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Nextina 

 
 
 
Najnižšie platy rastú aj v časoch krízy. Rezort práce pritvrdil Více na str. 6 
02.09.2020      trend.sk ~ Zuzana Kullová ~ Rubrika: Biznis ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 02.09.2020 12:15 ~ 
Reálni užívatelia: 13 897 ~ Reálni užívatelia / mesiac: 430 792 ~ Dosah: 2 576 610 ~ Vydavateľ: News and Media Holding a. 
s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 847,41 € ~ GRP: 0,30  

 
Najnižšie platy rastú aj v časoch krízy. Rezort práce pritvrdil Více na str. 11 
03.09.2020      Trend ~ Strana  16 ~ Zuzana Kullová ~ Rubrika: Ekonomika - minimálna mzda ~ Náklad: 12 600 ~ 
Predaných: 9 500 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 03.09.2020 05:39 ~ Vydavateľ: News and Media Holding a. 
s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 9 520,81 €  

 
ZAUJALO NÁS Více na str. 16 
07.09.2020      Báječná žena ~ Strana  4 ~ Náklad: 65 250 ~ Predaných: 40 800 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum 
importu: 07.09.2020 07:19 ~ Vydavateľ: News and Media Holding a. s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 1 061,87 €  

 
Najnižšie platy rastú aj v časoch krízy. Rezort práce pritvrdil Více na str. 17 
04.09.2020      trend.sk ~ Zuzana Kullová ~ Rubrika: Biznis ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 04.09.2020 11:04 ~ 
Reálni užívatelia: 13 897 ~ Reálni užívatelia / mesiac: 430 792 ~ Dosah: 2 576 610 ~ Vydavateľ: News and Media Holding a. 
s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 847,41 € ~ GRP: 0,30  

 
Za 5 rokov stúpli náklady pekárov na zamestnancov o 90 percent Více na str. 22 
10.09.2020      puchovskenoviny.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 10.09.2020 10:22 ~ Reálni užívatelia: 48 ~ 
Reálni užívatelia / mesiac: 1 500 ~ Dosah: 48 ~ Vydavateľ: Púchovská kultúra, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 46,86 € ~ 
GRP: 0,00  

 
Pekári kritizujú nárast minimálnej mzdy a obávajú sa prepúšťania Více na str. 24 
10.09.2020      sme.sk ~ SITA ~ Rubrika: Slovensko ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 10.09.2020 10:22 ~ Reálni 
užívatelia: 81 958 ~ Reálni užívatelia / mesiac: 2 540 706 ~ Dosah: 112 501 907 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ Zem: 
Slovensko ~ AVE: 1 412,35 € ~ GRP: 1,78  

 
Pekári kritizujú nárast minimálnej mzdy a avizujú možné prepúšťanie Více na str. 26 
10.09.2020      dennikslovensko.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 10.09.2020 10:40 ~ Reálni užívatelia: 1 255 
~ Reálni užívatelia / mesiac: 38 912 ~ Dosah: 286 090 ~ Vydavateľ: Tribun media, a. s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 753,25 € 
~ GRP: 0,03  

 
Pekári kritizujú nárast minimálnej mzdy a avizujú možné prepúšťanie Více na str. 28 
10.09.2020      hlavnydennik.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 10.09.2020 10:40 ~ Reálni užívatelia: 10 402 ~ 
Reálni užívatelia / mesiac: 312 051 ~ Dosah: 1 737 143 ~ Vydavateľ: Hlavné štúdio, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 112,46 € 
~ GRP: 0,23  

 
Nespokojní pekári ostro kritizujú nárast minimálnej mzdy: Avizujú možné prepúšťanie Více na str. 30 
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10.09.2020      cas.sk ~ SITA ~ Rubrika: Domáce správy ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 10.09.2020 11:12 ~ 
Reálni užívatelia: 63 423 ~ Reálni užívatelia / mesiac: 1 966 106 ~ Dosah: 128 167 040 ~ Vydavateľ: FPD Media, a. s. ~ 
Zem: Slovensko ~ AVE: 1 506,51 € ~ GRP: 1,38  

 
Za 5 rokov narástli náklady pekárov na zamestnancov o 90% Více na str. 32 
10.09.2020      retailmagazin.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 10.09.2020 11:27 ~ Reálni užívatelia: 56 ~ 
Reálni užívatelia / mesiac: 1 750 ~ Dosah: 56 ~ Vydavateľ: RETAIL MEDIA Slovakia, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 
112,97 € ~ GRP: 0,00  

 
Vyššia minimálna mzda a príplatky môžu položiť ako prvých pekárov Více na str. 34 
10.09.2020      dennikn.sk ~ Zuzana Kollárová ~ Rubrika: Ekonomika ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 
10.09.2020 11:27 ~ Reálni užívatelia: 48 649 ~ Reálni užívatelia / mesiac: 1 508 119 ~ Dosah: 30 420 243 ~ Vydavateľ: N 
Press, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 1 506,51 € ~ GRP: 1,06  

 
Pekári kritizujú nárast minimálnej mzdy a avizujú možné prepúšťanie Více na str. 38 
10.09.2020      hlavne.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 10.09.2020 11:44 ~ Reálni užívatelia: 806 ~ Reálni 
užívatelia / mesiac: 24 994 ~ Dosah: 806 ~ Vydavateľ: STORYmedia, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 1 506,51 € ~ GRP: 
0,02  

 
Pekári žiadajú vyššie ceny pečiva, pre stúpajúce mzdy hrozia prepúšťaním zamestnancov Více na str. 40 
10.09.2020      webnoviny.sk ~ Martin Havran ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 10.09.2020 11:58 ~ Reálni 
užívatelia: 34 189 ~ Reálni užívatelia / mesiac: 1 059 872 ~ Dosah: 4 603 046 ~ Vydavateľ: SITA Slovenská tlačová 
agentúra a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 658,14 € ~ GRP: 0,74  

 
Analýza: Od roku 2017 stúpli náklady pekárov na zamestnancov v priemere o 90 % Více na str. 42 
10.09.2020      dnes24.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 10.09.2020 15:30 ~ Reálni užívatelia: 50 940 ~ 
Reálni užívatelia / mesiac: 1 579 141 ~ Dosah: 14 663 154 ~ Vydavateľ: internet.sk a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 470,78 € 
~ GRP: 1,11  

 
Od roku 2017 stúpli náklady pekárov na zamestnancov o 90% Více na str. 43 
10.09.2020      teraz.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 10.09.2020 15:47 ~ Reálni užívatelia: 23 339 ~ Reálni 
užívatelia / mesiac: 723 497 ~ Dosah: 1 960 069 ~ Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky ~ Zem: Slovensko ~ 
AVE: 235,39 € ~ GRP: 0,51  

 
Pekári opäť bijú na poplach, buď zdražie chleba a pečivo alebo sa bude prepúšťať Více na str. 45 
10.09.2020      netky.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 10.09.2020 17:29 ~ Reálni užívatelia: 1 451 ~ Reálni 
užívatelia / mesiac: 45 000 ~ Dosah: 77 540 ~ Vydavateľ: Petsoftmedia s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 328,00 € ~ GRP: 
0,03  

 
Pekárom narástli náklady na pracovníkov za pol dekády takmer dvojnásobne. Hrozia prepúšťaním Více na str. 47 
10.09.2020      trend.sk ~ Zoltán Racz ~ Rubrika: Správy ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 10.09.2020 21:25 ~ 
Reálni užívatelia: 13 897 ~ Reálni užívatelia / mesiac: 430 792 ~ Dosah: 2 576 610 ~ Vydavateľ: News and Media Holding a. 
s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 847,41 € ~ GRP: 0,30  

 
Analýza: Od roku 2017 stúpli náklady pekárov na zamestnancov v priemere o 90 % Více na str. 50 
10.09.2020      Tasr ~ Rubrika: pdh ~ Náklad: 400 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 11.09.2020 06:26 ~ 
Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky ~ Zem: Slovensko  

 
Kontrolóri upozornili na riziká spojené s výpadkom odvodov pri skupine ľudí, ktorí pre 
pretrvávajúcu koronakrízu prišli o prácu Více na str. 51 
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11.09.2020      Rádio Slovensko ~ Report  6 ~ Relácia: 18:00 Rádiožurnál ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 
11.09.2020 20:30 ~ Počúvanosť: 729 165 ~ Prevádzkovateľ: Slovenský rozhlas ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 2 205,29 € ~ 
GRP: 15,85  

 
Slovenskí pekári: Náklady stúpajú, cena chleba sa však nemení Více na str. 52 
11.09.2020      tovarapredaj.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 11.09.2020 11:56 ~ Reálni užívatelia: 81 ~ 
Reálni užívatelia / mesiac: 2 500 ~ Dosah: 81 ~ Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 
141,23 € ~ GRP: 0,00  

 
Ako sa v lete zmenili ceny Více na str. 54 
14.09.2020      TV Markíza ~ Report  9 ~ Relácia: 19:00 Televízne noviny ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 
15.09.2020 05:36 ~ Prevádzkovateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 32 712,24 €  

 
Producenti potravín môžu čerpať tzv. covid peniaze Více na str. 56 
14.09.2020      Rádio Regina ~ Report  1 ~ Relácia: 17:00 Žurnál Rádia Regina ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 
14.09.2020 20:37 ~ Počúvanosť: 268 176 ~ Prevádzkovateľ: Slovenský rozhlas ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 689,78 € ~ GRP: 
5,83  

 
Nie všetci potravinári môžu čerpať dotácie Více na str. 57 
15.09.2020      STV1 ~ Report  13 ~ Relácia: 19:00 Správy RTVS ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 16.09.2020 
05:05 ~ Prevádzkovateľ: Rozhlas a televízia Slovenska ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 9 644,54 €  

 
ŠÚ SR: Rast spotrebiteľských cien aj v auguste spomaľoval, dosiahol hodnotu 1,4% Více na str. 58 
14.09.2020      dnes24.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 14.09.2020 09:27 ~ Reálni užívatelia: 50 940 ~ 
Reálni užívatelia / mesiac: 1 579 141 ~ Dosah: 14 663 154 ~ Vydavateľ: internet.sk a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 470,78 € 
~ GRP: 1,11  

 
Štatistický úrad: Pokles cien potravín spôsobili nižšie ceny ovocia Více na str. 59 
14.09.2020      teraz.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 14.09.2020 09:23 ~ Reálni užívatelia: 23 339 ~ Reálni 
užívatelia / mesiac: 723 497 ~ Dosah: 1 960 069 ~ Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky ~ Zem: Slovensko ~ 
AVE: 235,39 € ~ GRP: 0,51  

 
Rast spotrebiteľských cien sa naďalej spomaľuje Více na str. 61 
14.09.2020      sme.sk ~ SITA ~ Rubrika: Slovensko ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 14.09.2020 09:23 ~ Reálni 
užívatelia: 81 958 ~ Reálni užívatelia / mesiac: 2 540 706 ~ Dosah: 112 501 907 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ Zem: 
Slovensko ~ AVE: 1 412,35 € ~ GRP: 1,78  

 
Rast spotrebiteľských cien aj v auguste spomaľoval, dosiahol hodnotu 1,4% Více na str. 63 
14.09.2020      openiazoch.zoznam.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 14.09.2020 10:22 ~ Reálni užívatelia: 
10 727 ~ Reálni užívatelia / mesiac: 332 535 ~ Dosah: 1 730 337 ~ Vydavateľ: Zoznam, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 
564,94 € ~ GRP: 0,23  

 
Rast spotrebiteľských cien aj v auguste spomaľoval Více na str. 65 
14.09.2020      pravda.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 14.09.2020 10:22 ~ Reálni užívatelia: 40 434 ~ Reálni 
užívatelia / mesiac: 1 253 466 ~ Dosah: 31 785 227 ~ Vydavateľ: Perex, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 1 412,35 € ~ GRP: 
0,88  

 
Zdražovanie nebude v nasledujúcich mesiacoch podľa analytikov zrejme zrýchlovať Více na str. 67 
14.09.2020      webnoviny.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 14.09.2020 12:28 ~ Reálni užívatelia: 34 189 ~ 
Reálni užívatelia / mesiac: 1 059 872 ~ Dosah: 4 603 046 ~ Vydavateľ: SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. ~ Zem: 
Slovensko ~ AVE: 658,14 € ~ GRP: 0,74  
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Zdražovanie nebude v nasledujúcich mesiacoch podľa analytikov zrejme zrýchľovať Více na str. 69 
14.09.2020      sme.sk ~ SITA ~ Rubrika: Slovensko ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 14.09.2020 12:28 ~ Reálni 
užívatelia: 81 958 ~ Reálni užívatelia / mesiac: 2 540 706 ~ Dosah: 112 501 907 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ Zem: 
Slovensko ~ AVE: 1 412,35 € ~ GRP: 1,78  

 
Zdražovanie nebude v nasledujúcich mesiacoch podľa analytikov zrejme zrýchlovať Více na str. 71 
14.09.2020      konzervativnyweb.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 14.09.2020 15:36 ~ Reálni užívatelia: 727 
~ Reálni užívatelia / mesiac: 22 526 ~ Dosah: 50 000 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 329,55 € ~ 
GRP: 0,02  

 
Inflácia potravín sa spomaľuje. V lete ceny potravín dokonca klesli Více na str. 73 
14.09.2020      tvnoviny.sk ~ Tomáša Valca ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 14.09.2020 19:52 ~ Reálni 
užívatelia: 52 794 ~ Reálni užívatelia / mesiac: 1 636 614 ~ Dosah: 14 885 282 ~ Vydavateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s 
r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 470,78 € ~ GRP: 1,15  

 
Zdražovanie nebude v nasledujúcich mesiacoch podľa analytikov zrejme zrýchlovať Více na str. 75 
14.09.2020      banky.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 14.09.2020 22:26 ~ Reálni užívatelia: 2 742 ~ Reálni 
užívatelia / mesiac: 85 000 ~ Dosah: 101 860 ~ Vydavateľ: Mega & Loman, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 894,49 € ~ 
GRP: 0,06  

 
Ťažký CHLEBÍČEK: Pekári už nevládzu! Pečivo môže byť drahšie alebo menej dostupné Více na str. 77 
15.09.2020      dnes24.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 15.09.2020 00:26 ~ Reálni užívatelia: 50 940 ~ 
Reálni užívatelia / mesiac: 1 579 141 ~ Dosah: 14 663 154 ~ Vydavateľ: internet.sk a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 470,78 € 
~ GRP: 1,11  

 
ŠÚ SR: Rast spotrebitelských cien aj v auguste spomaloval, dosiahol hodnotu 1,4% Více na str. 79 
14.09.2020      Tasr ~ Rubrika: hos ~ Náklad: 400 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 15.09.2020 01:58 ~ 
Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky ~ Zem: Slovensko  

 
ROZHOVOR Zvýšenie minimálnej mzdy spôsobí ďalšie prepúšťanie a prehĺbi regionálne rozdiely, 
tvrdí analytik Více na str. 80 

20.09.2020      netky.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 20.09.2020 12:12 ~ Reálni užívatelia: 1 451 ~ Reálni 
užívatelia / mesiac: 45 000 ~ Dosah: 77 540 ~ Vydavateľ: Petsoftmedia s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 328,00 € ~ GRP: 
0,03  

 
Predseda ZMOS s poľnohospodármi a potravinármi Více na str. 82 
18.09.2020      obecne-noviny.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 21.09.2020 07:25 ~ Reálni užívatelia: 241 ~ 
Reálni užívatelia / mesiac: 7 500 ~ Dosah: 241 ~ Vydavateľ: obecne-noviny.sk ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 658,14 € ~ GRP: 
0,01  

 
Balený chlieb nikdy nebude voňať ako čerstvý. Môže za to jedna vec, všímajte si etiketu Více na str. 84 
21.09.2020      dobrenoviny.sk ~ Pekárka Judita Ivanová ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 21.09.2020 18:50 ~ 
Reálni užívatelia: 31 233 ~ Reálni užívatelia / mesiac: 968 209 ~ Dosah: 3 165 354 ~ Vydavateľ: Nearby smart 
communication s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 469,57 € ~ GRP: 0,68  

 
Rastie záujem o špeciálne druhy pečiva Více na str. 88 
22.09.2020      Hospodárske noviny ~ Strana  18 ~ Marta Svítková ~ Rubrika: Kvalitné potraviny ~ Náklad: 14 250 ~ 
Predaných: 10 400 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 22.09.2020 00:02 ~ Čítanosť: 148 000 ~ Vydavateľ: MAFRA 
Slovakia, a. s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 1 365,94 € ~ GRP: 3,22  



www.newtonmedia.eu                                                                                6/102 

 
Búrka v sektore potravinárstva Více na str. 90 
19.09.2020      Slovenské národné noviny ~ Strana  2 ~ Ivan BROŽÍK ~ Rubrika: Slovensko ~ Infotyp: Nepomenované ~ 
Dátum importu: 22.09.2020 06:31 ~ Vydavateľ: Matica slovenská ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 148,05 €  

 
Tovar&Predaj 7 – 8/2020: Na raňajky sa míňa viac Více na str. 92 
23.09.2020      tovarapredaj.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 23.09.2020 08:44 ~ Reálni užívatelia: 81 ~ 
Reálni užívatelia / mesiac: 2 500 ~ Dosah: 81 ~ Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 
141,23 € ~ GRP: 0,00  

 
Minister Mičovský sa po kritike stretne s poľnohospodármi. Prvýkrát so všetkými naraz Více na str. 95 
23.09.2020      trend.sk ~ Zoltán Racz ~ Rubrika: Správy ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 23.09.2020 11:01 ~ 
Reálni užívatelia: 13 897 ~ Reálni užívatelia / mesiac: 430 792 ~ Dosah: 2 576 610 ~ Vydavateľ: News and Media Holding a. 
s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 847,41 € ~ GRP: 0,30  

 
Tvrdia, že je to zlý signál pre ich podnikanie Více na str. 99 
23.09.2020      Roľnícke noviny ~ Strana  2 ~ (tsu) ~ Rubrika: Spravodajstvo ~ Náklad: 8 922 ~ Predaných: 6 082 ~ Infotyp: 
Nepomenované ~ Dátum importu: 26.09.2020 00:02 ~ Vydavateľ: Profi Press, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 346,41 €  

 
Zbierajú úrodu Více na str. 101 
26.09.2020      TV Markíza ~ Report  26 ~ Relácia: 19:00 Televízne noviny ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 
27.09.2020 05:33 ~ Prevádzkovateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 24 968,76 €  

 
Celé znenie článku 

 
  

Najnižšie platy rastú aj v časoch krízy. Rezort práce pritvrdil 
02.09.2020      trend.sk ~ Zuzana Kullová ~ Rubrika: Biznis ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 02.09.2020 

12:15 ~ Reálni užívatelia: 13 897 ~ Dosah: 2 576 610 ~ Vydavateľ: News and Media Holding a. s. ~ Zem: Slovensko ~ 
AVE: 847,41 € ~ GRP: 0,30  

Zamestnávatelia prikývli na budúcoročné zvýšenie minimálnej mzdy o vyše sedem percent. Krajniakova štartovacia mzda 
neprešla  
 
 
 
Vyššia mzda o 43 eur pre najslabšie zarábajúcich, pevne stanovené príplatky k nej i zmena pri výpočte mzdových nárokov. 
Vláda Igora Matoviča odklepla od budúceho roka návrh na pomalší rast minimálnej mzdy, než pôvodne presadil 
predchádzajúci vládny kabinet Roberta Fica, a ďalšie novinky v legislatíve.  
 
Namiesto súčasných 580 eur má byť po novom takzvaná minimálka od roku 2021 až 623 eur, zvýši sa o 7,4 percenta. 
Najnižšie hrubé zárobky by tak mali namiesto pôvodných 60 percent dosahovať 57 percent z priemernej hrubej mzdy na 
Slovensku za minulý rok.  
 
V čistom tak najlacnejší zamestnanci dostanú na výplatnú pásku 508,45 eura. Ekonomika je pritom pre pandémiu v 
červených číslach, podľa údajov Štatistického úradu SR sa v druhom kvartáli prepadla o 12,1 percenta.  
 
Stále rozkoly ako na hojdačke  
 
Minimálnu mzdu má zavedenú 21 z 28 členských krajín Európskej únie (EÚ), našej krajine patrí s aktuálnou výškou 580 eur 
15. miesto v rebríčku. Menej ako 600 eur v hrubom vlani zarábalo podľa analýzy spoločnosti Wood & Company 7,4 percenta 
všetkých zamestnancov na plný úväzok, čomu zodpovedalo zhruba 154-tisíc ľudí.  
 
Zvýšenie minimálnej mzdy od budúceho roka je na prvé počutie dobrá správa, no nie všetci ju vítajú rovnako. Nestačí to 
odborom, ktoré rátali so sumou 656 eur, a to podľa „automatu“ pôvodne schváleného prechádzajúcou vládou.  
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Predstavitelia Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ SR) pre individuálne rokovanie ministra práce Milana Krajniaka so 
zamestnávateľmi predčasne odišli z nedávneho rokovania tripartity. Avizovali, že sa chcú obrátiť na odborovú centrálu v 
Bruseli, a hovoria tiež o protestoch v uliciach. „To, čo predviedol minister, je bezprecedentné porušenie elementárnych zásad 
tripartizmu a sociálneho dialógu,“ upozornila médiá viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.  
 
Podnikatelia zase chceli zmraziť minimálnu mzdu a odpojiť od nej príplatky za prácu. „Napokon dohodli kompromis, ktorý je 
pre nich akceptovateľný,“ hovorí pre TREND výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Peter Serina. 
„Problémom je, že každý rok táto handrkovačka, ktorá nemá so sociálnym dialógom nič spoločné, bude pokračovať.“  
 
Štát by si mal podľa neho ujasniť, čo vlastne preň minimálna mzda znamená. „Či je to sociálna dávka alebo odmena za 
prácu. Ak je to dávka, nech o nej rozhoduje štát. Ak odmena za prácu, má o nej rozhodovať zamestnávateľ po dohode so 
zamestnancom,“ dodáva P. Serina. Kvituje, že sa našiel minister, ktorý sa nenechal odbormi vydierať, a jasne im naznačil, že 
nemajú robiť politiku, ale odborársku prácu na úrovni podnikov.  
 
Firmy novinky akceptujú  
 
Zvyšovanie minimálnej mzdy dvíha ročne firmám náklady o milióny eur. Podľa predsedu Slovenskej živnostenskej komory 
Oldřicha Holiša je to pre každého zamestnávateľa, aj z radov živnostníkov, záťaž. „Minimálna mzda nie je až takým 
strašiakom, akým je odvodové zaťaženie a na to nadväzujúce príplatky.“  
 
Uvedený kompromis s novou minimálkou je pre podnikateľský sektor určite lepším riešením ako to, ktoré malo platiť 
pôvodne,“ konštatuje generálny sekretár Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) Oto Nevický. „Na 
základe doteraz platnej legislatívy by totiž jej mesačná výška na rok 2021 bola na úrovni 656 eur a na túto sumu by 
nadväzovali príplatky aj stupne náročnosti práce,“ spresňuje pre TREND.  
 
Ako sa menila výška minimálnej mzdy (€)  
 
Rok  
 
Mesačná mzda  
 
Hodinová mzda  
 
2021  
 
623  
 
3,58  
 
2020  
 
580  
 
3,33  
 
2019  
 
520  
 
2,99  
 
2018  
 
480  
 
2,76  
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2017  
 
435  
 
2,50  
 
2016  
 
405  
 
2,33  
 
2015  
 
380  
 
2,18  
 
2014  
 
352  
 
2,02  
 
2013  
 
338  
 
1,94  
 
Prameň: www.minimalnamzda.sk  
 
Vyššiu minimálnu mzdu dokáže akceptovať aj Asociácia priemyselných zväzov (APZ). Podľa slov jej generálneho sekretára 
Andreja Lasza sama osebe nie je zaťažujúcou položkou pre zamestnávateľov v priemysle, pretože v tomto odvetví dosiahla 
priemerná mzda podľa štatistického úradu k júnu tohto roka 1 117 eur.  
 
„Jej zvyšovanie predstavovalo pre firmy riziko najmä pre napojenie na výšku príplatkov a stupňov náročnosti práce. Na tomto 
návrhu preto vítame, že sa nám historicky prvý raz podarilo presadiť odpojenie príplatkov od minimálnej mzdy,“ dodáva A. 
Lasz. Dosah zvýšenia na podniky bude podľa neho individuálny, veľa závisí od ekonomickej situácie a dôsledkov druhej vlny 
pandémie.  
 
Príplatky pevnou sumou  
 
Novelou Zákonníka práce sa od 1. januára 2021 mení filozofia určenia náhrady pri pracovnej pohotovosti mimo pracoviska a 
výšky príplatkov k mzde za soboty, nedele, za prácu v noci, za sťažený výkon práce a príplatku za sviatok pre „dohodárov“.  
 
Tieto príplatky už nebudú nadväzovať na percento z minimálnej hodinovej mzdy, ale stanovia sa pevnou sumou. Pri prepočte 
rezort práce vychádzal z aktuálneho vzorca na ich výpočet, pričom za základňu sa vzal rok 2021. „Príplatky sa zvýšia podľa 
platnej legislatívy. Ľuďom nič nevezmeme, pridáme im to, čo im podľa zákona patrí,“ spresnil pre médiá M. Krajniak.  
 
To, čo predviedol minister, je bezprecedentné porušenie elementárnych zásad tripartizmu a sociálneho dialógu.Monika 
Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR  
 
Nedostatkom v praxi podľa výkonného riaditeľa PAS je, že príplatky sa spočítavajú a kombinujú. „Tak sa môže stať, že práca 
zamestnanca stojí raz za čas aj dvojnásobok toho, čo je dohodnuté v mzde,“ myslí si.- Finančne to ťažko utiahnu najmä 
podnikatelia, ktorí musia poskytovať služby v noci, cez víkendy či štátne sviatky. Nemôžu zatvoriť a práca sa im predražuje. V 
kombinácii s odvodmi to vedie k ich nekonkurencieschopnosti.  
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Svoje o tom vie Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, zastupujúca 
sektor, v ktorom ľudia často pracujú za najnižšie mzdy. Až 80 percent pracovného času pekárov je zasiahnutých príplatkami 
za prácu.  
 
„Zaťaží nás to v každom prípade. Na jednej strane je dobre, že sa ľuďom zvyšujú mzdy, na druhej to však nemôžeme 
premietnuť do nákladov. Nová minimálka je aj tak dosť výrazná na to, aby nám to opätovne nespôsobilo problémy,“ 
konštatuje predsedníčka. Buď sa to podľa nej razantne premietne v cenách produktov, alebo budú musieť bojovať o dotácie z 
EÚ – štát im zatiaľ nepomohol ani eurom.  
 
Zmena stupňov náročnosti práce inak  
 
Slovenský Zákonník práce pozná až šesť stupňov najnižších platov. Ďalšou novinkou v novele zákona o minimálnej mzde je, 
že stupne náročnosti práce, teda minimálne mzdové nároky, sa budú v roku 2021 zvyšovať paušálne o 43 eur pri každom.  
 
Tento mechanizmus má byť po novom nastavený tak, aby sa mohli tieto sumy každý rok meniť oznámením rezortu práce. 
Napríklad pri 2. stupni, čo je skupina pre jednoduché administratívne práce, bude na budúci rok minimálka 739 eur. V 
skupine s najvyššou náročnosťou práce, kam patria aj top manažéri, bude minimum 1 203 eur.  
 
Zmena pri výpočte mzdových nárokov (€)  
 
Stupeň náročnosti práce  
 
Aktuálna výška  
 
Mzdový nárok v roku 2021  
 
1  
 
580  
 
623  
 
2  
 
696  
 
739  
 
3  
 
812  
 
855  
 
4  
 
928  
 
971  
 
5  
 
1 044  
 
1 087  
 
6  
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1 160  
 
1 203  
 
Prameň:  
rezort práce  
 
Zástancom odpojenia mzdových zvýhodnení od minimálnej mzdy je napríklad generálna sekretárka Slovenského 
živnostenského zväzu (SŽZ) Miriam Bellušová. Podmienky odmeňovania by mali byť podľa nej vecou dohody 
zamestnávateľa a zamestnanca a mali by odzrkadľovať charakter práce, produktivitu a špecifiká daného podniku. „Nemali by 
byť nariaďované z pozície štátu. Komplikované pre živnostníkov je vôbec niekoho zamestnávať, príplatky či mzdová agenda 
sú druhoradé,“ objasňuje problémy praxe.  
 
Medzi schválenými novinkami nie je avizovaná štartovacia minimálna mzda, ktorú mali dostávať dlhodobo nezamestnaní 
počas jedného roka, pričom odhadom ju malo podľa rezortu práce poberať okolo 62 600 ľudí. Nestotožnili sa s ňou však ani 
zamestnávatelia, ani odborári.  
 
Štartovaciu mzdu nepokladal za dobrý nápad ani P. Serina. „Štartovať môžete auto, nie prácu. Považoval som ju za snahu 
dať chrómované kľučky na trabant a tváriť sa, že je to luxusná značka,“ zamýšľa sa.  
 
Treba robiť poriadne reformy  
 
Nedávna štúdia Paying Taxes 2020, ktorú vydala skupina Svetovej banky a poradenská spoločnosť PwC, poukázala na to, 
že Slovensko má šieste najvyššie celkové daňové a odvodové zaťaženie v rámci krajín EÚ a EFTA (Európske združenie 
voľného obchodu), konkrétne 49,7 percenta.  
 
Aj malý prieskum TRENDU v rámci zamestnávateľských asociácií dospel k podobným záverom – treba znížiť dane a odvody. 
PAS navrhuje už niekoľko rokov, aby sa realizovala daňovo-odvodová reforma a aby ľudia zarábajúci najmenej neplatili 
odvody a dane. „Zatiaľ tomu politici nechcú rozumieť,“ myslí si P. Serina.  
 
V minulosti v APZ presadzovali aj to, aby bola daňovo odpočítateľná položka na úrovni 80 percent minimálnej mzdy. „To by si 
okrem iného vyžadovalo reformu financovania verejnej správy, pretože obce sú napojené práve na daň z príjmu fyzických 
osôb. Zabezpečilo by to však omnoho vyšší čistý príjem zamestnancov,“ spresňuje A. Lasz.  
 
S nižšími daňami a odvodmi súhlasí aj O. Nevický z AZZZ SR. „Ak je cieľom zvýšiť ľuďom čisté mzdy, rozhodne treba upraviť 
daňovo-odvodový systém tak, aby sa zamestnávateľovi či zamestnancovi každoročným zvyšovaním minimálnej mzdy 
neukrajovalo čoraz viac.“  
 
Isté zmeny v tejto oblasti predbežne avizoval rezort financií. Chce napríklad motivovať nízkymi daňami ekonomickú aktivitu, 
teda prácu, podnikanie a, naopak, zvýšiť podiel zdaňovania spotreby a majetku. Zatiaľ nie je známe, v akej forme legislatívny 
návrh predloží a čo presne prinesie.  
 
