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Nextina 

 

 

 

Pandémia praje tržbám veľkoplošných predajní Více na str. 12 

03.11.2020      Hospodárske noviny ~ Strana  10 ~ Monika Šuchová ~ Rubrika: Firmy & financie ~ Náklad: 14 250 ~ 

Predaných: 10 400 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 03.11.2020 00:02 ~ Čítanosť: 148 000 ~ Vydavateľ: MAFRA 

Slovakia, a. s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 1 272,29 € ~ GRP: 3,22  

 

Testovanie: SPPK: Agrosektor nehlási žiadne vážne výpadky vo výrobe potravín Více na str. 13 

02.11.2020      dnes24.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 02.11.2020 12:52 ~ RU za deň: 50 940 ~ RU za 

mesiac: 1 579 141 ~ Dosah: 14 663 154 ~ Vydavateľ: internet.sk a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 488,56 € ~ GRP: 1,11  

 

Ako po celoplošnom testovaní? Více na str. 14 

02.11.2020      sppk.sk ~ Jana Holéciová ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 02.11.2020 12:52 ~ RU za deň: 367 ~ 

RU za mesiac: 11 369 ~ Dosah: 367 ~ Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora ~ Zem: Slovensko 

~ AVE: 48,86 € ~ GRP: 0,01  

 

SPPK: Agrosektor nehlási žiadne vážne výpadky vo výrobe potravín Více na str. 14 

02.11.2020      openiazoch.zoznam.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 02.11.2020 12:52 ~ RU za deň: 10 727 ~ 

RU za mesiac: 332 535 ~ Dosah: 1 730 337 ~ Vydavateľ: Zoznam, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 586,27 € ~ GRP: 0,23  

 

SPPK: Agrosektor nehlási žiadne vážne výpadky vo výrobe potravín Více na str. 15 

02.11.2020      teraz.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 02.11.2020 12:52 ~ RU za deň: 23 339 ~ RU za 

mesiac: 723 497 ~ Dosah: 1 960 069 ~ Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 244,28 

€ ~ GRP: 0,51  

 

Agrosektor nehlási žiadne vážne výpadky vo výrobe potravín Více na str. 15 

02.11.2020      rno.sk ~ Malvína Gondová ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 03.11.2020 07:17 ~ RU za deň: 484 

~ RU za mesiac: 15 000 ~ Dosah: 484 ~ Vydavateľ: Profi Press SK, s. r. o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 146,57 € ~ GRP: 0,01  

 

Potravinári, ktorí mali najväčšie obavy z výpadkov ľudí po testovaní, komplikácie nehlásia Více na str. 16 

02.11.2020      dennikn.sk ~ Daniela Krajanová ~ Rubrika: Ekonomika ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 

02.11.2020 15:37 ~ RU za deň: 48 649 ~ RU za mesiac: 1 508 119 ~ Dosah: 30 420 243 ~ Vydavateľ: N Press, s.r.o. ~ 

Zem: Slovensko ~ AVE: 1 563,39 € ~ GRP: 1,06  

 

Testovanie: SPPK: Agrosektor nehlási žiadne vážne výpadky vo výrobe potravín Více na str. 17 

02.11.2020      Tasr ~ Rubrika: pdh ~ Náklad: 400 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 03.11.2020 07:17 ~ 

Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky ~ Zem: Slovensko  

 

Kevés a fertőzött a nagy cégeknél Více na str. 18 

03.11.2020      Új szó ~ Strana  3 ~ (mi, TASR) ~ Rubrika: Közélet ~ Náklad: 20 000 ~ Predaných: 14 850 ~ Infotyp: 

Nepomenované ~ Dátum importu: 03.11.2020 05:34 ~ Čítanosť: 64 000 ~ Vydavateľ: DUEL - PRESS, s.r.o ~ Zem: 

Slovensko ~ AVE: 1 253,08 € ~ GRP: 1,39  
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Kevés a fertőzött a nagy cégeknél Více na str. 18 

03.11.2020      ujszo.com ~ Molnár Iván ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 03.11.2020 07:20 ~ RU za deň: 9 807 

~ RU za mesiac: 304 017 ~ Dosah: 3 777 343 ~ Vydavateľ: DUEL - PRESS, s.r.o ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 292,37 € ~ 

GRP: 0,21  

 

Testovanie neodstavilo ani pekárov. Niektorí zamestnanci ho však odmietli Více na str. 20 

03.11.2020      pravda.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 03.11.2020 09:31 ~ RU za deň: 40 434 ~ RU za 

mesiac: 1 253 466 ~ Dosah: 31 785 227 ~ Vydavateľ: Perex, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 1 465,68 € ~ GRP: 0,88  

 

Firmy na Slovensku testovanie prežili, výpadky ich však obmedzujú Více na str. 20 

04.11.2020      hnonline.sk ~ Denisa Funtíková ~ Rubrika: Slovensko ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 

04.11.2020 01:07 ~ RU za deň: 57 402 ~ RU za mesiac: 1 779 461 ~ Dosah: 30 033 164 ~ Vydavateľ: MAFRA Slovakia, a. 

s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 1 465,68 € ~ GRP: 1,25  

 

Firmy testovanie prežili, výpadky ich obmedzujú Více na str. 21 

04.11.2020      Hospodárske noviny ~ Strana  1 ~ Denisa Funtíková ~ Rubrika: Titulná strana ~ Náklad: 14 250 ~ 

Predaných: 10 400 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 04.11.2020 05:19 ~ Čítanosť: 148 000 ~ Vydavateľ: MAFRA 

Slovakia, a. s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 1 569,73 € ~ GRP: 3,22  

 

Pekári celoplošné testovanie zvládli bez obmedzení Více na str. 22 

03.11.2020      retailmagazin.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 04.11.2020 06:42 ~ RU za deň: 56 ~ RU za 

mesiac: 1 750 ~ Dosah: 56 ~ Vydavateľ: RETAIL MEDIA Slovakia, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 117,24 € ~ GRP: 0,00  

 

SZPCC: Pre testovanie neprišlo u pekárov k obmedzeniam či prerušeniam výroby Více na str. 22 

03.11.2020      Tasr ~ Rubrika: pdh ~ Náklad: 400 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 04.11.2020 07:43 ~ 

Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky ~ Zem: Slovensko  

 

SZPCC: Pre testovanie neprišlo u pekárov k obmedzeniam či prerušeniam výroby Více na str. 23 

03.11.2020      dnes24.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 04.11.2020 07:43 ~ RU za deň: 50 940 ~ RU za 

mesiac: 1 579 141 ~ Dosah: 14 663 154 ~ Vydavateľ: internet.sk a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 488,56 € ~ GRP: 1,11  

 

Pre testovanie neprišlo u pekárov k obmedzeniam či prerušeniam výroby Více na str. 23 

03.11.2020      rno.sk ~ Malvína Gondová ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 04.11.2020 07:43 ~ RU za deň: 484 

~ RU za mesiac: 15 000 ~ Dosah: 484 ~ Vydavateľ: Profi Press SK, s. r. o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 146,57 € ~ GRP: 0,01  

 

Pre testovanie neprišlo u pekárov k obmedzeniam či prerušeniam výroby Více na str. 24 

03.11.2020      teraz.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 04.11.2020 07:43 ~ RU za deň: 23 339 ~ RU za 

mesiac: 723 497 ~ Dosah: 1 960 069 ~ Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 244,28 

€ ~ GRP: 0,51  

 

Názor pekárov na testovanie by si mal prečítať aj premiér: Po celoplošnej akcii hlásia výpadok 

zamestnancov 
Více na str. 24 

03.11.2020      cas.sk ~ TASR ~ Rubrika: Domáce správy ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 04.11.2020 07:43 ~ 

RU za deň: 63 423 ~ RU za mesiac: 1 966 106 ~ Dosah: 128 167 040 ~ Vydavateľ: FPD Media, a. s. ~ Zem: Slovensko ~ 

AVE: 1 563,39 € ~ GRP: 1,38  

 

Pekárom vypadli po celoplošnom testovaní niektorí zamestnanci, ale výrobu neprerušujú Více na str. 25 
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03.11.2020      webnoviny.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 04.11.2020 07:43 ~ RU za deň: 34 189 ~ RU za 

mesiac: 1 059 872 ~ Dosah: 4 603 046 ~ Vydavateľ: SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 

682,99 € ~ GRP: 0,74  

 

Pekárňam vypadlo po celoplošnom testovaní 3,5 % zamestnancov Více na str. 25 

03.11.2020      dennikslovensko.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 04.11.2020 07:43 ~ RU za deň: 1 255 ~ RU 

za mesiac: 38 912 ~ Dosah: 286 090 ~ Vydavateľ: Tribun media, a. s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 781,69 € ~ GRP: 0,03  

 

Pekárom vypadli po celoplošnom testovaní niektorí zamestnanci, ale výrobu neprerušujú Více na str. 26 

03.11.2020      hlavnydennik.sk ~ Igor Hraško ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 04.11.2020 07:43 ~ RU za deň: 

10 402 ~ RU za mesiac: 312 051 ~ Dosah: 1 737 143 ~ Vydavateľ: Hlavné štúdio, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 116,70 € ~ 

GRP: 0,23  

 

Minúta po minúte Více na str. 26 

04.11.2020      mnt.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 04.11.2020 10:54 ~ RU za deň: 16 315 ~ RU za mesiac: 

505 763 ~ Dosah: 2 971 231 ~ Vydavateľ: N Press, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 48,86 € ~ GRP: 0,35  

 

Obavy poľnohospodárov a potravinárov z celoplošného testovania sa nenaplnili Více na str. 27 

04.11.2020      tovarapredaj.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 04.11.2020 12:21 ~ RU za deň: 81 ~ RU za 

mesiac: 2 500 ~ Dosah: 81 ~ Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 146,57 € ~ GRP: 

0,00  

 

Agro: Výkonným riaditeľom zväzu pekárov bude Milan Lapšanský Více na str. 27 

04.11.2020      dnes24.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 04.11.2020 12:47 ~ RU za deň: 50 940 ~ RU za 

mesiac: 1 579 141 ~ Dosah: 14 663 154 ~ Vydavateľ: internet.sk a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 488,56 € ~ GRP: 1,11  

 

Výkonným riaditeľom zväzu pekárov bude Milan Lapšanský Více na str. 28 

04.11.2020      teraz.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 04.11.2020 13:16 ~ RU za deň: 23 339 ~ RU za 

mesiac: 723 497 ~ Dosah: 1 960 069 ~ Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 244,28 

€ ~ GRP: 0,51  

 

Nová posila vo vedení Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Více na str. 29 

04.11.2020      retailmagazin.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 05.11.2020 07:15 ~ RU za deň: 56 ~ RU za 

mesiac: 1 750 ~ Dosah: 56 ~ Vydavateľ: RETAIL MEDIA Slovakia, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 117,24 € ~ GRP: 0,00  

 

K pekárom prichádza M. Lapšanský, bývalý úradník agroministerstva Více na str. 29 

04.11.2020      polnoinfo.sk ~ Joskin Drakkar, Terasem Sejačka, Manitou Mlt Najkompaktnejší ~ Infotyp: Nepomenované ~ 

Dátum importu: 04.11.2020 14:25 ~ RU za deň: 112 ~ RU za mesiac: 3 500 ~ Dosah: 112 ~ Vydavateľ: Juraj Huba 

Poľnoprojekt ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 586,27 € ~ GRP: 0,00  

 

Novým šéfom Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov je Milan Lapšanský Více na str. 30 

04.11.2020      webnoviny.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 04.11.2020 14:40 ~ RU za deň: 34 189 ~ RU za 

mesiac: 1 059 872 ~ Dosah: 4 603 046 ~ Vydavateľ: SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 

682,99 € ~ GRP: 0,74  

 

Výkonným riaditeľom zväzu pekárov bude Milan Lapšanský Více na str. 30 

04.11.2020      rno.sk ~ Malvína Gondová ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 04.11.2020 14:56 ~ RU za deň: 484 

~ RU za mesiac: 15 000 ~ Dosah: 484 ~ Vydavateľ: Profi Press SK, s. r. o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 146,57 € ~ GRP: 0,01  

 

Výkonným riaditeľom zväzu pekárov sa stal Milan Lapšanský Více na str. 31 
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04.11.2020      trend.sk ~ TASR ~ Rubrika: Správy ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 04.11.2020 15:23 ~ RU za 

deň: 13 897 ~ RU za mesiac: 430 792 ~ Dosah: 2 576 610 ~ Vydavateľ: News and Media Holding a. s. ~ Zem: Slovensko ~ 

AVE: 879,41 € ~ GRP: 0,30  

 

Agro: Výkonným riaditelom zväzu pekárov bude Milan Lapšanský Více na str. 32 

04.11.2020      Tasr ~ Rubrika: pdh ~ Náklad: 400 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 05.11.2020 00:31 ~ 

Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky ~ Zem: Slovensko  

 

Potravinári s obavami Více na str. 32 

05.11.2020      Trend ~ Strana  55 ~ Zoltán Rácz ~ Rubrika: Agenda ~ Náklad: 12 600 ~ Predaných: 9 500 ~ Infotyp: 

Nepomenované ~ Dátum importu: 05.11.2020 05:15 ~ Vydavateľ: News and Media Holding a. s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 

1 656,23 €  

 

Banky budú môcť znížiť poplatky Více na str. 33 

05.11.2020      TV Markíza ~ Report  11 ~ Relácia: 19:00 Televízne noviny ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 

06.11.2020 05:27 ~ Prevádzkovateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 24 271,55 €  

 

V špajze nám chýba vlastný tovar Více na str. 34 

06.11.2020      Hospodárske noviny ~ Strana  11 ~ Vivien Cosculluela ~ Rubrika: Firmy & financie ~ Náklad: 14 250 ~ 

Predaných: 10 400 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 06.11.2020 00:02 ~ Čítanosť: 148 000 ~ Vydavateľ: MAFRA 

Slovakia, a. s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 4 418,61 € ~ GRP: 3,22  

 

Výkonným riaditeľom zväzu pekárov bude Milan Lapšanský Více na str. 36 

05.11.2020      tovarapredaj.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 05.11.2020 15:37 ~ RU za deň: 81 ~ RU za 

mesiac: 2 500 ~ Dosah: 81 ~ Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 146,57 € ~ GRP: 

0,00  

 

V špajze nám chýba vlastný tovar Více na str. 36 

06.11.2020      hnonline.sk ~ Vivien Cosculluela ~ Rubrika: Domáca ekonomika ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 

06.11.2020 01:07 ~ RU za deň: 57 402 ~ RU za mesiac: 1 779 461 ~ Dosah: 30 033 164 ~ Vydavateľ: MAFRA Slovakia, a. 

s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 1 465,68 € ~ GRP: 1,25  

 

Pre testovanie hrozia výpadky v zásobovaní, varujú potravinári Více na str. 39 

06.11.2020      pravda.sk ~ Michael Laitman, Vladimir Böhm ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 06.11.2020 11:00 

~ RU za deň: 40 434 ~ RU za mesiac: 1 253 466 ~ Dosah: 31 785 227 ~ Vydavateľ: Perex, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 

1 465,68 € ~ GRP: 0,88  

 

Potravinári: V pondelok hrozia výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami Více na str. 39 

06.11.2020      dnes24.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 06.11.2020 11:54 ~ RU za deň: 50 940 ~ RU za 

mesiac: 1 579 141 ~ Dosah: 14 663 154 ~ Vydavateľ: internet.sk a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 488,56 € ~ GRP: 1,11  

 

V pondelok hrozia výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami Více na str. 40 

06.11.2020      openiazoch.zoznam.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 06.11.2020 11:54 ~ RU za deň: 10 727 ~ 

RU za mesiac: 332 535 ~ Dosah: 1 730 337 ~ Vydavateľ: Zoznam, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 586,27 € ~ GRP: 0,23  

 

Slovensku v pondelok hrozia výpadky v zásobovaní potravinami Více na str. 41 

06.11.2020      info.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 06.11.2020 11:54 ~ RU za deň: 8 064 ~ RU za mesiac: 

250 000 ~ Dosah: 473 730 ~ Vydavateľ: Webtron s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 273,61 € ~ GRP: 0,18  

 

Potravinári: Hrozia výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami Více na str. 41 
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06.11.2020      teraz.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 06.11.2020 11:54 ~ RU za deň: 23 339 ~ RU za 

mesiac: 723 497 ~ Dosah: 1 960 069 ~ Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 244,28 

€ ~ GRP: 0,51  

 

V pondelok hrozia výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami Více na str. 42 

06.11.2020      trend.sk ~ TASR ~ Rubrika: Správy ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 06.11.2020 12:01 ~ RU za 

deň: 13 897 ~ RU za mesiac: 430 792 ~ Dosah: 2 576 610 ~ Vydavateľ: News and Media Holding a. s. ~ Zem: Slovensko ~ 

AVE: 879,41 € ~ GRP: 0,30  

 

Obavy ohľadne plošného testovania. V pondelok hrozia výpadky v zásobovaní potravinami Více na str. 43 

06.11.2020      hnonline.sk ~ TASR ~ Rubrika: Slovensko ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 06.11.2020 12:09 ~ 

RU za deň: 57 402 ~ RU za mesiac: 1 779 461 ~ Dosah: 30 033 164 ~ Vydavateľ: MAFRA Slovakia, a. s. ~ Zem: Slovensko 

~ AVE: 1 465,68 € ~ GRP: 1,25  

 

Obavy v súvislosti s plošným testovaním. V pondelok hrozia výpadky v zásobovaní potravinami Více na str. 44 

06.11.2020      hnonline.sk ~ TASR ~ Rubrika: Slovensko ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 06.11.2020 12:33 ~ 

RU za deň: 57 402 ~ RU za mesiac: 1 779 461 ~ Dosah: 30 033 164 ~ Vydavateľ: MAFRA Slovakia, a. s. ~ Zem: Slovensko 

~ AVE: 1 465,68 € ~ GRP: 1,25  

 

Potravinári: Hrozia výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami Více na str. 45 

06.11.2020      polnoinfo.sk ~ Joskin Drakkar, Terasem Sejačka, Manitou Mlt Najkompaktnejší ~ Infotyp: Nepomenované ~ 

Dátum importu: 06.11.2020 12:39 ~ RU za deň: 112 ~ RU za mesiac: 3 500 ~ Dosah: 112 ~ Vydavateľ: Juraj Huba 

Poľnoprojekt ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 586,27 € ~ GRP: 0,00  

 

PO VÍKENDE HROZIA VÝPADKY V ZÁSOBOVANÍ POTRAVINAMI Více na str. 46 

06.11.2020      extraplus.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 06.11.2020 12:50 ~ RU za deň: 2 275 ~ RU za 

mesiac: 70 528 ~ Dosah: 177 630 ~ Vydavateľ: Mayer media, s. r. o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 1 954,23 € ~ GRP: 0,05  

 

V pondelok hrozia výpadky v zásobovaní, tvrdia potravinári Více na str. 46 

06.11.2020      aktuality.sk ~ TASR ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 06.11.2020 12:50 ~ RU za deň: 49 462 ~ 

RU za mesiac: 1 533 331 ~ Dosah: 132 363 139 ~ Vydavateľ: Ringier Axel Springer SK a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 

1 563,39 € ~ GRP: 1,08  

 

V pondelok hrozia výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami Více na str. 47 

06.11.2020      rno.sk ~ Malvína Gondová ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 06.11.2020 12:59 ~ RU za deň: 484 

~ RU za mesiac: 15 000 ~ Dosah: 484 ~ Vydavateľ: Profi Press SK, s. r. o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 146,57 € ~ GRP: 0,01  

 

V pondelok hrozia výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami, tvrdia potravinári Více na str. 48 

06.11.2020      tvnoviny.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 06.11.2020 13:07 ~ RU za deň: 52 794 ~ RU za 

mesiac: 1 636 614 ~ Dosah: 14 885 282 ~ Vydavateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 488,56 

€ ~ GRP: 1,15  

 

Slovensku v pondelok hrozia výpadky v zásobovaní potravinami kvôli zákazu vychádzania pre 

pracovníkov bez testov na Covid-19 
Více na str. 48 

06.11.2020      infovojna.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 06.11.2020 15:36 ~ RU za deň: 18 499 ~ RU za 

mesiac: 573 465 ~ Dosah: 842 060 ~ Vydavateľ: INFO VOJNA o.z. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 341,99 € ~ GRP: 0,40  

 

Potravinári: V pondelok hrozia výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami Více na str. 49 
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06.11.2020      kosicednes.sk ~ TASR / ROČ Kontakt redakcia@kosicednes.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 

06.11.2020 21:05 ~ RU za deň: 12 110 ~ RU za mesiac: 375 417 ~ Dosah: 1 331 135 ~ Vydavateľ: KRATKY GLOBAL: 

PUBLISHING, družstvo ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 244,28 € ~ GRP: 0,26  

 

Potravinári: V pondelok hrozia výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami Více na str. 50 

06.11.2020      Tasr ~ Rubrika: pdh ~ Náklad: 400 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 07.11.2020 00:12 ~ 

Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky ~ Zem: Slovensko  

 

Budú po víkende prázdne regály? Hrozia výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami Více na str. 51 

07.11.2020      dnes24.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 07.11.2020 01:08 ~ RU za deň: 50 940 ~ RU za 

mesiac: 1 579 141 ~ Dosah: 14 663 154 ~ Vydavateľ: internet.sk a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 488,56 € ~ GRP: 1,11  

 

Hrozia vraj výpadky zásobovania Více na str. 52 

06.11.2020      TA3 ~ Report  5 ~ Relácia: 18:30 Hlavné správy ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 07.11.2020 

05:37 ~ Prevádzkovateľ: C.E.N. s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 6 949,28 €  

 

Potravinári: Hrozia výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami Více na str. 53 

07.11.2020      zivotpo.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 07.11.2020 18:52 ~ RU za deň: 42 ~ RU za mesiac: 

1 300 ~ Dosah: 42 ~ Vydavateľ: Peter Cirjak - Essox ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 73,30 € ~ GRP: 0,00  

 

Potravinári varujú: Druhé kolo testovania nám môže narobiť problémy s rozvozom tovaru Více na str. 53 

08.11.2020      hlavnydennik.sk ~ Jozef Uhlárik ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 08.11.2020 15:12 ~ RU za deň: 

10 402 ~ RU za mesiac: 312 051 ~ Dosah: 1 737 143 ~ Vydavateľ: Hlavné štúdio, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 116,70 € ~ 

GRP: 0,23  

 

Možné výpadky v potravinárstve Více na str. 54 

06.11.2020      TA3 ~ Report  3 ~ Relácia: 15:00 Správy TA3 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 09.11.2020 07:18 

~ Prevádzkovateľ: C.E.N. s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 1 423,80 €  

 

Hrozia výpadky v zásobovaní Více na str. 55 

06.11.2020      Rádio Lumen ~ Report  2 ~ Relácia: 17:30 Infolumen ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 

09.11.2020 07:18 ~ Počúvanosť: 98 700 ~ Prevádzkovateľ: Rádio Lumen ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 154,39 € ~ GRP: 2,15  

 

Obavy pekárov sa nenaplnili Více na str. 55 

09.11.2020      Rádio Regina ~ Report  1 ~ Relácia: 14:00 Správy ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 10.11.2020 

07:27 ~ Počúvanosť: 268 176 ~ Prevádzkovateľ: Slovenský rozhlas ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 396,64 € ~ GRP: 5,83  

 

Testovanie: Obavy pekárov z víkendového celoplošného testovania sa nepotvrdili Více na str. 55 

09.11.2020      dnes24.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 10.11.2020 07:27 ~ RU za deň: 50 940 ~ RU za 

mesiac: 1 579 141 ~ Dosah: 14 663 154 ~ Vydavateľ: internet.sk a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 488,56 € ~ GRP: 1,11  

 

Obavy pekárov z víkendového testovania sa nepotvrdili Více na str. 56 

09.11.2020      sme.sk ~ TASR ~ Rubrika: Slovensko ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 10.11.2020 07:27 ~ RU 

za deň: 81 958 ~ RU za mesiac: 2 540 706 ~ Dosah: 112 501 907 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 

1 465,68 € ~ GRP: 1,78  

 

Obavy pekárov z víkendového celoplošného testovania sa nepotvrdilo Více na str. 56 

09.11.2020      teraz.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 10.11.2020 07:27 ~ RU za deň: 23 339 ~ RU za 

mesiac: 723 497 ~ Dosah: 1 960 069 ~ Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 244,28 

€ ~ GRP: 0,51  
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Minúta po minúte Více na str. 57 

09.11.2020      mnt.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 10.11.2020 07:27 ~ RU za deň: 16 315 ~ RU za mesiac: 

505 763 ~ Dosah: 2 971 231 ~ Vydavateľ: N Press, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 48,86 € ~ GRP: 0,35  

 

Obavy pekárov z víkendového celoplošného testovania sa nepotvrdili Více na str. 57 

09.11.2020      openiazoch.zoznam.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 10.11.2020 07:27 ~ RU za deň: 10 727 ~ 

RU za mesiac: 332 535 ~ Dosah: 1 730 337 ~ Vydavateľ: Zoznam, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 586,27 € ~ GRP: 0,23  

 

Testovanie: Obavy pekárov z víkendového celoplošného testovania sa nepotvrdili Více na str. 57 

09.11.2020      Tasr ~ Rubrika: pdh ~ Náklad: 400 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 10.11.2020 07:27 ~ 

Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky ~ Zem: Slovensko  

 

Na čo si zarobíme rýchlejšie? Více na str. 58 

13.11.2020      Nový Čas ~ Strana  2 ~ jm ~ Rubrika: Téma dňa ~ Náklad: 111 300 ~ Predaných: 71 750 ~ Infotyp: 

Nepomenované ~ Dátum importu: 13.11.2020 05:34 ~ Čítanosť: 631 000 ~ Vydavateľ: Ringier Axel Springer SK a.s. ~ Zem: 

Slovensko ~ AVE: 22 029,79 € ~ GRP: 13,72  

 

Na televízor sme robili 4 mesiace, teraz 11 dní Více na str. 60 

16.11.2020      Plus jeden deň ~ Strana  2 ~ mz ~ Rubrika: Aktuálne ~ Náklad: 55 350 ~ Predaných: 36 700 ~ Infotyp: 

Nepomenované ~ Dátum importu: 16.11.2020 00:30 ~ Čítanosť: 276 000 ~ Vydavateľ: News and Media Holding a. s. ~ 

Zem: Slovensko ~ AVE: 6 239,09 € ~ GRP: 6,00  

 

Vyššie ceny i platy. Život sa od revolúcie zlepšil Více na str. 61 

16.11.2020      Pravda ~ Strana  1 ~ Eva Frantová ~ Rubrika: Titulná strana ~ Náklad: 54 046 ~ Infotyp: Nepomenované ~ 

Dátum importu: 16.11.2020 00:02 ~ Čítanosť: 270 000 ~ Vydavateľ: Perex, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 5 757,25 € ~ 

GRP: 5,87  

 

VEĽKÉ POROVNANIE cien z novembra 1989 a dnes: Na chlieb robíme o 6 minút dlhšie! Více na str. 63 

16.11.2020      pluska.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 16.11.2020 06:28 ~ RU za deň: 49 130 ~ RU za 

mesiac: 1 523 022 ~ Dosah: 117 334 936 ~ Vydavateľ: News and Media Holding a. s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 879,41 € ~ 

GRP: 1,07  

 

Kupujeme menej chleba: Trend poklesu spotreby nastal od roku 2006 Více na str. 63 

16.11.2020      openiazoch.zoznam.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 16.11.2020 10:25 ~ RU za deň: 10 727 ~ 

RU za mesiac: 332 535 ~ Dosah: 1 730 337 ~ Vydavateľ: Zoznam, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 586,27 € ~ GRP: 0,23  

 

Chleba jeme menej, letí skôr pečivo. Ako sa od revolúcie zmenili pekárne? Více na str. 65 

17.11.2020      pravda.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 17.11.2020 10:07 ~ RU za deň: 40 434 ~ RU za 

mesiac: 1 253 466 ~ Dosah: 31 785 227 ~ Vydavateľ: Perex, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 1 465,68 € ~ GRP: 0,88  

 

Prieskum: Na raňajky nám nesmie chýbať chlieb a pečivo Více na str. 66 

17.11.2020      pravda.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 17.11.2020 11:26 ~ RU za deň: 40 434 ~ RU za 

mesiac: 1 253 466 ~ Dosah: 31 785 227 ~ Vydavateľ: Perex, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 1 465,68 € ~ GRP: 0,88  

 

Slovenské pekárenské odvetvie sa od Nežnej revolúcie výrazne zmenilo Více na str. 67 

17.11.2020      teraz.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 17.11.2020 11:49 ~ RU za deň: 23 339 ~ RU za 

mesiac: 723 497 ~ Dosah: 1 960 069 ~ Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 244,28 

€ ~ GRP: 0,51  
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Agro: Slovenské pekárenské odvetvie sa od Nežnej revolúcie výrazne zmenilo Více na str. 68 

17.11.2020      dnes24.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 17.11.2020 16:00 ~ RU za deň: 50 940 ~ RU za 

mesiac: 1 579 141 ~ Dosah: 14 663 154 ~ Vydavateľ: internet.sk a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 488,56 € ~ GRP: 1,11  

 

