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Inflácia spomaľovala aj v júli, opäť najmä vďaka výraznejšiemu zlacneniu sezónnych potravín Více na str. 3 

13.08.2020      retailmagazin.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 13.08.2020 11:06 ~ Reálni užívatelia: 56 ~ 

Reálni užívatelia / mesiac: 1 750 ~ Dosah: 56 ~ Vydavateľ: RETAIL MEDIA Slovakia, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 

117,22 € ~ GRP: 0,00  

 

Naši pekári volajú SOS. Vysielajú signál vláde Více na str. 5 

15.08.2020      hlavnydennik.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 15.08.2020 12:36 ~ Reálni užívatelia: 10 402 ~ 

Reálni užívatelia / mesiac: 312 051 ~ Dosah: 10 402 ~ Vydavateľ: Hlavné štúdio, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 116,68 € ~ 

GRP: 0,23  

 

Inflácia spomaľovala aj v júli, opäť najmä vďaka výraznejšiemu zlacneniu sezónnych potravín Více na str. 7 

16.08.2020      instoreslovakia.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 16.08.2020 22:46 ~ Reálni užívatelia: 24 ~ 

Reálni užívatelia / mesiac: 750 ~ Dosah: 24 ~ Vydavateľ: NAUTILUS DJ, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 116,68 € ~ GRP: 

0,00  

 

Chlieb a pečivo sú na Slovensku drahšie ako v Česku, Poľsku a Maďarsku Nové: Zdieľajte cez 

svoje obľúbené aplikácie Minúta po minúte 
Více na str. 9 

24.08.2020      mnt.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 25.08.2020 07:36 ~ Reálni užívatelia: 16 315 ~ Reálni 

užívatelia / mesiac: 505 763 ~ Dosah: 16 315 ~ Vydavateľ: N Press, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 48,85 € ~ GRP: 0,35  

 

Po mäse má Slovensko aj najdrahšie ceny chleba a obilnín vo V4 Více na str. 10 

26.08.2020      webnoviny.sk ~ Peter Klimašovský ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 26.08.2020 13:02 ~ Reálni 

užívatelia: 34 189 ~ Reálni užívatelia / mesiac: 1 059 872 ~ Dosah: 34 189 ~ Vydavateľ: SITA Slovenská tlačová agentúra 

a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 682,86 € ~ GRP: 0,74  

 

Slovensko má najvyššie ceny chleba a obilnín vo V4 Více na str. 11 

26.08.2020      dennikslovensko.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 27.08.2020 05:31 ~ Reálni užívatelia: 1 255 

~ Reálni užívatelia / mesiac: 38 912 ~ Dosah: 1 255 ~ Vydavateľ: Tribun media, a. s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 781,54 € ~ 

GRP: 0,03  

 

Z krajín V4 sú najdrahšie obilniny a chlieb na Slovensku Více na str. 13 

26.08.2020      sme.sk ~ SITA ~ Rubrika: Spotrebiteľ ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 26.08.2020 14:49 ~ Reálni 

užívatelia: 81 958 ~ Reálni užívatelia / mesiac: 2 540 706 ~ Dosah: 81 958 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ Zem: Slovensko 

~ AVE: 1 465,40 € ~ GRP: 1,78  

 

Slovensko má po mäse aj najvyššie ceny chleba a obilnín vo V4 Více na str. 15 

26.08.2020      banky.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 27.08.2020 07:39 ~ Reálni užívatelia: 2 742 ~ Reálni 

užívatelia / mesiac: 85 000 ~ Dosah: 2 742 ~ Vydavateľ: Mega & Loman, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 928,08 € ~ GRP: 

0,06  
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Po mäse má Slovensko aj najvyššie ceny chleba a obilnín vo V4 Více na str. 17 

26.08.2020      hlavnydennik.sk ~ Igor Hraško Sita ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 26.08.2020 17:08 ~ Reálni 

užívatelia: 10 402 ~ Reálni užívatelia / mesiac: 312 051 ~ Dosah: 10 402 ~ Vydavateľ: Hlavné štúdio, a.s. ~ Zem: Slovensko 

~ AVE: 116,68 € ~ GRP: 0,23  

 

Odstrihnutie nočných príplatkov od minimálnej mzdy pekárov nepotešilo. Pečivo zdražie Více na str. 19 

28.08.2020      trend.sk ~ Branislav Toma ~ Rubrika: Biznis ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 28.08.2020 09:22 ~ 

Reálni užívatelia: 13 897 ~ Reálni užívatelia / mesiac: 430 792 ~ Dosah: 13 897 ~ Vydavateľ: News and Media Holding a. s. 

~ Zem: Slovensko ~ AVE: 879,24 € ~ GRP: 0,30  

 

Chlieb lacnejší nebude Více na str. 21 

28.08.2020      STV1 ~ Strana 7 ~ Relácia: 16:00 Správy RTVS ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 28.08.2020 

17:48 ~ Prevádzkovateľ: Rozhlas a televízia Slovenska ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 3 521,53 €  

 

Chlieb lacnejší nebude Více na str. 22 

28.08.2020      STV1 ~ Strana 14 ~ Relácia: 19:00 Správy RTVS ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 29.08.2020 

00:25 ~ Prevádzkovateľ: Rozhlas a televízia Slovenska ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 12 113,48 €  
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Celé znenie článku 

 
  

Inflácia spomaľovala aj v júli, opäť najmä vďaka výraznejšiemu zlacneniu 
sezónnych potravín 

13.08.2020      retailmagazin.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 13.08.2020 11:06 ~ Reálni užívatelia: 56 

~ Dosah: 56 ~ Vydavateľ: RETAIL MEDIA Slovakia, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 117,22 € ~ GRP: 0,00  

Spotrebiteľská inflácia i v júli ďalej spomaľovala, opäť najmä pod vplyvom zlacňujúcich potravín (nad rámec tradičnej letnej 

sezóny), ale i bázického efektu u cien poštových služieb. 