Príplatky od roku 2021  
 
Príplatky za prácu v noci, v sobotu a nedeľu sa budú odvíjať od vyššej minimálnej mzdy, ale budú stanovené v pevných 
sumách, nie v násobkoch.  
 
Za hodinu neaktívnej pracovnej pohotovosti dostane zamestnanec príplatok 0,72 eura, rovnaká bude mzdová kompenzácia 
za sťažený výkon práce.  
 
Príplatok za prácu v sobotu bude 1,79 eura. U zamestnávateľa, kde sa pravidelne pracuje v sobotu, možno dohodnúť 
príplatok 1,61 eura.  
 
Za prácu v nedeľu bude príplatok za hodinu práce 3,58 eura, respektíve pri pravidelnom výkone po dohode 3,22 eura.  
 
Za prácu v noci bude patriť príplatok 1,43 eura, respektíve pri prevažujúcej nočnej práci po dohode 1,25 eura.  
 
PRAMEŇ: Rezort práce 
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https://www.trend.sk/biznis/najnizsie-platy-rastu-aj-casoch-krizy-rezort-prace-pritvrdil 
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Zamestnávatelia prikývli na budúcoročné zvýšenie minimálnej mzdy o vyše sedem percent. Krajniakova štartovacia mzda 
neprešla  
 
Vyššia mzda o 43 eur pre najslabšie zarábajúcich, pevne stanovené príplatky k nej i zmena pri výpočte mzdových nárokov. 
Vláda Igora Matoviča odklepla od budúceho roka návrh na pomalší rast minimálnej mzdy, než pôvodne presadil 
predchádzajúci vládny kabinet Roberta Fica, a ďalšie novinky v legislatíve.  
Namiesto súčasných 580 eur má byť po novom takzvaná minimálka od roku 2021 až 623 eur, zvýši sa o 7,4 percenta. 
Najnižšie hrubé zárobky by tak mali namiesto pôvodných 60 percent dosahovať 57 percent z priemernej hrubej mzdy na 
Slovensku za minulý rok. V čistom tak najlacnejší zamestnanci dostanú na výplatnú pásku 508,45 eura. Ekonomika je pritom 
pre pandémiu v červených číslach, podľa údajov Štatistického úradu SR sa v druhom kvartáli prepadla o 12,1 percenta. Stále 
rozkoly ako na hojdačke Minimálnu mzdu má zavedenú 21 z 28 členských krajín Európskej únie (EÚ), našej krajine patrí s 
aktuálnou výškou 580 eur 15. miesto v rebríčku. Menej ako 600 eur v hrubom vlani zarábalo podľa analýzy spoločnosti Wood 
& Company 7,4 percenta všetkých zamestnancov na plný úväzok, čomu zodpovedalo zhruba 154-tisíc ľudí. Zvýšenie 
minimálnej mzdy od budúceho roka je na prvé počutie dobrá správa, no nie všetci ju vítajú rovnako. Nestačí to odborom, 
ktoré rátali so sumou 656 eur, a to podľa „automatu“ pôvodne schváleného prechádzajúcou vládou.  
Predstavitelia Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ SR) pre individuálne rokovanie ministra práce Milana Krajniaka so 
zamestnávateľmi predčasne odišli z nedávneho rokovania tripartity. Avizovali, že sa chcú obrátiť na odborovú centrálu v 
Bruseli, a hovoria tiež o protestoch v uliciach. „To, čo predviedol minister, je bezprecedentné porušenie elementárnych zásad 
tripartizmu a sociálneho dialógu,“ upozornila médiá viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová. Podnikatelia zase chceli 
zmraziť minimálnu mzdu a odpojiť od nej príplatky za prácu. „Napokon dohodli kompromis, ktorý je pre nich akceptovateľný,“ 
hovorí pre TREND výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Peter Serina. „Problémom je, že každý rok táto 
handrkovačka, ktorá nemá so sociálnym dialógom nič spoločné, bude pokračovať.“  
Štát by si mal podľa neho ujasniť, čo vlastne preň minimálna mzda znamená. „Či je to sociálna dávka alebo odmena za 
prácu. Ak je to dávka, nech o nej rozhoduje štát. Ak odmena za prácu, má o nej rozhodovať zamestnávateľ po dohode so 
zamestnancom,“ dodáva P. Serina. Kvituje, že sa našiel minister, ktorý sa nenechal odbormi vydierať, a jasne im naznačil, že 
nemajú robiť politiku, ale odborársku prácu na úrovni podnikov.  
Firmy novinky akceptujú Zvyšovanie minimálnej mzdy dvíha ročne firmám náklady o milióny eur. Podľa predsedu Slovenskej 
živnostenskej komory Oldřicha Holiša je to pre každého zamestnávateľa, aj z radov živnostníkov, záťaž. „Minimálna mzda nie 
je až takým strašiakom, akým je odvodové zaťaženie a na to nadväzujúce príplatky.“ Uvedený kompromis s novou 
minimálkou je pre podnikateľský sektor určite lepším riešením ako to, ktoré malo platiť pôvodne,“ konštatuje generálny 
sekretár Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) Oto Nevický. „Na základe doteraz platnej 
legislatívy by totiž jej mesačná výška na rok 2021 bola na úrovni 656 eur a na túto sumu by nadväzovali príplatky aj stupne 
náročnosti práce,“ spresňuje pre TREND.  
Vyššiu minimálnu mzdu dokáže akceptovať aj Asociácia priemyselných zväzov (APZ). Podľa slov jej generálneho sekretára 
Andreja Lasza sama osebe nie je zaťažujúcou položkou pre zamestnávateľov v priemysle, pretože v tomto odvetví dosiahla 
priemerná mzda podľa štatistického úradu k júnu tohto roka 1 117 eur. „Jej zvyšovanie predstavovalo pre firmy riziko najmä 
pre napojenie na výšku príplatkov a stupňov náročnosti práce. Na tomto návrhu preto vítame, že sa nám historicky prvý raz 
podarilo presadiť odpojenie príplatkov od minimálnej mzdy,“ dodáva A. Lasz. Dosah zvýšenia na podniky bude podľa neho 
individuálny, veľa závisí od ekonomickej situácie a dôsledkov druhej vlny pandémie. Príplatky pevnou sumou Novelou 
Zákonníka práce sa od 1. januára 2021 mení filozofia určenia náhrady pri pracovnej pohotovosti mimo pracoviska a výšky 
príplatkov k mzde za soboty, nedele, za prácu v noci, za sťažený výkon práce a príplatku za sviatok pre „dohodárov“. Tieto 
príplatky už nebudú nadväzovať na percento z minimálnej hodinovej mzdy, ale stanovia sa pevnou sumou. Pri prepočte 
rezort práce vychádzal z aktuálneho vzorca na ich výpočet, pričom za základňu sa vzal rok 2021. „Príplatky sa zvýšia podľa 
platnej legislatívy. Ľuďom nič nevezmeme, pridáme im to, čo im podľa zákona patrí,“ spresnil pre médiá M. Krajniak.  
Nedostatkom v praxi podľa výkonného riaditeľa PAS je, že príplatky sa spočítavajú a kombinujú. „Tak sa môže stať, že práca 
zamestnanca stojí raz za čas aj dvojnásobok toho, čo je dohodnuté v mzde,“ myslí si. Finančne to ťažko utiahnu najmä 
podnikatelia, ktorí musia poskytovať služby v noci, cez víkendy či štátne sviatky. Nemôžu zatvoriť a práca sa im predražuje. V 
kombinácii s odvodmi to vedie k ich nekonkurencieschopnosti.  
Svoje o tom vie Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, zastupujúca 
sektor, v ktorom ľudia často pracujú za najnižšie mzdy. Až 80 percent pracovného času pekárov je zasiahnutých príplatkami 
za prácu. „Zaťaží nás to v každom prípade. Na jednej strane je dobre, že sa ľuďom zvyšujú mzdy, na druhej to však 
nemôžeme premietnuť do nákladov. Nová minimálka je aj tak dosť výrazná na to, aby nám to opätovne nespôsobilo 
problémy,“ konštatuje predsedníčka. Buď sa to podľa nej razantne premietne v cenách produktov, alebo budú musieť bojovať 
o dotácie z EÚ – štát im zatiaľ nepomohol ani eurom.  
Zmena stupňov náročnosti práce inak Slovenský Zákonník práce pozná až šesť stupňov najnižších platov. Ďalšou novinkou v 
novele zákona o minimálnej mzde je, že stupne náročnosti práce, teda minimálne mzdové nároky, sa budú v roku 2021 
zvyšovať paušálne o 43 eur pri každom. Tento mechanizmus má byť po novom nastavený tak, aby sa mohli tieto sumy každý 
rok meniť oznámením rezortu práce. Napríklad pri 2. stupni, čo je skupina pre jednoduché administratívne práce, bude na 
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budúci rok minimálka 739 eur. V skupine s najvyššou náročnosťou práce, kam patria aj top manažéri, bude minimum 1 203 
eur.  
Zástancom odpojenia mzdových zvýhodnení od minimálnej mzdy je napríklad generálna sekretárka Slovenského 
živnostenského zväzu (SŽZ) Miriam Bellušová. Podmienky odmeňovania by mali byť podľa nej vecou dohody 
zamestnávateľa a zamestnanca a mali by odzrkadľovať charakter práce, produktivitu a špecifiká daného podniku. „Nemali by 
byť nariaďované z pozície štátu. Komplikované pre živnostníkov je vôbec niekoho zamestnávať, príplatky či mzdová agenda 
sú druhoradé,“ objasňuje problémy praxe.  
Medzi schválenými novinkami nie je avizovaná štartovacia minimálna mzda, ktorú mali dostávať dlhodobo nezamestnaní 
počas jedného roka, pričom odhadom ju malo podľa rezortu práce poberať okolo 62 600 ľudí. Nestotožnili sa s ňou však ani 
zamestnávatelia, ani odborári. Štartovaciu mzdu nepokladal za dobrý nápad ani P. Serina. „Štartovať môžete auto, nie prácu. 
Považoval som ju za snahu dať chrómované kľučky na trabant a tváriť sa, že je to luxusná značka,“ zamýšľa sa.  
Treba robiť poriadne reformy Nedávna štúdia Paying Taxes 2020, ktorú vydala skupina Svetovej banky a poradenská 
spoločnosť PwC, poukázala na to, že Slovensko má šieste najvyššie celkové daňové a odvodové zaťaženie v rámci krajín 
EÚ a EFTA (Európske združenie voľného obchodu), konkrétne 49,7 percenta. Aj malý prieskum TRENDU v rámci 
zamestnávateľských asociácií dospel k podobným záverom – treba znížiť dane a odvody. PAS navrhuje už niekoľko rokov, 
aby sa realizovala daňovo-odvodová reforma a aby ľudia zarábajúci najmenej neplatili odvody a dane. „Zatiaľ tomu politici 
nechcú rozumieť,“ myslí si P. Serina.  
V minulosti v APZ presadzovali aj to, aby bola daňovo odpočítateľná položka na úrovni 80 percent minimálnej mzdy. „To by si 
okrem iného vyžadovalo reformu financovania verejnej správy, pretože obce sú napojené práve na daň z príjmu fyzických 
osôb. Zabezpečilo by to však omnoho vyšší čistý príjem zamestnancov,“ spresňuje A. Lasz. S nižšími daňami a odvodmi 
súhlasí aj O. Nevický z AZZZ SR. „Ak je cieľom zvýšiť ľuďom čisté mzdy, rozhodne treba upraviť daňovo-odvodový systém 
tak, aby sa zamestnávateľovi či zamestnancovi každoročným zvyšovaním minimálnej mzdy neukrajovalo čoraz viac.“  
Isté zmeny v tejto oblasti predbežne avizoval rezort financií. Chce napríklad motivovať nízkymi daňami ekonomickú aktivitu, 
teda prácu, podnikanie a, naopak, zvýšiť podiel zdaňovania spotreby a majetku. Zatiaľ nie je známe, v akej forme legislatívny 
návrh predloží a čo presne prinesie.  
 
***  
 
Zmena pri výpočte mzdových nárokov  
(€)  
Stupeň Aktuálna výška Mzdový nárok  
náročnosti v roku 2021  
práce  
1 580 623  
2 696 739  
3 812 855  
4 928 971  
5 1 044 1 087  
6 1 160 1 203  
PRAMEŇ: rezort práce  
 
Ako sa menila výška minimálnej mzdy  
(€)  
Rok Mesačná mzda Hodinová mzda  
2021 623 3,58  
2020 580 3,33  
2019 520 2,99  
2018 480 2,76  
2017 435 2,50  
2016 405 2,33  
2015 380 2,18  
2014 352 2,02  
2013 338 1,94  
PRAMEŇ: www.minimalnamzda.sk  
 
Príplatky od roku 2021 Príplatky za prácu v noci, v sobotu a nedeľu sa budú odvíjať od vyššej minimálnej mzdy, ale budú 
stanovené v pevných sumách, nie v násobkoch. Za hodinu neaktívnej pracovnej pohotovosti dostane zamestnanec príplatok 
0,72 eura, rovnaká bude mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce. Príplatok za prácu v sobotu bude 1,79 eura. U 
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zamestnávateľa, kde sa pravidelne pracuje v sobotu, možno dohodnúť príplatok 1,61 eura. Za prácu v nedeľu bude príplatok 
za hodinu práce 3,58 eura, respektíve pri pravidelnom výkone po dohode 3,22 eura. Za prácu v noci bude patriť príplatok 
1,43 eura, respektíve pri prevažujúcej nočnej práci po dohode 1,25 eura. PRAMEŇ: rezort práce  
 
623 €  
 
taká má byť v budúcom roku výška minimálnej mzdy pre najslabšie zarábajúcich na Slovensku  
 
„To, čo predviedol minister, je bezprecedentné porušenie elementárnych zásad tripartizmu a sociálneho dialógu.“ Monika 
Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR 



www.newtonmedia.eu                                                                                15/102 



www.newtonmedia.eu                                                                                16/102 

 

 
 
  

ZAUJALO NÁS 
07.09.2020      Báječná žena ~ Strana  4 ~ Náklad: 65 250 ~ Predaných: 40 800 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum 

importu: 07.09.2020 07:19 ~ Vydavateľ: News and Media Holding a. s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 1 061,87 €  



www.newtonmedia.eu                                                                                17/102 

Máme najdrahší chlieb  
 
Nielen bývanie máme najdrahšie spomedzi krajín V4, ale aj mäso a chlieb. Slováci síce podľa Eurostatu majú 9. najlacnejší 
chlieb a obilniny v EÚ, Poliaci, Maďari aj Česi sú však cenovo ešte výrazne pod nami. Od roku 2017, keď Eurostat začal 
zaznamenávať index cien chleba a obilnín, tieto ceny na Slovensku kontinuálne rastú. 

 

 
 
  

Najnižšie platy rastú aj v časoch krízy. Rezort práce pritvrdil 
04.09.2020      trend.sk ~ Zuzana Kullová ~ Rubrika: Biznis ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 04.09.2020 

11:04 ~ Reálni užívatelia: 13 897 ~ Dosah: 2 576 610 ~ Vydavateľ: News and Media Holding a. s. ~ Zem: Slovensko ~ 
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Zamestnávatelia prikývli na budúcoročné zvýšenie minimálnej mzdy o vyše sedem percent. Krajniakova štartovacia mzda 
neprešla  
 
 
 
Vyššia mzda o 43 eur pre najslabšie zarábajúcich, pevne stanovené príplatky k nej i zmena pri výpočte mzdových nárokov. 
Vláda Igora Matoviča odklepla od budúceho roka návrh na pomalší rast minimálnej mzdy, než pôvodne presadil 
predchádzajúci vládny kabinet Roberta Fica, a ďalšie novinky v legislatíve.  
 
Namiesto súčasných 580 eur má byť po novom takzvaná minimálka od roku 2021 až 623 eur, zvýši sa o 7,4 percenta. 
Najnižšie hrubé zárobky by tak mali namiesto pôvodných 60 percent dosahovať 57 percent z priemernej hrubej mzdy na 
Slovensku za minulý rok.  
 
V čistom tak najlacnejší zamestnanci dostanú na výplatnú pásku 508,45 eura. Ekonomika je pritom pre pandémiu v 
červených číslach, podľa údajov Štatistického úradu SR sa v druhom kvartáli prepadla o 12,1 percenta.  
 
Stále rozkoly ako na hojdačke  
 
Minimálnu mzdu má zavedenú 21 z 28 členských krajín Európskej únie (EÚ), našej krajine patrí s aktuálnou výškou 580 eur 
15. miesto v rebríčku. Menej ako 600 eur v hrubom vlani zarábalo podľa analýzy spoločnosti Wood & Company 7,4 percenta 
všetkých zamestnancov na plný úväzok, čomu zodpovedalo zhruba 154-tisíc ľudí.  
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Zvýšenie minimálnej mzdy od budúceho roka je na prvé počutie dobrá správa, no nie všetci ju vítajú rovnako. Nestačí to 
odborom, ktoré rátali so sumou 656 eur, a to podľa „automatu“ pôvodne schváleného prechádzajúcou vládou.  
 
Predstavitelia Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ SR) pre individuálne rokovanie ministra práce Milana Krajniaka so 
zamestnávateľmi predčasne odišli z nedávneho rokovania tripartity. Avizovali, že sa chcú obrátiť na odborovú centrálu v 
Bruseli, a hovoria tiež o protestoch v uliciach. „To, čo predviedol minister, je bezprecedentné porušenie elementárnych zásad 
tripartizmu a sociálneho dialógu,“ upozornila médiá viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.  
 
Podnikatelia zase chceli zmraziť minimálnu mzdu a odpojiť od nej príplatky za prácu. „Napokon dohodli kompromis, ktorý je 
pre nich akceptovateľný,“ hovorí pre TREND výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Peter Serina. 
„Problémom je, že každý rok táto handrkovačka, ktorá nemá so sociálnym dialógom nič spoločné, bude pokračovať.“  
 
Štát by si mal podľa neho ujasniť, čo vlastne preň minimálna mzda znamená. „Či je to sociálna dávka alebo odmena za 
prácu. Ak je to dávka, nech o nej rozhoduje štát. Ak odmena za prácu, má o nej rozhodovať zamestnávateľ po dohode so 
zamestnancom,“ dodáva P. Serina. Kvituje, že sa našiel minister, ktorý sa nenechal odbormi vydierať, a jasne im naznačil, že 
nemajú robiť politiku, ale odborársku prácu na úrovni podnikov.  
 
Firmy novinky akceptujú  
 
Zvyšovanie minimálnej mzdy dvíha ročne firmám náklady o milióny eur. Podľa predsedu Slovenskej živnostenskej komory 
Oldřicha Holiša je to pre každého zamestnávateľa, aj z radov živnostníkov, záťaž. „Minimálna mzda nie je až takým 
strašiakom, akým je odvodové zaťaženie a na to nadväzujúce príplatky.“  
 
Uvedený kompromis s novou minimálkou je pre podnikateľský sektor určite lepším riešením ako to, ktoré malo platiť 
pôvodne,“ konštatuje generálny sekretár Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) Oto Nevický. „Na 
základe doteraz platnej legislatívy by totiž jej mesačná výška na rok 2021 bola na úrovni 656 eur a na túto sumu by 
nadväzovali príplatky aj stupne náročnosti práce,“ spresňuje pre TREND.  
 
Ako sa menila výška minimálnej mzdy (€)  
 
Rok  
 
Mesačná mzda  
 
Hodinová mzda  
 
2021  
 
623  
 
3,58  
 
2020  
 
580  
 
3,33  
 
2019  
 
520  
 
2,99  
 
2018  
 
480  
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2,76  
 
2017  
 
435  
 
2,50  
 
2016  
 
405  
 
2,33  
 
2015  
 
380  
 
2,18  
 
2014  
 
352  
 
2,02  
 
2013  
 
338  
 
1,94  
 
Prameň: www.minimalnamzda.sk  
 
Vyššiu minimálnu mzdu dokáže akceptovať aj Asociácia priemyselných zväzov (APZ). Podľa slov jej generálneho sekretára 
Andreja Lasza sama osebe nie je zaťažujúcou položkou pre zamestnávateľov v priemysle, pretože v tomto odvetví dosiahla 
priemerná mzda podľa štatistického úradu k júnu tohto roka 1 117 eur.  
 
„Jej zvyšovanie predstavovalo pre firmy riziko najmä pre napojenie na výšku príplatkov a stupňov náročnosti práce. Na tomto 
návrhu preto vítame, že sa nám historicky prvý raz podarilo presadiť odpojenie príplatkov od minimálnej mzdy,“ dodáva A. 
Lasz. Dosah zvýšenia na podniky bude podľa neho individuálny, veľa závisí od ekonomickej situácie a dôsledkov druhej vlny 
pandémie.  
 
Príplatky pevnou sumou  
 
Novelou Zákonníka práce sa od 1. januára 2021 mení filozofia určenia náhrady pri pracovnej pohotovosti mimo pracoviska a 
výšky príplatkov k mzde za soboty, nedele, za prácu v noci, za sťažený výkon práce a príplatku za sviatok pre „dohodárov“.  
 
Tieto príplatky už nebudú nadväzovať na percento z minimálnej hodinovej mzdy, ale stanovia sa pevnou sumou. Pri prepočte 
rezort práce vychádzal z aktuálneho vzorca na ich výpočet, pričom za základňu sa vzal rok 2021. „Príplatky sa zvýšia podľa 
platnej legislatívy. Ľuďom nič nevezmeme, pridáme im to, čo im podľa zákona patrí,“ spresnil pre médiá M. Krajniak.  
 
To, čo predviedol minister, je bezprecedentné porušenie elementárnych zásad tripartizmu a sociálneho dialógu.Monika 
Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR  
 
Nedostatkom v praxi podľa výkonného riaditeľa PAS je, že príplatky sa spočítavajú a kombinujú. „Tak sa môže stať, že práca 
zamestnanca stojí raz za čas aj dvojnásobok toho, čo je dohodnuté v mzde,“ myslí si.- Finančne to ťažko utiahnu najmä 
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podnikatelia, ktorí musia poskytovať služby v noci, cez víkendy či štátne sviatky. Nemôžu zatvoriť a práca sa im predražuje. V 
kombinácii s odvodmi to vedie k ich nekonkurencieschopnosti.  
 
Svoje o tom vie Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, zastupujúca 
sektor, v ktorom ľudia často pracujú za najnižšie mzdy. Až 80 percent pracovného času pekárov je zasiahnutých príplatkami 
za prácu.  
 
„Zaťaží nás to v každom prípade. Na jednej strane je dobre, že sa ľuďom zvyšujú mzdy, na druhej to však nemôžeme 
premietnuť do nákladov. Nová minimálka je aj tak dosť výrazná na to, aby nám to opätovne nespôsobilo problémy,“ 
konštatuje predsedníčka. Buď sa to podľa nej razantne premietne v cenách produktov, alebo budú musieť bojovať o dotácie z 
EÚ – štát im zatiaľ nepomohol ani eurom.  
 
Zmena stupňov náročnosti práce inak  
 
Slovenský Zákonník práce pozná až šesť stupňov najnižších platov. Ďalšou novinkou v novele zákona o minimálnej mzde je, 
že stupne náročnosti práce, teda minimálne mzdové nároky, sa budú v roku 2021 zvyšovať paušálne o 43 eur pri každom.  
 
Tento mechanizmus má byť po novom nastavený tak, aby sa mohli tieto sumy každý rok meniť oznámením rezortu práce. 
Napríklad pri 2. stupni, čo je skupina pre jednoduché administratívne práce, bude na budúci rok minimálka 739 eur. V 
skupine s najvyššou náročnosťou práce, kam patria aj top manažéri, bude minimum 1 203 eur.  
 
Zmena pri výpočte mzdových nárokov (€)  
 
Stupeň náročnosti práce  
 
Aktuálna výška  
 
Mzdový nárok v roku 2021  
 
1  
 
580  
 
623  
 
2  
 
696  
 
739  
 
3  
 
812  
 
855  
 
4  
 
928  
 
971  
 
5  
 
1 044  
 
1 087  
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6  
 
1 160  
 
1 203  
 
Prameň:  
rezort práce  
 
Zástancom odpojenia mzdových zvýhodnení od minimálnej mzdy je napríklad generálna sekretárka Slovenského 
živnostenského zväzu (SŽZ) Miriam Bellušová. Podmienky odmeňovania by mali byť podľa nej vecou dohody 
zamestnávateľa a zamestnanca a mali by odzrkadľovať charakter práce, produktivitu a špecifiká daného podniku. „Nemali by 
byť nariaďované z pozície štátu. Komplikované pre živnostníkov je vôbec niekoho zamestnávať, príplatky či mzdová agenda 
sú druhoradé,“ objasňuje problémy praxe.  
 
Medzi schválenými novinkami nie je avizovaná štartovacia minimálna mzda, ktorú mali dostávať dlhodobo nezamestnaní 
počas jedného roka, pričom odhadom ju malo podľa rezortu práce poberať okolo 62 600 ľudí. Nestotožnili sa s ňou však ani 
zamestnávatelia, ani odborári.  
 
Štartovaciu mzdu nepokladal za dobrý nápad ani P. Serina. „Štartovať môžete auto, nie prácu. Považoval som ju za snahu 
dať chrómované kľučky na trabant a tváriť sa, že je to luxusná značka,“ zamýšľa sa.  
 
Treba robiť poriadne reformy  
 
Nedávna štúdia Paying Taxes 2020, ktorú vydala skupina Svetovej banky a poradenská spoločnosť PwC, poukázala na to, 
že Slovensko má šieste najvyššie celkové daňové a odvodové zaťaženie v rámci krajín EÚ a EFTA (Európske združenie 
voľného obchodu), konkrétne 49,7 percenta.  
 
Aj malý prieskum TRENDU v rámci zamestnávateľských asociácií dospel k podobným záverom – treba znížiť dane a odvody. 
PAS navrhuje už niekoľko rokov, aby sa realizovala daňovo-odvodová reforma a aby ľudia zarábajúci najmenej neplatili 
odvody a dane. „Zatiaľ tomu politici nechcú rozumieť,“ myslí si P. Serina.  
 
V minulosti v APZ presadzovali aj to, aby bola daňovo odpočítateľná položka na úrovni 80 percent minimálnej mzdy. „To by si 
okrem iného vyžadovalo reformu financovania verejnej správy, pretože obce sú napojené práve na daň z príjmu fyzických 
osôb. Zabezpečilo by to však omnoho vyšší čistý príjem zamestnancov,“ spresňuje A. Lasz.  
 
S nižšími daňami a odvodmi súhlasí aj O. Nevický z AZZZ SR. „Ak je cieľom zvýšiť ľuďom čisté mzdy, rozhodne treba upraviť 
daňovo-odvodový systém tak, aby sa zamestnávateľovi či zamestnancovi každoročným zvyšovaním minimálnej mzdy 
neukrajovalo čoraz viac.“  
 
Isté zmeny v tejto oblasti predbežne avizoval rezort financií. Chce napríklad motivovať nízkymi daňami ekonomickú aktivitu, 
teda prácu, podnikanie a, naopak, zvýšiť podiel zdaňovania spotreby a majetku. Zatiaľ nie je známe, v akej forme legislatívny 
návrh predloží a čo presne prinesie.  
 
Príplatky od roku 2021  
 
Príplatky za prácu v noci, v sobotu a nedeľu sa budú odvíjať od vyššej minimálnej mzdy, ale budú stanovené v pevných 
sumách, nie v násobkoch.  
 
Za hodinu neaktívnej pracovnej pohotovosti dostane zamestnanec príplatok 0,72 eura, rovnaká bude mzdová kompenzácia 
za sťažený výkon práce.  
 
Príplatok za prácu v sobotu bude 1,79 eura. U zamestnávateľa, kde sa pravidelne pracuje v sobotu, možno dohodnúť 
príplatok 1,61 eura.  
 
Za prácu v nedeľu bude príplatok za hodinu práce 3,58 eura, respektíve pri pravidelnom výkone po dohode 3,22 eura.  
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Za prácu v noci bude patriť príplatok 1,43 eura, respektíve pri prevažujúcej nočnej práci po dohode 1,25 eura.  
 
PRAMEŇ: Rezort práce 

https://www.trend.sk/biznis/najnizsie-platy-rastu-aj-casoch-krizy-rezort-prace-pritvrdil 
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Za 5 rokov stúpli náklady pekárov na zamestnancov o 90 percent 
10.09.2020      puchovskenoviny.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 10.09.2020 10:22 ~ Reálni užívatelia: 

48 ~ Dosah: 48 ~ Vydavateľ: Púchovská kultúra, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 46,86 € ~ GRP: 0,00  

Od roku 2017 sa osobné náklady na pracovníkov v slovenských pekárňach zvýšili v priemere o 90 percent. Vychádza to z 
analýzy Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorá v nej už počíta so zvýšenou minimálnou mzdou na 
rok 2021 vo výške 623 EUR a zvýšenými sociálnymi príplatkami, ktorých rast je naviazaný na hodnotu minimálnej mzdy. 
 