Chleba jeme menej, obľúbené je pečivo. Ako sa od revolúcie zmenili pekárne? Více na str. 69 

17.11.2020      kosicednes.sk ~ TASR / ROČ Kontakt redakcia@kosicednes.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 

17.11.2020 20:10 ~ RU za deň: 12 110 ~ RU za mesiac: 375 417 ~ Dosah: 1 331 135 ~ Vydavateľ: KRATKY GLOBAL: 

PUBLISHING, družstvo ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 244,28 € ~ GRP: 0,26  

 

Agro: Slovenské pekárenské odvetvie sa od Nežnej revolúcie výrazne zmenilo Více na str. 70 

17.11.2020      Tasr ~ Rubrika: pdh ~ Náklad: 400 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 18.11.2020 00:14 ~ 

Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky ~ Zem: Slovensko  

 

Slovenské pekárenské odvetvie prešlo po Nežnej revolúcii zmenou, pekári vidia výrazné rozdiely Více na str. 70 

17.11.2020      webnoviny.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 18.11.2020 05:40 ~ RU za deň: 34 189 ~ RU za 

mesiac: 1 059 872 ~ Dosah: 4 603 046 ~ Vydavateľ: SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 

682,99 € ~ GRP: 0,74  

 

Lassan leszokunk a kenyérről Více na str. 71 

18.11.2020      Új szó ~ Strana  5 ~ (TASR) ~ Rubrika: Gazdaság és fogyasztók ~ Náklad: 20 000 ~ Predaných: 14 850 ~ 

Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 18.11.2020 07:23 ~ Čítanosť: 64 000 ~ Vydavateľ: DUEL - PRESS, s.r.o ~ Zem: 

Slovensko ~ AVE: 569,58 € ~ GRP: 1,39  

 

Slovenské pekárenské odvetvie prešlo po Nežnej revolúcii zmenou, pekári vidia výrazné rozdiely Více na str. 72 

18.11.2020      hlavnydennik.sk ~ Igor Hraško Sita ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 19.11.2020 07:35 ~ RU za 

deň: 10 402 ~ RU za mesiac: 312 051 ~ Dosah: 1 737 143 ~ Vydavateľ: Hlavné štúdio, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 

116,70 € ~ GRP: 0,23  

 

Slovenské pekárenské odvetvie sa od Nežnej revolúcie výrazne zmenilo Více na str. 72 

18.11.2020      rno.sk ~ Malvína Gondová ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 18.11.2020 09:21 ~ RU za deň: 484 

~ RU za mesiac: 15 000 ~ Dosah: 484 ~ Vydavateľ: Profi Press SK, s. r. o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 146,57 € ~ GRP: 0,01  

 

Priemerný Slovák raz rok zje 34 chlebov Více na str. 73 

18.11.2020      hlavnespravy.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 18.11.2020 12:32 ~ RU za deň: 100 174 ~ RU 

za mesiac: 3 105 390 ~ Dosah: 4 030 000 ~ Vydavateľ: HEURÉKA EVOLUTION, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 977,12 € 

~ GRP: 2,18  

 

Spotreba chleba klesá. Ako sa od revolúcie zmenili pekárne? Více na str. 74 

18.11.2020      tovarapredaj.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 18.11.2020 14:07 ~ RU za deň: 81 ~ RU za 

mesiac: 2 500 ~ Dosah: 81 ~ Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 146,57 € ~ GRP: 

0,00  

 

Ako sa zmenilo slovenské pekárenské odvetvie od Nežnej revolúcie? Více na str. 75 

18.11.2020      retailmagazin.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 18.11.2020 18:52 ~ RU za deň: 56 ~ RU za 

mesiac: 1 750 ~ Dosah: 56 ~ Vydavateľ: RETAIL MEDIA Slovakia, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 117,24 € ~ GRP: 0,00  

 

Lassan leszokunk a kenyérről Více na str. 76 

18.11.2020      ujszo.com ~ ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 19.11.2020 07:35 ~ RU 

za deň: 9 807 ~ RU za mesiac: 304 017 ~ Dosah: 3 777 343 ~ Vydavateľ: DUEL - PRESS, s.r.o ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 

292,37 € ~ GRP: 0,21  
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Ľudstvo sa čoraz viac rozrastá. Budeme mať čo jesť? Více na str. 76 

20.11.2020      aktuality.sk ~ Miro Grman ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 20.11.2020 00:22 ~ RU za deň: 

49 462 ~ RU za mesiac: 1 533 331 ~ Dosah: 132 363 139 ~ Vydavateľ: Ringier Axel Springer SK a.s. ~ Zem: Slovensko ~ 

AVE: 1 563,39 € ~ GRP: 1,08  

 

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, Více na str. 78 

23.11.2020      MY Noviny stredného Považia ~ Strana  11 ~ Rubrika: Inzercia ~ Náklad: 4 400 ~ Infotyp: Nepomenované ~ 

Dátum importu: 24.11.2020 00:01 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 902,09 €  

 

Ďalší list predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi Více na str. 79 

23.11.2020      MY Noviny stredného Považia ~ Strana  11 ~ Rubrika: Inzercia ~ Náklad: 4 400 ~ Infotyp: Nepomenované ~ 

Dátum importu: 24.11.2020 00:01 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 576,61 €  

 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora Více na str. 80 

23.11.2020      MY Nitrianske noviny ~ Strana  9 ~ Rubrika: Inzercia ~ Náklad: 31 225 ~ Predaných: 23 963 ~ Infotyp: 

Nepomenované ~ Dátum importu: 24.11.2020 00:01 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 1 610,09 €  

 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora Více na str. 83 

23.11.2020      MY Trnavské noviny ~ Strana  32 ~ Rubrika: Inzercia ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 

24.11.2020 00:01 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 1 514,45 €  

 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora Více na str. 85 

23.11.2020      MY Trenčianske noviny ~ Strana  11 ~ Rubrika: Inzercia ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 

24.11.2020 00:01 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 1 347,86 €  

 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora Více na str. 88 

23.11.2020      MY Týždenník pre Záhorie ~ Strana  32 ~ Rubrika: Inzercia ~ Náklad: 4 907 ~ Predaných: 3 846 ~ Infotyp: 

Nepomenované ~ Dátum importu: 24.11.2020 00:01 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 1 157,50 €  

 

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, Více na str. 91 

23.11.2020      MY Hornonitrianske noviny ~ Strana  11 ~ Rubrika: Inzercia ~ Náklad: 7 343 ~ Predaných: 5 904 ~ Infotyp: 

Nepomenované ~ Dátum importu: 24.11.2020 00:01 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 880,05 €  

 

Ďalší list predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi Více na str. 92 

23.11.2020      MY Hornonitrianske noviny ~ Strana  11 ~ Rubrika: Inzercia ~ Náklad: 7 343 ~ Predaných: 5 904 ~ Infotyp: 

Nepomenované ~ Dátum importu: 24.11.2020 00:01 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 576,47 €  

 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora Více na str. 93 

23.11.2020      MY Žilinské noviny ~ Strana  35 ~ Rubrika: Inzercia ~ Náklad: 13 586 ~ Predaných: 11 435 ~ Infotyp: 

Nepomenované ~ Dátum importu: 24.11.2020 00:01 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 1 241,72 €  

 

Ako ľudia SNS vyvádzali peniaze z národného výstaviska: cez rezanie stromov, gastroprívesy a 

delenie stavebných zákaziek 
Více na str. 96 

24.11.2020      dennikn.sk ~ Vladimír Šnídl ~ Rubrika: Ekonomika ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 24.11.2020 

13:28 ~ RU za deň: 48 649 ~ RU za mesiac: 1 508 119 ~ Dosah: 30 420 243 ~ Vydavateľ: N Press, s.r.o. ~ Zem: Slovensko 

~ AVE: 1 563,39 € ~ GRP: 1,06  

 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora Více na str. 99 
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24.11.2020      MY Noviny Žiarskej kotliny ~ Strana  14 ~ Náklad: 4 985 ~ Predaných: 3 970 ~ Infotyp: Nepomenované ~ 

Dátum importu: 25.11.2020 00:01 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 1 152,44 €  

 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora Více na str. 101 

24.11.2020      MY Topoľčianske noviny ~ Strana  7 ~ Rubrika: Inzercia ~ Náklad: 5 322 ~ Predaných: 4 070 ~ Infotyp: 

Nepomenované ~ Dátum importu: 25.11.2020 00:01 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 982,43 €  

 

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, Více na str. 104 

24.11.2020      MY Turčianske noviny ~ Strana  18 ~ Rubrika: Inzercia ~ Náklad: 11 700 ~ Predaných: 9 842 ~ Infotyp: 

Nepomenované ~ Dátum importu: 25.11.2020 00:01 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 1 748,52 €  

 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora Více na str. 106 

24.11.2020      MY Liptovské noviny ~ Strana  26 ~ Rubrika: KAMNA VYSOKÚŠKOLU ~ Náklad: 7 157 ~ Predaných: 5 703 

~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 25.11.2020 00:01 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 

1 514,81 €  

 

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA A POTRAVINÁRSKA KOMORA Více na str. 109 

24.11.2020      MY Banskobystrické noviny ~ Strana  14 ~ Rubrika: Trh práce a vzdelávanie ~ Náklad: 30 000 ~ Infotyp: 

Nepomenované ~ Dátum importu: 25.11.2020 00:01 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 1 566,94 €  

 

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA A POTRAVINÁRSKA KOMORA Více na str. 112 

24.11.2020      MY Zvolensko-podpolianske noviny ~ Strana  14 ~ Rubrika: Inzercia ~ Náklad: 9 043 ~ Predaných: 6 797 ~ 

Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 25.11.2020 00:01 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 

1 542,30 €  

 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora Více na str. 115 

24.11.2020      MY Oravské noviny ~ Strana  26 ~ Rubrika: Inzercia ~ Náklad: 10 850 ~ Predaných: 8 235 ~ Infotyp: 

Nepomenované ~ Dátum importu: 25.11.2020 00:01 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 1 531,25 €  

 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora Více na str. 118 

24.11.2020      MY Kysucké noviny ~ Strana  11 ~ Náklad: 9 392 ~ Predaných: 6 988 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum 

importu: 25.11.2020 00:01 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 1 118,74 €  

 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora Více na str. 120 

24.11.2020      MY Novohradské noviny ~ Strana  14 ~ Náklad: 13 713 ~ Predaných: 10 217 ~ Infotyp: Nepomenované ~ 

Dátum importu: 25.11.2020 00:01 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 1 517,29 €  

 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora Více na str. 123 

24.11.2020      MY Horehronie ~ Strana  14 ~ Rubrika: Inzercia ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 25.11.2020 

00:02 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 487,25 €  

 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora Více na str. 125 

24.11.2020      MY Prešovské noviny ~ Strana  29 ~ Rubrika: Inzercia ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 

25.11.2020 00:02 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 608,54 €  

 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora Více na str. 128 

24.11.2020      MY Noviny východu ~ Strana  29 ~ Rubrika: Inzercia ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 25.11.2020 

00:02 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 1 497,41 €  
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Slovenské pekárenské odvetvie sa od Nežnej revolúcie výrazne zmenilo Více na str. 131 

25.11.2020      priemyseldnes.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 26.11.2020 05:18 ~ RU za deň: 40 ~ RU za 

mesiac: 1 250 ~ Dosah: 40 ~ Vydavateľ: BUSINESS MEDIA, spol. s r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 486,27 € ~ GRP: 0,00  

 

Poľnohospodári a potravinári žiadajú pomoc pri riešení nezdravého stavu sektora Více na str. 131 

25.11.2020      Roľnícke noviny ~ Strana  6 ~ Rubrika: Agrárna samospráva ~ Náklad: 8 922 ~ Predaných: 6 082 ~ Infotyp: 

Nepomenované ~ Dátum importu: 27.11.2020 03:19 ~ Vydavateľ: Profi Press, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 694,34 €  

 
Celé znenie článku 
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MALOOBCHOD Ľudia zmenili svoje správanie a radšej nakúpia viac na jednom mieste. Na odbyt idú najmä trvanlivé 

produkty.  

 

Bratislava – Návšteva supermarketu sa ešte na jar mohla zdať ako úplne bežná a jednoduchá vec. Pod ťažobou pandémie 

sa však zmenili tie najzákladnejšie veci. Bez rúška a dezinfikovaných rúk už nie je možné ani vstúpiť do predajne. Okrem 

dodržiavania rozstupov pripomína realitu aj plexisklo medzi zákazníkom a zamestnancom pri pokladnici. Napriek tomu 

zákazníkov to od návštevy neodrádza, práve naopak.  

Nešpecializované predajne ako jediné od vypuknutia koronavírusu zaznamenávajú neustály rast tržieb. „Práve 

hypermarketom a supermarketom tržby od vypuknutia pandémie neklesli ani raz. V období marec až august 2020 priemerne 

utŕžili medziročne o šesť percent viac,“ informovala HN Eva Sadovská, analytička WOOD & Company. Zmeny správania 

Dôvodom je najmä to, že spotrebitelia začali nakupovať menej často, no vo väčších množstvách. Navštívia preto radšej jednu 

veľkú predajňu než viacero špecializovaných. Naďalej robia pandemické nákupy, uprednostňujú však trvanlivé potraviny. „V 

prvom rade nakupujú cestoviny, konzervy, dehydrované potraviny, ale aj mliečne produkty alebo pečivo,“ povedal analytik 

obchodu Ľubomír Drahovský.  

Za plnšie nákupné košíky, samozrejme, ľudia nechajú v obchodoch viac peňazí. „Podľa našich odhadov je realizovaný nákup 

priemerne o 20 až 25 percent väčší ako v období pred pandémiou,“ hovorí Sadovská. Zmenil sa nielen objem, ale aj obsah 

toho, čo ľudia odnášajú z obchodov domov. „V prípade potravín, zrejme aj v snahe ušetriť, preferovali počas uplynulých 

mesiacov lacnejšie varianty pred tými luxusnejšími,“ dodáva.  

Viac konzerv, menej ovocia Najväčší „nával“ v obchodoch je najmä v závere pracovného týždňa. „Ľudia robia veľké nákupy 

hlavne vo štvrtok a v piatok, víkendy sú pokojnejšie. Veľký záujem je o šunky a salámy z pultov,“ povedala hovorkyňa 

spoločnosti Billa Kvetoslava Kirchnerová. Naopak, spotrebitelia vo veľkom prestali nakupovať čerstvé potraviny. „Zásobujú sa 

potravinami s dlhšou zárukou. Horšie je to so zeleninou, s ovocím alebo kvetmi. Riešime to akciami,“ uviedol hovorca siete 

Lidl Tomáš Bezák.  

Problém z jari, keď bol zo začiatku problém s nedostatkovým tovarom ako droždie alebo múka, by sa už nemal zopakovať. 

Super- a hypermarkety potvrdzujú dostatok zásob a neočakávajú podobnú situáciu ako na začiatku pandémie. „Zásoby 

potravín, drogérie a ďalších výrobkov v našich distribučných centrách sú dostatočné. Priebežne pokračuje ich plynulé 

dopĺňanie,“ povedal hovorca Tesca Peter Steigauf. Potravinové reťazce sa prispôsobujú veľkým počtom nakupujúcich aj 

ochranou zamestnancov. „Je našou prioritou chrániť ich. Preto sme všetkým nad 65 rokov umožnili zostať doma s náhradou 

mzdy vo výške sto percent ich priemerného zárobku,“ informovala hovorkyňa reťazca Kaufland Lucia Vargová. Ceny sa 

nerozhýbali Ceny potravín všetky možné zmeny, ktoré pandémia priniesla, ovplyvnili len minimálne. V porovnaní s minulým 

rokom sú podľa údajov Štatistického úradu vyššie o 0,1 percenta. V septembri v porovnaní s augustom 2020 dokonca klesli o 

0,5 percenta. Pokles cien sa najviac odrazil na ovocí, ktoré zlacnelo o 1,6 percenta. Cena zeleniny je medzimesačne nižšia o 

0,7 percenta a v porovnaní s minulým rokom dokonca o 10,6 percenta. Klesla aj cena za chlieb, obilniny a živočíšne 

produkty.  

 

Realizovaný nákup je priemerne o 20 až 25 percent väčší ako v období pred pandémiou. Eva Sadovská, analytička WOOD & 

Company  
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Bratislava 2. novembra (TASR) - Poľnohospodári a potravinári nehlásia po plošnom celoštátnom testovaní na nový 

koronavírus žiadne vážne výpadky vo výrobe potravín.  

 

Uviedla to pre TASR po bleskovom prieskume medzi členmi komory Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej 

poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).  

Zdôraznila, že poľnohospodári a potravinári mali už pred celoplošným testovaním pripravené viaceré scenáre, ktoré mali 

zabezpečiť plynulú výrobu potravín aj napriek možnému väčšiemu výpadku zamestnancov. Realita je dnes taká, že k 

žiadnym masívnym problémom v agropotravinárstve neprišlo a poľnohospodári a potravinári vedia zabezpečiť chod svojich 

potravinárskych firiem a poľnohospodárskych podnikov bez výraznejších problémov.  

Pokiaľ boli niektorí zamestnanci pozitívni, tak podľa Holéciovej zostali doma. Ich výpadok v práci nahradili firmy dočasným 

presunom zamestnancov z iných pracovných pozícií. Z pondelkového prieskumu SPPK podľa hovorkyne vyplýva, že bez 

výraznejších problémov fungujú napríklad hydinári, výrobcovia cukru, chovatelia dojníc, pekári.  

"Naši pekári sa pre istotu pripravili aj na väčšie výpadky zamestnancov. Odhadli, že do práce pre karanténu nenastúpilo asi 

1,5 % ľudí. Toto množstvo vedia bez problémov nahradiť, aj naďalej tak chlieb a pečivo vyrábame bez obmedzení a plynulo," 

informovala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová.  

Holéciová dodala, že podľa Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Humennom vo väčšine podnikov 

neprišlo k vážnym obmedzeniam. Pozitívnych pracovníkov v živočíšnej výrobe nahradili ich kolegovia z rastlinnej výroby. 

Presun síce spomalí priebeh poľných prác, ale zabezpečenie živočíšnej výroby je prvoradé a neodkladné.  

jal pop  

Zdroj: TASR 

https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/testovanie-sppk-agrosektor-nehlasi-ziadne-vazne-vypadky-vo-vyrobe-potravin-140347 
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Zodpovedná príprava pred testovaním, minimálne problémy po ňom. Poľnohospodári a potravinári mali už pred celoplošným 

testovaním pripravené viaceré scenáre, ktoré mali zabezpečiť plynulú výrobu potravín aj napriek možnému väčšiemu 

výpadku zamestnancov.  

 

Realita je dnes taká, že k žiadnym masívnym problémom v agropotravinárstve nedošlo a poľnohospodári a potravinári vedia 

zabezpečiť chod svojich potravinárskych firiem a poľnohospodárskych podnikov bez výraznejších problémov.  

Pokiaľ boli niektorí zamestnanci pozitívni, tak ostali automaticky doma. Ich výpadok v práci nahradili firmy dočasným 

presunom zamestnancov z iných pracovných pozícií. Z dnešného prieskumu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej 

komory vyplýva, že bez výraznejších problémov fungujú napríklad hydinári, producenti cukru, chovatelia dojníc, pekári. „Naši 

pekári sa pre istotu pripravili aj na väčšie výpadky zamestnancov. Dnes odhadli, že do práce pre karanténu nenastúpilo cca. 

1,5% ľudí. Toto množstvo vedia bez problémov nahradiť, aj naďalej tak chlieb a pečivo vyrábame bez obmedzení a plynulo“, 

informuje predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová /zväz je členom 

Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory/.  

Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora v Humennom informovala, že vo väčšine podnikov nedošlo k vážnym 

obmedzeniam. Pozitívnych pracovníkov v živočíšnej výrobe nahradili ich kolegovia z rastlinnej výroby. Presun síce spomalí 

priebeh poľných prác, ale zabezpečenie živočíšnej výroby je prvoradé a neodkladné. 

http://www.sppk.sk/clanok/3579 

 
 
  

SPPK: Agrosektor nehlási žiadne vážne výpadky vo výrobe potravín 

https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/testovanie-sppk-agrosektor-nehlasi-ziadne-vazne-vypadky-vo-vyrobe-potravin-140347
http://www.sppk.sk/clanok/3579
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Poľnohospodári a potravinári nehlásia po plošnom celoštátnom testovaní na nový koronavírus žiadne vážne výpadky vo 

výrobe potravín.  

 

Poľnohospodári a potravinári nehlásia po plošnom celoštátnom testovaní na nový koronavírus žiadne vážne výpadky vo 

výrobe potravín. Uviedla to pre TASR po bleskovom prieskume medzi členmi komory Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej 

poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).  

Zdôraznila, že poľnohospodári a potravinári mali už pred celoplošným testovaním pripravené viaceré scenáre, ktoré mali 

zabezpečiť plynulú výrobu potravín aj napriek možnému väčšiemu výpadku zamestnancov. Realita je dnes taká, že k 

žiadnym masívnym problémom v agropotravinárstve neprišlo a poľnohospodári a potravinári vedia zabezpečiť chod svojich 

potravinárskych firiem a poľnohospodárskych podnikov bez výraznejších problémov.  

Pokiaľ boli niektorí zamestnanci pozitívni, tak podľa Holéciovej zostali doma. Ich výpadok v práci nahradili firmy dočasným 

presunom zamestnancov z iných pracovných pozícií. Z pondelkového prieskumu SPPK podľa hovorkyne vyplýva, že bez 

výraznejších problémov fungujú napríklad hydinári, výrobcovia cukru, chovatelia dojníc, pekári.  

"Naši pekári sa pre istotu pripravili aj na väčšie výpadky zamestnancov. Odhadli, že do práce pre karanténu nenastúpilo asi 

1,5 % ľudí. Toto množstvo vedia bez problémov nahradiť, aj naďalej tak chlieb a pečivo vyrábame bez obmedzení a plynulo," 

informovala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová.  

Holéciová dodala, že podľa Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Humennom vo väčšine podnikov 

neprišlo k vážnym obmedzeniam. Pozitívnych pracovníkov v živočíšnej výrobe nahradili ich kolegovia z rastlinnej výroby. 

Presun síce spomalí priebeh poľných prác, ale zabezpečenie živočíšnej výroby je prvoradé a neodkladné. 

https://openiazoch.zoznam.sk/cl/207594/SPPK-Agrosektor-nehlasi-ziadne-vazne-vypadky-vo-vyrobe-potravin 
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Podľa Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Humennom vo väčšine podnikov neprišlo k vážnym 

obmedzeniam.  

 

Bratislava 2. novembra (TASR) - Poľnohospodári a potravinári nehlásia po plošnom celoštátnom testovaní na nový 

koronavírus žiadne vážne výpadky vo výrobe potravín. Uviedla to pre TASR po bleskovom prieskume medzi členmi komory 

Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).  

Zdôraznila, že poľnohospodári a potravinári mali už pred celoplošným testovaním pripravené viaceré scenáre, ktoré mali 

zabezpečiť plynulú výrobu potravín aj napriek možnému väčšiemu výpadku zamestnancov. Realita je dnes taká, že k 

žiadnym masívnym problémom v agropotravinárstve neprišlo a poľnohospodári a potravinári vedia zabezpečiť chod svojich 

potravinárskych firiem a poľnohospodárskych podnikov bez výraznejších problémov.  

Pokiaľ boli niektorí zamestnanci pozitívni, tak podľa Holéciovej zostali doma. Ich výpadok v práci nahradili firmy dočasným 

presunom zamestnancov z iných pracovných pozícií. Z pondelkového prieskumu SPPK podľa hovorkyne vyplýva, že bez 

výraznejších problémov fungujú napríklad hydinári, výrobcovia cukru, chovatelia dojníc, pekári.  

"Naši pekári sa pre istotu pripravili aj na väčšie výpadky zamestnancov. Odhadli, že do práce pre karanténu nenastúpilo asi 

1,5 % ľudí. Toto množstvo vedia bez problémov nahradiť, aj naďalej tak chlieb a pečivo vyrábame bez obmedzení a plynulo," 

informovala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová.  

Holéciová dodala, že podľa Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Humennom vo väčšine podnikov 

neprišlo k vážnym obmedzeniam. Pozitívnych pracovníkov v živočíšnej výrobe nahradili ich kolegovia z rastlinnej výroby. 

Presun síce spomalí priebeh poľných prác, ale zabezpečenie živočíšnej výroby je prvoradé a neodkladné. 

https://www.teraz.sk/ekonomika/testovanie-sppk-agrosektor-nehlasi-z/504763-clanok.html 
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Poľnohospodári a potravinári nehlásia po plošnom celoštátnom testovaní na nový koronavírus žiadne vážne výpadky vo 

výrobe potravín. Uviedla to pre TASR po bleskovom prieskume medzi členmi komory Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej 

poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).  

 

Zdôraznila, že poľnohospodári a potravinári mali už pred celoplošným testovaním pripravené viaceré scenáre, ktoré mali 

zabezpečiť plynulú výrobu potravín aj napriek možnému väčšiemu výpadku zamestnancov. Realita je dnes taká, že k 

žiadnym masívnym problémom v agropotravinárstve neprišlo a poľnohospodári a potravinári vedia zabezpečiť chod svojich 

potravinárskych firiem a poľnohospodárskych podnikov bez výraznejších problémov.  

Pokiaľ boli niektorí zamestnanci pozitívni, tak podľa Holéciovej zostali doma. Ich výpadok v práci nahradili firmy dočasným 

presunom zamestnancov z iných pracovných pozícií. Z pondelkového prieskumu SPPK podľa hovorkyne vyplýva, že bez 

výraznejších problémov fungujú napríklad hydinári, výrobcovia cukru, chovatelia dojníc, pekári.  

„Naši pekári sa pre istotu pripravili aj na väčšie výpadky zamestnancov. Odhadli, že do práce pre karanténu nenastúpilo asi 

1,5 % ľudí. Toto množstvo vedia bez problémov nahradiť, aj naďalej tak chlieb a pečivo vyrábame bez obmedzení a plynulo,“ 

informovala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová.  

Holéciová dodala, že podľa Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Humennom vo väčšine podnikov 

neprišlo k vážnym obmedzeniam. Pozitívnych pracovníkov v živočíšnej výrobe nahradili ich kolegovia z rastlinnej výroby. 

Presun síce spomalí priebeh poľných prác, ale zabezpečenie živočíšnej výroby je prvoradé a neodkladné.  

(tasr) 

https://www.rno.sk/agrosektor-nehlasi-ziadne-vazne-vypadky-vo-vyrobe-potravin/ 

 
 
  

Potravinári, ktorí mali najväčšie obavy z výpadkov ľudí po testovaní, komplikácie 
nehlásia 

02.11.2020      dennikn.sk ~ Daniela Krajanová ~ Rubrika: Ekonomika ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 

02.11.2020 15:37 ~ RU za deň: 48 649 ~ Dosah: 30 420 243 ~ Vydavateľ: N Press, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 

1 563,39 € ~ GRP: 1,06  

Výrobca nátierok Lunter si dal ešte pred plošným testovaním urobiť prieskum medzi svojimi 249 zamestnancami. Výsledky 

boli znepokojivé, pretože obavy z nákazy počas testovania malo asi 30 percent zamestnancov. Ďalších 5 percent odmietalo 

akékoľvek testovanie na covid-19 pre konšpiračné teórie.  

 

Realita bola iná, spoločnosť zatiaľ eviduje 7 ľudí, ktorí z výroby na istý čas vypadli. Piati preto, že im alebo ich rodinným 

príslušníkom vyšiel pozitívny test.  

 

Zvyšní dvaja podľa zástupcu firmy Juraja Luntera vypadli načas z výroby preto, že na testoch neboli, pretože sú presvedčení, 

že to nie je správne. Tým pádom nemôžu ísť ani do práce a nahlásili sa, že radšej zostávajú doma.  

 

Údaje ešte nie sú úplné, okolo obeda sa ešte čakalo na nástup posledných dvoch zmien, avšak zamestnanci mali prípadné 

komplikácie hlásiť vopred.  

 

Pri nástupe na zmenu zamestnancom firmy Lunter kontrolovali certifikáty o negatívnych testoch. O kontrolách vedeli ľudia 

vopred, firma ich o tom informovala aj s tým, že kto nepôjde na testy, zostane na neplatenom voľne.  

 

Niektorí nekontrolujú  

 

Potravinári patria medzi odvetvia, ktoré sa dopadov karantén na výrobu obávali najviac. Do tohto sektora totiž patria 

spoločnosti, ktoré majú nepretržitú prevádzku a pracujú s čerstvými surovinami.  

 

Aj preto viacerí zamestnávatelia z tohto odvetvia žiadali včasné a presné informácie o personálnych stavoch. Dôležitá pre 

nich pritom môže nielen informácia o celkových výpadkoch, ale aj o výpadkoch na kľúčových pozíciách.  

 

Bez vážnejších problémov vyzerali stavy po celoplošnom testovaní aj v Tatranskej mliekarni (TAMI). „Zaznamenali sme určité 

výpadky zamestnancov na základe testovania, hlavne z dôvodu pozitívnych výsledkov členov rodiny. Ale tieto výpadky 

nemajú vplyv na zabezpečenie chodu výroby,“ odpísali z mliekarne.  