 

Naopak, spomaľovanie inflácie tlmili zotavujúce sa ceny ropy na svetových trhoch, v júli však ďalej nespomaľovala už ani 

dopytová inflácia. Podľa údajov Štatistického úradu spotrebiteľské ceny na Slovensku v júli v priemere vzrástli o 0,1%, čo 

znamenalo spomalenie dynamiky ich medziročného rastu z 1,8% na 1,7% a najpomalší medziročný rast cien od októbra 

2017.  

Podobne ako v júni aj v júli priniesli najväčšie prekvapenie ceny potravín. Nenaplnili sa naše očakávania o predsunutej letnej 

sezóne (ktoré čiastočne naznačovali aj ceny domácich agrokomodít) a ceny potravín a nealkoholických nápojov v ďalej 

významne klesali. V porovnaní s júnom sa znížili až o 0,8%, pričom dynamika ich medziročného rastu sa zmiernila z 2,6% na 

2,1%. Ceny potravín tak stlmili medzimesačný rast celkovej inflácie o približne desatinu, podobnou mierou prispeli aj k 

zmierneniu jej medziročnej dynamiky, t.j. bez klesajúcich (resp. spomaľujúceho medziročného rastu) cien potravín by sa v júli 

nespomalila ani celková medziročná inflácia.  

Ceny potravín smerom nadol pritom ťahali najmä sezónne potraviny (zelenina, ovocie), ktoré vykázali tento rok zlacnenie nad 

rámec tradičnej letnej sezóny. Ceny zeleniny tak boli medziročne nižšie o takmer 14%, ceny ovocia síce boli medziročne 

stále drahšie o takmer 10%, ešte v máji však vykazovali dvojnásobnú dynamiku medziročného zdražovania. Júnové ceny 

agrokomodít naznačujú, že tento trend (zlacňovania) by nemusel byť dlhodobo udržateľný. Z ostatných položiek významnejší 

pokles cien v júli (a spomalenie dynamiky medziročného rastu) zaznamenali už len ceny mäsa. Naopak, ceny pečiva a 

obilnín, mlieka, syrov a vajec, či cukru v júli skôr jemne zdraželi a mierne sa zrýchlila aj dynamika medziročného rastu ich 

cien.  

Okrem potravín k zmierneniu medziročnej inflácie v júli čiastočne prispeli aj regulované ceny. Dynamika ich medziročného 

rastu sa zmiernila z 3,5% na 3,3%. Toto spomalenie malo viac menej len technický (štatistický) charakter, pod vplyvom 

bázického efektu v poštových službách, kde sa už nezopakovalo minuloročné júlové zdražovanie cien (v priemere o štvrtinu). 

Z dynamiky medziročnej inflácie tak bázicky efekt v poštových službách ubral takmer desatinu.  

Ceny ostatných položiek v júli skôr rástli, resp. prispievali k zrýchľovaniu dynamiky medziročného rastu cien. Dopytová 

inflácia meraná indexom cien obchodovateľných tovarov (bez pohonných hmôt) a trhových služieb (bez imputovaného 

nájmu) – prepočet UniCredit Bank - už v júli ďalej nespomaľovala. Naopak, v porovnaní s júnom vzrástla o 0,2% a dynamika 

jej medziročného rastu sa zrýchlila z 2,3% na 2,4%. Jemné zrýchlenie sme mohli pozorovať najmä pri medziročnom raste 

cien obchodovateľných tovarov (z 1,5% na 1,7%). Dynamicky rast si stále držia najmä ceny trhových služieb, dynamika ich 

medziročného rastu sa však v júli nezmenila a ostala na úrovni 3,7%.  

Ceny ropy na svetových trhoch sa už v máji odrazili od dna a rast ich cien pokračoval aj v júni a v menšej miere doznieval aj v 

júli. Ceny na slovenských čerpacích staniciach na tento vývoj síce reagovali s väčším oneskorením ako zvyčajne, ale 

nakoniec sa predsa len vyššie ceny ropy prejavili aj na drahších cenách benzínov a nafty na Slovensku. Tie v júli zdraželi v 

priemere o 4,7%. a dynamika ich medziročného poklesu sa tak zmiernila z 16,3 na 13,5%. Rast cien pohonných hmôt by 

pritom mohol ešte doznievať aj v auguste, ich cena by však mala ostávať stále výrazne pod úrovňou rovnakého obdobia 

minulého roka (o cca desatinu).  

Cenový Barometer UniCredit Bank (t.j. vnímaná inflácia meraná prostredníctvom často nakupovaných tovarov a služieb) v júli 

vzrástol o 0,2%, pričom dynamika jeho medziročného rastu sa zrýchlila z 1,9% na 2,2%. To sa prejavilo aj na vnímaní inflácie 

spotrebiteľmi - podľa spotrebiteľského barometra Štatistického úradu sa v júli vnímanie inflácie opäť zvýraznilo, a to z 4,8% 

až na 5,0% (prepočet UniCredit Bank zo salda odpovedí). Spotrebitelia tak vnímali najrýchlejší rast cien od januára 2013. 

Inflačné očakávania spotrebiteľov sa však už ďalej nezvyšujú, keď v júli klesli 7,7% na 7,0% (prepočet zo salda odpovedí). 

Stále však ostávajú na relatívne vysokých úrovniach, čo by v kombinácií s nadpriemerným vnímaním inflácie mohlo v čase 

oživenia dopytu stále podporovať prenos prípadných dopytových tlakov do inflácie.  