Na jedného zamestnanca predstavuje tento nárast osobných nákladov v priemere 602 EUR za jeden kalendárny mesiac. 
„Zástupcovia pekárenských spoločností na Slovensku sú na jednej strane veľmi radi, že mzdy ich zamestnancov rastú, 
pretože si prácu svojich ľudí nadovšetko vážia. No rast samotných miezd nie je taký veľký, ako je rast samotných odvodov 
firiem z príplatkov smerom k štátu. Takýto rapídny nárast minimálnej mzdy i príplatkov považujeme za ohrozujúci faktor pre 
napredovanie a vývoj pekárenského sektora, ktorý patrí k najohrozenejším sektorom v rámci potravinárskeho priemyslu na 
Slovensku. Príplatkami je totiž zaťažená drvivá väčšina pracovného fondu v pekárňach. Pekári sa preto právom obávajú 
ďalšieho prepúšťania,“ uvádza Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a 
cestovinárov. Tá zároveň pripomína, že len 19 percent pracovného času v pekárňach je vykonávaná bez nutnosti 
vyplácania príplatkov.  
Podľa zväzu je preto bezodkladne nutná úprava odbytových cien pekárenských výrobkov. S týmto problémom sa pravidelne 
stretávajú pekári, nakoľko niektoré zahraničné obchodné reťazce odmietajú akceptovať zvyšujúce sa náklady pekární pri 
výrobe. „Apelujeme na to, aby sa zvýšili odbytové ceny základných pekárenských výrobkov. A zároveň, aby obchodníci 
upravili aj pultové ceny. Cena chleba sa na pultoch buď nemenila vôbec, alebo len veľmi mierne, už niekoľko rokov. Avšak 
náklady rastú skokovo. Pripomíname, že náklady na ľudí sa za 5 rokov zvýšili o 90 percent, neustále však rastú aj ceny 
surovín, energií či pohonných látok. Z toho dôvodu sa náš sektor neustále prepadá do hlbšej recesie,“ upozorňuje Tatiana 
Lopúchová zo zväzu pekárov.  
V nedávnom prieskume, ktorý zväz vykonal medzi svojimi členmi, uviedla viac ako polovica z nich, že pri navýšení minimálnej 
mzdy na hodnotu viac ako 620 EUR, budú nútení od nového roka prepustiť približne 10 percent ľudí. „Pekárenský sektor ľudí 
potrebuje, pretože väčšina úkonov je stále závislá na ručnej práci, no pri nutnosti zachovania minimálnej ziskovosti, budú 
mnohí pekári nútení počet zamestnancov ešte znižovať. Podľa výpočtov budú totiž od roku 2021 tvoriť mzdové náklady až 47 
percent nákladov na výrobu. V tomto roku je to o dve percentá v priemere menej,“ dodáva Tatiana Lopúchová. „V 
aktuálnom stave ekonomiky považujeme takéto razantné navýšenie nákladov na zamestnancov za nezodpovedné ohrozenie 
slovenských pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorí boli navyše vyčlenení z akýchkoľvek dotácií na podporu podnikania, ako 
aj z dotácií na zmiernenie dopadov koronakrízy. Mimochodom, o túto pomoc môžu žiadať takmer všetci potravinári okrem 
pekárov,“ dodala.  
Zväz na margo toho opätovne apeluje na to, aby sa štát zamyslel na možnosťou zníženia odvodovej povinnosti najmä pre 
firmy z tých sektorov, ktorých pracovný fond je zákonnými príplatkami zaťažený viac ako v 50 percentách. „Súbeh zvýšenia 
odbytových cien a zníženia odvodov by pekárom mohol poskytnúť priestor na racionalizáciu nákladov, investície do 
zamestnancov a technológií, ktoré by umožnili držať krok so zahraničnou konkurenciou,“ myslí si predsedníčka 
Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová.  
Zväz aktuálne zastupuje pekárenské spoločnosti zamestnávajúce 7-tisíc zamestnancov na Slovensku.  
Zdroj: nextina.sk, foto: pixabay  
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Za päť rokov stúpli náklady na zamestnancov v priemere o 90 percent. 
 
 
BRATISLAVA. Za uplynulých päť rokov stúpli náklady slovenských pekárov na zamestnancov v priemere o 90 %. 
 
Vychádza to z analýzy Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorá v nej už počíta so zvýšenou 
minimálnou mzdou na rok 2021 vo výške 623 eur a zvýšenými sociálnymi príplatkami, ktorých rast je naviazaný na hodnotu 
minimálnej mzdy. 
Väčšina úkonov je stále závislá na ručnej práci 
V nedávnom prieskume, ktorý zväz vykonal medzi svojimi členmi, pritom viac ako polovica z nich uviedla, že pri navýšení 
minimálnej mzdy na hodnotu viac ako 620 eur, budú nútení od nového roka prepustiť približne 10 % ľudí. 
 
„Pekárenský sektor ľudí potrebuje, pretože väčšina úkonov je stále závislá na ručnej práci, no pri nutnosti zachovania 
minimálnej ziskovosti, budú mnohí pekári nútení počet zamestnancov ešte znižovať. 
 
Podľa výpočtov budú totiž od roku 2021 tvoriť mzdové náklady až 47 percent nákladov na výrobu. V tomto roku je to o dve 
percentá v priemere menej,“ uviedla predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana 
Lopúchová. 
 
V aktuálnom stave ekonomiky považuje takéto razantné navýšenie nákladov na zamestnancov za nezodpovedné ohrozenie 
slovenských pekárov, cukrárov a cestovinárov. 
Cena chleba sa takmer nemení 
Zástupcovia pekárenských spoločností na Slovensku sú podľa Lopúchovej na jednej strane veľmi radi, že mzdy ich 
zamestnancov rastú, no rast samotných miezd nie je taký veľký, ako je rast samotných odvodov firiem z príplatkov smerom k 
štátu. 
 
"Takýto rapídny nárast minimálnej mzdy i príplatkov považujeme za ohrozujúci faktor pre napredovanie a vývoj pekárenského 
sektora. Pekári sa preto právom obávajú ďalšieho prepúšťania,“ skonštatovala Lopúchová. 
 
Zároveň pripomenula, že iba asi pätina pracovného času v pekárňach je vykonávaná bez nutnosti vyplácania príplatkov. 
 
Podľa zväzu je preto bezodkladne nutná úprava odbytových cien pekárenských výrobkov. 
 
S týmto problémom sa pravidelne stretávajú pekári, nakoľko niektoré zahraničné obchodné reťazce odmietajú akceptovať 
zvyšujúce sa náklady pekární pri výrobe. 
 
„Apelujeme na to, aby sa zvýšili odbytové ceny základných pekárenských výrobkov. A zároveň, aby obchodníci upravili aj 
pultové ceny. Cena chleba sa na pultoch buď nemenila vôbec, alebo len veľmi mierne, už niekoľko rokov. 
 
Avšak náklady rastú skokovo. Pripomíname, že náklady na ľudí sa za 5 rokov zvýšili o 90 percent, neustále však rastú aj 
ceny surovín, energií či pohonných látok. Z toho dôvodu sa náš sektor neustále prepadá do hlbšej recesie,“ uzavrela 
Lopúchová. 
 

https://ekonomika.sme.sk/c/22485298/pekari-kritizuju-narast-minimalnej-mzdy-avizuju-prepustanie.html 
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Za uplynulých päť rokov stúpli náklady slovenských pekárov na zamestnancov v priemere o 90 %. Vychádza to z analýzy 
Slovenského zväzu pekárov, cukrárov 
 
a cestovinárov, ktorá v nej už počíta so zvýšenou minimálnou mzdou na rok 2021 vo výške 623 eur a zvýšenými sociálnymi 
príplatkami, ktorých rast je naviazaný na hodnotu minimálnej mzdy.  
V nedávnom prieskume, ktorý zväz vykonal medzi svojimi členmi, pritom viac ako polovica z nich uviedla, že pri navýšení 
minimálnej mzdy na hodnotu viac ako 620 eur, budú nútení od nového roka prepustiť približne 10 % ľudí.  
„Pekárenský sektor ľudí potrebuje, pretože väčšina úkonov je stále závislá na ručnej práci, no pri nutnosti zachovania 
minimálnej ziskovosti, budú mnohí pekári nútení počet zamestnancov ešte znižovať. Podľa výpočtov budú totiž od roku 2021 
tvoriť mzdové náklady až 47 percent nákladov na výrobu. V tomto roku je to o dve percentá v priemere menej,“ uviedla 
predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová. V aktuálnom stave ekonomiky 
považuje takéto razantné navýšenie nákladov na zamestnancov za nezodpovedné ohrozenie slovenských pekárov, cukrárov 
a cestovinárov.  
Zástupcovia pekárenských spoločností na Slovensku sú podľa Lopúchovej na jednej strane veľmi radi, že mzdy ich 
zamestnancov rastú, no rast samotných miezd nie je taký veľký, ako je rast samotných odvodov firiem z príplatkov smerom k 
štátu. “Takýto rapídny nárast minimálnej mzdy i príplatkov považujeme za ohrozujúci faktor pre napredovanie a vývoj 
pekárenského sektora. Pekári sa preto právom obávajú ďalšieho prepúšťania,“ skonštatovala Lopúchová. Zároveň 
pripomenula, že iba asi pätina pracovného času v pekárňach je vykonávaná bez nutnosti vyplácania príplatkov.  
Podľa zväzu je preto bezodkladne nutná úprava odbytových cien pekárenských výrobkov. S týmto problémom sa pravidelne 
stretávajú pekári, nakoľko niektoré zahraničné obchodné reťazce odmietajú akceptovať zvyšujúce sa náklady pekární pri 
výrobe. „Apelujeme na to, aby sa zvýšili odbytové ceny základných pekárenských výrobkov. A zároveň, aby obchodníci 
upravili aj pultové ceny. Cena chleba sa na pultoch buď nemenila vôbec, alebo len veľmi mierne, už niekoľko rokov. Avšak 
náklady rastú skokovo. Pripomíname, že náklady na ľudí sa za 5 rokov zvýšili o 90 percent, neustále však rastú aj ceny 
surovín, energií či pohonných látok. Z toho dôvodu sa náš sektor neustále prepadá do hlbšej recesie,“ uzavrela Lopúchová.  
— SITA  
Páči sa vám tento článok?  
Vydržte, hlasujete...  
Ďakujeme za váš hlas...  
Už ste hlasovali...  
Našli ste chybu? Napíšte nám na ks.skinned@aickader  
ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO  
Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu 
sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.  
Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete 
zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.  
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.  
Prispejte nám transparentne  
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105) Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne  
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)  
Zdieľaj na FB  
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Za uplynulých päť rokov stúpli náklady slovenských pekárov na zamestnancov v priemere o 90 %. 
 
Vychádza to z analýzy Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorá v nej už počíta so zvýšenou 
minimálnou mzdou na rok 2021 vo výške 623 eur a zvýšenými sociálnymi príplatkami, ktorých rast je naviazaný na hodnotu 
minimálnej mzdy. V nedávnom prieskume, ktorý zväz vykonal medzi svojimi členmi, pritom viac ako polovica z nich uviedla, 
že pri navýšení minimálnej mzdy na hodnotu viac ako 620 eur, budú nútení od nového roka prepustiť približne 10 % ľudí.  
„Pekárenský sektor ľudí potrebuje, pretože väčšina úkonov je stále závislá na ručnej práci, no pri nutnosti zachovania 
minimálnej ziskovosti, budú mnohí pekári nútení počet zamestnancov ešte znižovať. Podľa výpočtov budú totiž od roku 2021 
tvoriť mzdové náklady až 47 percent nákladov na výrobu. V tomto roku je to o dve percentá v priemere menej,“ uviedla 
predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová. V aktuálnom stave ekonomiky 
považuje takéto razantné navýšenie nákladov na zamestnancov za nezodpovedné ohrozenie slovenských pekárov, cukrárov 
a cestovinárov.  
Zástupcovia pekárenských spoločností na Slovensku sú podľa Lopúchovej na jednej strane veľmi radi, že mzdy ich 
zamestnancov rastú, no rast samotných miezd nie je taký veľký, ako je rast samotných odvodov firiem z príplatkov smerom k 
štátu. „Takýto rapídny nárast minimálnej mzdy i príplatkov považujeme za ohrozujúci faktor pre napredovanie a vývoj 
pekárenského sektora. Pekári sa preto právom obávajú ďalšieho prepúšťania,“ skonštatovala Lopúchová. Zároveň 
pripomenula, že iba asi pätina pracovného času v pekárňach je vykonávaná bez nutnosti vyplácania príplatkov.  
Podľa zväzu je preto bezodkladne nutná úprava odbytových cien pekárenských výrobkov. S týmto problémom sa pravidelne 
stretávajú pekári, nakoľko niektoré zahraničné obchodné reťazce odmietajú akceptovať zvyšujúce sa náklady pekární pri 
výrobe.  
 
Ilustračné foto - TASR  
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Za uplynulých päť rokov stúpli náklady slovenských pekárov na zamestnancov v priemere o 90 %. 
 
Vychádza to z analýzy Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorá v nej už počíta so zvýšenou 
minimálnou mzdou na rok 2021 vo výške 623 eur a zvýšenými sociálnymi príplatkami, ktorých rast je naviazaný na hodnotu 
minimálnej mzdy. V nedávnom prieskume, ktorý zväz vykonal medzi svojimi členmi, pritom viac ako polovica z nich uviedla, 
že pri navýšení minimálnej mzdy na hodnotu viac ako 620 eur, budú nútení od nového roka prepustiť približne 10 % ľudí. 
„Pekárenský sektor ľudí potrebuje, pretože väčšina úkonov je stále závislá na ručnej práci, no pri nutnosti zachovania 
minimálnej ziskovosti, budú mnohí pekári nútení počet zamestnancov ešte znižovať. Podľa výpočtov budú totiž od roku 2021 
tvoriť mzdové náklady až 47 percent nákladov na výrobu. V tomto roku je to o dve percentá v priemere menej,“ uviedla 
predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová. V aktuálnom stave ekonomiky 
považuje takéto razantné navýšenie nákladov na zamestnancov za nezodpovedné ohrozenie slovenských pekárov, cukrárov 
a cestovinárov. 
Zástupcovia pekárenských spoločností na Slovensku sú podľa Lopúchovej na jednej strane veľmi radi, že mzdy ich 
zamestnancov rastú, no rast samotných miezd nie je taký veľký, ako je rast samotných odvodov firiem z príplatkov smerom k 
štátu. "Takýto rapídny nárast minimálnej mzdy i príplatkov považujeme za ohrozujúci faktor pre napredovanie a vývoj 
pekárenského sektora. Pekári sa preto právom obávajú ďalšieho prepúšťania,“ skonštatovala Lopúchová. Zároveň 
pripomenula, že iba asi pätina pracovného času v pekárňach je vykonávaná bez nutnosti vyplácania príplatkov. 
Podľa zväzu je preto bezodkladne nutná úprava odbytových cien pekárenských výrobkov. S týmto problémom sa pravidelne 
stretávajú pekári, nakoľko niektoré zahraničné obchodné reťazce odmietajú akceptovať zvyšujúce sa náklady pekární pri 
výrobe. „Apelujeme na to, aby sa zvýšili odbytové ceny základných pekárenských výrobkov. A zároveň, aby obchodníci 
upravili aj pultové ceny. Cena chleba sa na pultoch buď nemenila vôbec, alebo len veľmi mierne, už niekoľko rokov. Avšak 
náklady rastú skokovo. Pripomíname, že náklady na ľudí sa za 5 rokov zvýšili o 90 percent, neustále však rastú aj ceny 
surovín, energií či pohonných látok. Z toho dôvodu sa náš sektor neustále prepadá do hlbšej recesie,“ uzavrela Lopúchová. 
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Vyplýva to z analýzy Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorá v nej už počíta so zvýšenou minimálnou 
mzdou na rok 2021 vo výške 623 € a zvýšenými sociálnymi príplatkami, ktorých rast je naviazaný na hodnotu minimálnej 
mzdy. 
 
Na jedného zamestnanca predstavuje tento nárast osobných nákladov v priemere 602 € za jeden kalendárny mesiac. 
„Zástupcovia pekárenských spoločností na Slovensku sú na jednej strane veľmi radi, že mzdy ich zamestnancov rastú, 
pretože si prácu svojich ľudí nadovšetko vážia. No rast samotných miezd nie je taký veľký, ako je rast samotných odvodov 
firiem z príplatkov smerom k štátu. Takýto rapídny nárast minimálnej mzdy i príplatkov považujeme za ohrozujúci faktor pre 
napredovanie a vývoj pekárenského sektora, ktorý patrí k najohrozenejším sektorom v rámci potravinárskeho priemyslu na 
Slovensku. Príplatkami je totiž zaťažená drvivá väčšina pracovného fondu v pekárňach. Pekári sa preto právom obávajú 
ďalšieho prepúšťania,“ uvádza Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a 
cestovinárov. Tá zároveň pripomína, že len 19 percent pracovného času v pekárňach je vykonávaná bez nutnosti 
vyplácania príplatkov.  
Podľa zväzu je preto bezodkladne nutná úprava odbytových cien pekárenských výrobkov. S týmto problémom sa pravidelne 
stretávajú pekári, nakoľko niektoré zahraničné obchodné reťazce odmietajú akceptovať zvyšujúce sa náklady pekární pri 
výrobe. „Apelujeme na to, aby sa zvýšili odbytové ceny základných pekárenských výrobkov. A zároveň, aby obchodníci 
upravili aj pultové ceny. Cena chleba sa na pultoch buď nemenila vôbec, alebo len veľmi mierne, už niekoľko rokov. Avšak 
náklady rastú skokovo. Pripomíname, že náklady na ľudí sa za 5 rokov zvýšili o 90 percent, neustále však rastú aj ceny 
surovín, energií či pohonných látok. Z toho dôvodu sa náš sektor neustále prepadá do hlbšej recesie,“ upozorňuje T. 
Lopúchová.  
V nedávnom prieskume, ktorý zväz vykonal medzi svojimi členmi, uviedla viac ako polovica z nich, že pri navýšení minimálnej 
mzdy na hodnotu viac ako 620 €, budú nútení od nového roka prepustiť približne 10 percent ľudí.  
„Pekárenský sektor ľudí potrebuje, pretože väčšina úkonov je stále závislá na ručnej práci, no pri nutnosti zachovania 
minimálnej ziskovosti, budú mnohí pekári nútení počet zamestnancov ešte znižovať. Podľa výpočtov budú totiž od roku 2021 
tvoriť mzdové náklady až 47 percent nákladov na výrobu. V tomto roku je to o dve percentá v priemere menej,“ dodáva T. 
Lopúchová. „V aktuálnom stave ekonomiky považujeme takéto razantné navýšenie nákladov na zamestnancov za 
nezodpovedné ohrozenie slovenských pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorí boli navyše vyčlenení z akýchkoľvek dotácií na 
podporu podnikania, ako aj z dotácií na zmiernenie dopadov koronakrízy. Mimochodom, o túto pomoc môžu žiadať takmer 
všetci potravinári okrem pekárov,“ uvádza T. Lopúchová.  
Zväz na margo toho opätovne apeluje na to, aby sa štát zamyslel na možnosťou zníženia odvodovej povinnosti najmä pre 
firmy z tých sektorov, ktorých pracovný fond je zákonnými príplatkami zaťažený viac ako v 50 percentách. „Súbeh zvýšenia 
odbytových cien a zníženia odvodov by pekárom mohol poskytnúť priestor na racionalizáciu nákladov, investície do 
zamestnancov a technológií, ktoré by umožnili držať krok so zahraničnou konkurenciou,“ myslí si T. Lopúchová.  
Zväz aktuálne zastupuje pekárenské spoločnosti zamestnávajúce 7-tisíc zamestnancov na Slovensku.  
Zdroj: Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov  
 
 
 

https://www.retailmagazin.sk/aktualne-vpravo/4947-za-5-rokov-narastli-naklady-pekarov-na-zamestnancov-o-90 
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Od januára bude minimálna mzda 623 eur, čo je o 43 eur viac ako v tomto roku, keď je 580 eur. Minimálna hodinová mzda 
bude 3,58 eura, dnes je 3,333 eura. 
 
Keďže zvýšenie najnižšieho platu vláda neschválila v nariadení ale v novele zákona o minimálnej mzde a Zákonníka práce, 
musí novelu ešte schváliť parlament. Parlament o nej začne rokovať na schôdzi, ktorá sa začína 16. septembra. 
 
Navrhované zmeny v zákone o minimálnej mzde 
 
Minimálna mzda na rok 2021 bude 57 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca zistenej dva roky spätne. 
Zvýši sa na 623 eur (57 % z priemernej mesačnej mzdy z roku 2019, zo sumy 1 092 eur). 
Hodinová mesačná mzda bude 3,58 eura. 
Pri kratšom týždennom pracovnom čase ako je 40 hodín týždenne sa suma hodinovej minimálnej mzdy bude zaokrúhľovať 
na 3 desatinné miesta. 
Hodinová minimálna mzda pri týždennom pracovnom čase 38,75 hodiny bude 3,695 eura. 
Príplatky už budú určené v pevných sumách. 
Mení sa vypočítavanie stupňov náročnosti práce 
 
Je to kompromis, ale zabolí aj ten 
 
Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) pokladá výslednú minimálnu mzdu pre rok 2021 za ťažko dosiahnutý kompromis. 
 
„Odpoveď na to, aký dopad na trh práce jej zvýšenie bude mať, nám ukáže vývoj pandémie v najbližších mesiacoch, a to 
nielen na Slovensku, ale tiež v krajinách, s ktorými naše firmy majú najintenzívnejšie obchodné väzby,“ hovorí Martin Hošták, 
tajomník únie zamestnávateľov. 
 
Pekári to už spočítali 
 
Jedným z najviac postihnutých sektorov ekonomiky bude potravinárstvo. Slovenský zväz pekárov, cukrárov a 
cestovinárov už vie, aké náklady im prinesie zvýšená minimálna mzda a príplatky podľa pripravovaných noviel. 
 
Od roku 2017 sa osobné náklady na pracovníkov v slovenských pekárňach zvýšili v priemere o 90 percent. Na jedného 
zamestnanca predstavuje tento nárast osobných nákladov v priemere 602 eur za mesiac. 
 
Rapídny nárast minimálnej mzdy, odvodov a príplatkov opäť zvýši aj osobné náklady v pekárňach. Zástupcovia 
pekárenských spoločností to považujú za ohrozujúci faktor pre napredovanie a vývoj pekárenského sektora. 
 
Príplatkami je totiž zaťažená drvivá väčšina pracovného fondu v pekárňach. „Pekári sa preto právom obávajú ďalšieho 
prepúšťania,“ uvádza Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. 
 
Pripomína, že len 19 percent pracovného času v pekárňach je bez vyplácania príplatkov – z priemerne odpracovaných 174 
hodín v mesiaci je bez príplatkov len 33,5 hodiny. Najviac hodín pracuje pekár v noci. Je to až 74,8 hodiny, čo je 43 % 
pracovného času. 
 
Pri minimálnej mzde 623 eur, zamestnanec v pekárni od januára v hrubom zarobí 936 eur. Z toho tvoria príplatky 313 eur. 
Zamestnávateľa stojí v celkovej cene práce takýto zamestnanec 1 266 eur. V porovnaní s týmto rokom (1179 eur) to je pre 
zamestnávateľa o 87 eur viac. Na príplatkoch to bude od januára 313 eur 
 
v porovnaní s 292 eur v tomto roku. 
 
Podľa výpočtov zväzu budú od roku 2021 tvoriť mzdové náklady až 47 percent nákladov na výrobu. V tomto roku je to v 
priemere o dva percentné body menej. 
 
Vývoj nákladov na zamestnanca pekárne odmeňovaného minimálnou mzdou 
 
„V aktuálnom stave ekonomiky považujeme takéto razantné navýšenie nákladov na zamestnancov za nezodpovedné 
ohrozenie slovenských pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorí boli navyše vyčlenení z akýchkoľvek dotácií na podporu 
podnikania ako aj z dotácií na zmiernenie dopadov koronakrízy. Mimochodom, o túto pomoc môžu žiadať takmer všetci 
potravinári okrem pekárov,“ dodala. 
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V nedávnom prieskume, ktorý zväz urobil medzi svojimi členmi, uviedla viac ako polovica z nich, že pri navýšení minimálnej 
mzdy na viac ako 620 eur budú nútení od nového roka prepustiť približne 10 percent ľudí. 
 
Podľa zväzu je tiež nevyhnutná úprava odbytových cien pekárenských výrobkov. Avšak niektoré zahraničné obchodné 
reťazce odmietajú akceptovať zvyšujúce sa náklady pekární pri výrobe. 
 
Jednou z možností riešenia by mohlo byť zníženie odvodov pre firmy zo sektorov, kde je pracovný fond zaťažený zákonnými 
príplatkami viac ako v 50 percentách. 
 
„Súbeh zvýšenia odbytových cien a zníženia odvodov by pekárom mohol poskytnúť priestor na racionalizáciu nákladov a 
investície do zamestnancov a technológií, ktoré by umožnili držať krok so zahraničnou konkurenciou,“ myslí si predsedníčka 
zväzu. 
 
Nie sú v tom len pekári 
 
Popri potravinárskom priemysle vyššiu minimálnu mzdu veľmi pocítia všetky firmy, kde prevažuje 
 
práca v noci a cez víkend. Patrí sem určite maloobchodný predaj, kde sa najmä cez víkend ale i v noci pracuje a dokladá sa 
tovar. Ďalej sú to reštauračné a hotelové služby, kde sa robí cez víkend a v noci. Vyššie príplatky zdvihnú náklady aj 
zamestnávateľom v metalurgickom priemysle, kde pece kedykoľvek odstaviť jednoducho nemôžete. 
 
Príplatky za prácu sú v priemysle realitou aj v strojárskom, automobilovom, ale aj elektrotechnickom priemysle. 
 
Zástupcovia únie si myslia, že príplatky by mali byť v budúcnosti odpojené od minimálnej mzdy a nadviazané by mali byť na 
inú veličinu. Ich nárast by mal zohľadňovať aktuálne možnosti firiem a určite tiež očakávaný vývoj ekonomiky. 
 
Pri rokovaní o minimálnej mzde RÚZ navrhla zrušenie platenia odvodov z príplatkov za prácu nadčas, prácu v noci a prácu v 
sobotu a nedeľu. Podľa únie by mohlo byť riešením zníženie odvodového zaťaženia pre nízkozarábajúcich pracovníkov, 
napríklad formou degresívnej odvodovej odpočítateľnej položky. 
 
„Dosiahli by sme tak rast čistého príjmu zamestnanca bez toho, aby rástli náklady zamestnávateľa, “ dodal Hošták. 
 
Andrej Lasz, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov si myslí, že nižšie odvody môžu byť jedným z riešení. 
Hovorí, že na túto problematiku by sa štát mal v budúcnosti pozrieť komplexne. 
 
„V okolitých európskych krajinách pozorujeme prax, keď sú všetky odmeny nad rámec vopred dohodnutej mzdy 
zamestnanca od odvodov a dokonca aj daní oslobodené úplne alebo aspoň čiastočne,“ pripomína Lasz. 
 
Legislatívne odpojenie príplatkov od minimálnej mzdy je pre podnikateľské prostredie dôležitým momentom a jedným z 
predpokladov udržania zamestnanosti. 
 
Lasz dodáva, že niektoré firmy budú musieť zvýšené výdavky na mzdy riešiť cez znižovanie počtu pracovných miest, iné 
budú finančnú rezervu hľadať napríklad v kapitáli, ktorý mali pripravený na investície do rozvoja. Veľa bude závisieť podľa 
neho aj od ekonomickej situácie do konca tohto roka a od dopadov druhej vlny pandémie. 
 
Príplatky od januára 
 
Okrem minimálnej mzdy sa od januára mení aj výška príplatkov za prácu v sobotu, v nedeľu a v noci. Príplatky sa už nebudú 
určovať násobkami v percentách z minimálnej hodinovej mzdy, ale pevnou sumou. Pri zvyšovaní od januára pevnou sumou 
ministerstvo práce vychádzalo z aktuálneho vzorca na ich výpočet, ich výška sa rátala z platnej minimálnej hodinovej mzdy 
3,58 eura. 
 
V roku 2021 ešte zostanú príplatky vypočítané podľa minimálnej mzdy 623 eur. Táto nominálna hodnota však zostane v 
platnosti aj do ďalších rokov, ak sa v ten-ktorý rok sociálni partneri nedohodnú inak. 
 
Ako sa menia príplatky: 
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0,72 eura – hodina neaktívnej pracovnej pohotovosti 
0,72 eura – príplatok za sťažený výkon práce 
1,79 eura – príplatok za prácu v sobotu alebo 1,61 eura u zamestnávateľa, kde sa pravidelne pracuje v sobotu 
3,58 eura – príplatok za prácu v nedeľu alebo 3,22 eura u zamestnávateľa, kde sa práca v nedeľu vykonáva pravidelne 
1,43 eura – príplatok za prácu v noci alebo 1,79 eura ak ide o zamestnanca v rizikovej práci. Ak u zamestnávateľa prevažuje 
nočná práca, možno dohodnúť nižší príplatok 1,25 eura. 
 
Stupne náročnosti v roku 2021 
 
Okrem toho sa mení vypočítavanie stupňov náročnosti práce. Násobky pri jednotlivých stupňoch budú naďalej platiť s tým, že 
ich suma bude rásť o rozdiel medzi jednotlivými kalendárnymi rokmi. 
 
Základňou pri výpočte bude suma 580 eur. Táto suma sa násobí koeficientom (1,2 – 1,4 – 1,6 – 1,8 – 2) a pre rok 2021 sa k 
nej pripočíta suma 43 eur, ktorá je rozdielom medzi minimálnou mzdou na rok 2020 (580 eur) a na rok 2021 (623 eur). 
 
Vyšší čistý príjem a aj cena práce 
 
Zvýšením minimálnej mzdy sa zvýšia aj dane a odvody, ktoré platia zo mzdy zamestnávateľ a zamestnanec. 
 
Tento rok platí zamestnanec s minimálnou mzdou 580 eur do zdravotnej poisťovne 23,20 eura. Z minimálnej mzdy 623 eur 
zaplatí 24,92 eura. Do Sociálnej poisťovne platí dnes zamestnanec s minimálnou mzdou sumu 54,52 eura. Na budúci rok to 
bude 58,56 eura. 
 
Aj na dani zamestnanec zaplatí viac napriek tomu, že nezdaniteľná časti základu dane sa zvýši na sumu 375,95 eura. Daň 
vzrastie v porovnaní s týmto rokom o 5,54 eura na sumu 31,08 eura. 
 
V čistom sa príjem zamestnancovi zvýši o 31,70 eura. Na výplate uvidí 508,44 eura. Tento rok zarobil 476,74 eura. 
 
Zamestnávateľovi sa v porovnaní s rokom 2020 zvýšia náklady na zamestnanca s minimálnou mzdou o 58,12 eura. Cena 
práce zamestnanca odmeňovaného minimálnu mzdou bude 842,28 eura. 
 

https://dennikn.sk/2034228/vyssia-minimalna-mzda-a-priplatky-mozu-polozit-ako-prvych-pekarov/ 
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Za uplynulých päť rokov stúpli náklady slovenských pekárov na zamestnancov v priemere o 90 %. Vychádza to z analýzy 
Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorá v nej už počíta so zvýšenou minimálnou mzdou na rok 2021 
vo výške 623 eur a zvýšenými sociálnymi príplatkami, ktorých rast je naviazaný na hodnotu minimálnej mzdy. 
 
