazcami dlhodobo stretávajú s ignorovaním svojich výrobných nákladov a pre 
zaistenie odbytu často pod tlakom pristupujú pri predaji základných pekárenských výrobkov, tradičného rožka a chleba, na také 
cenové podmienky, ktoré nepokrývajú ani náklady na ich výrobu. Preto vítame fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené 
náklady bude v kompetencii rezortu pôdohospodárstva ako nezávislého orgánu,"zdôraznila Lopúchová.  
Stanovenie minimálnych ekonomicky oprávnených nákladov podľa nej môže čiastočne potlačiť zneužívanie dominantného 
postavenia reťazcov na trhu. Podľa pekárov taktiež zrovnoprávňuje všetkých odberateľov a zabraňuje odlišným nákupným cenám u 
obchodníkov. Obchodníci tak budú musieť o zákazníka zabojovať aj inak, ako len tvrdým tlakom na svojich dodávateľov v podobe 
zníženia odkupných cien.  
"Ekonomicky oprávnené náklady boli naposledy aktualizované v roku 2017, avšak ich analýza sa zrodila z iniciatívy Únie 
priemyselných pekárov a výsledný dokument, napriek tomu, že bol vypracovaný Výskumným ústavom ekonomiky 
poľnohospodárstva a pôdohospodárstva, nemal všeobecne záväzný charakter. Oficiálne a záväzné určenie ekonomicky 
oprávnených nákladov môže zásadným spôsobom zlepšiť postavenie potravinárov v potravinovom reťazci, keďže dohoda o cene 
pod ekonomicky oprávnenými nákladmi je v zmysle nového zákona o neprimeraných podmienkach výslovne zakázaná a je 
považovaná za nekalú obchodnú praktiku,"dodala Lopúchová.  
Podľa pekárov sú oba právne predpisy, a to novela zákona o cenách v spojení s nedávno prijatým zákonom o neprimeraných 
podmienkach v obchode s potravinami s rovnakým dátumom účinnosti od 1. mája 2019 vzorom aj pre ostatné krajiny v rámci EÚ, 
ktoré to so zlepšením postavenia potravinárov v potravinovom reťazci myslia skutočne vážne.toc 
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Bratislava 9. apríla (TASR) - Pekári vítajú fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené náklady bude v kompetencii rezortu 
pôdohospodárstva ako nezávislého orgánu.  
 
Uviedla to predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová, v reakcii na novelu 
zákona o cenách schválenú parlamentom.  
Slovenskí pekári podľa nej hovoria o malom víťazstve. Národná rada SR schválila poslaneckú novelu zákona o cenách, ktorá sa 
zrodila z iniciatívy predsedu výboru pre pôdohospodárstvo Petra Antala (Most-Híd). Na základe nej získalo Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR kompetenciu záväzne stanovovať ekonomicky oprávnené náklady na určené druhy 
potravín, čím sa zabráni ich predaju pod výrobné náklady. Upravené znenie zákona má začať platiť už v máji tohto roka.  
"Od roku 2015 sme pravidelne volali po aktualizácii tohto zákona a sme radi, že novela bola schválená. Pekári sa totiž pri 
rokovaniach prevažne so zahraničnými obchodnými reťazcami dlhodobo stretávajú s ignorovaním svojich výrobných nákladov a pre 
zaistenie odbytu často pod tlakom pristupujú pri predaji základných pekárenských výrobkov, tradičného rožka a chleba, na také 
cenové podmienky, ktoré nepokrývajú ani náklady na ich výrobu. Preto vítame fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené 
náklady bude v kompetencii rezortu pôdohospodárstva ako nezávislého orgánu," zdôraznila Lopúchová.  
Stanovenie minimálnych ekonomicky oprávnených nákladov podľa nej môže čiastočne potlačiť zneužívanie dominantného 
postavenia reťazcov na trhu. Podľa pekárov taktiež zrovnoprávňuje všetkých odberateľov a zabraňuje odlišným nákupným cenám u 
obchodníkov. Obchodníci tak budú musieť o zákazníka zabojovať aj inak, ako len tvrdým tlakom na svojich dodávateľov v podobe 
zníženia odkupných cien.  
"Ekonomicky oprávnené náklady boli naposledy aktualizované v roku 2017, avšak ich analýza sa zrodila z iniciatívy Únie 
priemyselných pekárov a výsledný dokument, napriek tomu, že bol vypracovaný Výskumným ústavom ekonomiky 
poľnohospodárstva a pôdohospodárstva, nemal všeobecne záväzný charakter. Oficiálne a záväzné určenie ekonomicky 
oprávnených nákladov môže zásadným spôsobom zlepšiť postavenie potravinárov v potravinovom reťazci, keďže dohoda o cene 
pod ekonomicky oprávnenými nákladmi je v zmysle nového zákona o neprimeraných podmienkach výslovne zakázaná a je 
považovaná za nekalú obchodnú praktiku," dodala Lopúchová.  
Podľa pekárov sú oba právne predpisy, a to novela zákona o cenách v spojení s nedávno prijatým zákonom o neprimeraných 
podmienkach v obchode s potravinami s rovnakým dátumom účinnosti od 1. mája 2019 vzorom aj pre ostatné krajiny v rámci EÚ, 
ktoré to so zlepšením postavenia potravinárov v potravinovom reťazci myslia skutočne vážne.  
 
Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič.toc 
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Henrich Mišovič  

Podľa pekárov zákon zrovnoprávňuje všetkých odberateľov a zabraňuje odlišným nákupným cenám u obchodníkov.  
 
Bratislava 9. apríla (TASR) - Pekári vítajú fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené náklady bude v kompetencii rezortu 
pôdohospodárstva ako nezávislého orgánu. Uviedla to predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) 
Tatiana Lopúchová, v reakcii na novelu zákona o cenách schválenú parlamentom.  
Slovenskí pekári podľa nej hovoria o malom víťazstve. Národná rada SR schválila poslaneckú novelu zákona o cenách, ktorá sa 
zrodila z iniciatívy predsedu výboru pre pôdohospodárstvo Petra Antala (Most-Híd). Na základe nej získalo Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR kompetenciu záväzne stanovovať ekonomicky oprávnené náklady na určené druhy 
potravín, čím sa zabráni ich predaju pod výrobné náklady. Upravené znenie zákona má začať platiť už v máji tohto roka.  
"Od roku 2015 sme pravidelne volali po aktualizácii tohto zákona a sme radi, že novela bola schválená. Pekári sa totiž pri 
rokovaniach prevažne so zahraničnými obchodnými reťazcami dlhodobo stretávajú s ignorovaním svojich výrobných nákladov a pre 
zaistenie odbytu často pod tlakom pristupujú pri predaji základných pekárenských výrobkov, tradičného rožka a chleba, na také 
cenové podmienky, ktoré nepokrývajú ani náklady na ich výrobu. Preto vítame fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené 
náklady bude v kompetencii rezortu pôdohospodárstva ako nezávislého orgánu," zdôraznila Lopúchová.  
Stanovenie minimálnych ekonomicky oprávnených nákladov podľa nej môže čiastočne potlačiť zneužívanie dominantného 
postavenia reťazcov na trhu. Podľa pekárov taktiež zrovnoprávňuje všetkých odberateľov a zabraňuje odlišným nákupným cenám u 
obchodníkov. Obchodníci tak budú musieť o zákazníka zabojovať aj inak, ako len tvrdým tlakom na svojich dodávateľov v podobe 
zníženia odkupných cien.  
"Ekonomicky oprávnené náklady boli naposledy aktualizované v roku 2017, avšak ich analýza sa zrodila z iniciatívy Únie 
priemyselných pekárov a výsledný dokument, napriek tomu, že bol vypracovaný Výskumným ústavom ekonomiky 
poľnohospodárstva a pôdohospodárstva, nemal všeobecne záväzný charakter. Oficiálne a záväzné určenie ekonomicky 
oprávnených nákladov môže zásadným spôsobom zlepšiť postavenie potravinárov v potravinovom reťazci, keďže dohoda o cene 
pod ekonomicky oprávnenými nákladmi je v zmysle nového zákona o neprimeraných podmienkach výslovne zakázaná a je 
považovaná za nekalú obchodnú praktiku," dodala Lopúchová.  
Podľa pekárov sú oba právne predpisy, a to novela zákona o cenách v spojení s nedávno prijatým zákonom o neprimeraných 
podmienkach v obchode s potravinami s rovnakým dátumom účinnosti od 1. mája 2019 vzorom aj pre ostatné krajiny v rámci EÚ, 
ktoré to so zlepšením postavenia potravinárov v potravinovom reťazci myslia skutočne vážne.  
 
Ilustračné foto. — Foto: TASR/Henrich Mišovič.toc 
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Malvína Gondová  

Pekári vítajú fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené náklady bude v kompetencii rezortu pôdohospodárstva ako 
nezávislého orgánu.  
 
Uviedla to predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová, v reakcii na novelu 
zákona o cenách schválenú parlamentom.  
Slovenskí pekári podľa nej hovoria o malom víťazstve. Národná rada SR schválila poslaneckú novelu zákona o cenách, ktorá sa 
zrodila z iniciatívy predsedu výboru pre pôdohospodárstvo Petra Antala (Most-Híd). Na základe nej získalo Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR kompetenciu záväzne stanovovať ekonomicky oprávnené náklady na určené druhy 
potravín, čím sa zabráni ich predaju pod výrobné náklady. Upravené znenie zákona má začať platiť už v máji tohto roka.  
„Od roku 2015 sme pravidelne volali po aktualizácii tohto zákona a sme radi, že novela bola schválená. Pekári sa totiž pri 
rokovaniach prevažne so zahraničnými obchodnými reťazcami dlhodobo stretávajú s ignorovaním svojich výrobných nákladov a pre 
zaistenie odbytu často pod tlakom pristupujú pri predaji základných pekárenských výrobkov, tradičného rožka a chleba, na také 
cenové podmienky, ktoré nepokrývajú ani náklady na ich výrobu. Preto vítame fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené 
náklady bude v kompetencii rezortu pôdohospodárstva ako nezávislého orgánu,“ zdôraznila Lopúchová.  
Stanovenie minimálnych ekonomicky oprávnených nákladov podľa nej môže čiastočne potlačiť zneužívanie dominantného 
postavenia reťazcov na trhu. Podľa pekárov taktiež zrovnoprávňuje všetkých odberateľov a zabraňuje odlišným nákupným cenám u 
obchodníkov. Obchodníci tak budú musieť o zákazníka zabojovať aj inak, ako len tvrdým tlakom na svojich dodávateľov v podobe 
zníženia odkupných cien.  
„Ekonomicky oprávnené náklady boli naposledy aktualizované v roku 2017, avšak ich analýza sa zrodila z iniciatívy Únie 
priemyselných pekárov a výsledný dokument, napriek tomu, že bol vypracovaný Výskumným ústavom ekonomiky 
poľnohospodárstva a pôdohospodárstva, nemal všeobecne záväzný charakter. Oficiálne a záväzné určenie ekonomicky 
oprávnených nákladov môže zásadným spôsobom zlepšiť postavenie potravinárov v potravinovom reťazci, keďže dohoda o cene 
pod ekonomicky oprávnenými nákladmi je v zmysle nového zákona o neprimeraných podmienkach výslovne zakázaná a je 
považovaná za nekalú obchodnú praktiku,“ dodala Lopúchová.  
Podľa pekárov sú oba právne predpisy, a to novela zákona o cenách v spojení s nedávno prijatým zákonom o neprimeraných 
podmienkach v obchode s potravinami s rovnakým dátumom účinnosti od 1. mája 2019 vzorom aj pre ostatné krajiny v rámci EÚ, 
ktoré to so zlepšením postavenia potravinárov v potravinovom reťazci myslia skutočne vážne.  
(tasr)toc 
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Podľa pekárov zákon zrovnoprávňuje všetkých odberateľov a zabraňuje odlišným nákupným cenám u obchodníkov.  
 
Pekári vítajú fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené náklady bude v kompetencii rezortu pôdohospodárstva ako 
nezávislého orgánu. Uviedla to predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová, v 
reakcii na novelu zákona o cenách schválenú parlamentom.  
Slovenskí pekári podľa nej hovoria o malom víťazstve. Národná rada SR schválila poslaneckú novelu zákona o cenách, ktorá sa 
zrodila z iniciatívy predsedu výboru pre pôdohospodárstvo Petra Antala (Most-Híd). Na základe nej získalo Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR kompetenciu záväzne stanovovať ekonomicky oprávnené náklady na určené druhy 
potravín, čím sa zabráni ich predaju pod výrobné náklady. Upravené znenie zákona má začať platiť už v máji tohto roka.  
"Od roku 2015 sme pravidelne volali po aktualizácii tohto zákona a sme radi, že novela bola schválená. Pekári sa totiž pri 
rokovaniach prevažne so zahraničnými obchodnými reťazcami dlhodobo stretávajú s ignorovaním svojich výrobných nákladov a pre 
zaistenie odbytu často pod tlakom pristupujú pri predaji základných pekárenských výrobkov, tradičného rožka a chleba, na také 
cenové podmienky, ktoré nepokrývajú ani náklady na ich výrobu. Preto vítame fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené 
náklady bude v kompetencii rezortu pôdohospodárstva ako nezávislého orgánu," zdôraznila Lopúchová.  
Stanovenie minimálnych ekonomicky oprávnených nákladov podľa nej môže čiastočne potlačiť zneužívanie dominantného 
postavenia reťazcov na trhu. Podľa pekárov taktiež zrovnoprávňuje všetkých odberateľov a zabraňuje odlišným nákupným cenám u 
obchodníkov. Obchodníci tak budú musieť o zákazníka zabojovať aj inak, ako len tvrdým tlakom na svojich dodávateľov v podobe 
zníženia odkupných cien.  
"Ekonomicky oprávnené náklady boli naposledy aktualizované v roku 2017, avšak ich analýza sa zrodila z iniciatívy Únie 
priemyselných pekárov a výsledný dokument, napriek tomu, že bol vypracovaný Výskumným ústavom ekonomiky 
poľnohospodárstva a pôdohospodárstva, nemal všeobecne záväzný charakter. Oficiálne a záväzné určenie ekonomicky 
oprávnených nákladov môže zásadným spôsobom zlepšiť postavenie potravinárov v potravinovom reťazci, keďže dohoda o cene 
pod ekonomicky oprávnenými nákladmi je v zmysle nového zákona o neprimeraných podmienkach výslovne zakázaná a je 
považovaná za nekalú obchodnú praktiku," dodala Lopúchová.  
Podľa pekárov sú oba právne predpisy, a to novela zákona o cenách v spojení s nedávno prijatým zákonom o neprimeraných 
podmienkach v obchode s potravinami s rovnakým dátumom účinnosti od 1. mája 2019 vzorom aj pre ostatné krajiny v rámci EÚ, 
ktoré to so zlepšením postavenia potravinárov v potravinovom reťazci myslia skutočne vážne.  
Zdroj: TASRtoc 
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Bratislava 9. apríla (TASR) - Pekári vítajú fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené náklady bude v kompetencii rezortu 
pôdohospodárstva ako nezávislého orgánu. Uviedla to predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) 
Tatiana Lopúchová, v reakcii na novelu zákona o cenách schválenú parlamentom.  
 
Slovenskí pekári podľa nej hovoria o malom víťazstve. Národná rada SR schválila poslaneckú novelu zákona o cenách, ktorá sa 
zrodila z iniciatívy predsedu výboru pre pôdohospodárstvo Petra Antala (Most-Híd). Na základe nej získalo Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR kompetenciu záväzne stanovovať ekonomicky oprávnené náklady na určené druhy 
potravín, čím sa zabráni ich predaju pod výrobné náklady. Upravené znenie zákona má začať platiť už v máji tohto roka.  
"Od roku 2015 sme pravidelne volali po aktualizácii tohto zákona a sme radi, že novela bola schválená. Pekári sa totiž pri 
rokovaniach prevažne so zahraničnými obchodnými reťazcami dlhodobo stretávajú s ignorovaním svojich výrobných nákladov a pre 
zaistenie odbytu často pod tlakom pristupujú pri predaji základných pekárenských výrobkov, tradičného rožka a chleba, na také 
cenové podmienky, ktoré nepokrývajú ani náklady na ich výrobu. Preto vítame fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené 
náklady bude v kompetencii rezortu pôdohospodárstva ako nezávislého orgánu," zdôraznila Lopúchová.  
Stanovenie minimálnych ekonomicky oprávnených nákladov podľa nej môže čiastočne potlačiť zneužívanie dominantného 
postavenia reťazcov na trhu. Podľa pekárov taktiež zrovnoprávňuje všetkých odberateľov a zabraňuje odlišným nákupným cenám u 
obchodníkov. Obchodníci tak budú musieť o zákazníka zabojovať aj inak, ako len tvrdým tlakom na svojich dodávateľov v podobe 
zníženia odkupných cien.  
"Ekonomicky oprávnené náklady boli naposledy aktualizované v roku 2017, avšak ich analýza sa zrodila z iniciatívy Únie 
priemyselných pekárov a výsledný dokument, napriek tomu, že bol vypracovaný Výskumným ústavom ekonomiky 
poľnohospodárstva a pôdohospodárstva, nemal všeobecne záväzný charakter. Oficiálne a záväzné určenie ekonomicky 
oprávnených nákladov môže zásadným spôsobom zlepšiť postavenie potravinárov v potravinovom reťazci, keďže dohoda o cene 
pod ekonomicky oprávnenými nákladmi je v zmysle nového zákona o neprimeraných podmienkach výslovne zakázaná a je 
považovaná za nekalú obchodnú praktiku," dodala Lopúchová.  
Podľa pekárov sú oba právne predpisy, a to novela zákona o cenách v spojení s nedávno prijatým zákonom o neprimeraných 
podmienkach v obchode s potravinami s rovnakým dátumom účinnosti od 1. mája 2019 vzorom aj pre ostatné krajiny v rámci EÚ, 
ktoré to so zlepšením postavenia potravinárov v potravinovom reťazci myslia skutočne vážne.  
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúrytoc 
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BRATISLAVA 9. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenskí pekári hovoria po schválení poslaneckej novely zákona o cenách z dielne strany 
Most-Híd o malom víťazstve.  
 
Zlepšenie postavenia  
Na základe nej totiž získalo ministerstvo pôdohospodárstva kompetenciu záväzne stanovovať ekonomicky oprávnené náklady na 
určené druhy potravín, čím sa zabráni ich predaju pod výrobné náklady, po čom pekári volali už roky.  
Začiatkom apríla schválené znenie zákona má začať platiť už v máji tohto roka a pekári si od neho sľubujú zlepšenie postavenia 
potravinárov v potravinovom reťazci. Informovala o tom v utorok predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov 
(SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
„Od roku 2015 sme pravidelne volali po aktualizácii tohto zákona a sme radi, že novela bola schválená. Pekári sa totiž pri 
rokovaniach prevažne so zahraničnými obchodnými reťazcami dlhodobo stretávajú s ignorovaním svojich výrobných nákladov a pre 
zaistenie odbytu často pod tlakom pristupujú pri predaji základných pekárenských výrobkov, tradičného rožka a chleba, na také 
cenové podmienky, ktoré nepokrývajú ani náklady na ich výrobu. Preto vítame fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené 
náklady bude v kompetencii rezortu pôdohospodárstva ako nezávislého orgánu,“ uviedla Tatiana Lopúchová.  
Dominantné postavenie reťazcov  
Stanovenie minimálnych ekonomicky oprávnených nákladov môže podľa zväzu čiastočne potlačiť zneužívanie dominantného 
postavenia reťazcov na trhu. Podľa pekárov taktiež zrovnoprávňuje všetkých odberateľov a zabraňuje odlišným nákupným cenám u 
obchodníkov. Obchodníci tak budú musieť o zákazníka zabojovať aj inak, ako len tvrdým tlakom na svojich dodávateľov v podobe 
zníženia odkupných cien.  
„Ekonomicky oprávnené náklady boli naposledy aktualizované v roku 2017, avšak ich analýza sa zrodila z iniciatívy Únie 
priemyselných pekárov a výsledný dokument, napriek tomu, že bol vypracovaný Výskumným ústavom ekonomiky 
poľnohospodárstva a pôdohospodárstva, nemal všeobecne záväzný charakter. Oficiálne a záväzné určenie ekonomicky 
oprávnených nákladov môže zásadným spôsobom zlepšiť postavenie potravinárov v potravinovom reťazci, keďže dohoda o cene 
pod ekonomicky oprávnenými nákladmi je v zmysle nového zákona o neprimeraných podmienkach výslovne zakázaná a je 
považovaná za nekalú obchodnú praktiku,“ dodala Lopúchová.  
Podľa pekárov sú oba právne predpisy - novela zákona o cenách v spojení s nedávno prijatým zákonom o neprimeraných 
podmienkach v obchode s potravinami s rovnakým dátumom účinnosti od 1. mája 2019 - vzorom aj pre ostatné krajiny v rámci EÚ, 
ktoré to so zlepšením postavenia potravinárov v potravinovom reťazci myslia vážne.  
Viac k témam: pekári, potraviny, slovenské potraviny  
Zdroj: Webnoviny.sk - Pekári vítajú schválenie novely o cenách, považujú ju za malé víťazstvo © SITA Všetky práva vyhradené.toc 
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Zlepšenie postaveniaNa základe nej totiž získalo ministerstvo pôdohospodárstva kompetenciu záväzne stanovovať ekonomicky 
oprávnené náklady na určené druhy potravín, čím sa zabráni ich predaju pod výrobné náklady, po čom pekári volali už roky.  
 
Začiatkom apríla schválené znenie zákona má začať platiť už v máji tohto roka a pekári si od neho sľubujú zlepšenie postavenia 
potravinárov v potravinovom reťazci. Informovala o tom v utorok predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov 
(SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
„Od roku 2015 sme pravidelne volali po aktualizácii tohto zákona a sme radi, že novela bola schválená. Pekári sa totiž pri 
rokovaniach prevažne so zahraničnými obchodnými reťazcami dlhodobo stretávajú s ignorovaním svojich výrobných nákladov a pre 
zaistenie odbytu často pod tlakom pristupujú pri predaji základných pekárenských výrobkov, tradičného rožka a chleba, na také 
cenové podmienky, ktoré nepokrývajú ani náklady na ich výrobu. Preto vítame fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené 
náklady bude v kompetencii rezortu pôdohospodárstva ako nezávislého orgánu,“ uviedla Tatiana Lopúchová.  
 