 

Mliekareň testy zamestnancom nekontroluje, a tak to avizovala aj vopred. Jej manažment totiž predpokladá, že to nespadá 

https://www.rno.sk/agrosektor-nehlasi-ziadne-vazne-vypadky-vo-vyrobe-potravin/
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do kompetencie spoločnosti.  

 

„Sme presvedčení, že na základnej dôvery medzi vedením spoločnosti a zamestnancami,  

 

všetci zamestnanci, ktorým vznikla povinnosť zostať v karanténe, túto skutočnosť nahlásili svojim vedúcim pracovníkom,“ 

spoliehajú sa v mliekarni.  

 

TAMI patrí medzi firmy, ktoré žiadali, aby boli zamestnanci testovaní v areáli závodu cez mobilné odberové miesto. To však 

napokon nemali.  

 

„Naša spoločnosť mlieko spracováva každý deň, teda aj cez víkendy, a na základe nedomysleného rozhodnutia vlády si 

nemôžeme dovoliť ohroziť zásobovanie obyvateľstva. (…) Testovanie je naplánované počas víkendu a my pracujeme aj 

počas víkendu. Čiže by bol problém, aby sa všetci zamestnanci mohli otestovať počas víkendu,“ opisovala firma tesne pred 

celoplošným testovaním.  

 

Chcú kupovať zo štátnych rezerv  

 

Žilinská Ryba žiadala a aj žiada, aby mohla najbližšie testovať zamestnancov v areáli spoločnosti. „Vzhľadom na predpoklad 

druhého kola plošného testovania v našom regióne by sme chceli opäť vyjadriť pripravenosť poskytnúť štátu súčinnosť a 

podieľať sa na testovaní svojich zamestnancov pomocou vlastných kapacít – s možnosťou priameho vydávania právoplatnej 

certifikácie,“ povedal generálny riaditeľ Ryba Žilina Michal Britvík.  

 

Možnosť testovať vo vlastnej réžii mali v poslednom kole testovania iba firmy s viac než 4-tisíc zamestnancami alebo 

spoločnosti patriace do kritickej infraštruktúry štátu.  

 

Britvík by od štátu privítal aj možnosť odkupovať antigénové testy zo štátnych hmotných rezerv. „Počítame s tým, že budeme 

musieť až do celkového vyriešenia situácie priebežne testovať zamestnancov (…). V tomto by sme privítali podporu štátu 

aspoň vo forme možnosti odkúpenia antigénových testov zo zásob štátnych hmotných rezerv. V tomto momente ich, rovnako 

ako ďalší zodpovední zamestnávatelia, nakupujeme za výrazne vyššie ceny,“ povedal Britvík.  

 

Toto kolo testovania prinieslo závodu približne také výpadky ľudí, aké očakávali. „Výrobu a aj všetky ostatné procesy sme 

kompletne zabezpečili,“ dodal Britvík.  

 

Aj Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora tvrdí, že k žiadnym masívnym problémom v agropotravinárstve 

nedošlo a poľnohospodári a potravinári vedia zabezpečiť chod svojich firiem a podnikov bez výraznejších problémov.  

 

„Pokiaľ boli niektorí zamestnanci pozitívni, tak ostali automaticky doma. Ich výpadok v práci nahradili firmy dočasným 

presunom zamestnancov z iných pracovných pozícií,“ zhodnotila testovanie SPPK.  

 

„Naši pekári sa pre istotu pripravili aj na väčšie výpadky zamestnancov. Dnes odhadli, že do práce pre karanténu nenastúpilo 

asi 1,5 % ľudí. Tento počet vedia bez problémov nahradiť, aj naďalej tak chlieb a pečivo vyrábame bez obmedzení a plynulo“, 

povedala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová. 

https://e.dennikn.sk/2121652/potravinari-ktori-mali-najvacsie-obavy-z-vypadkov-ludi-po-testovani-komplikacie-nehlasia/ 

 
 
  

Testovanie: SPPK: Agrosektor nehlási žiadne vážne výpadky vo výrobe potravín 

02.11.2020      Tasr ~ Rubrika: pdh ~ Náklad: 400 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 03.11.2020 07:17 ~ 

Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky ~ Zem: Slovensko  

Bratislava 2. novembra (TASR) - Polnohospodári a potravinári nehlásia po plošnom celoštátnom testovaní na nový 

koronavírus žiadne vážne výpadky vo výrobe potravín. Uviedla to pre TASR po bleskovom prieskume medzi členmi komory 

Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej polnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).  

Zdôraznila, že polnohospodári a potravinári mali už pred celoplošným testovaním pripravené viaceré scenáre, ktoré mali 

zabezpečiť plynulú výrobu potravín aj napriek možnému väčšiemu výpadku zamestnancov. Realita je dnes taká, že k 

žiadnym masívnym problémom v agropotravinárstve neprišlo a polnohospodári  

a potravinári vedia zabezpečiť chod svojich potravinárskych firiem a polnohospodárskych podnikov bez výraznejších 

https://e.dennikn.sk/2121652/potravinari-ktori-mali-najvacsie-obavy-z-vypadkov-ludi-po-testovani-komplikacie-nehlasia/
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problémov.  

Pokial boli niektorí zamestnanci pozitívni, tak podla  

Holéciovej zostali doma. Ich výpadok v práci nahradili firmy dočasným presunom zamestnancov z iných pracovných pozícií. Z 

pondelkového prieskumu SPPK podla hovorkyne vyplýva, že bez výraznejších problémov fungujú napríklad hydinári, 

výrobcovia cukru, chovatelia dojníc, pekári.  

"Naši pekári sa pre istotu pripravili aj na väčšie výpadky zamestnancov. Odhadli, že do práce pre karanténu nenastúpilo asi 

1,5 % ludí. Toto množstvo vedia bez problémov nahradiť, aj naďalej tak chlieb a pečivo vyrábame bez obmedzení a plynulo," 

informovala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová.  

Holéciová dodala, že podla Regionálnej polnohospodárskej a potravinárskej komory v Humennom vo väčšine podnikov 

neprišlo k vážnym obmedzeniam. Pozitívnych pracovníkov v živočíšnej výrobe nahradili ich kolegovia z rastlinnej výroby. 

Presun síce spomalí priebeh polných prác, ale zabezpečenie živočíšnej výroby je prvoradé a neodkladné.  

 

 

jal pop 

 

 
  

Kevés a fertőzött a nagy cégeknél 
03.11.2020      Új szó ~ Strana  3 ~ (mi, TASR) ~ Rubrika: Közélet ~ Náklad: 20 000 ~ Predaných: 14 850 ~ Infotyp: 

Nepomenované ~ Dátum importu: 03.11.2020 05:34 ~ Čítanosť: 64 000 ~ Vydavateľ: DUEL - PRESS, s.r.o ~ Zem: 

Slovensko ~ AVE: 1 253,08 € ~ GRP: 1,39  

ÖSSZEFOGLALÓ  

 

Nem igazolódtak be a szlovákiai cégek koronavírusteszteléssel kapcsolatos aggodalmai. A nagyvállalatok elenyésző számú 

fertőzöttet jeleznek, és egyelőre a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban sincsenek fennakadások.  

Pozsony. „A hétvégi tömeges tesztelés során a teszteltek alig egy százaléka bizonyult pozitívnak, a cégek nagy részének így 

nem kell attól tartania, hogy gondot okozna számukra az alkalmazottak hiánya” – nyilatkozta Peter Serina, a Szlovák 

Vállalkozói Szövetség (PAS) ügyvezető igazgatója. Szavait a legnagyobb szlovákiai munkáltatók is alátámasztották. „A 

Jaguar Land Rover autógyártó nyitrai üzeme a hétvégi tesztelést követően standard üzemmódban működik, és nincsenek 

gondok a beszállítóinknál sem” – nyilatkozta Miroslava Remenárová, a vállalat kommunikációs menedzsere, aki azonban 

pontos számokkal egyelőre nem szolgált. Hasonló hangnemben nyilatkozott Peter Švec, a nagyszombati PSA Slovakia 

autógyártó szóvivője is. „A tesztelés nem sodorja veszélybe a cégünket, vagyis már hétfőn is zavartalanul folyt a gyártás. A 

cégünkben létrehozott tesztelőponton 1587 alkalmazottunk teszteltette le magát, közülük pedig csupán négy bizonyult 

pozitívnak. A legnagyobb hazai autógyártó, a pozsonyi Volkswagen már múlt pénteken és szombaton letesztelte több mint 10 

600 alkalmazottját. „Csupán az 1,3 százalékuknak lett pozitív a tesztje” – nyilatkozta Lucia Kovarovič Makayová, a 

Volkswagen Slovakia szóvivője.  

 

Benzin, vasút  

 

Nincs veszélyben az ország üzemanyag-ellátása sem. A pozsonyi Slovnaft kőolaj-finomító a hétvégén saját rendezésben 

3400 alkalmazottja közül 2155-öt tesztelt le, a többiek a lakóheílyükön vetették alá magukat a vizsgálatnak. „Az 

alkalmazottaink közül csak tízen jelentették be, hogy pozitív lett a tesztjük” – nyilatkozta Ladislav Procházka, a Slovnaft 

kommunikációs részlegének a munkatársa.  

Nem kell kiesésekre számítanunk a vasúti közlekedésben sem. „A vasúti személyforgalmat biztosító Szlovák Vasúttársaság 

(ZSSK) 5836 alkalmazottjából csupán 81-nek lett pozitív a hétvégi tesztje, további 30an pedig karanténban vannak” – mondta 

el Tomáš Kováč, a ZSSK szóvivője, aki szerint a vasúti személyszállítás semmilyen formában nincs veszélyben.  

 

Lesz kenyér  

 

Az elmúlt héten az agrárcégek is azért aggódtak, hogy a tesztelés miatt nem lesz, aki dolgozzon, azonban kiderült, hogy az 

agrárium sincs veszélyben. „Az agrárvállalkozások nem jelezték, hogy gondjaik lennének” – nyilatkozta Jana Holéciová, a 

Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK) szóvivője. Szerinte az ágazatban működő nagyobb cégek már 

kidolgozták a vészforgatókönyveket arra az esetre, ha egyszerre sok alkalmazottjuknak kellett volna otthon maradnia, ezek 

igénybevételére egyelőre nincs szükség. „Nem jeleztek nagyobb kieséseket a pékségek, a cukorgyárak és a baromfi-

feldolgozók sem” – tette hozzá Holéciová. Tatiana Lopúchová, a Szlovákiai Pékek, Cukrászok és Tésztagyártók 

Szövetségének az elnöke szerint a tesztelés és a karantén miatt az alkalmazottak alig 1,5 százaléka esett ki, amit gond 
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nélkül képesek pótolni.  

 

Indokolatlan zaklatás  

 

A Szlovák Vállalkozói Szövetség ügyvezető igazgatója, Peter Serina szerint az egyes cégek jogszerűtlenül járnak el, ha 

felmondással fenyegetik azokat az alkalmazottaikat, akik saját elhatározásukból nem vettek részt a tesztelésen. „Nem lehet 

elbocsátani azt az alkalmazottat, aki saját elhatározásból nem vett részt a tesztelésen. Az ilyen alkalmazott ugyan nem 

mehet munkába, ez közérdekű akadály, amire gondol a törvény, vagyis az ilyen alkalmazott jogosult a fizetetlen 

szabadságra, kiveheti azonban a rendes szabadságát is, közös megegyezéssel pedig dolgozhat otthonról is. Nem szabadna 

zaklatásnak kitenni az alkalmazottakat csak azért, mert nem vettek részt ezen a furcsa akción” – mondta el Serina. 

 

 
  

Kevés a fertőzött a nagy cégeknél 
03.11.2020      ujszo.com ~ Molnár Iván ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 03.11.2020 07:20 ~ RU za deň: 

9 807 ~ Dosah: 3 777 343 ~ Vydavateľ: DUEL - PRESS, s.r.o ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 292,37 € ~ GRP: 0,21  

Nem igazolódtak be a szlovákiai cégek koronavírus-teszteléssel kapcsolatos aggodalmai. A nagyvállalatok elenyésző számú 

fertőzöttet jeleznek, és egyelőre a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban sincsenek fennakadások. 

 

Pozsony  

/  

2020. november 3.  

„A hétvégi tömeges tesztelés során a teszteltek alig egy százaléka bizonyult pozitívnak, a cégek nagy részének így nem kell 

attól tartania, hogy gondot okozna számukra az alkalmazottak hiánya” – nyilatkozta Peter Serina, a Szlovák Vállalkozói 

Szövetség (PAS) ügyvezető igazgatója. Szavait a legnagyobb szlovákiai munkáltatók is alátámasztották. „A Jaguar Land 

Rover autógyártó nyitrai üzeme a hétvégi tesztelést követően standard üzemmódban működik, és nincsenek gondok a 

beszállítóinknál sem” – nyilatkozta Miroslava Remenárová, a vállalat kommunikációs menedzsere, aki azonban pontos 

számokkal egyelőre nem szolgált. Hasonló hangnemben nyilatkozott Peter Švec, a nagyszombati PSA Slovakia autógyártó 

szóvivője is.  

„A tesztelés nem sodorja veszélybe a cégünket, vagyis már hétfőn is zavartalanul folyt a gyártás. A cégünkben létrehozott 

tesztelőponton 1587 alkalmazottunk teszteltette le magát, közülük pedig csupán négy bizonyult pozitívnak”  

– nyilatkozta Švec. A legnagyobb hazai autógyártó, a pozsonyi Volkswagen már múlt pénteken és szombaton letesztelte több 

mint 10 600 alkalmazottját. „Csupán az 1,3 százalékuknak lett pozitív a tesztje” – nyilatkozta Lucia Kovarovič Makayová, a 

Volkswagen Slovakia szóvivője.  

Nincs veszélyben az ország üzemanyag-ellátása sem. A pozsonyi Slovnaft kőolaj-finomító a hétvégén saját rendezésben 

3400 alkalmazottja közül 2155-öt tesztelt le, a többiek a lakóhelyükön vetették alá magukat a vizsgálatnak. „Az 

alkalmazottaink közül csak tízen jelentették be, hogy pozitív lett a tesztjük” – nyilatkozta Ladislav Procházka, a Slovnaft 

kommunikációs részlegének a munkatársa.  

Nem kell kiesésekre számítanunk a vasúti közlekedésben sem. „A vasúti személyforgalmat biztosító Szlovák Vasúttársaság 

(ZSSK) 5836 alkalmazottjából csupán 81-nek lett pozitív a hétvégi tesztje, további 30-an pedig karanténban vannak” – 

mondta el Tomáš Kováč, a ZSSK szóvivője, aki szerint a vasúti személyszállítás semmilyen formában nincs veszélyben.  

Az elmúlt héten az agrárcégek is azért aggódtak, hogy a tesztelés miatt nem lesz, aki dolgozzon, azonban kiderült, hogy az 

agrárium sincs veszélyben. „Az agrárvállalkozások nem jelezték, hogy gondjaik lennének” – nyilatkozta Jana Holéciová, a 

Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK) szóvivője. Szerinte az ágazatban működő nagyobb cégek már 

kidolgozták a vészforgatókönyveket arra az esetre, ha egyszerre sok alkalmazottjuknak kellett volna otthon maradnia, ezek 

igénybevételére egyelőre nincs szükség.  

„Nem jeleztek nagyobb kieséseket a pékségek, a cukorgyárak és a baromfi-feldolgozók sem”  

– tette hozzá Holéciová. Tatiana Lopúchová, a Szlovákiai Pékek, Cukrászok és Tésztagyártók Szövetségének az 

elnöke szerint a tesztelés és a karantén miatt az alkalmazottak alig 1,5 százaléka esett ki, amit gond nélkül képesek pótolni.  

A Szlovák Vállalkozói Szövetség ügyvezető igazgatója, Peter Serina szerint az egyes cégek jogszerűtlenül járnak el, ha 

felmondással fenyegetik azokat az alkalmazottaikat, akik saját elhatározásukból nem vettek részt a tesztelésen. „Nem lehet 

elbocsátani azt az alkalmazottat, aki saját elhatározásból nem vett részt a tesztelésen. Az ilyen alkalmazott ugyan nem 

mehet munkába, ez közérdekű akadály, amire gondol a törvény, vagyis az ilyen alkalmazott jogosult a fizetetlen 

szabadságra, kiveheti azonban a rendes szabadságát is, közös megegyezéssel pedig dolgozhat otthonról is. Nem szabadna 

zaklatásnak kitenni az alkalmazottakat csak azért, mert nem vettek részt ezen a furcsa akción” – mondta el Serina.  

(mi, TASR)  
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Támogassa az ujszo.com-ot  

Rengeteg hírrel bombáznak minket különböző portálok, s nem könnyű felismerni a valódi- és álhíreket. Ezért is fontos, hogy 

olyan weboldalakról tájékozódjunk, amelyek megbízható, korrekt információkat nyújtanak.  

Az ujszo.com szerkesztőségében minden nap azért dolgozunk, hogy Önök kizárólag ellenőrzött, valós híreket kapjanak 

weboldalunkon. Ennek biztosítása meglehetősen költséges. Mi viszont szeretnénk, hogy minden kedves olvasónk 

hozzájuthasson az ellenőrzött információkhoz, ez azonban az Önök anyagi segítsége nélkül hosszú távon nem lehetséges.  

Ezért kérjük olvasóinkat, hogy járuljanak hozzá az ujszo.com működéséhez. Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk.  

Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük.  

Támogatom  

 

A nagyszombati PSA Slovakia autógyárban létrehozott tesztelőponton 1587 alkalmazottat teszteltek le, közülük pedig csupán 

négy bizonyult pozitívnak. - TASR-felvétel  

 

 

https://ujszo.com/node/628777 

 
 
  

Testovanie neodstavilo ani pekárov. Niektorí zamestnanci ho však odmietli 
03.11.2020      pravda.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 03.11.2020 09:31 ~ RU za deň: 40 434 ~ Dosah: 

31 785 227 ~ Vydavateľ: Perex, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 1 465,68 € ~ GRP: 0,88  

Slovenskí pekári zvládli celoplošné testovanie bez väčších prekážok. Podľa prieskumu Slovenského zväzu pekárov, 

cukrárov a cestovinárov medzi jednotlivými výrobcami, nedošlo v žiadnej z prevádzok k obmedzeniam či prerušeniam 

výroby.  

 

Prieskum ukázal, že pekárne prišli v priemere o 3,5 percenta zamestnancov. Väčšina z nich bola buď pozitívne testovaná, 

alebo v priamom kontakte s infikovanou osobou. „Dobrovoľnú karanténu, a teda neúčasť na testovaní, si zvolilo ani pol 

percenta pracovníkov,“ uviedla Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  

Celoplošné testovanie tak výrazne neovplyvnilo chod prevádzok a zásobovanie čerstvými pekárenskými výrobkami. Väčšina 

pekárenských spoločností výpadok zamestnancov riešila presunom pracovníkov z iných zmien, zlúčením rozvozových liniek 

či obmedzením sortimentu. Slovenské pekárne pripomínajú, že podporili celoštátne testovanie.  

Zároveň žiadajú, aby sa v testovaní pokračovalo, nakoľko to môže mať podľa nich pozitívny efekt na zachytenie väčšieho 

množstva pozitívnych a infekčných pracovníkov. „Plne podporujeme ideu mobilných testovacích stanov zriadených v 

okresoch, ktoré by obyvateľstvu slúžili na pretestovanie aj mimo celoštátneho testovania,“ tvrdí Lopúchová.  

Dodala, že viacerí pekári si testovali svojich zamestnancov sporadicky už od začiatku epidémie vo vlastnej réžii a plne si ich 

hradili. Preto by podľa jej slov uvítali, ak by sa toto finančne výhodnejšie testovanie umožnilo aj pekárom a ostatným 

potravinárom, ideálne pod gesciou štátu.  

 

Ilustračné foto. Autor: SHUTTERSTOCK. 

https://ekonomika.pravda.sk/firmy-a-trhy/clanok/567639-testovanie-neodstavilo-ani-pekarov-niektori-zamestnanci-ho-vsak-

odmietli/ 

 
 
  

Firmy na Slovensku testovanie prežili, výpadky ich však obmedzujú 

04.11.2020      hnonline.sk ~ Denisa Funtíková ~ Rubrika: Slovensko ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 

04.11.2020 01:07 ~ RU za deň: 57 402 ~ Dosah: 30 033 164 ~ Vydavateľ: MAFRA Slovakia, a. s. ~ Zem: Slovensko ~ 

AVE: 1 465,68 € ~ GRP: 1,25  

Za nakazených zamestnancov musia brať v niektorých regiónoch nadčasy ich kolegovia. Top podnik na Orave musel 

obmedziť výrobu.  

 

Prvé celoštátne kolo testovania COVID-19 zanechalo šrámy v biznise. Výsledok v podobe viac ako 38-tisíc pozitívnych 

znamená, že mnohé firmy prišli o zamestnancov. Na Kysuciach, Orave, v Liptove či Šariši musia preto zvyšní ľudia v 

niektorých prevádzkach robiť nadčasy.  

https://ujszo.com/node/628777
https://ekonomika.pravda.sk/firmy-a-trhy/clanok/567639-testovanie-neodstavilo-ani-pekarov-niektori-zamestnanci-ho-vsak-odmietli/
https://ekonomika.pravda.sk/firmy-a-trhy/clanok/567639-testovanie-neodstavilo-ani-pekarov-niektori-zamestnanci-ho-vsak-odmietli/
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Hutníci na Orave dokonca nútene obmedzili výrobu. Ide o Oravské ferozliatinové závody, ktoré sú jedným z 

najvýznamnejších zamestnávateľov v regióne.  

 

Podľa informácií HN spoločnosť znížila produkciu zo 100 na 70 percent už počas testovacieho víkendu a teraz idú na 75 

percent práve pre chýbajúcich pracovníkov.  

 

Pozitívnych tam bolo 31 zamestnancov. Pri jednej zmene však ide o polovicu ľudí, preto musia ich kolegovia pracovať o 

jednu zmenu navyše. Na ilustráciu, pilotné kolo na Orave pred vyše týždňom odhalilo 4,3 percenta pozitívnych a uplynulý 

víkend 1,7 percenta.  

 

Šéf Odborového zväzu KOVO Emil Machyna hovorí, že firmy na severe Slovenska výpadky väčšinou nahrádzajú práve 

nadčasmi. To je aj prípad pekárov, ktorí okrem toho zlučovali rozvozné linky a obmedzovali sortiment. Tak sa mohlo stať, že 

na pultoch chýbalo sladké pečivo, keďže prednosť dostal chlieb. „V pekárňach došlo k výpadku priemerne 3,5 percenta 

zamestnancov,“ hovorí Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  

 

Fabriky súhlasia s tým, aby sa preverilo obyvateľstvo v rizikovejších regiónoch aj v druhom kole a chcú byť nápomocné. 

Žiadajú však, aby štát zaistil testy aj hygienické potreby. „Keďže sa teraz otestovala polovica obyvateľov, druhé kolo už bude 

mať menší dosah, čo sa týka výpadku zamestnancov. My však vítame aj druhé testovanie. Radšej nech je pár ľudí v 

karanténe, ako by mal jeden nakaziť všetkých a potom budú zamestnanci na PN,“ hovorí viceprezident Asociácie 

zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.  

 

Podľa neho sa len minimum pracovníkov na akcii nezúčastnilo. „Inak by im hrozilo neplatené voľno,“ hovorí Machunka. 

Podniky majú v súčasnosti dodatočnú povinnosť v podobe kontroly certifikátov zamestnancov na COVID-19 pri príchode do 

práce.  

„Od pondelka je zamestnancom Stredoslovenskej energetiky umožnený vstup na pracovisko len s certifikátom z 

celoplošného testovania, na ktorom je uvedený negatívny výsledok testu, alebo s negatívnym výsledkom PCR testu,“ uviedla 

hovorkyňa spoločnosti Michaela Krivá s tým, že v ich radoch evidujú troch pozitívne testovaných, pričom to prevádzku nijako 

neohrozilo.  

 

Hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Ria Feik Achbergerová tiež potvrdzuje, že infraštruktúra železníc momentálne nie je 

v ohrození. „Zamestnanci ŽSR podstúpili celoplošné testovanie na dobrovoľnej báze, pretože ŽSR nerealizovali celoplošné 

testovanie vo vlastnej réžii, keďže máme pracoviská s celoslovenskou pôsobnosťou. Stále prebieha dohľadávanie 

pozitívnych prípadov, operatívne riešime prevádzkový stav,“ vyjadrila sa.  

 

Automobilka Volkswagen otestovala viac ako 10-tisíc ľudí, z ktorých približne 1,3 percenta bolo pozitívnych. „Treba 

podotknúť, že čísla pozitívnych zohľadňujú vo významnej miere aj zamestnancov partnerských firiem. Vďaka dobre 

zvládnutej organizácii, zodpovednému prístupu a ohľaduplnosti všetkých zúčastnených nemalo testovanie vplyv na chod 

výroby,“ poznamenala hovorkyňa spoločnosti Lucia Kovarovič Makayová.  

 

V košických oceliarňach U. S. Steel zaznamenali po víkendovom testovaní 137 zamestnancov s pozitívnym výsledkom testu 

na nový koronavírus. Výroba podľa hovorcu podniku Jána Baču pokračuje bez problémov.  

 

Klub 500 a SOPK zároveň upozornili, že vláda by postupne mala umožniť, aby sa život v krajine mohol vrátiť do normálu. „V 

čase, keď sa počet ľudí vykazujúcich infekciu vírusom SARS-CoV-2 pohybuje na úrovni okolo jedného percenta, nie sú tvrdé 

obmedzenia na mieste,“ uviedli v spoločnom stanovisku. „Nevidíme nateraz dôvod na to, aby ostali zatvorené školy, 

reštaurácie a hotely či obmedzené ďalšie služby,“ dodali. 

https://slovensko.hnonline.sk/2241716-firmy-na-slovensku-testovanie-prezili-vypadky-ich-vsak-obmedzuju 
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KORONAKRÍZA Za nakazených zamestnancov musia brať v niektorých regiónoch nadčasy ich kolegovia. Top podnik na 

Orave musel obmedziť výrobu.  

https://slovensko.hnonline.sk/2241716-firmy-na-slovensku-testovanie-prezili-vypadky-ich-vsak-obmedzuju
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Bratislava – Prvé celoštátne kolo testovania COVID-19 zanechalo šrámy v biznise. Výsledok v podobe viac ako 38-tisíc 

pozitívnych znamená, že mnohé firmy prišli o zamestnancov. Na Kysuciach, Orave, v Liptove či Šariši musia preto zvyšní 

ľudia v niektorých prevádzkach robiť nadčasy. Hutníci na Orave dokonca nútene obmedzili výrobu. Ide o Oravské 

ferozliatinové závody, ktoré sú jedným z najvýznamnejších zamestnávateľov v regióne.  

Podľa informácií HN spoločnosť znížila produkciu zo 100 na 70 percent už počas testovacieho víkendu a teraz idú na 75 

percent práve pre chýbajúcich pracovníkov. Pozitívnych tam bolo 31 zamestnancov. Pri jednej zmene však ide o polovicu 

ľudí, preto musia ich kolegovia pracovať o jednu zmenu navyše. Na ilustráciu, pilotné kolo na Orave pred vyše týždňom 

odhalilo 4,3 percenta pozitívnych a uplynulý víkend 1,7 percenta.  

Šéf Odborového zväzu KOVO Emil Machyna hovorí, že firmy na severe Slovenska výpadky väčšinou nahrádzajú práve 

nadčasmi. To je aj prípad pekárov, ktorí okrem toho zlučovali rozvozné linky a obmedzovali sortiment. Tak sa môže stať, že 

na pultoch chýba sladké pečivo, keďže prednosť dostal chlieb. „V pekárňach došlo k výpadku priemerne 3,5 percenta 

zamestnancov,“ hovorí Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. 

Fabriky súhlasia s tým, aby sa preverilo obyvateľstvo v rizikovejších regiónoch aj v druhom kole a chcú byť nápomocné. 

Žiadajú však, aby štát zaistil testy aj hygienické potreby. „My vítame aj druhé testovanie. Radšej nech je pár ľudí v karanténe, 

ako by mal jeden nakaziť všetkých a potom budú zamestnanci na PN,“ hovorí viceprezident Asociácie zamestnávateľských 

zväzov a združení Rastislav Machunka.  

Pokračovanie na strane 4 Firmy testovanie...  

 

Dokončenie zo strany 1  

 

Podľa neho sa len minimum pracovníkov na akcii nezúčastnilo. „Inak by im hrozilo neplatené voľno,“ hovorí Machunka. 

Podniky majú v súčasnosti dodatočnú povinnosť v podobe kontroly certifikátov zamestnancov na COVID-19 pri príchode do 

práce. „Od pondelka je zamestnancom Stredoslovenskej energetiky umožnený vstup na pracovisko len s certifikátom z 

celoplošného testovania, na ktorom je uvedený negatívny výsledok testu, alebo s negatívnym výsledkom PCR testu,“ uviedla 

hovorkyňa spoločnosti Michaela Krivá s tým, že v ich radoch evidujú troch pozitívne testovaných, pričom to prevádzku nijako 

neohrozilo.  

Hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Ria Feik Achbergerová tiež potvrdzuje, že infraštruktúra železníc momentálne nie je 

v ohrození. „Zamestnanci ŽSR podstúpili celoplošné testovanie na dobrovoľnej báze, pretože ŽSR nerealizovali celoplošné 

testovanie vo vlastnej réžii, keďže máme pracoviská s celoslovenskou pôsobnosťou. Stále prebieha dohľadávanie 

pozitívnych prípadov, operatívne riešime prevádzkový stav,“ vyjadrila sa.  

Automobilka Volkswagen otestovala viac ako 10-tisíc ľudí, z ktorých približne 1,3 percenta bolo pozitívnych. „Treba 

podotknúť, že čísla pozitívnych zohľadňujú vo významnej miere aj zamestnancov partnerských firiem,“ poznamenala 

hovorkyňa spoločnosti Lucia Kovarovič Makayová.  

V košických oceliarňach U. S. Steel zaznamenali po víkendovom testovaní 137 zamestnancov s pozitívnym výsledkom testu 

na nový koronavírus. Výroba podľa hovorcu podniku Jána Baču pokračuje bez problémov. Klub 500 a SOPK zároveň 

upozornili, že vláda by postupne mala umožniť, aby sa život v krajine mohol vrátiť do normálu. „V čase, keď sa počet ľudí 

vykazujúcich infekciu pohybuje na úrovni jedného percenta, nie sú tvrdé obmedzenia na mieste,“ uviedli v stanovisku. 

„Nevidíme dôvod na to, aby ostali zatvorené školy, reštaurácie a hotely či obmedzené ďalšie služby,“ dodali. 

 

 
  

Pekári celoplošné testovanie zvládli bez obmedzení 
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Podľa prieskumu Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov medzi jednotlivými výrobcami, nedošlo v žiadnej z 

prevádzok k obmedzeniam či prerušeniam výroby.  

 

„Podľa dát, ktoré sme v priebehu včerajšieho dňa získali od našich členov, došlo v pekárňach k výpadku v priemere 3,5 

percenta zamestnancov. Z toho väčšina z nich bola buď pozitívne testovaná, alebo v priamom kontakte s pozitívne 

testovaným. Dobrovoľnú karanténu, a teda neúčasť na testovaní, si zvolilo ani pol percenta pracovníkov. Celoplošné 

testovanie tak nemalo výrazný vplyv na chod spoločností a zásobovanie obyvateľstva čerstvými pekárenskými výrobkami,“ 

uviedla Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Väčšina pekárenských 

spoločností výpadok zamestnancov riešila presunom pracovníkov z iných zmien, zlúčením rozvozových liniek či obmedzením 

sortimentu.  

Slovenské pekárne pripomínajú, že plne podporili celoštátne testovanie v snahe zabrániť ďalšiemu nekontrolovateľnému 
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šíreniu pandémie koronavírusu. Zároveň žiadajú, aby sa v testovaní pokračovalo, nakoľko to môže mať podľa nich pozitívny 

efekt na zachytenie väčšieho množstva pozitívnych a infekčných pracovníkov.  

„Plne podporujeme ideu mobilných testovacích stanov zriadených v okresoch, ktoré by obyvateľstvu slúžili na pretestovanie 

aj mimo celoštátneho testovania. Vzhľadom k tomu, že viacerí pekári si testovali svojich zamestnancov sporadicky už od 

začiatku epidémie vo vlastnej réžii a plne si ich hradili, uvítali by sme, ak by sa toto finančne výhodnejšie testovanie umožnilo 

aj pekárom a ostatným potravinárom, ideálne pod gesciou štátu,“ dodala T. Lopúchová.  

Zdroj: Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov 

https://www.retailmagazin.sk/aktualne-vpravo/5089-pekari-celoplosne-testovanie-zvladli-bez-obmedzeni 

 
 
  

SZPCC: Pre testovanie neprišlo u pekárov k obmedzeniam či prerušeniam výroby 
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Bratislava 3. novembra (TASR) Slovenskí pekári zvládli celoplošné testovanie na nový koronavírus bez väčších prekážok. 

Podla prieskumu Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) medzi jednotlivými výrobcami, neprišlo v 

žiadnej z prevádzok k obmedzeniam či prerušeniam výroby.  

"Podla dát, ktoré sme získali od našich členov, prišlo v pekárňach v priemere k 3,5-percentnému výpadku zamestnancov. Z 

toho väčšina z nich bola buď pozitívne testovaná, alebo v priamom kontakte s pozitívne testovaným. Dobrovolnú karanténu, 

a teda neúčasť na testovaní, si zvolilo asi 0,5 % pracovníkov. Celoplošné testovanie tak nemalo výrazný vplyv na chod 

spoločností a zásobovanie  

obyvatelstva čerstvými pekárenskými výrobkami," uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC. Väčšina 

pekárenských spoločností výpadok zamestnancov riešila presunom pracovníkov z iných zmien, zlúčením rozvozových liniek 

či obmedzením sortimentu.  

Slovenské pekárne pripomínajú, že plne podporili celoštátne testovanie v snahe zabrániť ďalšiemu nekontrolovatelnému 

šíreniu pandémie koronavírusu. Zároveň žiadajú, aby sa v testovaní  

pokračovalo, nakolko to môže mať podla nich pozitívny efekt na zachytenie väčšieho množstva pozitívnych a infekčných 

pracovníkov. "Plne podporujeme ideu mobilných testovacích stanov zriadených v okresoch, ktoré by obyvatelstvu slúžili na 

pretestovanie aj mimo celoštátneho testovania. Vzhladom k tomu, že viacerí pekári si testovali svojich zamestnancov 

sporadicky už od začiatku epidémie vo vlastnej réžii a plne si ich hradili, uvítali by sme, ak by sa toto finančne výhodnejšie 

testovanie umožnilo aj pekárom a ostatným potravinárom, ideálne pod gesciou štátu," dodala Lopúchová.  

 

 

jal pop 
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Bratislava 3. novembra (TASR) - Slovenskí pekári zvládli celoplošné testovanie na nový koronavírus bez väčších prekážok.  

 

Podľa prieskumu Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) medzi jednotlivými výrobcami, neprišlo 

v žiadnej z prevádzok k obmedzeniam či prerušeniam výroby.  

"Podľa dát, ktoré sme získali od našich členov, prišlo v pekárňach v priemere k 3,5-percentnému výpadku zamestnancov. Z 

toho väčšina z nich bola buď pozitívne testovaná, alebo v priamom kontakte s pozitívne testovaným. Dobrovoľnú karanténu, 

a teda neúčasť na testovaní, si zvolilo asi 0,5 % pracovníkov. Celoplošné testovanie tak nemalo výrazný vplyv na chod 

spoločností a zásobovanie obyvateľstva čerstvými pekárenskými výrobkami," uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka 

SZPCC. Väčšina pekárenských spoločností výpadok zamestnancov riešila presunom pracovníkov z iných zmien, zlúčením 

rozvozových liniek či obmedzením sortimentu.  

Slovenské pekárne pripomínajú, že plne podporili celoštátne testovanie v snahe zabrániť ďalšiemu nekontrolovateľnému 

šíreniu pandémie koronavírusu. Zároveň žiadajú, aby sa v testovaní pokračovalo, nakoľko to môže mať podľa nich pozitívny 

efekt na zachytenie väčšieho množstva pozitívnych a infekčných pracovníkov.  

"Plne podporujeme ideu mobilných testovacích stanov zriadených v okresoch, ktoré by obyvateľstvu slúžili na pretestovanie 

https://www.retailmagazin.sk/aktualne-vpravo/5089-pekari-celoplosne-testovanie-zvladli-bez-obmedzeni
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aj mimo celoštátneho testovania. Vzhľadom k tomu, že viacerí pekári si testovali svojich zamestnancov sporadicky už od 

začiatku epidémie vo vlastnej réžii a plne si ich hradili, uvítali by sme, ak by sa toto finančne výhodnejšie testovanie umožnilo 

aj pekárom a ostatným potravinárom, ideálne pod gesciou štátu," dodala Lopúchová.  

jal pop  

Zdroj: TASR 

https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/szpcc-pre-testovanie-neprislo-u-pekarov-k-obmedzeniam-ci-preruseniam-vyroby-

140672 
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Slovenskí pekári zvládli celoplošné testovanie na nový koronavírus bez väčších prekážok. Podľa prieskumu Slovenského 

zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) medzi jednotlivými výrobcami, neprišlo v žiadnej z prevádzok k 

obmedzeniam či prerušeniam výroby.  

 

„Podľa dát, ktoré sme získali od našich členov, prišlo v pekárňach v priemere k 3,5-percentnému výpadku zamestnancov. Z 

toho väčšina z nich bola buď pozitívne testovaná, alebo v priamom kontakte s pozitívne testovaným. Dobrovoľnú karanténu, 

a teda neúčasť na testovaní, si zvolilo asi 0,5 % pracovníkov. Celoplošné testovanie tak nemalo výrazný vplyv na chod 

spoločností a zásobovanie obyvateľstva čerstvými pekárenskými výrobkami,“ uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka 

SZPCC. Väčšina pekárenských spoločností výpadok zamestnancov riešila presunom pracovníkov z iných zmien, zlúčením 

rozvozových liniek či obmedzením sortimentu.  

Slovenské pekárne pripomínajú, že plne podporili celoštátne testovanie v snahe zabrániť ďalšiemu nekontrolovateľnému 

šíreniu pandémie koronavírusu. Zároveň žiadajú, aby sa v testovaní pokračovalo, nakoľko to môže mať podľa nich pozitívny 

efekt na zachytenie väčšieho množstva pozitívnych a infekčných pracovníkov.  

„Plne podporujeme ideu mobilných testovacích stanov zriadených v okresoch, ktoré by obyvateľstvu slúžili na pretestovanie 

aj mimo celoštátneho testovania. Vzhľadom k tomu, že viacerí pekári si testovali svojich zamestnancov sporadicky už od 

začiatku epidémie vo vlastnej réžii a plne si ich hradili, uvítali by sme, ak by sa toto finančne výhodnejšie testovanie umožnilo 

aj pekárom a ostatným potravinárom, ideálne pod gesciou štátu,“ dodala Lopúchová.  

(tasr) 

https://www.rno.sk/pre-testovanie-neprislo-u-pekarov-k-obmedzeniam-ci-preruseniam-vyroby/ 
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03.11.2020      teraz.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 04.11.2020 07:43 ~ RU za deň: 23 339 ~ Dosah: 

1 960 069 ~ Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 244,28 € ~ GRP: 0,51  

Slovenské pekárne pripomínajú, že plne podporili celoštátne testovanie v snahe zabrániť ďalšiemu nekontrolovateľnému 

šíreniu pandémie koronavírusu.  

 

Bratislava 3. novembra (TASR) – Slovenskí pekári zvládli celoplošné testovanie na nový koronavírus bez väčších prekážok. 

Podľa prieskumu Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) medzi jednotlivými výrobcami, neprišlo 

v žiadnej z prevádzok k obmedzeniam či prerušeniam výroby.  

"Podľa dát, ktoré sme získali od našich členov, prišlo v pekárňach v priemere k 3,5-percentnému výpadku zamestnancov. Z 

toho väčšina z nich bola buď pozitívne testovaná, alebo v priamom kontakte s pozitívne testovaným. Dobrovoľnú karanténu, 

a teda neúčasť na testovaní, si zvolilo asi 0,5 % pracovníkov. Celoplošné testovanie tak nemalo výrazný vplyv na chod 

spoločností a zásobovanie obyvateľstva čerstvými pekárenskými výrobkami," uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka 

SZPCC. Väčšina pekárenských spoločností výpadok zamestnancov riešila presunom pracovníkov z iných zmien, zlúčením 

rozvozových liniek či obmedzením sortimentu.  

Slovenské pekárne pripomínajú, že plne podporili celoštátne testovanie v snahe zabrániť ďalšiemu nekontrolovateľnému 

šíreniu pandémie koronavírusu. Zároveň žiadajú, aby sa v testovaní pokračovalo, nakoľko to môže mať podľa nich pozitívny 

efekt na zachytenie väčšieho množstva pozitívnych a infekčných pracovníkov.  

"Plne podporujeme ideu mobilných testovacích stanov zriadených v okresoch, ktoré by obyvateľstvu slúžili na pretestovanie 

https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/szpcc-pre-testovanie-neprislo-u-pekarov-k-obmedzeniam-ci-preruseniam-vyroby-140672
https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/szpcc-pre-testovanie-neprislo-u-pekarov-k-obmedzeniam-ci-preruseniam-vyroby-140672
https://www.rno.sk/pre-testovanie-neprislo-u-pekarov-k-obmedzeniam-ci-preruseniam-vyroby/


www.newtonmedia.eu                                                                                24/132 

aj mimo celoštátneho testovania. Vzhľadom k tomu, že viacerí pekári si testovali svojich zamestnancov sporadicky už od 

začiatku epidémie vo vlastnej réžii a plne si ich hradili, uvítali by sme, ak by sa toto finančne výhodnejšie testovanie umožnilo 

aj pekárom a ostatným potravinárom, ideálne pod gesciou štátu," dodala Lopúchová. 

https://www.teraz.sk/ekonomika/szpcc-pre-testovanie-neprislo-u-pekar/504983-clanok.html 

 
 
  

Názor pekárov na testovanie by si mal prečítať aj premiér: Po celoplošnej akcii 
hlásia výpadok zamestnancov 

03.11.2020      cas.sk ~ TASR ~ Rubrika: Domáce správy ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 04.11.2020 

07:43 ~ RU za deň: 63 423 ~ Dosah: 128 167 040 ~ Vydavateľ: FPD Media, a. s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 1 563,39 € ~ 

GRP: 1,38  

Slovenskí pekári zvládli celoplošné testovanie na nový koronavírus bez väčších prekážok.  

 

Podľa prieskumu Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) medzi jednotlivými výrobcami, neprišlo 

v žiadnej z prevádzok k obmedzeniam či prerušeniam výroby.  

"Podľa dát, ktoré sme získali od našich členov, prišlo v pekárňach v priemere k 3,5-percentnému výpadku zamestnancov. Z 

toho väčšina z nich bola buď pozitívne testovaná, alebo v priamom kontakte s pozitívne testovaným. Dobrovoľnú karanténu, 

a teda neúčasť na testovaní, si zvolilo asi 0,5 % pracovníkov. Celoplošné testovanie tak nemalo výrazný vplyv na chod 

spoločností a zásobovanie obyvateľstva čerstvými pekárenskými výrobkami," uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka 

SZPCC. Väčšina pekárenských spoločností výpadok zamestnancov riešila presunom pracovníkov z iných zmien, zlúčením 

rozvozových liniek či obmedzením sortimentu.  

Slovenské pekárne pripomínajú, že plne podporili celoštátne testovanie v snahe zabrániť ďalšiemu nekontrolovateľnému 

šíreniu pandémie koronavírusu. Zároveň žiadajú, aby sa v testovaní pokračovalo, nakoľko to môže mať podľa nich pozitívny 

efekt na zachytenie väčšieho množstva pozitívnych a infekčných pracovníkov.  

"Plne podporujeme ideu mobilných testovacích stanov zriadených v okresoch, ktoré by obyvateľstvu slúžili na pretestovanie 

aj mimo celoštátneho testovania. Vzhľadom k tomu, že viacerí pekári si testovali svojich zamestnancov sporadicky už od 

začiatku epidémie vo vlastnej réžii a plne si ich hradili, uvítali by sme, ak by sa toto finančne výhodnejšie testovanie umožnilo 

aj pekárom a ostatným potravinárom, ideálne pod gesciou štátu," dodala Lopúchová. 

https://www.cas.sk/clanok/1046730/nazor-pekarov-na-testovanie-by-si-mal-precitat-aj-premier-po-celoplosnej-akcii-hlasia-

vypadok-zamestnancov/ 

 
 
  

Pekárom vypadli po celoplošnom testovaní niektorí zamestnanci, ale výrobu 
neprerušujú 

03.11.2020      webnoviny.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 04.11.2020 07:43 ~ RU za deň: 34 189 ~ 

Dosah: 4 603 046 ~ Vydavateľ: SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 682,99 € ~ GRP: 0,74  

SITA Zdroj: SITA Slovenskí pekári zvládli celoplošné testovanie bez väčších prekážok.  

 

Podľa prieskumu Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) síce pekárňam vypadlo po celoplošnom 

testovaní 3,5 % zamestnancov, nikde však nie je obmedzená či prerušená výroba.  

Zvolili si aj dobrovoľnú karanténu  

„Väčšina z chýbajúcich zamestnancov pekární bola buď pozitívne testovaná, alebo v priamom kontakte s pozitívne 

testovaným. Dobrovoľnú karanténu, a teda neúčasť na testovaní, si zvolilo ani nie pol percenta pracovníkov,“ uviedla v utorok 

predsedkyňa SZPCC Tatiana Lopúchová  

Zároveň dodala, že väčšina pekárenských spoločností výpadok zamestnancov riešila presunom pracovníkov z iných zmien, 

zlúčením rozvozových liniek či obmedzením sortimentu.  

Pozitívny efekt  

Slovenské pekárne pripomínajú, že plne podporili celoštátne testovanie v snahe zabrániť ďalšiemu nekontrolovateľnému 

šíreniu pandémie koronavírusu  

Zároveň žiadajú, aby sa v testovaní pokračovalo, nakoľko to môže mať podľa nich pozitívny efekt na zachytenie väčšieho 

množstva pozitívnych a infekčných pracovníkov.  

https://www.teraz.sk/ekonomika/szpcc-pre-testovanie-neprislo-u-pekar/504983-clanok.html
https://www.cas.sk/clanok/1046730/nazor-pekarov-na-testovanie-by-si-mal-precitat-aj-premier-po-celoplosnej-akcii-hlasia-vypadok-zamestnancov/
https://www.cas.sk/clanok/1046730/nazor-pekarov-na-testovanie-by-si-mal-precitat-aj-premier-po-celoplosnej-akcii-hlasia-vypadok-zamestnancov/
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„Plne podporujeme ideu mobilných testovacích stanov zriadených v okresoch, ktoré by obyvateľstvu slúžili na pretestovanie 

aj mimo celoštátneho testovania. Vzhľadom k tomu, že viacerí pekári si testovali svojich zamestnancov sporadicky už od 

začiatku epidémie vo vlastnej réžii a plne si ich hradili, uvítali by sme, ak by sa toto finančne výhodnejšie testovanie umožnilo 

aj pekárom a ostatným potravinárom, ideálne pod gesciou štátu,“ dodala Tatiana Lopúchová.  

Zdieľať  

Viac k osobe  

Tatiana Lopúchová  

 

Foto: ilustračné, SITA/Martin Havran 

https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/pekarom-vypadli-po-celoplosnom-testovani-niektori-zamestnanci-ale-vyrobu-

neprerusuju/ 

 
 
  

Pekárňam vypadlo po celoplošnom testovaní 3,5 % zamestnancov 

03.11.2020      dennikslovensko.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 04.11.2020 07:43 ~ RU za deň: 1 255 

~ Dosah: 286 090 ~ Vydavateľ: Tribun media, a. s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 781,69 € ~ GRP: 0,03  

Slovenskí pekári zvládli celoplošné testovanie bez väčších prekážok. Podľa prieskumu Slovenského zväzu pekárov, 

cukrárov a cestovinárov (SZPCC) síce  

 

pekárňam vypadlo po celoplošnom testovaní 3,5 % zamestnancov, nikde však nie je obmedzená či prerušená výroba.  

“Väčšina z chýbajúcich zamestnancov pekární bola buď pozitívne testovaná, alebo v priamom kontakte s pozitívne 

testovaným. Dobrovoľnú karanténu, a teda neúčasť na testovaní, si zvolilo ani nie pol percenta pracovníkov,“ uviedla v utorok 

predsedkyňa SZPCC Tatiana Lopúchová. Zároveň dodala, že väčšina pekárenských spoločností výpadok zamestnancov 

riešila presunom pracovníkov z iných zmien, zlúčením rozvozových liniek či obmedzením sortimentu.  

Slovenské pekárne pripomínajú, že plne podporili celoštátne testovanie v snahe zabrániť ďalšiemu nekontrolovateľnému 

šíreniu pandémie koronavírusu. Zároveň žiadajú, aby sa v testovaní pokračovalo, nakoľko to môže mať podľa nich pozitívny 

efekt na zachytenie väčšieho množstva pozitívnych a infekčných pracovníkov.  

„Plne podporujeme ideu mobilných testovacích stanov zriadených v okresoch, ktoré by obyvateľstvu slúžili na pretestovanie 

aj mimo celoštátneho testovania. Vzhľadom k tomu, že viacerí pekári si testovali svojich zamestnancov sporadicky už od 

začiatku epidémie vo vlastnej réžii a plne si ich hradili, uvítali by sme, ak by sa toto finančne výhodnejšie testovanie umožnilo 

aj pekárom a ostatným potravinárom, ideálne pod gesciou štátu,“ dodala Tatiana Lopúchová.  

— SITA  

Vydržte, hlasujete...  

Ďakujeme za váš hlas...  

Už ste hlasovali... 

https://dennikslovensko.sk/65003/pekarnam-vypadlo-po-celoplosnom-testovani-35-zamestnancov/ 

 
 
  

Pekárom vypadli po celoplošnom testovaní niektorí zamestnanci, ale výrobu 
neprerušujú 

03.11.2020      hlavnydennik.sk ~ Igor Hraško ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 04.11.2020 07:43 ~ RU za 

deň: 10 402 ~ Dosah: 1 737 143 ~ Vydavateľ: Hlavné štúdio, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 116,70 € ~ GRP: 0,23  

Slovenskí pekári zvládli celoplošné testovanie bez väčších prekážok. Podľa prieskumu Slovenského zväzu pekárov, 

cukrárov a cestovinárov (SZPCC) síce pekárňam vypadlo po celoplošnom testovaní 3,5 % zamestnancov, nikde však nie je 

obmedzená či prerušená výroba. Píše portál webnoviny.sk  

 

Zvolili si aj dobrovoľnú karanténu  

„Väčšina z chýbajúcich zamestnancov pekární bola buď pozitívne testovaná, alebo v priamom kontakte s pozitívne 

testovaným. Dobrovoľnú karanténu, a teda neúčasť na testovaní, si zvolilo ani nie pol percenta pracovníkov,“ uviedla v utorok 

predsedkyňa SZPCC Tatiana Lopúchová.  

Zároveň dodala, že väčšina pekárenských spoločností výpadok zamestnancov riešila presunom pracovníkov z iných zmien, 

https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/pekarom-vypadli-po-celoplosnom-testovani-niektori-zamestnanci-ale-vyrobu-neprerusuju/
https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/pekarom-vypadli-po-celoplosnom-testovani-niektori-zamestnanci-ale-vyrobu-neprerusuju/
https://dennikslovensko.sk/65003/pekarnam-vypadlo-po-celoplosnom-testovani-35-zamestnancov/
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zlúčením rozvozových liniek či obmedzením sortimentu.  

Pozitívny efekt  

Slovenské pekárne pripomínajú, že plne podporili celoštátne testovanie v snahe zabrániť ďalšiemu nekontrolovateľnému 

šíreniu pandémie koronavírusu.  

Zároveň žiadajú, aby sa v testovaní pokračovalo, nakoľko to môže mať podľa nich pozitívny efekt na zachytenie väčšieho 

množstva pozitívnych a infekčných pracovníkov.  

„Plne podporujeme ideu mobilných testovacích stanov zriadených v okresoch, ktoré by obyvateľstvu slúžili na pretestovanie 

aj mimo celoštátneho testovania. Vzhľadom k tomu, že viacerí pekári si testovali svojich zamestnancov sporadicky už od 

začiatku epidémie vo vlastnej réžii a plne si ich hradili, uvítali by sme, ak by sa toto finančne výhodnejšie testovanie umožnilo 

aj pekárom a ostatným potravinárom, ideálne pod gesciou štátu,“ dodala Tatiana Lopúchová. 

http://somzdediny.hlavnydennik.sk/pekarom-vypadli-po-celoplosnom-testovani-niektori-zamestnanci-ale-vyrobu-neprerusuju/ 

 
 
  

Minúta po minúte 

04.11.2020      mnt.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 04.11.2020 10:54 ~ RU za deň: 16 315 ~ Dosah: 

2 971 231 ~ Vydavateľ: N Press, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 48,86 € ~ GRP: 0,35  

Milan Lapšanský, bývalý šéf sekcie potravinárstva a obchodu agrorezortu, sa stal výkonným riaditeľom Slovenského zväzu 

pekárov, cukrárov a 

 

cestovinárov . Lapšanský bol za éry Matečnej jedným z najvplyvnejších úradníkov blízkych SNS, ktorá riadila rezort 

pôdohospodárstva.  

Predseda SNS Andrej Danko ho považoval za kľúčového človeka, ktorý mal uviesť do praxe napríklad jeho odvod 

obchodných reťazcov, ktorý napokon stopol Brusel. Lapšanský tento zámer obhajoval aj v médiách či na tlačových 

konferenciách SNS  

Jeho sekcia sa podieľala aj na príprave zákonov z oblasti obchodu vrátane toho, ktorý zakotvil štátom určené minimálne 50-

percentné zastúpenie slovenských potravín v letákoch.  

Obchodné reťazce často kritizuje aj zväz, ktorý Lapšanský bude zastupovať. Tento zväz zastrešuje strategický sektor 

potravinárstva, ktorý tvoria firmy s približne 12 000 zamestnancami po celom Slovensku.  

„Nielen potravinárske komory, ale aj zväz pekárov dlhodobo vyslovuje nespokojnosť s krokmi aktuálneho vedenia 

ministerstva pôdohospodárstva. Výčitky agropotravinárskeho sektora smerujú k absentujúcej komunikácii, minimálnej úrovni 

podpory, nejasným a netransparentným víziám ministerstva či chýbajúcim prioritám ministerstva smerom k domácim 

potravinárom. Aj nečinnosť agrorezortu bola jedným z dôvodov personálneho posilnenia vedenia zväzu,“ uviedla Tatiana 

Lopuchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  

Lapšanský tvrdí, že jeho cieľom na novom poste je zintenzívniť komunikáciu sektora smerom k verejnosti, ale aj k orgánom 

štátnej správy. „Vzhľadom na to, že ministerstvo pôdohospodárstva má nedostatok odborníkov a skúsených manažérov, je 

pochopiteľné, že nenachádza primerané riešenia. Pekári preto vyvinú aktivity na zvýšenie konkurencieschopnosti 

slovenského pekárenstva, cukrárstva i cestovinárstva a budú prinášať návrhy nielen na to, čo treba vylepšiť, ale aj riešenia, 

ako to urobiť,“ povedal Lapšanský.  

 

 

 

https://e.dennikn.sk/minuta/2125462/ 

 
 
  

Obavy poľnohospodárov a potravinárov z celoplošného testovania sa nenaplnili 
04.11.2020      tovarapredaj.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 04.11.2020 12:21 ~ RU za deň: 81 ~ 

Dosah: 81 ~ Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 146,57 € ~ GRP: 0,00  

Poľnohospodári a potravinári mali pred celoplošným testovaním na ochorenie Covid-19 pripravené viaceré scenáre, ktoré 

mali zabezpečiť plynulú výrobu a distribúciu potravín aj napriek možnému výpadku zamestnancov. Dnes avizujú, že k 

žiadnym masívnym problémom nedošlo a chod firiem a podnikov pokračuje bez výraznejších problémov.  

 

Situácia ohľadom celoplošného testovania si vyžadovala zodpovednú prípravu i zo strany poľnohospodárov a potravinárov, 

http://somzdediny.hlavnydennik.sk/pekarom-vypadli-po-celoplosnom-testovani-niektori-zamestnanci-ale-vyrobu-neprerusuju/
https://e.dennikn.sk/minuta/2125462/
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ktorí sa pripravili na viaceré možné scenáre. V prípade, že by boli niektorí zo zamestnancov pozitívni, ostali by automaticky v 

izolácii a ich výpadok v práci by tak firmy museli dočasne nahradiť presunom zamestnancov z iných pracovných pozícií. Z 

prieskumu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory však vyplýva, že bez výraznejších problémov fungujú 

napríklad hydinári, producenti cukru, chovatelia dojníc či pekári. „Naši pekári sa pre istotu pripravili aj na väčšie výpadky 

zamestnancov. Dnes odhadli, že do práce pre karanténu nenastúpilo približne 1,5 percenta ľudí. Toto množstvo vedia bez 

problémov nahradiť. Aj naďalej preto chlieb či pečivo vyrábame bez obmedzení a plynulo,“ informovala predsedníčka 

Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová.  

Pozitívnych pracovníkov v živočíšnej výrobe mali podľa vyjadrení Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory 

nahradiť kolegovia z rastlinnej výroby. Presun síce spomalí priebeh poľných prác, zabezpečenie živočíšnej výroby je však 

podľa ich vyjadrení prvoradé a neodkladné. 

https://www.tovarapredaj.sk/2020/11/04/obavy-polnohospodarov-a-potravinarov-z-celoplosneho-testovania-sa-nenaplnili/ 

 
 
  

Agro: Výkonným riaditeľom zväzu pekárov bude Milan Lapšanský 

04.11.2020      dnes24.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 04.11.2020 12:47 ~ RU za deň: 50 940 ~ Dosah: 

14 663 154 ~ Vydavateľ: internet.sk a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 488,56 € ~ GRP: 1,11  

Bratislava 4. novembra (TASR) - Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) od novembra zastupuje na 

poste výkonného riaditeľa bývalý 

 

generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Milan 

Lapšanský.  