V nedávnom prieskume, ktorý zväz vykonal medzi svojimi členmi, pritom viac ako polovica z nich uviedla, že pri navýšení 
minimálnej mzdy na hodnotu viac ako 620 eur, budú nútení od nového roka prepustiť približne 10 % ľudí.  
„Pekárenský sektor ľudí potrebuje, pretože väčšina úkonov je stále závislá na ručnej práci, no pri nutnosti zachovania 
minimálnej ziskovosti, budú mnohí pekári nútení počet zamestnancov ešte znižovať. Podľa výpočtov budú totiž od roku 2021 
tvoriť mzdové náklady až 47 percent nákladov na výrobu. V tomto roku je to o dve percentá v priemere menej,“ uviedla 
predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová. V aktuálnom stave ekonomiky 
považuje takéto razantné navýšenie nákladov na zamestnancov za nezodpovedné ohrozenie slovenských pekárov, cukrárov 
a cestovinárov.  
Zástupcovia pekárenských spoločností na Slovensku sú podľa Lopúchovej na jednej strane veľmi radi, že mzdy ich 
zamestnancov rastú, no rast samotných miezd nie je taký veľký, ako je rast samotných odvodov firiem z príplatkov smerom k 
štátu. „Takýto rapídny nárast minimálnej mzdy i príplatkov považujeme za ohrozujúci faktor pre napredovanie a vývoj 
pekárenského sektora. Pekári sa preto právom obávajú ďalšieho prepúšťania,“ skonštatovala Lopúchová. Zároveň 
pripomenula, že iba asi pätina pracovného času v pekárňach je vykonávaná bez nutnosti vyplácania príplatkov.  
Podľa zväzu je preto bezodkladne nutná úprava odbytových cien pekárenských výrobkov. S týmto problémom sa pravidelne 
stretávajú pekári, nakoľko niektoré zahraničné obchodné reťazce odmietajú akceptovať zvyšujúce sa náklady pekární pri 
výrobe. „Apelujeme na to, aby sa zvýšili odbytové ceny základných pekárenských výrobkov. A zároveň, aby obchodníci 
upravili aj pultové ceny. Cena chleba sa na pultoch buď nemenila vôbec, alebo len veľmi mierne, už niekoľko rokov. Avšak 
náklady rastú skokovo. Pripomíname, že náklady na ľudí sa za 5 rokov zvýšili o 90 percent, neustále však rastú aj ceny 
surovín, energií či pohonných látok. Z toho dôvodu sa náš sektor neustále prepadá do hlbšej recesie,“ uzavrela Lopúchová.  
 
 
 

https://hlavne.sk/ekonomika/pekari-kritizuju-narast-minimalnej-mzdy-a-avizuju-mozne-prepustanie/ 
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Za uplynulých päť rokov stúpli náklady slovenských pekárov na zamestnancov v priemere o 90 %. Vychádza to z analýzy 
Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorá v nej už počíta so zvýšenou minimálnou mzdou na rok 2021 
vo výške 623 eur a zvýšenými sociálnymi príplatkami, ktorých rast je naviazaný na hodnotu minimálnej mzdy. 

https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/pekari-ziadaju-vyssie-ceny-peciva-pre-stupajuce-mzdy-hrozia-prepustanim-
zamestnancov/ 
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Analýza: Od roku 2017 stúpli náklady pekárov na zamestnancov v priemere o 90 % 
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Bratislava 10. septembra (TASR) - Od roku 2017 sa osobné náklady na pracovníkov v slovenských pekárňach zvýšili v 
priemere o 90 %. Vychádza to z 
 
analýzy Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). Tá v nej už počíta so zvýšenou minimálnou 
mzdou na rok 2021 vo výške 623 eur a zvýšenými sociálnymi príplatkami, ktorých rast je naviazaný na hodnotu minimálnej 
mzdy.  
Na jedného zamestnanca predstavuje podľa SZPCC nárast osobných nákladov v priemere 602 eur za jeden kalendárny 
mesiac.  
"Zástupcovia pekárenských spoločností na Slovensku sú na jednej strane veľmi radi, že mzdy ich zamestnancov rastú, 
pretože si prácu svojich ľudí nadovšetko vážia. No rast samotných miezd nie je taký veľký, ako je rast samotných odvodov 
firiem z príplatkov smerom k štátu. Takýto rapídny nárast minimálnej mzdy i príplatkov považujeme za ohrozujúci faktor pre 
napredovanie a vývoj pekárenského sektora, ktorý patrí k najohrozenejším sektorom v rámci potravinárskeho priemyslu na 
Slovensku. Príplatkami je totiž zaťažená drvivá väčšina pracovného fondu v pekárňach. Pekári sa preto právom obávajú 
ďalšieho prepúšťania," uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC.  
Lopúchová zároveň pripomenula, že len 19 % pracovného času v pekárňach sa vykonáva bez nutnosti vyplácania 
príplatkov.  
Podľa zväzu je preto bezodkladne nutná úprava odbytových cien pekárenských výrobkov. S týmto problémom sa pravidelne 
stretávajú pekári, nakoľko niektoré zahraničné obchodné reťazce odmietajú akceptovať zvyšujúce sa náklady pekární pri 
výrobe.  
"Apelujeme na to, aby sa zvýšili odbytové ceny základných pekárenských výrobkov. A zároveň, aby obchodníci upravili aj 
pultové ceny. Cena chleba sa na pultoch buď nemenila vôbec, alebo len veľmi mierne, už niekoľko rokov. Avšak náklady 
rastú skokovo. Pripomíname, že náklady na ľudí sa za päť rokov zvýšili o 90 %, neustále však rastú aj ceny surovín, energií 
či pohonných látok. Z toho dôvodu sa náš sektor neustále prepadá do hlbšej recesie," upozornila Lopúchová.  
Doplnila, že v nedávnom prieskume, ktorý zväz vykonal medzi svojimi členmi, uviedla viac ako polovica z nich, že pri 
navýšení minimálnej mzdy na hodnotu viac ako 620 eur budú nútení od nového roka prepustiť približne 10 % ľudí.  
"Pekárenský sektor ľudí potrebuje, pretože väčšina úkonov je stále závislá od ručnej práce, no pri nutnosti zachovania 
minimálnej ziskovosti budú mnohí pekári nútení počet zamestnancov ešte znižovať. Podľa výpočtov budú totiž od roku 2021 
tvoriť mzdové náklady až 47 % nákladov na výrobu. V tomto roku je to o 2 % v priemere menej," dodala Lopúchová.  
"V aktuálnom stave ekonomiky považujeme takéto razantné navýšenie nákladov na zamestnancov za nezodpovedné 
ohrozenie slovenských pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorí boli navyše vyčlenení z akýchkoľvek dotácií na podporu 
podnikania, ako aj z dotácií na zmiernenie dopadov koronakrízy. Mimochodom, o túto pomoc môžu žiadať takmer všetci 
potravinári okrem pekárov," upozornila.  
Zväz podľa nej opätovne apeluje na to, aby sa štát zamyslel nad možnosťou zníženia odvodovej povinnosti najmä pre firmy z 
tých sektorov, ktorých pracovný fond je zákonnými príplatkami zaťažený viac ako v 50 %. "Súbeh zvýšenia odbytových cien a 
zníženia odvodov by pekárom mohol poskytnúť priestor na racionalizáciu nákladov, investície do zamestnancov a 
technológií, ktoré by umožnili držať krok so zahraničnou konkurenciou," uzavrela Lopúchová.  
jal pop  
Zdroj: TASR  
 
 
 

https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/analyza-od-roku-2017-stupli-naklady-pekarov-na-zamestnancov-v-priemere-o-90-
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Len 19% pracovného času v pekárňach sa vykonáva bez nutnosti vyplácania príplatkov. 
 
Bratislava 10. septembra (TASR) – Od roku 2017 sa osobné náklady na pracovníkov v slovenských pekárňach zvýšili v 
priemere o 90 %. Vychádza to z analýzy Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). Tá v nej už 
počíta so zvýšenou minimálnou mzdou na rok 2021 vo výške 623 eur a zvýšenými sociálnymi príplatkami, ktorých rast je 
naviazaný na hodnotu minimálnej mzdy.  
Na jedného zamestnanca predstavuje podľa SZPCC nárast osobných nákladov v priemere 602 eur za jeden kalendárny 
mesiac.  
„Zástupcovia pekárenských spoločností na Slovensku sú na jednej strane veľmi radi, že mzdy ich zamestnancov rastú, 
pretože si prácu svojich ľudí nadovšetko vážia. No rast samotných miezd nie je taký veľký, ako je rast samotných odvodov 
firiem z príplatkov smerom k štátu. Takýto rapídny nárast minimálnej mzdy i príplatkov považujeme za ohrozujúci faktor pre 
napredovanie a vývoj pekárenského sektora, ktorý patrí k najohrozenejším sektorom v rámci potravinárskeho priemyslu na 
Slovensku. Príplatkami je totiž zaťažená drvivá väčšina pracovného fondu v pekárňach. Pekári sa preto právom obávajú 
ďalšieho prepúšťania,"uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC.  
Lopúchová zároveň pripomenula, že len 19 % pracovného času v pekárňach sa vykonáva bez nutnosti vyplácania 
príplatkov.  
Podľa zväzu je preto bezodkladne nutná úprava odbytových cien pekárenských výrobkov. S týmto problémom sa pravidelne 
stretávajú pekári, nakoľko niektoré zahraničné obchodné reťazce odmietajú akceptovať zvyšujúce sa náklady pekární pri 
výrobe.  
„Apelujeme na to, aby sa zvýšili odbytové ceny základných pekárenských výrobkov. A zároveň, aby obchodníci upravili aj 
pultové ceny. Cena chleba sa na pultoch buď nemenila vôbec, alebo len veľmi mierne, už niekoľko rokov. Avšak náklady 
rastú skokovo. Pripomíname, že náklady na ľudí sa za päť rokov zvýšili o 90 %, neustále však rastú aj ceny surovín, energií 
či pohonných látok. Z toho dôvodu sa náš sektor neustále prepadá do hlbšej recesie,"upozornila Lopúchová.  
Doplnila, že v nedávnom prieskume, ktorý zväz vykonal medzi svojimi členmi, uviedla viac ako polovica z nich, že pri 
navýšení minimálnej mzdy na hodnotu viac ako 620 eur budú nútení od nového roka prepustiť približne 10 % ľudí.  
„Pekárenský sektor ľudí potrebuje, pretože väčšina úkonov je stále závislá od ručnej práce, no pri nutnosti zachovania 
minimálnej ziskovosti budú mnohí pekári nútení počet zamestnancov ešte znižovať. Podľa výpočtov budú totiž od roku 2021 
tvoriť mzdové náklady až 47 % nákladov na výrobu. V tomto roku je to o 2 % v priemere menej,"dodala Lopúchová.  
„V aktuálnom stave ekonomiky považujeme takéto razantné navýšenie nákladov na zamestnancov za nezodpovedné 
ohrozenie slovenských pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorí boli navyše vyčlenení z akýchkoľvek dotácií na podporu 
podnikania, ako aj z dotácií na zmiernenie dopadov koronakrízy. Mimochodom, o túto pomoc môžu žiadať takmer všetci 
potravinári okrem pekárov,"upozornila.  
Zväz podľa nej opätovne apeluje na to, aby sa štát zamyslel nad možnosťou zníženia odvodovej povinnosti najmä pre firmy z 
tých sektorov, ktorých pracovný fond je zákonnými príplatkami zaťažený viac ako v 50 %.  
„Súbeh zvýšenia odbytových cien a zníženia odvodov by pekárom mohol poskytnúť priestor na racionalizáciu nákladov, 
investície do zamestnancov a technológií, ktoré by umožnili držať krok so zahraničnou konkurenciou,"uzavrela Lopúchová.  
 
 
 

https://www.teraz.sk/ekonomika/analyza-od-roku-2017-stupli-naklady/492418-clanok.html 
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BRATISLAVA - Pekári sa obávajú ďalšieho prepúšťania. Dôvodom sú vysoké náklady na zamestnancov a nízka cena za 
chleba a pekárenské výrobky. 
 
Od roku 2017 sa osobné náklady na pracovníkov v slovenských pekárňach zvýšili v priemere o 90 %. Vychádza to z analýzy 
Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).  
Tá v nej už počíta so zvýšenou minimálnou mzdou na rok 2021 vo výške 623 eur a zvýšenými sociálnymi príplatkami, ktorých 
rast je naviazaný na hodnotu minimálnej mzdy.  
Pekárov ohrozuje zvyšujúca sa minimálna mzda  
"Zástupcovia pekárenských spoločností na Slovensku sú na jednej strane veľmi radi, že mzdy ich zamestnancov rastú, 
pretože si prácu svojich ľudí nadovšetko vážia. No rast samotných miezd nie je taký veľký, ako je rast samotných odvodov 
firiem z príplatkov smerom k štátu. Takýto rapídny nárast minimálnej mzdy i príplatkov považujeme za ohrozujúci faktor pre 
napredovanie a vývoj pekárenského sektora, ktorý patrí k najohrozenejším sektorom v rámci potravinárskeho priemyslu na 
Slovensku. Príplatkami je totiž zaťažená drvivá väčšina pracovného fondu v pekárňach. Pekári sa preto právom obávajú 
ďalšieho prepúšťania," uviedla predsedníčka SZPCC Tatiana Lopúchová.  
Tá tiež pripomenula, že len 19 % pracovného času v pekárňach sa vykonáva bez nutnosti vyplácania príplatkov.  
Hrozí zdražovanie chleba a pečiva?  
Podľa zväzu je nevyhnutné upraviť odbytové ceny pekárenských výrobkov, ktoré by odrážali zvyšujúce sa náklady pri 
výrobe. To však odmietajú akceptovať zahraničné obchodné reťazce.  
Zároveň apelujú aj na úpravu pultových cien. Ako vysvetlila Lopúchová, cena chleba na pultoch sa nezmenila už niekoľko 
rokov, pričom náklady pekárom rastú skokovo.  
Okrem zvýšených nákladov na ľudí, rastú aj ceny surovín, energií či pohonných látok."Z toho dôvodu sa náš sektor neustále 
prepadá do hlbšej recesie," upozornila Lopúchová.  
Ak sa nezvýši cena výrobkov, bude sa prepúšťať  
Doplnila, že v nedávnom prieskume, ktorý zväz vykonal medzi svojimi členmi, uviedla viac ako polovica z nich, že pri 
navýšení minimálnej mzdy na hodnotu viac ako 620 eur budú nútení od nového roka prepustiť približne 10 % ľudí.  
"Pekárenský sektor ľudí potrebuje, pretože väčšina úkonov je stále závislá od ručnej práce, no pri nutnosti zachovania 
minimálnej ziskovosti budú mnohí pekári nútení počet zamestnancov ešte znižovať. Podľa výpočtov budú totiž od roku 2021 
tvoriť mzdové náklady až 47 % nákladov na výrobu. V tomto roku je to o 2 % v priemere menej," dodala Lopúchová.  
Tiež zdôrazňuje, že s prihliadnutím na aktuálny stav ekonomiky považujú ďalšie zvyšovanie nákladov na zamestnancov za 
veľmi nezodpodný krok, ohrozujúci podnikanie v tomto sektore.  
Zároveň nedostali žiadne dotácie od štátu na zmiernenie dopadov koronakrízy."O túto pomoc môžu žiadať takmer všetci 
potravinári okrem pekárov,"  
upozornila predsedníčka SZPCC.  
Nižšie odvodové zaťaženie by pomohlo  
Zväz podľa nej opätovne apeluje na to, aby sa štát zamyslel nad možnosťou zníženia odvodovej povinnosti najmä pre firmy z 
tých sektorov, ktorých pracovný fond je zákonnými príplatkami zaťažený viac ako v 50 %.  
"Súbeh zvýšenia odbytových cien a zníženia odvodov by pekárom mohol poskytnúť priestor na racionalizáciu nákladov, 
investície do zamestnancov a technológií, ktoré by umožnili držať krok so zahraničnou konkurenciou,"  
uzavrela Lopúchová.  
Zdroj: TASR/Netky Katarína Žáková  
Foto: Pixabay  
 
Od roku 2017 stúpli náklady pekárov na zamestnancov v priemere o 90% Dnes 16:52 Ekonomika Pekári opäť bijú na 
poplach, buď zdražie chleba a pečivo alebo sa bude prepúšťať.  
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Pekárom narástli náklady na pracovníkov za pol dekády takmer dvojnásobne. 
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Zvyšovanie minimálnej mzdy, veľký podiel príplatkov za prácu v noci a konkurencia zahraničných polotovarov dostávajú 
segment na kolená 
 
 
 
Najnovšia analýza Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov počíta aj s budúcoročným zvyšovaním 
minimálnej mzdy na výšku 623 eur a s tým súvisiacim zvýšením sociálnych príplatkov na ňu naviazaných. Po zrátaní 
dopadov zástupcovia odvetvia bijú na poplach. 
 
Pekárne sú, okrem iného, segmentom, kde len 19 percent práce sa nevykonáva v pracovnom čase s nutnosťou vyplácať 
príplatky. Pečie sa totiž najmä v noci. 
 
Prepustia desať percent ľudí 
 
Na jedného zamestnanca v pekárskom odvetví sa za päť rokov v priemere zdvihli osobné náklady o 602 eur za jeden 
kalendárny mesiac. „Zástupcovia pekárenských spoločností na Slovensku sú na jednej strane veľmi radi, že mzdy ich 
zamestnancov rastú, pretože si prácu svojich ľudí nadovšetko vážia. No rast samotných miezd nie je taký veľký, ako je rast 
samotných odvodov firiem z príplatkov smerom k štátu,“ uvádza predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a 
cestovinárov Tatiana Lopúchová. 
 
Takýto rapídny nárast minimálnej mzdy i príplatkov preto pekári považujú za ohrozenie napredovania a rozvoja celého 
segmentu, ktorý podľa nich už dnes patrí k najohrozenejším sektorom v rámci potravinárskeho priemyslu na Slovensku. 
„Príplatkami je totiž zaťažená drvivá väčšina pracovného fondu v pekárňach. Pekári sa preto právom obávajú ďalšieho 
prepúšťania,“ konštatuje T. Lopúchová. 
 
Zdroj: Matej Kalina 
 
Po budúcoročnom navýšení minimálnej mzdy budú pekári nútení, podľa slov ich zástupkyne, prepustiť desať percent 
zamestnancov. V prieskume zväzu sa tak vyjadrila vyše polovica členov. „Pekárenský sektor ľudí potrebuje, pretože väčšina 
úkonov je stále závislá na ručnej práci, no pri nutnosti zachovania minimálnej ziskovosti budú mnohí pekári nútení počet 
zamestnancov ešte znižovať. Podľa výpočtov budú totiž od roku 2021 tvoriť mzdové náklady až 47 percent nákladov na 
výrobu. V tomto roku je to o dve percentá v priemere menej,“ tvrdí T. Lopúchová. 
 
Šéfka zväzu tiež pripomína, že pekári, cukrári a cestovinári boli navyše vyčlenení z akýchkoľvek dotácií na podporu 
podnikania, ako aj z dotácií na zmiernenie dopadov koronakrízy. „Mimochodom, o túto pomoc môžu žiadať takmer všetci 
potravinári okrem pekárov,“ sťažuje sa T. Lopúchová. 
 
Vyššie pultové ceny a nižšie odvody 
 
Pre zvyšovanie nákladov na prácu, ale aj cien vstupných surovín a energií je preto podľa pekárov nutné, aby sa zvýšili 
odbytové ceny pekárenských výrobkov. Obchodné reťazce však, ako tvrdia pekári, nechcú akceptovať zvyšujúce sa náklady 
pekární pri výrobe. Riešením má byť podľa nich zdvíhanie cien pekárenských výrobkov aj na pultoch. 
 
„Cena chleba sa na pultoch buď nemenila vôbec, alebo len veľmi mierne, už niekoľko rokov. Avšak náklady rastú skokovo. 
Pripomíname, že náklady na ľudí sa za päť rokov zvýšili o 90 percent, neustále však rastú aj ceny surovín, energií či 
pohonných látok. Z toho dôvodu sa náš sektor neustále prepadá do hlbšej recesie,“ upozorňuje predsedníčka zväzu 
pekárov. 
 
Pekári apelujú aj na štát a vládu, aby sa zamysleli nad možnosťou zníženia odvodovej povinnosti najmä pre firmy z tých 
sektorov, ktorých pracovný fond je zákonnými príplatkami zaťažený viac ako v 50 percentách. „Súbeh zvýšenia odbytových 
cien a zníženia odvodov by pekárom mohol poskytnúť priestor na racionalizáciu nákladov, investície do zamestnancov a 
technológií, ktoré by umožnili držať krok so zahraničnou konkurenciou,“ myslí si T. Lopúchová. 
 
Zdroj: Maňo Štrauch 
 
Konkurencia zvonka 
 
Pekárom robí vrásky na čele práve aj dovoz mrazených a predpečených výrobkov zo zahraničia. Z celkového množstva 
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pekárenských výrobkov predávaných v slovenských obchodných reťazcoch tvoria zmrazené a dopekané výrobky až štyridsať 
percent. A väčšina z nich je z Poľska, Nemecka, Rakúska či Maďarska. V roku 2018 sa na Slovensko doviezli pekárske 
výrobky za takmer 190 miliónov eur a vyviezlo sa za skoro 99 miliónov eur, pričom prehlbovanie záporného salda podľa 
zväzu pekárov pokračovalo aj vlani. 
 
Zároveň kontinuálne klesá spotreba čerstvého chleba a pečiva slovenským spotrebiteľom. Podľa údajov Štatistického úradu 
bola v roku 2018 konzumácia v priemere 34,5 kilogramu chleba na obyvateľa, pričom v roku 2000 bola spotreba na jedného 
človeka vyše 50 kilogramov. V osemdesiatych rokoch minulého storočia to bol dvojnásobok dnešného stavu, približne 70 
kilogramov. 
 

https://www.trend.sk/spravy/pekarom-narastli-naklady-pracovnikov-pol-dekady-takmer-dvojnasobne-hrozia-prepustanim 
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Bratislava 10. septembra (TASR) Od roku 2017 sa osobné náklady na pracovníkov v slovenských pekárňach zvýšili v 
priemere o 90 %. Vychádza to z analýzy Slovenského zväzu pekárov, cukrárov  
a cestovinárov (SZPCC). Tá v nej už počíta so zvýšenou minimálnou mzdou na rok 2021 vo výške 623 eur a zvýšenými 
sociálnymi  
príplatkami, ktorých rast je naviazaný na hodnotu minimálnej mzdy. Na jedného zamestnanca predstavuje podla SZPCC 
nárast osobných nákladov v priemere 602 eur za jeden kalendárny mesiac.  
"Zástupcovia pekárenských spoločností na Slovensku sú na jednej strane velmi radi, že mzdy ich zamestnancov rastú, 
pretože si prácu svojich ludí nadovšetko vážia. No rast samotných miezd nie je taký velký, ako je rast samotných odvodov 
firiem z príplatkov smerom k štátu. Takýto rapídny nárast minimálnej mzdy i príplatkov  
považujeme za ohrozujúci faktor pre napredovanie a vývoj pekárenského sektora, ktorý patrí k najohrozenejším sektorom v 
rámci  
potravinárskeho priemyslu na Slovensku. Príplatkami je totiž zaťažená drvivá väčšina pracovného fondu v pekárňach. Pekári 
sa preto právom obávajú ďalšieho prepúšťania," uviedla Tatiana Lopúchová,  
predsedníčka SZPCC.  
Lopúchová zároveň pripomenula, že len 19 % pracovného času v pekárňach sa vykonáva bez nutnosti vyplácania 
príplatkov.  
Podla zväzu je preto bezodkladne nutná úprava odbytových cien pekárenských výrobkov. S týmto problémom sa pravidelne 
stretávajú pekári, nakolko niektoré zahraničné obchodné reťazce odmietajú akceptovať zvyšujúce sa náklady pekární pri 
výrobe.  
"Apelujeme na to, aby sa zvýšili odbytové ceny základných pekárenských výrobkov. A zároveň, aby obchodníci upravili aj 
pultové ceny. Cena chleba sa na pultoch buď nemenila vôbec, alebo len velmi mierne, už niekolko rokov. Avšak náklady 
rastú skokovo. Pripomíname, že náklady na ludí sa za päť rokov zvýšili o 90 %, neustále však rastú aj ceny surovín, energií 
či pohonných látok. Z toho dôvodu sa náš sektor neustále prepadá do hlbšej recesie," upozornila Lopúchová. Doplnila, že v 
nedávnom prieskume, ktorý zväz vykonal medzi svojimi členmi, uviedla viac ako polovica z nich, že pri navýšení minimálnej 
mzdy na hodnotu viac ako 620 eur budú nútení od nového roka prepustiť približne 10 % ludí.  
"Pekárenský sektor ludí potrebuje, pretože väčšina úkonov je stále závislá od ručnej práce, no pri nutnosti zachovania 
minimálnej ziskovosti budú mnohí pekári nútení počet zamestnancov ešte znižovať. Podla výpočtov budú totiž od roku 2021 
tvoriť mzdové náklady až 47 % nákladov na výrobu. V tomto roku je to o 2 % v priemere menej," dodala Lopúchová.  
"V aktuálnom stave ekonomiky považujeme takéto razantné navýšenie nákladov na zamestnancov za nezodpovedné 
ohrozenie slovenských pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorí boli navyše vyčlenení z akýchkolvek dotácií na podporu 
podnikania, ako aj z dotácií na zmiernenie dopadov koronakrízy. Mimochodom, o túto pomoc môžu žiadať takmer všetci 
potravinári okrem pekárov," upozornila. Zväz podla nej opätovne apeluje na to, aby sa štát zamyslel nad možnosťou zníženia 
odvodovej povinnosti najmä pre firmy z tých sektorov, ktorých pracovný fond je zákonnými príplatkami zaťažený viac ako v 
50 %. "Súbeh zvýšenia odbytových cien a zníženia odvodov by pekárom mohol poskytnúť priestor na racionalizáciu 
nákladov, investície do zamestnancov a technológií, ktoré by umožnili držať krok so zahraničnou konkurenciou," uzavrela 
Lopúchová.  
 
 
jal pop 

 
 
  

Kontrolóri upozornili na riziká spojené s výpadkom odvodov pri skupine ľudí, ktorí 
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Anna SÍPOSOVÁ, moderátorka  
Kontrolóri z NKÚ upozornili na riziká spojené s výpadkom odvodov pri skupine ľudí, ktorí pre pretrvávajúcu koronakrízu prišli 
o prácu. Predpoklad je, že daňové a odvodové príjmy sa narastajúcou nezamestnanosťou medziročne prepadnú o 1 600 000 
000 eur. Najvyšší kontrolný úrad preto žiada Sociálnu poisťovňu a vládu, aby prijali účinné protiopatrenia.  
 
Ľudmila JANČIGOVÁ, redaktorka  
Výpadok odvodov je možné kompenzovať čerpaním prostriedkov z Európskej únie. Najvyšší kontrolný úrad však nabáda k 
väčšej efektivite a dôvodom sú výsledky krajiny v čerpaní eurofondov počas prvého polroka. Hovorca úradu Marek Papajčík.  
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Marek PAPAJČÍK, hovorca NKÚ  
Ku koncu júna Slovensko v rámci všetkých operačných programov vyčerpalo 4,4 miliardy eur, čo je len necelá tretina z 
celkovej sumy, ktorú Slovensko mohlo čerpať z finančných zdrojov Európskej únie.  
 
Ľudmila JANČIGOVÁ, redaktorka  
Na rade by mala byť Sociálna poisťovňa, a tiež vláda, aby viac čerpali eurofondy na zmiernenie dopadov koronakrízy. 
Hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder však uviedol, že síce výpadok odhadujú na úrovni 400 miliónov eur, ale 
eurofondy čerpajú dôkladne. Na efektívnejšie čerpanie eurofondov poukázal aj Cech pekárov a cukrárov. Tí sú nespokojní, 
lebo ich vynechali z akýchkoľvek dotácií na zmiernenie dopadov koronakrízy, ale veľké obavy majú aj zo zvyšovania 
minimálnej mzdy na 620 eur. Predsedníčka Slovenského zväzu pekárov Tatiana Lopúchová.  
 
Tatiana LOPÚCHOVÁ, predsedníčka Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov  
My by sme dopriali našim pracovníkom naozaj, aby si zarobili ďaleko viacej, pretože pekárska mzda je jedna z najnižších 
miezd v celom hospodárstve a zhruba 3 eurá, alebo zhruba tretina ide zamestnancovi a zvyšok ide na zákonné odvody, čiže 
je to, čo dostane Štát.  
 
Ľudmila JANČIGOVÁ, redaktorka  
Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak túto obavu berie na vedomie s tým, že o situáciu 7 000 ľudí zamestnaných v 
pekárenských spoločnostiach sa bude osobne zaujímať.  
 
Milan KRAJNIAK, minister práce, soc. vecí a rodiny SR /Sme rodina/  
Som pripravený sa stretnúť s predstaviteľmi tejto profesie, ktorá je vážená, ja sám som ako študent brigádoval v pekárni a 
považoval som tú prácu za jednu z najzmysluplnejších, čiže myslím si, že by sme sa mohli stretnúť aj s ministerstvom 
financií, ako by sme im vedeli pomôcť udržať tieto pracovné miesta, aby neboli ohrozené.  
 
Ľudmila JANČIGOVÁ, redaktorka  
Ľudmila Jančigová, RTVS. 

 
 
  

Slovenskí pekári: Náklady stúpajú, cena chleba sa však nemení 
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Od roku 2017 sa osobné náklady na pracovníkov v slovenských pekárňach zvýšili v priemere o 90 %. Vychádza to z analýzy 
Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorá v nej už počíta so zníženou minimálnou mzdou na rok 2021 
a zvýšenými sociálnymi príplatkami. Pekári uvádzajú, že ide o zlý signál pre ich ďalšie smerovanie. 
 
Na jedného zamestnanca predstavuje tento nárast osobných nákladov v priemere 602 eur za jeden kalendárny mesiac. 
„Zástupcovia pekárenských spoločností na Slovensku sú na jednej strane veľmi radi, že mzdy ich zamestnancov rastú, 
pretože si prácu svojich ľudí vážia. No rast samotných miezd nie je taký veľký, ako je rast odvodov firiem z príplatkov smerom 
k štátu. Takýto rapídny nárast minimálnej mzdy i príplatkov považujeme za ohrozujúci faktor pre napredovanie a vývoj 
pekárenského sektora, ktorý patrí k najohrozenejším sektorom v rámci potravinárskeho priemyslu na Slovensku. Príplatkami 
je totiž zaťažená drvivá väčšina pracovného fondu v pekárňach. Pekári sa preto právom obávajú ďalšieho prepúšťania,“ 
uvádza Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Zároveň pripomína, 
že len devätnásť percent pracovného času v pekárňach je vykonávaný bez nutnosti vyplácania príplatkov.  
 