Dominantné postavenie reťazcov  
Stanovenie minimálnych ekonomicky oprávnených nákladov môže podľa zväzu čiastočne potlačiť zneužívanie dominantného 
postavenia reťazcov na trhu. Podľa pekárov taktiež zrovnoprávňuje všetkých odberateľov a zabraňuje odlišným nákupným cenám u 
obchodníkov. Obchodníci tak budú musieť o zákazníka zabojovať aj inak, ako len tvrdým tlakom na svojich dodávateľov v podobe 
zníženia odkupných cien.  
„Ekonomicky oprávnené náklady boli naposledy aktualizované v roku 2017, avšak ich analýza sa zrodila z iniciatívy Únie 
priemyselných pekárov a výsledný dokument, napriek tomu, že bol vypracovaný Výskumným ústavom ekonomiky 
poľnohospodárstva a pôdohospodárstva, nemal všeobecne záväzný charakter. Oficiálne a záväzné určenie ekonomicky 
oprávnených nákladov môže zásadným spôsobom zlepšiť postavenie potravinárov v potravinovom reťazci, keďže dohoda o cene 
pod ekonomicky oprávnenými nákladmi je v zmysle nového zákona o neprimeraných podmienkach výslovne zakázaná a je 
považovaná za nekalú obchodnú praktiku,“ dodala Lopúchová.  
Podľa pekárov sú oba právne predpisy - novela zákona o cenách v spojení s nedávno prijatým zákonom o neprimeraných 
podmienkach v obchode s potravinami s rovnakým dátumom účinnosti od 1. mája 2019 - vzorom aj pre ostatné krajiny v rámci EÚ, 
ktoré to so zlepšením postavenia potravinárov v potravinovom reťazci myslia vážne.  
Viac k témam: pekári, potraviny, slovenské potraviny  
Zdroj: Webnoviny.sk - © SITA Všetky práva vyhradené.  
 
Pekári vítajú schválenie novely o cenách, považujú ju za malé víťazstvo.toc 

  

 

https://kosice.virtualne.sk/spravodajstvo/pekari-vitaju-schvalenie-novely-o-cenach-povazuju-ju-za-male-vitazstvo.html


120/190 

 

 

Späť 



121/190 

Pekári vítajú schválenie novely o cenách, považujú ju za malé 
víťazstvo  
Dátum: 09.04.2019 
Zdroj: aktuality.maxivyber.sk  
Strana:  
Originál: URL  

 

BRATISLAVA 9. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenskí pekári hovoria po schválení poslaneckej novely zákona o cenách z dielne strany 
Most-Híd o malom víťazstve.  
 
 
Zlepšenie postavenia  
Na základe nej totiž získalo ministerstvo pôdohospodárstva kompetenciu záväzne stanovovať ekonomicky oprávnené náklady na 
určené druhy potravín, čím sa zabráni ich predaju pod výrobné náklady, po čom pekári volali už roky.  
Začiatkom apríla schválené znenie zákona má začať platiť už v máji tohto roka a pekári si od neho sľubujú zlepšenie postavenia 
potravinárov v potravinovom reťazci. Informovala o tom v utorok predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov 
(SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
„Od roku 2015 sme pravidelne volali po aktualizácii tohto zákona a sme radi, že novela bola schválená. Pekári sa totiž pri 
rokovaniach prevažne so zahraničnými obchodnými reťazcami dlhodobo stretávajú s ignorovaním svojich výrobných nákladov a pre 
zaistenie odbytu často pod tlakom pristupujú pri predaji základných pekárenských výrobkov, tradičného rožka a chleba, na také 
cenové podmienky, ktoré nepokrývajú ani náklady na ich výrobu. Preto vítame fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené 
náklady bude v kompetencii rezortu pôdohospodárstva ako nezávislého orgánu,“ uviedla Tatiana Lopúchová.  
 
Dominantné postavenie reťazcov  
Stanovenie minimálnych ekonomicky oprávnených nákladov môže podľa zväzu čiastočne potlačiť zneužívanie dominantného 
postavenia reťazcov na trhu. Podľa pekárov taktiež zrovnoprávňuje všetkých odberateľov a zabraňuje odlišným nákupným cenám u 
obchodníkov. Obchodníci tak budú musieť o zákazníka zabojovať aj inak, ako len tvrdým tlakom na svojich dodávateľov v podobe 
zníženia odkupných cien.  
„Ekonomicky oprávnené náklady boli naposledy aktualizované v roku 2017, avšak ich analýza sa zrodila z iniciatívy Únie 
priemyselných pekárov a výsledný dokument, napriek tomu, že bol vypracovaný Výskumným ústavom ekonomiky 
poľnohospodárstva a pôdohospodárstva, nemal všeobecne záväzný charakter. Oficiálne a záväzné určenie ekonomicky 
oprávnených nákladov môže zásadným spôsobom zlepšiť postavenie potravinárov v potravinovom reťazci, keďže dohoda o cene 
pod ekonomicky oprávnenými nákladmi je v zmysle nového zákona o neprimeraných podmienkach výslovne zakázaná a je 
považovaná za nekalú obchodnú praktiku,“ dodala Lopúchová.  
Podľa pekárov sú oba právne predpisy - novela zákona o cenách v spojení s nedávno prijatým zákonom o neprimeraných 
podmienkach v obchode s potravinami s rovnakým dátumom účinnosti od 1. mája 2019 - vzorom aj pre ostatné krajiny v rámci EÚ, 
ktoré to so zlepšením postavenia potravinárov v potravinovom reťazci myslia vážne.  
Viac k témam: pekári, potraviny, slovenské potraviny  
Zdroj: Webnoviny.sk - Pekári vítajú schválenie novely o cenách, považujú ju za malé víťazstvo © SITA Všetky práva vyhradené.toc 
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BRATISLAVA 9. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenskí pekári hovoria po schválení poslaneckej novely zákona o cenách z dielne 
strany Most-Híd o malom víťazstve.  
 
 
Zlepšenie postavenia  
Na základe nej totiž získalo ministerstvo pôdohospodárstva kompetenciu záväzne stanovovať ekonomicky oprávnené náklady na 
určené druhy potravín, čím sa zabráni ich predaju pod výrobné náklady, po čom pekári volali už roky.  
Začiatkom apríla schválené znenie zákona má začať platiť už v máji tohto roka a pekári si od neho sľubujú zlepšenie postavenia 
potravinárov v potravinovom reťazci. Informovala o tom v utorok predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov 
(SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
„Od roku 2015 sme pravidelne volali po aktualizácii tohto zákona a sme radi, že novela bola schválená. Pekári sa totiž pri 
rokovaniach prevažne so zahraničnými obchodnými reťazcami dlhodobo stretávajú s ignorovaním svojich výrobných nákladov a pre 
zaistenie odbytu často pod tlakom pristupujú pri predaji základných pekárenských výrobkov, tradičného rožka a chleba, na také 
cenové podmienky, ktoré nepokrývajú ani náklady na ich výrobu. Preto vítame fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené 
náklady bude v kompetencii rezortu pôdohospodárstva ako nezávislého orgánu,“ uviedla Tatiana Lopúchová.  
 
Dominantné postavenie reťazcov  
Stanovenie minimálnych ekonomicky oprávnených nákladov môže podľa zväzu čiastočne potlačiť zneužívanie dominantného 
postavenia reťazcov na trhu. Podľa pekárov taktiež zrovnoprávňuje všetkých odberateľov a zabraňuje odlišným nákupným cenám u 
obchodníkov. Obchodníci tak budú musieť o zákazníka zabojovať aj inak, ako len tvrdým tlakom na svojich dodávateľov v podobe 
zníženia odkupných cien.  
„Ekonomicky oprávnené náklady boli naposledy aktualizované v roku 2017, avšak ich analýza sa zrodila z iniciatívy Únie 
priemyselných pekárov a výsledný dokument, napriek tomu, že bol vypracovaný Výskumným ústavom ekonomiky 
poľnohospodárstva a pôdohospodárstva, nemal všeobecne záväzný charakter. Oficiálne a záväzné určenie ekonomicky 
oprávnených nákladov môže zásadným spôsobom zlepšiť postavenie potravinárov v potravinovom reťazci, keďže dohoda o cene 
pod ekonomicky oprávnenými nákladmi je v zmysle nového zákona o neprimeraných podmienkach výslovne zakázaná a je 
považovaná za nekalú obchodnú praktiku,“ dodala Lopúchová.  
Podľa pekárov sú oba právne predpisy – novela zákona o cenách v spojení s nedávno prijatým zákonom o neprimeraných 
podmienkach v obchode s potravinami s rovnakým dátumom účinnosti od 1. mája 2019 – vzorom aj pre ostatné krajiny v rámci EÚ, 
ktoré to so zlepšením postavenia potravinárov v potravinovom reťazci myslia vážne.  
Viac k témam: pekári, potraviny, slovenské potraviny  
Zdroj: Webnoviny.sk – Pekári vítajú schválenie novely o cenách, považujú ju za malé víťazstvo © SITA Všetky práva vyhradené.toc 
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BRATISLAVA 9. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenskí pekári hovoria po schválení poslaneckej novely zákona o cenách z dielne 
strany Most-Híd o malom víťazstve.  
 
 
Zlepšenie postavenia  
Na základe nej totiž získalo ministerstvo pôdohospodárstva kompetenciu záväzne stanovovať ekonomicky oprávnené náklady na 
určené druhy potravín, čím sa zabráni ich predaju pod výrobné náklady, po čom pekári volali už roky.  
Začiatkom apríla schválené znenie zákona má začať platiť už v máji tohto roka a pekári si od neho sľubujú zlepšenie postavenia 
potravinárov v potravinovom reťazci. Informovala o tom v utorok predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov 
(SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
„Od roku 2015 sme pravidelne volali po aktualizácii tohto zákona a sme radi, že novela bola schválená. Pekári sa totiž pri 
rokovaniach prevažne so zahraničnými obchodnými reťazcami dlhodobo stretávajú s ignorovaním svojich výrobných nákladov a pre 
zaistenie odbytu často pod tlakom pristupujú pri predaji základných pekárenských výrobkov, tradičného rožka a chleba, na také 
cenové podmienky, ktoré nepokrývajú ani náklady na ich výrobu. Preto vítame fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené 
náklady bude v kompetencii rezortu pôdohospodárstva ako nezávislého orgánu,“ uviedla Tatiana Lopúchová.  
 
Dominantné postavenie reťazcov  
Stanovenie minimálnych ekonomicky oprávnených nákladov môže podľa zväzu čiastočne potlačiť zneužívanie dominantného 
postavenia reťazcov na trhu. Podľa pekárov taktiež zrovnoprávňuje všetkých odberateľov a zabraňuje odlišným nákupným cenám u 
obchodníkov. Obchodníci tak budú musieť o zákazníka zabojovať aj inak, ako len tvrdým tlakom na svojich dodávateľov v podobe 
zníženia odkupných cien.  
„Ekonomicky oprávnené náklady boli naposledy aktualizované v roku 2017, avšak ich analýza sa zrodila z iniciatívy Únie 
priemyselných pekárov a výsledný dokument, napriek tomu, že bol vypracovaný Výskumným ústavom ekonomiky 
poľnohospodárstva a pôdohospodárstva, nemal všeobecne záväzný charakter. Oficiálne a záväzné určenie ekonomicky 
oprávnených nákladov môže zásadným spôsobom zlepšiť postavenie potravinárov v potravinovom reťazci, keďže dohoda o cene 
pod ekonomicky oprávnenými nákladmi je v zmysle nového zákona o neprimeraných podmienkach výslovne zakázaná a je 
považovaná za nekalú obchodnú praktiku,“ dodala Lopúchová.  
Podľa pekárov sú oba právne predpisy – novela zákona o cenách v spojení s nedávno prijatým zákonom o neprimeraných 
podmienkach v obchode s potravinami s rovnakým dátumom účinnosti od 1. mája 2019 – vzorom aj pre ostatné krajiny v rámci EÚ, 
ktoré to so zlepšením postavenia potravinárov v potravinovom reťazci myslia vážne.  
Viac k témam: pekári, potraviny, slovenské potraviny  
Zdroj: Webnoviny.sk – Pekári vítajú schválenie novely o cenách, považujú ju za malé víťazstvo © SITA Všetky práva vyhradené.  
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BRATISLAVA 9. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenskí pekári hovoria po schválení poslaneckej novely zákona o cenách z dielne 
strany Most-Híd o malom víťazstve.  
 
 
Zlepšenie postavenia  
Na základe nej totiž získalo ministerstvo pôdohospodárstva kompetenciu záväzne stanovovať ekonomicky oprávnené náklady na 
určené druhy potravín, čím sa zabráni ich predaju pod výrobné náklady, po čom pekári volali už roky.  
Začiatkom apríla schválené znenie zákona má začať platiť už v máji tohto roka a pekári si od neho sľubujú zlepšenie postavenia 
potravinárov v potravinovom reťazci. Informovala o tom v utorok predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov 
(SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
„Od roku 2015 sme pravidelne volali po aktualizácii tohto zákona a sme radi, že novela bola schválená. Pekári sa totiž pri 
rokovaniach prevažne so zahraničnými obchodnými reťazcami dlhodobo stretávajú s ignorovaním svojich výrobných nákladov a pre 
zaistenie odbytu často pod tlakom pristupujú pri predaji základných pekárenských výrobkov, tradičného rožka a chleba, na také 
cenové podmienky, ktoré nepokrývajú ani náklady na ich výrobu. Preto vítame fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené 
náklady bude v kompetencii rezortu pôdohospodárstva ako nezávislého orgánu,“ uviedla Tatiana Lopúchová.  
 
Dominantné postavenie reťazcov  
Stanovenie minimálnych ekonomicky oprávnených nákladov môže podľa zväzu čiastočne potlačiť zneužívanie dominantného 
postavenia reťazcov na trhu. Podľa pekárov taktiež zrovnoprávňuje všetkých odberateľov a zabraňuje odlišným nákupným cenám u 
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obchodníkov. Obchodníci tak budú musieť o zákazníka zabojovať aj inak, ako len tvrdým tlakom na svojich dodávateľov v podobe 
zníženia odkupných cien.  
„Ekonomicky oprávnené náklady boli naposledy aktualizované v roku 2017, avšak ich analýza sa zrodila z iniciatívy Únie 
priemyselných pekárov a výsledný dokument, napriek tomu, že bol vypracovaný Výskumným ústavom ekonomiky 
poľnohospodárstva a pôdohospodárstva, nemal všeobecne záväzný charakter. Oficiálne a záväzné určenie ekonomicky 
oprávnených nákladov môže zásadným spôsobom zlepšiť postavenie potravinárov v potravinovom reťazci, keďže dohoda o cene 
pod ekonomicky oprávnenými nákladmi je v zmysle nového zákona o neprimeraných podmienkach výslovne zakázaná a je 
považovaná za nekalú obchodnú praktiku,“ dodala Lopúchová.  
Podľa pekárov sú oba právne predpisy – novela zákona o cenách v spojení s nedávno prijatým zákonom o neprimeraných 
podmienkach v obchode s potravinami s rovnakým dátumom účinnosti od 1. mája 2019 – vzorom aj pre ostatné krajiny v rámci EÚ, 
ktoré to so zlepšením postavenia potravinárov v potravinovom reťazci myslia vážne.  
9. apríla 2019toc 
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BRATISLAVA 9. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenskí pekári hovoria po schválení poslaneckej novely zákona o cenách z dielne 
strany Most-Híd o malom víťazstve.  
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Zlepšenie postavenia  
Na základe nej totiž získalo ministerstvo pôdohospodárstva kompetenciu záväzne stanovovať ekonomicky oprávnené náklady na 
určené druhy potravín, čím sa zabráni ich predaju pod výrobné náklady, po čom pekári volali už roky.  
Začiatkom apríla schválené znenie zákona má začať platiť už v máji tohto roka a pekári si od neho sľubujú zlepšenie postavenia 
potravinárov v potravinovom reťazci. Informovala o tom v utorok predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov 
(SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
„Od roku 2015 sme pravidelne volali po aktualizácii tohto zákona a sme radi, že novela bola schválená. Pekári sa totiž pri 
rokovaniach prevažne so zahraničnými obchodnými reťazcami dlhodobo stretávajú s ignorovaním svojich výrobných nákladov a pre 
zaistenie odbytu často pod tlakom pristupujú pri predaji základných pekárenských výrobkov, tradičného rožka a chleba, na také 
cenové podmienky, ktoré nepokrývajú ani náklady na ich výrobu. Preto vítame fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené 
náklady bude v kompetencii rezortu pôdohospodárstva ako nezávislého orgánu,“ uviedla Tatiana Lopúchová.  
 
Dominantné postavenie reťazcov  
Stanovenie minimálnych ekonomicky oprávnených nákladov môže podľa zväzu čiastočne potlačiť zneužívanie dominantného 
postavenia reťazcov na trhu. Podľa pekárov taktiež zrovnoprávňuje všetkých odberateľov a zabraňuje odlišným nákupným cenám u 
obchodníkov. Obchodníci tak budú musieť o zákazníka zabojovať aj inak, ako len tvrdým tlakom na svojich dodávateľov v podobe 
zníženia odkupných cien.  
„Ekonomicky oprávnené náklady boli naposledy aktualizované v roku 2017, avšak ich analýza sa zrodila z iniciatívy Únie 
priemyselných pekárov a výsledný dokument, napriek tomu, že bol vypracovaný Výskumným ústavom ekonomiky 
poľnohospodárstva a pôdohospodárstva, nemal všeobecne záväzný charakter. Oficiálne a záväzné určenie ekonomicky 
oprávnených nákladov môže zásadným spôsobom zlepšiť postavenie potravinárov v potravinovom reťazci, keďže dohoda o cene 
pod ekonomicky oprávnenými nákladmi je v zmysle nového zákona o neprimeraných podmienkach výslovne zakázaná a je 
považovaná za nekalú obchodnú praktiku,“ dodala Lopúchová.  
Podľa pekárov sú oba právne predpisy – novela zákona o cenách v spojení s nedávno prijatým zákonom o neprimeraných 
podmienkach v obchode s potravinami s rovnakým dátumom účinnosti od 1. mája 2019 – vzorom aj pre ostatné krajiny v rámci EÚ, 
ktoré to so zlepšením postavenia potravinárov v potravinovom reťazci myslia vážne.  
Viac k témam: pekári, potraviny, slovenské potraviny  
Zdroj: Webnoviny.sk – Pekári vítajú schválenie novely o cenách, považujú ju za malé víťazstvo © SITA Všetky práva vyhradené.  
9. apríla 2019toc 
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Bratislava 9. apríla (TASR) - Pekári vítajú fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené náklady bude v kompetencii rezortu 
pôdohospodárstva ako nezávislého orgánu.  
 
Uviedla to predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová, v reakcii na novelu 
zákona o cenách schválenú parlamentom.  
Slovenskí pekári podľa nej hovoria o malom víťazstve. Národná rada SR schválila poslaneckú novelu zákona o cenách, ktorá sa 
zrodila z iniciatívy predsedu výboru pre pôdohospodárstvo Petra Antala (Most-Híd). Na základe nej získalo Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR kompetenciu záväzne stanovovať ekonomicky oprávnené náklady na určené druhy 
potravín, čím sa zabráni ich predaju pod výrobné náklady. Upravené znenie zákona má začať platiť už v máji tohto roka.  
"Od roku 2015 sme pravidelne volali po aktualizácii tohto zákona a sme radi, že novela bola schválená. Pekári sa totiž pri 
rokovaniach prevažne so zahraničnými obchodnými reťazcami dlhodobo stretávajú s ignorovaním svojich výrobných nákladov a pre 
zaistenie odbytu často pod tlakom pristupujú pri predaji základných pekárenských výrobkov, tradičného rožka a chleba, na také 
cenové podmienky, ktoré nepokrývajú ani náklady na ich výrobu. Preto vítame fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené 
náklady bude v kompetencii rezortu pôdohospodárstva ako nezávislého orgánu," zdôraznila Lopúchová.  
Stanovenie minimálnych ekonomicky oprávnených nákladov podľa nej môže čiastočne potlačiť zneužívanie dominantného 
postavenia reťazcov na trhu. Podľa pekárov taktiež zrovnoprávňuje všetkých odberateľov a zabraňuje odlišným nákupným cenám u 
obchodníkov. Obchodníci tak budú musieť o zákazníka zabojovať aj inak, ako len tvrdým tlakom na svojich dodávateľov v podobe 
zníženia odkupných cien.  
"Ekonomicky oprávnené náklady boli naposledy aktualizované v roku 2017, avšak ich analýza sa zrodila z iniciatívy Únie 
priemyselných pekárov a výsledný dokument, napriek tomu, že bol vypracovaný Výskumným ústavom ekonomiky 
poľnohospodárstva a pôdohospodárstva, nemal všeobecne záväzný charakter. Oficiálne a záväzné určenie ekonomicky 
oprávnených nákladov môže zásadným spôsobom zlepšiť postavenie potravinárov v potravinovom reťazci, keďže dohoda o cene 
pod ekonomicky oprávnenými nákladmi je v zmysle nového zákona o neprimeraných podmienkach výslovne zakázaná a je 
považovaná za nekalú obchodnú praktiku," dodala Lopúchová.  
Podľa pekárov sú oba právne predpisy, a to novela zákona o cenách v spojení s nedávno prijatým zákonom o neprimeraných 
podmienkach v obchode s potravinami s rovnakým dátumom účinnosti od 1. mája 2019 vzorom aj pre ostatné krajiny v rámci EÚ, 
ktoré to so zlepšením postavenia potravinárov v potravinovom reťazci myslia skutočne vážne.toc 
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- Reklama -BRATISLAVA 9. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenskí pekári hovoria po schválení poslaneckej novely zákona o cenách z 
dielne strany Most-Híd o malom víťazstve.  
 