Ako ďalej informoval SZPCC, Lapšanský pôsobí v oblasti potravinárstva, obchodu a potravinárskej legislatívy už viac ako dve 

desaťročia. Stál za projektom boja proti dvojakej kvalite potravín v EÚ, ktorý odštartovalo práve Slovensko, inicioval novelu 

zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, významne zlepšil postavenie a konkurencieschopnosť 

výrobcov slovenských potravín.  

"Mojim cieľom je zintenzívniť komunikáciu sektora smerom k verejnosti, ale aj k orgánom štátnej správy. Vzhľadom na to, že 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR má nedostatok odborníkov a skúsených manažérov, je 

pochopiteľné, že nenachádza primerané riešenia. Pekári preto vyvinú aktivity na zvýšenie konkurencieschopnosti 

slovenského pekárenstva, cukrárstva i cestovinársta a budú prinášať návrhy, nielen na to, čo treba vylepšiť, ale aj riešenia, 

ako to urobiť," povedal Lapšanský.  

"Nielen potravinárske komory, ale aj zväz pekárov, dlhodobo vyslovuje nespokojnosť s krokmi aktuálneho vedenia 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Výčitky agropotravinárskeho sektora smerujú k absentujúcej 

komunikácii, minimálnej úrovne podpory, nejasným a netransparentným víziám ministerstva či chýbajúcim prioritám 

ministerstva smerom k domácim potravinárom. Aj nečinnosť agrorezortu bola jedným z dôvodov personálneho posilnenia 

vedenia zväzu. Je nevyhnutné posunúť sa vpred aj vzhľadom na aktuálnu situáciu s pandémiou a zvyšujúcim sa nákladom," 

uviedla Tatiana Lopuchová, predsedníčka SZPCC.  

jal liv  

Zdroj: TASR  
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Výkonným riaditeľom zväzu pekárov bude Milan Lapšanský 
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Lapšanský pôsobí v oblasti potravinárstva, obchodu a potravinárskej legislatívy už viac ako dve desaťročia. 

 

Bratislava 4. novembra (TASR) - Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) od novembra zastupuje na 

poste výkonného riaditeľa bývalý generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka (MPRV) SR Milan Lapšanský.  

https://www.tovarapredaj.sk/2020/11/04/obavy-polnohospodarov-a-potravinarov-z-celoplosneho-testovania-sa-nenaplnili/
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Ako ďalej informoval SZPCC, Lapšanský pôsobí v oblasti potravinárstva, obchodu a potravinárskej legislatívy už viac ako dve 

desaťročia. Stál za projektom boja proti dvojakej kvalite potravín v EÚ, ktorý odštartovalo práve Slovensko, inicioval novelu 

zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, významne zlepšil postavenie a konkurencieschopnosť 

výrobcov slovenských potravín.  

"Mojim cieľom je zintenzívniť komunikáciu sektora smerom k verejnosti, ale aj k orgánom štátnej správy. Vzhľadom na to, že 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR má nedostatok odborníkov a skúsených manažérov, je 

pochopiteľné, že nenachádza primerané riešenia. Pekári preto vyvinú aktivity na zvýšenie konkurencieschopnosti 

slovenského pekárenstva, cukrárstva i cestovinársta a budú prinášať návrhy, nielen na to, čo treba vylepšiť, ale aj riešenia, 

ako to urobiť," povedal Lapšanský.  

"Nielen potravinárske komory, ale aj zväz pekárov, dlhodobo vyslovuje nespokojnosť s krokmi aktuálneho vedenia 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Výčitky agropotravinárskeho sektora smerujú k absentujúcej 

komunikácii, minimálnej úrovne podpory, nejasným a netransparentným víziám ministerstva či chýbajúcim prioritám 

ministerstva smerom k domácim potravinárom. Aj nečinnosť agrorezortu bola jedným z dôvodov personálneho posilnenia 

vedenia zväzu. Je nevyhnutné posunúť sa vpred aj vzhľadom na aktuálnu situáciu s pandémiou a zvyšujúcim sa nákladom," 

uviedla Tatiana Lopuchová, predsedníčka SZPCC.  
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Nová posila vo vedení Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov 
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Zväz slovenských pekárov, cukrárov a cestovinárov od novembra zastupuje na poste výkonného riaditeľa Milan Lapšanský.  

 

Milan Lapšanský je odborník na potravinárstvo, obchod a potravinársku legislatívu, po novom bude hájiť záujmy 

Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).  

Zväz, ktorý zastupuje strategický sektor potravinárstva, tvoria firmy s približne 12 000 zamestnancami po celom Slovensku. 

„Mojim cieľom je zintenzívniť komunikáciu sektora smerom k verejnosti, ale aj k orgánom štátnej správy,“ povedal M. 

Lapšanský.  

Obsadenie funkcie výkonného riaditeľa SZPCC schválilo predstavenstvo SZPCC na svojom zasadnutí 22. októbra 2020.  

Zdroj: Zväz slovenských pekárov, cukrárov a cestovinárov 
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K pekárom prichádza M. Lapšanský, bývalý úradník agroministerstva 
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Zväz slovenských pekárov, cukrárov a cestovinárov od novembra zastupuje na poste výkonného riaditeľa Milan Lapšanský. 

V tlačovej správe informujú, že ide o dlhoročného experta na potravinárstvo, obchod a potravinársku legislatívu bude hájiť 

záujmy Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). 

 

„Pekárenský sektor je kostrou potravinárstva. S jeho produktami sa každý z nás stretáva dennodenne. Mojim cieľom je 

zintenzívniť komunikáciu sektora smerom k verejnosti, ale aj k orgánom štátnej správy. Vzhľadom na to, že Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR má nedostatok odborníkov a skúsených manažérov, je pochopiteľné, že 

nenachádza primerané riešenia. Pekári preto vyvinú aktivity na zvýšenie konkurencieschopnosti slovenského pekárenstva, 

cukrárstva i cestovinársta a budú prinášať návrhy nielen na to, čo treba vylepšiť, ale aj riešenia ako to urobiť,“ povedal Milan 

Lapšanský.  

Bývalý generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pôsobí, 

https://www.teraz.sk/ekonomika/vykonnym-riaditelom-zvazu-pekarov-b/505382-clanok.html
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podľa pekárov, v oblasti potravinárstva, obchodu a potravinárskej legislatívy už viac ako dve desaťročia.  

 

Dlhodobo na PN  

„Predseda SNS Andrej Danko považoval Lapšanského za kľúčového človeka, ktorý mal uviesť do praxe napríklad jeho odvod 

na obchodné reťazce, ktorý napokon dostal stopku z Bruselu. Lapšanský tento zámer obhajoval aj v médiách či na tlačových 

konferenciách SNS,“ informoval Denník N.  

Lapšanský pôsobil aj po zmene vlády ešte tri mesiace vo funkcii generálneho riaditeľa. Podľa Denníka N sa mu to darilo 

preto, že oficiálne bol na PN – ke. Svoje politické väzby napokon Lapšanský potvrdil aj v parlamentných voľbách 2020, v 

ktorých neúspešne kandidoval za SNS ako číslo 111.  

„Nielen potravinárske komory, ale aj zväz pekárov, dlhodobo vyslovuje nespokojnosť s krokmi aktuálneho vedenia 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Výčitky agropotravinárskeho sektora smerujú k absentujúcej 

komunikácii, minimálnej úrovni podpory, nejasným a netransparentným víziám ministerstva či chýbajúcim prioritám 

ministerstva smerom k domácim potravinárom. Aj nečinnosť agrorezortu bola jedným z dôvodov personálneho posilnenia 

vedenia zväzu. Je nevyhnutné posunúť sa vpred aj vzhľadom na aktuálnu situáciu s pandémiou a zvyšujúcim sa nákladom,“ 

uviedla Tatiana Lopuchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  

Autor článku: poľnoinfo.sk  

Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk - Milan Lapšanský  
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Novým šéfom Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov je Milan 
Lapšanský 
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SITA Zdroj: SITA Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) od novembra zastupuje na poste 

výkonného riaditeľa Milan 

 

Lapšanský . Bývalý generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR (MPRV) pôsobí v oblasti potravinárstva, obchodu a potravinárskej legislatívy už viac ako dve desaťročia.  

Pekárom má pomôcť v komunikácii s verejnosťou a agrorezortom, aj v boji s ekonomickými dopadmi pandémie koronavírusu 

na pekárenský sektor. SZPCC informoval o tom v stredu.  

Pekárenský sektor je kostrou potravinárstva  

Zväz, ktorý zastupuje strategický sektor potravinárstva, tvoria firmy s približne 12 000 zamestnancami po celom Slovensku.  

„Pekárenský sektor je kostrou potravinárstva. S jeho produktami sa každý z nás stretáva dennodenne. Mojím cieľom je 

zintenzívniť komunikáciu sektora smerom k verejnosti, ale aj k orgánom štátnej správy. Vzhľadom na to, že agrorezort má 

nedostatok odborníkov a skúsených manažérov, je pochopiteľné, že nenachádza primerané riešenia. Pekári preto vyvinú 

aktivity na zvýšenie konkurencieschopnosti slovenského pekárstva, cukrárstva i cestovinárstva a budú prinášať návrhy nielen 

na to, čo treba vylepšiť, ale aj riešenia, ako to urobiť,“ povedal Milan Lapšanský.  

S krokmi agrorezortu sú nespokojní  

Milan Lapšanský počas svojej kariéry na ministerstve pôdohospodárstva stál za projektom boja proti dvojakej kvalite potravín 

v Európskej únii či inicioval novelu zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami.  

„Nielen potravinárske komory, ale aj zväz pekárov, dlhodobo vyslovuje nespokojnosť s krokmi aktuálneho vedenia 

agrorezortu. Výčitky agropotravinárskeho sektora smerujú k absentujúcej komunikácii, minimálnej úrovni podpory, nejasným 

a netransparentným víziám ministerstva či chýbajúcim prioritám ministerstva smerom k domácim potravinárom. Aj nečinnosť 

agrorezortu bola jedným z dôvodov personálneho posilnenia vedenia zväzu. Je nevyhnutné posunúť sa vpred aj vzhľadom 

na aktuálnu situáciu s pandémiou a zvyšujúcim sa nákladom,“ uviedla predsedníčka SZPCC Tatiana Lopuchová.  

Pekári od vedenia agrorezortu očakávajú najmä dokončenie legislatívnych procesov za účelom podpory postavenia pekárov 

v potravinovom reťazci, zaradenie pekárskeho sektora do podporných finančných schém a zachovanie štandardu ochrany 

domácich producentov potravín v rámci zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami.  

Zdieľať  

 

Pekári od vedenia agrorezortu očakávajú dokončenie legislatívnych procesov za účelom podpory postavenia pekárov v 

https://polnoinfo.sk/k-pekarom-prichadza-m-lapsansky-byvaly-uradnik-agroministerstva/


www.newtonmedia.eu                                                                                30/132 

potravinovom reťazci i zaradenie pekárskeho sektora do podporných finančných schém.  
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Výkonným riaditeľom zväzu pekárov bude Milan Lapšanský 
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Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) od novembra zastupuje na poste výkonného riaditeľa bývalý 

generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Milan 

Lapšanský. 

 

Ako ďalej informoval SZPCC, Lapšanský pôsobí v oblasti potravinárstva, obchodu a potravinárskej legislatívy už viac ako dve 

desaťročia. Stál za projektom boja proti dvojakej kvalite potravín v EÚ, ktorý odštartovalo práve Slovensko, inicioval novelu 

zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, významne zlepšil postavenie a konkurencieschopnosť 

výrobcov slovenských potravín.  

„Mojim cieľom je zintenzívniť komunikáciu sektora smerom k verejnosti, ale aj k orgánom štátnej správy. Vzhľadom na to, že 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR má nedostatok odborníkov a skúsených manažérov, je 

pochopiteľné, že nenachádza primerané riešenia. Pekári preto vyvinú aktivity na zvýšenie konkurencieschopnosti 

slovenského pekárenstva, cukrárstva i cestovinársta a budú prinášať návrhy, nielen na to, čo treba vylepšiť, ale aj riešenia, 

ako to urobiť,“ povedal Lapšanský.  

„Nielen potravinárske komory, ale aj zväz pekárov, dlhodobo vyslovuje nespokojnosť s krokmi aktuálneho vedenia 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Výčitky agropotravinárskeho sektora smerujú k absentujúcej 

komunikácii, minimálnej úrovne podpory, nejasným a netransparentným víziám ministerstva či chýbajúcim prioritám 

ministerstva smerom k domácim potravinárom. Aj nečinnosť agrorezortu bola jedným z dôvodov personálneho posilnenia 

vedenia zväzu. Je nevyhnutné posunúť sa vpred aj vzhľadom na aktuálnu situáciu s pandémiou a zvyšujúcim sa nákladom,“ 

uviedla Tatiana Lopuchová, predsedníčka SZPCC.  

(tasr)  
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Výkonným riaditeľom zväzu pekárov sa stal Milan Lapšanský 
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Lapšanský pôsobí v oblasti potravinárstva, obchodu a potravinárskej legislatívy už viac ako dve desaťročia 

 

 

 

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) od novembra zastupuje na poste výkonného riaditeľa bývalý 

generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Milan 

Lapšanský. 

 

Ako ďalej informoval SZPCC, Lapšanský pôsobí v oblasti potravinárstva, obchodu a potravinárskej legislatívy už viac ako dve 

desaťročia. Stál za projektom boja proti dvojakej kvalite potravín v EÚ, ktorý odštartovalo práve Slovensko, inicioval novelu 

zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, významne zlepšil postavenie a konkurencieschopnosť 

výrobcov slovenských potravín. 
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,,Mojim cieľom je zintenzívniť komunikáciu sektora smerom k verejnosti, ale aj k orgánom štátnej správy. Vzhľadom na to, že 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR má nedostatok odborníkov a skúsených manažérov, je 

pochopiteľné, že nenachádza primerané riešenia. Pekári preto vyvinú aktivity na zvýšenie konkurencieschopnosti 

slovenského pekárenstva, cukrárstva i cestovinársta a budú prinášať návrhy, nielen na to, čo treba vylepšiť, ale aj riešenia, 

ako to urobiť," povedal Lapšanský. 

 

,,Nielen potravinárske komory, ale aj zväz pekárov, dlhodobo vyslovuje nespokojnosť s krokmi aktuálneho vedenia 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Výčitky agropotravinárskeho sektora smerujú k absentujúcej 

komunikácii, minimálnej úrovne podpory, nejasným a netransparentným víziám ministerstva či chýbajúcim prioritám 

ministerstva smerom k domácim potravinárom. Aj nečinnosť agrorezortu bola jedným z dôvodov personálneho posilnenia 

vedenia zväzu. Je nevyhnutné posunúť sa vpred aj vzhľadom na aktuálnu situáciu s pandémiou a zvyšujúcim sa nákladom," 

uviedla Tatiana Lopuchová, predsedníčka SZPCC. 
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Agro: Výkonným riaditelom zväzu pekárov bude Milan Lapšanský 
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Bratislava 4. novembra (TASR) - Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) od novembra zastupuje na 

poste výkonného riaditela bývalý generálny riaditel sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka (MPRV) SR Milan Lapšanský. 

Ako ďalej informoval SZPCC, Lapšanský pôsobí v oblasti potravinárstva, obchodu a potravinárskej legislatívy už viac ako dve 

desaťročia. Stál za projektom boja proti dvojakej kvalite potravín v EÚ, ktorý odštartovalo práve Slovensko, inicioval novelu 

zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, významne zlepšil postavenie a konkurencieschopnosť 

výrobcov slovenských potravín. "Mojim cielom je zintenzívniť komunikáciu sektora smerom k verejnosti, ale aj k orgánom 

štátnej správy. Vzhladom na to, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR má nedostatok odborníkov a 

skúsených manažérov, je pochopitelné, že nenachádza primerané riešenia. Pekári preto vyvinú aktivity na zvýšenie 

konkurencieschopnosti slovenského pekárenstva, cukrárstva 

i cestovinársta a budú prinášať návrhy, nielen na to, čo treba vylepšiť, ale aj riešenia, ako to urobiť," povedal Lapšanský. 

"Nielen potravinárske komory, ale aj zväz pekárov, dlhodobo vyslovuje nespokojnosť s krokmi aktuálneho vedenia 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Výčitky agropotravinárskeho sektora smerujú k absentujúcej 

komunikácii, minimálnej úrovne podpory, nejasným a netransparentným víziám ministerstva či 

chýbajúcim prioritám ministerstva smerom k domácim potravinárom. Aj nečinnosť agrorezortu bola jedným z dôvodov 

personálneho posilnenia vedenia zväzu. Je nevyhnutné posunúť sa vpred aj vzhladom na aktuálnu situáciu s pandémiou a 

zvyšujúcim sa nákladom," uviedla Tatiana Lopuchová, predsedníčka SZPCC. 

 

 

jal liv 
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Podnikanie  

 

POTRAVINÁRSTVO - Po obchodníkoch sa výpadku pracovnej sily obávajú aj agrofirmy. Chceli by byť v špeciálnom režime.  

 

Farmári a potravinári nedávno vo výzve vláde vyjadrili obavy z dosahov pandémie a niektorých karanténnych opatrení. V 

záujme plynulej výroby potravín Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) navrhla, aby sa firmy z tohto 

https://www.trend.sk/spravy/vykonnym-riaditelom-zvazu-pekarov-stal-milan-lapsansky
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sektora zaradili do kritickej infraštruktúry štátu.  

Iba rožky a chlieb Obavy vyjadrili pekári. Väčšie pekárne už sú zaradené do kritickej infraštruktúry. Aj preto sa Tatiana 

Lopúchová zo Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov v prípade výpadku ľudí spolieha aj na armádu. 

Pekári uvažujú aj o výpomoci pracovníkov zo segmentu horeca, ktorí sú momentálne bez práce. Ak však budú chýbať 

špecializovaní pracovníci, ktorých pomocný personál nenahradí, T. Lopúchová varuje, že môže dôjsť k obmedzeniu 

čerstvého sortimentu v pekárňach iba na chlieb a rožky.  

Výpadok na severe bol sedem percent Nedostatok ich výrobkov by však nemali pocítiť nikde, pretože pekárne sú vraj 

zvyknuté navzájom si v prípade porúch vypomáhať. "Môže sa stať, že v prevádzke bude chýbať chlieb najviac tak na dve 

hodiny," dodáva T. Lopúchová. "Mnohé obchody s potravinami majú navyše mrazené dopekané pečivá," pripomína. 

Suroviny pekárom zatiaľ nechýbajú.  

Po testovaní na Orave a v Bardejove bol výpadok zamestnancov u pekárov na úrovni asi sedem percent, reálne problémy by 

však nastali pri 20 až 30 percentách, najmä v menších pekárňach. Tie veľké dokážu rozdeliť svoje tímy. Výpadok pracovnej 

sily môžu negatívne pocítiť aj mliekari, chovatelia zvierat a pestovatelia. To môže následne podľa SPPK znížiť výrobu 

čerstvých potravín. 

 

 
  

Banky budú môcť znížiť poplatky 
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€  

 

Patrik ŠVAJDA, moderátor  

Ide o stovky miliónov z našich účtov. Keď Ficova vláda zavádzala bankový odvod, banky zdvihli klientom poplatky. Keď 

Matovičov kabinet bankový odvod ruší, o nižších poplatkov zrazu nepočuť. Vyjdú banky v ústrety ľuďom?  

 

Marek GUDIAK, redaktor  

Bankový odvod. To sú peniaze, ktoré každá banka z našich vkladov musela poslať na zvláštny účet štátu. Vláda ich minúť 

nemohla, ale hromadiaca sa suma peňazí jej poslúžila inak. Účtovne na papieri znižovala deficit verejných financií a vyvoláva 

dojem, že hospodárenie štátu sa zlepšuje.  

 

Eduard HEGER, minister financií  

To, že ste si nakreslili do rozpočtu bankový odvod na rok 2020-21-22 je ilúzia, čistá ilúzia.  

 

Marek GUDIAK, redaktor  

Bankový odvod presadil Smer počas hospodárskej krízy pred desiatimi rokmi. Nahromadené stámilióny mali slúžiť na 

záchranu bánk, ak by začali kolabovať. Kolaps neprišiel, no odvod zostal.  

 

Ladislav KAMENICKÝ, exminister financií  

Robíme všetko pre to, aby tie banky boli zdravé, ale sú zdravé až tak, že to ľuďom kole oči. Toto je ten problém. Aj oni sa 

musia nejakým dielom podieľať na tomto, čo sa tu deje.  

 

Marek GUDIAK, redaktor  

Problém bol, že peniaze na platenie odvodov museli banky zarobiť. Každý mesiac od klientov vyberú len na poplatkoch 

50.000.000 EUR. Poplatky začali dramaticky rast práve po zavedení odvodu.  

 

redaktor  

Ľudia sa pýtajú, že či teraz pôjdu bankové poplatky dole, keďže sa bankový odvod ruší.  

 

Eduard HEGER, minister financií  

Toto je hovorím, otázka na banky. My nevieme regulovať ceny bankových poplatkov tak, ako neregulujeme ani cenu chleba 

alebo mlieka.  

 

Marek GUDIAK, redaktor  

Hlasy bánk reprezentuje Slovenská banková asociácia. K otázke zníženia poplatkov po zrušení odvodu sa odmietla vyjadriť.  
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Slovenská Banková ASOCIÁCIA,  

Zrušenie bankového odvodu je nevyhnutný krok k zabezpečeniu stability bankového sektora. Len zdravé banky môžu plniť 

svoje základné úlohy aj v ekonomicky ťažkom období.  

 

Marek GUDIAK, redaktor  

Analytik nepovažuje za nereálne, aby poplatky v bankách občas aj klesali. Podľa neho, ale nehrozí, že to bude plošné.  

 

Pavel ŠKRINIAR, Ekonomická univerzita v Bratislave  

Jedna banka pristúpila k úprave cenníku a znižovala poplatky, či dôjde k zmene aj u ostatných bánk je otázne, pretože 

bankám tak či tak sa zvyšujú náklady spojené s vedením informačného systému, takže skôr by som videl o to, že tie 

poplatky, ktoré teraz sú sa nebudú meniť dlhší čas, ako by sa nemenili, kebyže nedôjde k tejto úprave.  

 

Marek GUDIAK, redaktor  

Je zrejmé, že poslanci nakoniec presadia zrušenie bankového odvodu. Nemajú však silu na to, aby banky prinútili premietnuť 

to aj do svojich cenníkov a celú vec teda zrejme nechajú na konkurencii. Marek Gudiak a Tomáš Velecký, televízia Markíza. 

 

 
  

V špajze nám chýba vlastný tovar 

06.11.2020      Hospodárske noviny ~ Strana  11 ~ Vivien Cosculluela ~ Rubrika: Firmy & financie ~ Náklad: 14 250 ~ 

Predaných: 10 400 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 06.11.2020 00:02 ~ Čítanosť: 148 000 ~ Vydavateľ: 

MAFRA Slovakia, a. s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 4 418,61 € ~ GRP: 3,22  

AGROSEKTOR  

 

Slovenskí poľnohospodári nedokážu konkurovať zahraničným. Brzdia ich nerovnaké podmienky na európskom trhu a nízky 

objem štátnych podpôr.  

 

©hn Bratislava – Malebný obraz roľníka, ktorý pomaly obrába svoju pôdu a recituje na poli modlitbu Anjela Pána, je už 

neaktuálny. A nielen preto, že sa toto vzývanie, ktoré sa opakuje trikrát denne za sprievodu zvonice, už stráca. Slovensko 

ako historicky poľnohospodárska krajina totiž ustavične a rýchlo mení tvár.  

Vstupom do európskeho spoločenstva sa razantne zmenili pravidlá v sektore, otvorili sa hranice a naši chovatelia, 

pestovatelia či spracovatelia po 16 rokoch stále hľadajú spôsob, ako sa prispôsobovať tomuto prostrediu a ako v ňom čo 

najlepšie podnikať. HN oslovili profesionálov odvetvia, aby vysvetľovali, aké sú ich aktuálne výzvy, ťažkosti, ale aj riešenia, v 

ktoré dúfajú.  

Bytostný problém S príchodom koronavírusu sa muselo tuzemské poľnohospodárstvo vynájsť v kontexte zatvorených hraníc, 

výpadku HoReCa segmentu a prerušených dodávateľských reťazcov. Uzavretie reštaurácií a hotelov síce značne sťažilo 

časť odbytu potravinárov a farmárov, no komplikácie hlavne podčiarkli problémy, s ktorými sa producenti borili už predtým. 

„Dočasné výpadky v zásobovaní potravinami – najmä múka a droždie – na jar naplno odkryli zraniteľnosť krajiny v oblasti 

sebestačnosti,“ hovorí Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.  

Práve táto schopnosť pokrývať potreby národa vlastnou produkciou je v centre debaty už roky. Aktuálny šéf agrorezortu Ján 

Mičovský hovorí o tejto problematike ako o bytostnej záležitosti. „Zápornú bilanciu pri množstve dovážených potravín chceme 

v najbližších rokoch zlepšovať,“ uviedol minister v júni na margo diskusie o Strategickom pláne Spoločnej poľnohospodárskej 

politiky.  

Naše saldo zahraničného obchodu s agropotravinárskymi výrobkami sa totiž neustále prehlbuje. Inými slovami, čoraz viac sa 

otvárajú nožnice medzi hodnotou, za ktorú dovážame tovar, a tou, za ktorú ho vyvážame. Kým v roku 2011 Slovensko malo 

negatívny výsledok na úrovni 804,5 milióna eur, vlani to už bolo viac ako 1,8 miliardy v mínuse, čo zodpovedá zhoršeniu o 

125 percent. Podľa prepočtov komory predvlani vozilo potraviny každý deň 700 kamiónov počas každého pracovného dňa. 

Aktuálne je to 823.  

Agrorezort chce proti tomuto vývoju bojovať podporovaním farmárov, potravinárov, ale aj vývozcov. „Zvýšením pomoci 

domácej výroby sa môže nielen obmedziť import nahraditeľných komodít, ale súčasne aj zvýšiť export – najmä do okolitých 

krajín,“ približuje Andrej Wallner, hovorca ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.  

Pridaná hodnota Problém však nie je iba v objeme, ale hlavne v štruktúre našich komerčných výmen. Agrárna prvovýroba nie 

je dostatočne prepojená v rámci vertikály produkcie potravín, teda prvovýrobca – spracovateľ – obchod. „To vedie k tomu, že 

poľnohospodári nezhotovujú v dostatočnej miere produkty s pridanou hodnotou, ale dominantne len vyvážajú lacnú prvotnú 

surovinu, ako sú pšenica, kukurica, repka či ošípané,“ vysvetľuje David Karkulín, šéfredaktor odborného časopisu 

Agromagazín. Dodáva, že v rámci importov pritom sem dominantne prúdi tovar s vyššou pridanou hodnotou.  
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Túto nerovnováhu vnímajú aj samotní producenti a spracovatelia. „Nesúhlasím s masívnou podporou exportu základných 

surovín,“ pripomína Jaroslava Kaňuchová Pátková, výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska. Potvrdzuje 

Karkulínove slová, keď ďalej vysvetľuje, že aktuálny systém podporuje výrobu základnej zložky, čo prehlbuje spomínaný stav 

nevyrovnanosti. Tieto produkty sa totiž potom predajú lacno do zahraničia – s domácou pomocou –, no následne sa ako 

výsledná potravina privezú draho.  

Priepasť medzi charakterom nášho exportu a importu vníma aj agrorezort. „Z hľadiska zabezpečenia sebestačnosti je 

dôležité orientovať podporu aj na spoluprácu v rámci dodávateľského potravinového reťazca, vzhľadom na udržanie a 

zvýšenie spracovania produkcie a vytváranie pridanej hodnoty na Slovensku,“ uznáva Wallner.  

Existuje síce veľa premenných, ktoré vysvetľujú túto absenciu vyváženosti, ale spôsob nakupovania našincov je azda jednou 

z najdôležitejších. Na Slovensku sa 90 percent potravín predáva cez obchodné reťazce, najmä z cudziny. Tie fungujú 

dominantne na zahraničných kontraktoch, čo má nemalý vplyv na nízke zastúpenie tuzemského tovaru v našich predajniach 

– aktuálne približne 40 percent. „Tieto obchody preferujú nákupy vo veľkom a na celoeurópskej úrovni majú viac možností. 

Samozrejme, pri veľkých objemoch je potom nákupná cena nižšia, a tak nečudo, že malý lokálny producent, ale aj väčší 

spracovateľský podnik majú problémy konkurovať,“ podotýka Karkulín. Nevyrovnanosť podpory Aj keď sa podľa odborníka 

zlepšuje uvedomelosť spotrebiteľa, ktorý viac vyhľadáva tuzemské výrobky, cesta k vytýčenému cieľu 80-percentnej 

sebestačnosti pri každej komodite bude ešte dlhá. Slovensko má síce producentské a spracovateľské kapacity, no bežné 

domácnosti hľadia predovšetkým na cenu svojho koša.  