Pekárenský sektor sa prepadá do recesie  
Podľa vyjadrení zväzu pekárov je preto bezodkladne nutná úpravy odbytových cien pekárenských výrobkov. S týmto 
problémom sa pravidelne stretávajú pekári, vzhľadom na to, že niektoré zahraničné obchodné reťazce odmietajú akceptovať 
zvyšujúce sa náklady pekární pri výrobe. „Apelujeme na to, aby sa zvýšili odbytové ceny základných pekárenských výrobkov. 
A zároveň, aby obchodníci upravili aj pultové ceny. Cena chleba sa na pultoch buď nemenila vôbec, alebo len mierne, a to 
už niekoľko rokov. Avšak náklady rastú skokovo. Pripomíname, že náklady na ľudí sa za posledných päť rokov zvýšili o 90 
percent, neustále však rastú aj ceny surovín, energií, či pohonných látok. Z toho dôvodu sa náš sektor neustále prepadá do 
hlbšej recesie,“ upozorňuje Tatiana Lopúchová.  
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Pekári sa obávajú ďalšieho prepúšťania  
V nedávnom prieskume, ktorý zväz pekárov vykonal medzi svojimi členmi, uviedla viac ako polovica z nich, že pri navýšení 
minimálnej mzdy na hodnotu viac ako 620 eur budú nútení od nového roka prepustiť približne desať percent ľudí. 
„Pekárenský sektor ľudí potrebuje, pretože väčšina úkonov je stále závislá na ručnej práci, no pri nutnosti zachovania 
minimálnej ziskovosti, budú mnohí pekári nútení počet zamestnancov ešte znižovať. Podľa výpočtov budú totiž od roku 2021 
tvoriť mzdové náklady až 47 percent nákladov na výrobu. V tomto roku je to o dve percentá v priemere menej,“ dodáva 
Tatiana Lopúchová. „V aktuálnom stave ekonomiky považujeme takéto razantné navýšenie nákladov na zamestnancov za 
nezodpovedné ohrozenie slovenských pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorí boli navyše vyčlenení z akýchkoľvek dotácií na 
podporu podnikania, ako aj z dotácií na zmiernenie dopadov koronakrízy. Mimochodom, o túto pomoc môžu žiadať takmer 
všetci potravinári okrem pekárov,“ dodala.  
Zväz na margo toho opätovne apeluje na to, aby sa štát zamyslel na možnosťou zníženia odvodovej povinnosti najmä pre 
firmy z tých sektorov, ktorých pracovný fond je zákonnými príplatkami zaťažený viac ako v 50 percentách. „Súbeh zvýšenia 
odbytových cien a zníženia odvodov by pekárom mohol poskytnúť priestor na racionalizáciu nákladov, investície do 
zamestnancov a technológií, ktoré by umožnili držať krok so zahraničnou konkurenciou,“ uvádza Tatiana Lopúchová.  
 
 
 

https://www.tovarapredaj.sk/2020/09/11/slovenski-pekari-naklady-stupaju-cena-chleba-sa-vsak-nemeni/ 
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Ako sa v lete zmenili ceny 
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Lenka VAVRINČÍKOVÁ, moderátorka  
Pozrime sa teraz konkrétne na ceny potravín. Počas leta mierne, teda o 0,2-0,3 % zlacneli chlieb a mäso. Oveľa citeľnejšie 
ale išli do ceny ovocia a zeleniny, ktorým tohtoročná úroda priniesla zlacnenie o 4 až 6,5 %. Samostatnou kapitolou sú v 
tomto smere zemiaky. Ich cena klesá nepretržite, prakticky od vypuknutia pandémie. Nás to síce môžu tešiť, no farmári sú už 
znova na hranici prežitia.  
 
Lukáš MAČÁK, syn pestovateľ zemiakov zo Spišskej Belej  
Úroda sa javí celkom dobrá, zatiaľ sa nám kotúľajú, sú zdravé a pekné.  
 
Jaroslav MAČÁK, konateľ Slovbys Spišská Belá  
Sme v zbere teraz niekde za polovicou a ja myslím, že tých 30 ton sektára by sme mali urobiť.  
 
Ján TRIBULA, redaktor  
Tento pestovateľ zbiera úrodu z takmer šesťdesiatich hektárov. Je jedným z posledných, ktorý v oblasti nad pestovaním 
zemiakov nezlomili palicu. O podtatranskom regióne podľa neho už ale nemožno hovoriť, že to zemiakárska oblasť.  
 
Jaroslav MAČÁK, konateľ Slovbys Spišská Belá  
No je to na hanbu, ale je to tak.  
 
Ján TRIBULA, redaktor  
Do zberu sa pustili aj drobní pestovatelia a záhradkári.  
 
Bernardína GÉCIOVÁ, drobná pestovateľka zemiakov  
Myslím, že o polovičku je menej ako minulý rok. Trošku sú drobnejšie, tak pán Boh zaplať aj za to.  
 
Ján TRIBULA, redaktor  
Na agrofarme v Liptovskej Tepličke hovoria o priemernej úrode, ale pochvaľujú si bio kvalitu.  
 
Anna GLEJDUROVÁ, predsedníčka Družstva podielnikov v Liptovskej Tepličke  
Naše zemiaky sú bezkonkurenčné.  
 
Ján TRIBULA, redaktor  
Keď ale príde reč na ceny, optimizmus opadne.  
 
Anna GLEJDUROVÁ, predsedníčka Družstva podielnikov v Liptovskej Tepličke  
My ich predávame za nižšiu cenu ako ich vyrobíme, určite. Takáto veľkosť je akurát pre gazdinky do kuchyne.  
 
Ján TRIBULA, redaktor  
Väčší, ale aj drobní pestovatelia sa tešia z dobrého počasia. September bol kedysi obdobím študentských zemiakových 
brigád. Dnes ostali len spomienky a štatistiky, ktoré poniektorým dvíhajú tlak.  
 
Jana HOLÉCIOVÁ, hovorkyňa, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora  
Tak ešte napr. v roku 1989 sme pestovali zemiaky na výmere približne 55 000 ha. Dnes sa táto výmera zmenšila už len na 
necelých 8000 hektárov.  
 
Ján TRIBULA, redaktor  
Odkázaní sme na zemiaky z dovozu, no dobré správy nečakajte.  
 
Jana HOLÉCIOVÁ, hovorkyňa, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora  
Európski pestovatelia zemiakov hovoria o krízovom roku. Do konca o roku, ktorý nemá obdobu.  
 
Ján TRIBULA, redaktor  
Neistota a napätie, takto vraj vyzerá trh s touto komoditou. Farmári hovoria o zúfalých výkupných cenách. Vraj je to o krk.  
 
Anna GLEJDUROVÁ, predsedníčka Družstva podielnikov v Liptovskej Tepličke  
Len aby sme aspoň boli na nule.  
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Jana HOLÉCIOVÁ, hovorkyňa, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora  
Teraz sa približne kilo zemiakov predáva za približne 30 centov, čo je podľa niektorých našich pestovateľov naozaj už to dno.  
 
Jaroslav MAČÁK, konateľ Slovbys Spišská Belá  
S hypermarketmi neobchodujeme, niečo zabezpečujeme veľkosklady ovocia, zeleniny, ale my sme vsadili na konečného 
užívateľa. Zásobujeme hodne v tejto oblasti, zásobujeme školy, škôlky, domovy dôchodcov, nemocnice.  
 
Ján TRIBULA, redaktor  
Zaujala nás táto rodina zo Spiša. Pokazil sa im malotraktor a tak sa do vyorávača zapriahli sami. 9 ľudí ťahalo, jeden držal 
vyorávač. Pomohli si. Veľkí pestovatelia ale čakajú na pomoc od európskej vrchnosti.  
 
Jana HOLÉCIOVÁ, hovorkyňa, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora  
Keď sa teraz hovorí napr. o covidových peniazoch v Európskej únii, tak je veľký tlak práve európskych pestovateľov 
zemiakov, aby časť týchto finančných prostriedkov, ktoré majú slúžiť na zmiernenie následkov koronakrízy sa vyplatila práve 
do sektora.  
 
Ján TRIBULA, redaktor  
Stále platí, že čo je doma, to sa počíta. Tí, čo si zemiaky dopestujú sami, majú vyhraté. Zásoby v komore sú istotou a potom 
netŕpnete, či zemiakov bude dostatok a za akú cenu sa objavia na pultoch. Spod Tatier Ján Tribula, televízia Markíza. 
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Peter BÉREŠ, moderátor  
Producenti potravín môžu čerpať tzv. covid peniaze. Ide o dotácie, ktoré majú potravinárskym podnikom pomôcť vykryť 
straty, ktoré vznikli aj v dôsledku korona krízy. Podniky si môžu prerozdeliť 20.000.000 EUR. Otázne je, či ich všetky 
vyčerpajú. O finančnú pomoc nemôžu pri tom žiadať veľkí potravinári a rovnako ani pekárenský priemysel.  
 
Jana OBRANCOVÁ, redaktorka  
Spracovatelia mäsa, mlieka, konzerváreň či sladovníci. Aj títo producenti môžu podľa štátneho tajomníka agrorezortu Martina 
Fecka žiadať o dotácie.  
 
Martin FECKO , štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva (OĽANO)  
Škody, ktoré aj potravinári mali, aby sa prakticky eliminovali, je tak daná tá výzva, že každý sa tam nájde.  
 
Jana OBRANCOVÁ, redaktorka  
Pekári sa v nej však nenašli, výzva ich obchádza, hoci od vypuknutia pandémie pracujú naplno. Tatiana Lopúchová z ich 
zväzu vraví, že keďže nezaznamenali straty na 40 %, obišli aj štátne podpory.  
 
Tatiana LOPÚCHOVÁ, predsedníčka Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov  
Pekári boli tí, ktorí museli pracovať aj v prvej línii, ako sa povie, museli byť rúška, museli byť špeciálne zmeny zavedené, čiže 
naozaj tie náklady pre pekárov vznikali.  
 
Jana OBRANCOVÁ, redaktorka  
Do aktuálnej výzvy pekárov nezahrnula Eurokomisia, ktorá podmienky pre dotácie schvaľuje. Emil Macho zo Slovenskej 
poľnohospodárskej a potravinárskej komory však vraví, že isté možnosti tu boli.  
 
Emil MACHO, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory  
Myslíme si, že ministerstvo mohlo požiadať o výnimku Brusel.  
 
Jana OBRANCOVÁ, redaktorka  
Štátny tajomník Martin Fecko avizuje, že pekári pomoc dostanú.  
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Martin FECKO , štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva (OĽANO)  
Verím, že ich poriešime v ďalšej forme, pretože samozrejme aj ich vnímame ako zložku, ktorá by mala byť akože nejakým 
spôsobom do tohto zapracovaná.  
 
Jana OBRANCOVÁ, redaktorka  
Zatiaľ, čo pomoc pre pekárov štát avizuje, dotácií sa zrejme vôbec nedočkajú veľkí potravinári. Pomoc totiž môžu čerpať len 
podniky pod 250 zamestnancov.  
 
Martin FECKO , štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva (OĽANO)  
Chceme dať, aby oni mali tiež podporu, aby cítili, že toto je 1 z ciest, ktorou sme sa chceli vybrať, pretože tvrdím, že aj oni 
môžu prispieť k potravinovej sebestačnosti.  
 
Jana OBRANCOVÁ, redaktorka  
Podľa Emila Macha si však pomoc zaslúžia všetci producenti.  
 
Emil MACHO, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory  
Veľké podniky zabezpečujú práve tých 80 % produkcie a práve napr. aj 40-centové mlieko, ktoré si slovenský zákazník pýta 
na tom pulte, to malý potravinár nedokáže urobiť v takýchto cenách tým, že táto výzva určená iba pre mikro, malé a stredné 
podniky, tak z nášho pohľadu je nevyčerpateľných 20 miliónov eur.  
 
Jana OBRANCOVÁ, redaktorka  
Dotácie sú zatiaľ určené len pre potravinárov. Poľnohospodári na výzvu zatiaľ čakajú. Aj v nej však agrorezort avizuje pomoc 
len pre menšie podniky. Jana Obrancová, RTVS. 

 
 
  

Nie všetci potravinári môžu čerpať dotácie 
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Viliam STANKAY, moderátor  
Výrobcovia potravín môžu čerpať tzv. covid peniaze. Dotácie by mali pomôcť vykryť straty. Podniky si môžu rozdeliť 
20.000.000 EUR. Otázne je či ich všetky vyčerpajú. O príspevky nemôžu žiadať veľkí potravinári ani pekárenský priemysel.  
 
Jana OBRANCOVÁ, redaktorka  
Spracovatelia mäsa, mlieka, vinári, konzerváreň či sladovníci. Aj títo producenti môžu žiadať o dotácie.  
 
Martin FECKO , štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva (OĽANO)  
Aby sa tie škody, ktoré aj potravinári mali, aby sa prakticky eliminovali, bude tak daná tá výzva a je tak daná proste, že každý 
sa tam nájde.  
 
Jana OBRANCOVÁ, redaktorka  
Pekári sa v nej však nenašli. Výzva ich obchádza, hoci od vypuknutia pandémie pracujú naplno, keďže nezaznamenali straty 
nad 40 %, obišla ich aj štátna podpora. Do aktuálnej výzvy ich zasa nezahrnula eurokomisia, ktorá podmienky na dotácie 
schvaľuje.  
 
Tatiana LOPÚCHOVÁ, predsedníčka Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov  
Pekári boli tí, ktorí museli pracovať aj v prvej línii ako sa povie. Nemali sme obmedzený režim, museli byť rúška, museli byť 
špeciálne zmeny zavedené, čiže naozaj tie náklady pre pekárov vznikali.  
 
Emil MACHO, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory  
Myslíme si, že ministerstvo mohlo požiadať o výnimku Brusel.  
 
Martin FECKO , štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva (OĽANO)  
Verím, že ich poriešime v ďalšej forme, pretože samozrejme aj vnímame ako zložka, ktorá by mala byť akože nejakým 
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spôsobom do tohto zapracovaná.  
 
Jana OBRANCOVÁ, redaktorka  
Kým pomoc pre pekárov štát avizuje, dotácií sa zrejme vôbec nedočkajú veľkí potravinári. Pomoc totiž môžu čerpať len 
podniky do 250 zamestnancov.  
 
Emil MACHO, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory  
Veľké podniky zabezpečujú práve tých 80 % produkcie, a práve napr. aj 40 centové mlieko, ktorý si slovenský zákazník pýta 
na tom pulte, to malý potravinár nedokáže urobiť v takýchto cenách. Tým, že táto výzva je určená iba pre mikro, malé a 
stredné podniky, tak z nášho pohľadu je nevyčerpateľných 20.000.000 EUR.  
 
Jana OBRANCOVÁ, redaktorka  
Dotácie sú zatiaľ určené len pre potravinárov. Poľnohospodári na výzvu zatiaľ čakajú. Aj v nej však rezort avizuje pomoc len 
pre menšie podniky. Jana Obrancová, RTVS. 

 
 
  

ŠÚ SR: Rast spotrebiteľských cien aj v auguste spomaľoval, dosiahol hodnotu 
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Bratislava 14. septembra (TASR) - Medziročná inflácia šiesty mesiac po sebe spomaľovala tempo, jej úroveň od júla klesla o 
0,3 percentuálneho bodu. 
 
Miera zvyšovania cien v auguste dosiahla 1,4 % a bola najnižšia za posledné tri roky. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) 
SR.  
Tento vývoj bol podľa štatistikov ovplyvnený najmä medzimesačným výraznejším poklesom cien potravín (ovocie, zelenina, 
mäso, chlieb a obilniny) a znížením cien odevov a obuvi, ako aj cien pohonných látok (palív) pre osobnú dopravu. 
Výraznejší pokles medziročnej miery inflácie pribrzdili vyššie ceny oproti júlu v doprave, ako aj v reštauráciách, kaviarňach a 
v stravovaní.  
Ceny potravín a nealkoholických nápojov v auguste 2020 v porovnaní s júlom 2020 výrazne klesli o 1 %. Pokles cien potravín 
spôsobili nižšie ceny najmä ovocia o 6,5 % a zeleniny (vrátane zemiakov) o 4,1 %, mäsa o 0,3 %, chleba a obilnín o 0,2 %. 
Zvýšili sa ceny mlieka, syrov a vajec, olejov a tukov zhodne o 0,2 %, rýb o 0,1 %. Znížili sa ceny nealkoholických nápojov o 
1,5 % (klesli ceny minerálnych vôd, nealkoholických nápojov a štiav o 2,8 %).  
V medziročnom porovnaní v auguste 2020 vzrástli ceny v odboroch rozličné tovary a služby o 4,6 %, vzdelávanie o 4,5 %, 
zdravotníctvo o 3,5 %, bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá o 2,8 %, reštaurácie a hotely o 2,3 %, nábytok, bytové 
zariadenie a bežná údržba domácnosti o 1,6 %, rekreácia a kultúra o 1,2 %, potraviny a nealkoholické nápoje o 1 %, odevy a 
obuv o 0,6 %, alkoholické nápoje a tabak o 0,3 %. Klesli ceny v doprave o 5 %. Nezmenili sa ceny za pošty a spoje.  
V priemere za osem mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili 
o 2,2 %.  
Index spotrebiteľských cien sa v auguste 2020 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 1,4 %, za domácnosti 
dôchodcov o 1,7 % a za nízkopríjmové domácnosti o 1,6 %.  
V priemere za osem mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sa index spotrebiteľských cien zvýšil 
za domácnosti zamestnancov o 2,1 %, za domácnosti dôchodcov o 2,4 % a za nízkopríjmové domácnosti o 2,3 %.  
jal lem  
Zdroj: TASR  
 
 
 

https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/su-sr-rast-spotrebitelskych-cien-aj-v-auguste-spomaloval-dosiahol-hodnotu-1-4-123105 
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Ceny potravín a nealkoholických nápojov v auguste 2020 v porovnaní s júlom 2020 výrazne klesli o 1 %. 
 
Bratislava 14. septembra (TASR) - Medziročná inflácia šiesty mesiac po sebe spomaľovala tempo, jej úroveň od júla klesla o 
0,3 percentuálneho bodu. Miera zvyšovania cien v auguste dosiahla 1,4 % a bola najnižšia za posledné tri roky. Informoval o 
tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.  
Tento vývoj bol podľa štatistikov ovplyvnený najmä medzimesačným výraznejším poklesom cien potravín (ovocie, zelenina, 
mäso, chlieb a obilniny) a znížením cien odevov a obuvi, ako aj cien pohonných látok (palív) pre osobnú dopravu. 
Výraznejší pokles medziročnej miery inflácie pribrzdili vyššie ceny oproti júlu v doprave, ako aj v reštauráciách, kaviarňach a 
v stravovaní.  
Ceny potravín a nealkoholických nápojov v auguste 2020 v porovnaní s júlom 2020 výrazne klesli o 1 %. Pokles cien potravín 
spôsobili nižšie ceny najmä ovocia o 6,5 % a zeleniny (vrátane zemiakov) o 4,1 %, mäsa o 0,3 %, chleba a obilnín o 0,2 %. 
Zvýšili sa ceny mlieka, syrov a vajec, olejov a tukov zhodne o 0,2 %, rýb o 0,1 %. Znížili sa ceny nealkoholických nápojov o 
1,5 % (klesli ceny minerálnych vôd, nealkoholických nápojov a štiav o 2,8 %).  
V medziročnom porovnaní v auguste 2020 vzrástli ceny v odboroch rozličné tovary a služby o 4,6 %, vzdelávanie o 4,5 %, 
zdravotníctvo o 3,5 %, bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá o 2,8 %, reštaurácie a hotely o 2,3 %, nábytok, bytové 
zariadenie a bežná údržba domácnosti o 1,6 %, rekreácia a kultúra o 1,2 %, potraviny a nealkoholické nápoje o 1 %, odevy a 
obuv o 0,6 %, alkoholické nápoje a tabak o 0,3 %. Klesli ceny v doprave o 5 %. Nezmenili sa ceny za pošty a spoje.  
V priemere za osem mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili 
o 2,2 %.  
Index spotrebiteľských cien sa v auguste 2020 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 1,4 %, za domácnosti 
dôchodcov o 1,7 % a za nízkopríjmové domácnosti o 1,6 %.  
V priemere za osem mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sa index spotrebiteľských cien zvýšil 
za domácnosti zamestnancov o 2,1 %, za domácnosti dôchodcov o 2,4% a za nízkopríjmové domácnosti o 2,3 %.  
 
 
 

https://www.teraz.sk/ekonomika/su-sr-rast-spotrebitelskych-cien-aj/493084-clanok.html 
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V auguste rast dosiahol 1,4 percenta, čo je najmenej od júla 2017. 
 
 
BRATISLAVA. Rast spotrebiteľských cien sa naďalej spomaľuje. V auguste dosiahol 1,4 percenta, čo je najmenej od júla 
2017. 
 
Medziročná inflácia meraná národným indexom spotrebiteľských cien podľa Štatistického úradu pritom šiesty mesiac po sebe 
spomaľovala tempo rastu. 
 
Pod tento vývoj sa podpísal najmä medzimesačný výraznejší pokles cien potravín, a to ovocia, zeleniny, mäsa, chleba a 
obilnín. Taktiež zníženie cien odevov a obuvi ako aj cien pohonných látok pre osobnú dopravu. 
 
Výraznejší pokles medziročnej miery inflácie pribrzdili podľa úradu vyššie ceny oproti júlu v doprave ako aj v reštauráciách, 
kaviarňach a v stravovaní. 
 
V medziročnom porovnaní vzrástli najvýraznejšie ceny v odboroch rozličné tovary a služby o 4,6 percenta. Vzdelávanie 
zdraželo o 4,5 percenta, zdravotníctvo o 3,5 percenta, bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá o 2,8 percenta, 
reštaurácie a hotely o 2,3 percenta, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 1,6 percenta, rekreácia a 
kultúra o 1,2 percenta. 
 
Ceny potravín a nealkoholických nápojov stúpli o jedno percento, odevy a obuv o 0,6 percenta, alkoholické nápoje a tabak o 
0,3 percenta. Klesli ceny v doprave o päť percent. Nezmenili sa ceny za pošty a spoje. 
 

https://ekonomika.sme.sk/c/22487794/rast-spotrebitelskych-cien-sa-nadalej-spomaluje.html 
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Medziročná inflácia šiesty mesiac po sebe spomaľovala tempo, jej úroveň od júla klesla o 0,3 percentuálneho bodu. Miera 
zvyšovania cien v auguste dosiahla 1,4% a bola najnižšia za posledné tri roky. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 
 
Tento vývoj bol podľa štatistikov ovplyvnený najmä medzimesačným výraznejším poklesom cien potravín (ovocie, zelenina, 
mäso, chlieb a obilniny) a znížením cien odevov a obuvi, ako aj cien pohonných látok (palív) pre osobnú dopravu. 
Výraznejší pokles medziročnej miery inflácie pribrzdili vyššie ceny oproti júlu v doprave, ako aj v reštauráciách, kaviarňach a 
v stravovaní.  
Ceny potravín a nealkoholických nápojov v auguste 2020 v porovnaní s júlom 2020 výrazne klesli o 1 %. Pokles cien potravín 
spôsobili nižšie ceny najmä ovocia o 6,5 % a zeleniny (vrátane zemiakov) o 4,1 %, mäsa o 0,3 %, chleba a obilnín o 0,2 %. 
Zvýšili sa ceny mlieka, syrov a vajec, olejov a tukov zhodne o 0,2 %, rýb o 0,1 %. Znížili sa ceny nealkoholických nápojov o 
1,5 % (klesli ceny minerálnych vôd, nealkoholických nápojov a štiav o 2,8 %).  
V medziročnom porovnaní v auguste 2020 vzrástli ceny v odboroch rozličné tovary a služby o 4,6 %, vzdelávanie o 4,5 %, 
zdravotníctvo o 3,5 %, bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá o 2,8 %, reštaurácie a hotely o 2,3 %, nábytok, bytové 
zariadenie a bežná údržba domácnosti o 1,6 %, rekreácia a kultúra o 1,2 %, potraviny a nealkoholické nápoje o 1 %, odevy a 
obuv o 0,6 %, alkoholické nápoje a tabak o 0,3 %. Klesli ceny v doprave o 5 %. Nezmenili sa ceny za pošty a spoje.  
V priemere za osem mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili 
o 2,2 %.  
Index spotrebiteľských cien sa v auguste 2020 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 1,4 %, za domácnosti 
dôchodcov o 1,7 % a za nízkopríjmové domácnosti o 1,6 %.  
V priemere za osem mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sa index spotrebiteľských cien zvýšil 
za domácnosti zamestnancov o 2,1 %, za domácnosti dôchodcov o 2,4% a za nízkopríjmové domácnosti o 2,3 %.  
 
 
 

https://openiazoch.zoznam.sk/cl/206556/Rast-spotrebitelskych-cien-aj-v-auguste-spomaloval-dosiahol-hodnotu 
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Medziročná inflácia šiesty mesiac po sebe spomaľovala tempo, jej úroveň od júla klesla o 0,3 percentuálneho bodu. Miera 
zvyšovania cien v auguste dosiahla 1,4% a bola najnižšia za posledné tri roky. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 
 
Tento vývoj bol podľa štatistikov ovplyvnený najmä medzimesačným výraznejším poklesom cien potravín (ovocie, zelenina, 
mäso, chlieb a obilniny) a znížením cien odevov a obuvi, ako aj cien pohonných látok (palív) pre osobnú dopravu. 
Výraznejší pokles medziročnej miery inflácie pribrzdili vyššie ceny oproti júlu v doprave, ako aj v reštauráciách, kaviarňach a 
v stravovaní.  
Ceny potravín a nealkoholických nápojov v auguste 2020 v porovnaní s júlom 2020 výrazne klesli o 1 %. Pokles cien potravín 
spôsobili nižšie ceny najmä ovocia o 6,5 % a zeleniny (vrátane zemiakov) o 4,1 %, mäsa o 0,3 %, chleba a obilnín o 0,2 %. 
Zvýšili sa ceny mlieka, syrov a vajec, olejov a tukov zhodne o 0,2 %, rýb o 0,1 %. Znížili sa ceny nealkoholických nápojov o 
1,5 % (klesli ceny minerálnych vôd, nealkoholických nápojov a štiav o 2,8 %).  
V medziročnom porovnaní v auguste 2020 vzrástli ceny v odboroch rozličné tovary a služby o 4,6 %, vzdelávanie o 4,5 %, 
zdravotníctvo o 3,5 %, bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá o 2,8 %, reštaurácie a hotely o 2,3 %, nábytok, bytové 
zariadenie a bežná údržba domácnosti o 1,6 %, rekreácia a kultúra o 1,2 %, potraviny a nealkoholické nápoje o 1 %, odevy a 
obuv o 0,6 %, alkoholické nápoje a tabak o 0,3 %. Klesli ceny v doprave o 5 %. Nezmenili sa ceny za pošty a spoje.  
V priemere za osem mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili 
o 2,2 %.  
Index spotrebiteľských cien sa v auguste 2020 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 1,4 %, za domácnosti 
dôchodcov o 1,7 % a za nízkopríjmové domácnosti o 1,6 %.  
V priemere za osem mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sa index spotrebiteľských cien zvýšil 
za domácnosti zamestnancov o 2,1 %, za domácnosti dôchodcov o 2,4% a za nízkopríjmové domácnosti o 2,3 %.  
 
 
 

https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/562818-rast-spotrebitelskych-cien-aj-v-auguste-spomaloval/ 
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Ceny tovarov a služieb budú v nasledujúcich mesiacoch medziročne vyššie. Avšak tempo zdražovania by mohlo podľa 
analytikov spomaliť, resp. sa držať okolo aktuálnych úrovní. Miera zvyšovania cien dosiahla v ôsmom mesiaci 1,4% a bola 
najnižšia za posledné tri roky. Pod tento vývoj sa podpísal najmä medzimesačný výraznejší pokles cien potravín, a to ovocia, 
zeleniny, mäsa, chleba a obilnín. Defláciu alebo pokles cien na medziročnej báze v nasledujúcich mesiacoch zatiaľ 
neočakávajú. 
 
 
Miernejší rast  
Celkovo je tohtoročná inflácia podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej miernejšia ako vlani, pretože ceny 
energií pôsobia skôr smerom nadol a tlak z cien potravín a služieb je menší. Prognóza sporiteľne teda predpokladá, že rast 
spotrebiteľských cien sa tento rok spomalí v priemere na 2 %. Medziročná miera inflácie bola vlani na úrovni troch percent. „V 
budúcom roku sa očakáva rast spotrebiteľských cien na úrovni 1,1 %,“ povedala Muchová.  
UniCredit Bank očakáva, že medziročná inflácia by sa mohla v nasledujúcich mesiacoch stabilizovať na úrovni okolo 1,5 %. 
Od dna by sa mohli síce podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka pozvoľna začať odrážať ceny potravín, nástup 
druhej vlny pandémie však opäť začína tlačiť nadol ceny ropy na svetových trhoch. Rovnako by sa slabší ekonomický rast a 
očakávané zvolenie silného rastu miezd v komerčnej časti ekonomiky mohli postupne čoraz viac premietať do dopytovej 
inflácie.  
V úvode budúceho roka by spomaľovanie inflácie mohli podľa Koršňáka ešte výraznejšie podporiť nižšie regulované ceny v 
oblasti bývania. „Od neskorej jari by sa medziročná inflácia mohla postupne začať zotavovať, aj v dôsledku priaznivejšieho 
bázického efektu. Návrat k úrovni 2 % bude však pravdepodobne len veľmi pomalý a k tejto úrovni by sa inflácia na 
Slovensku podľa našich odhadov mohla priblížiť až v závere budúceho roka,“ povedal Koršňák. Kľúčovú rolu však bude hrať 
aj ďalší priebeh pandémie.  
 
Priplácame najmä za mäso  
Potraviny v auguste zdraželi medziročne o jedno percento. To oproti predchádzajúcim mesiacom znamená výrazné 
spomalenie tempa zdražovania. Naposledy podľa analytičky WOOD & Company Evy Sadovskej takto pomaly draželi 
potraviny a nealkoholické nápoje v závere roka 2018. Oproti vlaňajšku si aj naďalej priplácame najmä za mäso, a to o 7 %. 
Naopak, lacnejšie ako pred rokom nás vychádza zelenina, a to o 12,8 %. Aj v prípade medzimesačného vývoja bol tretí 
mesiac po sebe pokles cien.  
Aktuálna pocitová inflácia Slovákov môže byť však podľa Sadovskej vyššia ako tá reálna. Väčšia citlivosť na ceny v 
obchodoch súvisí aj s poklesom príjmov alebo obavami o budúcnosť v súvislosti s nákazou COVID-19. Do konca roka sa 
očakáva spomaľovanie rastu cien potravín a nealkoholických nápojov. Jedným z tlmiacich faktorov môže byť podľa 
Sadovskej opatrnejší spotrebiteľ, a to pod vplyvom recesie a nižších príjmov. V takýchto časoch spotrebiteľ svoje nákupy viac 
prehodnocuje a nevyhnutné tovary a služby uprednostňuje pred tými luxusnejšími. Hoci potraviny patria medzi tie 
nevyhnutné, aj pri ich nakupovaní sa môže prejaviť obozretnosť.  
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Ceny tovarov a služieb budú v nasledujúcich mesiacoch medziročne vyššie. 
 