Zlepšenie postavenia  
Na základe nej totiž získalo ministerstvo pôdohospodárstva kompetenciu záväzne stanovovať ekonomicky oprávnené náklady na 
určené druhy potravín, čím sa zabráni ich predaju pod výrobné náklady, po čom pekári volali už roky.  
Začiatkom apríla schválené znenie zákona má začať platiť už v máji tohto roka a pekári si od neho sľubujú zlepšenie postavenia 
potravinárov v potravinovom reťazci. Informovala o tom v utorok predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov 
(SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
„Od roku 2015 sme pravidelne volali po aktualizácii tohto zákona a sme radi, že novela bola schválená. Pekári sa totiž pri 
rokovaniach prevažne so zahraničnými obchodnými reťazcami dlhodobo stretávajú s ignorovaním svojich výrobných nákladov a pre 
zaistenie odbytu často pod tlakom pristupujú pri predaji základných pekárenských výrobkov, tradičného rožka a chleba, na také 
cenové podmienky, ktoré nepokrývajú ani náklady na ich výrobu. Preto vítame fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené 
náklady bude v kompetencii rezortu pôdohospodárstva ako nezávislého orgánu,“ uviedla Tatiana Lopúchová.  
- Reklama -  
Dominantné postavenie reťazcov  
Stanovenie minimálnych ekonomicky oprávnených nákladov môže podľa zväzu čiastočne potlačiť zneužívanie dominantného 
postavenia reťazcov na trhu. Podľa pekárov taktiež zrovnoprávňuje všetkých odberateľov a zabraňuje odlišným nákupným cenám u 
obchodníkov. Obchodníci tak budú musieť o zákazníka zabojovať aj inak, ako len tvrdým tlakom na svojich dodávateľov v podobe 
zníženia odkupných cien.  
„Ekonomicky oprávnené náklady boli naposledy aktualizované v roku 2017, avšak ich analýza sa zrodila z iniciatívy Únie 
priemyselných pekárov a výsledný dokument, napriek tomu, že bol vypracovaný Výskumným ústavom ekonomiky 
poľnohospodárstva a pôdohospodárstva, nemal všeobecne záväzný charakter. Oficiálne a záväzné určenie ekonomicky 
oprávnených nákladov môže zásadným spôsobom zlepšiť postavenie potravinárov v potravinovom reťazci, keďže dohoda o cene 
pod ekonomicky oprávnenými nákladmi je v zmysle nového zákona o neprimeraných podmienkach výslovne zakázaná a je 
považovaná za nekalú obchodnú praktiku,“ dodala Lopúchová.  
Podľa pekárov sú oba právne predpisy – novela zákona o cenách v spojení s nedávno prijatým zákonom o neprimeraných 
podmienkach v obchode s potravinami s rovnakým dátumom účinnosti od 1. mája 2019 – vzorom aj pre ostatné krajiny v rámci EÚ, 
ktoré to so zlepšením postavenia potravinárov v potravinovom reťazci myslia vážne.  
Viac k témam: pekári, potraviny, slovenské potraviny  
Zdroj: Webnoviny.sk – Pekári vítajú schválenie novely o cenách, považujú ju za malé víťazstvo © SITA Všetky práva vyhradené.  
- Reklama -toc 
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Stanovenie minimálnych ekonomicky oprávnených nákladov môže podľa zväzu pekárov čiastočne potlačiť zneužívanie 
dominantného postavenia reťazcov na trhu.  
 
BRATISLAVA 9. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenskí pekári hovoria po schválení poslaneckej novely zákona o cenách z dielne strany 
Most-Híd o malom víťazstve.  
Na základe nej totiž získalo ministerstvo pôdohospodárstva kompetenciu záväzne stanovovať ekonomicky oprávnené náklady na 
určené druhy potravín, čím sa zabráni ich predaju pod výrobné náklady, po čom pekári volali už roky.  
Začiatkom apríla schválené znenie zákona má začať platiť už v máji tohto roka a pekári si od neho sľubujú zlepšenie postavenia 
potravinárov v potravinovom reťazci. Informovala o tom v utorok predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov 
(SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
„Od roku 2015 sme pravidelne volali po aktualizácii tohto zákona a sme radi, že novela bola schválená. Pekári sa totiž pri 
rokovaniach prevažne so zahraničnými obchodnými reťazcami dlhodobo stretávajú s ignorovaním svojich výrobných nákladov a pre 
zaistenie odbytu často pod tlakom pristupujú pri predaji základných pekárenských výrobkov, tradičného rožka a chleba, na také 
cenové podmienky, ktoré nepokrývajú ani náklady na ich výrobu. Preto vítame fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené 
náklady bude v kompetencii rezortu pôdohospodárstva ako nezávislého orgánu,“ uviedla Tatiana Lopúchová.  
Stanovenie minimálnych ekonomicky oprávnených nákladov môže podľa zväzu čiastočne potlačiť zneužívanie dominantného 
postavenia reťazcov na trhu. Podľa pekárov taktiež zrovnoprávňuje všetkých odberateľov a zabraňuje odlišným nákupným cenám u 
obchodníkov. Obchodníci tak budú musieť o zákazníka zabojovať aj inak, ako len tvrdým tlakom na svojich dodávateľov v podobe 
zníženia odkupných cien.  
„Ekonomicky oprávnené náklady boli naposledy aktualizované v roku 2017, avšak ich analýza sa zrodila z iniciatívy Únie 
priemyselných pekárov a výsledný dokument, napriek tomu, že bol vypracovaný Výskumným ústavom ekonomiky 
poľnohospodárstva a pôdohospodárstva, nemal všeobecne záväzný charakter. Oficiálne a záväzné určenie ekonomicky 
oprávnených nákladov môže zásadným spôsobom zlepšiť postavenie potravinárov v potravinovom reťazci, keďže dohoda o cene 
pod ekonomicky oprávnenými nákladmi je v zmysle nového zákona o neprimeraných podmienkach výslovne zakázaná a je 
považovaná za nekalú obchodnú praktiku,“ dodala Lopúchová.  
Podľa pekárov sú oba právne predpisy - novela zákona o cenách v spojení s nedávno prijatým zákonom o neprimeraných 
podmienkach v obchode s potravinami s rovnakým dátumom účinnosti od 1. mája 2019 - vzorom aj pre ostatné krajiny v rámci EÚ, 
ktoré to so zlepšením postavenia potravinárov v potravinovom reťazci myslia vážne.toc 
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BRATISLAVA 9. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenskí pekári hovoria po schválení poslaneckej novely zákona o cenách z dielne strany 
Most-Híd o malom víťazstve.  
 
Zlepšenie postavenia  
Na základe nej totiž získalo ministerstvo pôdohospodárstva kompetenciu záväzne stanovovať ekonomicky oprávnené náklady na 
určené druhy potravín, čím sa zabráni ich predaju pod výrobné náklady, po čom pekári volali už roky.  
Začiatkom apríla schválené znenie zákona má začať platiť už v máji tohto roka a pekári si od neho sľubujú zlepšenie postavenia 
potravinárov v potravinovom reťazci. Informovala o tom v utorok predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov 
(SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
„Od roku 2015 sme pravidelne volali po aktualizácii tohto zákona a sme radi, že novela bola schválená. Pekári sa totiž pri 
rokovaniach prevažne so zahraničnými obchodnými reťazcami dlhodobo stretávajú s ignorovaním svojich výrobných nákladov a pre 
zaistenie odbytu často pod tlakom pristupujú pri predaji základných pekárenských výrobkov, tradičného rožka a chleba, na také 
cenové podmienky, ktoré nepokrývajú ani náklady na ich výrobu. Preto vítame fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené 
náklady bude v kompetencii rezortu pôdohospodárstva ako nezávislého orgánu,“ uviedla Tatiana Lopúchová.  
Dominantné postavenie reťazcov  
Stanovenie minimálnych ekonomicky oprávnených nákladov môže podľa zväzu čiastočne potlačiť zneužívanie dominantného 
postavenia reťazcov na trhu. Podľa pekárov taktiež zrovnoprávňuje všetkých odberateľov a zabraňuje odlišným nákupným cenám u 
obchodníkov. Obchodníci tak budú musieť o zákazníka zabojovať aj inak, ako len tvrdým tlakom na svojich dodávateľov v podobe 
zníženia odkupných cien.  
„Ekonomicky oprávnené náklady boli naposledy aktualizované v roku 2017, avšak ich analýza sa zrodila z iniciatívy Únie 
priemyselných pekárov a výsledný dokument, napriek tomu, že bol vypracovaný Výskumným ústavom ekonomiky 
poľnohospodárstva a pôdohospodárstva, nemal všeobecne záväzný charakter. Oficiálne a záväzné určenie ekonomicky 
oprávnených nákladov môže zásadným spôsobom zlepšiť postavenie potravinárov v potravinovom reťazci, keďže dohoda o cene 
pod ekonomicky oprávnenými nákladmi je v zmysle nového zákona o neprimeraných podmienkach výslovne zakázaná a je 
považovaná za nekalú obchodnú praktiku,“ dodala Lopúchová.  
Podľa pekárov sú oba právne predpisy - novela zákona o cenách v spojení s nedávno prijatým zákonom o neprimeraných 
podmienkach v obchode s potravinami s rovnakým dátumom účinnosti od 1. mája 2019 - vzorom aj pre ostatné krajiny v rámci EÚ, 
ktoré to so zlepšením postavenia potravinárov v potravinovom reťazci myslia vážne.  
Viac k témam: pekári, potraviny, slovenské potraviny  
Zdroj: Webnoviny.sk - © SITA Všetky práva vyhradené.toc 
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BRATISLAVA 9. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenskí pekári hovoria po schválení poslaneckej novely zákona o cenách z dielne 
strany Most-Híd o malom víťazstve.  
 
 
Zlepšenie postavenia  
Na základe nej totiž získalo ministerstvo pôdohospodárstva kompetenciu záväzne stanovovať ekonomicky oprávnené náklady na 
určené druhy potravín, čím sa zabráni ich predaju pod výrobné náklady, po čom pekári volali už roky.  
Začiatkom apríla schválené znenie zákona má začať platiť už v máji tohto roka a pekári si od neho sľubujú zlepšenie postavenia 
potravinárov v potravinovom reťazci. Informovala o tom v utorok predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov 
(SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
„Od roku 2015 sme pravidelne volali po aktualizácii tohto zákona a sme radi, že novela bola schválená. Pekári sa totiž pri 
rokovaniach prevažne so zahraničnými obchodnými reťazcami dlhodobo stretávajú s ignorovaním svojich výrobných nákladov a pre 
zaistenie odbytu často pod tlakom pristupujú pri predaji základných pekárenských výrobkov, tradičného rožka a chleba, na také 
cenové podmienky, ktoré nepokrývajú ani náklady na ich výrobu. Preto vítame fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené 
náklady bude v kompetencii rezortu pôdohospodárstva ako nezávislého orgánu,“ uviedla Tatiana Lopúchová.  
 
Dominantné postavenie reťazcov  
Stanovenie minimálnych ekonomicky oprávnených nákladov môže podľa zväzu čiastočne potlačiť zneužívanie dominantného 
postavenia reťazcov na trhu. Podľa pekárov taktiež zrovnoprávňuje všetkých odberateľov a zabraňuje odlišným nákupným cenám u 
obchodníkov. Obchodníci tak budú musieť o zákazníka zabojovať aj inak, ako len tvrdým tlakom na svojich dodávateľov v podobe 
zníženia odkupných cien.  
„Ekonomicky oprávnené náklady boli naposledy aktualizované v roku 2017, avšak ich analýza sa zrodila z iniciatívy Únie 
priemyselných pekárov a výsledný dokument, napriek tomu, že bol vypracovaný Výskumným ústavom ekonomiky 
poľnohospodárstva a pôdohospodárstva, nemal všeobecne záväzný charakter. Oficiálne a záväzné určenie ekonomicky 
oprávnených nákladov môže zásadným spôsobom zlepšiť postavenie potravinárov v potravinovom reťazci, keďže dohoda o cene 
pod ekonomicky oprávnenými nákladmi je v zmysle nového zákona o neprimeraných podmienkach výslovne zakázaná a je 
považovaná za nekalú obchodnú praktiku,“ dodala Lopúchová.  
Podľa pekárov sú oba právne predpisy – novela zákona o cenách v spojení s nedávno prijatým zákonom o neprimeraných 
podmienkach v obchode s potravinami s rovnakým dátumom účinnosti od 1. mája 2019 – vzorom aj pre ostatné krajiny v rámci EÚ, 
ktoré to so zlepšením postavenia potravinárov v potravinovom reťazci myslia vážne.  
Viac k témam: pekári, potraviny, slovenské potraviny  
Zdroj: Webnoviny.sk – Pekári vítajú schválenie novely o cenách, považujú ju za malé víťazstvo © SITA Všetky práva vyhradené.  
9. apríla 2019toc 
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BRATISLAVA 9. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenskí pekári hovoria po schválení poslaneckej novely zákona o cenách z dielne 
strany Most-Híd o malom víťazstve.  
 
 
Zlepšenie postavenia  
Na základe nej totiž získalo ministerstvo pôdohospodárstva kompetenciu záväzne stanovovať ekonomicky oprávnené náklady na 
určené druhy potravín, čím sa zabráni ich predaju pod výrobné náklady, po čom pekári volali už roky.  
Začiatkom apríla schválené znenie zákona má začať platiť už v máji tohto roka a pekári si od neho sľubujú zlepšenie postavenia 
potravinárov v potravinovom reťazci. Informovala o tom v utorok predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov 
(SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
„Od roku 2015 sme pravidelne volali po aktualizácii tohto zákona a sme radi, že novela bola schválená. Pekári sa totiž pri 
rokovaniach prevažne so zahraničnými obchodnými reťazcami dlhodobo stretávajú s ignorovaním svojich výrobných nákladov a pre 
zaistenie odbytu často pod tlakom pristupujú pri predaji základných pekárenských výrobkov, tradičného rožka a chleba, na také 
cenové podmienky, ktoré nepokrývajú ani náklady na ich výrobu. Preto vítame fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené 
náklady bude v kompetencii rezortu pôdohospodárstva ako nezávislého orgánu,“ uviedla Tatiana Lopúchová.  
 
Dominantné postavenie reťazcov  
Stanovenie minimálnych ekonomicky oprávnených nákladov môže podľa zväzu čiastočne potlačiť zneužívanie dominantného 
postavenia reťazcov na trhu. Podľa pekárov taktiež zrovnoprávňuje všetkých odberateľov a zabraňuje odlišným nákupným cenám u 
obchodníkov. Obchodníci tak budú musieť o zákazníka zabojovať aj inak, ako len tvrdým tlakom na svojich dodávateľov v podobe 
zníženia odkupných cien.  
„Ekonomicky oprávnené náklady boli naposledy aktualizované v roku 2017, avšak ich analýza sa zrodila z iniciatívy Únie 
priemyselných pekárov a výsledný dokument, napriek tomu, že bol vypracovaný Výskumným ústavom ekonomiky 
poľnohospodárstva a pôdohospodárstva, nemal všeobecne záväzný charakter. Oficiálne a záväzné určenie ekonomicky 
oprávnených nákladov môže zásadným spôsobom zlepšiť postavenie potravinárov v potravinovom reťazci, keďže dohoda o cene 
pod ekonomicky oprávnenými nákladmi je v zmysle nového zákona o neprimeraných podmienkach výslovne zakázaná a je 
považovaná za nekalú obchodnú praktiku,“ dodala Lopúchová.  
Podľa pekárov sú oba právne predpisy – novela zákona o cenách v spojení s nedávno prijatým zákonom o neprimeraných 
podmienkach v obchode s potravinami s rovnakým dátumom účinnosti od 1. mája 2019 – vzorom aj pre ostatné krajiny v rámci EÚ, 
ktoré to so zlepšením postavenia potravinárov v potravinovom reťazci myslia vážne.  
Viac k témam: pekári, potraviny, slovenské potraviny  
Zdroj: Webnoviny.sk – Pekári vítajú schválenie novely o cenách, považujú ju za malé víťazstvo © SITA Všetky práva vyhradené.toc 
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BRATISLAVA 9. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenskí pekári hovoria po schválení poslaneckej novely zákona o cenách z dielne strany 
Most-Híd o malom víťazstve.  
 
Zlepšenie postavenia  
Na základe nej totiž získalo ministerstvo pôdohospodárstva kompetenciu záväzne stanovovať ekonomicky oprávnené náklady na 
určené druhy potravín, čím sa zabráni ich predaju pod výrobné náklady, po čom pekári volali už roky.  
Začiatkom apríla schválené znenie zákona má začať platiť už v máji tohto roka a pekári si od neho sľubujú zlepšenie postavenia 
potravinárov v potravinovom reťazci. Informovala o tom v utorok predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov 
(SZPCC) Tatiana Lopúchová.  
„Od roku 2015 sme pravidelne volali po aktualizácii tohto zákona a sme radi, že novela bola schválená. Pekári sa totiž pri 
rokovaniach prevažne so zahraničnými obchodnými reťazcami dlhodobo stretávajú s ignorovaním svojich výrobných nákladov a pre 
zaistenie odbytu často pod tlakom pristupujú pri predaji základných pekárenských výrobkov, tradičného rožka a chleba, na také 
cenové podmienky, ktoré nepokrývajú ani náklady na ich výrobu. Preto vítame fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené 
náklady bude v kompetencii rezortu pôdohospodárstva ako nezávislého orgánu,“ uviedla Tatiana Lopúchová.  
Dominantné postavenie reťazcov  
Stanovenie minimálnych ekonomicky oprávnených nákladov môže podľa zväzu čiastočne potlačiť zneužívanie dominantného 
postavenia reťazcov na trhu. Podľa pekárov taktiež zrovnoprávňuje všetkých odberateľov a zabraňuje odlišným nákupným cenám u 
obchodníkov. Obchodníci tak budú musieť o zákazníka zabojovať aj inak, ako len tvrdým tlakom na svojich dodávateľov v podobe 
zníženia odkupných cien.  
„Ekonomicky oprávnené náklady boli naposledy aktualizované v roku 2017, avšak ich analýza sa zrodila z iniciatívy Únie 
priemyselných pekárov a výsledný dokument, napriek tomu, že bol vypracovaný Výskumným ústavom ekonomiky 
poľnohospodárstva a pôdohospodárstva, nemal všeobecne záväzný charakter. Oficiálne a záväzné určenie ekonomicky 
oprávnených nákladov môže zásadným spôsobom zlepšiť postavenie potravinárov v potravinovom reťazci, keďže dohoda o cene 
pod ekonomicky oprávnenými nákladmi je v zmysle nového zákona o neprimeraných podmienkach výslovne zakázaná a je 
považovaná za nekalú obchodnú praktiku,“ dodala Lopúchová.  
Podľa pekárov sú oba právne predpisy - novela zákona o cenách v spojení s nedávno prijatým zákonom o neprimeraných 
podmienkach v obchode s potravinami s rovnakým dátumom účinnosti od 1. mája 2019 - vzorom aj pre ostatné krajiny v rámci EÚ, 
ktoré to so zlepšením postavenia potravinárov v potravinovom reťazci myslia vážne.  
Viac k témam: pekári, potraviny, slovenské potraviny  
Zdroj: Webnoviny.sk - © SITA Všetky práva vyhradené.toc 
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Denisa Čimová  

V decembri schválili poslanci zákon o osobitnom odvode pre reťazce, ktorý pochádzal z dielne poslancov SNS, v januári 2019 
nadobudol účinnosť. Pred týždňom však Európska komisia požiadala, aby Slovensko účinnosť zákona pozastavilo, kým neprešetrí, 
či je zákon v súlade s európskymi pravidlami, a dva dni nato poslanci 141 hlasmi schválili ďalší návrh poslancov SNS, teraz na 
zrušenie zákona o osobitnom odvode pre reťazce. V pondelok podpísal súhlas so zrušením odvodu prezident, zákon sa končí dňom 
zverejnenia v Zbierke zákonov.  
 
Pýtali sme sa odborníkov z oblasti potravinárskej výroby, ale aj zamestnávateľov a analytikov, čo hovoria na zrušenie odvodu, ako 
aj na spôsob, akým sa to udialo. Takisto nás zaujímalo, či si myslia, že sa zrušenie odvodu premietne do cien potravín.  
 
1. Aká je vaša reakcia na to, že parlament schválil zrušenie odvodu pre reťazce?  
 
2. Čo hovoríte na spôsob, akým bolo zrušenie odvodu schválené? Neschvaľoval sa pôvodne predložený opozičný návrh zákona, 
SNS urobila jeho kópiu, prerokúvala sa tá v skrátenom konaní?  
 
3. Znížia sa podľa vás po zrušení odvodu ceny potravín, ktoré sa v januári zvýšili?  
 
 
 
 
Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory  
 
 
1. Akceptujeme rozhodnutie Národnej rady SR o zrušení osobitného odvodu pre obchodné reťazce. Naši poľnohospodári a 
potravinári mali z osobitného odvodu získať finančné prostriedky na zlepšenie svojho postavenia. Oceňujeme preto, že aj napriek 
jeho zrušeniu vláda našla na tento rok pre agropotravinársky sektor 80 miliónov eur. Veríme, že v ďalších rokoch sa nájde spôsob, 
akým bude naše agropotravinárstvo koncepčne podporované tak, ako je to aj v okolitých krajinách.  
 
2. SPPK neprináleží hodnotiť, akým spôsobom bol zákon zrušený. Akceptujeme toto rozhodnutie a veríme, že otvorená 
celospoločenská diskusia o nerovnováhe v agropotravinárskej vertikále bude pokračovať.  
 
3. Obchodné reťazce avizovali zvyšovanie cien potravín práve z dôvodu zavedenia osobitného odvodu. Zrušenie tohto nariadenia 
by sa preto malo čiastkovo ukázať aj na cenách potravín. Znižovanie cien potravín však nie je v súlade s aktuálnou situáciou v 
oblasti prijímania rôznych opatrení, ktoré navyšujú náklady našim výrobcom. Ide napríklad o zvyšovanie nákladov za energie, 
zvýšenie minimálnej mzdy či poplatkov za prácu cez víkend, počas sviatkov a v noci.  
 
 
 
 
 
Martin Hošták, Republiková únia zamestnávateľov  
 
 
1. Zrušenie vítame. Odvod bol podľa nás v kolízii s viacerými právnymi predpismi vrátane Ústavy SR.  
 
2. Už prijatie uvedeného zákona bolo pochybné. Bol obídený štandardný legislatívny proces, neboli analyzované jeho vplyvy (v 
predložených materiáloch predkladateľ napríklad vôbec neuvádzal, aký výber z odvodu sa očakáva a aký bude mať vplyv na 
dotknutý sektor). Takže forme zrušenia sa už čudovať nemožno.  
 
3. Konkurenčný boj má potenciál stlačiť ceny niektorých potravín. Uvidí sa však v praxi.  
 
 
Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov  
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1. Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov vníma osobitný odvod ako jednu, nie však jedinú legislatívnu iniciatívu, ktorej 
cieľom má byť zlepšenie postavenia potravinárov v potravinovom reťazci. Medzi ďalšie účinné opatrenia patrí schválený zákon o 
neprimeraných podmienkach a zákon o cenách. Rozhodnutie o zrušení osobitného odvodu rešpektujeme.  
 
2. Rešpektujeme zrušenie osobitného odvodu.  
 
3. Nie, nemyslím si to, môžem však hovoriť len za pekárenské produkty. Cena základného pekárenského segmentu na pultoch 
predajní je už dlhodobo veľmi nízka a pekári dlhodobo volajú po zvýšení cien. Aj pri nízkych cenách na pultoch si chce obchodník 
zachovať svoju maržu, v dôsledku čoho sú slabší dodávatelia často, v snahe zachovania odbytu, dotlačení do veľmi nízkych 
odbytových cien, ktoré nepokrývajú pri základných výrobkoch (rožok, chlieb) ani len náklady na výrobu. Aktuálne plánujú viacerí 
pekári opäť otvárať cenové rokovania s obchodnými reťazcami, pretože ceny surovín a mzdové náklady neustále rastú.  
 
 
 
 
 
Tomáš Malatinský, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení  
 
 
1. Vítame, že sa otvorila spoločenská diskusia o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch v potravinárskom sektore, v ktorej treba na 
odbornej úrovni pokračovať. Boli sme prekvapení, že taký závažný návrh zákona, ktorý mal vplyv nielen na reťazce, ale aj na 
zamestnanosť, investície a zrejme aj ceny výrobkov a na rozpočty domácností, neprešiel ani len riadnym pripomienkovým konaním. 
Predložila ho skupina šiestich poslancov priamo na rokovanie parlamentu. Uvedenú problematiku treba riešiť, ale nie s nástrojmi, 
ktoré boli navrhnuté.  
 