Očakávame, že medziročná inflácia by mohla jemne spomaľovať ešte aj v auguste, a to aj napriek tomu, že infláciu by mali 

podporiť drahšie ceny pohonných hmôt, kde stále existuje priestor pre oneskorené zdraženie v reakcií na vývoj cien ropy na 

svetových trhoch v máji a júni. V nasledujúcich mesiacoch by sa totiž do dopytovej inflácie mohol postupne čoraz viac 

premietať slabší ekonomický rast a očakávané zvolenie silného rastu miezd v komerčnej časti ekonomiky, čo by mohlo ďalej 

podporiť dezinfláciu. Očakávame teda, že inflácia by sa mala v druhej polovici roka ukotviť na úrovniach okolo 1,5%.  
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Ľubomír Koršňák, analytik  

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.  

 

 

 

https://www.retailmagazin.sk/aktualne-vpravo/4884-inflacia-spomalovala-aj-v-juli-opat-najma-vdaka-vyraznejsiemu-zlacneniu-

sezonnych-potravin 

https://www.retailmagazin.sk/aktualne-vpravo/4884-inflacia-spomalovala-aj-v-juli-opat-najma-vdaka-vyraznejsiemu-zlacneniu-sezonnych-potravin
https://www.retailmagazin.sk/aktualne-vpravo/4884-inflacia-spomalovala-aj-v-juli-opat-najma-vdaka-vyraznejsiemu-zlacneniu-sezonnych-potravin
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Naši pekári volajú SOS. Vysielajú signál vláde 

15.08.2020      hlavnydennik.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 15.08.2020 12:36 ~ Reálni užívatelia: 

10 402 ~ Dosah: 10 402 ~ Vydavateľ: Hlavné štúdio, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 116,68 € ~ GRP: 0,23  



www.newtonmedia.eu                                                                                7/24 

Stovky pekární žiadajú vládu, aby nemenila zákon o nekalých podmienkach: Je to posledná legislatíva, ktorá ich ešte ako-tak 

chráni.  

 

Hoci ešte v septembri 2019 hlasovali poslanci OĽANO za prijatie mimoriadne dôležitého Zákona o neprimeraných 

podmienkach v obchode, najnovšie ho chce vláda otvoriť a zmeniť jeho podobu. Ide o jedinú legislatívu, ktorá ešte chráni 

slovenských výrobcov pred nekalými obchodnými praktikami. Svoje plány v tomto smere už potvrdil aj rezort 

pôdohospodárstva na čele s Jánom Mičovským. Poukazuj ú na to slovenskí pekári, združujúci sa v Slovenskom zväze 

pekárov, cukrárov a cestovinárov.  

„Slovenskí výrobcovia sa zo strany odberateľov bežne stretávali s vynucovaním plnenia podmienok, ktoré s obchodným 

vzťahom priamo nesúviseli. Ak by ich neakceptovali, hrozila im strata dodávok. Pod tlakom záchrany podnikania tak na 

nekorektné podmienky pristali. Zmenil to až Zákon o neprimeraných obchodných podmienkach tým, že ako jediný konkrétne 

menuje nekalé obchodné praktiky a sankcionuje ich nedodržiavanie.  

Prvýkrát v histórii našej krajiny sa tak slovenským výrobcom zaručila tak veľmi potrebná ochrana,“ vyhlásila Tatiana 

Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. A ako ďalej zdôraznila, „akoukoľvek 

zmenou aktuálneho zákona sa vrátime o jednu dekádu naspäť, kedy pekári bojovali o každé euro za svoje výrobky a za svoje 

prežitie.“  

Zväz pekárov zároveň pripomenul, že Slovensko sa zákonom o neprimeraných podmienkach v obchode stalo vzorom v celej 

Európe. Práve ten bol podľa slovenských výrobcov prelomovým v oblasti ochrany slovenských výrobcov a dodávateľov, 

ktorých pozícia je oslabená vplyvom dominantného postavenia zahraničných subjektov na našom trhu.  

„Ešte stále vidíme, že svet bojuje s pandémiou koronavírusu a existuje hrozba, že krajiny obmedzia dovozy svojich potravín 

na naše územie. Slovenskí pekári preto žiadajú vládu, aby s nimi o zmenách v zákone o neprimeraných podmienkach v 

obchode rokovala, pretože to môže mať devastačný dopad na výrobu domácich potravín,“ vyhlásila Tatiana Lopúchová, 

predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  

 

Ilustračný obrázok © Shutterstock 

https://www.hlavnydennik.sk/2020/08/15/nasi-pekari-volaju-sos-vysielaju-signal-vlade/ 

https://www.hlavnydennik.sk/2020/08/15/nasi-pekari-volaju-sos-vysielaju-signal-vlade/
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Inflácia spomaľovala aj v júli, opäť najmä vďaka výraznejšiemu zlacneniu 
sezónnych potravín 

16.08.2020      instoreslovakia.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 16.08.2020 22:46 ~ Reálni užívatelia: 

24 ~ Dosah: 24 ~ Vydavateľ: NAUTILUS DJ, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 116,68 € ~ GRP: 0,00  
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Spotrebiteľská inflácia i v júli ďalej spomaľovala, opäť najmä pod vplyvom zlacňujúcich potravín (nad rámec tradičnej letnej 

sezóny), ale i bázického efektu u cien poštových služieb. 

 

Naopak, spomaľovanie inflácie tlmili zotavujúce sa ceny ropy na svetových trhoch, v júli však ďalej nespomaľovala už ani 

dopytová inflácia. Podľa údajov Štatistického úradu spotrebiteľské ceny na Slovensku v júli v priemere vzrástli o 0,1%, čo 

znamenalo spomalenie dynamiky ich medziročného rastu z 1,8% na 1,7% a najpomalší medziročný rast cien od októbra 

2017.  