 
BRATISLAVA. Ceny tovarov a služieb budú v nasledujúcich mesiacoch medziročne vyššie. Avšak tempo zdražovania by 
mohlo podľa analytikov spomaliť, resp. sa držať okolo aktuálnych úrovní. 
 
Miera zvyšovania cien dosiahla v ôsmom mesiaci 1,4 % a bola najnižšia za posledné tri roky. Pod tento vývoj sa podpísal 
najmä medzimesačný výraznejší pokles cien potravín, a to ovocia, zeleniny, mäsa, chleba a obilnín. 
 
Defláciu alebo pokles cien na medziročnej báze v nasledujúcich mesiacoch zatiaľ neočakávajú. 
 
Celkovo je tohtoročná inflácia podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej miernejšia ako vlani, pretože ceny 
energií pôsobia skôr smerom nadol a tlak z cien potravín a služieb je menší. Prognóza sporiteľne teda predpokladá, že rast 
spotrebiteľských cien sa tento rok spomalí v priemere na 2 %. Medziročná miera inflácie bola vlani na úrovni troch percent. 
 
"V budúcom roku sa očakáva rast spotrebiteľských cien na úrovni 1,1 %," povedala pre agentúru SITA Muchová. 
 
UniCredit Bank očakáva, že medziročná inflácia by sa mohla v nasledujúcich mesiacoch stabilizovať na úrovni okolo 1,5 %. 
 
Od dna by sa mohli síce podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka pozvoľna začať odrážať ceny potravín, nástup 
druhej vlny pandémie však opäť začína tlačiť nadol ceny ropy na svetových trhoch. Rovnako by sa slabší ekonomický rast a 
očakávané zvolenie silného rastu miezd v komerčnej časti ekonomiky mohli postupne čoraz viac premietať do dopytovej 
inflácie. 
 
V úvode budúceho roka by spomaľovanie inflácie mohli podľa Koršňáka ešte výraznejšie podporiť nižšie regulované ceny v 
oblasti bývania. 
 
"Od neskorej jari by sa medziročná inflácia mohla postupne začať zotavovať, aj v dôsledku priaznivejšieho bázického efektu. 
Návrat k úrovni 2 % bude však pravdepodobne len veľmi pomalý a k tejto úrovni by sa inflácia na Slovensku podľa našich 
odhadov mohla priblížiť až v závere budúceho roka," povedal Koršňák. Kľúčovú rolu však bude hrať aj ďalší priebeh 
pandémie. 
 
Potraviny v auguste zdraželi medziročne o jedno percento. To oproti predchádzajúcim mesiacom znamená výrazné 
spomalenie tempa zdražovania. 
 
Naposledy podľa analytičky WOOD & Company Evy Sadovskej takto pomaly draželi potraviny a nealkoholické nápoje v 
závere roka 2018. Oproti vlaňajšku si aj naďalej priplácame najmä za mäso, a to o 7 %. Naopak, lacnejšie ako pred rokom 
nás vychádza zelenina, a to o 12,8 %. Aj v prípade medzimesačného vývoja bol tretí mesiac po sebe pokles cien. 
 
Aktuálna pocitová inflácia Slovákov môže byť však podľa Sadovskej vyššia ako tá reálna. Väčšia citlivosť na ceny v 
obchodoch súvisí aj s poklesom príjmov alebo obavami o budúcnosť v súvislosti s nákazou COVID-19. 
 
Do konca roka sa očakáva spomaľovanie rastu cien potravín a nealkoholických nápojov. Jedným z tlmiacich faktorov môže 
byť podľa Sadovskej opatrnejší spotrebiteľ, a to pod vplyvom recesie a nižších príjmov. V takýchto časoch spotrebiteľ svoje 
nákupy viac prehodnocuje a nevyhnutné tovary a služby uprednostňuje pred tými luxusnejšími. Hoci potraviny patria medzi 
tie nevyhnutné, aj pri ich nakupovaní sa môže prejaviť obozretnosť. 
 

https://ekonomika.sme.sk/c/22488044/zdrazovanie-nebude-v-nasledujucich-mesiacoch-podla-analytikov-zrejme-
zrychlovat.html 
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Celkový rast cien tovarov a služieb spomalil v auguste na 1,4 %, čo je najnižšia úroveň od júla 2017. 
 
Písmo:  
A / A  
BRATISLAVA - Ceny tovarov a služieb budú v nasledujúcich mesiacoch medziročne vyššie. Avšak tempo zdražovania by 
mohlo podľa analytikov spomaliť, resp. sa držať okolo aktuálnych úrovní.  
Miera zvyšovania cien dosiahla v ôsmom mesiaci 1,4 % a bola najnižšia za posledné tri roky.  
Pod tento vývoj sa podpísal najmä medzimesačný výraznejší pokles cien potravín, a to ovocia, zeleniny, mäsa, chleba a 
obilnín.  
Defláciu alebo pokles cien na medziročnej báze v nasledujúcich mesiacoch zatiaľ neočakávajú.  
Celkovo je tohtoročná inflácia podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej miernejšia ako vlani, pretože ceny 
energií pôsobia skôr smerom nadol a tlak z cien potravín a služieb je menší.  
Prognóza sporiteľne teda predpokladá, že rast spotrebiteľských cien sa tento rok spomalí v priemere na 2 %. Medziročná 
miera inflácie bola vlani na úrovni troch percent.  
"V budúcom roku sa očakáva rast spotrebiteľských cien na úrovni 1,1 %," povedala Muchová.  
UniCredit Bank očakáva, že medziročná inflácia by sa mohla v nasledujúcich mesiacoch stabilizovať na úrovni okolo 1,5 %.  
Od dna by sa mohli síce podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka pozvoľna začať odrážať ceny potravín, nástup 
druhej vlny pandémie však opäť začína tlačiť nadol ceny ropy na svetových trhoch.  
Rovnako by sa slabší ekonomický rast a očakávané zvolenie silného rastu miezd v komerčnej časti ekonomiky mohli 
postupne čoraz viac premietať do dopytovej inflácie.  
V úvode budúceho roka by spomaľovanie inflácie mohli podľa Koršňáka ešte výraznejšie podporiť nižšie regulované ceny v 
oblasti bývania.  
"Od neskorej jari by sa medziročná inflácia mohla postupne začať zotavovať, aj v dôsledku priaznivejšieho bázického efektu. 
Návrat k úrovni 2 % bude však pravdepodobne len veľmi pomalý a k tejto úrovni by sa inflácia na Slovensku podľa našich 
odhadov mohla priblížiť až v závere budúceho roka," povedal Koršňák.  
Kľúčovú rolu však bude hrať aj ďalší priebeh pandémie.  
Potraviny v auguste zdraželi medziročne o jedno percento. To oproti predchádzajúcim mesiacom znamená výrazné 
spomalenie tempa zdražovania.  
Naposledy podľa analytičky WOOD & Company Evy Sadovskej takto pomaly draželi potraviny a nealkoholické nápoje v 
závere roka 2018.  
Oproti vlaňajšku si aj naďalej priplácame najmä za mäso, a to o 7 %. Naopak, lacnejšie ako pred rokom nás vychádza 
zelenina, a to o 12,8 %.  
Aj v prípade medzimesačného vývoja bol tretí mesiac po sebe pokles cien.  
Aktuálna pocitová inflácia Slovákov môže byť však podľa Sadovskej vyššia ako tá reálna.  
Väčšia citlivosť na ceny v obchodoch súvisí aj s poklesom príjmov alebo obavami o budúcnosť v súvislosti s nákazou COVID-
19.  
Do konca roka sa očakáva spomaľovanie rastu cien potravín a nealkoholických nápojov.  
Jedným z tlmiacich faktorov môže byť podľa Sadovskej opatrnejší spotrebiteľ, a to pod vplyvom recesie a nižších príjmov.  
V takýchto časoch spotrebiteľ svoje nákupy viac prehodnocuje a nevyhnutné tovary a služby uprednostňuje pred tými 
luxusnejšími.  
Hoci potraviny patria medzi tie nevyhnutné, aj pri ich nakupovaní sa môže prejaviť obozretnosť.  
 
 
 

https://www.konzervativnyweb.sk/c/22488059/zdrazovanie-nebude-v-nasledujucich-mesiacoch-podla-analytikov-zrejme-
zrychlovat.html 
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Pandémia mení cenovky v obchodoch. Inflácia sa spomaľuje a nižšie platy počas krízy menia nákupné zoznamy mnohých 
Slovákov. Trvá to už 6 mesiacov. Počas leta ceny potravín dokonca klesli.  
 
Všimnúť si to mohli zákazníci hlavne pri niektorých produktoch. Počas leta mierne, teda o dve až tri desatiny percenta 
zlacneli chlieb a mäso. Oveľa citeľnejšie ale išli dolu ceny ovocia a zeleniny, ktorým tohtoročná úroda priniesla zlacnenie o 4 
až 6 a pol percenta.  
Viac sa dozviete z reportáže Tomáša Valca.  
Samostatnou kapitolou sú v tomto smere zemiaky. Ich cena klesá nepretržite prakticky od vypuknutia pandémie. Zákazníkov 
to síce môže tešiť, no farmári sú už znova na hranici prežitia.  
VIac vám prezradí Ján Tribula. 

https://www.tvnoviny.sk/ekonomika/2007384_inflacia-potravin-sa-spomaluje-v-lete-ceny-potravin-dokonca-klesli 
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Celkový rast cien tovarov a služieb spomalil v auguste na 1,4 %, čo je najnižšia úroveň od júla 2017. 
 
Ceny tovarov a služieb budú v nasledujúcich mesiacoch medziročne vyššie. Avšak tempo zdražovania by mohlo podľa 
analytikov spomaliť, resp. sa držať okolo aktuálnych úrovní. Miera zvyšovania cien dosiahla v ôsmom mesiaci 1,4 % a bola 
najnižšia za posledné tri roky. Pod tento vývoj sa podpísal najmä medzimesačný výraznejší pokles cien potravín, a to ovocia, 
zeleniny, mäsa, chleba a obilnín. Defláciu alebo pokles cien na medziročnej báze v nasledujúcich mesiacoch zatiaľ 
neočakávajú.  
Celkovo je tohtoročná inflácia podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej miernejšia ako vlani, pretože ceny 
energií pôsobia skôr smerom nadol a tlak z cien potravín a služieb je menší. Prognóza sporiteľne teda predpokladá, že rast 
spotrebiteľských cien sa tento rok spomalí v priemere na 2 %. Medziročná miera inflácie bola vlani na úrovni troch percent. "V 
budúcom roku sa očakáva rast spotrebiteľských cien na úrovni 1,1 %," povedala pre agentúru SITA Muchová.  
UniCredit Bank očakáva, že medziročná inflácia by sa mohla v nasledujúcich mesiacoch stabilizovať na úrovni okolo 1,5 %. 
Od dna by sa mohli síce podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka pozvoľna začať odrážať ceny potravín, nástup 
druhej vlny pandémie však opäť začína tlačiť nadol ceny ropy na svetových trhoch. Rovnako by sa slabší ekonomický rast a 
očakávané zvolenie silného rastu miezd v komerčnej časti ekonomiky mohli postupne čoraz viac premietať do dopytovej 
inflácie.  
V úvode budúceho roka by spomaľovanie inflácie mohli podľa Koršňáka ešte výraznejšie podporiť nižšie regulované ceny v 
oblasti bývania. "Od neskorej jari by sa medziročná inflácia mohla postupne začať zotavovať, aj v dôsledku priaznivejšieho 
bázického efektu. Návrat k úrovni 2 % bude však pravdepodobne len veľmi pomalý a k tejto úrovni by sa inflácia na 
Slovensku podľa našich odhadov mohla priblížiť až v závere budúceho roka," povedal Koršňák. Kľúčovú rolu však bude hrať 
aj ďalší priebeh pandémie.  
Potraviny v auguste zdraželi medziročne o jedno percento. To oproti predchádzajúcim mesiacom znamená výrazné 
spomalenie tempa zdražovania. Naposledy podľa analytičky WOOD & Company Evy Sadovskej takto pomaly draželi 
potraviny a nealkoholické nápoje v závere roka 2018. Oproti vlaňajšku si aj naďalej priplácame najmä za mäso, a to o 7 %. 
Naopak, lacnejšie ako pred rokom nás vychádza zelenina, a to o 12,8 %. Aj v prípade medzimesačného vývoja bol tretí 
mesiac po sebe pokles cien.  
Aktuálna pocitová inflácia Slovákov môže byť však podľa Sadovskej vyššia ako tá reálna. Väčšia citlivosť na ceny v 
obchodoch súvisí aj s poklesom príjmov alebo obavami o budúcnosť v súvislosti s nákazou COVID-19. Do konca roka sa 
očakáva spomaľovanie rastu cien potravín a nealkoholických nápojov. Jedným z tlmiacich faktorov môže byť podľa 
Sadovskej opatrnejší spotrebiteľ, a to pod vplyvom recesie a nižších príjmov. V takýchto časoch spotrebiteľ svoje nákupy viac 
prehodnocuje a nevyhnutné tovary a služby uprednostňuje pred tými luxusnejšími. Hoci potraviny patria medzi tie 
nevyhnutné, aj pri ich nakupovaní sa môže prejaviť obozretnosť.  
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák  
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Výrazný nárast minimálnej mzdy je pre celý sektor pekárenstva pohromou. Pekári budú už na jeseň rokovať s obchodnými 
reťazcami o zvýšení ceny, inak stúpajúce náklady neunesú. 
 
Bitka o minimálnu mzdu na rok 2021 bola mimoriadne ostrá. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) napriek protestom 
odborárov presadil o niečo menej, ako mu kázal zákon a suma sa ustálila na hodnote 623 eur. Aj to však bude pre niektoré 
sektory mimoriadne náročné, napríklad pre pekárov. Ich problémy môžeme pocítiť všetci.  
Prepúšťanie a zdražovanie  
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov si urobil prieskum, ako sa jeho členov dotkne navýšenie minimálnej 
mzdy. Výsledky sú alarmujúce.  
„Pri sume nad 620 eur uviedlo až 10 % pekární, že pravdepodobne budú musieť prepúšťať zamestnancov od začiatku 
nového roka,“ uviedla pre Dnes24 Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a 
cestovinárov.  
Pocítia tieto problémy aj priamo spotrebitelia v podobe obmedzenia dodávok čerstvého pečiva? „Na túto otázku je dnes veľmi 
ťažké odpovedať, nakoľko každá pekáreň urobí maximum pre to, aby dodávky prerušiť nemusela,“ upokojuje T. Lopúchová.  
Približuje, že o všetkom sa rozhodne už v najbližších mesiacoch. Kľúčové riešenie by však malo byť zvýšenie ceny pečiva.  
„Rozhodujúca bude jeseň, kedy drvivá väčšina pekární otvára cenové rokovania s reťazcami. Pokiaľ budú reťazce ochotné 
zvýšiť odbytové ceny na nasledujúci rok, zásobovanie by sa obmedzovať nemalo.“  
Pečie sa v noci  
Od minimálnej mzdy sa odvíjajú príplatky za prácu v noci, cez víkendy a štátne sviatky. A práve to je špecifická doména 
pekárov. „Až 81 percent pracovného času v pekárňach je zaťažených príplatkami – výroba i rozvoz prebieha hlavne v noci, 
aby ráno mali predajne čerstvé pečivo,“ približuje šéfka zväzu.  
Pečie sa aj cez sviatky a víkendy, aby ľudia mali v pondelok ráno čerstvý chlieb. Preto je pre pekárov každé výrazné 
zvýšenie minimálnej mzdy nočnou morou.  
„Podľa našej analýzy budú v roku 2021 celkové mzdové náklady pekární na pracovníkov vyššie v priemere o 90 % ako v roku 
2017,“ vysvetľuje T. Lopúchová.  
Smutným faktom je, že z tohto navýšenia dostanú najmenej samotní pracovníci. Väčšinu totiž zhltnú odvody a ľuďom sa z 
vyšších príplatkov premietne do čistej mzdy len približne tretina.  
Preto pekári dlhodobo tlačia na zvyšovanie cien chleba a pečiva, ktoré je jediným spôsobom, ako sa môžu vysporiadať so 
stúpajúcimi nákladmi. Sťažujú sa, že v cenových rokovaniach s obchodnými reťazcami ťahajú za kratší koniec.  
 
Zdroj: BSK  
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Bratislava 14. septembra (TASR) - Medziročná inflácia šiesty mesiac po sebe spomalovala tempo, jej úroveň od júla klesla o 
0,3 percentuálneho bodu. Miera zvyšovania cien v auguste dosiahla 1,4 % a bola najnižšia za posledné tri roky. Informoval o 
tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 
Tento vývoj bol podla štatistikov ovplyvnený najmä 
medzimesačným výraznejším poklesom cien potravín (ovocie, zelenina, mäso, chlieb a obilniny) a znížením cien odevov a 
obuvi, ako aj cien pohonných látok (palív) pre osobnú dopravu. Výraznejší pokles medziročnej miery inflácie pribrzdili vyššie 
ceny oproti júlu v doprave, ako aj v reštauráciách, kaviarňach a v stravovaní. Ceny potravín a nealkoholických nápojov v 
auguste 2020 v porovnaní s júlom 2020 výrazne klesli o 1 %. Pokles cien potravín spôsobili nižšie ceny najmä ovocia o 6,5 % 
a zeleniny (vrátane zemiakov) o 4,1 %, mäsa o 0,3 %, chleba a obilnín o 0,2 %. Zvýšili sa ceny mlieka, syrov a vajec, olejov 
a tukov zhodne o 0,2 %, rýb o 0,1 %. Znížili sa ceny nealkoholických nápojov o 1,5 % (klesli ceny minerálnych vôd, 
nealkoholických nápojov a štiav o 2,8 %). 
V medziročnom porovnaní v auguste 2020 vzrástli ceny v odboroch rozličné tovary a služby o 4,6 %, vzdelávanie o 4,5 %, 
zdravotníctvo o 3,5 %, bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá o 2,8 %, reštaurácie a hotely o 2,3 %, nábytok, bytové 
zariadenie a bežná údržba domácnosti o 1,6 %, rekreácia a kultúra o 1,2 %, potraviny a nealkoholické nápoje o 1 %, odevy a 
obuv o 0,6 %, alkoholické nápoje a tabak o 0,3 %. Klesli ceny v doprave o 5 %. Nezmenili sa ceny za pošty a spoje.  
V priemere za osem mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sa spotrebitelské ceny v úhrne zvýšili o 
2,2 %. Index spotrebitelských cien sa v auguste 2020 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 1,4 %, za 
domácnosti dôchodcov o 1,7 % a za nízkopríjmové domácnosti o 1,6 %. 
V priemere za osem mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sa index spotrebitelských cien zvýšil 
za domácnosti zamestnancov o 2,1 %, za domácnosti dôchodcov o 2,4 % a za 
nízkopríjmové domácnosti o 2,3 %.  
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ROZHOVOR Zvýšenie minimálnej mzdy spôsobí ďalšie prepúšťanie a prehĺbi 
regionálne rozdiely, tvrdí analytik 
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BRATISLAVA - Každoročné zvyšovanie minimálnej mzdy už tradične vyvoláva vlnu vášní, nespokojnosti či vyhrážok štrajkom 
medzi zúčastnenými stranami.  
 
Tento typ diskusie však do rozhodovania neprináša konštruktívne pripomienky, ale iba emócie. My sme sa na problematiku 
minimálnej mzdy pozreli z nadhľadu s ekonomickým analytikom Robertom Chovanculiakom z INESS.  
Zvyšovanie minimálnej mzdy sa podľa ekonomického analytika začalo považovať za časť sociálneho balíčka, ktorý má 
pomôcť ľuďom s nízkymi príjmami zvyšovať ich životnú úroveň.  
Hlboká priepasť medzi regiónmi  
Treba si však uvedomiť, že na Slovensku máme výrazné regionálne rozdiely, ktoré tak znižujú význam minimálnej mzdy. 
Dôvod je pritom veľmi jednoduchý. To, čo si budete môcť kúpiť za 500 eur v niektorom z odľahlých regiónov na východného 
Slovenska, si len ťažko zaobstaráte v okolí hlavného mesta.  
„Na Slovensku sme to za posledné roky začali poriadne preháňať so zvyšovaním minimálnej mzdy,“ skonštatoval 
Chovanculiak. Dodal, že minimálna mzda v posledných 6 rokov vzrástla až o 70%, zatiaľ čo priemerný zárobok v 
hospodárstve vzrástol iba o 35% a produktivita práce sa zvýšila len o 17-18%.  
Prečítajte si viac: REPORTÁŽ: Krajniak riešil rokovanie tripartity po svojom, opozícia s tým nesúhlasí  
Armáda nezamestnaných  
Rast miezd totiž zaťažuje najmä zamestnávateľov z chudobnejších miest, kde bola aj pred koronakrízou vysoká 
nezamestnanosť. Štúdie pritom ukazujú, že zvyšovanie minimálnych miezd znášajú v prvom rade samotní zákazníci. 
Zamestnávatelia sú totiž nútení zvýšené náklady na zamestnancov premietnuť do svojej cenotvorby.  
Toto, sa ale ťažko realizuje v špecifických odvetiach ako je napríklad pekárenský sektor, kde musia samotní pekári 
konkurovať väčším reťazcom a tak tlačiť ceny nadol.  
„Na Slovensku vidíme, že pekárov ubúda a zároveň začínajú rásť ceny chleba a pečiva. Toto je ukážka toho, že dobre 
myslená regulácia má aj negatívne dôsledky, kedy ľudia prichádzajú o prácu alebo dražejú produkty. V konečnom dôsledku 
to nikomu nepomôže,“ vysvetľuje analytik.  
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Mohlo by vás zaujímať: Pekári opäť bijú na poplach, buď zdražie chleba a pečivo alebo sa bude prepúšťať  
Neplnia sa vrecká pracujúcich, ale štátna pokladnica  
Odvetví, ktoré negatívne ovplyvňuje zvyšovanie minimálnej mzdy pribúda. Analytik dodal, že z medzinárodného porovnania 
máme na Slovensku druhú najvyššiu minimálnu mzdu vzhľadom na mzdovú úroveň v krajine v rámci celej EÚ.  
„Ak porovnáme výšku minimálnej a priemernej mzdy, tak tá minimálna tvorí až 52% podiel z tej priemernej,"zdôrazňuje 
Chovanculiak. Taktiež predpokladá, že už v budúcom roku, po ďalšom zvýšení, Slovensko trhne prvé miesto.  
Zároveň dodal, že na zvyšovaní minimálnej mzdy najviac zarába štát, pretože až 50% odvodov a daní natečie do štátnej 
pokladnice.  
Odborník vyjadril nádej, že dlhé roky sľubovaná daňovo-odvodová reforma vo forme znižovania odvodov, sa touto vládou 
konečne naplní.  
„Pred 5-timi rokmi zaplatil človek s minimálnou mzdou z 1 eura 30 centov na daniach a odvodoch. V súčasnosti je to už 40 
centov. Teda obyvateľom s najnižšími mzdami vzrástlo daňovo-odvodové zaťaženie o 10%, teda najrýchlejším tempom z 
pohľadu všetkých ostatných zamestnancov,“ vysvetľuje analytik.  
Súvisiaci článok: Vláda dnes prerokuje zvyšovanie minimálnej mzdy aj 13. dôchodok  
Strašiak vo forme mzdového automatu  
Ak by sa šéf rezortu práce Milan Krajniak riadil mzdovým automatom, mzda by dosiahla v budúcom roku úroveň 656 eur. 
Takéto navýšenie od budúceho roka sa však konať nebude. Minimálna mzda vzrastie na 623 eur, teda o 7,4%. Odhadovaný 
nárast priemernej mzdy je iba na úrovni 3%.  
“Teda minimálna mzda vzrastie dvakrát rýchlejšie ako budú rásť mzdy v celom hospodárstve. Vláda tak riskuje osudy ľudí, 
ktorí si nebudú môcť nájsť prácu v odľahlých regiónoch. Vždy je lepšie mať o niečo nižšiu mzdu, ako byť 
nezamestnaný,"okomentoval situáciu Chovanculiak.  
„Keď sa prijímal tento automat, myslel som si že ide o vtip. Uvedomil som si, že ak by bol v platnosti, tak Slovensko bude 
krajinou s najvyššou minimálnou mzdou na svete, keď sa na to pozrieme z pohľadu príjmovej úrovne. Nakoniec budúcoročná 
mzda nebude tvoriť 60% priemernej mzdy spred dvoch rokov, ale 57%. Čo nie je taký výrazný rozdiel,“ vysvetľuje analytik.  
Chovanculiak upozornil, že v čase kedy nastupuje ekonomická kríza a zároveň dochádza k zvyšovaniu minimálnej mzdy ide 
o veľmi nešťastný krok, pretože to môže spôsobiť vlnu prepúšťania. Tú najviac pocítia dlhodobo nezamestnaní ľuďia s nižšou 
kvalifikáciou v najzaostalejších regiónoch.  
Niektoré krajiny minimálnu mzdu nemajú  
Mnohí ľudia sa mylne domnievajú, že ak by neexistovala minimálna mzda, tak by ich mohli zamestnávatelia doslova zdierať. 
To je však omyl, ktorý tu dlhdobo živia Sociálno-demokratické vlády.  
„Mzda je ako každá iná cena daná ponukou a dopytom. Vidíme, že to funguje, pretože 95% ľudí na Slovensku nepoberá 
minimálnu mzdu,“ vysvetlil Chovanculiak.  
Ukážkovým príkladom je Nemecko, kde ešte pred pár rokmi minimálnu mzdu nemali. Nemci pritom zarábali veľmi dobre, o 
čom svedčí aj skutočnosť, že tam mnohí Slováci odchádzali za lepším zárobkom.  
„Zavedenie minimálnej mzdy je vlastne zákaz pracovať nízkoproduktívnym ľuďom, ktorí sú dlhodobo evidovaní na úradoch 
práce a majú nižšiu kvalifikáciu, keďže nedokážu vyprodukovať pridanú hodnotu tisíc eur,“ povedal analytik.  
Od nového roka si tak zamestnanci v čistom prilepšia o 35 eur, pričom zamestnávateľov budú stáť o 60 eur viac ako v tomto 
roku.  
Sektorová alebo regionálna minimálna mzda?  
Na otázku či bolo vhodnejšie zaviesť sektorovú alebo regionálnu minimálnu mzdu Chovanculiak odpovedal, že zavedenie 
sektorovej si vyžaduje oveľa dlhší a komplikovanejší prístup.  
„Pre tento typ mzdy na Slovensku nevidím žiaden priestor..., pretože odborári preskočili tvrdú odborársku robotu a rokovali 
priamo s vládou. Skôr by som sa priklonil k regionálnej,"skonštatoval odborník s tým, že zavedie regionálnej mzdy by 
pomohlo minimalizovať regionálne rozdiely.  
„Nedáva ekonomický zmysel, aby mala rovnakú minimálnu mzdu čašníčka v centre Bratislavy a čašníčka niekde na východe 
Slovenska,“ povedal analytik.  
„Je kľúčové, aby minimálna mzda odzrkadľovala ekonomickú úroveň v regióne, teda bola nižšia,“ uzavrel Chovanculiak. 
Dodal, že stanoviť výšku regionálnych miezd nie je náročné. Kľúčovou je priemerná mzda v regióne a z nej 50%.  
Zdroj: Netky Katarína Žáková  
Foto: INESS  
 
Ekonomický analytik z INESS Robert Chovanculiak Dnes 11:44 Ekonomika ROZHOVOR Zvýšenie minimálnej mzdy spôsobí 
ďalšie prepúšťanie a prehĺbi regionálne rozdiely, tvrdí analytik. 

http://www.netky.sk/clanok/rozhovor-zvysenie-minimalnej-mzdy-sposobi-dalsie-prepustanie-a-prehlbi-regionalne-rozdiely 
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Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger prijal pozvanie liptovských poľnohospodárov a 
potravinárov a zúčastnil sa valného zhromaždenia Liptovskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (LPPK). 
Uskutočnilo sa vo štvrtok 17. septembra 2020 v Demänovskej doline.  
 
Podpredseda LPPK Slavomír Moravčík informoval, že organizácia má aktuálne 32 členov. Predseda LPPK Miroslav Štefček 
podrobne hovoril o dosiahnutých výsledkoch v uplynulom období i o viacerých problémoch, s ktorými zápasia nielen liptovskí 
poľnohospodári a potravinári.  
Pre predsedu ZMOS Branislava Trégera bola účasť na valnom zhromaždení LPPK veľmi dôležitá. „Obce a mestá sa spolu s 
poľnohospodármi podieľajú na tvorbe krajiny a fungujú vo vzájomnej interakcii. Veľa problémov poľnohospodárov a 
potravinárov je aj problémami nielen občanov, ale i obcí ako takých. Je to taký súzvuk, prečo treba vedieť jednotlivé dáta o 
tom, ako napríklad poľnohospodári s potravinármi hospodárili a následne, ako im vieme pomôcť my aj štát. Samozrejme, tieto 
poznatky treba dostávať do aplikačnej praxe tak, aby potravinová bezpečnosť a hlavne sebestačnosť boli realitou. Poznatky 
ktoré som získal, doplnia mozaiku informácií z terénu v tomto odvetví,“ povedal predseda ZMOS Branislav Tréger. 

https://obecne-noviny.sk/clanky/predseda-zmos-s-polnohospodarmi-a-potravinarmi 
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Balený chlieb nikdy nebude voňať ako čerstvý. Môže za to jedna vec, všímajte si 
etiketu 
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Keď si chcete dopriať dobrý chlieb, vždy máte na výber. Vyhľadať poctivého pekára, predajňu, kde predávajú čerstvé výrobky 
alebo si ho upiecť doma.  
 