Zavedenie odvodu pre reťazce v navrhnutej podobe sme považovali za neštandardné a nesystémové riešenie problémov 
poľnohospodárstva a potravinárstva. Na maloobchodnom trhu s potravinami nie je férové podnikateľské prostredie a táto situácia je 
pre domácich farmárov a výrobcov potravín z dlhodobého hľadiska neudržateľná. Agropotravinárska vertikála „farmár – spracovateľ 
– obchod“ je nevyvážená, charakteristická nečestnými praktikami reťazcov, zneužívaním ich enormnej ekonomickej sily, 
nerovnomerným prerozdelením marže a prostredníctvom cenového diktátu reťazcov vytváraním tlaku na znižovanie kvality alebo 
likvidáciu lokálnych výrobcov, resp. tradičných slovenských značiek. AZZZ považuje za neakceptovateľné, ak sú na slovenskom trhu 
zámerne vyššími maržami reťazcov diskriminované domáce potraviny a ak sú nariadením z materskej krajiny reťazca 
uprednostňovaní tamojší dodávatelia na úkor slovenských. Zastávame názor, že slovenský maloobchodný trh s potravinami by mal 
fungovať tak, aby dával poctivú šancu a príležitosť všetkým účastníkom agropotravinárskej vertikály. Treba vytvoriť také podmienky, 
aby mohli malovýrobcovia predávať z dvora, bez zbytočných legislatívnych záťaží. Je dôležité nastaviť rovnováhu v dodávateľsko-
odberateľských vzťahoch, aby nemuseli ísť do reťazcov za nevýhodných podmienok.  
 
2. Tak ako sme uviedli v prvej odpovedi, že akou rýchlosťou bol prijatý odvod – bez riadneho pripomienkového konania a odbornej 
diskusie, prekvapila nás aj rýchlosť, akou bol tento odvod zrušený.  
 
3. Netrúfame si predpovedať, o cenách rozhoduje trh.  
 
 
Martin Vlachynský, analytik INESS  
 
 
1. Tento zákon bol taký zlý vo viacerých ohľadoch, že opatrenie Európskej komisie bolo už len ranou z milosti, akousi príležitosťou 
zo zákona džentlmensky vycúvať. No rýchlosť, akou tento zákon padol, ma predsa len prekvapila. Zlé zákony zvyknú na Slovensku 
ich predkladatelia brániť zubami-nechtami.  
 
2. Som rád, že to máme za sebou, legislatívny proces zrušenia neviem posúdiť. Z pohľadu spotrebiteľa je to nepodstatné.  
 
3. Nie. Nikto nikdy netvrdil, že za rast cien môže len odvod. Odhady hovorili zhruba o tretinovom príspevku k rastu. Ak chcú politici 
testovať svoj „nákupný košík“, mali by znížiť aj minimálnu mzdu, zrušiť zvýšené príplatky, rekreačné poukazy, zákon o 
neprimeraných podmienkach a ďalšie. Zrušenie odvodu však spomalí nárast cien. Bohužiaľ, voličovi sa to bude ťažko posudzovať. 
Plný dosah odvodu sa zďaleka nestihol rozvinúť (ak by sa naplnili rozpočtové predpoklady, bol by ešte asi dvakrát až trikrát väčší). 
O pár mesiacov sa preto možno dočkáme víťazoslávnej tlačovky politikov, že „aha, ceny aj tak narástli o 3 %“, pričom, ak by 
existoval odvod, narástli by možno o 5 %.  
 
 
Peter Serina, výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska  
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1. Vidím vec v dvoch rovinách, prvá je ekonomická, stalo sa dobre, že tento paškvil zasahujúci do slobodného trhu bol zrušený. 
Druhá rovina je legislatívno-právna a týka sa aj funkčnosti štátu. Je naozaj nešťastím, akým spôsobom súčasná vládna koalícia 
prijíma zákony. Ide o nekoncepčné, neodborné prijímanie legislatívy, ktorá prináša všetkým, nielen podnikateľom, viac škody ako 
úžitku. Ide o úpadok parlamentarizmu, ktorý sa už neprejavuje len v Národnej rade, ale má negatívne dosahy na celú spoločnosť.  
 
2. V zásade ide o symptóm úpadku, o ktorom píšem vyššie.  
 
3. Podľa vládnej koalície k žiadnemu zdraženiu potravín z dôvodu odvodu nedošlo. Tak to aspoň tvrdili pred dvoma-troma 
mesiacmi. Nie je zrejmé, ako môže dôjsť k zníženiu niečoho, čo sa podľa koalície nezvýšilo. Ceny a ich výšku určí trh a 
konkurencia. Uvidíme, až budú nové dáta.toc 

  

 

Pekári vítajú prijatie novely zákona o cenách  
Dátum: 09.04.2019 
Zdroj: polnoinfo.sk  
Strana:  
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Pekári vítajú fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené náklady bude v kompetencii rezortu pôdohospodárstva ako 
nezávislého orgánu. Uviedla to predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová, v 
reakcii na novelu zákona o cenách schválenú parlamentom.  
 
Slovenskí pekári podľa nej hovoria o malom víťazstve. Národná rada SR schválila poslaneckú novelu zákona o cenách, ktorá sa 
zrodila z iniciatívy predsedu výboru pre pôdohospodárstvo Petra Antala (Most-Híd). Na základe nej získalo Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR kompetenciu záväzne stanovovať ekonomicky oprávnené náklady na určené druhy 
potravín, čím sa zabráni ich predaju pod výrobné náklady. Upravené znenie zákona má začať platiť už v máji tohto roka.  
Pekári: Obchodníci budú musieť o zákazníka zabojovať aj inak, ako len tvrdým tlakom na dodávateľov  
„Od roku 2015 sme pravidelne volali po aktualizácii tohto zákona a sme radi, že novela bola schválená. Pekári sa totiž pri 
rokovaniach prevažne so zahraničnými obchodnými reťazcami dlhodobo stretávajú s ignorovaním svojich výrobných nákladov a pre 
zaistenie odbytu často pod tlakom pristupujú pri predaji základných pekárenských výrobkov, tradičného rožka a chleba, na také 
cenové podmienky, ktoré nepokrývajú ani náklady na ich výrobu. Preto vítame fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené 
náklady bude v kompetencii rezortu pôdohospodárstva ako nezávislého orgánu,“ zdôraznila Lopúchová.  
Stanovenie minimálnych ekonomicky oprávnených nákladov podľa nej môže čiastočne potlačiť zneužívanie dominantného 
postavenia reťazcov na trhu. Podľa pekárov taktiež zrovnoprávňuje všetkých odberateľov a zabraňuje odlišným nákupným cenám u 
obchodníkov. Obchodníci tak budú musieť o zákazníka zabojovať aj inak, ako len tvrdým tlakom na svojich dodávateľov v podobe 
zníženia odkupných cien.  
 
Pekári dávajú našu legislatívu za vzor aj pre ostatné krajiny v rámci EÚ  
„Ekonomicky oprávnené náklady boli naposledy aktualizované v roku 2017, avšak ich analýza sa zrodila z iniciatívy Únie 
priemyselných pekárov a výsledný dokument, napriek tomu, že bol vypracovaný Výskumným ústavom ekonomiky 
poľnohospodárstva a pôdohospodárstva, nemal všeobecne záväzný charakter. Oficiálne a záväzné určenie ekonomicky 
oprávnených nákladov môže zásadným spôsobom zlepšiť postavenie potravinárov v potravinovom reťazci, keďže dohoda o cene 
pod ekonomicky oprávnenými nákladmi je v zmysle nového zákona o neprimeraných podmienkach výslovne zakázaná a je 
považovaná za nekalú obchodnú praktiku,“ dodala Lopúchová.  
Podľa pekárov sú oba právne predpisy, a to novela zákona o cenách v spojení s nedávno prijatým zákonom o neprimeraných 
podmienkach v obchode s potravinami s rovnakým dátumom účinnosti od 1. mája 2019 vzorom aj pre ostatné krajiny v rámci EÚ, 
ktoré to so zlepšením postavenia potravinárov v potravinovom reťazci myslia skutočne vážne.  
Autor článku: TASR  
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sktoc 

  

 

https://polnoinfo.sk/pekari-vitaju-prijatie-novely-zakona-o-cenach/
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Dátum: 09.04.2019 
Zdroj: Tasr  
Strana:  
Originál:  

 
Bratislava 9. apríla (TASR) - Pekári vítajú fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené náklady bude v kompetencii rezortu 
pôdohospodárstva ako nezávislého orgánu. Uviedla to predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) 
Tatiana Lopúchová, v reakcii na novelu zákona o cenách schválenú parlamentom. Slovenskí pekári podla nej hovoria o malom 
víťazstve. Národná rada SR schválila poslaneckú novelu zákona o cenách, ktorá sa zrodila z iniciatívy predsedu výboru pre 
pôdohospodárstvo Petra Antala (Most-Híd). Na základe nej získalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR 
kompetenciu záväzne stanovovať ekonomicky oprávnené náklady na určené druhy potravín, čím sa zabráni ich predaju pod 
výrobné náklady. Upravené znenie zákona má začať platiť už v máji tohto roka.  
"Od roku 2015 sme pravidelne volali po aktualizácii tohto zákona a sme radi, že novela bola schválená. Pekári sa totiž pri 
rokovaniach prevažne so zahraničnými obchodnými reťazcami dlhodobo stretávajú s ignorovaním svojich výrobných nákladov a pre 
zaistenie odbytu často pod tlakom pristupujú pri predaji základných  
pekárenských výrobkov, tradičného rožka a chleba, na také cenové podmienky, ktoré nepokrývajú ani náklady na ich výrobu. Preto 
vítame fakt, že oprávnenie určovať ekonomicky oprávnené náklady bude v kompetencii rezortu pôdohospodárstva ako nezávislého 
orgánu," zdôraznila Lopúchová.  
Stanovenie minimálnych ekonomicky oprávnených nákladov podla nej môže čiastočne potlačiť zneužívanie dominantného 
postavenia reťazcov na trhu. Podla pekárov taktiež zrovnoprávňuje všetkých odberatelov a zabraňuje odlišným nákupným cenám u 
obchodníkov. Obchodníci tak budú musieť o zákazníka zabojovať aj inak, ako len tvrdým tlakom na svojich dodávatelov v podobe 
zníženia odkupných cien.  
"Ekonomicky oprávnené náklady boli naposledy aktualizované v roku 2017, avšak ich analýza sa zrodila z iniciatívy Únie  
priemyselných pekárov a výsledný dokument, napriek tomu, že bol vypracovaný Výskumným ústavom ekonomiky 
polnohospodárstva  
a pôdohospodárstva, nemal všeobecne záväzný charakter. Oficiálne a záväzné určenie ekonomicky oprávnených nákladov môže 
zásadným spôsobom zlepšiť postavenie potravinárov v potravinovom reťazci, keďže dohoda o cene pod ekonomicky oprávnenými 
nákladmi je v zmysle nového zákona o neprimeraných podmienkach výslovne zakázaná a je považovaná za nekalú obchodnú 
praktiku," dodala Lopúchová.  
Podla pekárov sú oba právne predpisy, a to novela zákona o cenách v spojení s nedávno prijatým zákonom o neprimeraných 
podmienkach v obchode s potravinami s rovnakým dátumom účinnosti od 1. mája 2019 vzorom aj pre ostatné krajiny v rámci EÚ, 
ktoré to so zlepšením postavenia potravinárov v potravinovom reťazci myslia skutočne vážne.  
 
 
jal miatoc 

  

 

Zo Zväzu obchodu SR  
Dátum: 09.04.2019 
Zdroj: Tovar & predaj  
Strana: 55 
Originál:  

 
Tabaková sekcia: Výrobcovia, distribútori a predajcovia tabakových výrobkov sa pripravujú na veľkú zmenu  
 
20. mája tohto roku vstúpia do platnosti ďalšie ustanovenia európskej Smernice 2015/40/EU. Tie zavádzajú nový systém 
vysledovateľnosti a dohľadateľnosti tabakových výrobkov pre celú Európsku úniu. V počiatočnom období bude systém slúžiť len na 
vyhľadávanie a sledovanie cigariet a tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet. Na ostatné výrobky bude platiť o päť rokov neskôr, 
od 20. mája 2024. Celá právna úprava má slúžiť najmä v boji proti nezákonnému obchodu s tabakovými výrobkami.  
Podľa smernice budú musieť všetky subjekty, počnúc výrobcom až po veľkoobchod, ktorý bezprostredne predchádza prvej 
maloobchodnej predajni, zaznamenávať pohyb všetkých spotrebiteľských balení tabakových výrobkov. Zabezpečí to jedinečný 
identifikátor každého výrobku. Tento umožní sledovať každú podrobnosť pri výrobe a distribúcii: • dátum a miesto výroby; • výrobnú 
jednotku; • stroj používaný pri výrobe  
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tabakového výrobku; • výrobnú smenu alebo čas výroby; • popis výrobku; • zamýšľaný trh pre maloobchodný predaj; • zamýšľanú 
trasu prepravy; • dovozcu v prípade dovozu do EÚ; • celú trasu prepravy z výrobného závodu k prvému maloobchodnému 
predajcovi, vrátane všetkých skladov, dátum prepravy, miesto určenia, miesto odoslania a príjemcu; • totožnosť všetkých 
odberateľov od výrobnej prevádzky po prvú maloobchodnú prevádzku; • faktúru, číslo objednávky a údaje o platbe všetkých 
odberateľov od výrobného podniku po prvú maloobchodnú prevádzku.  
Identifikátor musí byť neodstrániteľne vytlačený alebo pripevnený, nesmie byť zmazateľný alebo žiadnym spôsobom zakrytý alebo 
prerušený. Nové ustanovenia smernice bolo potrebné transponovat' aj do Zákona 89/2016 Z.z. o výrobe, označovaní a predaji 
tabakových výrobkov.  
Pri príprave na tento zložitý, administratívne aj finančne náročný proces, pomáha členom Zväzu obchodu SR Tabaková sekcia. 
Vedie ju Igor Ormandy, ktorý je zároveň generálnym riaditeľom distribučnej spoločnosti Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s.  
Okrem prípravy na systém sledovateľnosti sekcia pravidelne analyzuje a monitoruje aj ďalšie legislatívne procesy v oblasti národnej 
a európskej legislatívy týkajúcej sa tabakových výrobkov a zbližovania právnych a správnych predpisov členských štátov v tejto 
oblasti. Sleduje najmä súvisiacu daňovú problematiku, otázky bezpečnosti tabakových výrobkov vrátane režimu zdravotných 
varovaní a v súčasnosti aj problematiku elektronických cigariet. V prípade potreby Tabaková sekcia zabezpečuje aj vzdelávanie pre 
členov Zväzu prostredníctvom odborných seminárov. Naposledy to bol seminár k Smernici o sledovateľnosti tabakových výrobkov 
vo februári tohto roku.  
 
AKTUÁLNE PRE VÁS • Blahoželáme prezidentovi ZO SR Martinovi Katriakovi k životnému jubileu (2. apríla) • Slovenský zväz 
pekárov, cestovinárov a cukrárov v SR udelil Zväzu obchodu SR v marci ocenenie Za podporu poctivého obchodu na Slovensku • 
Zväz obchodu SR oslávi dve významné jubileá: 25. výročie vzniku prvej obchodníckej organizácie AVODIS a 20. výročie vzniku 
združenia v terajšej podobe Pripravujeme: • Valné zhromaždenie ZO SR 15. mája 2019, hotel Senec, Slnečné jazerá - sever, 903 
01 Senec, v nadväznosti na konferenciu TaPCON 14. mája 2019 • 2. časť seminára k sledovateľnosti tabakových výrobkov a 
implementácii nových zákonných predpisov: zákona a vykonávacej vyhláške (účasť na seminári je pre členov ZO SR bezplatná) * 
*Presné termíny a miesta podujatí budú zverejnené na: www.biznis.sk  
 
Zväz obchodu SR Kontakt: Zväz obchodu SR Bajkalská 1496/25 827 18 Bratislava-Ružinov Tel.: +421 258 233 224 +421 258 233 
226 E-mail: sekretariat@biznis.sk gs@biznis.sk www.biznis.sktoc 
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Peniaze od reťazcov nebudú, potravinári však chcú sľúbených 80 
miliónov eur  
Dátum: 04.04.2019 
Zdroj: pravda.sk  
Strana:  
Originál: URL  

 
SITA  

Slovenskí potravinári rešpektujú návrh predsedu parlamentu Andreja Danka na zrušenie osobitného odvodu obchodných reťazcov v 
skrátenom legislatívnom konaní. Významná časť z 80 miliónov eur, ktoré mali byť vyzbierané cez odvod ročne, mala smerovať 
práve k nim. Potravinári však veria vo vyplatenie sľubovanej podpory zo štátneho rozpočtu aj napriek zrušeniu odvodu.  
 
Vo vzťahu k obchodným reťazcom konštatujú, že k vyrovnaniu vzťahov v dodávateľsko-odberateľskom reťazci majú pomôcť najmä 
opatrenia EÚ a zákony SR.  
Utorkové vystúpenie predsedu parlamentu Andreja Danka k zrušeniu zákona o osobitnom odvode podľa generálneho riaditeľa 
Levických mliekarní Mariána Šoltyho určitým spôsobom ukázalo, že nebol úplne dobre pripravený. „Samotní predkladatelia asi cítili, 
že jeho možné dlhodobé prežitie nebolo reálne,"reagoval na návrh zrušenia odvodu Šolty, ktorý je aj podpredsedom Slovenskej 
poľnohospodárskej a potravinárskej komory. „Agropotravinári sú na jednej lodi. Veríme, že sľubované peniaze dostaneme bez 
ohľadu na zrušenie odvodu. Inak by vláda ukázala, že jej záujem o agropotravinárstvo nie je skutočný,“ dodal Šolty.  
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) vnímal osobitný odvod ako jednu, nie však jedinú legislatívnu iniciatívu, 
ktorej cieľom má byť zlepšenie postavenia potravinárov v potravinovom reťazci. Rozhodnutie o zrušení osobitného odvodu SZPCC 
rešpektuje.  
„Alokácia verejných zdrojov je súčasťou schváleného štátneho rozpočtu, čo v praxi znamená, že sľubovaná podpora 80 mil. eur by 
mala byť aj napriek zrušeniu odvodu reálna,“ povedal podpredseda rady pekárov SR Viktor Gumán.  
Slovenské cukrovary považujú návrh na zrušenie odvodu za zlú správu pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov. “Veríme, 
že aj bez odvodu je vyplatenie sľubovanej podpory pre potravinárov reálne, pretože stav v agropotravinárskom sektore je po rokoch 
zanedbávania zo strany bývalých vlád SR kritický. Všetkých odporcov zákona o osobitnom odvode mal presvedčiť o jeho ponechaní 
argument o aktuálne 40-percentnom podiele slovenských potravín na pultoch obchodných reťazcov, ako i záporné saldo obchodnej 
bilancie s potravinárskymi komoditami vo výške 1,5 miliardy eur,” uviedol PR Director Slovenských cukrovarov Dušan Janíček.  
Potravinárska komora Slovenska (PKS) rešpektuje prijaté predbežné opatrenie Európskej komisie v súvislosti s osobitným 
odvodom, čo v podstate viedlo k návrhu na zrušenie odvodu od Andreja Danka. “Už počas predchádzajúceho obdobia boli 
medializované informácie, že zákon o špeciálnom odvode obchodných reťazcov môže byť v rozpore s európskou legislatívou,” 
povedala riaditeľka PKS Jana Venhartová.  
Väčšina potravinárov tiež potvrdila, že pociťuje dominantné postavenie obchodných reťazcov. “Producenti potravín sú pod 
obrovským tlakom silných obchodných reťazcov. Európska únia vyvíja úsilie za zrovnoprávnenie odberateľsko-dodávateľských 
vzťahov. Len EÚ je schopná zaujať také stanovisko, ktoré by bolo v prospech oboch strán. Vidíme to na príklade roamingu u 
telekomunikačných operátorov. EÚ musí v potravinárskych vzťahoch ukázať svoju silu ako pri telekomunikáciách a dať 
odberateľsko-dodávateľké vzťahy do balansu. Zabezpečila by tak rovnováhu nielen na Slovensku, ale aj v celej únii. Ak 50 % 
všetkých prostriedkov EÚ ide na podporu poľnohospodárstva, boli by to doslova vyhodené peniaze, ak sa vzťahy v obchode s 
potravinami nezmenia,“ podotkol Šolty.  
SZPCC považuje za účinné opatrenie na podporu potravinárstva schválený zákon o neprimeraných podmienkach a aktuálne 
schválený zákon o cenách. „Jedným zo spôsobov ozdravenia potravinárskeho priemyslu je práve zásah štátu v podobe prijatia a 
implementácie vyššie uvádzaných legislatívnych zmien. Zamedzenie zneužívania dominantného postavenia v potravinovej vertikále, 
dôsledné dodržiavanie zákazu predaja pod ekonomicky oprávnené náklady, eliminácia nekalých obchodných praktík – toto sú 
nástroje na účinnú pomoc potravinárom,“ povedal Viktor Gumán. Typickým príkladom zneužívania dominantného postavenia v 
dodávateľsko-odberateľskom reťazci je podľa SZPCC napríklad vynucovanie neprimeraných obchodných podmienok, vrátane cien, 
odmietanie dodávok, viazanie uzatvárania zmlúv na rôzne dodatočné plnenia.  
Slovenské cukrovary tvrdia, že obchodné reťazce dlhodobo zneužívajú svoju ekonomickú silu a dominantnú pozíciu na trhu. 
“Argumentácia ministerky pôdohospodárstva SR Matečnej, ako i poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv o potrebe 
nápravy vo vzájomných dodávateľsko-odberateľských vzťahoch medzi obchodnými reťazcami a výrobcami potravín vychádza z 
reality a je správna,” ozrejmil Janíček.  
V tomto období prebiehajú podľa Potravinárskej komory Slovenska (PKS) ročné rokovania obchodných podmienok medzi 
dodávateľmi a odberateľmi, pričom dodávatelia zaznamenávajú požiadavky obchodných reťazcov na zníženie kúpnej ceny 
dodávaných výrobkov, resp. sa stávajú situácie, kedy obchodné reťazce neakceptujú žiadosti dodávateľov na zvýšenie ceny 
potravín kvôli zvýšeným vstupným nákladom potravinárov. „Jednou z príčin môže byť aj predmetný zákon o osobitnom odvode 
obchodných reťazcov. Mnohí dodávatelia pritom už obchodné podmienky na rok 2019 podpísali. Boli by sme preto veľmi neradi, 
keby negatívne dôsledky vzniknutej situácie znášali práve dodávatelia potravín,“ uzavrela Venhartová.toc 

https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/507877-peniaze-od-retazcov-nebudu-potravinari-vsak-chcu-slubenych-80-milionov-eur/
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Potravinári rešpektujú návrh na zrušenie osobitného odvodu a veria 
vo vyplatenie sľúbenej podpory  
Dátum: 04.04.2019 
Zdroj: aktuality.maxivyber.sk  
Strana:  
Originál: URL  

 

BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenskí potravinári rešpektujú návrh predsedu parlamentu Andreja Danka na zrušenie 
osobitného odvodu obchodných reťazcov v skrátenom legislatívnom konaní. Významná časť z 80 miliónov eur, ktoré mali byť 
vyzbierané cez odvod ročne, mala smerovať práve k nim.  
 