Podobne ako v júni aj v júli priniesli najväčšie prekvapenie ceny potravín. Nenaplnili sa naše očakávania o predsunutej letnej 

sezóne (ktoré čiastočne naznačovali aj ceny domácich agrokomodít) a ceny potravín a nealkoholických nápojov v ďalej 

významne klesali. V porovnaní s júnom sa znížili až o 0,8%, pričom dynamika ich medziročného rastu sa zmiernila z 2,6% na 

2,1%. Ceny potravín tak stlmili medzimesačný rast celkovej inflácie o približne desatinu, podobnou mierou prispeli aj k 

zmierneniu jej medziročnej dynamiky, t.j. bez klesajúcich (resp. spomaľujúceho medziročného rastu) cien potravín by sa v júli 

nespomalila ani celková medziročná inflácia. Ceny potravín smerom nadol pritom ťahali najmä sezónne potraviny (zelenina, 

ovocie), ktoré vykázali tento rok zlacnenie nad rámec tradičnej letnej sezóny. Ceny zeleniny tak boli medziročne nižšie o 

takmer 14%, ceny ovocia síce boli medziročne stále drahšie o takmer 10%, ešte v máji však vykazovali dvojnásobnú 

dynamiku medziročného zdražovania. Júnové ceny agrokomodít naznačujú, že tento trend (zlacňovania) by nemusel byť 

dlhodobo udržateľný. Z ostatných položiek významnejší pokles cien v júli (a spomalenie dynamiky medziročného rastu) 

zaznamenali už len ceny mäsa. Naopak, ceny pečiva a obilnín, mlieka, syrov a vajec, či cukru v júli skôr jemne zdraželi a 

mierne sa zrýchlila aj dynamika medziročného rastu ich cien.  

Okrem potravín k zmierneniu medziročnej inflácie v júli čiastočne prispeli aj regulované ceny. Dynamika ich medziročného 

rastu sa zmiernila z 3,5% na 3,3%. Toto spomalenie malo viac menej len technický (štatistický) charakter, pod vplyvom 

bázického efektu v poštových službách, kde sa už nezopakovalo minuloročné júlové zdražovanie cien (v priemere o štvrtinu). 

Z dynamiky medziročnej inflácie tak bázicky efekt v poštových službách ubral takmer desatinu.  

Ceny ostatných položiek v júli skôr rástli, resp. prispievali k zrýchľovaniu dynamiky medziročného rastu cien. Dopytová 

inflácia meraná indexom cien obchodovateľných tovarov (bez pohonných hmôt) a trhových služieb (bez imputovaného 

nájmu) – prepočet UniCredit Bank – už v júli ďalej nespomaľovala. Naopak, v porovnaní s júnom vzrástla o 0,2% a dynamika 

jej medziročného rastu sa zrýchlila z 2,3% na 2,4%. Jemné zrýchlenie sme mohli pozorovať najmä pri medziročnom raste 

cien obchodovateľných tovarov (z 1,5% na 1,7%). Dynamicky rast si stále držia najmä ceny trhových služieb, dynamika ich 

medziročného rastu sa však v júli nezmenila a ostala na úrovni 3,7%.  

Ceny ropy na svetových trhoch sa už v máji odrazili od dna a rast ich cien pokračoval aj v júni a v menšej miere doznieval aj v 

júli. Ceny na slovenských čerpacích staniciach na tento vývoj síce reagovali s väčším oneskorením ako zvyčajne, ale 

nakoniec sa predsa len vyššie ceny ropy prejavili aj na drahších cenách benzínov a nafty na Slovensku. Tie v júli zdraželi v 

priemere o 4,7%. a dynamika ich medziročného poklesu sa tak zmiernila z 16,3 na 13,5%. Rast cien pohonných hmôt by 

pritom mohol ešte doznievať aj v auguste, ich cena by však mala ostávať stále výrazne pod úrovňou rovnakého obdobia 

minulého roka (o cca desatinu).  

Cenový Barometer UniCredit Bank (t.j. vnímaná inflácia meraná prostredníctvom často nakupovaných tovarov a služieb) v júli 

vzrástol o 0,2%, pričom dynamika jeho medziročného rastu sa zrýchlila z 1,9% na 2,2%. To sa prejavilo aj na vnímaní inflácie 

spotrebiteľmi – podľa spotrebiteľského barometra Štatistického úradu sa v júli vnímanie inflácie opäť zvýraznilo, a to z 4,8% 

až na 5,0% (prepočet UniCredit Bank zo salda odpovedí). Spotrebitelia tak vnímali najrýchlejší rast cien od januára 2013. 

Inflačné očakávania spotrebiteľov sa však už ďalej nezvyšujú, keď v júli klesli 7,7% na 7,0% (prepočet zo salda odpovedí). 

Stále však ostávajú na relatívne vysokých úrovniach, čo by v kombinácií s nadpriemerným vnímaním inflácie mohlo v čase 

oživenia dopytu stále podporovať prenos prípadných dopytových tlakov do inflácie.  

Výhľad  

Očakávame, že medziročná inflácia b y mohla jemne spomaľovať ešte aj v auguste, a to aj napriek tomu, že infláciu by mali 

podporiť drahšie ceny pohonných hmôt, kde stále existuje priestor pre oneskorené zdraženie v reakcií na vývoj cien ropy na 

svetových trhoch v máji a júni. V nasledujúcich mesiacoch by sa totiž do dopytovej inflácie mohol postupne čoraz viac 

premietať slabší ekonomický rast a očakávané zvolenie silného rastu miezd v komerčnej časti ekonomiky, čo by mohlo ďalej 

podporiť dezinfláciu. Očakávame teda, že inflácia by sa mala v druhej polovici roka ukotviť na úrovniach okolo 1,5%.  