BRATISLAVA 21. septembra - Pekárenstvo má u nás dlhú tradíciu. Ľudia začínali piecť chlieb doma, kedysi patrila pec v 
dome k bežným záležitostiam, pieklo sa raz za týždeň a niekedy aj častejšie a chlieb sa jedol aj niekoľko dní. Podľa toho, ako 
si to rodina mohla dovoliť a ako bola dostupná múka. Neskôr začali vznikať prvé cechy, postupne sa rozširovali do mnohých 
miest a chlieb sa stal nevyhnutnou súčasťou našich dní. Z domácností sa dostal do pekární a odtiaľ do obchodov. A tak sa 
začal meniť.  
Príchod inovácií po revolúcii  
Keď sa však pozrieme do nie tak dávnej minulosti, po revolúcii bolo pečenie poznačené opätovným vznikom remeselných a 
malých pekární a s otvorením zahraničných trhov k nám prišli aj nové inovatívne technológie a výrobky. „ Postupne sa 
preferovali jednoduchšie spôsoby výroby pekárskych výrobkov a začali sa používať hotové pekárske zmesi. Vstup 
zahraničných obchodných sietí k nám približne pred 20 rokmi priniesol so sebou vyššie nároky na výrobcov. Na jednej strane 
tlak na kvantitu, kvalitu, no zároveň na predlžovanie trvanlivosti, okrem iného aj pekárskych výrobkov. Tie výrobky, ktoré 
pekárne dlhé roky vyrábali ako nebalené, sa museli začať baliť, čo prinieslo so sebou nároky na obalové materiály, a aj na 
konzervačné látky, prostredníctvom ktorých bolo možné predĺžiť trvanlivosť,“ pripomína Tatiana Lopúchová, predsedkyňa 
Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
V dnešnej ponuke si teda môžeme v obchodoch aj pekárňach naozaj vyberať. Máme čisté kváskové chleby, čerstvé 
pekárenské výrobky s kvasom alebo droždím bez konzervantov, balené, ale stále čerstvé výrobky s dlhšou trvanlivosťou a 
potom tie trvanlivé, ktoré vydržia aj niekoľko týždňov. Dopekané pečivo z rozmrazených výrobkov je kategória sama o sebe.  
Chlieb z troch surovín  
Na začiatku však bol už spomínaný chlieb len zo základných surovín - múky, vody a soli.  
Jeho podstata spočíva v príprave materského kvásku a jeho pridávania do múky a vody spolu s inými prídavnými surovinami, 
najčastejšie so spomínanou soľou či rascou. Dôležitá je pritom doba zrenia, kedy sa v ceste vytvárajú typické baktérie 
mliečneho kvasenia. Práve tieto baktérie zabraňujú nežiaducim procesom, ako je napríklad vytváranie plesní na chlebe. A za 
túto dobu majú enzýmy čas rozložiť zložité sacharidy na ľahšie stráviteľné prvky, preto je aj chlebík ľahšie stráviteľný. V 
čerstvom chlebe a pečive sa tak nachádza veľmi veľké množstvo takzvaných zdravých baktérií, enzýmov a aj vlákniny, ktoré 
pozitívne vplývajú na trávenie tých ľudí, ktorí nie sú alergickí na lepok. Príprava takéhoto chlebíka však trvá aj viac ako 15 
hodín.  
Tento spôsob pečenia a predávania chleba si preto dnes môžu dovoliť len niektoré, zväčša malé pekárne. Jednou z nich je 
košická pekáren Régal. Jej majiteľka Judita Ivanová začala s kváskovaním pred 4 rokmi a potom si otvorila pekáreň. „ Začala 
som s tým v dobe, keď to nebolo u nás ešte také rozšírené, ale prišla zmena a ľudia, presýtení množstvom trvanlivého pečiva 
z obchodov, sa začínajú čoraz viac zaujímať o to, ako chlieb vzniká a čo obsahuje,“ hovorí pekárka, ktorá sa učila pečeniu 
chleba vo Francúzsku, kde si toto remeslo cenia do dnešných čias.  
Materský kvások si postupným dolaďovaním založila asi pred dvomi rokmi a odvtedy ho používa každý deň, čím silnie.  
V pekárskej terminológii sa pri takejto výrobe chleba používa výraz trojstupňové vedenie kvasov a tvorí sa tak napríklad aj 
pre Slovensko typický pšenično-ražný chlieb. Každý deň sa tvorí nový základ z ražnej múky, ktorý zrie určitý čas. Po vyzretí 
sa pripravujú kvasy rozdelením tak, že sa k časti základu pridáva opäť ražná múka, voda a kvas zrie niekoľko hodín. Tento 
postup sa ešte raz zopakuje. Nakoniec vznikne určitý počet dieží, či nádob, s vyzretými kvasmi a v časovom slede sa 
postupne miesi cesto na chlieb s pridaním pšeničnej múky, rasce a soli. „ Takto vzniká pšenično-ražný chlieb, do ktorého nie 
sú pridávané iné kvasy alebo kultúry na kysnutie, ako napríklad droždie. Nakysnutie chleba sa dosahuje prírodnou formou - a 
to mliečnym a alkoholovým kvasením počas dlhej zrecej doby pri optimálnej hustote kvasu, teplote a vlhkosti. Chlieb 
vyrobený z takéhoto kvasu má typické chlebové vlastnosti a vôňu,” vysvetľuje Lopúchová.  
Pri záverečnom miesení však nie je zakázané pridať určité množstvo droždia. To znamená, že chlieb, ktorý obsahuje droždie, 
ale vyrába sa s pridávaním kvasu, môže byť označený ako kváskový. A práve droždie celý proces skráti aj o niekoľko hodín.  
Chlieb s dlhšou trvanlivosťou  
Vo veľkých priemyselných pekárňach, ktoré denne produkujú tony pekárskych výrobkov a obrovskými objemami zásobujú 
predajne, sa preto zarába prírodný ražný kvas v nerezových zrecích nádobách, kde zreje až 3 dni. Z takto vyzretého kvasu 
sa odoberie určité množstvo na miesenie a výrobu chlebíka, zvyčajne dve tretiny a menšie množstvo (jedna tretina) sa 
použije ako základ kvásku, do ktorého sa pridá múka, voda a celý proces sa znova opakuje. To znamená, že princíp výroby 
súčasného chlebíka je ten istý, ako robievali naši prarodičia. Rozdiely sú v pomeroch a druhoch surovín a v spôsobe 
pečenia.  
Iste, poviete si, že taký chlieb kupovaný v obchode, častokrát balený, nevonia, ako ten čerstvo vytiahnutý z rúry či v pekárni. 
No vonia aj ten, ale kým sa dostane do obchodu prejde určitý čas, za takú dobu nevonia na celú miestnosť ani ten pečený 
doma. „ V tomto bode sa stále bavíme o čerstvom pekárskom výrobku (pšeničné pečivo) bez konzervačných látok a 
predpečenia. Musí byť na pulte najneskôr do 24 hodín od upečenia v prípade chleba, ak ide o pečivo (rožky žemle, pletenky, 
veky, bagety, či a jemné pečivo (rôzne typy koláčov, vianočka, záviny, lúpačky), najneskôr do 12 hodín od upečenia,” dodáva 
Lopúchová s tým, že za čerstvé sa považujú aj balené varianty s trvanlivosťou nie dlhšou ako 3-5 dní.  
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Aby sme však v niektorých prípadoch vedeli skrátiť dobu prípravy a zaručiť ich dlhšiu trvanlivosť, nezaobíde sa to bez 
niektorých aditívnych látok. V poslednej dobe sa ne upozorňuje čoraz častejšie, nakoľko mnoho ľudí rieši tráviace ťažkosti 
spojené s obsahom gluténu (lepok v pšenici) alebo spomínanými aditívnymi látkami ako sú stabilizátory, emulgátory, 
konzervačné látky, antioxidanty a podobne, ktoré sa do pekárskych výrobkov pridávajú vo forme prídavných zmesí. Dôležité 
je povedať, že ak si vyberáte slovenské výrobky (na trhu je totiž veľká časť dovážaná aj zo zahraničia) ich prítomnosť je 
schválená platnou legislatívou. Na čo sú? Pekárom pomáhajú stabilizovať kvalitu ciest a vstupných surovín, zabezpečovať 
vyšší objem výrobku alebo jeho výťažnosť, ďalej zvýrazniť určité chuťové vlastnosti, zlepšiť vláčnosť striedky, alebo v prípade 
konzervantov zamedziť vzniku nežiadúcich choroboplodných mikroorganizmov. Veľa sa hovorí aj o dofarbovaní tmavých 
chlebov, po vzore Nemecka sa však táto farba získava napríklad pridávaním sladu (vedľajšieho produktu pri výrobe piva) 
alebo čakanky, čím sa získa aj typická sladkastá chuť chleba.  
Nič však nie je len čierno-biele. „ Ak chceme dlhšiu trvanlivosť, výrobok sa musí zakonzervovať. Ale zakonzervovať nemusí 
znamenať, že tam bude veľa chémie. Môže sa použiť prírodný spôsob, kedy sa vo výrobku fermentačným procesom vytvára 
kyselina mliečna a tá sama o sebe pôsobí ako konzervant. Čím dlhšie cesto stojí a zreje na dieži, tým viac sa jej vytvára,“ 
dodáva Lopúchová. Veľa zákazníkov sa tiež domnieva, že konzervačné látky uvedené na obaloch pekárskych výrobkov 
pridávajú priamo pekári. Vo väčšine prípadov sa ale konzervačné látky do výrobkov dostávajú tzv. prenosom, to znamená že 
sa primiesia s inou surovinou, napríklad margarínom alebo hrozienkami. „ Stáva sa to napríklad pri vianočkách. Ak sú v nej 
hrozienka, ktorú sú konzervované oxidom siričitým, musí sa to uviesť v zložení vianočky na etikete, aj keď sú to len stopové 
prvky.“ Pekári sa v súčasnosti snažia používať čo najčistejšie a najkvalitnejšie suroviny, treba však dodať, že aj to sa môže 
prejaviť na výslednej cene.  
Čítajte etikety  
Aj podľa Lopúchovej platí, že čím jednoduchšie zloženie, tým lepší výrobok. Aj preto jednoduchý rožok alebo klasický 
konzumný chlieb má minimum prídavných látok a patrí medzi „čistejšie výrobky.“ Ľuďom odporúča, aby čítali etikety. Sú na 
nej napísané všetky látky, ktoré obsahuje, začínajúc tou, ktorej je najviac. Posledná zmienená môže byť len stopový prvok. 
Pri čerstvom pečive nájdete zloženie na regáli alebo sa spýtajte pekára, na balených výrobkoch to je priamo. Prečo sa inak 
čerstvý chlieb balí? „ Chlieb či vianočka sa pečú ako čerstvé pečené pekárenské výrobky, nesmú sa do nich dávať 
konzervačné látky, ale je povolené ich baliť, pomôže to tomu, aby nevyschli a vydržia aj 3-5 dní bez toho, aby tam bola 
nejaká konzervačná látka,” vysvetľuje Lopúchová. Niektoré výrobky sa balia pomocou inertného plynu bez prístupu kyslíka, 
aby sa nemnožili baktérie a výrobok súčasne nevysychal.  
Keď máte radi teplé a voňavé pečivo, dávajte si pozor. Žiadny pekárenský výrobok by sa nemal konzumovať hneď po vybratí 
z pece. Takéto pečivo sa musí vydýchať a vychladnúť na teplotu prostredia, inak môže spôsobiť tráviace ťažkosti, zároveň 
však nie je dobré teplé pečivo ani baliť, pretože, ak ho dáte do sáčka, zaparí sa, zvlhne a tak znehodnotí. Dôležité je teda aj 
správne skladovanie. Kedysi sa chlebík balil do ľanovej utierky a naši starí rodičia ho uchovávali v chladných komorách, kde 
bol primeraný chlad a vlhkosť. Dnes máme v bytoch veľmi sucho, čo negatívne vplýva práve na vláčnosť pekárskych 
výrobkov. Správne by sa mal teda skladovať tam, kde nie je teplo a príliš veľké sucho.  
Slováci pečú doma. S kváskom aj bez  
Čo krajina či región, to iný chlieb. „ Slovenske chlebíky sú hutnejšie, majú jemné, rovnomerné póry a sú zložené zo 70-tich 
percent pšeničnej a 30-tich percent ražnej múky, teda viac pšenice ako raži. Maďari zase majú biele chlebíky, len zo pšenice 
a Češi majú ražno-pšeničné, ktoré sú tmavšie a kyslejšie, práve kvôli raži,” vysvetľuje Lopúchová. Podiel spotreby chleba 
však rokmi neustále klesá. Štatistiky hovoria, že v roku 1955 pripadalo 72,2 kg na osobu za rok, o 30 rokov neskôr to bolo 69 
kg, o ďalších desať už len 50,5 kg na osobu, v roku 2010 len 40,1 kg až to kleslo na súčasných 34 kg na osobu, čo je 
hodnota z minulého roka. Pri pšeničnom pečive je to podobné, ale s prudkejším štartom. Kým v roku 1975 sme zjedli 18,6 kg 
na osobu za rok, o 20 rokov to už bolo 63,2 kg na osobu a následne nasledoval prudký pokles až na dnešných 29 kg na 
osobu, takže aktuálne zjeme podobne veľa chleba a pečiva.  
V čom spočíva tento veľký pokles? Neustále sa rozširuje ponuka a zákazníci majú na výber zo širokej škály produktov, 
skúšajú a hľadajú obľúbené chute. Staršia časť obyvateľov ešte siaha po klasickom chlebe a klasickom rožku, mladšia 
generácia skôr siahne po fit chlebe, pečive s príchuťou alebo po rozpekanom či dopekanom pečive. V mestách je ponuka 
širšia, na menších dedinkách si z kapacitných dôvodov vyberajú z užšieho sortimentu, z ktorých ide zväčša práve o chlieb a 
pečivo. „ Trendy ktoré k nám presahujú z celého sveta však vidíme aj v tom, že ľudia omnoho viac experimentujú, skúšajú 
nové chute alebo pečú doma v tzv. pekárničkach,“ vysvetľuje Lopúchová. Posledný spomínaný aspekt sa naplno prejavil 
počas nastupujúcej pandémie, kedy ľudia vo veľkom piekli doma chlieb, pečivo a rôzne koláče, čo malo za následok pokles 
dopytu o čerstvé pekárenské výrobky v obchodoch.  
Ľudia sa vracajú k jednoduchosti a čoraz viac im záleží na tom, z čoho sa chlebík skladá. A vyberajú si aj rôzne druhy múky. 
Čoraz častejšie siahajú napríklad po výrobkoch z ražnej, špaldovej, kukuričnej, ovsenej či pohánkovej múky, ďalej s 
prímesami mnohozrnných zmesí a príchutí. „ Ražný chlieb by nemal obsahovať žiadnu inú múku, má nízky glykemický index, 
vhodné sú pre tých, čo majú problém s vysokou hladinou cukru v krvi, rovnako to platí pri špaldovej múke. Ľudia s 
intoleranciami sa čoraz častejšie pýtajú na chlebíky, ktoré neobsahujú pšenicu,” hovorí pekárka Ivanová. Ak sa rozhodnete 
piecť chlieb doma, viete pridať napríklad aj varené zemiaky a máte zemiakový chlieb alebo cesnak, olivy či rôzne semiačka. 
Či z použitím kvasu alebo droždia, stále máte poctivý chlieb. A ten, kto raz vyskúša pečenie s pravým kváskom alebo aj s 
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droždím v domácich podmienkach vám potvrdí, že pri kúpe je potom oveľa kritickejší a tiež náročnejší.  
Piecť môžete aj doma. So surovinami, ktoré poznáte  
Patríte medzi tých, ktorých zaujíma, čo obsahuje chlieb, avšak bojíte sa kváskovať?  
Zmiešanie surovín je samozrejme jednoduché, ale miesenie cesta, čakanie, kým vykysne a nakoniec pečenie - všetky tieto 
úlohy sú časovo náročné a čas je pre väčšinou ľudí najväčšou prekážkou. Nastupujúci trend poukazuje na domáce pekárne, 
ktoré sú riešením pre tých, čo nemajú čas kváskovať. Domácu pekáreň Joy jednoducho naplníte ingredienciami a za niekoľko 
hodín máte hotový zdravý, horúci a chrumkavý chlebík. K dispozícii máte aj 12 rôznych nastavení na prípravu chleba, vrátane 
bezlepkového a 3-stupňové nastavenie na prepečenie kôrky či veľkosť bochníka. Pri pečení budete mať teda kontrolu nad 
surovinami. Váš domáci chlieb bude tiež prispôsobený rôznym alergiám, ktoré vy alebo vaši blízki môžu mať. V domácej 
pekárni si dokážete pripraviť aj domáci jogurt či džem. Na jogurt vám bude stačiť len mlieko a živé kultúry. Stačí zvoliť na 
pekárni správny režim.  
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Studio moderna.  
 
Pekárka Judita Ivanová pri práci. — Foto: Pekáreň Régal.  
Kváskový chlieb sa pripravuje aj viac ako 15 hodín. Foto: Pekáreň Régal.  
Pečenie chleba je veda, aj umenie. Foto: Pexels/Vaibhav Jadhav.  
Do chleba môžete pridávať semienka a podobne. Foto: Pexels/Ivan Torres.  
Pri kúpe chleba treba čítať etikety. Foto: Pexels/Daria Shevtsova.  
Ak nemôžete pšenicu, na výber je mnoho múk. Foto: Pixabay. 

https://www.dobrenoviny.sk/c/189875/baleny-chlieb-nikdy-nebude-vonat-ako-cerstvy-moze-za-to-jedna-vec-vsimajte-si-
etiketu 
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POTRAVINY  
Chleba jeme čoraz menej, ale rastie záujem o rôzne bezlepkové výrobky. Pekári vychádzajú v ústrety zákazníkom a rozširujú 
sortiment pečiva.  
 
Chute a stravovacie zvyklosti Slovákov sa v priebehu rokov menia, potvrdzujú to údaje o spotrebe tradičného slovenského 
chleba a pečiva. Preferencie spotrebiteľov sa výrazne zmenili najmä v porovnaní s obdobím približne za posledných 20 
rokov. „Rokmi neustále klesá podiel spotreby základnej potraviny – chleba. Spôsobujú to viaceré faktory. Za toto obdobie sa 
na pulty dostali adekvátne náhrady pečiva a chleba v podobe mrazených, trvanlivých a pufovaných výrobkov,“ vysvetľuje 
Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  
Za znižovaním spotreby vidí aj šírenie mýtu, že pečivo a chlieb sú zdraviu škodlivé. „V týchto výrobkoch sa však nachádza 
veľmi veľké množstvo takzvaných zdravých baktérií, enzýmov a aj vlákniny, ktoré pozitívne vplývajú na trávenie ľudí, ktorí nie 
sú alergickí na lepok,“ pripomína Lopúchová. Pekári podľa nej pociťujú výrazný rast záujmu o bezlepkové alebo o takzvané 
free výrobky (sugar free, fat free, gluten free, lactose free).  
Aké sú trendy a sortiment Pokles spotreby čerstvého pečiva však súvisí aj s tým, že sa neustále rozširuje ponuka a zákazníci 
majú na výber zo širokej škály produktov, skúšajú a hľadajú obľúbené chute. „Kým staršia časť obyvateľov ešte siaha po 
klasickom chlebe a rožku, mladšia generácia skôr siahne po fit chlebe, pečive s príchuťou alebo po rozpekanom či 
dopekanom pečive,“ objasňuje odborníčka.  
V mestách je ponuka širšia, na menších dedinkách si z kapacitných dôvodov ľudia vyberajú z užšieho sortimentu, zväčša 
práve chlieb a pečivo. Zákazníci pomerne často experimentujú a vyhľadávajú netradičné chute či múky, alebo pečú doma. 
Pečenie doma sa naplno prejavilo najmä počas karanténnych opatrení, čo sa prejavilo aj nedostatkom spotrebiteľského 
droždia na pultoch obchodov.  
Zákazníci siahajú napríklad po výrobkoch z ražnej, zo špaldovej, z kukuričnej, ovsenej či pohánkovej múky. „Postupne rastie 
dopyt aj po výrobkoch s prímesami mnohozrnných zmesí a príchutí.  
Ide o trendy, ktoré k nám presahujú z celého sveta. Aj napriek poklesu spotreby tradičného čerstvého pekárenského tovaru 
stále patrí k najpredávanejším pekárskym výrobkom,“ tvrdí Tatiana Lopúchová a dodáva: „Je to aj preto, lebo čerstvý 
pšenično-ražný chlieb a rožok patria k slovenskej tradičnej kuchyni a v domácnostiach im neodmysliteľne patrí svoje miesto.“ 
Špeciálne a netradičné výrobky sú iba doplnkové a často sa na pultoch menia a dopĺňajú. Vzťahy pekárov a obchodníkov 
Spotrebiteľské ceny určujú predajcovia, dodávatelia – pekárenské spoločnosti majú na konečné ceny nulový vplyv. „Podľa 
môjho názoru by odbytové ceny pekárenských výrobkov mali vzrásť.  
A nielen tie, ale aj pultové. Dôvodom sú opatrenia, ktoré sa dotkli pekárenských spoločností, no zároveň aj sektora 
maloobchodu, ktoré sa udiali ešte pred koronakrízou a dodnes sa v plnej miere nepremietli do cien,“ myslí si predsedníčka 
zväzu. Podľa nej ide najmä o opatrenia súvisiace s prijatím druhej vlny sociálneho balíčka, respektíve oboch vĺn v rokoch 
2018 a 2019. Tieto opatrenia výrazne ovplyvnili rast mzdových nákladov spoločností, ktorých charakter práce si vyžaduje 
prácu počas víkendov, sviatkov a v noci. Tieto opatrenia spôsobili, že mzdové náklady tvoria takmer polovicu nákladov na 
výrobu pekárenských výrobkov.  
Ceny by mali rásť „Myslíme si, že ceny pekárenských výrobkov by mali vzrásť aj preto, že na Slovensku patria k najviac 
znehodnocovaným tovarom. Dôvodom môže byť aj ich nízka cena, pretože mnohí spotrebitelia si lacný tovar nemusia vážiť,“ 
dodáva Tatiana Lopúchová. V západných európskych krajinách patria pekárenské výrobky k najmenej do odpadu 
vyhadzovaným tovarom, pretože tam sa ceny chleba a pečiva zaraďujú medzi najvyššie v Európe.  
„V poslednom období sme v médiách zaznamenali správy o tom, ako sa v mesiaci máj a jún zvyšovali odbytové a pultové 
ceny pekárenských výrobkov. Po detailnejšom pátraní sme zistili, že sa často porovnávajú neporovnateľné údaje, čo pri 
priemerovaní výrazne skresľuje výsledky. Môžem čitateľov uistiť, že od začiatku roka a ani počas koronakrízy až doteraz sa 
odbytové ceny nemenili,“ ubezpečuje Lopúchová. Stal sa pravý opak, niektoré zahraničné obchodné reťazce oslovili členov 
zväzu s tým, aby znížili ceny.  
To pekári odmietli aj z dôvodu zvýšených nákladov na hygienu a ochranné pracovné pomôcky počas koronakrízy, keď im 
tom čase poklesla aj výroba v tonách. Podľa predsedníčky zväzu sa rokovanie o cenách začne tradične až na jeseň a 
výsledky rokovaní sa do cien premietnu až začiatkom budúceho roka.  
 
Myslíme si, že ceny pekárenských výrobkov by mali vzrásť aj preto, že na Slovensku patria k najviac znehodnocovaným 
tovarom. Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov  
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Aj keď sa ná palube tancuje, neznamená to, že do podpalubia nezateká  
 
Slovenská poľnohospodárska potravinárska komora bije na poplach. Pekári a cestovinári musia prepúšťať alebo zdražovať. 
Takmer nič nestojí v ceste kolapsu slovenského potravinárstva. Mediálnym hitom pár nedávnych dní boli rokovania o 
minimálnej mzde. Jedni chceli takú, iní onakú a ďalší (odborári) sa urazili a nerokovali. Každý sa bije do pŕs za tú „svoju“ 
primeranú hladinu minimálnej odmeny za vykonanú prácu, ale vidí iba akési číslo, sumu.  
 
A pri správne uchopenej propagande si potom získava politické body u neinformovanej verejnosti.  
 
DRAHÝ CHLIEB  
 
Pokojne môžeme mať raz tak drahý chlieb. Alebo môžeme prepúšťať pekárov. Nedá sa len tak stanoviť spoza rokovacieho 
stola, že pekár bude zarábať toľko1 a toľko. Iba ak by mu plat financoval štát. Súkromnému podnikateľovi môže byť naozaj a 
oprávnene jedno, na akej sume sa páni v tripartite dohodnú, on môže zaplatiť iba toľko, koľko získa na tržbách po odrátaní 
nákladov. Ak mu nariadia niečo iné, má v zásade iba možnosť zvýšiť ceny chleba a pečiva, alebo prepustiť časť 
zamestnancov, prípadne prestať piecť. To odborári akosi nezobrali do úvahy, v horšom prípade odmietli zobrať do úvahy.  
 
DRAHÁ PÔDA  
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora odovzdala politikom výzvu, ktorou protestuje proti zvyšovaniu nájmov 
za štátnu pôdu. Predseda komory Emil Macho hovorí, že ju podpísalo 700 významných podnikov v sektore. Veď áno, štát si 
môže zvýšiť požiadavky na nájom, za ktorý prepožičiava pôdu poľnohospodárom. Ale tí zas majú iba dve možnosti - pokúsiť 
sa ju akceptovať a živoriť alebo smerovať k bankrotu, alebo - prestať ju obrábať. V oboch prípadoch to znamená presný opak 
toho, čo voláme cesta k potravinovej bezpečnosti.  
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov sa sťažuje na rast minimálnej mzdy, ktorú vláda plánuje zvýšiť z 580 na 
623 eur. Tvrdi, že oproti roku 2017 sa osobné náklady na pracovníkov v pekárňach zvýšia o 90 percent. Varuje pred 
prepúšťaním. „V aktuálnom stave ekonomiky považujeme takéto razantné navýšenie nákladov na zamestnancov za 
nezodpovedné ohrozenie slovenských pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorí boli navyše vyčlenení z akýchkoľvek dotácií na 
podporu podnikania, ako aj z dotácií na zmiernenie následkov koronakrízy. Mimochodom, o túto pomoc môžu žiadať takmer 
všetci potravinári okrem pekárov,“ citovala tlačová správa predsedníčku zväzu Tatianu Lopúchovú.  
 
UZAVRETÝ KRUH  
 
Splníme tak sen všetkých producentov a výrobcov potravín v okolitých štátoch. Ich produkcia pôjde na odbyt aj u nás, získajú 
ďalší pomerne nenáročný trh a my sami ich zbavíme potenciálnej slovenskej konkurencie. To je priveľmi krátkozraké. Ale zas 
veľmi signifikantné v prostredí, v ktorom sa všetko mení na propagandu a politický boj, dokonca ešte aj medzi odborármi. 
Platiť možno iba z toho, čo je. Podnikateľ zaplatí mzdy len z očisteného zisku. Štát zaplatí mzdy iba z daňových príjmov. Ani 
štát, ani podnikateľ sa však nijako nedostanú k peniazom od nezamestnaných. V prípade zdraženia pekárenských výrobkov, 
teda našej základnej potraviny, nie je dôležitá otázka, do akej výšky ešte môžeme zdražovať. Rozhodujúce je, či na také 
výrobky bude existujúca kúpna sila. Do nášho potravinárskeho Titanicu riadne zateká. Dalo by sa ho zachrániť, ale chce to 
viac sedliackeho rozumu ako politizovania a robenia sa peknými. 
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Máločo na raňajky sadne lepšie ako čerstvá praženica či kvalitné párky. K tomu čerstvé pečivo a samozrejme teplý nápoj 
podľa ľubovôle. Bohaté a najmä teplé prvé jedlo sa však aj zásluhou hektickejšieho životného štýlu stáva skôr výsadou 
víkendov. Napriek tomu, že spotrebitelia počas pracovného týždňa ráno preferujú ľahké a rýchle jedlá a nemajú každý deň 
čas na varenie, tržby v kategórii raňajok každoročne narastajú. 
 
Nie nadarmo sa hovorí, že raňajky sú najdôležitejšou časťou dňa. Ihneď po zobudení je potrebné telo naštartovať. V rámci 
raňajkového menu sa dnes už v maloobchodných predajniach ponúka široká škála možností. Od najrôznejších druhov pečiva 
cez cereálie, mliečne a mäsové výrobky až po ovocie a zeleninu.  
Hoci počas pracovného týždňa nebýva ráno času nazvyš, väčšina ľudí na Slovensku si nájde aspoň pár minút na to, aby si 
dopriali napríklad jogurt, cereálie, slané či sladké pečivo, ovocie a zeleninu alebo aj sušienku, ktorú si zakúpia v 
maloobchodnej predajni. Podľa dát agentúry GfK totiž až 73 % slovenských domácností uvádza, že počas pracovného 
týždňa raňajky konzumuje doma. Ďalších 15 % jedáva ráno mimo domu a zvyšných 12 % raňajkovať nezvykne.  
Silu domáceho stravovania potvrdzujú aj sumy, ktoré slovenské domácnosti nechávajú v obchode za nákup produktov, ktoré 
sa často jedávajú aj na raňajky. „Jedna domácnosť minula na pekárenské produkty od apríla 2019 do mája 2020 v priemere 
takmer 317 eur. Z jedného nákupu si odnášali tieto produkty v priemere za 1,9 eura. Na mäsové výrobky minula slovenská 
domácnosť v priemere takmer 320 eur, jeden priemerný nákup vyšiel na 3,4 eura,“ hovorí konzultantka Spotrebiteľského 
panelu GfK Lucia Pientková.  
Okrem pečiva a mäsových výrobkov sú dôležitou a neustále rastúcou kategóriou raňajkových produktov aj cereálie. 
Spotrebitelia na Slovensku podľa údajov spoločnosti Nielsen od mája 2019 do apríla 2020 nakúpili cereálie v celkovej 
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hodnote 24,1 milióna eur. „V porovnaní s predchádzajúcim sledovaným obdobím sme zaznamenali nárast tržieb o 12,1 
percent. Spôsobený je zvyšujúcou sa priemernou cenou cereálií aj väčším predaným množstvom,“ komentuje súčasnú 
situáciu na trhu konzultantka spoločnosti Nielsen Barbora Ballosová.  
 