Potravinári však veria vo vyplatenie sľubovanej podpory zo štátneho rozpočtu aj napriek zrušeniu odvodu. Vo vzťahu k obchodným 
reťazcom konštatujú, že k vyrovnaniu vzťahov v dodávateľsko-odberateľskom reťazci majú pomôcť najmä opatrenia EÚ a zákony 
SR. Potravinári to uviedli v reakcii pre agentúru SITA.  
 
Nebol úplne dobre pripravený  
Utorkové vystúpenie predsedu parlamentu Andreja Danka k zrušeniu zákona o osobitnom odvode podľa generálneho riaditeľa 
Levických mliekarní Mariána Šoltyho určitým spôsobom ukázalo, že nebol úplne dobre pripravený.  
„Samotní predkladatelia asi cítili, že jeho možné dlhodobé prežitie nebolo reálne,"reagoval na návrh zrušenia odvodu Šolty, ktorý je 
aj podpredsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.  
"Agropotravinári sú na jednej lodi. Veríme, že sľubované peniaze dostaneme bez ohľadu na zrušenie odvodu. Inak by vláda 
ukázala, že jej záujem o agropotravinárstvo nie je skutočný," dodal Šolty.  
 
Stav v agropotravinárskom sektore je kritický  
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) vnímal osobitný odvod ako jednu, nie však jedinú legislatívnu iniciatívu, 
ktorej cieľom má byť zlepšenie postavenia potravinárov v potravinovom reťazci. Rozhodnutie o zrušení osobitného odvodu SZPCC 
rešpektuje.  
„Alokácia verejných zdrojov je súčasťou schváleného štátneho rozpočtu, čo v praxi znamená, že sľubovaná podpora 80 mil. eur by 
mala byť aj napriek zrušeniu odvodu reálna,“ povedal podpredseda rady pekárov SR Viktor Gumán.  
Slovenské cukrovary považujú návrh na zrušenie odvodu za zlú správu pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov. “Veríme, 
že aj bez odvodu je vyplatenie sľubovanej podpory pre potravinárov reálne, pretože stav v agropotravinárskom sektore je po rokoch 
zanedbávania zo strany bývalých vlád SR kritický. Všetkých odporcov zákona o osobitnom odvode mal presvedčiť o jeho ponechaní 
argument o aktuálne 40-percentnom podiele slovenských potravín na pultoch obchodných reťazcov, ako i záporné saldo obchodnej 
bilancie s potravinárskymi komoditami vo výške 1,5 miliardy eur,” uviedol PR Director Slovenských cukrovarov Dušan Janíček.  
 
Rozpor s európskou legislatívou  
Potravinárska komora Slovenska (PKS) rešpektuje prijaté predbežné opatrenie Európskej komisie v súvislosti s osobitným 
odvodom, čo v podstate viedlo k návrhu na zrušenie odvodu od Andreja Danka.  
“Už počas predchádzajúceho obdobia boli medializované informácie, že zákon o špeciálnom odvode obchodných reťazcov môže 
byť v rozpore s európskou legislatívou,” povedala riaditeľka PKS Jana Venhartová.  
Väčšina potravinárov tiež potvrdila, že pociťuje dominantné postavenie obchodných reťazcov.  
“Producenti potravín sú pod obrovským tlakom silných obchodných reťazcov. Európska únia vyvíja úsilie za zrovnoprávnenie 
odberateľsko-dodávateľských vzťahov. Len EÚ je schopná zaujať také stanovisko, ktoré by bolo v prospech oboch strán. Vidíme to 
na príklade roamingu u telekomunikačných operátorov. EÚ musí v potravinárskych vzťahoch ukázať svoju silu ako pri 
telekomunikáciách a dať odberateľsko-dodávateľké vzťahy do balansu. Zabezpečila by tak rovnováhu nielen na Slovensku, ale aj v 
celej únii. Ak 50 % všetkých prostriedkov EÚ ide na podporu poľnohospodárstva, boli by to doslova vyhodené peniaze, ak sa vzťahy 
v obchode s potravinami nezmenia,“ podotkol Šolty.  
 
Zákon o neprimeraných podmienkach  
SZPCC považuje za účinné opatrenie na podporu potravinárstva schválený zákon o neprimeraných podmienkach a aktuálne 
schválený zákon o cenách.  
„Jedným zo spôsobov ozdravenia potravinárskeho priemyslu je práve zásah štátu v podobe prijatia a implementácie vyššie 
uvádzaných legislatívnych zmien. Zamedzenie zneužívania dominantného postavenia v potravinovej vertikále, dôsledné 
dodržiavanie zákazu predaja pod ekonomicky oprávnené náklady, eliminácia nekalých obchodných praktík – toto sú nástroje na 
účinnú pomoc potravinárom,“ povedal Viktor Gumán.  
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Typickým príkladom zneužívania dominantného postavenia v dodávateľsko-odberateľskom reťazci je podľa SZPCC napríklad 
vynucovanie neprimeraných obchodných podmienok, vrátane cien, odmietanie dodávok, viazanie uzatvárania zmlúv na rôzne 
dodatočné plnenia.  
 
Obchodné reťazce zneužívajú svoju silu  
Slovenské cukrovary tvrdia, že obchodné reťazce dlhodobo zneužívajú svoju ekonomickú silu a dominantnú pozíciu na trhu. 
“Argumentácia ministerky pôdohospodárstva SR Matečnej, ako i poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv o potrebe 
nápravy vo vzájomných dodávateľsko-odberateľských vzťahoch medzi obchodnými reťazcami a výrobcami potravín vychádza z 
reality a je správna,” ozrejmil Janíček.  
V tomto období prebiehajú podľa Potravinárskej komory Slovenska (PKS) ročné rokovania obchodných podmienok medzi 
dodávateľmi a odberateľmi, pričom dodávatelia zaznamenávajú požiadavky obchodných reťazcov na zníženie kúpnej ceny 
dodávaných výrobkov, resp. sa stávajú situácie, kedy obchodné reťazce neakceptujú žiadosti dodávateľov na zvýšenie ceny 
potravín kvôli zvýšeným vstupným nákladom potravinárov.  
„Jednou z príčin môže byť aj predmetný zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov. Mnohí dodávatelia pritom už obchodné 
podmienky na rok 2019 podpísali. Boli by sme preto veľmi neradi, keby negatívne dôsledky vzniknutej situácie znášali práve 
dodávatelia potravín,“ uzavrela Venhartová.  
Viac k témam: osobitný odvod pre obchodné reťazce, slovenské potraviny  
Zdroj: Webnoviny.sk - Potravinári rešpektujú návrh na zrušenie osobitného odvodu a veria vo vyplatenie sľúbenej podpory © SITA 
Všetky práva vyhradené.toc 
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Potravinári rešpektujú návrh na zrušenie osobitného odvodu a veria 
vo vyplatenie sľúbenej podpory  
Dátum: 04.04.2019 
Zdroj: hlohovecko.sk  
Strana:  
Originál: URL  

 

BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenskí potravinári rešpektujú návrh predsedu parlamentu Andreja Danka na zrušenie 
osobitného odvodu obchodných reťazcov v skrátenom legislatívnom konaní.  
 
Významná časť z 80 miliónov eur, ktoré mali byť vyzbierané cez odvod ročne, mala smerovať práve k nim.  
Potravinári však veria vo vyplatenie sľubovanej podpory zo štátneho rozpočtu aj napriek zrušeniu odvodu. Vo vzťahu k obchodným 
reťazcom konštatujú, že k vyrovnaniu vzťahov v dodávateľsko-odberateľskom reťazci majú pomôcť najmä opatrenia EÚ a zákony 
SR. Potravinári to uviedli v reakcii pre agentúru SITA.  
Nebol úplne dobre pripravený  
Utorkové vystúpenie predsedu parlamentu Andreja Danka k zrušeniu zákona o osobitnom odvode podľa generálneho riaditeľa 
Levických mliekarní Mariána Šoltyho určitým spôsobom ukázalo, že nebol úplne dobre pripravený.  
„Samotní predkladatelia asi cítili, že jeho možné dlhodobé prežitie nebolo reálne,"reagoval na návrh zrušenia odvodu Šolty, ktorý je 
aj podpredsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.  
"Agropotravinári sú na jednej lodi. Veríme, že sľubované peniaze dostaneme bez ohľadu na zrušenie odvodu. Inak by vláda 
ukázala, že jej záujem o agropotravinárstvo nie je skutočný," dodal Šolty.  
Stav v agropotravinárskom sektore je kritický  
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) vnímal osobitný odvod ako jednu, nie však jedinú legislatívnu iniciatívu, 
ktorej cieľom má byť zlepšenie postavenia potravinárov v potravinovom reťazci. Rozhodnutie o zrušení osobitného odvodu SZPCC 
rešpektuje.  
„Alokácia verejných zdrojov je súčasťou schváleného štátneho rozpočtu, čo v praxi znamená, že sľubovaná podpora 80 mil. eur by 
mala byť aj napriek zrušeniu odvodu reálna,“ povedal podpredseda rady pekárov SR Viktor Gumán.  
Slovenské cukrovary považujú návrh na zrušenie odvodu za zlú správu pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov. “Veríme, 
že aj bez odvodu je vyplatenie sľubovanej podpory pre potravinárov reálne, pretože stav v agropotravinárskom sektore je po rokoch 
zanedbávania zo strany bývalých vlád SR kritický. Všetkých odporcov zákona o osobitnom odvode mal presvedčiť o jeho ponechaní 
argument o aktuálne 40-percentnom podiele slovenských potravín na pultoch obchodných reťazcov, ako i záporné saldo obchodnej 
bilancie s potravinárskymi komoditami vo výške 1,5 miliardy eur,” uviedol PR Director Slovenských cukrovarov Dušan Janíček.  
Rozpor s európskou legislatívou  
Potravinárska komora Slovenska (PKS) rešpektuje prijaté predbežné opatrenie Európskej komisie v súvislosti s osobitným 
odvodom, čo v podstate viedlo k návrhu na zrušenie odvodu od Andreja Danka.  
“Už počas predchádzajúceho obdobia boli medializované informácie, že zákon o špeciálnom odvode obchodných reťazcov môže 
byť v rozpore s európskou legislatívou,” povedala riaditeľka PKS Jana Venhartová.  
Väčšina potravinárov tiež potvrdila, že pociťuje dominantné postavenie obchodných reťazcov.  
“Producenti potravín sú pod obrovským tlakom silných obchodných reťazcov. Európska únia vyvíja úsilie za zrovnoprávnenie 
odberateľsko-dodávateľských vzťahov. Len EÚ je schopná zaujať také stanovisko, ktoré by bolo v prospech oboch strán. Vidíme to 
na príklade roamingu u telekomunikačných operátorov. EÚ musí v potravinárskych vzťahoch ukázať svoju silu ako pri 
telekomunikáciách a dať odberateľsko-dodávateľké vzťahy do balansu. Zabezpečila by tak rovnováhu nielen na Slovensku, ale aj v 
celej únii. Ak 50 % všetkých prostriedkov EÚ ide na podporu poľnohospodárstva, boli by to doslova vyhodené peniaze, ak sa vzťahy 
v obchode s potravinami nezmenia,“ podotkol Šolty.  
Zákon o neprimeraných podmienkach  
SZPCC považuje za účinné opatrenie na podporu potravinárstva schválený zákon o neprimeraných podmienkach a aktuálne 
schválený zákon o cenách.  
„Jedným zo spôsobov ozdravenia potravinárskeho priemyslu je práve zásah štátu v podobe prijatia a implementácie vyššie 
uvádzaných legislatívnych zmien. Zamedzenie zneužívania dominantného postavenia v potravinovej vertikále, dôsledné 
dodržiavanie zákazu predaja pod ekonomicky oprávnené náklady, eliminácia nekalých obchodných praktík – toto sú nástroje na 
účinnú pomoc potravinárom,“ povedal Viktor Gumán.  
Typickým príkladom zneužívania dominantného postavenia v dodávateľsko-odberateľskom reťazci je podľa SZPCC napríklad 
vynucovanie neprimeraných obchodných podmienok, vrátane cien, odmietanie dodávok, viazanie uzatvárania zmlúv na rôzne 
dodatočné plnenia.  
Obchodné reťazce zneužívajú svoju silu  
Slovenské cukrovary tvrdia, že obchodné reťazce dlhodobo zneužívajú svoju ekonomickú silu a dominantnú pozíciu na trhu. 
“Argumentácia ministerky pôdohospodárstva SR Matečnej, ako i poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv o potrebe 
nápravy vo vzájomných dodávateľsko-odberateľských vzťahoch medzi obchodnými reťazcami a výrobcami potravín vychádza z 
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reality a je správna,” ozrejmil Janíček.  
V tomto období prebiehajú podľa Potravinárskej komory Slovenska (PKS) ročné rokovania obchodných podmienok medzi 
dodávateľmi a odberateľmi, pričom dodávatelia zaznamenávajú požiadavky obchodných reťazcov na zníženie kúpnej ceny 
dodávaných výrobkov, resp. sa stávajú situácie, kedy obchodné reťazce neakceptujú žiadosti dodávateľov na zvýšenie ceny 
potravín kvôli zvýšeným vstupným nákladom potravinárov.  
„Jednou z príčin môže byť aj predmetný zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov. Mnohí dodávatelia pritom už obchodné 
podmienky na rok 2019 podpísali. Boli by sme preto veľmi neradi, keby negatívne dôsledky vzniknutej situácie znášali práve 
dodávatelia potravín,“ uzavrela Venhartová.  
Viac k témam: osobitný odvod pre obchodné reťazce, slovenské potraviny  
Zdroj: Webnoviny.sk - Potravinári rešpektujú návrh na zrušenie osobitného odvodu a veria vo vyplatenie sľúbenej podpory © SITA 
Všetky práva vyhradené.toc 
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Potravinári rešpektujú návrh na zrušenie osobitného odvodu a veria 
vo vyplatenie sľúbenej podpory  
Dátum: 04.04.2019 
Zdroj: spravy.pozri.sk  
Strana:  
Originál: URL  

 

Do potravinárstva mala putovať značná časť peňazí z osobitného odvodu obchodných reťazcov.  
 
BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenskí potravinári rešpektujú návrh predsedu parlamentu Andreja Danka na zrušenie 
osobitného odvodu obchodných reťazcov v skrátenom legislatívnom konaní. Významná časť z 80 miliónov eur, ktoré mali byť 
vyzbierané cez odvod ročne, mala smerovať práve k nim.  
Potravinári však veria vo vyplatenie sľubovanej podpory zo štátneho rozpočtu aj napriek zrušeniu odvodu. Vo vzťahu k obchodným 
reťazcom konštatujú, že k vyrovnaniu vzťahov v dodávateľsko-odberateľskom reťazci majú pomôcť najmä opatrenia EÚ a zákony 
SR. Potravinári to uviedli v reakcii pre agentúru SITA.  
Utorkové vystúpenie predsedu parlamentu Andreja Danka k zrušeniu zákona o osobitnom odvode podľa generálneho riaditeľa 
Levických mliekarní Mariána Šoltyho určitým spôsobom ukázalo, že nebol úplne dobre pripravený.  
„Samotní predkladatelia asi cítili, že jeho možné dlhodobé prežitie nebolo reálne,"  
reagoval na návrh zrušenia odvodu Šolty, ktorý je aj podpredsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.  
"Agropotravinári sú na jednej lodi. Veríme, že sľubované peniaze dostaneme bez ohľadu na zrušenie odvodu. Inak by vláda 
ukázala, že jej záujem o agropotravinárstvo nie je skutočný," dodal Šolty.  
 
Stav v agropotravinárskom sektore je kritický  
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) vnímal osobitný odvod ako jednu, nie však jedinú legislatívnu iniciatívu, 
ktorej cieľom má byť zlepšenie postavenia potravinárov v potravinovom reťazci. Rozhodnutie o zrušení osobitného odvodu SZPCC 
rešpektuje.  
„Alokácia verejných zdrojov je súčasťou schváleného štátneho rozpočtu, čo v praxi znamená, že sľubovaná podpora 80 mil. eur by 
mala byť aj napriek zrušeniu odvodu reálna,“ povedal podpredseda rady pekárov SR Viktor Gumán.  
Slovenské cukrovary považujú návrh na zrušenie odvodu za zlú správu pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov. “Veríme, 
že aj bez odvodu je vyplatenie sľubovanej podpory pre potravinárov reálne, pretože stav v agropotravinárskom sektore je po rokoch 
zanedbávania zo strany bývalých vlád SR kritický. Všetkých odporcov zákona o osobitnom odvode mal presvedčiť o jeho ponechaní 
argument o aktuálne 40-percentnom podiele slovenských potravín na pultoch obchodných reťazcov, ako i záporné saldo obchodnej 
bilancie s potravinárskymi komoditami vo výške 1,5 miliardy eur,” uviedol PR Director Slovenských cukrovarov Dušan Janíček.  
 
Rozpor s európskou legislatívou  
Potravinárska komora Slovenska (PKS) rešpektuje prijaté predbežné opatrenie Európskej komisie v súvislosti s osobitným 
odvodom, čo v podstate viedlo k návrhu na zrušenie odvodu od Andreja Danka.  
“Už počas predchádzajúceho obdobia boli medializované informácie, že zákon o špeciálnom odvode obchodných reťazcov môže 
byť v rozpore s európskou legislatívou,” povedala riaditeľka PKS Jana Venhartová.  
Väčšina potravinárov tiež potvrdila, že pociťuje dominantné postavenie obchodných reťazcov. “Producenti potravín sú pod 
obrovským tlakom silných obchodných reťazcov. Európska únia vyvíja úsilie za zrovnoprávnenie odberateľsko-dodávateľských 
vzťahov. Len EÚ je schopná zaujať také stanovisko, ktoré by bolo v prospech oboch strán. Vidíme to na príklade roamingu u 
telekomunikačných operátorov. EÚ musí v potravinárskych vzťahoch ukázať svoju silu ako pri telekomunikáciách a dať 
odberateľsko-dodávateľké vzťahy do balansu. Zabezpečila by tak rovnováhu nielen na Slovensku, ale aj v celej únii. Ak 50 % 
všetkých prostriedkov EÚ ide na podporu poľnohospodárstva, boli by to doslova vyhodené peniaze, ak sa vzťahy v obchode s 
potravinami nezmenia,“ podotkol Šolty.  
 
Zákon o neprimeraných podmienkach  
SZPCC považuje za účinné opatrenie na podporu potravinárstva schválený zákon o neprimeraných podmienkach a aktuálne 
schválený zákon o cenách.  
„Jedným zo spôsobov ozdravenia potravinárskeho priemyslu je práve zásah štátu v podobe prijatia a implementácie vyššie 
uvádzaných legislatívnych zmien. Zamedzenie zneužívania dominantného postavenia v potravinovej vertikále, dôsledné 
dodržiavanie zákazu predaja pod ekonomicky oprávnené náklady, eliminácia nekalých obchodných praktík – toto sú nástroje na 
účinnú pomoc potravinárom,“ povedal Viktor Gumán.  
Typickým príkladom zneužívania dominantného postavenia v dodávateľsko-odberateľskom reťazci je podľa SZPCC napríklad 
vynucovanie neprimeraných obchodných podmienok, vrátane cien, odmietanie dodávok, viazanie uzatvárania zmlúv na rôzne 
dodatočné plnenia.  
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Obchodné reťazce zneužívajú svoju silu  
Slovenské cukrovary tvrdia, že obchodné reťazce dlhodobo zneužívajú svoju ekonomickú silu a dominantnú pozíciu na trhu. 
“Argumentácia ministerky pôdohospodárstva SR Matečnej, ako i poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv o potrebe 
nápravy vo vzájomných dodávateľsko-odberateľských vzťahoch medzi obchodnými reťazcami a výrobcami potravín vychádza z 
reality a je správna,” ozrejmil Janíček.  
V tomto období prebiehajú podľa Potravinárskej komory Slovenska (PKS) ročné rokovania obchodných podmienok medzi 
dodávateľmi a odberateľmi, pričom dodávatelia zaznamenávajú požiadavky obchodných reťazcov na zníženie kúpnej ceny 
dodávaných výrobkov, resp. sa stávajú situácie, kedy obchodné reťazce neakceptujú žiadosti dodávateľov na zvýšenie ceny 
potravín kvôli zvýšeným vstupným nákladom potravinárov.  
„Jednou z príčin môže byť aj predmetný zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov. Mnohí dodávatelia pritom už obchodné 
podmienky na rok 2019 podpísali. Boli by sme preto veľmi neradi, keby negatívne dôsledky vzniknutej situácie znášali práve 
dodávatelia potravín,“ uzavrela Venhartová.toc 
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Potravinári rešpektujú návrh na zrušenie osobitného odvodu a veria 
vo vyplatenie sľúbenej podpory  
Dátum: 04.04.2019 
Zdroj: dennikpolitika.sk  
Strana:  
Originál: URL  

 

BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenskí potravinári rešpektujú návrh predsedu parlamentu Andreja Danka na zrušenie 
osobitného odvodu obchodných reťazcov v skrátenom legislatívnom konaní.  
 
Významná časť z 80 miliónov eur, ktoré mali byť vyzbierané cez odvod ročne, mala smerovať práve k nim.  
Potravinári však veria vo vyplatenie sľubovanej podpory zo štátneho rozpočtu aj napriek zrušeniu odvodu. Vo vzťahu k obchodným 
reťazcom konštatujú, že k vyrovnaniu vzťahov v dodávateľsko-odberateľskom reťazci majú pomôcť najmä opatrenia EÚ a zákony 
SR. Potravinári to uviedli v reakcii pre agentúru SITA.  
 
Nebol úplne dobre pripravený  
Utorkové vystúpenie predsedu parlamentu Andreja Danka k zrušeniu zákona o osobitnom odvode podľa generálneho riaditeľa 
Levických mliekarní Mariána Šoltyho určitým spôsobom ukázalo, že nebol úplne dobre pripravený.  
„Samotní predkladatelia asi cítili, že jeho možné dlhodobé prežitie nebolo reálne,“ reagoval na návrh zrušenia odvodu Šolty, ktorý je 
aj podpredsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.  
„Agropotravinári sú na jednej lodi. Veríme, že sľubované peniaze dostaneme bez ohľadu na zrušenie odvodu. Inak by vláda 
ukázala, že jej záujem o agropotravinárstvo nie je skutočný,“ dodal Šolty.  
 