Autor: Ľubomír Koršňák, Analytik, Makroekonomické analýzy trhu  

Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky  

 

 

 

https://instoreslovakia.sk/2020/08/inflacia-spomalovala-aj-juli-opat-najma-vdaka-vyraznejsiemu-zlacneniu-sezonnych-

potravin/ 

https://instoreslovakia.sk/2020/08/inflacia-spomalovala-aj-juli-opat-najma-vdaka-vyraznejsiemu-zlacneniu-sezonnych-potravin/
https://instoreslovakia.sk/2020/08/inflacia-spomalovala-aj-juli-opat-najma-vdaka-vyraznejsiemu-zlacneniu-sezonnych-potravin/
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Chlieb a výrobky z obilnín sú na Slovensku najdrahšie zo štátov V4 a v rámci EÚ sú ceny v tomto segmente veľmi rozdielne.  

 

V najdrahšom štáte Únie stoja chlieb, pečivo a ďalšie cereálie trikrát toľko ako v najlacnejšom. Vyplýva to z aktuálneho 

porovnania Eurostatu.  

Graf – Eurostat  

Keď európsky štatistický úrad označil priemerné ceny EÚ za vlaňajšok indexom 100, dánske ceny dosahovali úroveň 151, 

hneď za nimi nasledovalo Rakúsko (133), Luxembursko a Fínsko (125).  

Naopak, najnižšie ceny boli v Rumunsku (53), Bulharsku a Poľsku.  

Zaujímavé je, že ceny na Slovensku boli výrazne vyššie ako v Česku, Maďarsku aj Poľsku a z najvyspelejších štátov 

predstihli napríklad aj Holandsko. 

https://dennikn.sk/minuta/2013815/ 

 
 
  

Po mäse má Slovensko aj najdrahšie ceny chleba a obilnín vo V4 
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Minulý týždeň štatistický úrad Európskej únie (Eurostat) zverejnil rebríček priemernej ceny mäsa v členských štátoch EÚ za 

rok 2019. Z neho vyplynulo, že Slovensko má najdrahšie priemerné ceny mäsa z krajín Visegrádskej štvorky (V4).  

 

Tento týždeň zverejnil Eurostat aj ďalší rebríček, ktorý porovnával priemerné ceny chleba a obilnín v rovnakom roku. Žiaľ aj 

z toho rebríčka vyplynulo, že Slovensko má po mäse aj najdrahšie priemerné ceny chleba a obilnín v rámci V4.  

 

Ešte väčšie rozdiely ako pri mäse  

Slováci síce majú deviaty najlacnejší chlieb a obilniny v EÚ s indexom 90,5 bodu, kde index 100 predstavuje priemernú 

cenovú hladinu EÚ, no Poliaci majú index len 69,5, Maďari 77,3 a Česi 79,4.  

Z tohto pohľadu dopadlo porovnávanie cien chleba a obilnín pre Slovensko ešte horšie ako porovnanie cien mäsa. Rozdiely 

medzi krajinami totiž pri mäse boli výrazne menšie.  

Ceny chleba a obilnín na Slovensku rastú najrýchlejšie vo V4  

Od roku 2017, kedy Eurostat začal zaznamenávať index cien chleba a obilnín, tieto ceny na Slovensku kontinuálne rastú. V 

roku 2017 dosiahol slovenský index 83,4 bodu, o rok neskôr 86,1 (medziročný nárast o 2,7 bodu) až po vlaňajší výsledok 

90,5 (medziročný nárast 4,4 bodu, dvojročný až 7,1 bodu).  

Pre porovnanie Maďarsku narástol index behom dvoch rokov (2017-2019) len o 2,1 bodu, Česku o 3,1 bodu a Poľsku o 4 

body. Aj z tohto pohľadu je teda Slovensko na tom najhoršie.  

 

Najdrahšie je Dánsko, najlacnejšie Rumunsko  

V roku 2019 bola cena chleba a obilnín v EÚ asi trikrát vyššia v najdrahšom členskom štáte (Dánsku) ako v najlacnejšom 

(Rumunsku). Keď sa porovnajú cenové hladiny v krajinách s priemerným indexom cenovej hladiny EÚ 100, výsledky ukazujú, 

že v roku 2019 bola cena chleba a obilnín najvyššia v Dánsku (s indexom cenovej hladiny po zaokrúhlení 151), nasledovalo 

Rakúsko (133), Luxembursko a Fínsko (oba 125).  

Naopak, cenové hladiny chleba a obilnín boli v roku 2019 najnižšie v Rumunsku (s indexom cenovej hladiny po zaokrúhlení 

53), nasledované Bulharskom (65) a Poľskom (70). 

https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/po-mase-ma-slovensko-aj-najdrahsie-ceny-chleba-a-obilnin-vo-v4/ 

https://dennikn.sk/minuta/2013815/
https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/po-mase-ma-slovensko-aj-najdrahsie-ceny-chleba-a-obilnin-vo-v4/
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Slovensko má po mäse aj najvyššie ceny chleba a obilnín vo Vyšehradskej skupine (V4). Slováci síce podľa Eurostatu majú 

deviaty najlacnejší chlieb  

 

a obilniny v EÚ s indexom 90,5, kde index 100 predstavuje priemernú cenovú hladinu EÚ, no Poliaci majú index len 69,5, 

Maďari 77,3 a Česi 79,4.  

Z tohto pohľadu dopadlo porovnávanie cien chleba a obilnín pre Slovensko ešte horšie ako porovnanie cien mäsa. Rozdiely 

medzi krajinami totiž pri mäse boli výrazne menšie. Informoval o tom v stredu agropotravinársky portál nasvidiek.sk.  

Od roku 2017, keď Eurostat začal zaznamenávať index cien chleba a obilnín, tieto ceny na Slovensku kontinuálne rastú. V 

roku 2017 dosiahol slovenský index 83,4 bodu, o rok neskôr 86,1 (medziročný nárast o 2,7 bodu) až po vlaňajší výsledok 

90,5 (medziročný nárast 4,4 bodu, dvojročný až 7,1 bodu). Pre porovnanie Maďarsku narástol index podľa 

agropotravinárskeho portálu nasvidiek.sk v priebehu dvoch rokov (2017-2019) len o 2,1 bodu, Česku o 3,1 bodu a Poľsku o 4 

body. Aj v tomto ukazovateli teda Slovensko skončilo najhoršie.  