Experimenty aj tradície  
Chlieb s maslom a šunkou, rožok s roztierateľným syrom alebo žemľa so salámou. K tomu sa dá zjesť trocha šalátu alebo 
pár kúskov zeleniny, no pečivo je pri raňajkách základ. Dokonca ani párky či hemendex si človek nedokáže predstaviť bez 
kúsku pečiva. Čerstvé pekárenské výrobky hrajú v raňajkovom menu v slovenských domácnostiach veľmi dôležitú úlohu, o 
čom svedčia aj dáta samotných výrobcov.  
„Vôňa čerstvého a chrumkavého pečiva ráno stále vyhráva. Svedčí o tom aj fakt, že práve ranné hodiny sú tie, kedy sa u nás 
v Minit pekárničkách zastaví najviac ľudí, či už pri ceste do práce, do školy, popri rannom cestovaní na autobusových alebo 
vlakových zastávkach,“ hovorí výkonný riaditeľ spoločnosti Minit Slovakia Ladislav Ambrovics. Malé pekárne s čerstvými 
pagáčikmi a koláčikmi majú na Slovensku vybudovanú veľmi silnú pozíciu a práve drobné dopekané pečivo je častou voľbou 
slovenských spotrebiteľov.  
Pri pohľade na druh pečiva, ktorý domácnosti najčastejšie nakupujú, však aj naďalej podľa GfK vedie klasický chlieb. V 
súčasnosti existuje široký sortiment rôznych druhov chleba, v ktorom si to svoje nájdu aj ľudia s rôznymi potravinovými 
intoleranciami, napríklad celiakiou a podobne. Veľkým hitom posledných rokov sa stali napríklad takzvané bielkovinové 
chlebíky alebo kváskový chlieb.  
„V rámci vekových skupín vidíme vo výbere raňajok rozdiely. Mladší ľudia preferujú zdravšie raňajky s rýchlou a ľahkou 
prípravou, sledujú zloženie, obsah výživných látok, rovnako tak aj výživové údaje. Naopak, staršia generácia preferuje skôr 
tradičné raňajky, ako je chlieb a bežné pekárenské výrobky,“ vysvetľuje Vladislav Baričák, manažér pekárenskej divízie 
Penam Slovakia. Práve osveta ohľadom zdravého životného štýlu a väčší záujem o zloženie výrobkov prináša do kategórie 
raňajkového pečiva množstvo noviniek.  
Spoločnosť Penam preto napríklad na trh uviedla chlieb Sporty, ktorý je zdrojom sacharidov, vitamínov a minerálnych látok. 
Jedným z nových druhov pečiva sú aj Toustís, známe aj ako anglický muffin, ktoré sa podľa Vladislava Baričáka stali novým 
hitom. Chuť experimentovať u zákazníkov potvrdzuje aj Ladislav Ambrovics, ktorý hovorí, že ponuku sa snažia dopĺňať 
napríklad o štrúdle, croissanty, moravské koláče, sladké muffiny, pagáče a taktiež o plnené bagety.  
Na druhej strane to ale neznamená, že spotrebitelia na Slovensku by zanevreli na tradície. „Myslíme si, že rožok s treskou 
alebo makový závin si svoje raňajkové miesto nájdu u všetkých skupín konzumentov,“ dodáva Vladislav Baričák.  
 
Hlavne veľa mäsa  
Kategóriu mäsových výrobkov v posledných rokoch zasiahol trend badateľný aj v iných oblastiach, a to postupné 
uprednostňovanie kvality pred cenou či kvantitou. Spotrebitelia sa v obchodoch čoraz častejšie zaujímajú o zloženie výrobku, 
pridané látky, ale aj percentuálny podiel mäsa. V rámci raňajok sú ľudia verní klasike – párkom, šunke a saláme. Aj preto sa 
pozornosť výrobcov sústreďuje najmä na tieto kategórie.  
„Z nášho portfólia majú ľudia radi suché salámy, ako Sitno salámu s trojuholníkovým tvarom alebo Bajkal salámu, ktorá je 
výnimočná svojou štruktúrou a obsahom kuracieho mäsa. Druhá časť populácie preferuje šunky alebo párky. Ich obľúbenými 
produktmi sú Prešporská dusená šunka z radu Premium s obsahom mäsa 93 % alebo tiež Cisárske párky s obsahom mäsa 
až 97 % a so zníženým obsahom soli,“ približuje situáciu na trhu Eva Sziglová, brand manažérka spoločnosti Mecom Group. 
Vo všeobecnosti podľa nej platí trend, že ľudia radšej siahnu po prémiových a kvalitných produktoch, než by sa pozerali len 
na cenu.  
Prémiový mäsový produkt však neznamená len to, že je v ňom vysoký podiel mäsovej zložky. Marketingový manažér MP 
Krásno Michal Tkadlec si v poslednom čase, najmä v súvislosti s koronakrízou, začal všímať vyšší dopyt po výrobkoch 
posilňujúcich imunitu a organizmus. „Ľudia začali viac dbať na hygienu, vzrástol dopyt po balenom tovare a po väčších 
rodinných baleniach. Predpokladám, že aj naďalej bude spotrebiteľ dbať na zdravie, bude sa viac zaujímať o zloženie a 
hlavne výživové hodnoty, ktoré jeho organizmu potraviny dodajú. Pri raňajkách bude vyžadovať energeticky bohaté potraviny, 
ktoré naštartujú deň,“ hovorí Michal Tkadlec.  
Fantázii pri príprave jedálnička sa síce medze nekladú, no napriek tomu výrobcovia dokážu sledovať všeobecné trendy. Pri 
rastúcej ponuke, šírke sortimentu aj konkurencii platí, že vyčnievať je potrebné už nielen kvalitou, ale zákazníka treba zaujať 
aj niečím ďalším. Spoločnosť Mecom Group okrem posilňovania prítomnosti mäsa stavila aj na dizajn.  
„Sledujeme trendy v stravovaní, potravinárstve a obalovom dizajne. V produktovom rade Natur bez obsahu éčok a ďalších 
prídavných látok si ľudia môžu vychutnať širokú ponuku chutí naprieč kategóriami šuniek, suchých salám či párkov. Doplnili 
sme taktiež pultové balenie Teľacích párkov,“ hovorí Eva Sziglová. „Na raňajky sú z našej ponuky výborné párky, šunka či 
šunkové salámy. Ako novinku sme uviedli Šunkáčik Amálka so zníženým obsahom soli a vyšším podielom mäsa. Tieto 
výrobky sú rýchle na prípravu a výborné sú s celozrnným pečivom,“ dopĺňa Michal Tkadlec z MP Krásno.  
 
Cereálie, káva a čaj  
Málokde je tak veľmi vidieť dlhodobý vplyv reklamných kampaní ako pri raňajkách pre deti a tínedžerov. Rôzne druhy cereálií 
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sa už desiatky rokov najmä v televízii prezentujú ako ideálna voľba pre mládež. A z údajov Spotrebiteľského panelu agentúry 
GfK vyplýva, že táto kampaň je úspešná. „Na cereálne kategórie celkovo nadpriemerne míňajú predovšetkým domácnosti so 
školopovinnými deťmi (od 6 – 14 rokov) a s tínedžermi (od 15 – 19 rokov). Raňajkové cereálie si v sledovanom období 
zakúpilo 57 percent domácností, do nákupného košíka si ich vložili v priemere sedemkrát a celkovo na ne domácnosti minuli 
vyše 16 eur,“ uvádza Lucia Pientková.  
Predaje kategórie cereálií sú celoročne relatívne stabilné, no výrazný výkyv prišiel počas koronakrízy. V marci, teda na 
vrchole domácej izolácie a karantény, narástli podľa agentúry Nielsen tržby za tieto produkty v medziročnom porovnaní až o 
52 %. Zodpovedné je za to najmä zásobovanie sa spotrebiteľov. V apríli tempo rastu opadlo, hoci stále obchodníci utŕžili o 20 
% viac ako pred rokom. „Najviac sa na predajoch podieľajú balenia nad 400 gramov. Tržby za tieto balenia narástli o necelé 
dva milióny eur a generujú až 69 percent všetkých tržieb,“ hovorí Barbora Ballosová.  
Spotreba raňajkových cereálií od mája 2019 do apríla 2020 ukázala, že ľudia na Slovensku preferujú sladké príchute. 
Najobľúbenejšie sú čokoládové obilninové raňajky, ktoré tvorili 17 % tržieb. Ďalej nasleduje kakao s 16 % a škorica s 14 % 
podielom. K obilninovým raňajkám treba prirátať ešte aj kaše, napríklad ovsené, ktoré taktiež hrajú na trhu nemalú úlohu. 
Obilné kaše si podľa agentúry GfK od júna 2019 do mája 2020 zakúpila tretina domácností a spotrebitelia na ne minuli v 
priemere 8,5 eura.  
Pri raňajkách určite netreba zabúdať ani na teplé nápoje, ktoré taktiež tvoria nezanedbateľnú súčasť celej kategórie. V 
prieskume agentúry Median SK vyše 62 % respondentov uviedlo, že pri raňajkách nemôže chýbať káva, čaj alebo mlieko. 
Kým káva v poslednom čase zažíva rozmach chutí, spôsobov prípravy a vychutnávania, pre čaj platí o čosi tradičnejší 
prístup. „Viac ako polovica ľudí pije na raňajky čaj a veľmi často je to práve čierny čaj, napríklad Earl Grey. Ten však v 
posledných rokoch doháňa aj ovocný čaj a hlavne zelený, ktorý má priaznivý vplyv na zdravie a na naštartovanie organizmu,“ 
hovorí obchodný manažér spoločnosti Teekanne Robert Bárta.  
Ľudia pri čiernom čaji podľa neho neexperimentujú vôbec, po novinkách siahajú skôr pri ostatných druhoch čaju. „Rad 
čiernych čajov, ideálny k raňajkám, rozšírime o nový ochutený čaj Earl Grey. Do radu ovocných čajov máme pripravené hneď 
dve novinky, a to čučoriedku, ktorá je u zákazníkov veľmi obľúbená, a hrušku s figou. V zelených čajoch prinesieme novú 
príchuť zelený čaj s grapefruitom,“ uzatvára Robert Bárta.  
 
 
 

https://www.tovarapredaj.sk/2020/09/23/tovarpredaj-7-8-2020-na-ranajky-sa-mina-viac/ 
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Minister Ján Mičovský zatiaľ nenapĺňa očakávania farmárov, ktorým dochádza trpezlivosť. V piatok ich čaká veľké spoločné 
stretnutie 
 
 
 
Keď sa lesník, ochranár a bojovník proti korupcii Ján Mičovský stal novým ministrom pôdohospodárstva, bolo to zrejme pre 
väčšinu poľnohospodárov prekvapením. Niektorí očakávali, že sa stoličky ujme jeho stranícky kolega Martin Fecko, ktorý má 
skúsenosti z práce na pozemkovom úrade. Ten sa napokon stal prvým štátnym tajomníkom. To, že minister nie je odborník 
na agropotravinárstvo, ktoré tvorí väčšinu agendy rezortu, však nebolo ani v minulosti ničím výnimočným. J. Mičovský 
farmárov spočiatku presvedčil, že spolu s ním prídu na ministerstvo odborníci, ktorí posunú ich roky neriešené problémy. 
 
Po niekoľkých mesiacoch však odborníci od ministra hromadne odchádzajú. Najprv to bol Samuel Vlčan, ktorý síce neprišiel 
z agrosektora, ale ako bankár vzbudzoval očakávania, že nastaví finančné toky podpory poľnohospodárom, potravinárom a 
lesníkom transparentne a efektívne. Rovnako na vlastnú žiadosť chce vo funkcii šéfa Pôdohospodárskej platobnej agentúry 
skončiť Tibor Guniš, ktorý mohol zúročiť svoje skúsenosti z rakúskeho ekvivalentu našej agentúry. 
 
Zdroj: Pavel Neubauer TASR 
 
Na snímke zľava minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský agenerálny riaditeľ Pôdohospodárskej 
platobnej agentúry Tibor Guniš. 
 
Odchody poradcov 
 
V posledných dňoch zasa plnia médiá správy o tom, ako sa rozpadá poradný zbor ministra. Konkrétne, že z 19-členného 
tímu už odišli takmer všetci odborníci na poľnohospodárstvo, ktorí sa mu venujú aj v praxi. Odchody začali odvolaním 
predsedu poradného zboru Martina Ondráša, ktorý mal stratiť dôveru J. Mičovského. „Pravda je taká, že radiť sa dá len 
niekomu, kto o radu stojí. Agrorezort potrebuje vedomostnú politiku, ale tá vo vedení rezortu jednoducho nie je vítaná. Byť 
čestný je základ, ale nestačí to,“ napísal k tomu na sociálnej sieti M. Ondráš, ktorý je pôdohospodárskym expertom 
Progresívneho Slovenska. Za všetko podľa ďalších odchádzajúcich poradcov hovorí fakt, že počas piatich mesiacov mali s 
ministrom iba jedno stretnutie. „Rešpektujem rozhodnutie mojich poradcov a ďakujem im za vykonanú prácu. Ich rozhodnutie 
vyplýva zo štatútu poradného zboru. Momentálne neplánujem doplniť svoj poradný zbor,“ reagoval na odchody J. Mičovský. 
 
Minister narazil na kritiku nielen nekonaním, ale aj krokmi ktoré chcel, respektíve chce urobiť. To bol napríklad plánovaný, ale 
po odpore farmárov nezrealizovaný presun európskych peňazí z priamych platieb do projektovej podpory, zavedenie nového 
výpočtu nájmu z prenajatej štátnej pôdy retroaktívnymi dodatkami zmlúv, alebo návrh novely zákona o nadobúdaní 
vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov. Ten je podľa kritikov protiústavný, nedopracovaný a zmätočný. 
 
Zdroj: Jaroslav Novák TASR 
 
Na snímke (zľava) vedenie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Marián Šolty, Emil Macho a 
potravinárskej komory (SPPK) Miroslav Štefček, v pozadí protiprotest Iniciatívy poľnohospodárov počas tlačovej konferencie 
k výzve 700 poľnohospodárskych subjektov voči politikom ohľadom nájomných zmlúv Slovenského pozemkového fondu. 
 
Kritika samospráv 
 
S kritikou rezortu sa ako prvá, už krátko po vymenovaní vlády, ozvala najväčšia samosprávna organizácia – Slovenská 
poľnohospodárska a potravinárska komora. Ministerstvo jej zástupcov neprizvalo k tvorbe programového vyhlásenia vlády. 
Programu vyčítali, že farmárov delí na malých a veľkých, ktorí boli doposiaľ podľa ministra zvýhodňovaní. Predseda komory 
Emil Macho hovorí, že napriek zlepšenej komunikácie s ministrom sa jeho pohľad doposiaľ nezmenil. „Minister má tú 
predstavu, že tu malí farmári budú živiť krajinu, ale to tak jednoducho nebude.“ 
 
Po komore s kritikou vedenia ministerstva prišli aj zeleninári a ovocinári. „Sektor špeciálnej výroby je dlhodobo legislatívne zle 
riešený a podfinancovaný a nemáme pocit, že by sa to zlepšovalo,“ objasňuje riaditeľ Zväzu zeleninárov a zemiakarov 
Slovenska Jozef Šumichrast. Aj on vyčíta ministerstvu nedostatočnú komunikáciu na odbornej úrovni. „My si potrebujeme 
stanoviť konkrétne ciele, musíme vedieť, kam sa chceme v poľnohospodárstve dostať. Čo a koľko toho chceme pestovať. 
Podľa toho potom spolu vytvárať koncepciu na ďalšie roky a z nej vyplývajúci strategický plán do roku 2027,“ argumentuje J. 
Šumichrast. Podľa neho však jej príprava nie je dostatočná. 
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Ministerstvo na kritiku nedostatočnej spolupráce pri príprave strategických dokumentov, na základe ktorých sa nastavuje aj 
finančná podpora z eurofondov, už reagovalo tým, že jednotliví aktéri sa budú môcť ku koncepciám a plánom vyjadriť na 
jeseň, keď budú vypracované. „Obávame sa, že sa stane to, čo pri minulých vládach. Vtedy nám to bolo predložené na stôl s 
tým, že buď budeme súhlasiť, alebo žiadna pomoc nebude,“ spomína šéf zeleninárov. 
 
Do tábora nespokojných sa nedávno pridali pekári. „Dávali sme čas vedeniu ministerstva na zorientovanie sa v problematike, 
ale predsa len nám doposiaľ chýba väčšia aktivita na strane rezortu. Mali by sa čo najskôr vytvoriť pracovné skupiny, ktoré 
budú preberať konkrétne problémy a riešenia. Potravinári sú doposiaľ v agrorezorte na chvoste záujmu a pekári sú ešte aj na 
chvoste potravinárstva, takže vnímame toto trochu ako hendikep,“ uvádza Tatiana Lopúchová zo zväzu pekárov, cukrárov 
a cestovinárov. 
 
Zdroj: Trend, Maňo Štrauch 
 
Pekári sú podľa ich zväzu na okraji záujmu. 
 
Dôkazom je podľa nej aktuálne vyhlásená 20-miliónová podporná výzva pre potravinárov na zmiernenie dopadov Covidu 19. 
„Pekári, spolu s pivovarníkmi a výrobcami nealko nápojov do nej neboli zahrnutí,“ dodáva. Aj pre každoročne sa zvyšujúce 
náklady na prácu, ktoré sú v tomto nízkoobrátkovom segmente s nízkymi maržami pre podnikateľov najvýznamnejšou 
položkou, vraj mnohí uvažujú o prepúšťaní a rušení prevádzok. 
 
Čas sa kráti 
 
„Pomaly máme koniec roka 2020 a čo bude budúci rok? Napríklad potrebujeme vedieť, či bude predĺžená dotačná schéma 
integrovanej produkcie, a v akej výške bude tá podpora, aby sme vedeli čo máme pestovať. Zatiaľ je to pre nás neznáma,“ 
sťažuje sa za zeleninárov J. Šumichrast. 
 
To, že na ďalšie otáľanie, týkajúce sa aktívnejšej spolupráce s odborníkmi a samosprávami, už nemá vedenie ministerstva 
čas, si myslí aj predseda parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo Jaroslav Karahuta zo Sme rodina. „Máme päť 
mesiacov do februára, keď musí strategický plán schváliť vláda a parlament a poslať do Bruselu. To je veľmi neskoro na to, 
aby sa niečo chystalo tajne a až potom predstavilo verejnosti. V Česku ho majú na webe zverejnený už polroka,“ podotýka 
poslanec. 
 
V súvislosti s prípravou podporných schém z európskych peňazí upozorňuje na jeden podstatný rozdiel oproti minulosti. 
Pokiaľ pri predchádzajúcom období sme od eurokomisie dostali kritériá, na základe ktorých sme vedeli, ktoré oblasti bude 
únia podporovať, dnes si priority a ciele musíme nastaviť sami. Preto musia byť nastavené realisticky, inak môžu naši 
poľnohospodári a potravinári prísť o veľa peňazí. „Tie nami nastavené ciele musíme splniť a až potom dostaneme peniaze. 
Dnes sa podpísať pod stratégiu, podľa ktorej ak nesplníme ciele, tak nedostaneme finančnú podporu, je obrovská 
zodpovednosť. Ďaleko väčšia ako mali predchodcovia ministra, Gabriela Matečná alebo Ľubomír Jahnátek,“ upozorňuje J. 
Karahuta. „Bez účasti odbornej verejnosti na príprave sa bojím, že nebudú nastavené reálne,“ dodáva. 
 
Zdroj: ARCHÍV JÁNA MIČOVSKÉHO, M. MATYS 
 
Snahu ministra oceňujú 
 
Nie u všetkých zainteresovaných prevažuje kritika ministerstva. V poradnom zbore ministra zostáva napríklad zástupca 
Mladých farmárov, s tým, že sa veci pomaly menia k lepšiemu. Čestné úmysly vedenia rezortu, ktoré preukázal aj štátny 
tajomník M. Fecko, keď ohlásil pokus o svoje podplatenie, oceňuje aj predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu 
(SAMO) Martin Krajčovič. „Byť čestný je základná predispozícia na to, aby sa zmenili pomery v slovenskom 
poľnohospodárstve a potravinárstve, najmä po zverejnení kauzy Dobytkár, ktorá negatívne vykresľuje procesy, kde končili 
zdroje určené pre slovenský agropotravinársky priemysel,“ uvádza šéf SAMO. 
 
M. Krajčovič rozumie kritike ministerstva poľnohospodármi a potravinármi. "Poľnohospodári a potravinári nutne potrebujú 
podporu štátu, ktorá by vytvorila rovnakú štartovaciu čiaru s potravinármi a poľnohospodármi minimálne v rámci krajín V4. 
Táto podpora je dlhodobo najnižšia, čo odzrkadľuje aj prepadajúce sa saldo zahraničnoobchodnej bilancie v potravinách." Na 
druhej strane pripomína, že nové vedenie začalo takpovediac „na zelenej lúke“. „Rozumieme, že je potrebný čas na prípravu 
efektívnych schém podpory aj vzhľadom na informácie, že minulé vedenie ministerstva nepripravilo potrebné schémy na 
pomoc slovenským poľnohospodárom a potravinárom.“ 
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Zástupca SAMO dodáva, že vidieť pozitívnu zmenu v štýle komunikácie, transparentného dialógu a konania. „Dnes sa 
hľadajú riešenia, a nie vinníci. Od nástupu novej vlády sme mali s ministrom Mičovským viac stretnutí ako za celé funkčné 
obdobie predchádzajúcej ministerky, takže ten pozitívny komunikačný posun je badateľný.“ Od ministerstva však takisto 
očakáva razantnejšie napĺňanie programového vyhlásenia vlády v otázkach zosúladenia domácej potravinovej legislatívy s 
európskou a boja proti goldplatingu (prísnejším pravidlám, ako nám ukladajú európske smernice – pozn. TRENDU). 
„Rovnako sprostredkovanie dialógu naprieč celým sektorom vrátane obchodu, čo sa v minulosti nedialo,“ dopĺňa M. 
Krajčovič. 
 
Palicu tak nad ministrom nezlomili ani obchodníci, ani poľnohospodári a potravinári. Aj preto SPPK iniciovala na koniec 
týždňa v Banskej Bystrici stretnutie, kde si má minister prvýkrát vymeniť názory naraz so zástupcami všetkých odvetví 
agropotravinárstva, najmä so zastúpením regiónov. „Dá sa povedať, že tam bude väčšina poľnohospodárov na Slovensku. 
Chceme riešiť aktuálnu situáciu v rezorte, chceme, aby pán minister poznal náš názor na ňu, a aby nám povedal ako ďalej v 
poľnohospodárstve,“ hovorí E. Macho. „Chceme, aby minister počúval hlas odbornej verejnosti. Aby sa prestalo iba 
rozprávať, ale začalo aj konať. Pozitívne je, že pozvanie prijal,“ uzatvára šéf komory. 
 

https://www.trend.sk/spravy/minister-micovsky-kritike-stretne-polnohospodarmi-prvykrat-vsetkymi-naraz 
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Z analýzy Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov vyplýva, že osobné náklady na pracovníkov v 
slovenských, pekárňach sa od roku 2017 zvýšili v priemere 0 90 percent. Zväz zastupuje pekárenské spoločnosti, ktoré v 
súčasnosti na Slovensku zamestnávajú 7 tisíc ľudí.  
BRATISLAVA. Našu redakciu o tom v tlačovej správe informovala Marta Kováčová z Agentúry Nextina.  
Vo vyššie spomenutej analýze sa už počíta so zvýšenou minimálnou mzdou na rok 2021 vo výške 623 eur ako aj so 
zvýšenými sociálnymi príplatkami, ktorých rast je naviazaný na hodnotu minimálnej mzdy. Tento nárast osobných nákladov 
za jeden kalendárny mesiac predstavuje na jedného zamestnanca v priemere 602 eur.  
„Zástupcovia pekárenských spoločností na Slovensku sú veľmi radi, že mzdy ich zamestnancov rastú, pretože si prácu 
svojich ľudí vážia. Avšak rast samotných miezd nie je taký veľký ako je rast samotných odvodov z príplatkov, ktoré firmy 
platia štátu. Takýto rapídny nárast minimálnej mzdy 1 príplatkov považujeme za faktor, ktorý ohrozuje napredovanie a vývoj 
pekárenského sektora, pričom práve náš sektor patrí v rámci potravinárskeho priemyslu na Slovensku k najohrozenejším 
sektorom. Príplatkami je totiž zaťažená drvivá väčšina pracovného fondu v pekárňach. Pekári sa preto obávajú, že budú 
musieť ľudí prepúšťať,“ uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a 
cestovinárov (SZPCC).  
Zároveň pripomenula, že len 19 percent z pracovného času v pekárňach pripadá na činnosti, ktoré sú vykonávané bez 
nevyhnutnosti vyplácať príplatky.  
 
Zvyšujúce sa náklady  
 
Preto je podľa zväzu nevyhnutné upraviť odbytové ceny pekárenských výrobkov, avšak niektoré zahraničné obchodné 
reťazce odmietajú akceptovať zvyšujúce sa náklady pekární vo výrobe.  
„Apelujeme na to, aby sa zvýšili odbytové ceny základných pekárenských výrobkov. A zároveň chceme, aby obchodníci' 
upravili aj maloobchodné ceny. Maloobchodná cena chleba sa už po niekolko rokov buď nezmenila vôbec alebo sa zmenila 
len veľmi mierne. Lenže náklady pekárov rastú skokovo. Pripomíname, že náklady na ľudí sa za 5 rokov zvýšili o 90 percent, 
a neustále rastú aj ceny surovín, energií či pohonných látok. Preto sa náš sektor neustále prepadá do hlbšej recesie,“ 
upozornila T. Lopúchová.  
Z výsledkov prieskumu, ktorý zväz nedávno realizoval medzi svojimi členmi, vyplynulo, že viac ako polovica z opýtaných 
bude pri navýšení minimálnej mzdy na hodnotu viac ako 620 eur nútená od nového roka prepustiť približne 10 percent ľudí.  
„Pekárenský sektor ľudí potrebuje, pretože väčšina úkonov je stále závislá od ručnej práce, ale kvôli nevyhnutnosti zachovať 
minimálnu ziskovosť budú mnohí pekári nútení znižovať počet zamestnancov. Podľa výpočtov budú totiž mzdové náklady od 
roku 2021 tvoriť až 47 percent z nákladov na výrobu. V tomto rokuje to v priemere o dve percentá menej,“ dodala T. 
Lopúchová.  
 
Nezodpovedné ohrozenie  
 
„V stave, v akom sa v súčasnosti nachádza naša ekonomika, považujeme takéto razantné navýšenie nákladov na 
zamestnancov za nezodpovedné ohrozenie slovenských pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorí boli vyčlenení z akýchkoľvek 
dotácií na podporu podnikania ako aj z dotácií na zmiernenie dopadov koronakrízy. Mimochodom, o túto pomoc môžu žiadať 
takmer všetci potravinári okrem pekárov,“ dodala predsedníčka SZPCC.  
Zväz opätovne apeluje na štátne orgány, aby sa ich predstavitelia zamysleli na možnosťou znížiť odvodovú povinnosť najmä 
pre firmy z tých sektorov, v ktorých je pracovný fond zákonnými príplatkami zaťažený viac ako v 50 percentách.  
„Súbeh zvýšenia odbytových cien a zníženia odvodov by pekárom poskytol priestor na racionalizáciu nákladov a na investície 
do zamestnancov a technológií, ktoré by im umožnili držať krok so zahraničnou konkurenciou,“ konštatovala T. Lopúchová.  
 
Podľa zväzu je nevyhnutné upraviť odbytové ceny pekárenských výrobkov, avšak niektoré  
 
obchodné reťazce to odmietajú.  
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Mária CHRENEKOVÁ PIETROVÁ, moderátorka  
Čas zberu je tu. Zemiaky dozrievajú prakticky od júna do októbra. Farmári z polí na juhu zhŕňajú vo veľkom už aj tekvice na 
semiačka aj olej.  
 
Alena BERNADIČOVÁ, pestovateľka tekvíc, Malý Cetín  
Z tejto tekvice je vidno, že tento rok budú krásne jadierka. Každá tá tekvica má svoj účel a my ich využívame presne na to, na 
čo sú. Hokaido jeme celé jak sa patrí bez jadierok. Toto využívame na vyrezávanie tekvíc. Ozdobné na zdobenie a tieto 
tekvice sú vyslovene na jadierka. Z týchto jadierok aj listujeme olej tekvicový, sú takéto bez šupky.  
 
Monika KOLEKOVÁ, redaktorka  
Stroje tekvice zhŕňajú ako vojakov do pravidelných radov. V Malom Cetíne začali prvý septembrový týždeň. Úrodu budú 
zbierať až do novembra.  
 
Alena BERNADIČOVÁ, pestovateľka tekvíc, Malý Cetín  
Hlavne v období, keď tekvice nahadzovali plody, tak veľa pršalo, takže plodov je dosť.  
 
Monika KOLEKOVÁ, redaktorka  
Tieto tekvice kombajny roztlčú a z poľa berú už len jadierka. Tie sa ďalej sušia, pražia a triedia. Tekvicové jadierka bez šup 
idú do lisu, ten z nich vyžmýka čistý olej.  
 
Martin BERNADIČ, výrobca tekvicového oleja  
Predstavte si to ako jeden velikánsky mlynček, takto pomaly stále ide po kvapkách.  
 
Monika KOLEKOVÁ, redaktorka  
V Trakoviciach pri Hlohovci práve vyorávajú zemiaky. Hovoria, že úroda je dobrá. Mohlo by to byť aj o 10 % viac ako vlani. 
Zemiaky sadili nielen poľnohospodári, ale v tomto roku podstatne viac aj záhradkári. Za posledných 15 rokov bola vôbec 
najväčšia spotreba sadiva na Slovensku.  
 
Oliver ŠIATKOVSKÝ, predseda Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska  
Určite sa pod to podpísala tá korona, ľudia boli doma, viac robili na tých záhradkách, chceli si dopestovať a možno to boli aj 
obavy z toho, či vôbec budeme zemiaky napríklad mať.  
 
Monika KOLEKOVÁ, redaktorka  
Vlani sa u nás vyprodukovalo 150 000 ton zemiakov. I keď je zber v začiatkoch a výmera zemiakov bola nižšia, už teraz 
poľnohospodári odhadujú, že celková produkcia by mala byť minimálne na úrovni minulého roka.  
 
Oliver ŠIATKOVSKÝ, predseda Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska  
Čiže nedostatok zemiakov určite nehrozí.  
 
Monika KOLEKOVÁ, redaktorka  
Ceny druhého chleba zemiakov by sa tak zvyšovať nemali.  
 
vystupujúci  
Cena zemiakov ide dole, aj pôjde dole, pretože zemiaky sú v Holandsku, Belgicku, vo Francúzsku, pomerne veľa zemiakov 
je.  
 
Monika KOLEKOVÁ, redaktorka  
Monika Koleková a Roman Ruttkay, televízia Markíza. 

 