Je to práve kameňom úrazu pre našich farmárov, ktorí sa často nedokážu presadiť vo veľkých reťazcoch. „Na otvorenom 

európskom trhu a pri nastavení obchodnej politiky na najnižšie predajné ceny tak nedostatočne dotované sektory nedokážu 

cenovo konkurovať zahraničným pestovateľom,“ približuje Jozef Šumichrast, riaditeľ Zväzu zeleninárov a zemiakarov 

Slovenska. Jeho tvrdenie dosvedčuje aj riaditeľ Únie hydinárov Slovenska Daniel Molnár, ktorý konštatuje, že stále rastie 

dovoz lacného hydinového mäsa a vajec. Dopĺňa, že tento tovar končí prevažne v stravovacích zariadeniach a v 

zahraničných reťazcoch.  

Priame platby, ktoré tvoria najväčší podiel na celkových výdavkoch do poľnohospodárstva a potravinárstva, sú totiž 

nerovnomerne rozdelené medzi jednotlivými krajinami Európskej únie. Slovensko má nižšie platby v prepočte na hektár, 

okolo 85 percent priemeru spoločenstva, čím sa ocitá v nevýhode. „Žiaduce je vyrovnať podmienky v rámci Únie, vieme o 

skrytých formách dotácií v iných krajinách, ktoré nás stavajú ešte do horšej pozície,“ upozorňuje Julián Škerlík, predseda 

Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku.  

David Karkulín takisto poukazuje na nevyrovnanosť podpory v spoločenstve, ale pripomína aj to, že tento stav prehlbujú aj 

národné formy pomoci. Tá predstavuje u nás 27 percent finančných príspevkov sektora. „Bohatšie štáty majú možnosť viac 

podporovať farmárov ako chudobnejšie, a to nepriamo ovplyvňuje konkurencieschopnosť medzi poľnohospodármi v 

Európskej únii,“ hovorí Karkulín.  

Nerentabilné podnikanie Aj keď sa nastavenie schémy musí podľa farmárov zmeniť, treba podotknúť, že podľa poslednej 

Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2019 celkové výdavky do odvetvia sa vlani 

medziročne zvýšili o 11,9 percenta na 980 miliónov eur. A zisk tuzemských agrofiriem doslova závisí od týchto dotácií.  

Ich podiel na zisku a pridanej hodnote je totiž na úrovni 166 percent. „Rozhodujúcu úlohu v ekonomike zohrali podpory, bez 

ktorých by bola väčšina poľnohospodárskych podnikov stratová,“ uvádza sa v správe. Väčšina farmárov však upozorňuje, že 

je tento fakt normálny a súvisí s globálnym trhom. „Pokiaľ sa dotačný systém odstráni v celej Európskej únii, pokiaľ sa k nám 

nebudú dovážať agropotravinárske komodity z tretích krajín, kde je v niektorých prípadoch aj nižší hygienický štandard, 

potom sa budú musieť situácii prispôsobiť aj naše podniky a budú existovať bez podpôr,“ hovorí Holéciová s tým, že takýto 

scenár je vzhľadom na celosvetový obchod utopistický.  

Neefektívnosť produkcie Aj napriek pomoci však klesol vlani profit odvetvia o 20 percent na 83 miliónov eur. Horšie obstálo aj 

v porovnaní s päťročným priemerom, ktorý je na úrovni 93,5 milióna eur. Navyše, podiel celkových podpôr na výnosoch vlani 

dosiahol 34,9 percenta, čo je výrazný nárast oproti roku 2018, keď bol vo výške 28,9 percenta, a ešte väčší oproti 

päťročnému priemeru 27,7 percenta.  

Oproti európskemu priemeru totiž vynáša slovenský hektár o 56 percent menej. Naši farmári uprednostňujú rýchloobrátkové 

komodity s nízkou pridanou hodnotou. Typickým príkladom sú olejniny aj obilniny. Na Slovensku spolu predstavujú takmer 40 

percent celkovej produkcie, pričom európsky priemer je na úrovni 15 percent. Rozsiahle pestovanie cereálií je voľbou ľahšej 

cesty. „Aj v situácii, keď ceny nie sú na dobrej úrovni, je oveľa jednoduchšie pestovať obilniny ako špeciálne plodiny,“ 

približuje Šumichrast. Podniky, ktoré hospodária na tisícoch hektárov, majú mechanizáciu nastavenú na tento typ komodity. 

Dajú sa pestovať vo veľkom a pomerne jednoducho.  

„Treba povedať aj to, že podpory majú aj svoj negatívny efekt, keď pôsobia ako ‚tabletky na spanie‘, inými slovami, niekedy 

dávajú niektorým podnikom priestor na to, aby nevydali zo seba to najlepšie z hľadiska efektivity,“ poznamenáva Karkulín. 

Niektorí poľnohospodári to tiež vnímajú ako problematické. Šéfka zväzu vinárov Jaroslava Kaňuchová Pátková napríklad 

navrhuje, aby podporu dostával iba ten, ktorý vie vyrábať konkurencieschopne.  

Pätina hospodárstiev V rámci rozdelenia priamych platieb má Slovensko aj trocha zvláštne „prvenstvo“. U nás je koncentrácia 

priamych platieb najväčšia zo všetkých členských štátov. Podľa posledných dostupných dát 20 percent poberateľov 

dostávalo 94 percent týchto príspevkov.  
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David Karkulín upozorňuje na fakt, že táto pätina podnikov zamestnáva gro pracovnej sily v odvetví a obhospodaruje väčšinu 

pôdnej rozlohy. „Osobne som však zástancom diverzifikácie ako jedného z efektívnych nástrojov risk manažmentu a v tomto 

prípade diverzifikácia by mala byť aj v oblasti vyššej podpory malých a rodinných fariem,“ dodáva.  

Tajomník Cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska Roman Mács sčasti vysvetľuje tento fenomén personálnym zázemím 

malých producentov. „Nemajú na to finančné prostriedky, nemajú možnosť zamestnať človeka, ktorý by sa tomu venoval,“ 

hovorí. Jaroslava Kaňuchová Pátková zase navrhuje optimalizáciu, ktorá by viedla k akémusi ideálnemu podniku. „Pestuješ 

hrozno, tak budeš dostávať takúto podporu. Musíš však dosiahnuť minimálne úrodu na úrovni deväť ton na hektár, musíš 

mať maximálne sto hektárov vinohradov, musíš predávať na domácom trhu,“ opisuje.  

 

V AGROSEKTORE NIE SÚ PO TESTOVANÍ VÁŽNE VÝPADKY Poľnohospodári a potravinári čakali na minulovíkendovú 

celonárodnú akciu s istými obavami. Po pretestovaní národa naši producenti však neevidujú žiadne extrémne problémy. 

Profesionáli odvetvia dokážu podľa ankety Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory zabezpečiť chod firiem 

bez výraznejších ťažkostí. „Naši pekári odhadli, že do práce pre karanténu nenastúpilo približne 1,5 percenta ľudí,“ informuje 

predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová.  

 

 

 
  

Výkonným riaditeľom zväzu pekárov bude Milan Lapšanský 
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Zväz slovenských pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) od novembra zastupuje na poste výkonného riaditeľa Milan 

Lapšanský. Dlhoročný expert na potravinárstvo, obchod a potravinársku legislatívu bude hájiť záujmy SZPCC. 

 

Milan Lapšanský, bývalý generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR, pôsobí v oblasti potravinárstva, obchodu a potravinárskej legislatívy už viac ako dve desaťročia. Stál za 

projektom boja proti dvojakej kvalite potravín v Európskej únii, ktorý odštartovalo práve Slovensko, inicioval novelu zákona o 

neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, ktorým sa inšpirovali v boji s dominantným postavením a s nekalými 

praktikami obchodných reťazcov viaceré členské štáty EÚ a významne zlepšil postavenie a konkurencieschopnosť výrobcov 

slovenských potravín.  

„Pekárenský sektor je kostrou potravinárstva. S jeho produktmi sa každý z nás stretáva dennodenne. Mojím cieľom je 

zintenzívniť komunikáciu sektora smerom k verejnosti, ale aj k orgánom štátnej správy. Vzhľadom na to, že Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR má nedostatok odborníkov a skúsených manažérov, je pochopiteľné, že 

nenachádza primerané riešenia. Pekári preto vyvinú aktivity na zvýšenie konkurencieschopnosti slovenského pekárenstva, 

cukrárstva i cestovinársta a budú prinášať návrhy nielen na to, čo treba vylepšiť, ale aj riešenia ako to urobiť,“ uviedol Milan 

Lapšanský.  

Obsadenie funkcie výkonného riaditeľa SZPCC schválilo predstavenstvo SZPCC na svojom zasadnutí 22. októbra 2020.  

 

 

 

https://www.tovarapredaj.sk/2020/11/05/vykonnym-riaditelom-zvazu-pekarov-bude-milan-lapsansky/ 

 
 
  

V špajze nám chýba vlastný tovar 

06.11.2020      hnonline.sk ~ Vivien Cosculluela ~ Rubrika: Domáca ekonomika ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum 

importu: 06.11.2020 01:07 ~ RU za deň: 57 402 ~ Dosah: 30 033 164 ~ Vydavateľ: MAFRA Slovakia, a. s. ~ Zem: 
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Slovenskí poľnohospodári nedokážu konkurovať zahraničným. Brzdia ich nerovnaké podmienky na európskom trhu a nízky 

objem štátnych podpôr. 

 

Malebný obraz roľníka, ktorý pomaly obrába svoju pôdu a recituje na poli modlitbu Anjela Pána, je dávno neaktuálny. A 

nielen preto, že sa toto vzývanie, ktoré sa opakuje trikrát denne za sprievodu zvonice, už stráca. Slovensko ako historicky 

poľnohospodárska krajina totiž ustavične a rýchlo mení tvár. 

https://www.tovarapredaj.sk/2020/11/05/vykonnym-riaditelom-zvazu-pekarov-bude-milan-lapsansky/
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Vstupom do európskeho spoločenstva sa razantne zmenili pravidlá v sektore, otvorili sa hranice a naši chovatelia, 

pestovatelia či spracovatelia po 16 rokoch stále hľadajú spôsob, ako sa prispôsobovať tomuto prostrediu a ako v ňom čo 

najlepšie podnikať. HN oslovili profesionálov odvetvia, aby vysvetľovali, aké sú ich aktuálne výzvy, ťažkosti, ale aj riešenia, v 

ktoré dúfajú. 

 

Bytostný problém 

 

S príchodom vírusu sa muselo tuzemské poľnohospodárstvo vynájsť v kontexte zatvorených hraníc, výpadku HoReCa 

segmentu a prerušených dodávateľských reťazcov. Uzavretie reštaurácií a hotelov síce značne sťažilo časť odbytu 

potravinárov a farmárov, no komplikácie hlavne podčiarkli problémy, s ktorými sa producenti borili už predtým. „Dočasné 

výpadky v zásobovaní potravinami – najmä múka a droždie – na jar naplno odkryli zraniteľnosť krajiny v oblasti 

sebestačnosti,“ hovorí Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. 

 

Práve táto schopnosť pokrývať potreby národa vlastnou produkciou je v centre debaty už roky. Aktuálny šéf agrorezortu Ján 

Mičovský hovorí o tejto problematike ako o bytostnej záležitosti. „Zápornú bilanciu pri množstve dovážených potravín chceme 

v najbližších rokoch zlepšovať,“ uviedol minister v júni na margo diskusie o Strategickom pláne Spoločnej poľnohospodárskej 

politiky. 

 

Naše saldo zahraničného obchodu s agropotravinárskymi výrobkami sa totiž neustále prehlbuje. Inými slovami, čoraz viac sa 

otvárajú nožnice medzi hodnotou, za ktorú dovážame tovar, a tou, za ktorú ho vyvážame. Kým v roku 2011 Slovensko malo 

negatívny výsledok na úrovni 804,5 milióna eur, vlani to už bolo viac ako 1,8 miliardy v mínuse, čo zodpovedá zhoršeniu o 

125 percent. Podľa prepočtov komory predvlani vozilo potraviny každý deň 700 kamiónov počas každého pracovného dňa. 

Aktuálne je to 823. 

 

Agrorezort chce proti tomuto vývoju bojovať podporovaním farmárov, potravinárov, ale aj vývozcov. „Zvýšením pomoci 

domácej výroby sa môže nielen obmedziť import nahraditeľných komodít, ale súčasne aj zvýšiť export – najmä do okolitých 

krajín,“ približuje Andrej Wallner, hovorca ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. 

 

Pridaná hodnota 

 

Problém však nie je iba v objeme, ale hlavne v štruktúre našich komerčných výmen. Agrárna prvovýroba nie je dostatočne 

prepojená v rámci vertikály produkcie potravín, teda prvovýrobca – spracovateľ – obchod. „To vedie k tomu, že 

poľnohospodári nezhotovujú v dostatočnej miere produkty s pridanou hodnotou, ale dominantne len vyvážajú lacnú prvotnú 

surovinu, ako sú pšenica, kukurica, repka či ošípané,“ vysvetľuje David Karkulín, šéfredaktor odborného časopisu 

Agromagazín. Dodáva, že v rámci importov pritom sem dominantne prúdi tovar s vyššou pridanou hodnotou. 

 

Túto nerovnováhu vnímajú aj samotní producenti a spracovatelia. „Nesúhlasím s masívnou podporou exportu základných 

surovín,“ pripomína Jaroslava Kaňuchová Pátková, výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska. Potvrdzuje 

Karkulínove slová, keď ďalej vysvetľuje, že aktuálny systém podporuje výrobu základnej zložky, čo prehlbuje spomínaný stav 

nevyrovnanosti. Tieto produkty sa totiž potom predajú lacno do zahraničia – s domácou pomocou –, no následne sa ako 

výsledná potravina privezú draho. 

 

Priepasť medzi charakterom nášho exportu a importu vníma aj agrorezort. „Z hľadiska zabezpečenia sebestačnosti je 

dôležité orientovať podporu aj na spoluprácu v rámci dodávateľského potravinového reťazca, vzhľadom na udržanie a 

zvýšenie spracovania produkcie a vytváranie pridanej hodnoty na Slovensku,“ uznáva Wallner. 

 

Existuje síce veľa premenných, ktoré vysvetľujú túto absenciu vyváženosti, ale spôsob nakupovania našincov je azda jednou 

z najdôležitejších. Na Slovensku sa 90 percent potravín predáva cez obchodné reťazce, najmä z cudziny. Tie fungujú 

dominantne na zahraničných kontraktoch, čo má nemalý vplyv na nízke zastúpenie tuzemského tovaru v našich predajniach 

– aktuálne približne 40 percent. „Tieto obchody preferujú nákupy vo veľkom a na celoeurópskej úrovni majú viac možností. 

Samozrejme, pri veľkých objemoch je potom nákupná cena nižšia, a tak nečudo, že malý lokálny producent, ale aj väčší 

spracovateľský podnik majú problémy konkurovať,“ podotýka Karkulín. 

 

Nevyrovnanosť podpory 

 

Aj keď sa podľa odborníka zlepšuje uvedomelosť spotrebiteľa, ktorý viac vyhľadáva tuzemské výrobky, cesta k vytýčenému 

cieľu 80-percentnej sebestačnosti pri každej komodite bude ešte dlhá. Slovensko má síce producentské a spracovateľské 
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kapacity, no bežné domácnosti hľadia predovšetkým na cenu svojho koša. 

 

Je to práve kameňom úrazu pre našich farmárov, ktorí sa často nedokážu presadiť vo veľkých reťazcoch. „Na otvorenom 

európskom trhu a pri nastavení obchodnej politiky na najnižšie predajné ceny tak nedostatočne dotované sektory nedokážu 

cenovo konkurovať zahraničným pestovateľom,“ približuje Jozef Šumichrast, riaditeľ Zväzu zeleninárov a zemiakarov 

Slovenska. Jeho tvrdenie dosvedčuje aj riaditeľ Únie hydinárov Slovenska Daniel Molnár, ktorý konštatuje, že stále rastie 

dovoz lacného hydinového mäsa a vajec. Dopĺňa, že tento tovar končí prevažne v stravovacích zariadeniach a v 

zahraničných obchodných reťazcoch. 

 

Priame platby, ktoré tvoria najväčší podiel na celkových výdavkoch do poľnohospodárstva a potravinárstva, sú totiž 

nerovnomerne rozdelené medzi jednotlivými krajinami Európskej únie. Slovensko má nižšie platby v prepočte na hektár, 

okolo 85 percent priemeru spoločenstva, čím sa ocitá v nevýhode. „Žiaduce je vyrovnať podmienky v rámci Únie, vieme o 

skrytých formách dotácií v iných krajinách, ktoré nás stavajú ešte do horšej pozície,“ upozorňuje Julián Škerlík, predseda 

Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku. 

 

David Karkulín takisto poukazuje na nevyrovnanosť podpory v spoločenstve, ale pripomína aj to, že tento stav prehlbujú aj 

národné formy pomoci. Tá predstavuje u nás 27 percent finančných príspevkov sektora. „Bohatšie štáty majú možnosť viac 

podporovať farmárov ako chudobnejšie, a to nepriamo ovplyvňuje konkurencieschopnosť medzi poľnohospodármi v 

Európskej únii,“ hovorí Karkulín. 

 

Nerentabilné podnikanie 

 

Aj keď sa nastavenie schémy musí podľa farmárov zmeniť, treba podotknúť, že podľa poslednej Správy o poľnohospodárstve 

a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2019 celkové výdavky do odvetvia sa vlani medziročne zvýšili o 11,9 percenta 

na 980 miliónov eur. A zisk tuzemských agrofiriem doslova závisí od týchto dotácií. 

 

Ich podiel na zisku a pridanej hodnote je totiž na úrovni 166 percent. „Rozhodujúcu úlohu v ekonomike zohrali podpory, bez 

ktorých by bola väčšina poľnohospodárskych podnikov stratová,“ uvádza sa v správe. Väčšina farmárov však upozorňuje, že 

je tento fakt normálny a súvisí s globálnym trhom. „Pokiaľ sa dotačný systém odstráni v celej Európskej únii, pokiaľ sa k nám 

nebudú dovážať agropotravinárske komodity z tretích krajín, kde je v niektorých prípadoch aj nižší hygienický štandard, 

potom sa budú musieť situácii prispôsobiť aj naše podniky a budú existovať bez podpôr,“ hovorí Holéciová s tým, že takýto 

scenár je vzhľadom na celosvetový obchod utopistický. 

 

Neefektívnosť produkcie 

 

Aj napriek pomoci však klesol vlani podľa Zelenej správy profit odvetvia o 20 percent na 83 miliónov eur. Horšie obstálo aj v 

porovnaní s päťročným priemerom, ktorý je na úrovni 93,5 milióna eur. Navyše, podiel celkových podpôr na výnosoch vlani 

dosiahol 34,9 percenta, čo je výrazný nárast oproti roku 2018, keď bol vo výške 28,9 percenta, a ešte väčší oproti 

päťročnému priemeru 27,7 percenta. 

 

Oproti európskemu priemeru totiž vynáša slovenský hektár pôdy o 56 percent menej. Naši farmári uprednostňujú 

rýchloobrátkové komodity s nízkou pridanou hodnotou. Typickým príkladom sú olejniny aj obilniny. Na Slovensku spolu 

predstavujú takmer 40 percent celkovej poľnohospodárskej produkcie, pričom európsky priemer je na úrovni 15 percent. 

Rozsiahle pestovanie cereálií je voľbou ľahšej cesty. „Aj v situácii, keď ceny nie sú na dobrej úrovni, je oveľa jednoduchšie 

pestovať obilniny ako špeciálne plodiny,“ približuje Šumichrast. Podniky, ktoré hospodária na tisícoch hektárov, majú 

mechanizáciu nastavenú na tento typ komodity. Dajú sa pestovať vo veľkom a pomerne jednoducho. 

 

„Treba povedať aj to, že podpory majú aj svoj negatívny efekt, keď pôsobia ako ‚tabletky na spanie‘, inými slovami, niekedy 

dávajú niektorým podnikom priestor na to, aby nevydali zo seba to najlepšie z hľadiska efektivity,“ poznamenáva Karkulín. 

Niektorí poľnohospodári to tiež vnímajú ako problematické. Šéfka zväzu vinárov Jaroslava Kaňuchová Pátková napríklad 

navrhuje, aby podporu dostával iba ten, ktorý vie vyrábať konkurencieschopne. 

 

Pätina hospodárstiev 

 

V rámci rozdelenia priamych platieb má Slovensko aj trocha zvláštne „prvenstvo“. U nás je koncentrácia priamych platieb 

najväčšia zo všetkých členských štátov. Podľa posledných dostupných dát 20 percent poberateľov dostávalo 94 percent 

týchto príspevkov. 
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David Karkulín upozorňuje na fakt, že táto pätina podnikov zamestnáva gro pracovnej sily v odvetví a obhospodaruje väčšinu 

pôdnej rozlohy. „Osobne som však zástancom diverzifikácie ako jedného z efektívnych nástrojov risk manažmentu a v tomto 

prípade diverzifikácia by mala byť aj v oblasti vyššej podpory malých a rodinných fariem,“ dodáva. 

 

Tajomník Cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska Roman Mács sčasti vysvetľuje tento fenomén personálnym zázemím 

malých producentov. „Nemajú na to finančné prostriedky, nemajú možnosť zamestnať človeka, ktorý by sa tomu venoval,“ 

hovorí. Jaroslava Kaňuchová Pátková zase navrhuje optimalizáciu, ktorá by viedla k akémusi ideálnemu podniku. „Pestuješ 

hrozno, tak budeš dostávať takúto podporu. Musíš však dosiahnuť minimálne úrodu na úrovni deväť ton na hektár, musíš 

mať maximálne sto hektárov vinohradov, musíš predávať na domácom trhu,“ opisuje. 

 

V agrosektore nie sú po testovaní vážne výpadky 

 

Poľnohospodári a potravinári čakali na minulovíkendovú celonárodnú akciu s istými obavami. Po pretestovaní národa naši 

producenti však neevidujú žiadne extrémne problémy. Profesionáli odvetvia dokážu podľa ankety Slovenskej 

poľnohospodárskej a potravinárskej komory zabezpečiť chod firiem bez výraznejších ťažkostí. „Naši pekári odhadli, že do 

práce pre karanténu nenastúpilo približne 1,5 percenta ľudí,“ informuje predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, 

cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová. 

 

Zdroj: 

Hospodárske noviny 

 

https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2243184-v-spajze-nam-chyba-vlastny-tovar 

 
 
  

Pre testovanie hrozia výpadky v zásobovaní, varujú potravinári 
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V pondelok hrozia na Slovensku výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami. Dôvodom je povinnosť opätovného 

testovania tých pracovníkov, ktorí sa pohybujú v rámci červených a zelených okresov. Ak totiž nebudú otestovaní, bude pre 

nich platiť zákaz vychádzania, upozorňuje Potravinárska komora Slovenska. 

 

A to i napriek tomu, že vláda síce vytvorí podmienky pre testovanie pracovníkov v zelených okresoch od pondelka 9. 

novembra. "Pre pracovníkov logistiky je to však neskoro, zvozy živých zvierat, surovín a rozvoz potravín prebieha už v noci z 

nedele na pondelok,“ vysvetľuje riaditeľka komory Jana Venhartová.  

Výrobcovia pôsobiaci v červených okresoch budú mať testovanie pracovníkov zabezpečené cez druhé kolo celoplošného 

testovania. No výrobcovia zo zelených okresov môžu zabezpečiť proces testovania pre svojich zamestnancov až od 

pondelka, upozorňuje Venhartová. "Cestovanie za účelom absolvovania testov v červených okresoch počas víkendu 

nepovažujeme za vhodné riešenie s ohľadom na kapacity odberných miest a snahu o minimalizáciu pohybu medzi zelenými 

a červenými okresmi,“ hovorí.  

Celkovo ide o stovky ľudí ako sú vodiči nákladnej dopravy zabezpečujúci rozvoz surovín, tovaru a zvoz živých zvierat, 

servisní pracovníci, iní špecializovaní pracovníci. Títo ľudia pracujú v rámci celého Slovenska a vo vzťahu k zásobovaniu 

obyvateľstva potravinami zohrávajú kľúčovú úlohu.  

"Potravinári plne rešpektujú prijaté opatrenia vlády avšak upozorňujeme na skutočnosť, že pre zabezpečenie plynulého 

zásobovania potravinami medzi okresmi je potrebné zabezpečenie možnosti testovania pracovníkov v zelených okresoch už 

cez víkend,“ žiadajú potravinári. Možné by to pdoľa nich malo byť už od nedele. Zoznam mobilných miest v zelených 

okresoch by mal byť zverejnený už tento piatok, aby potravinári mohli včas komunikovať so svojimi zamestnancami, dodáva 

komora.  

 

Podpísané potravinárske zväzy  

Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd Potravinárska komora Slovenska Slovenská 

poľnohospodárska a potravinárska komora Slovenský cukrovarnícky spolok Slovenský mliekarenský zväz Slovenský zväz 

pekárov, cukrárov a cestovinárov Slovenský zväz spracovateľov mäsa Slovenský zväz výrobcov piva a sladu Únia 

hydinárov Slovenska Zväz vinárov a vinohradníkov Slovenska Únia potravinárov Slovenska  

 

https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2243184-v-spajze-nam-chyba-vlastny-tovar
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Potravinári: V pondelok hrozia výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami 
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Bratislava 6. novembra (TASR) - V pondelok (9. 11.) hrozia na Slovensku výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami. 

 

Dôvodom je povinnosť opätovného testovania tých pracovníkov, ktorí sa pohybujú v rámci červených a zelených okresov, 

pretože pokiaľ nebudú otestovaní, bude pre nich platiť zákaz vychádzania. Upozornila na to v spoločnom stanovisku 

potravinárskych zväzov Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS).  

Vysvetlila, že vláda síce vytvorí podmienky pre testovanie pracovníkov v zelených okresoch od pondelka 9. novembra, pre 

pracovníkov logistiky je to však neskoro. Zvozy živých zvierat, surovín a rozvozy potravín sa robia už v noci z nedele (8. 11.) 

na pondelok.  

Kým výrobcovia pôsobiaci v červených okresoch budú mať testovanie pracovníkov zabezpečené vo vybraných okresoch 

prostredníctvom 2. kola celoplošného testovania, výrobcovia zo zelených okresov podľa Venhartovej zatiaľ majú možnosť 

zabezpečiť proces testovania pre svojich zamestnancov až od 9. novembra, čo je z pohľadu zabezpečenia činnosti 

pracovníkov logistiky neskoro. "Cestovanie s cieľom absolvovania testov v červených okresoch počas víkendu nepovažujeme 

za vhodné riešenie s ohľadom na kapacity odberných miest a snahu o minimalizáciu pohybu medzi zelenými a červenými 

okresmi," zdôraznila.  

Upozornila, že len z pohľadu potravinárskych podnikov a pridružených odvetví ide o stovky pracovníkov, ako sú napríklad 

vodiči nákladnej dopravy zabezpečujúci rozvoz surovín, tovaru a zvoz živých zvierat, servisní pracovníci, iní špecializovaní 

pracovníci, ktorí vykonávajú svoju činnosť v rámci celého Slovenska a vo vzťahu k zásobovaniu obyvateľstva potravinami 

zohrávajú kľúčovú úlohu.  

Dodala, že potravinári plne rešpektujú prijaté opatrenia vlády, avšak upozorňujú na skutočnosť, že pre zabezpečenie 

plynulého zásobovania potravinami medzi okresmi je potrebné zabezpečenie možnosti testovania pracovníkov v zelených 

okresoch už cez víkend (najneskôr od nedele), pričom z pohľadu zásobovania môže byť problematickým hlavne pondelok 9. 

novembra. Zoznam mobilných miest v zelených okresoch by mal byť zverejnený už tento piatok, aby mohli potravinári včas 

komunikovať so svojimi zamestnancami.  

Okrem PKS je pod stanoviskom potravinárov podpísaná aj Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenský cukrovarnícky spolok, Slovenský mliekarenský zväz, 

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, Slovenský zväz spracovateľov mäsa, Slovenský zväz výrobcov piva a 

sladu, Únia hydinárov Slovenska, Zväz vinárov a vinohradníkov Slovenska a Únia potravinárov Slovenska.  

UPOZORNENIE: TASR sa pokúsi získať reakciu Úradu vlády SR.  

jal liv  

Zdroj: TASR  
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V pondelok hrozia výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami 
06.11.2020      openiazoch.zoznam.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 06.11.2020 11:54 ~ RU za deň: 

10 727 ~ Dosah: 1 730 337 ~ Vydavateľ: Zoznam, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 586,27 € ~ GRP: 0,23  

V pondelok (9. 11.) hrozia na Slovensku výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami. Dôvodom je povinnosť opätovného 

testovania tých pracovníkov, ktorí sa pohybujú v rámci červených a zelených okresov, pretože pokiaľ nebudú otestovaní, 

bude pre nich platiť zákaz vychádzania. 

 

V pondelok (9. 11.) hrozia na Slovensku výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami. Dôvodom je povinnosť opätovného 

https://ekonomika.pravda.sk/krajina/clanok/567995-pre-testovanie-hrozia-vypadky-v-zasobovani-varuju-potravinari/
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testovania tých pracovníkov, ktorí sa pohybujú v rámci červených a zelených okresov, pretože pokiaľ nebudú otestovaní, 

bude pre nich platiť zákaz vychádzania. Upozornila na to v spoločnom stanovisku potravinárskych zväzov Jana Venhartová, 

riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS).  