— 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 

https://dennikslovensko.sk/55051/slovensko-ma-najvyssie-ceny-chleba-a-obilnin-vo-v4/ 

https://dennikslovensko.sk/55051/slovensko-ma-najvyssie-ceny-chleba-a-obilnin-vo-v4/
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Slováci majú podľa Eurostatu deviaty najlacnejší chlieb a obilniny v EÚ.  

 

 

BRATISLAVA. Slovensko má po mäse aj najvyššie ceny chleba a obilnín vo Vyšehradskej skupine (V4).  

 

Slováci síce podľa Eurostatu majú deviaty najlacnejší chlieb a obilniny v EÚ s indexom 90,5, kde index 100 predstavuje 

priemernú cenovú hladinu EÚ, no Poliaci majú index len 69,5, Maďari 77,3 a Česi 79,4.  

 

Z tohto pohľadu dopadlo porovnávanie cien chleba a obilnín pre Slovensko ešte horšie ako porovnanie cien mäsa.  

 

Rozdiely medzi krajinami totiž pri mäse boli výrazne menšie.  

 

Informoval o tom v stredu agropotravinársky portál nasvidiek.sk.  

 

Od roku 2017, keď Eurostat začal zaznamenávať index cien chleba a obilnín, tieto ceny na Slovensku kontinuálne rastú.  

 

V roku 2017 dosiahol slovenský index 83,4 bodu, o rok neskôr 86,1 (medziročný nárast o 2,7 bodu) až po vlaňajší výsledok 

90,5 (medziročný nárast 4,4 bodu, dvojročný až 7,1 bodu).  

 

Pre porovnanie Maďarsku narástol index podľa agropotravinárskeho portálu nasvidiek.sk v priebehu dvoch rokov (2017-

2019) len o 2,1 bodu, Česku o 3,1 bodu a Poľsku o 4 body. Aj v tomto ukazovateli teda Slovensko skončilo najhoršie. 

https://ekonomika.sme.sk/c/22475806/z-krajin-v4-su-najdrahsie-obilniny-a-chlieb-na-slovensku.html 

https://ekonomika.sme.sk/c/22475806/z-krajin-v4-su-najdrahsie-obilniny-a-chlieb-na-slovensku.html
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Monitor portálu nasvidiek.sk. Slovensko má po mäse aj najvyššie ceny chleba a obilnín vo Vyšehradskej skupine (V4). 

Slováci síce  

 

podľa Eurostatu majú deviaty najlacnejší chlieb a obilniny v EÚ s indexom 90,5, kde index 100 predstavuje priemernú 

cenovú hladinu EÚ, no Poliaci majú index len 69,5, Maďari 77,3 a Česi 79,4. Z tohto pohľadu dopadlo porovnávanie cien 

chleba a obilnín pre Slovensko ešte horšie ako porovnanie cien mäsa. Rozdiely medzi krajinami totiž pri mäse boli výrazne 

menšie. Informoval o tom v stredu agropotravinársky portál nasvidiek.sk.  

Od roku 2017, keď Eurostat začal zaznamenávať index cien chleba a obilnín, tieto ceny na Slovensku kontinuálne rastú. V 

roku 2017 dosiahol slovenský index 83,4 bodu, o rok neskôr 86,1 (medziročný nárast o 2,7 bodu) až po vlaňajší výsledok 

90,5 (medziročný nárast 4,4 bodu, dvojročný až 7,1 bodu). Pre porovnanie Maďarsku narástol index podľa 

agropotravinárskeho portálu nasvidiek.sk v priebehu dvoch rokov (2017-2019) len o 2,1 bodu, Česku o 3,1 bodu a Poľsku o 4 

body. Aj v tomto ukazovateli teda Slovensko skončilo najhoršie.  

Zdroj: SITA, Foto: Sarah Pflug, Burst.shopify.com 

https://banky.sk/slovensko-ma-po-mase-aj-najvyssie-ceny-chleba-a-obilnin-vo-v4/ 

https://banky.sk/slovensko-ma-po-mase-aj-najvyssie-ceny-chleba-a-obilnin-vo-v4/
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Minulý týždeň štatistický úrad Európskej únie (Eurostat) zverejnil rebríček priemernej ceny mäsa v členských štátoch EÚ za 

rok 2019. Z neho vyplynulo, že Slovensko má najvyššie priemerné ceny mäsa z krajín Visegrádskej štvorky (V4). Uvádza 

portál webnoviny.sk  

 

Tento týždeň zverejnil Eurostat aj ďalší rebríček, ktorý porovnával priemerné ceny chleba a obilnín v rovnakom roku. Žiaľ, aj 

z toho rebríčka vyplynulo, že Slovensko má po mäse aj najvyššie priemerné ceny chleba a obilnín v rámci V4.  

Ešte väčšie rozdiely ako pri mäse  

Slováci síce majú deviaty najlacnejší chlieb a obilniny v EÚ s indexom 90,5 bodu, kde index 100 predstavuje priemernú 

cenovú hladinu EÚ, no Poliaci majú index len 69,5, Maďari 77,3 a Česi 79,4.  

Z tohto pohľadu dopadlo porovnávanie cien chleba a obilnín pre Slovensko ešte horšie ako porovnanie cien mäsa. Rozdiely 

medzi krajinami totiž pri mäse boli výrazne menšie.  

Ceny chleba a obilnín na Slovensku rastú najrýchlejšie vo V4  

Od roku 2017, keď Eurostat začal zaznamenávať index cien chleba a obilnín, tieto ceny na Slovensku kontinuálne rastú. V 

roku 2017 dosiahol slovenský index 83,4 bodu, o rok neskôr 86,1 (medziročný nárast o 2,7 bodu) až po vlaňajší výsledok 

90,5 (medziročný nárast 4,4 bodu, dvojročný až 7,1 bodu).  