Stav v agropotravinárskom sektore je kritický  
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) vnímal osobitný odvod ako jednu, nie však jedinú legislatívnu iniciatívu, 
ktorej cieľom má byť zlepšenie postavenia potravinárov v potravinovom reťazci. Rozhodnutie o zrušení osobitného odvodu SZPCC 
rešpektuje.  
„Alokácia verejných zdrojov je súčasťou schváleného štátneho rozpočtu, čo v praxi znamená, že sľubovaná podpora 80 mil. eur by 
mala byť aj napriek zrušeniu odvodu reálna,“ povedal podpredseda rady pekárov SR Viktor Gumán.  
Slovenské cukrovary považujú návrh na zrušenie odvodu za zlú správu pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov. “Veríme, 
že aj bez odvodu je vyplatenie sľubovanej podpory pre potravinárov reálne, pretože stav v agropotravinárskom sektore je po rokoch 
zanedbávania zo strany bývalých vlád SR kritický. Všetkých odporcov zákona o osobitnom odvode mal presvedčiť o jeho ponechaní 
argument o aktuálne 40-percentnom podiele slovenských potravín na pultoch obchodných reťazcov, ako i záporné saldo obchodnej 
bilancie s potravinárskymi komoditami vo výške 1,5 miliardy eur,” uviedol PR Director Slovenských cukrovarov Dušan Janíček.  
 
Rozpor s európskou legislatívou  
Potravinárska komora Slovenska (PKS) rešpektuje prijaté predbežné opatrenie Európskej komisie v súvislosti s osobitným 
odvodom, čo v podstate viedlo k návrhu na zrušenie odvodu od Andreja Danka.  
“Už počas predchádzajúceho obdobia boli medializované informácie, že zákon o špeciálnom odvode obchodných reťazcov môže 
byť v rozpore s európskou legislatívou,” povedala riaditeľka PKS Jana Venhartová.  
Väčšina potravinárov tiež potvrdila, že pociťuje dominantné postavenie obchodných reťazcov. “Producenti potravín sú pod 
obrovským tlakom silných obchodných reťazcov. Európska únia vyvíja úsilie za zrovnoprávnenie odberateľsko-dodávateľských 
vzťahov. Len EÚ je schopná zaujať také stanovisko, ktoré by bolo v prospech oboch strán. Vidíme to na príklade roamingu u 
telekomunikačných operátorov. EÚ musí v potravinárskych vzťahoch ukázať svoju silu ako pri telekomunikáciách a dať 
odberateľsko-dodávateľké vzťahy do balansu. Zabezpečila by tak rovnováhu nielen na Slovensku, ale aj v celej únii. Ak 50 % 
všetkých prostriedkov EÚ ide na podporu poľnohospodárstva, boli by to doslova vyhodené peniaze, ak sa vzťahy v obchode s 
potravinami nezmenia,“ podotkol Šolty.  
 
Zákon o neprimeraných podmienkach  
SZPCC považuje za účinné opatrenie na podporu potravinárstva schválený zákon o neprimeraných podmienkach a aktuálne 
schválený zákon o cenách.  
„Jedným zo spôsobov ozdravenia potravinárskeho priemyslu je práve zásah štátu v podobe prijatia a implementácie vyššie 
uvádzaných legislatívnych zmien. Zamedzenie zneužívania dominantného postavenia v potravinovej vertikále, dôsledné 
dodržiavanie zákazu predaja pod ekonomicky oprávnené náklady, eliminácia nekalých obchodných praktík – toto sú nástroje na 
účinnú pomoc potravinárom,“ povedal Viktor Gumán.  
Typickým príkladom zneužívania dominantného postavenia v dodávateľsko-odberateľskom reťazci je podľa SZPCC napríklad 
vynucovanie neprimeraných obchodných podmienok, vrátane cien, odmietanie dodávok, viazanie uzatvárania zmlúv na rôzne 
dodatočné plnenia.  
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Obchodné reťazce zneužívajú svoju silu  
Slovenské cukrovary tvrdia, že obchodné reťazce dlhodobo zneužívajú svoju ekonomickú silu a dominantnú pozíciu na trhu. 
“Argumentácia ministerky pôdohospodárstva SR Matečnej, ako i poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv o potrebe 
nápravy vo vzájomných dodávateľsko-odberateľských vzťahoch medzi obchodnými reťazcami a výrobcami potravín vychádza z 
reality a je správna,” ozrejmil Janíček.  
V tomto období prebiehajú podľa Potravinárskej komory Slovenska (PKS) ročné rokovania obchodných podmienok medzi 
dodávateľmi a odberateľmi, pričom dodávatelia zaznamenávajú požiadavky obchodných reťazcov na zníženie kúpnej ceny 
dodávaných výrobkov, resp. sa stávajú situácie, kedy obchodné reťazce neakceptujú žiadosti dodávateľov na zvýšenie ceny 
potravín kvôli zvýšeným vstupným nákladom potravinárov.  
„Jednou z príčin môže byť aj predmetný zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov. Mnohí dodávatelia pritom už obchodné 
podmienky na rok 2019 podpísali. Boli by sme preto veľmi neradi, keby negatívne dôsledky vzniknutej situácie znášali práve 
dodávatelia potravín,“ uzavrela Venhartová.  
Viac k témam: osobitný odvod pre obchodné reťazce, slovenské potraviny  
Zdroj: Webnoviny.sk – Potravinári rešpektujú návrh na zrušenie osobitného odvodu a veria vo vyplatenie sľúbenej podpory © SITA 
Všetky práva vyhradené.toc 
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Potravinári rešpektujú návrh na zrušenie osobitného odvodu a veria 
vo vyplatenie sľúbenej podpory  
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Strana:  
Originál: URL  

 

BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenskí potravinári rešpektujú návrh predsedu parlamentu Andreja Danka na zrušenie 
osobitného odvodu obchodných reťazcov v skrátenom legislatívnom konaní.  
 
Významná časť z 80 miliónov eur, ktoré mali byť vyzbierané cez odvod ročne, mala smerovať práve k nim.  
Potravinári však veria vo vyplatenie sľubovanej podpory zo štátneho rozpočtu aj napriek zrušeniu odvodu. Vo vzťahu k obchodným 
reťazcom konštatujú, že k vyrovnaniu vzťahov v dodávateľsko-odberateľskom reťazci majú pomôcť najmä opatrenia EÚ a zákony 
SR. Potravinári to uviedli v reakcii pre agentúru SITA.  
 
Nebol úplne dobre pripravený  
Utorkové vystúpenie predsedu parlamentu Andreja Danka k zrušeniu zákona o osobitnom odvode podľa generálneho riaditeľa 
Levických mliekarní Mariána Šoltyho určitým spôsobom ukázalo, že nebol úplne dobre pripravený.  
„Samotní predkladatelia asi cítili, že jeho možné dlhodobé prežitie nebolo reálne,“ reagoval na návrh zrušenia odvodu Šolty, ktorý je 
aj podpredsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.  
„Agropotravinári sú na jednej lodi. Veríme, že sľubované peniaze dostaneme bez ohľadu na zrušenie odvodu. Inak by vláda 
ukázala, že jej záujem o agropotravinárstvo nie je skutočný,“ dodal Šolty.  
 
Stav v agropotravinárskom sektore je kritický  
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) vnímal osobitný odvod ako jednu, nie však jedinú legislatívnu iniciatívu, 
ktorej cieľom má byť zlepšenie postavenia potravinárov v potravinovom reťazci. Rozhodnutie o zrušení osobitného odvodu SZPCC 
rešpektuje.  
„Alokácia verejných zdrojov je súčasťou schváleného štátneho rozpočtu, čo v praxi znamená, že sľubovaná podpora 80 mil. eur by 
mala byť aj napriek zrušeniu odvodu reálna,“ povedal podpredseda rady pekárov SR Viktor Gumán.  
Slovenské cukrovary považujú návrh na zrušenie odvodu za zlú správu pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov. “Veríme, 
že aj bez odvodu je vyplatenie sľubovanej podpory pre potravinárov reálne, pretože stav v agropotravinárskom sektore je po rokoch 
zanedbávania zo strany bývalých vlád SR kritický. Všetkých odporcov zákona o osobitnom odvode mal presvedčiť o jeho ponechaní 
argument o aktuálne 40-percentnom podiele slovenských potravín na pultoch obchodných reťazcov, ako i záporné saldo obchodnej 
bilancie s potravinárskymi komoditami vo výške 1,5 miliardy eur,” uviedol PR Director Slovenských cukrovarov Dušan Janíček.  
 
Rozpor s európskou legislatívou  
Potravinárska komora Slovenska (PKS) rešpektuje prijaté predbežné opatrenie Európskej komisie v súvislosti s osobitným 
odvodom, čo v podstate viedlo k návrhu na zrušenie odvodu od Andreja Danka.  
“Už počas predchádzajúceho obdobia boli medializované informácie, že zákon o špeciálnom odvode obchodných reťazcov môže 
byť v rozpore s európskou legislatívou,” povedala riaditeľka PKS Jana Venhartová.  
Väčšina potravinárov tiež potvrdila, že pociťuje dominantné postavenie obchodných reťazcov. “Producenti potravín sú pod 
obrovským tlakom silných obchodných reťazcov. Európska únia vyvíja úsilie za zrovnoprávnenie odberateľsko-dodávateľských 
vzťahov. Len EÚ je schopná zaujať také stanovisko, ktoré by bolo v prospech oboch strán. Vidíme to na príklade roamingu u 
telekomunikačných operátorov. EÚ musí v potravinárskych vzťahoch ukázať svoju silu ako pri telekomunikáciách a dať 
odberateľsko-dodávateľké vzťahy do balansu. Zabezpečila by tak rovnováhu nielen na Slovensku, ale aj v celej únii. Ak 50 % 
všetkých prostriedkov EÚ ide na podporu poľnohospodárstva, boli by to doslova vyhodené peniaze, ak sa vzťahy v obchode s 
potravinami nezmenia,“ podotkol Šolty.  
 
Zákon o neprimeraných podmienkach  
SZPCC považuje za účinné opatrenie na podporu potravinárstva schválený zákon o neprimeraných podmienkach a aktuálne 
schválený zákon o cenách.  
„Jedným zo spôsobov ozdravenia potravinárskeho priemyslu je práve zásah štátu v podobe prijatia a implementácie vyššie 
uvádzaných legislatívnych zmien. Zamedzenie zneužívania dominantného postavenia v potravinovej vertikále, dôsledné 
dodržiavanie zákazu predaja pod ekonomicky oprávnené náklady, eliminácia nekalých obchodných praktík – toto sú nástroje na 
účinnú pomoc potravinárom,“ povedal Viktor Gumán.  
Typickým príkladom zneužívania dominantného postavenia v dodávateľsko-odberateľskom reťazci je podľa SZPCC napríklad 
vynucovanie neprimeraných obchodných podmienok, vrátane cien, odmietanie dodávok, viazanie uzatvárania zmlúv na rôzne 
dodatočné plnenia.  

https://inforaj.sk/potravinari-respektuju-navrh-na-zrusenie-osobitneho-odvodu-a-veria-vo-vyplatenie-slubenej-podpory/
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Obchodné reťazce zneužívajú svoju silu  
Slovenské cukrovary tvrdia, že obchodné reťazce dlhodobo zneužívajú svoju ekonomickú silu a dominantnú pozíciu na trhu. 
“Argumentácia ministerky pôdohospodárstva SR Matečnej, ako i poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv o potrebe 
nápravy vo vzájomných dodávateľsko-odberateľských vzťahoch medzi obchodnými reťazcami a výrobcami potravín vychádza z 
reality a je správna,” ozrejmil Janíček.  
V tomto období prebiehajú podľa Potravinárskej komory Slovenska (PKS) ročné rokovania obchodných podmienok medzi 
dodávateľmi a odberateľmi, pričom dodávatelia zaznamenávajú požiadavky obchodných reťazcov na zníženie kúpnej ceny 
dodávaných výrobkov, resp. sa stávajú situácie, kedy obchodné reťazce neakceptujú žiadosti dodávateľov na zvýšenie ceny 
potravín kvôli zvýšeným vstupným nákladom potravinárov.  
„Jednou z príčin môže byť aj predmetný zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov. Mnohí dodávatelia pritom už obchodné 
podmienky na rok 2019 podpísali. Boli by sme preto veľmi neradi, keby negatívne dôsledky vzniknutej situácie znášali práve 
dodávatelia potravín,“ uzavrela Venhartová.  
4. apríla 2019toc 
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- Reklama -  
 
BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenskí potravinári rešpektujú návrh predsedu parlamentu Andreja Danka na zrušenie 
osobitného odvodu obchodných reťazcov v skrátenom legislatívnom konaní. Významná časť z 80 miliónov eur, ktoré mali byť 
vyzbierané cez odvod ročne, mala smerovať práve k nim.  
Potravinári však veria vo vyplatenie sľubovanej podpory zo štátneho rozpočtu aj napriek zrušeniu odvodu. Vo vzťahu k obchodným 
reťazcom konštatujú, že k vyrovnaniu vzťahov v dodávateľsko-odberateľskom reťazci majú pomôcť najmä opatrenia EÚ a zákony 
SR. Potravinári to uviedli v reakcii pre agentúru SITA.  
Nebol úplne dobre pripravený  
Utorkové vystúpenie predsedu parlamentu Andreja Danka k zrušeniu zákona o osobitnom odvode podľa generálneho riaditeľa 
Levických mliekarní Mariána Šoltyho určitým spôsobom ukázalo, že nebol úplne dobre pripravený.  
„Samotní predkladatelia asi cítili, že jeho možné dlhodobé prežitie nebolo reálne,” reagoval na návrh zrušenia odvodu Šolty, ktorý je 
aj podpredsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.  
“Agropotravinári sú na jednej lodi. Veríme, že sľubované peniaze dostaneme bez ohľadu na zrušenie odvodu. Inak by vláda 
ukázala, že jej záujem o agropotravinárstvo nie je skutočný,” dodal Šolty.  
Stav v agropotravinárskom sektore je kritický  
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) vnímal osobitný odvod ako jednu, nie však jedinú legislatívnu iniciatívu, 
ktorej cieľom má byť zlepšenie postavenia potravinárov v potravinovom reťazci. Rozhodnutie o zrušení osobitného odvodu SZPCC 
rešpektuje.  
„Alokácia verejných zdrojov je súčasťou schváleného štátneho rozpočtu, čo v praxi znamená, že sľubovaná podpora 80 mil. eur by 
mala byť aj napriek zrušeniu odvodu reálna,“ povedal podpredseda rady pekárov SR Viktor Gumán.  
Slovenské cukrovary považujú návrh na zrušenie odvodu za zlú správu pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov. “Veríme, 
že aj bez odvodu je vyplatenie sľubovanej podpory pre potravinárov reálne, pretože stav v agropotravinárskom sektore je po rokoch 
zanedbávania zo strany bývalých vlád SR kritický. Všetkých odporcov zákona o osobitnom odvode mal presvedčiť o jeho ponechaní 
argument o aktuálne 40-percentnom podiele slovenských potravín na pultoch obchodných reťazcov, ako i záporné saldo obchodnej 
bilancie s potravinárskymi komoditami vo výške 1,5 miliardy eur,” uviedol PR Director Slovenských cukrovarov Dušan Janíček.  
Rozpor s európskou legislatívou  
- Reklama -  
Potravinárska komora Slovenska (PKS) rešpektuje prijaté predbežné opatrenie Európskej komisie v súvislosti s osobitným 
odvodom, čo v podstate viedlo k návrhu na zrušenie odvodu od Andreja Danka.  
“Už počas predchádzajúceho obdobia boli medializované informácie, že zákon o špeciálnom odvode obchodných reťazcov môže 
byť v rozpore s európskou legislatívou,” povedala riaditeľka PKS Jana Venhartová.  
Väčšina potravinárov tiež potvrdila, že pociťuje dominantné postavenie obchodných reťazcov.  
“Producenti potravín sú pod obrovským tlakom silných obchodných reťazcov. Európska únia vyvíja úsilie za zrovnoprávnenie 
odberateľsko-dodávateľských vzťahov. Len EÚ je schopná zaujať také stanovisko, ktoré by bolo v prospech oboch strán. Vidíme to 
na príklade roamingu u telekomunikačných operátorov. EÚ musí v potravinárskych vzťahoch ukázať svoju silu ako pri 
telekomunikáciách a dať odberateľsko-dodávateľké vzťahy do balansu. Zabezpečila by tak rovnováhu nielen na Slovensku, ale aj v 
celej únii. Ak 50 % všetkých prostriedkov EÚ ide na podporu poľnohospodárstva, boli by to doslova vyhodené peniaze, ak sa vzťahy 
v obchode s potravinami nezmenia,“ podotkol Šolty.  
Zákon o neprimeraných podmienkach  
SZPCC považuje za účinné opatrenie na podporu potravinárstva schválený zákon o neprimeraných podmienkach a aktuálne 
schválený zákon o cenách.  
„Jedným zo spôsobov ozdravenia potravinárskeho priemyslu je práve zásah štátu v podobe prijatia a implementácie vyššie 
uvádzaných legislatívnych zmien. Zamedzenie zneužívania dominantného postavenia v potravinovej vertikále, dôsledné 
dodržiavanie zákazu predaja pod ekonomicky oprávnené náklady, eliminácia nekalých obchodných praktík – toto sú nástroje na 
účinnú pomoc potravinárom,“ povedal Viktor Gumán.  
Typickým príkladom zneužívania dominantného postavenia v dodávateľsko-odberateľskom reťazci je podľa SZPCC napríklad 
vynucovanie neprimeraných obchodných podmienok, vrátane cien, odmietanie dodávok, viazanie uzatvárania zmlúv na rôzne 
dodatočné plnenia.  
Obchodné reťazce zneužívajú svoju silu  
Slovenské cukrovary tvrdia, že obchodné reťazce dlhodobo zneužívajú svoju ekonomickú silu a dominantnú pozíciu na trhu. 
“Argumentácia ministerky pôdohospodárstva SR Matečnej, ako i poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv o potrebe 
nápravy vo vzájomných dodávateľsko-odberateľských vzťahoch medzi obchodnými reťazcami a výrobcami potravín vychádza z 
reality a je správna,” ozrejmil Janíček.  
V tomto období prebiehajú podľa Potravinárskej komory Slovenska (PKS) ročné rokovania obchodných podmienok medzi 
dodávateľmi a odberateľmi, pričom dodávatelia zaznamenávajú požiadavky obchodných reťazcov na zníženie kúpnej ceny 
dodávaných výrobkov, resp. sa stávajú situácie, kedy obchodné reťazce neakceptujú žiadosti dodávateľov na zvýšenie ceny 
potravín kvôli zvýšeným vstupným nákladom potravinárov.  
„Jednou z príčin môže byť aj predmetný zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov. Mnohí dodávatelia pritom už obchodné 
podmienky na rok 2019 podpísali. Boli by sme preto veľmi neradi, keby negatívne dôsledky vzniknutej situácie znášali práve 
dodávatelia potravín,“ uzavrela Venhartová.  
Viac k témam: osobitný odvod pre obchodné reťazce, slovenské potraviny  
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Všetky práva vyhradené.  
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Potravinári rešpektujú návrh na zrušenie osobitného odvodu a veria 
vo vyplatenie sľúbenej podpory  
Dátum: 04.04.2019 
Zdroj: zilinaden.sk  
Strana:  
Originál: URL  

 

BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenskí potravinári rešpektujú návrh predsedu parlamentu Andreja Danka na zrušenie 
osobitného odvodu obchodných reťazcov v skrátenom legislatívnom konaní. Významná časť z 80 miliónov eur, ktoré mali byť 
vyzbierané cez odvod ročne, mala smerovať práve k nim.  
 
Potravinári však veria vo vyplatenie sľubovanej podpory zo štátneho rozpočtu aj napriek zrušeniu odvodu. Vo vzťahu k obchodným 
reťazcom konštatujú, že k vyrovnaniu vzťahov v dodávateľsko-odberateľskom reťazci majú pomôcť najmä opatrenia EÚ a zákony 
SR. Potravinári to uviedli v reakcii pre agentúru SITA.  
 
Nebol úplne dobre pripravený  
Utorkové vystúpenie predsedu parlamentu Andreja Danka k zrušeniu zákona o osobitnom odvode podľa generálneho riaditeľa 
Levických mliekarní Mariána Šoltyho určitým spôsobom ukázalo, že nebol úplne dobre pripravený.  
„Samotní predkladatelia asi cítili, že jeho možné dlhodobé prežitie nebolo reálne,“ reagoval na návrh zrušenia odvodu Šolty, ktorý je 
aj podpredsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.  
„Agropotravinári sú na jednej lodi. Veríme, že sľubované peniaze dostaneme bez ohľadu na zrušenie odvodu. Inak by vláda 
ukázala, že jej záujem o agropotravinárstvo nie je skutočný,“ dodal Šolty.  
 
Stav v agropotravinárskom sektore je kritický  
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) vnímal osobitný odvod ako jednu, nie však jedinú legislatívnu iniciatívu, 
ktorej cieľom má byť zlepšenie postavenia potravinárov v potravinovom reťazci. Rozhodnutie o zrušení osobitného odvodu SZPCC 
rešpektuje.  
„Alokácia verejných zdrojov je súčasťou schváleného štátneho rozpočtu, čo v praxi znamená, že sľubovaná podpora 80 mil. eur by 
mala byť aj napriek zrušeniu odvodu reálna,“ povedal podpredseda rady pekárov SR Viktor Gumán.  
Slovenské cukrovary považujú návrh na zrušenie odvodu za zlú správu pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov. “Veríme, 
že aj bez odvodu je vyplatenie sľubovanej podpory pre potravinárov reálne, pretože stav v agropotravinárskom sektore je po rokoch 
zanedbávania zo strany bývalých vlád SR kritický. Všetkých odporcov zákona o osobitnom odvode mal presvedčiť o jeho ponechaní 
argument o aktuálne 40-percentnom podiele slovenských potravín na pultoch obchodných reťazcov, ako i záporné saldo obchodnej 
bilancie s potravinárskymi komoditami vo výške 1,5 miliardy eur,” uviedol PR Director Slovenských cukrovarov Dušan Janíček.  
 
Rozpor s európskou legislatívou  
Potravinárska komora Slovenska (PKS) rešpektuje prijaté predbežné opatrenie Európskej komisie v súvislosti s osobitným 
odvodom, čo v podstate viedlo k návrhu na zrušenie odvodu od Andreja Danka.  
“Už počas predchádzajúceho obdobia boli medializované informácie, že zákon o špeciálnom odvode obchodných reťazcov môže 
byť v rozpore s európskou legislatívou,” povedala riaditeľka PKS Jana Venhartová.  
Väčšina potravinárov tiež potvrdila, že pociťuje dominantné postavenie obchodných reťazcov. “Producenti potravín sú pod 
obrovským tlakom silných obchodných reťazcov. Európska únia vyvíja úsilie za zrovnoprávnenie odberateľsko-dodávateľských 
vzťahov. Len EÚ je schopná zaujať také stanovisko, ktoré by bolo v prospech oboch strán. Vidíme to na príklade roamingu u 
telekomunikačných operátorov. EÚ musí v potravinárskych vzťahoch ukázať svoju silu ako pri telekomunikáciách a dať 
odberateľsko-dodávateľké vzťahy do balansu. Zabezpečila by tak rovnováhu nielen na Slovensku, ale aj v celej únii. Ak 50 % 
všetkých prostriedkov EÚ ide na podporu poľnohospodárstva, boli by to doslova vyhodené peniaze, ak sa vzťahy v obchode s 
potravinami nezmenia,“ podotkol Šolty.  
 