Vysvetlila, že vláda síce vytvorí podmienky pre testovanie pracovníkov v zelených okresoch od pondelka 9. novembra, pre 

pracovníkov logistiky je to však neskoro. Zvozy živých zvierat, surovín a rozvozy potravín sa robia už v noci z nedele (8. 11.) 

na pondelok.  

Kým výrobcovia pôsobiaci v červených okresoch budú mať testovanie pracovníkov zabezpečené vo vybraných okresoch 

prostredníctvom 2. kola celoplošného testovania, výrobcovia zo zelených okresov podľa Venhartovej zatiaľ majú možnosť 

zabezpečiť proces testovania pre svojich zamestnancov až od 9. novembra, čo je z pohľadu zabezpečenia činnosti 

pracovníkov logistiky neskoro. "Cestovanie s cieľom absolvovania testov v červených okresoch počas víkendu nepovažujeme 

za vhodné riešenie s ohľadom na kapacity odberných miest a snahu o minimalizáciu pohybu medzi zelenými a červenými 

okresmi," zdôraznila.  

Upozornila, že len z pohľadu potravinárskych podnikov a pridružených odvetví ide o stovky pracovníkov, ako sú napríklad 

vodiči nákladnej dopravy zabezpečujúci rozvoz surovín, tovaru a zvoz živých zvierat, servisní pracovníci, iní špecializovaní 

pracovníci, ktorí vykonávajú svoju činnosť v rámci celého Slovenska a vo vzťahu k zásobovaniu obyvateľstva potravinami 

zohrávajú kľúčovú úlohu.  

Dodala, že potravinári plne rešpektujú prijaté opatrenia vlády, avšak upozorňujú na skutočnosť, že pre zabezpečenie 

plynulého zásobovania potravinami medzi okresmi je potrebné zabezpečenie možnosti testovania pracovníkov v zelených 

okresoch už cez víkend (najneskôr od nedele), pričom z pohľadu zásobovania môže byť problematickým hlavne pondelok 9. 

novembra. Zoznam mobilných miest v zelených okresoch by mal byť zverejnený už tento piatok, aby mohli potravinári včas 

komunikovať so svojimi zamestnancami.  

Okrem PKS je pod stanoviskom potravinárov podpísaná aj Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenský cukrovarnícky spolok, Slovenský mliekarenský zväz, 

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, Slovenský zväz spracovateľov mäsa, Slovenský zväz výrobcov piva a 

sladu, Únia hydinárov Slovenska, Zväz vinárov a vinohradníkov Slovenska a Únia potravinárov Slovenska.  
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Potravinárska komora Slovenska upozorňuje na problémové zásobovanie, ktoré môže nastať v dôsledku rozdelenia okresov 

na červené a zelené. 

 

V pondelok (9. 11.) hrozia na Slovensku výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami. Dôvodom je povinnosť opätovného 

testovania tých pracovníkov, ktorí sa pohybujú v rámci červených a zelených okresov, pretože pokiaľ nebudú otestovaní, 

bude pre nich platiť zákaz vychádzania. Upozornila na to v spoločnom stanovisku potravinárskych zväzov Jana Venhartová, 

riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS).  

Vysvetlila, že vláda síce vytvorí podmienky pre testovanie pracovníkov v zelených okresoch od pondelka 9. novembra, pre 

pracovníkov logistiky je to však neskoro. Zvozy živých zvierat, surovín a rozvozy potravín sa robia už v noci z nedele (8. 11.) 

na pondelok.  

Kým výrobcovia pôsobiaci v červených okresoch budú mať testovanie pracovníkov zabezpečené vo vybraných okresoch 

prostredníctvom 2. kola celoplošného testovania, výrobcovia zo zelených okresov podľa Venhartovej zatiaľ majú možnosť 

zabezpečiť proces testovania pre svojich zamestnancov až od 9. novembra, čo je z pohľadu zabezpečenia činnosti 

pracovníkov logistiky neskoro. „ Cestovanie s cieľom absolvovania testov v červených okresoch počas víkendu 

nepovažujeme za vhodné riešenie s ohľadom na kapacity odberných miest a snahu o minimalizáciu pohybu medzi zelenými 

a červenými okresmi,“ zdôraznila.  

Upozornila, že len z pohľadu potravinárskych podnikov a pridružených odvetví ide o stovky pracovníkov, ako sú napríklad 

vodiči nákladnej dopravy zabezpečujúci rozvoz surovín, tovaru a zvoz živých zvierat, servisní pracovníci, iní špecializovaní 

pracovníci, ktorí vykonávajú svoju činnosť v rámci celého Slovenska a vo vzťahu k zásobovaniu obyvateľstva potravinami 

zohrávajú kľúčovú úlohu.  

Dodala, že potravinári plne rešpektujú prijaté opatrenia vlády, avšak upozorňujú na skutočnosť, že pre zabezpečenie 
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plynulého zásobovania potravinami medzi okresmi je potrebné zabezpečenie možnosti testovania pracovníkov v zelených 

okresoch už cez víkend (najneskôr od nedele), pričom z pohľadu zásobovania môže byť problematickým hlavne pondelok 9. 

novembra. Zoznam mobilných miest v zelených okresoch by mal byť zverejnený už tento piatok, aby mohli potravinári včas 

komunikovať so svojimi zamestnancami.  

Okrem PKS je pod stanoviskom potravinárov podpísaná aj Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenský cukrovarnícky spolok, Slovenský mliekarenský zväz, 

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, Slovenský zväz spracovateľov mäsa, Slovenský zväz výrobcov piva a 

sladu, Únia hydinárov Slovenska, Zväz vinárov a vinohradníkov Slovenska a Únia potravinárov Slovenska.  

 

 

 

https://www.info.sk/sprava/179761/slovensku-v-pondelok-hrozia-vypadky-v-zasobovani-potravinami/ 
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Vláda síce vytvorí podmienky pre testovanie pracovníkov v zelených okresoch od pondelka 9. novembra, pre pracovníkov 

logistiky je to však neskoro. 

 

Bratislava 6. novembra (TASR) - V pondelok (9. 11.) hrozia na Slovensku výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami. 

Dôvodom je povinnosť opätovného testovania tých pracovníkov, ktorí sa pohybujú v rámci červených a zelených okresov, 

pretože pokiaľ nebudú otestovaní, bude pre nich platiť zákaz vychádzania. Upozornila na to v spoločnom stanovisku 

potravinárskych zväzov Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS).  

Vysvetlila, že vláda síce vytvorí podmienky pre testovanie pracovníkov v zelených okresoch od pondelka 9. novembra, pre 

pracovníkov logistiky je to však neskoro. Zvozy živých zvierat, surovín a rozvozy potravín sa robia už v noci z nedele (8. 11.) 

na pondelok.  

Kým výrobcovia pôsobiaci v červených okresoch budú mať testovanie pracovníkov zabezpečené vo vybraných okresoch 

prostredníctvom 2. kola celoplošného testovania, výrobcovia zo zelených okresov podľa Venhartovej zatiaľ majú možnosť 

zabezpečiť proces testovania pre svojich zamestnancov až od 9. novembra, čo je z pohľadu zabezpečenia činnosti 

pracovníkov logistiky neskoro. "Cestovanie s cieľom absolvovania testov v červených okresoch počas víkendu nepovažujeme 

za vhodné riešenie s ohľadom na kapacity odberných miest a snahu o minimalizáciu pohybu medzi zelenými a červenými 

okresmi," zdôraznila.  

Upozornila, že len z pohľadu potravinárskych podnikov a pridružených odvetví ide o stovky pracovníkov, ako sú napríklad 

vodiči nákladnej dopravy zabezpečujúci rozvoz surovín, tovaru a zvoz živých zvierat, servisní pracovníci, iní špecializovaní 

pracovníci, ktorí vykonávajú svoju činnosť v rámci celého Slovenska a vo vzťahu k zásobovaniu obyvateľstva potravinami 

zohrávajú kľúčovú úlohu.  

Dodala, že potravinári plne rešpektujú prijaté opatrenia vlády, avšak upozorňujú na skutočnosť, že pre zabezpečenie 

plynulého zásobovania potravinami medzi okresmi je potrebné zabezpečenie možnosti testovania pracovníkov v zelených 

okresoch už cez víkend (najneskôr od nedele), pričom z pohľadu zásobovania môže byť problematickým hlavne pondelok 9. 

novembra. Zoznam mobilných miest v zelených okresoch by mal byť zverejnený už tento piatok, aby mohli potravinári včas 

komunikovať so svojimi zamestnancami.  

Okrem PKS je pod stanoviskom potravinárov podpísaná aj Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenský cukrovarnícky spolok, Slovenský mliekarenský zväz, 

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, Slovenský zväz spracovateľov mäsa, Slovenský zväz výrobcov piva a 

sladu, Únia hydinárov Slovenska, Zväz vinárov a vinohradníkov Slovenska a Únia potravinárov Slovenska.  

 

 

 

https://www.teraz.sk/ekonomika/potravinari-v-pondelok-hrozia-vypadky/505917-clanok.html 
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Problém je v neskorom testovaní pracovníkov logistiky 

 

 

 

V pondelok (9. 11.) hrozia na Slovensku výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami. Dôvodom je povinnosť opätovného 

testovania tých pracovníkov, ktorí sa pohybujú v rámci červených a zelených okresov, pretože pokiaľ nebudú otestovaní, 

bude pre nich platiť zákaz vychádzania. Upozornila na to v spoločnom stanovisku potravinárskych zväzov Jana Venhartová, 

riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS). 

 

Vysvetlila, že vláda síce vytvorí podmienky pre testovanie pracovníkov v zelených okresoch od pondelka 9. novembra, pre 

pracovníkov logistiky je to však neskoro. Zvozy živých zvierat, surovín a rozvozy potravín sa robia už v noci z nedele (8. 11.) 

na pondelok. 

 

Kým výrobcovia pôsobiaci v červených okresoch budú mať testovanie pracovníkov zabezpečené vo vybraných okresoch 

prostredníctvom 2. kola celoplošného testovania, výrobcovia zo zelených okresov podľa Venhartovej zatiaľ majú možnosť 

zabezpečiť proces testovania pre svojich zamestnancov až od 9. novembra, čo je z pohľadu zabezpečenia činnosti 

pracovníkov logistiky neskoro. „Cestovanie s cieľom absolvovania testov v červených okresoch počas víkendu nepovažujeme 

za vhodné riešenie s ohľadom na kapacity odberných miest a snahu o minimalizáciu pohybu medzi zelenými a červenými 

okresmi," zdôraznila. 

 

Upozornila, že len z pohľadu potravinárskych podnikov a pridružených odvetví ide o stovky pracovníkov, ako sú napríklad 

vodiči nákladnej dopravy zabezpečujúci rozvoz surovín, tovaru a zvoz živých zvierat, servisní pracovníci, iní špecializovaní 

pracovníci, ktorí vykonávajú svoju činnosť v rámci celého Slovenska a vo vzťahu k zásobovaniu obyvateľstva potravinami 

zohrávajú kľúčovú úlohu. 

 

Dodala, že potravinári plne rešpektujú prijaté opatrenia vlády, avšak upozorňujú na skutočnosť, že pre zabezpečenie 

plynulého zásobovania potravinami medzi okresmi je potrebné zabezpečenie možnosti testovania pracovníkov v zelených 

okresoch už cez víkend (najneskôr od nedele), pričom z pohľadu zásobovania môže byť problematickým hlavne pondelok 9. 

novembra. Zoznam mobilných miest v zelených okresoch by mal byť zverejnený už tento piatok, aby mohli potravinári včas 

komunikovať so svojimi zamestnancami. 

 

Okrem PKS je pod stanoviskom potravinárov podpísaná aj Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenský cukrovarnícky spolok, Slovenský mliekarenský zväz, 

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, Slovenský zväz spracovateľov mäsa, Slovenský zväz výrobcov piva a 

sladu, Únia hydinárov Slovenska, Zväz vinárov a vinohradníkov Slovenska a Únia potravinárov Slovenska. 

 

https://www.trend.sk/spravy/pondelok-hrozia-vypadky-zasobovani-surovinami-potravinami 

 
 
  

Obavy ohľadne plošného testovania. V pondelok hrozia výpadky v zásobovaní 
potravinami 
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Vláda Igora Matoviča síce vytvorí podmienky pre testovanie pracovníkov v zelených okresoch od pondelka 9. novembra, pre 

pracovníkov logistiky je to však neskoro. 

 

V pondelok hrozia na Slovensku výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami. Dôvodom je povinnosť opätovného 

testovania tých pracovníkov, ktorí sa pohybujú v rámci červených a zelených okresov, pretože pokiaľ nebudú otestovaní, 

bude pre nich platiť zákaz vychádzania. 

Upozornila na to v spoločnom stanovisku potravinárskych zväzov Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory 

https://www.trend.sk/spravy/pondelok-hrozia-vypadky-zasobovani-surovinami-potravinami
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Slovenska (PKS). 

 

Obavy potravinárov 

Vysvetlila, že vláda síce vytvorí podmienky pre testovanie pracovníkov v zelených okresoch od pondelka 9. novembra, pre 

pracovníkov logistiky je to však neskoro. Zvozy živých zvierat, surovín a rozvozy potravín sa robia už v noci z nedele na 

pondelok. 

Kým výrobcovia pôsobiaci v červených okresoch budú mať testovanie pracovníkov zabezpečené vo vybraných okresoch 

prostredníctvom 2. kola celoplošného testovania, výrobcovia zo zelených okresov podľa Venhartovej zatiaľ majú možnosť 

zabezpečiť proces testovania pre svojich zamestnancov až od 9. novembra, čo je z pohľadu zabezpečenia činnosti 

pracovníkov logistiky neskoro. 

 

"Cestovanie s cieľom absolvovania testov v červených okresoch počas víkendu nepovažujeme za vhodné riešenie s ohľadom 

na kapacity odberných miest a snahu o minimalizáciu pohybu medzi zelenými a červenými okresmi," zdôraznila. 

Upozornila, že len z pohľadu potravinárskych podnikov a pridružených odvetví ide o stovky pracovníkov, ako sú napríklad 

vodiči nákladnej dopravy zabezpečujúci rozvoz surovín, tovaru a zvoz živých zvierat, servisní pracovníci, iní špecializovaní 

pracovníci, ktorí vykonávajú svoju činnosť v rámci celého Slovenska a vo vzťahu k zásobovaniu obyvateľstva potravinami 

zohrávajú kľúčovú úlohu. 

Upozornenie od potravinárov 

Dodala, že potravinári plne rešpektujú prijaté opatrenia vlády, avšak upozorňujú na skutočnosť, že pre zabezpečenie 

plynulého zásobovania potravinami medzi okresmi je potrebné zabezpečenie možnosti testovania pracovníkov v zelených 

okresoch už cez víkend (najneskôr od nedele), pričom z pohľadu zásobovania môže byť problematickým hlavne pondelok 9. 

novembra. 

Zoznam mobilných miest v zelených okresoch by mal byť zverejnený už tento piatok, aby mohli potravinári včas komunikovať 

so svojimi zamestnancami. 

Okrem PKS je pod stanoviskom potravinárov podpísaná aj Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenský cukrovarnícky spolok, Slovenský mliekarenský zväz, 

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, Slovenský zväz spracovateľov mäsa, Slovenský zväz výrobcov piva a 

sladu, Únia hydinárov Slovenska, Zväz vinárov a vinohradníkov Slovenska a Únia potravinárov Slovenska. 

 

https://slovensko.hnonline.sk/2243448-obavy-ohladne-plosneho-testovania-v-pondelok-hrozia-vypadky-v-zasobovani-

potravinami 

 
 
  

Obavy v súvislosti s plošným testovaním. V pondelok hrozia výpadky v zásobovaní 
potravinami 

06.11.2020      hnonline.sk ~ TASR ~ Rubrika: Slovensko ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 06.11.2020 

12:33 ~ RU za deň: 57 402 ~ Dosah: 30 033 164 ~ Vydavateľ: MAFRA Slovakia, a. s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 

1 465,68 € ~ GRP: 1,25  

Vláda Igora Matoviča síce vytvorí podmienky pre testovanie pracovníkov v zelených okresoch od pondelka 9. novembra, pre 

pracovníkov logistiky je to však neskoro. 

 

V pondelok hrozia na Slovensku výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami. Dôvodom je povinnosť opätovného 

testovania tých pracovníkov, ktorí sa pohybujú v rámci červených a zelených okresov, pretože pokiaľ nebudú otestovaní, 

bude pre nich platiť zákaz vychádzania. 

Upozornila na to v spoločnom stanovisku potravinárskych zväzov Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory 

Slovenska (PKS). 

 

Obavy potravinárov 

Vysvetlila, že vláda síce vytvorí podmienky pre testovanie pracovníkov v zelených okresoch od pondelka 9. novembra, pre 

pracovníkov logistiky je to však neskoro. Zvozy živých zvierat, surovín a rozvozy potravín sa robia už v noci z nedele na 

pondelok. 

Kým výrobcovia pôsobiaci v červených okresoch budú mať testovanie pracovníkov zabezpečené vo vybraných okresoch 

prostredníctvom 2. kola celoplošného testovania, výrobcovia zo zelených okresov podľa Venhartovej zatiaľ majú možnosť 

zabezpečiť proces testovania pre svojich zamestnancov až od 9. novembra, čo je z pohľadu zabezpečenia činnosti 

pracovníkov logistiky neskoro. 

https://slovensko.hnonline.sk/2243448-obavy-ohladne-plosneho-testovania-v-pondelok-hrozia-vypadky-v-zasobovani-potravinami
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"Cestovanie s cieľom absolvovania testov v červených okresoch počas víkendu nepovažujeme za vhodné riešenie s ohľadom 

na kapacity odberných miest a snahu o minimalizáciu pohybu medzi zelenými a červenými okresmi," zdôraznila. 

Upozornila, že len z pohľadu potravinárskych podnikov a pridružených odvetví ide o stovky pracovníkov, ako sú napríklad 

vodiči nákladnej dopravy zabezpečujúci rozvoz surovín, tovaru a zvoz živých zvierat, servisní pracovníci, iní špecializovaní 

pracovníci, ktorí vykonávajú svoju činnosť v rámci celého Slovenska a vo vzťahu k zásobovaniu obyvateľstva potravinami 

zohrávajú kľúčovú úlohu. 

 

Upozornenie od potravinárov 

Dodala, že potravinári plne rešpektujú prijaté opatrenia vlády, avšak upozorňujú na skutočnosť, že pre zabezpečenie 

plynulého zásobovania potravinami medzi okresmi je potrebné zabezpečenie možnosti testovania pracovníkov v zelených 

okresoch už cez víkend (najneskôr od nedele), pričom z pohľadu zásobovania môže byť problematickým hlavne pondelok 9. 

novembra. 

Zoznam mobilných miest v zelených okresoch by mal byť zverejnený už tento piatok, aby mohli potravinári včas komunikovať 

so svojimi zamestnancami. 

Okrem PKS je pod stanoviskom potravinárov podpísaná aj Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenský cukrovarnícky spolok, Slovenský mliekarenský zväz, 

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, Slovenský zväz spracovateľov mäsa, Slovenský zväz výrobcov piva a 

sladu, Únia hydinárov Slovenska, Zväz vinárov a vinohradníkov Slovenska a Únia potravinárov Slovenska. 

 

https://slovensko.hnonline.sk/2243448-obavy-v-suvislosti-s-plosnym-testovanim-v-pondelok-hrozia-vypadky-v-zasobovani-

potravinami 

 
 
  

Potravinári: Hrozia výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami 
06.11.2020      polnoinfo.sk ~ Joskin Drakkar, Terasem Sejačka, Manitou Mlt Najkompaktnejší ~ Infotyp: 

Nepomenované ~ Dátum importu: 06.11.2020 12:39 ~ RU za deň: 112 ~ Dosah: 112 ~ Vydavateľ: Juraj Huba 

Poľnoprojekt ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 586,27 € ~ GRP: 0,00  

V pondelok hrozia na Slovensku výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami. Dôvodom je povinnosť opätovného 

testovania tých pracovníkov, ktorí sa pohybujú v rámci červených a zelených okresov, pretože pokiaľ nebudú otestovaní, 

bude pre nich platiť zákaz vychádzania. Informovali portál poľnoinfo.sk viaceré potravinárske zväzy. 

 

„Vláda síce vytvorí podmienky pre testovanie pracovníkov v zelených okresoch od pondelka 09.11, pre pracovníkov logistiky 

je to však neskoro, zvozy živých zvierat, surovín a rozvoz potravín prebieha už v noci z nedele na pondelok,“ informuje Jana 

Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.  

Kým výrobcovia pôsobiaci v červených okresoch budú mať testovanie pracovníkov zabezpečené vo vybraných okresoch 

prostredníctvom II. kola celoplošného testovania, výrobcovia zo zelených okresov zatiaľ majú možnosť zabezpečiť proces 

testovania pre svojich zamestnancov až od pondelka 09.11.2020, čo je z pohľadu zabezpečenia činnosti pracovníkov 

logistiky neskoro.  

 

V pondelok bez pečiva?  

„Rozvoz pečiva sa uskutočňuje v noci, v tomto prípade z nedele na pondelok. Avšak tí šoféri, ktorí pôjdu zo zelenej zóny do 

červenej, musia mať platný certifikát o neinfekčnosti, čo v aktuálnom nariadení a zabezpečení testovania nebude možné, 

respektíve bude možné iba v susedných červených okresoch, “ vysvetľuje Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského 

zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov..  

Ako najhorší prípad uvádzajú, že z dôvodu logistických problémov môže dôjsť k ohrozeniu zásobovania napríklad čerstvým 

pekárenským sortimentom.  

„Cestovanie za účelom absolvovania testov v červených okresoch počas víkendu nepovažujeme za vhodné riešenie s 

ohľadom na kapacity odberných miest a snahu o minimalizáciu pohybu medzi zelenými a červenými okresmi,“ hovorí Jana 

Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.  

Z pohľadu potravinárskych podnikov a pridružených odvetví sa podľa PKS jedná o stovky pracovníkov ako sú napríklad 

vodiči nákladnej dopravy zabezpečujúci rozvoz surovín, tovaru a zvoz živých zvierat, servisní pracovníci, iní špecializovaní 

pracovníci, ktorí vykonávajú svoju činnosť v rámci celého Slovenska a vo vzťahu k zásobovaniu obyvateľstva potravinami 

zohrávajú kľúčovú úlohu.  
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Problematický môže byť hlavne pondelok  

„Slovenský zväz spracovateľov mäsa plne rešpektuje prijaté opatrenia vlády avšak upozorňuje na skutočnosť, že pre 

zabezpečenie plynulého zásobovania potravinami medzi,,okresmi“ je potrebné zabezpečenie možnosti testovania 

pracovníkov v zelených okresoch už cez víkend (najneskôr od nedele), pričom z pohľadu zásobovania problematickým môže 

byť hlavne pondelok 09.11.2020, nakoľko zvozy živých zvierat, surovín a rozvoz tovarov prebiehajú už v noci z nedele na 

pondelok,“ vysvetľuje Eva Forrai, výkonná riaditeľka Slovenského zväzu spracovateľov mäsa.  

Potrebu zabezpečiť testovanie pracovníkov v zelených okresoch podporuje Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a 

minerálnych vôd, Potravinárska komora Slovenska, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenský 

cukrovarnícky spolok, Slovenský mliekarenský zväz, Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, Slovenský zväz 

spracovateľov mäsa, Slovenský zväz výrobcov piva a sladu, Únia hydinárov Slovenska, Zväz vinárov a vinohradníkov 

Slovenska a Únia potravinárov Slovenska.  

Autor článku: Juraj Huba - poľnoinfo.sk  

Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk  
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PO VÍKENDE HROZIA VÝPADKY V ZÁSOBOVANÍ POTRAVINAMI 
06.11.2020      extraplus.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 06.11.2020 12:50 ~ RU za deň: 2 275 ~ 

Dosah: 177 630 ~ Vydavateľ: Mayer media, s. r. o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 1 954,23 € ~ GRP: 0,05  

Dôvodom je povinnosť opätovného testovania tých pracovníkov, ktorí sa pohybujú v rámci červených a zelených okresov, 

pretože pokiaľ nebudú otestovaní, bude pre nich platiť zákaz vychádzania. 

 

BRATISLAVA 6. novembra (TASR/extraplus.sk) - V pondelok (9. 11.) hrozia na Slovensku výpadky v zásobovaní surovinami 

či potravinami. Dôvodom je povinnosť opätovného testovania tých pracovníkov, ktorí sa pohybujú v rámci červených a 

zelených okresov, pretože pokiaľ nebudú otestovaní, bude pre nich platiť zákaz vychádzania. Upozornila na to v spoločnom 

stanovisku potravinárskych zväzov Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS).  

Vysvetlila, že vláda síce vytvorí podmienky pre testovanie pracovníkov v zelených okresoch od pondelka 9. novembra, pre 

pracovníkov logistiky je to však neskoro. Zvozy živých zvierat, surovín a rozvozy potravín sa robia už v noci z nedele (8. 11.) 

na pondelok.  

Kým výrobcovia pôsobiaci v červených okresoch budú mať testovanie pracovníkov zabezpečené vo vybraných okresoch 

prostredníctvom 2. kola celoplošného testovania, výrobcovia zo zelených okresov podľa Venhartovej zatiaľ majú možnosť 

zabezpečiť proces testovania pre svojich zamestnancov až od 9. novembra, čo je z pohľadu zabezpečenia činnosti 

pracovníkov logistiky neskoro. "Cestovanie s cieľom absolvovania testov v červených okresoch počas víkendu nepovažujeme 

za vhodné riešenie s ohľadom na kapacity odberných miest a snahu o minimalizáciu pohybu medzi zelenými a červenými 

okresmi," zdôraznila.  

Upozornila, že len z pohľadu potravinárskych podnikov a pridružených odvetví ide o stovky pracovníkov, ako sú napríklad 

vodiči nákladnej dopravy zabezpečujúci rozvoz surovín, tovaru a zvoz živých zvierat, servisní pracovníci, iní špecializovaní 

pracovníci, ktorí vykonávajú svoju činnosť v rámci celého Slovenska a vo vzťahu k zásobovaniu obyvateľstva potravinami 

zohrávajú kľúčovú úlohu.  

Dodala, že potravinári plne rešpektujú prijaté opatrenia vlády, avšak upozorňujú na skutočnosť, že pre zabezpečenie 

plynulého zásobovania potravinami medzi okresmi je potrebné zabezpečenie možnosti testovania pracovníkov v zelených 

okresoch už cez víkend (najneskôr od nedele), pričom z pohľadu zásobovania môže byť problematickým hlavne pondelok 9. 

novembra. Zoznam mobilných miest v zelených okresoch by mal byť zverejnený už tento piatok, aby mohli potravinári včas 

komunikovať so svojimi zamestnancami.  

Okrem PKS je pod stanoviskom potravinárov podpísaná aj Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenský cukrovarnícky spolok, Slovenský mliekarenský zväz, 

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, Slovenský zväz spracovateľov mäsa, Slovenský zväz výrobcov piva a 

sladu, Únia hydinárov Slovenska, Zväz vinárov a vinohradníkov Slovenska a Únia potravinárov Slovenska.  
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V pondelok hrozia výpadky v zásobovaní, tvrdia potravinári 
06.11.2020      aktuality.sk ~ TASR ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 06.11.2020 12:50 ~ RU za deň: 49 462 

~ Dosah: 132 363 139 ~ Vydavateľ: Ringier Axel Springer SK a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 1 563,39 € ~ GRP: 1,08  

V pondelok hrozia na Slovensku výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami. Dôvodom je povinnosť opätovného 

testovania tých pracovníkov, ktorí sa pohybujú v rámci červených a zelených okresov, pretože pokiaľ nebudú otestovaní, 

bude pre nich platiť zákaz vychádzania. 

 

Upozornila na to v spoločnom stanovisku potravinárskych zväzov Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory 

Slovenska (PKS).  

Vysvetlila, že vláda síce vytvorí podmienky pre testovanie pracovníkov v zelených okresoch od pondelka 9. novembra, pre 

pracovníkov logistiky je to však neskoro. Zvozy živých zvierat, surovín a rozvozy potravín sa robia už v noci z nedele (8. 11.) 

na pondelok.  

Kým výrobcovia pôsobiaci v červených okresoch budú mať testovanie pracovníkov zabezpečené vo vybraných okresoch 

prostredníctvom 2. kola celoplošného testovania, výrobcovia zo zelených okresov podľa Venhartovej zatiaľ majú možnosť 

zabezpečiť proces testovania pre svojich zamestnancov až od 9. novembra, čo je z pohľadu zabezpečenia činnosti 

pracovníkov logistiky neskoro.  

"Cestovanie s cieľom absolvovania testov v červených okresoch počas víkendu nepovažujeme za vhodné riešenie s ohľadom 

na kapacity odberných miest a snahu o minimalizáciu pohybu medzi zelenými a červenými okresmi," zdôraznila.  

Upozornila, že len z pohľadu potravinárskych podnikov a pridružených odvetví ide o stovky pracovníkov, ako sú napríklad 

vodiči nákladnej dopravy zabezpečujúci rozvoz surovín, tovaru a zvoz živých zvierat, servisní pracovníci, iní špecializovaní 

pracovníci, ktorí vykonávajú svoju činnosť v rámci celého Slovenska a vo vzťahu k zásobovaniu obyvateľstva potravinami 

zohrávajú kľúčovú úlohu.  