Pre porovnanie Maďarsku narástol index behom dvoch rokov (2017-2019) len o 2,1 bodu, Česku o 3,1 bodu a Poľsku o 4 

body. Aj z tohto pohľadu je teda Slovensko na tom najhoršie.  

Najdrahšie je Dánsko, najlacnejšie Rumunsko  

V roku 2019 bola cena chleba a obilnín v EÚ asi trikrát vyššia v najdrahšom členskom štáte (Dánsku) ako v najlacnejšom 

(Rumunsku).  

Keď sa porovnajú cenové hladiny v krajinách s priemerným indexom cenovej hladiny EÚ 100, výsledky ukazujú, že v roku 

2019 bola cena chleba a obilnín najvyššia v Dánsku (s indexom cenovej hladiny po zaokrúhlení 151), nasledovalo Rakúsko 

(133), Luxembursko a Fínsko (oba 125).  

Naopak, cenové hladiny chleba a obilnín boli v roku 2019 najnižšie v Rumunsku (s indexom cenovej hladiny po zaokrúhlení 

53), nasledované Bulharskom (65) a Poľskom (70). 

http://somzdediny.hlavnydennik.sk/po-mase-ma-slovensko-aj-najvyssie-ceny-chleba-a-obilnin-vo-v4/ 

http://somzdediny.hlavnydennik.sk/po-mase-ma-slovensko-aj-najvyssie-ceny-chleba-a-obilnin-vo-v4/


www.newtonmedia.eu                                                                                20/24 

 

 
 
  

Odstrihnutie nočných príplatkov od minimálnej mzdy pekárov nepotešilo. Pečivo 
zdražie 

28.08.2020      trend.sk ~ Branislav Toma ~ Rubrika: Biznis ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 28.08.2020 

09:22 ~ Reálni užívatelia: 13 897 ~ Dosah: 13 897 ~ Vydavateľ: News and Media Holding a. s. ~ Zem: Slovensko ~ 

AVE: 879,24 € ~ GRP: 0,30  



www.newtonmedia.eu                                                                                21/24 

Príplatok zamestnanca za odpracovanie osemhodinovej nočnej zmeny v budúcom roku stúpne z 10,66 na 11,44 eura  

 

 

 

Slovenskí majitelia pekární avizujú tlak na zvyšovanie cien pečiva, zákuskov a cestovín. Ministerstvom práce predstavená 

zmena zvyšovania príplatkov za prácu v noci ich totiž nijako nepotešila. „Aj nový fixný príplatok pekárov zaťaží podobne, ako 

keby bol prerátaný percentuálne na hodinovú minimálnu mzdu,“ povedala Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského 

zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  

 

V tomto roku je odmena za prácu v noci stanovená ako 40 percent hodinovej minimálnej mzdy. Ak by rovnaký systém 

fungoval aj v roku 2021, tak bonus bude vo výške 1,432 eura na hodinu. Ministerstvo celý systém naviazaný na rast 

minimálnej mzdy zrušilo a príplatok stanovilo pevne vo výške 1,43 eura.  

 

Zdroj: Miro Miklas  

 

Obchodné reťazce budú aj v roku 2021 tlačiť na nízku cenu rožkov.  

 

Chleba bude stáť viac  

 

„Pultovú cenu pečiva si určuje každý predajca sám, na ich výšku nemajú pekári žiadny vplyv. Rastúce náklady na 

zamestnancov však musia pekári premietnuť do svojich odbytových cien, nakoľko nikto nechce pracovať so stratou,“ 

upozornila T. Lopúchová.  

 

Najväčšie zdražovanie pravdepodobne zasiahne rôzne druhy chleba. Veľké obchodné reťazce totiž dlhé roky k sebe ľudí 

lákajú na nízke ceny obyčajných rožkov. Tie budú aj v budúcom roku stáť v akciách len pár centov.  

 

Zdražovanie výrobkov sa v budúcom roku nemusí prejaviť len viditeľným zvyšovaním cien. Náklady sa totiž dajú okresať aj 

znížením hmotnosti. V niektorých prípadoch ľudia za tú istú cenu môžu dostať o niečo menší chlieb.  

 

Podľa pekárov tvorili v tomto roku rôzne príplatky až 45 percent výrobných nákladov a v budúcom roku sa tento pomer zvýši 

až na 50 percent. Rast platov spôsobuje najväčšie ťažkosti veľkým priemyselným pekárňam, ktoré každé ráno dodávajú do 

obchodov tony čerstvého pečiva. Menšie prevádzky problémy čiastočne eliminovali obmedzením pečenia v noci, sobotu a 

nedeľu.  

 

Zdroj: acs  

 

V slovenskej ekonomike takmer každý šiesty zamestnanec musí pracovať aj v noci.  

 

Spokojné nie sú ani odbory  

 

Slovenská vláda len v stredu schválila zvýšenie minimálnej mzdy z 580 na 623 eur. V tom istom zákone sa zvyšuje hodinový 

príplatok za prácu v noci z 1,333 eura na 1,43 eura, v sobotu z 1,667 eura na 1,79 eura a nedeľu z 3,33 na 3,58 eura.  

 

Ešte v pondelok odbory na tripartite žiadali rast minimálnej mzdy až na 656 eur. Zástupcovia zamestnancov boli aj za 

razantnejšie zvyšovanie príplatkov. „Práve vysoké mzdové náklady motivujú firmy obmedzovať prácu v noci. Tá je pre ľudské 

telo veľmi škodlivá a podľa niektorých výskumov spôsobuje aj karcinogénne problémy,“ povedal šéf OZ KOVO Emil 

Machyna.  