Zákon o neprimeraných podmienkach  
SZPCC považuje za účinné opatrenie na podporu potravinárstva schválený zákon o neprimeraných podmienkach a aktuálne 
schválený zákon o cenách.  
„Jedným zo spôsobov ozdravenia potravinárskeho priemyslu je práve zásah štátu v podobe prijatia a implementácie vyššie 
uvádzaných legislatívnych zmien. Zamedzenie zneužívania dominantného postavenia v potravinovej vertikále, dôsledné 
dodržiavanie zákazu predaja pod ekonomicky oprávnené náklady, eliminácia nekalých obchodných praktík – toto sú nástroje na 
účinnú pomoc potravinárom,“ povedal Viktor Gumán.  
Typickým príkladom zneužívania dominantného postavenia v dodávateľsko-odberateľskom reťazci je podľa SZPCC napríklad 
vynucovanie neprimeraných obchodných podmienok, vrátane cien, odmietanie dodávok, viazanie uzatvárania zmlúv na rôzne 
dodatočné plnenia.  

https://zilinaden.sk/potravinari-respektuju-navrh-na-zrusenie-osobitneho-odvodu-a-veria-vo-vyplatenie-slubenej-podpory/
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Obchodné reťazce zneužívajú svoju silu  
Slovenské cukrovary tvrdia, že obchodné reťazce dlhodobo zneužívajú svoju ekonomickú silu a dominantnú pozíciu na trhu. 
“Argumentácia ministerky pôdohospodárstva SR Matečnej, ako i poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv o potrebe 
nápravy vo vzájomných dodávateľsko-odberateľských vzťahoch medzi obchodnými reťazcami a výrobcami potravín vychádza z 
reality a je správna,” ozrejmil Janíček.  
V tomto období prebiehajú podľa Potravinárskej komory Slovenska (PKS) ročné rokovania obchodných podmienok medzi 
dodávateľmi a odberateľmi, pričom dodávatelia zaznamenávajú požiadavky obchodných reťazcov na zníženie kúpnej ceny 
dodávaných výrobkov, resp. sa stávajú situácie, kedy obchodné reťazce neakceptujú žiadosti dodávateľov na zvýšenie ceny 
potravín kvôli zvýšeným vstupným nákladom potravinárov.  
„Jednou z príčin môže byť aj predmetný zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov. Mnohí dodávatelia pritom už obchodné 
podmienky na rok 2019 podpísali. Boli by sme preto veľmi neradi, keby negatívne dôsledky vzniknutej situácie znášali práve 
dodávatelia potravín,“ uzavrela Venhartová.  
Viac k témam: osobitný odvod pre obchodné reťazce, slovenské potraviny  
Zdroj: Webnoviny.sk – Potravinári rešpektujú návrh na zrušenie osobitného odvodu a veria vo vyplatenie sľúbenej podpory © SITA 
Všetky práva vyhradené.toc 
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Potravinári rešpektujú návrh na zrušenie osobitného odvodu a veria 
vo vyplatenie sľúbenej podpory  
Dátum: 04.04.2019 
Zdroj: ekonomickydennik.sk  
Strana:  
Originál: URL  

 

BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenskí potravinári rešpektujú návrh predsedu parlamentu Andreja Danka na zrušenie 
osobitného odvodu obchodných reťazcov v skrátenom legislatívnom konaní.  
 
Významná časť z 80 miliónov eur, ktoré mali byť vyzbierané cez odvod ročne, mala smerovať práve k nim.  
Potravinári však veria vo vyplatenie sľubovanej podpory zo štátneho rozpočtu aj napriek zrušeniu odvodu. Vo vzťahu k obchodným 
reťazcom konštatujú, že k vyrovnaniu vzťahov v dodávateľsko-odberateľskom reťazci majú pomôcť najmä opatrenia EÚ a zákony 
SR. Potravinári to uviedli v reakcii pre agentúru SITA.  
 
Nebol úplne dobre pripravený  
Utorkové vystúpenie predsedu parlamentu Andreja Danka k zrušeniu zákona o osobitnom odvode podľa generálneho riaditeľa 
Levických mliekarní Mariána Šoltyho určitým spôsobom ukázalo, že nebol úplne dobre pripravený.  
„Samotní predkladatelia asi cítili, že jeho možné dlhodobé prežitie nebolo reálne,“ reagoval na návrh zrušenia odvodu Šolty, ktorý je 
aj podpredsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.  
„Agropotravinári sú na jednej lodi. Veríme, že sľubované peniaze dostaneme bez ohľadu na zrušenie odvodu. Inak by vláda 
ukázala, že jej záujem o agropotravinárstvo nie je skutočný,“ dodal Šolty.  
 
Stav v agropotravinárskom sektore je kritický  
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) vnímal osobitný odvod ako jednu, nie však jedinú legislatívnu iniciatívu, 
ktorej cieľom má byť zlepšenie postavenia potravinárov v potravinovom reťazci. Rozhodnutie o zrušení osobitného odvodu SZPCC 
rešpektuje.  
„Alokácia verejných zdrojov je súčasťou schváleného štátneho rozpočtu, čo v praxi znamená, že sľubovaná podpora 80 mil. eur by 
mala byť aj napriek zrušeniu odvodu reálna,“ povedal podpredseda rady pekárov SR Viktor Gumán.  
Slovenské cukrovary považujú návrh na zrušenie odvodu za zlú správu pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov. “Veríme, 
že aj bez odvodu je vyplatenie sľubovanej podpory pre potravinárov reálne, pretože stav v agropotravinárskom sektore je po rokoch 
zanedbávania zo strany bývalých vlád SR kritický. Všetkých odporcov zákona o osobitnom odvode mal presvedčiť o jeho ponechaní 
argument o aktuálne 40-percentnom podiele slovenských potravín na pultoch obchodných reťazcov, ako i záporné saldo obchodnej 
bilancie s potravinárskymi komoditami vo výške 1,5 miliardy eur,” uviedol PR Director Slovenských cukrovarov Dušan Janíček.  
 
Rozpor s európskou legislatívou  
Potravinárska komora Slovenska (PKS) rešpektuje prijaté predbežné opatrenie Európskej komisie v súvislosti s osobitným 
odvodom, čo v podstate viedlo k návrhu na zrušenie odvodu od Andreja Danka.  
“Už počas predchádzajúceho obdobia boli medializované informácie, že zákon o špeciálnom odvode obchodných reťazcov môže 
byť v rozpore s európskou legislatívou,” povedala riaditeľka PKS Jana Venhartová.  
Väčšina potravinárov tiež potvrdila, že pociťuje dominantné postavenie obchodných reťazcov. “Producenti potravín sú pod 
obrovským tlakom silných obchodných reťazcov. Európska únia vyvíja úsilie za zrovnoprávnenie odberateľsko-dodávateľských 
vzťahov. Len EÚ je schopná zaujať také stanovisko, ktoré by bolo v prospech oboch strán. Vidíme to na príklade roamingu u 
telekomunikačných operátorov. EÚ musí v potravinárskych vzťahoch ukázať svoju silu ako pri telekomunikáciách a dať 
odberateľsko-dodávateľké vzťahy do balansu. Zabezpečila by tak rovnováhu nielen na Slovensku, ale aj v celej únii. Ak 50 % 
všetkých prostriedkov EÚ ide na podporu poľnohospodárstva, boli by to doslova vyhodené peniaze, ak sa vzťahy v obchode s 
potravinami nezmenia,“ podotkol Šolty.  
 
Zákon o neprimeraných podmienkach  
SZPCC považuje za účinné opatrenie na podporu potravinárstva schválený zákon o neprimeraných podmienkach a aktuálne 
schválený zákon o cenách.  
„Jedným zo spôsobov ozdravenia potravinárskeho priemyslu je práve zásah štátu v podobe prijatia a implementácie vyššie 
uvádzaných legislatívnych zmien. Zamedzenie zneužívania dominantného postavenia v potravinovej vertikále, dôsledné 
dodržiavanie zákazu predaja pod ekonomicky oprávnené náklady, eliminácia nekalých obchodných praktík – toto sú nástroje na 
účinnú pomoc potravinárom,“ povedal Viktor Gumán.  
Typickým príkladom zneužívania dominantného postavenia v dodávateľsko-odberateľskom reťazci je podľa SZPCC napríklad 
vynucovanie neprimeraných obchodných podmienok, vrátane cien, odmietanie dodávok, viazanie uzatvárania zmlúv na rôzne 
dodatočné plnenia.  

https://ekonomickydennik.sk/potravinari-respektuju-navrh-na-zrusenie-osobitneho-odvodu-a-veria-vo-vyplatenie-slubenej-podpory/
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Obchodné reťazce zneužívajú svoju silu  
Slovenské cukrovary tvrdia, že obchodné reťazce dlhodobo zneužívajú svoju ekonomickú silu a dominantnú pozíciu na trhu. 
“Argumentácia ministerky pôdohospodárstva SR Matečnej, ako i poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv o potrebe 
nápravy vo vzájomných dodávateľsko-odberateľských vzťahoch medzi obchodnými reťazcami a výrobcami potravín vychádza z 
reality a je správna,” ozrejmil Janíček.  
V tomto období prebiehajú podľa Potravinárskej komory Slovenska (PKS) ročné rokovania obchodných podmienok medzi 
dodávateľmi a odberateľmi, pričom dodávatelia zaznamenávajú požiadavky obchodných reťazcov na zníženie kúpnej ceny 
dodávaných výrobkov, resp. sa stávajú situácie, kedy obchodné reťazce neakceptujú žiadosti dodávateľov na zvýšenie ceny 
potravín kvôli zvýšeným vstupným nákladom potravinárov.  
„Jednou z príčin môže byť aj predmetný zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov. Mnohí dodávatelia pritom už obchodné 
podmienky na rok 2019 podpísali. Boli by sme preto veľmi neradi, keby negatívne dôsledky vzniknutej situácie znášali práve 
dodávatelia potravín,“ uzavrela Venhartová.  
Viac k témam: osobitný odvod pre obchodné reťazce, slovenské potraviny  
Zdroj: Webnoviny.sk – Potravinári rešpektujú návrh na zrušenie osobitného odvodu a veria vo vyplatenie sľúbenej podpory © SITA 
Všetky práva vyhradené.  
4. apríla 2019toc 
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BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenskí potravinári rešpektujú návrh predsedu parlamentu Andreja Danka na zrušenie 
osobitného odvodu obchodných reťazcov v skrátenom legislatívnom konaní.  
 
Významná časť z 80 miliónov eur, ktoré mali byť vyzbierané cez odvod ročne, mala smerovať práve k nim.  
Potravinári však veria vo vyplatenie sľubovanej podpory zo štátneho rozpočtu aj napriek zrušeniu odvodu. Vo vzťahu k obchodným 
reťazcom konštatujú, že k vyrovnaniu vzťahov v dodávateľsko-odberateľskom reťazci majú pomôcť najmä opatrenia EÚ a zákony 
SR. Potravinári to uviedli v reakcii pre agentúru SITA.  
 
Nebol úplne dobre pripravený  
Utorkové vystúpenie predsedu parlamentu Andreja Danka k zrušeniu zákona o osobitnom odvode podľa generálneho riaditeľa 
Levických mliekarní Mariána Šoltyho určitým spôsobom ukázalo, že nebol úplne dobre pripravený.  
„Samotní predkladatelia asi cítili, že jeho možné dlhodobé prežitie nebolo reálne,“ reagoval na návrh zrušenia odvodu Šolty, ktorý je 
aj podpredsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.  
„Agropotravinári sú na jednej lodi. Veríme, že sľubované peniaze dostaneme bez ohľadu na zrušenie odvodu. Inak by vláda 
ukázala, že jej záujem o agropotravinárstvo nie je skutočný,“ dodal Šolty.  
 
Stav v agropotravinárskom sektore je kritický  
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) vnímal osobitný odvod ako jednu, nie však jedinú legislatívnu iniciatívu, 
ktorej cieľom má byť zlepšenie postavenia potravinárov v potravinovom reťazci. Rozhodnutie o zrušení osobitného odvodu SZPCC 
rešpektuje.  
„Alokácia verejných zdrojov je súčasťou schváleného štátneho rozpočtu, čo v praxi znamená, že sľubovaná podpora 80 mil. eur by 
mala byť aj napriek zrušeniu odvodu reálna,“ povedal podpredseda rady pekárov SR Viktor Gumán.  
Slovenské cukrovary považujú návrh na zrušenie odvodu za zlú správu pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov. “Veríme, 
že aj bez odvodu je vyplatenie sľubovanej podpory pre potravinárov reálne, pretože stav v agropotravinárskom sektore je po rokoch 
zanedbávania zo strany bývalých vlád SR kritický. Všetkých odporcov zákona o osobitnom odvode mal presvedčiť o jeho ponechaní 
argument o aktuálne 40-percentnom podiele slovenských potravín na pultoch obchodných reťazcov, ako i záporné saldo obchodnej 
bilancie s potravinárskymi komoditami vo výške 1,5 miliardy eur,” uviedol PR Director Slovenských cukrovarov Dušan Janíček.  
 
Rozpor s európskou legislatívou  
Potravinárska komora Slovenska (PKS) rešpektuje prijaté predbežné opatrenie Európskej komisie v súvislosti s osobitným 
odvodom, čo v podstate viedlo k návrhu na zrušenie odvodu od Andreja Danka.  
“Už počas predchádzajúceho obdobia boli medializované informácie, že zákon o špeciálnom odvode obchodných reťazcov môže 
byť v rozpore s európskou legislatívou,” povedala riaditeľka PKS Jana Venhartová.  
Väčšina potravinárov tiež potvrdila, že pociťuje dominantné postavenie obchodných reťazcov.  
“Producenti potravín sú pod obrovským tlakom silných obchodných reťazcov. Európska únia vyvíja úsilie za zrovnoprávnenie 
odberateľsko-dodávateľských vzťahov. Len EÚ je schopná zaujať také stanovisko, ktoré by bolo v prospech oboch strán. Vidíme to 
na príklade roamingu u telekomunikačných operátorov. EÚ musí v potravinárskych vzťahoch ukázať svoju silu ako pri 
telekomunikáciách a dať odberateľsko-dodávateľké vzťahy do balansu. Zabezpečila by tak rovnováhu nielen na Slovensku, ale aj v 
celej únii. Ak 50 % všetkých prostriedkov EÚ ide na podporu poľnohospodárstva, boli by to doslova vyhodené peniaze, ak sa vzťahy 
v obchode s potravinami nezmenia,“ podotkol Šolty.  
 
Zákon o neprimeraných podmienkach  
SZPCC považuje za účinné opatrenie na podporu potravinárstva schválený zákon o neprimeraných podmienkach a aktuálne 
schválený zákon o cenách.  
„Jedným zo spôsobov ozdravenia potravinárskeho priemyslu je práve zásah štátu v podobe prijatia a implementácie vyššie 
uvádzaných legislatívnych zmien. Zamedzenie zneužívania dominantného postavenia v potravinovej vertikále, dôsledné 
dodržiavanie zákazu predaja pod ekonomicky oprávnené náklady, eliminácia nekalých obchodných praktík – toto sú nástroje na 
účinnú pomoc potravinárom,“ povedal Viktor Gumán.  
Typickým príkladom zneužívania dominantného postavenia v dodávateľsko-odberateľskom reťazci je podľa SZPCC napríklad 
vynucovanie neprimeraných obchodných podmienok, vrátane cien, odmietanie dodávok, viazanie uzatvárania zmlúv na rôzne 
dodatočné plnenia.  
 
Obchodné reťazce zneužívajú svoju silu  
Slovenské cukrovary tvrdia, že obchodné reťazce dlhodobo zneužívajú svoju ekonomickú silu a dominantnú pozíciu na trhu. 
“Argumentácia ministerky pôdohospodárstva SR Matečnej, ako i poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv o potrebe 
nápravy vo vzájomných dodávateľsko-odberateľských vzťahoch medzi obchodnými reťazcami a výrobcami potravín vychádza z 
reality a je správna,” ozrejmil Janíček.  
V tomto období prebiehajú podľa Potravinárskej komory Slovenska (PKS) ročné rokovania obchodných podmienok medzi 
dodávateľmi a odberateľmi, pričom dodávatelia zaznamenávajú požiadavky obchodných reťazcov na zníženie kúpnej ceny 
dodávaných výrobkov, resp. sa stávajú situácie, kedy obchodné reťazce neakceptujú žiadosti dodávateľov na zvýšenie ceny 
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potravín kvôli zvýšeným vstupným nákladom potravinárov.  
„Jednou z príčin môže byť aj predmetný zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov. Mnohí dodávatelia pritom už obchodné 
podmienky na rok 2019 podpísali. Boli by sme preto veľmi neradi, keby negatívne dôsledky vzniknutej situácie znášali práve 
dodávatelia potravín,“ uzavrela Venhartová.  
Viac k témam: osobitný odvod pre obchodné reťazce, slovenské potraviny  
Zdroj: Webnoviny.sk – Potravinári rešpektujú návrh na zrušenie osobitného odvodu a veria vo vyplatenie sľúbenej podpory © SITA 
Všetky práva vyhradené.  
4. apríla 2019toc 
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Potravinári rešpektujú návrh na zrušenie osobitného odvodu a veria 
vo vyplatenie sľúbenej podpory  
Dátum: 04.04.2019 
Zdroj: finreport.sk  
Strana:  
Originál: URL  

 

BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenskí potravinári rešpektujú návrh predsedu parlamentu Andreja Danka na zrušenie 
osobitného odvodu obchodných reťazcov v skrátenom legislatívnom konaní.  
 
Významná časť z 80 miliónov eur, ktoré mali byť vyzbierané cez odvod ročne, mala smerovať práve k nim.  
Potravinári však veria vo vyplatenie sľubovanej podpory zo štátneho rozpočtu aj napriek zrušeniu odvodu. Vo vzťahu k obchodným 
reťazcom konštatujú, že k vyrovnaniu vzťahov v dodávateľsko-odberateľskom reťazci majú pomôcť najmä opatrenia EÚ a zákony 
SR. Potravinári to uviedli v reakcii pre agentúru SITA.  
 
Nebol úplne dobre pripravený  
Utorkové vystúpenie predsedu parlamentu Andreja Danka k zrušeniu zákona o osobitnom odvode podľa generálneho riaditeľa 
Levických mliekarní Mariána Šoltyho určitým spôsobom ukázalo, že nebol úplne dobre pripravený.  
„Samotní predkladatelia asi cítili, že jeho možné dlhodobé prežitie nebolo reálne,"reagoval na návrh zrušenia odvodu Šolty, ktorý je 
aj podpredsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.  
"Agropotravinári sú na jednej lodi. Veríme, že sľubované peniaze dostaneme bez ohľadu na zrušenie odvodu. Inak by vláda 
ukázala, že jej záujem o agropotravinárstvo nie je skutočný," dodal Šolty.  
 
Stav v agropotravinárskom sektore je kritický  
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) vnímal osobitný odvod ako jednu, nie však jedinú legislatívnu iniciatívu, 
ktorej cieľom má byť zlepšenie postavenia potravinárov v potravinovom reťazci. Rozhodnutie o zrušení osobitného odvodu SZPCC 
rešpektuje.  
„Alokácia verejných zdrojov je súčasťou schváleného štátneho rozpočtu, čo v praxi znamená, že sľubovaná podpora 80 mil. eur by 
mala byť aj napriek zrušeniu odvodu reálna,“ povedal podpredseda rady pekárov SR Viktor Gumán.  
Slovenské cukrovary považujú návrh na zrušenie odvodu za zlú správu pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov. “Veríme, 
že aj bez odvodu je vyplatenie sľubovanej podpory pre potravinárov reálne, pretože stav v agropotravinárskom sektore je po rokoch 
zanedbávania zo strany bývalých vlád SR kritický. Všetkých odporcov zákona o osobitnom odvode mal presvedčiť o jeho ponechaní 
argument o aktuálne 40-percentnom podiele slovenských potravín na pultoch obchodných reťazcov, ako i záporné saldo obchodnej 
bilancie s potravinárskymi komoditami vo výške 1,5 miliardy eur,” uviedol PR Director Slovenských cukrovarov Dušan Janíček.  
 
Rozpor s európskou legislatívou  
Potravinárska komora Slovenska (PKS) rešpektuje prijaté predbežné opatrenie Európskej komisie v súvislosti s osobitným 
odvodom, čo v podstate viedlo k návrhu na zrušenie odvodu od Andreja Danka.  
“Už počas predchádzajúceho obdobia boli medializované informácie, že zákon o špeciálnom odvode obchodných reťazcov môže 
byť v rozpore s európskou legislatívou,” povedala riaditeľka PKS Jana Venhartová.  
Väčšina potravinárov tiež potvrdila, že pociťuje dominantné postavenie obchodných reťazcov. “Producenti potravín sú pod 
obrovským tlakom silných obchodných reťazcov. Európska únia vyvíja úsilie za zrovnoprávnenie odberateľsko-dodávateľských 
vzťahov. Len EÚ je schopná zaujať také stanovisko, ktoré by bolo v prospech oboch strán. Vidíme to na príklade roamingu u 
telekomunikačných operátorov. EÚ musí v potravinárskych vzťahoch ukázať svoju silu ako pri telekomunikáciách a dať 
odberateľsko-dodávateľké vzťahy do balansu. Zabezpečila by tak rovnováhu nielen na Slovensku, ale aj v celej únii. Ak 50 % 
všetkých prostriedkov EÚ ide na podporu poľnohospodárstva, boli by to doslova vyhodené peniaze, ak sa vzťahy v obchode s 
potravinami nezmenia,“ podotkol Šolty.  
 
Zákon o neprimeraných podmienkach  
SZPCC považuje za účinné opatrenie na podporu potravinárstva schválený zákon o neprimeraných podmienkach a aktuálne 
schválený zákon o cenách.  
„Jedným zo spôsobov ozdravenia potravinárskeho priemyslu je práve zásah štátu v podobe prijatia a implementácie vyššie 
uvádzaných legislatívnych zmien. Zamedzenie zneužívania dominantného postavenia v potravinovej vertikále, dôsledné 
dodržiavanie zákazu predaja pod ekonomicky oprávnené náklady, eliminácia nekalých obchodných praktík – toto sú nástroje na 
účinnú pomoc potravinárom,“ povedal Viktor Gumán.  
Typickým príkladom zneužívania dominantného postavenia v dodávateľsko-odberateľskom reťazci je podľa SZPCC napríklad 
vynucovanie neprimeraných obchodných podmienok, vrátane cien, odmietanie dodávok, viazanie uzatvárania zmlúv na rôzne 
dodatočné plnenia.  

https://www.finreport.sk/agenturne-spravy/potravinari-respektuju-navrh-na-zrusenie-osobitneho-odvodu-a-veria-vo-vyplatenie-slubenej-podpory/
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Obchodné reťazce zneužívajú svoju silu  
Slovenské cukrovary tvrdia, že obchodné reťazce dlhodobo zneužívajú svoju ekonomickú silu a dominantnú pozíciu na trhu. 
“Argumentácia ministerky pôdohospodárstva SR Matečnej, ako i poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv o potrebe 
nápravy vo vzájomných dodávateľsko-odberateľských vzťahoch medzi obchodnými reťazcami a výrobcami potravín vychádza z 
reality a je správna,” ozrejmil Janíček.  
V tomto období prebiehajú podľa Potravinárskej komory Slovenska (PKS) ročné rokovania obchodných podmienok medzi 
dodávateľmi a odberateľmi, pričom dodávatelia zaznamenávajú požiadavky obchodných reťazcov na zníženie kúpnej ceny 
dodávaných výrobkov, resp. sa stávajú situácie, kedy obchodné reťazce neakceptujú žiadosti dodávateľov na zvýšenie ceny 
potravín kvôli zvýšeným vstupným nákladom potravinárov.  
„Jednou z príčin môže byť aj predmetný zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov. Mnohí dodávatelia pritom už obchodné 
podmienky na rok 2019 podpísali. Boli by sme preto veľmi neradi, keby negatívne dôsledky vzniknutej situácie znášali práve 
dodávatelia potravín,“ uzavrela Venhartová.  
Viac k témam:, Zdroj: Webnoviny.sk -  
© SITA Všetky práva vyhradené.  
Zdroj a foto: SITAtoc 
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Potravinári rešpektujú návrh na zrušenie osobitného odvodu a veria 
vo vyplatenie sľúbenej podpory  
Dátum: 04.04.2019 
Zdroj: kosice.virtualne.sk  
Strana:  
Originál: URL  

 

BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenskí potravinári rešpektujú návrh predsedu parlamentu Andreja Danka na zrušenie 
osobitného odvodu obchodných reťazcov v skrátenom legislatívnom konaní.  
 
Významná časť z 80 miliónov eur, ktoré mali byť vyzbierané cez odvod ročne, mala smerovať práve k nim.  
Potravinári však veria vo vyplatenie sľubovanej podpory zo štátneho rozpočtu aj napriek zrušeniu odvodu. Vo vzťahu k obchodným 
reťazcom konštatujú, že k vyrovnaniu vzťahov v dodávateľsko-odberateľskom reťazci majú pomôcť najmä opatrenia EÚ a zákony 
SR. Potravinári to uviedli v reakcii pre agentúru SITA.  
 
Nebol úplne dobre pripravený  
Utorkové vystúpenie predsedu parlamentu Andreja Danka k zrušeniu zákona o osobitnom odvode podľa generálneho riaditeľa 
Levických mliekarní Mariána Šoltyho určitým spôsobom ukázalo, že nebol úplne dobre pripravený.  
„Samotní predkladatelia asi cítili, že jeho možné dlhodobé prežitie nebolo reálne,"reagoval na návrh zrušenia odvodu Šolty, ktorý je 
aj podpredsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.  
"Agropotravinári sú na jednej lodi. Veríme, že sľubované peniaze dostaneme bez ohľadu na zrušenie odvodu. Inak by vláda 
ukázala, že jej záujem o agropotravinárstvo nie je skutočný," dodal Šolty.  
 
Stav v agropotravinárskom sektore je kritický  
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) vnímal osobitný odvod ako jednu, nie však jedinú legislatívnu iniciatívu, 
ktorej cieľom má byť zlepšenie postavenia potravinárov v potravinovom reťazci. Rozhodnutie o zrušení osobitného odvodu SZPCC 
rešpektuje.  
„Alokácia verejných zdrojov je súčasťou schváleného štátneho rozpočtu, čo v praxi znamená, že sľubovaná podpora 80 mil. eur by 
mala byť aj napriek zrušeniu odvodu reálna,“ povedal podpredseda rady pekárov SR Viktor Gumán.  
Slovenské cukrovary považujú návrh na zrušenie odvodu za zlú správu pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov. “Veríme, 
že aj bez odvodu je vyplatenie sľubovanej podpory pre potravinárov reálne, pretože stav v agropotravinárskom sektore je po rokoch 
zanedbávania zo strany bývalých vlád SR kritický. Všetkých odporcov zákona o osobitnom odvode mal presvedčiť o jeho ponechaní 
argument o aktuálne 40-percentnom podiele slovenských potravín na pultoch obchodných reťazcov, ako i záporné saldo obchodnej 
bilancie s potravinárskymi komoditami vo výške 1,5 miliardy eur,” uviedol PR Director Slovenských cukrovarov Dušan Janíček.  
 
Rozpor s európskou legislatívou  
Potravinárska komora Slovenska (PKS) rešpektuje prijaté predbežné opatrenie Európskej komisie v súvislosti s osobitným 
odvodom, čo v podstate viedlo k návrhu na zrušenie odvodu od Andreja Danka.  
“Už počas predchádzajúceho obdobia boli medializované informácie, že zákon o špeciálnom odvode obchodných reťazcov môže 
byť v rozpore s európskou legislatívou,” povedala riaditeľka PKS Jana Venhartová.  
Väčšina potravinárov tiež potvrdila, že pociťuje dominantné postavenie obchodných reťazcov. “Producenti potravín sú pod 
obrovským tlakom silných obchodných reťazcov. Európska únia vyvíja úsilie za zrovnoprávnenie odberateľsko-dodávateľských 
vzťahov. Len EÚ je schopná zaujať také stanovisko, ktoré by bolo v prospech oboch strán. Vidíme to na príklade roamingu u 
telekomunikačných operátorov. EÚ musí v potravinárskych vzťahoch ukázať svoju silu ako pri telekomunikáciách a dať 
odberateľsko-dodávateľké vzťahy do balansu. Zabezpečila by tak rovnováhu nielen na Slovensku, ale aj v celej únii. Ak 50 % 
všetkých prostriedkov EÚ ide na podporu poľnohospodárstva, boli by to doslova vyhodené peniaze, ak sa vzťahy v obchode s 
potravinami nezmenia,“ podotkol Šolty.  
 
Zákon o neprimeraných podmienkach  
SZPCC považuje za účinné opatrenie na podporu potravinárstva schválený zákon o neprimeraných podmienkach a aktuálne 
schválený zákon o cenách.  
„Jedným zo spôsobov ozdravenia potravinárskeho priemyslu je práve zásah štátu v podobe prijatia a implementácie vyššie 
uvádzaných legislatívnych zmien. Zamedzenie zneužívania dominantného postavenia v potravinovej vertikále, dôsledné 
dodržiavanie zákazu predaja pod ekonomicky oprávnené náklady, eliminácia nekalých obchodných praktík – toto sú nástroje na 
účinnú pomoc potravinárom,“ povedal Viktor Gumán.  
Typickým príkladom zneužívania dominantného postavenia v dodávateľsko-odberateľskom reťazci je podľa SZPCC napríklad 
vynucovanie neprimeraných obchodných podmienok, vrátane cien, odmietanie dodávok, viazanie uzatvárania zmlúv na rôzne 
dodatočné plnenia.  

https://kosice.virtualne.sk/spravodajstvo/potravinari-respektuju-navrh-na-zrusenie-osobitneho-odvodu-a-veria-vo-vyplatenie-slubenej-podpory.html


182/190 

 
Obchodné reťazce zneužívajú svoju silu  
Slovenské cukrovary tvrdia, že obchodné reťazce dlhodobo zneužívajú svoju ekonomickú silu a dominantnú pozíciu na trhu. 
“Argumentácia ministerky pôdohospodárstva SR Matečnej, ako i poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv o potrebe 
nápravy vo vzájomných dodávateľsko-odberateľských vzťahoch medzi obchodnými reťazcami a výrobcami potravín vychádza z 
reality a je správna,” ozrejmil Janíček.  
V tomto období prebiehajú podľa Potravinárskej komory Slovenska (PKS) ročné rokovania obchodných podmienok medzi 
dodávateľmi a odberateľmi, pričom dodávatelia zaznamenávajú požiadavky obchodných reťazcov na zníženie kúpnej ceny 
dodávaných výrobkov, resp. sa stávajú situácie, kedy obchodné reťazce neakceptujú žiadosti dodávateľov na zvýšenie ceny 
potravín kvôli zvýšeným vstupným nákladom potravinárov.  
„Jednou z príčin môže byť aj predmetný zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov. Mnohí dodávatelia pritom už obchodné 
podmienky na rok 2019 podpísali. Boli by sme preto veľmi neradi, keby negatívne dôsledky vzniknutej situácie znášali práve 
dodávatelia potravín,“ uzavrela Venhartová.  
 
Potravinári rešpektujú návrh na zrušenie osobitného odvodu a veria vo vyplatenie sľúbenej podpory.toc 
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Potravinári rešpektujú návrh na zrušenie osobitného odvodu a veria 
vo vyplatenie sľúbenej podpory  
Dátum: 04.04.2019 
Zdroj: lucenec.virtualne.sk  
Strana:  
Originál: URL  

 

BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenskí potravinári rešpektujú návrh predsedu parlamentu Andreja Danka na zrušenie 
osobitného odvodu obchodných reťazcov v skrátenom legislatívnom konaní.  
 
Významná časť z 80 miliónov eur, ktoré mali byť vyzbierané cez odvod ročne, mala smerovať práve k nim.  
Potravinári však veria vo vyplatenie sľubovanej podpory zo štátneho rozpočtu aj napriek zrušeniu odvodu. Vo vzťahu k obchodným 
reťazcom konštatujú, že k vyrovnaniu vzťahov v dodávateľsko-odberateľskom reťazci majú pomôcť najmä opatrenia EÚ a zákony 
SR. Potravinári to uviedli v reakcii pre agentúru SITA.  
Nebol úplne dobre pripravený  
Utorkové vystúpenie predsedu parlamentu Andreja Danka k zrušeniu zákona o osobitnom odvode podľa generálneho riaditeľa 
Levických mliekarní Mariána Šoltyho určitým spôsobom ukázalo, že nebol úplne dobre pripravený.  
„Samotní predkladatelia asi cítili, že jeho možné dlhodobé prežitie nebolo reálne,"reagoval na návrh zrušenia odvodu Šolty, ktorý je 
aj podpredsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.  
"Agropotravinári sú na jednej lodi. Veríme, že sľubované peniaze dostaneme bez ohľadu na zrušenie odvodu. Inak by vláda 
ukázala, že jej záujem o agropotravinárstvo nie je skutočný," dodal Šolty.  
Stav v agropotravinárskom sektore je kritický  
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) vnímal osobitný odvod ako jednu, nie však jedinú legislatívnu iniciatívu, 
ktorej cieľom má byť zlepšenie postavenia potravinárov v potravinovom reťazci. Rozhodnutie o zrušení osobitného odvodu SZPCC 
rešpektuje.  
„Alokácia verejných zdrojov je súčasťou schváleného štátneho rozpočtu, čo v praxi znamená, že sľubovaná podpora 80 mil. eur by 
mala byť aj napriek zrušeniu odvodu reálna,“ povedal podpredseda rady pekárov SR Viktor Gumán.  
Slovenské cukrovary považujú návrh na zrušenie odvodu za zlú správu pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov. “Veríme, 
že aj bez odvodu je vyplatenie sľubovanej podpory pre potravinárov reálne, pretože stav v agropotravinárskom sektore je po rokoch 
zanedbávania zo strany bývalých vlád SR kritický. Všetkých odporcov zákona o osobitnom odvode mal presvedčiť o jeho ponechaní 
argument o aktuálne 40-percentnom podiele slovenských potravín na pultoch obchodných reťazcov, ako i záporné saldo obchodnej 
bilancie s potravinárskymi komoditami vo výške 1,5 miliardy eur,” uviedol PR Director Slovenských cukrovarov Dušan Janíček.  
Rozpor s európskou legislatívou  
Potravinárska komora Slovenska (PKS) rešpektuje prijaté predbežné opatrenie Európskej komisie v súvislosti s osobitným 
odvodom, čo v podstate viedlo k návrhu na zrušenie odvodu od Andreja Danka.  
“Už počas predchádzajúceho obdobia boli medializované informácie, že zákon o špeciálnom odvode obchodných reťazcov môže 
byť v rozpore s európskou legislatívou,” povedala riaditeľka PKS Jana Venhartová.  
Väčšina potravinárov tiež potvrdila, že pociťuje dominantné postavenie obchodných reťazcov. “Producenti potravín sú pod 
obrovským tlakom silných obchodných reťazcov. Európska únia vyvíja úsilie za zrovnoprávnenie odberateľsko-dodávateľských 
vzťahov. Len EÚ je schopná zaujať také stanovisko, ktoré by bolo v prospech oboch strán. Vidíme to na príklade roamingu u 
telekomunikačných operátorov. EÚ musí v potravinárskych vzťahoch ukázať svoju silu ako pri telekomunikáciách a dať 
odberateľsko-dodávateľké vzťahy do balansu. Zabezpečila by tak rovnováhu nielen na Slovensku, ale aj v celej únii. Ak 50 % 
všetkých prostriedkov EÚ ide na podporu poľnohospodárstva, boli by to doslova vyhodené peniaze, ak sa vzťahy v obchode s 
potravinami nezmenia,“ podotkol Šolty.  
Zákon o neprimeraných podmienkach  
SZPCC považuje za účinné opatrenie na podporu potravinárstva schválený zákon o neprimeraných podmienkach a aktuálne 
schválený zákon o cenách.  
„Jedným zo spôsobov ozdravenia potravinárskeho priemyslu je práve zásah štátu v podobe prijatia a implementácie vyššie 
uvádzaných legislatívnych zmien. Zamedzenie zneužívania dominantného postavenia v potravinovej vertikále, dôsledné 
dodržiavanie zákazu predaja pod ekonomicky oprávnené náklady, eliminácia nekalých obchodných praktík – toto sú nástroje na 
účinnú pomoc potravinárom,“ povedal Viktor Gumán.  
Typickým príkladom zneužívania dominantného postavenia v dodávateľsko-odberateľskom reťazci je podľa SZPCC napríklad 
vynucovanie neprimeraných obchodných podmienok, vrátane cien, odmietanie dodávok, viazanie uzatvárania zmlúv na rôzne 
dodatočné plnenia.  
Obchodné reťazce zneužívajú svoju silu  
Slovenské cukrovary tvrdia, že obchodné reťazce dlhodobo zneužívajú svoju ekonomickú silu a dominantnú pozíciu na trhu. 
“Argumentácia ministerky pôdohospodárstva SR Matečnej, ako i poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv o potrebe 
nápravy vo vzájomných dodávateľsko-odberateľských vzťahoch medzi obchodnými reťazcami a výrobcami potravín vychádza z 
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reality a je správna,” ozrejmil Janíček.  
V tomto období prebiehajú podľa Potravinárskej komory Slovenska (PKS) ročné rokovania obchodných podmienok medzi 
dodávateľmi a odberateľmi, pričom dodávatelia zaznamenávajú požiadavky obchodných reťazcov na zníženie kúpnej ceny 
dodávaných výrobkov, resp. sa stávajú situácie, kedy obchodné reťazce neakceptujú žiadosti dodávateľov na zvýšenie ceny 
potravín kvôli zvýšeným vstupným nákladom potravinárov.  
„Jednou z príčin môže byť aj predmetný zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov. Mnohí dodávatelia pritom už obchodné 
podmienky na rok 2019 podpísali. Boli by sme preto veľmi neradi, keby negatívne dôsledky vzniknutej situácie znášali práve 
dodávatelia potravín,“ uzavrela Venhartová.  
Viac k témam: osobitný odvod pre obchodné reťazce, slovenské potraviny  
Zdroj: Webnoviny.sk -  
© SITA Všetky práva vyhradené.toc 
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BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenskí potravinári rešpektujú návrh predsedu parlamentu Andreja Danka na zrušenie 
osobitného odvodu obchodných reťazcov v skrátenom legislatívnom konaní.  
 
Významná časť z 80 miliónov eur, ktoré mali byť vyzbierané cez odvod ročne, mala smerovať práve k nim.  
Potravinári však veria vo vyplatenie sľubovanej podpory zo štátneho rozpočtu aj napriek zrušeniu odvodu. Vo vzťahu k obchodným 
reťazcom konštatujú, že k vyrovnaniu vzťahov v dodávateľsko-odberateľskom reťazci majú pomôcť najmä opatrenia EÚ a zákony 
SR. Potravinári to uviedli v reakcii pre agentúru SITA.  
Nebol úplne dobre pripravený  
Utorkové vystúpenie predsedu parlamentu Andreja Danka k zrušeniu zákona o osobitnom odvode podľa generálneho riaditeľa 
Levických mliekarní Mariána Šoltyho určitým spôsobom ukázalo, že nebol úplne dobre pripravený.  
„Samotní predkladatelia asi cítili, že jeho možné dlhodobé prežitie nebolo reálne,"reagoval na návrh zrušenia odvodu Šolty, ktorý je 
aj podpredsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.  
"Agropotravinári sú na jednej lodi. Veríme, že sľubované peniaze dostaneme bez ohľadu na zrušenie odvodu. Inak by vláda 
ukázala, že jej záujem o agropotravinárstvo nie je skutočný," dodal Šolty.  
Stav v agropotravinárskom sektore je kritický  
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) vnímal osobitný odvod ako jednu, nie však jedinú legislatívnu iniciatívu, 
ktorej cieľom má byť zlepšenie postavenia potravinárov v potravinovom reťazci. Rozhodnutie o zrušení osobitného odvodu SZPCC 
rešpektuje.  
„Alokácia verejných zdrojov je súčasťou schváleného štátneho rozpočtu, čo v praxi znamená, že sľubovaná podpora 80 mil. eur by 
mala byť aj napriek zrušeniu odvodu reálna,“ povedal podpredseda rady pekárov SR Viktor Gumán.  
Slovenské cukrovary považujú návrh na zrušenie odvodu za zlú správu pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov. “Veríme, 
že aj bez odvodu je vyplatenie sľubovanej podpory pre potravinárov reálne, pretože stav v agropotravinárskom sektore je po rokoch 
zanedbávania zo strany bývalých vlád SR kritický. Všetkých odporcov zákona o osobitnom odvode mal presvedčiť o jeho ponechaní 
argument o aktuálne 40-percentnom podiele slovenských potravín na pultoch obchodných reťazcov, ako i záporné saldo obchodnej 
bilancie s potravinárskymi komoditami vo výške 1,5 miliardy eur,” uviedol PR Director Slovenských cukrovarov Dušan Janíček.  
Rozpor s európskou legislatívou  
Potravinárska komora Slovenska (PKS) rešpektuje prijaté predbežné opatrenie Európskej komisie v súvislosti s osobitným 
odvodom, čo v podstate viedlo k návrhu na zrušenie odvodu od Andreja Danka.  
“Už počas predchádzajúceho obdobia boli medializované informácie, že zákon o špeciálnom odvode obchodných reťazcov môže 
byť v rozpore s európskou legislatívou,” povedala riaditeľka PKS Jana Venhartová.  
Väčšina potravinárov tiež potvrdila, že pociťuje dominantné postavenie obchodných reťazcov. “Producenti potravín sú pod 
obrovským tlakom silných obchodných reťazcov. Európska únia vyvíja úsilie za zrovnoprávnenie odberateľsko-dodávateľských 
vzťahov. Len EÚ je schopná zaujať také stanovisko, ktoré by bolo v prospech oboch strán. Vidíme to na príklade roamingu u 
telekomunikačných operátorov. EÚ musí v potravinárskych vzťahoch ukázať svoju silu ako pri telekomunikáciách a dať 
odberateľsko-dodávateľké vzťahy do balansu. Zabezpečila by tak rovnováhu nielen na Slovensku, ale aj v celej únii. Ak 50 % 
všetkých prostriedkov EÚ ide na podporu poľnohospodárstva, boli by to doslova vyhodené peniaze, ak sa vzťahy v obchode s 
potravinami nezmenia,“ podotkol Šolty.  
Zákon o neprimeraných podmienkach  
SZPCC považuje za účinné opatrenie na podporu potravinárstva schválený zákon o neprimeraných podmienkach a aktuálne 
schválený zákon o cenách.  
„Jedným zo spôsobov ozdravenia potravinárskeho priemyslu je práve zásah štátu v podobe prijatia a implementácie vyššie 
uvádzaných legislatívnych zmien. Zamedzenie zneužívania dominantného postavenia v potravinovej vertikále, dôsledné 
dodržiavanie zákazu predaja pod ekonomicky oprávnené náklady, eliminácia nekalých obchodných praktík – toto sú nástroje na 
účinnú pomoc potravinárom,“ povedal Viktor Gumán.  
Typickým príkladom zneužívania dominantného postavenia v dodávateľsko-odberateľskom reťazci je podľa SZPCC napríklad 
vynucovanie neprimeraných obchodných podmienok, vrátane cien, odmietanie dodávok, viazanie uzatvárania zmlúv na rôzne 
dodatočné plnenia.  
Obchodné reťazce zneužívajú svoju silu  
Slovenské cukrovary tvrdia, že obchodné reťazce dlhodobo zneužívajú svoju ekonomickú silu a dominantnú pozíciu na trhu. 
“Argumentácia ministerky pôdohospodárstva SR Matečnej, ako i poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv o potrebe 
nápravy vo vzájomných dodávateľsko-odberateľských vzťahoch medzi obchodnými reťazcami a výrobcami potravín vychádza z 
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reality a je správna,” ozrejmil Janíček.  
V tomto období prebiehajú podľa Potravinárskej komory Slovenska (PKS) ročné rokovania obchodných podmienok medzi 
dodávateľmi a odberateľmi, pričom dodávatelia zaznamenávajú požiadavky obchodných reťazcov na zníženie kúpnej ceny 
dodávaných výrobkov, resp. sa stávajú situácie, kedy obchodné reťazce neakceptujú žiadosti dodávateľov na zvýšenie ceny 
potravín kvôli zvýšeným vstupným nákladom potravinárov.  
„Jednou z príčin môže byť aj predmetný zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov. Mnohí dodávatelia pritom už obchodné 
podmienky na rok 2019 podpísali. Boli by sme preto veľmi neradi, keby negatívne dôsledky vzniknutej situácie znášali práve 
dodávatelia potravín,“ uzavrela Venhartová.  
Viac k témam: osobitný odvod pre obchodné reťazce, slovenské potraviny  
Zdroj: Webnoviny.sk -  
© SITA Všetky práva vyhradené.toc 
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