 

V domácom hospodárstve takmer každý šiesty zamestnanec pracuje v noci. Pre porovnanie, v susednej Českej republike, 

ale aj Nemecku je to len každý 20. človek. Slovensko je dlhé roky lídrom v počte odpracovaných nočných zmien. Tieto 

nelichotivé údaje vychádzajú z dát Európskeho štatistického úradu a najnovšie dostupné údaje zobrazujú stav za rok 2018. 

https://www.trend.sk/biznis/odstrihnutie-nocnych-priplatkov-minimalnej-mzdy-pekarov-nepotesilo-pecivo-zdrazie 

https://www.trend.sk/biznis/odstrihnutie-nocnych-priplatkov-minimalnej-mzdy-pekarov-nepotesilo-pecivo-zdrazie
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Simona SIMANOVÁ, moderátorka  

Máme najdrahší chlieb, mäso aj obilniny, a to spomedzi všetkých krajín V4. Vyplýva to zo štatistík Eurostatu za minulý rok. 

Napriek tomu patríme k tým lacnejším krajinám Európskej únie. Potravinári však nevylučujú, že budú zdražovať.  

 

Jana HOLÉCIOVÁ, hovorkyňa Slovenskej poľnohos. a potravinárskej komory  

Chleba lacnejší pravdepodobne nebude, a to aj z toho dôvodu, že opäť sa bude zvyšovať minimálna mzda. Musíme si 

uvedomiť, že minimálna mzda, respektíve celkovo náklady na mzdy sú rozhodujúcou položkou v rámci cenotvorby 

pekárenských výrobkov, chleba, pečiva.  

 

Eva FORRAI, Výkonná riaditeľka Zväzu spracovateľov mäsa  

Nárast cien bravčového mäsa, hlavne toho slovenského v súčasnej dobe nie je možné vylúčiť. Dôvodom je šíriaca sa 

epidémia afrického moru ošípaných, ktorá bola na východe Slovenska už aj dôvodom likvidácie niekoľkých chovov.  

 

Simona SIMANOVÁ, moderátorka  

Ministerstvo pôdohospodárstva v reakcii uviedlo, že ceny potravín sa riadia hlavne dopytom. Maloobchodné ceny majú v 

rukách konkrétni predajcovia a môžu ich zvýšiť len natoľko, koľko je spotrebiteľ ochotný zaplatiť. 
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Ľubomír BAJANÍK, moderátor  

Slovensko malo vlani najvyššie ceny mäsa, chleba a obilnín v rámci štátov Vyšehradskej skupiny. Napriek tomu patríme k 

lacnejším krajinám v Únii. Podľa rebríčka Eurostatu v roku 2019 boli obilniny a chlieb najdrahšie v Dánskum, najlacnejšie v 

Rumunsku. Slovenskí potravinári predpokladajú, že niektoré potraviny opäť zdražejú. 

 

Ivan TOMÁNEK, redaktor  

Pán Sergej sa venuje pekárenskému remeslu 30 rokov. V septembri to budú štyri roky, odkedy prevádzkuje malú remeselnú 

pekáreň v Bratislave. 

 

Sergej ŽUKOV, pekár  

V pekárenskom remesle je najdôležitejšia odmena, odmena za prácu, za poctivú prácu treba poctivo zaplatiť. Toto je 

najväčšia položka. Zvyšujú sa odvody a takisto zvyšujú sa ceny na suroviny, na služby. 

 

Ivan TOMÁNEK, redaktor  

Slováci platili vlani spomedzi krajín Vyšehradskej skupiny najviac za chlieb, obilniny či mäso. Podľa štatistík Eurostatu v 

rámci celej Európskej únie však patríme k tým lacnejším krajinám. 

 

Lenka BUCHLÁKOVÁ, analytička Slovenskej sporiteľne  

Pretože ten index vychádza aj z takej celkovej cenovej hladiny, čiže ten západ Európy je stále drahší ako stredná a východná 

Európa. 

 

Ivan TOMÁNEK, redaktor  

Pekári už viackrát upozorňovali na neúnosnú situáciu v odvetví. Zdá sa, že chlieb nebude lacnejší ani na budúci rok, práve 

naopak, ceny zrejme porastú. Dôvodom je úprava minimálnej mzdy na 623 EUR. 

 

Jana HOLÉCIOVÁ, hovorkyňa, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora  

Kým štát neprijímal žiadne sociálne balíčky, tak tie mzdové náklady boli na úrovni približne tridsiatich percent, dnes v 

súčasnosti aj s prispením sociálnych balíčkov aj zvyšujúcej sa mzdy sa náklady na mzdu pohybujú niekde na úrovni pod 50 

percent. 

 

Lenka BUCHLÁKOVÁ, analytička Slovenskej sporiteľne  

Na to pekári už dlhodobo upozorňovali, to znamená, že už nemáme 6-centový rožok, ale 7-centový a tá cena pečiva 
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dlhodobo teda narastá. 

 

Ivan TOMÁNEK, redaktor  

Potravinári nevylučujú ani zdražovanie bravčového mäsa. Ceny smerom nahor tlačí epidémia afrického moru ošípaných, 

ktorá na východe Slovenska zlikvidovala niekoľko chovov. 

 

Eva FORRAI, výkonná riaditeľka Zväzu spracovateľov mäsa  

Nedostatok živých ošípaných ako hlavnej suroviny pre potreby bitúnkov môže vyvolať nárast ich ceny, čo na úrovni 

spracovateľov bude potrebné premietnuť aj do cien vyrábaných produktov. 

 

Ivan TOMÁNEK, redaktor  

Ministerstvo pôdohospodárstva v reakcii uviedlo, že ceny potravín sa riadia predovšetkým záujmom spotrebiteľov. Potravinári 

by však privítali vyššie štátne podpory či obmedzenie lacných zahraničných dovozov. Ivan Tománek, RTVS. 

 