Dodala, že potravinári plne rešpektujú prijaté opatrenia vlády, avšak upozorňujú na skutočnosť, že pre zabezpečenie 

plynulého zásobovania potravinami medzi okresmi je potrebné zabezpečenie možnosti testovania pracovníkov v zelených 

okresoch už cez víkend (najneskôr od nedele), pričom z pohľadu zásobovania môže byť problematickým hlavne pondelok 9. 

novembra.  

Zoznam mobilných miest v zelených okresoch by mal byť zverejnený už tento piatok, aby mohli potravinári včas komunikovať 

so svojimi zamestnancami.  

Okrem PKS je pod stanoviskom potravinárov podpísaná aj Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenský cukrovarnícky spolok, Slovenský mliekarenský zväz, 

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, Slovenský zväz spracovateľov mäsa, Slovenský zväz výrobcov piva a 

sladu, Únia hydinárov Slovenska, Zväz vinárov a vinohradníkov Slovenska a Únia potravinárov Slovenska.  
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V pondelok hrozia výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami 
06.11.2020      rno.sk ~ Malvína Gondová ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 06.11.2020 12:59 ~ RU za deň: 
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V pondelok (9. 11.) hrozia na Slovensku výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami. 

 

Dôvodom je povinnosť opätovného testovania tých pracovníkov, ktorí sa pohybujú v rámci červených a zelených okresov, 

pretože pokiaľ nebudú otestovaní, bude pre nich platiť zákaz vychádzania. Upozornila na to v spoločnom stanovisku 

potravinárskych zväzov Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS).  

Vysvetlila, že vláda síce vytvorí podmienky pre testovanie pracovníkov v zelených okresoch od pondelka 9. novembra, pre 

pracovníkov logistiky je to však neskoro. Zvozy živých zvierat, surovín a rozvozy potravín sa robia už v noci z nedele (8. 11.) 

na pondelok.  

Kým výrobcovia pôsobiaci v červených okresoch budú mať testovanie pracovníkov zabezpečené vo vybraných okresoch 
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prostredníctvom 2. kola celoplošného testovania, výrobcovia zo zelených okresov podľa Venhartovej zatiaľ majú možnosť 

zabezpečiť proces testovania pre svojich zamestnancov až od 9. novembra, čo je z pohľadu zabezpečenia činnosti 

pracovníkov logistiky neskoro. „Cestovanie s cieľom absolvovania testov v červených okresoch počas víkendu nepovažujeme 

za vhodné riešenie s ohľadom na kapacity odberných miest a snahu o minimalizáciu pohybu medzi zelenými a červenými 

okresmi,“ zdôraznila.  

Upozornila, že len z pohľadu potravinárskych podnikov a pridružených odvetví ide o stovky pracovníkov, ako sú napríklad 

vodiči nákladnej dopravy zabezpečujúci rozvoz surovín, tovaru a zvoz živých zvierat, servisní pracovníci, iní špecializovaní 

pracovníci, ktorí vykonávajú svoju činnosť v rámci celého Slovenska a vo vzťahu k zásobovaniu obyvateľstva potravinami 

zohrávajú kľúčovú úlohu.  

Dodala, že potravinári plne rešpektujú prijaté opatrenia vlády, avšak upozorňujú na skutočnosť, že pre zabezpečenie 

plynulého zásobovania potravinami medzi okresmi je potrebné zabezpečenie možnosti testovania pracovníkov v zelených 

okresoch už cez víkend (najneskôr od nedele), pričom z pohľadu zásobovania môže byť problematickým hlavne pondelok 9. 

novembra. Zoznam mobilných miest v zelených okresoch by mal byť zverejnený už tento piatok, aby mohli potravinári včas 

komunikovať so svojimi zamestnancami.  

Okrem PKS je pod stanoviskom potravinárov podpísaná aj Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenský cukrovarnícky spolok, Slovenský mliekarenský zväz, 

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, Slovenský zväz spracovateľov mäsa, Slovenský zväz výrobcov piva a 

sladu, Únia hydinárov Slovenska, Zväz vinárov a vinohradníkov Slovenska a Únia potravinárov Slovenska.  

(tasr)  
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V pondelok hrozia výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami, tvrdia 
potravinári 

06.11.2020      tvnoviny.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 06.11.2020 13:07 ~ RU za deň: 52 794 ~ 

Dosah: 14 885 282 ~ Vydavateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 488,56 € ~ GRP: 1,15  

Dôvodom je povinnosť opätovného testovania tých pracovníkov, ktorí sa pohybujú v rámci červených a zelených okresov. 

 

V pondelok (9. 11.) hrozia na Slovensku výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami. Dôvodom je povinnosť opätovného 

testovania tých pracovníkov, ktorí sa pohybujú v rámci červených a zelených okresov, pretože pokiaľ nebudú otestovaní, 

bude pre nich platiť zákaz vychádzania. Upozornila na to v spoločnom stanovisku potravinárskych zväzov Jana Venhartová, 

riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS).  

Vysvetlila, že vláda síce vytvorí podmienky pre testovanie pracovníkov v zelených okresoch od pondelka 9. novembra, pre 

pracovníkov logistiky je to však neskoro. Zvozy živých zvierat, surovín a rozvozy potravín sa robia už v noci z nedele (8. 11.) 

na pondelok.  

Kým výrobcovia pôsobiaci v červených okresoch budú mať testovanie pracovníkov zabezpečené vo vybraných okresoch 

prostredníctvom 2. kola celoplošného testovania, výrobcovia zo zelených okresov podľa Venhartovej zatiaľ majú možnosť 

zabezpečiť proces testovania pre svojich zamestnancov až od 9. novembra, čo je z pohľadu zabezpečenia činnosti 

pracovníkov logistiky neskoro.  

"Cestovanie s cieľom absolvovania testov v červených okresoch počas víkendu nepovažujeme za vhodné riešenie s ohľadom 

na kapacity odberných miest a snahu o minimalizáciu pohybu medzi zelenými a červenými okresmi," zdôraznila.  

Upozornila, že len z pohľadu potravinárskych podnikov a pridružených odvetví ide o stovky pracovníkov, ako sú napríklad 

vodiči nákladnej dopravy zabezpečujúci rozvoz surovín, tovaru a zvoz živých zvierat, servisní pracovníci, iní špecializovaní 

pracovníci, ktorí vykonávajú svoju činnosť v rámci celého Slovenska a vo vzťahu k zásobovaniu obyvateľstva potravinami 

zohrávajú kľúčovú úlohu.  

Dodala, že potravinári plne rešpektujú prijaté opatrenia vlády, avšak upozorňujú na skutočnosť, že pre zabezpečenie 

plynulého zásobovania potravinami medzi okresmi je potrebné zabezpečenie možnosti testovania pracovníkov v zelených 

okresoch už cez víkend (najneskôr od nedele), pričom z pohľadu zásobovania môže byť problematickým hlavne pondelok 9. 

novembra. Zoznam mobilných miest v zelených okresoch by mal byť zverejnený už tento piatok, aby mohli potravinári včas 

komunikovať so svojimi zamestnancami.  

Okrem PKS je pod stanoviskom potravinárov podpísaná aj Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenský cukrovarnícky spolok, Slovenský mliekarenský zväz, 

https://www.rno.sk/v-pondelok-hrozia-vypadky-v-zasobovani-surovinami-ci-potravinami/
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Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, Slovenský zväz spracovateľov mäsa, Slovenský zväz výrobcov piva a 

sladu, Únia hydinárov Slovenska, Zväz vinárov a vinohradníkov Slovenska a Únia potravinárov Slovenska.  

 

 

 

https://www.tvnoviny.sk/ekonomika/2012309_v-pondelok-hrozia-vypadky-v-zasobovani-surovinami-ci-potravinami-tvrdia-

potravinari 

 
 
  

Slovensku v pondelok hrozia výpadky v zásobovaní potravinami kvôli zákazu 
vychádzania pre pracovníkov bez testov na Covid-19 

06.11.2020      infovojna.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 06.11.2020 15:36 ~ RU za deň: 18 499 ~ 

Dosah: 842 060 ~ Vydavateľ: INFO VOJNA o.z. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 341,99 € ~ GRP: 0,40  

Len z pohľadu potravinárskych podnikov a pridružených odvetví ide o stovky pracovníkov, upozornila riaditeľka 

Potravinárskej komory Slovenska (PKS). 

 

V pondelok (9. 11.) hrozia na Slovensku výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami. Dôvodom je povinnosť opätovného 

testovania tých pracovníkov, ktorí sa pohybujú v rámci červených a zelených okresov, pretože pokiaľ nebudú otestovaní, 

bude pre nich platiť zákaz vychádzania. Upozornila na to v spoločnom stanovisku potravinárskych zväzov Jana Venhartová, 

riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS).  

Vysvetlila, že vláda síce vytvorí podmienky pre testovanie pracovníkov v zelených okresoch od pondelka 9. novembra, pre 

pracovníkov logistiky je to však neskoro. Zvozy živých zvierat, surovín a rozvozy potravín sa robia už v noci z nedele (8. 11.) 

na pondelok.  

Kým výrobcovia pôsobiaci v červených okresoch budú mať testovanie pracovníkov zabezpečené vo vybraných okresoch 

prostredníctvom 2. kola celoplošného testovania, výrobcovia zo zelených okresov podľa Venhartovej zatiaľ majú možnosť 

zabezpečiť proces testovania pre svojich zamestnancov až od 9. novembra, čo je z pohľadu zabezpečenia činnosti 

pracovníkov logistiky neskoro. „Cestovanie s cieľom absolvovania testov v červených okresoch počas víkendu nepovažujeme 

za vhodné riešenie s ohľadom na kapacity odberných miest a snahu o minimalizáciu pohybu medzi zelenými a červenými 

okresmi,“ zdôraznila.  

Upozornila, že len z pohľadu potravinárskych podnikov a pridružených odvetví ide o stovky pracovníkov, ako sú napríklad 

vodiči nákladnej dopravy zabezpečujúci rozvoz surovín, tovaru a zvoz živých zvierat, servisní pracovníci, iní špecializovaní 

pracovníci, ktorí vykonávajú svoju činnosť v rámci celého Slovenska a vo vzťahu k zásobovaniu obyvateľstva potravinami 

zohrávajú kľúčovú úlohu.  

Dodala, že potravinári plne rešpektujú prijaté opatrenia vlády, avšak upozorňujú na skutočnosť, že pre zabezpečenie 

plynulého zásobovania potravinami medzi okresmi je potrebné zabezpečenie možnosti testovania pracovníkov v zelených 

okresoch už cez víkend (najneskôr od nedele), pričom z pohľadu zásobovania môže byť problematickým hlavne pondelok 9. 

novembra. Zoznam mobilných miest v zelených okresoch by mal byť zverejnený už tento piatok, aby mohli potravinári včas 

komunikovať so svojimi zamestnancami.  

Okrem PKS je pod stanoviskom potravinárov podpísaná aj Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenský cukrovarnícky spolok, Slovenský mliekarenský zväz, 

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, Slovenský zväz spracovateľov mäsa, Slovenský zväz výrobcov piva a 

sladu, Únia hydinárov Slovenska, Zväz vinárov a vinohradníkov Slovenska a Únia potravinárov Slovenska.  

Zdroj: info.sk  

 

 

 

https://www.infovojna.sk/article/slovensku-v-pondelok-hrozia-vypadky-v-zasobovani-potravinami-kvoli-zakazu-vychadzania-

pre-pracovnikov-bez-testov-na-covid-19 

 
 
  

Potravinári: V pondelok hrozia výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami 
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V pondelok (9. 11.) hrozia na Slovensku výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami. 

 

Dôvodom je povinnosť opätovného testovania tých pracovníkov, ktorí sa pohybujú v rámci červených a zelených okresov, 

pretože pokiaľ nebudú otestovaní, bude pre nich platiť zákaz vychádzania. Upozornila na to v spoločnom stanovisku 

potravinárskych zväzov Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS).  

Vysvetlila, že vláda síce vytvorí podmienky pre testovanie pracovníkov v zelených okresoch od pondelka 9. novembra, pre 

pracovníkov logistiky je to však neskoro. Zvozy živých zvierat, surovín a rozvozy potravín sa robia už v noci z nedele (8. 11.) 

na pondelok.  

Ide o stovky zamestnancov  

Kým výrobcovia pôsobiaci v červených okresoch budú mať testovanie pracovníkov zabezpečené vo vybraných okresoch 

prostredníctvom 2. kola celoplošného testovania, výrobcovia zo zelených okresov podľa Venhartovej zatiaľ majú možnosť 

zabezpečiť proces testovania pre svojich zamestnancov až od 9. novembra, čo je z pohľadu zabezpečenia činnosti 

pracovníkov logistiky neskoro.  

„Cestovanie s cieľom absolvovania testov v červených okresoch počas víkendu nepovažujeme za vhodné riešenie s ohľadom 

na kapacity odberných miest a snahu o minimalizáciu pohybu medzi zelenými a červenými okresmi,“ zdôraznila.  

Upozornila, že len z pohľadu potravinárskych podnikov a pridružených odvetví ide o stovky pracovníkov, ako sú napríklad 

vodiči nákladnej dopravy zabezpečujúci rozvoz surovín, tovaru a zvoz živých zvierat, servisní pracovníci, iní špecializovaní 

pracovníci, ktorí vykonávajú svoju činnosť v rámci celého Slovenska a vo vzťahu k zásobovaniu obyvateľstva potravinami 

zohrávajú kľúčovú úlohu.  

Zásobovanie medzi okresmi  

Dodala, že potravinári plne rešpektujú prijaté opatrenia vlády, avšak upozorňujú na skutočnosť, že pre zabezpečenie 

plynulého zásobovania potravinami medzi okresmi je potrebné zabezpečenie možnosti testovania pracovníkov v zelených 

okresoch už cez víkend (najneskôr od nedele), pričom z pohľadu zásobovania môže byť problematickým hlavne pondelok 9. 

novembra.  

Okrem PKS je pod stanoviskom potravinárov podpísaná aj Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenský cukrovarnícky spolok, Slovenský mliekarenský zväz, 

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, Slovenský zväz spracovateľov mäsa, Slovenský zväz výrobcov piva a 

sladu, Únia hydinárov Slovenska, Zväz vinárov a vinohradníkov Slovenska a Únia potravinárov Slovenska.  

(TASR)  
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Potravinári: V pondelok hrozia výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami 
06.11.2020      Tasr ~ Rubrika: pdh ~ Náklad: 400 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 07.11.2020 00:12 ~ 

Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky ~ Zem: Slovensko  

Bratislava 6. novembra (TASR) - V pondelok (9. 11.) hrozia na Slovensku výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami. 

Dôvodom je povinnosť opätovného testovania tých pracovníkov, ktorí sa pohybujú v rámci červených a zelených okresov, 

pretože pokial nebudú 

otestovaní, bude pre nich platiť zákaz vychádzania. Upozornila na to v spoločnom stanovisku potravinárskych zväzov Jana 

Venhartová, riaditelka Potravinárskej komory Slovenska (PKS). 

Vysvetlila, že vláda síce vytvorí podmienky pre testovanie pracovníkov v zelených okresoch od pondelka 9. novembra, pre 

pracovníkov logistiky je to však neskoro. Zvozy živých zvierat, surovín a rozvozy potravín sa robia už v noci z nedele (8. 11.) 

na pondelok. 

Kým výrobcovia pôsobiaci v červených okresoch budú mať testovanie pracovníkov zabezpečené vo vybraných okresoch 

prostredníctvom 2. kola celoplošného testovania, výrobcovia zo zelených okresov podla Venhartovej zatial majú možnosť 

zabezpečiť proces testovania pre svojich zamestnancov až od 9. novembra, čo je z pohladu zabezpečenia činnosti 

pracovníkov logistiky neskoro. "Cestovanie s cielom absolvovania testov v červených okresoch počas víkendu nepovažujeme 

za vhodné riešenie s ohladom na kapacity odberných miest a snahu o minimalizáciu pohybu medzi zelenými a červenými 
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okresmi," zdôraznila. 

Upozornila, že len z pohladu potravinárskych podnikov 

a pridružených odvetví ide o stovky pracovníkov, ako sú napríklad vodiči nákladnej dopravy zabezpečujúci rozvoz surovín, 

tovaru a zvoz živých zvierat, servisní pracovníci, iní špecializovaní pracovníci, ktorí vykonávajú svoju činnosť v rámci celého 

Slovenska a vo vzťahu k zásobovaniu obyvatelstva potravinami zohrávajú klúčovú úlohu. Dodala, že potravinári plne 

rešpektujú prijaté opatrenia vlády, avšak upozorňujú na skutočnosť, že pre zabezpečenie plynulého zásobovania potravinami 

medzi okresmi je potrebné zabezpečenie možnosti testovania pracovníkov v zelených okresoch už cez víkend (najneskôr od 

nedele), pričom z pohladu zásobovania môže byť problematickým hlavne pondelok 9. novembra. Zoznam mobilných miest v 

zelených okresoch by mal byť zverejnený už tento piatok, aby mohli potravinári včas komunikovať so svojimi zamestnancami. 

Okrem PKS je pod stanoviskom potravinárov podpísaná aj Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, 

Slovenská polnohospodárska a potravinárska komora, Slovenský cukrovarnícky spolok, Slovenský mliekarenský zväz, 

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, Slovenský zväz spracovatelov mäsa, Slovenský zväz výrobcov piva a 

sladu, Únia hydinárov Slovenska, Zväz vinárov a vinohradníkov Slovenska a Únia potravinárov Slovenska.  

 

UPOZORNENIE: TASR sa pokúsi získať reakciu Úradu vlády SR.  

 

jal liv 

 

 

 
  

Budú po víkende prázdne regály? Hrozia výpadky v zásobovaní surovinami či 
potravinami 

07.11.2020      dnes24.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 07.11.2020 01:08 ~ RU za deň: 50 940 ~ Dosah: 

14 663 154 ~ Vydavateľ: internet.sk a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 488,56 € ~ GRP: 1,11  

Potravinári bijú na poplach: V pondelok hrozia pre 2. kolo testovania a viaceré nariadenia výpadky v zásobovaní surovinami 

či potravinami. 

 

V pondelok (9. 11.) hrozia na Slovensku výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami. Dôvodom je povinnosť opätovného 

testovania tých pracovníkov, ktorí sa pohybujú v rámci červených a zelených okresov, pretože pokiaľ nebudú otestovaní, 

bude pre nich platiť zákaz vychádzania.  

Upozornila na to v spoločnom stanovisku potravinárskych zväzov Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory 

Slovenska (PKS).  

Nestihnú to  

Vysvetlila, že vláda síce vytvorí podmienky pre testovanie pracovníkov v zelených okresoch od pondelka 9. novembra, pre 

pracovníkov logistiky je to však neskoro. Zvozy živých zvierat, surovín a rozvozy potravín sa robia už v noci z nedele (8. 11.) 

na pondelok.  

Kým výrobcovia pôsobiaci v červených okresoch budú mať testovanie pracovníkov zabezpečené vo vybraných okresoch 

prostredníctvom 2. kola celoplošného testovania, výrobcovia zo zelených okresov podľa Venhartovej zatiaľ majú možnosť 

zabezpečiť proces testovania pre svojich zamestnancov až od 9. novembra, čo je z pohľadu zabezpečenia činnosti 

pracovníkov logistiky neskoro.  

„Cestovanie s cieľom absolvovania testov v červených okresoch počas víkendu nepovažujeme za vhodné riešenie s ohľadom 

na kapacity odberných miest a snahu o minimalizáciu pohybu medzi zelenými a červenými okresmi,“ zdôraznila.  

Upozornila, že len z pohľadu potravinárskych podnikov a pridružených odvetví ide o stovky pracovníkov, ako sú napríklad 

vodiči nákladnej dopravy zabezpečujúci rozvoz surovín, tovaru a zvoz živých zvierat, servisní pracovníci, iní špecializovaní 

pracovníci, ktorí vykonávajú svoju činnosť v rámci celého Slovenska a vo vzťahu k zásobovaniu obyvateľstva potravinami 

zohrávajú kľúčovú úlohu.  

Bez zásob po víkende?  

Dodala, že potravinári plne rešpektujú prijaté opatrenia vlády, avšak upozorňujú na skutočnosť, že pre zabezpečenie 

plynulého zásobovania potravinami medzi okresmi je potrebné zabezpečenie možnosti testovania pracovníkov v zelených 

okresoch už cez víkend (najneskôr od nedele), pričom z pohľadu zásobovania môže byť problematickým hlavne pondelok 9. 

novembra.  

Zoznam mobilných miest v zelených okresoch mal byť zverejnený už v piatok, aby mohli potravinári včas komunikovať so 

svojimi zamestnancami.  

Okrem PKS je pod stanoviskom potravinárov podpísaná aj Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenský cukrovarnícky spolok, Slovenský mliekarenský zväz, 
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Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, Slovenský zväz spracovateľov mäsa, Slovenský zväz výrobcov piva a 

sladu, Únia hydinárov Slovenska, Zväz vinárov a vinohradníkov Slovenska a Únia potravinárov Slovenska.  

Varuje aj Česmad  

V pondelok môže nastať ochromenie vnútroštátnej prepravy tovarov a osôb medzi zelenými a červenými okresmi. Slovenskí 

vodiči nákladnej a autobusovej dopravy zo zelených okresov sa totiž nemajú kde druhý raz otestovať už pred 9. novembrom.  

V tento deň alebo už 8. novembra budú na cestách a povinnosť otestovať sa nebudú mať ako splniť. Upozornil na to hovorca 

Združenia cestných dopravcov SR Česmad Slovakia Roman Kment.  

Riešenie, ako zabrániť vzniku problémov a zabezpečiť plynulosť vnútroštátnej nákladnej a autobusovej prepravy, je podľa 

Česmadu v bezodkladnom prijatí výnimky pre vnútroštátnych vodičov nákladnej a autobusovej dopravy zo zelených okresov 

s negatívnym certifikátom z prvej vlny.  

Ako ďalšie riešenie združenie navrhuje otvoriť v zelených okresoch miesta na testovanie už tento víkend aspoň na jeden deň.  

Kment zdôraznil, že nákladné aj autobusové dopravné spoločnosti pristupujú veľmi zodpovedne k testovaniu svojich 

zamestnancov, ich záujmom je dodržiavať prijaté opatrenia na zabránenie šíreniu ochorenia COVID-19.  

„Napriek tomu hrozí, že nedokážu zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva či maloobchodu potravinami, predmetmi dennej 

spotreby, liekmi a zdravotníckym materiálom alebo zásobovanie priemyselných podnikov. Problém hrozí aj pri prepravách 

živých zvierat, krmovín a tiež pohonných látok. Rovnako vzniká problém s prepravou osôb do zamestnania,“ dodal hovorca 

združenia.  

Problémy ďalších  

Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Zväzu autobusovej dopravy Eva Vozárová, autobusovým dopravcom spôsobuje problémy 

nariadenie týkajúce sa pohybu medzi „červenými“ a „zelenými“ okresmi.  

„V udelení výnimky sa im, žiaľ, dodnes nepodarilo uspieť. ZAD preto vyjadruje obavy o plynulé zabezpečenie autobusovej 

dopravy medzi ‚červenými‘ a ‚zelenými‘ okresmi,“ dodala Vozárová.  

ZAD podporuje udelenie výnimky pre vodičov autobusovej dopravy a pripája sa k požiadavke v rovnakom znení, ako uviedlo 

združenie Česmad.  

Na piatkovej tlačovej konferencii však minister zdravotníctva Marek Krajčí spolu s premiérom Igorom Matovičom (obaja 

OĽANO) vysvetlili, že na tranzit cez červené okresy ľudia nepotrebujú aktuálny certifikát. Pokiaľ by však osoba vystúpila v 

červenom okrese, tak certifikát o negatívnom výsledku musí mať, vysvetlil premiér.  

Ilustračné foto, TASR  

 

Galéria  

 

Galéria  
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Hrozia vraj výpadky zásobovania 

06.11.2020      TA3 ~ Report  5 ~ Relácia: 18:30 Hlavné správy ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 

07.11.2020 05:37 ~ Prevádzkovateľ: C.E.N. s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 6 949,28 €  

 

Lucia FARKASOVÁ, moderátorka  

Hlavné správy na TA3 pokračujú avizovanou témou. Potravinári tvrdia, že v pondelok hrozí výpadok v zásobovaní 

argumentujú tým, že pracovníci, ktorí budú cestovať medzi zelenými a červenými okresmi sa nebudú vedieť preukázať 

novým výsledkom testu na koronavírus. Časť z nich sa totiž na odberové miesta dostane až v pondelok.  

 

Barbara ŠTEFANOVIČOVÁ, redaktorka  

Potravinári vidia problém pri pracovníkoch, ktorí žijú v tzv. zelených okresoch. Počas víkendu nebudú mať možnosť otestovať 

sa vo svojej obci, ak v pondelok vstúpia na územie rizikovejšieho okresu, bude im chýbať certifikát o negatívnom teste a platil 

by tak pre nich zákaz vychádzania.  

 

Jana HOLÉCIOVÁ, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory  

Máme desiatky, stovky pracovníkov v potravinárstve alebo priamo aj tí , čo zabezpečujú prevoz, či už napr. čerstvého mlieka 

alebo čerstvého pečiva, ktoré sa pečie v noci z nedele na pondelok a takíto ľudia, ktorí keď sa nedajú už v nedeľu otestovať, 

tak budú mať vážny problém.  

https://www.dnes24.sk/budu-po-vikende-prazdne-regaly-hrozia-vypadky-v-zasobovani-surovinami-ci-potravinami-375016


www.newtonmedia.eu                                                                                52/132 

 

Tatiana LOPÚCHOVÁ, predsedníčka Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov  

Vzhľadom na zvýšenú migráciu obyvateľov to považujeme v súčasnej situácii za určitý druh hazardu. Preto z určitých 

logistických problémov môže dôjsť k ohrozeniu zásobovania čerstvým pekárenským sortimentom.  

 

Barbara ŠTEFANOVIČOVÁ, redaktorka  

Testovanie v červených okresoch je v sobotu a v nedeľu. V zelených bude táto možnosť až od pondelka formou mobilných 

odberových miest. Potravinári sa preto na vládu obracajú s prosbou, aby ich pracovníci dostali výnimku.  

 

Jana HOLÉCIOVÁ, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory  

My naozaj nechceme v žiadnom prípade nejak zahodiť tie odberné kapacitné miesta pre ľudí z červených covidových 

okresov, preto by možno, ak sa to dá vyjsť v ústrety, aby mohli prejsť plynulo do tých červených covidových okresov.  

 

Igor MATOVIČ, predseda vlády /OĽANO/  

A keď sa bude dať, určite áno, keď nie, bude až od pondelka a tým pádom áno. V tom prípade tí ľudia budú musieť si ísť 

urobiť ten test do najbližšieho červeného regiónu.  

 

Marek KRAJČÍ, minister zdravotníctva /OĽaNO/  

Ja by som možno z tohto miesta vyzval samosprávu pokiaľ má záujem si vo vlastnej réžii otvoriť takéto odberové miesto pre 

svojich občanov, kde sa budú môcť bezplatne testovať, tak ministerstvo zdravotníctva vyjde v ústrety.  

 

Barbara ŠTEFANOVIČOVÁ, redaktorka  

Potravinári si tak budú musieť poradiť zrejme sami, aj keď prízvukujú, že ich prioritou zostáva plynulé zásobovanie, nie je 

vylúčené, že v pondelok sa môžu isté problémy objaviť. Barbara Štefanovičová TA3. 

 

 
  

Potravinári: Hrozia výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami 
07.11.2020      zivotpo.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 07.11.2020 18:52 ~ RU za deň: 42 ~ Dosah: 42 

~ Vydavateľ: Peter Cirjak - Essox ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 73,30 € ~ GRP: 0,00  

Bratislava 6. novembra (TASR) - V pondelok (9. 11.) hrozia na Slovensku výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami. 

 

Dôvodom je povinnosť opätovného testovania tých pracovníkov, ktorí sa pohybujú v rámci červených a zelených okresov, 

pretože pokiaľ nebudú otestovaní, bude pre nich platiť zákaz vychádzania. Upozornila na to v spoločnom stanovisku 

potravinárskych zväzov Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS).  

Vysvetlila, že vláda síce vytvorí podmienky pre testovanie pracovníkov v zelených okresoch od pondelka 9. novembra, pre 

pracovníkov logistiky je to však neskoro. Zvozy živých zvierat, surovín a rozvozy potravín sa robia už v noci z nedele (8. 11.) 

na pondelok.  

Kým výrobcovia pôsobiaci v červených okresoch budú mať testovanie pracovníkov zabezpečené vo vybraných okresoch 

prostredníctvom 2. kola celoplošného testovania, výrobcovia zo zelených okresov podľa Venhartovej zatiaľ majú možnosť 

zabezpečiť proces testovania pre svojich zamestnancov až od 9. novembra, čo je z pohľadu zabezpečenia činnosti 

pracovníkov logistiky neskoro. "Cestovanie s cieľom absolvovania testov v červených okresoch počas víkendu nepovažujeme 

za vhodné riešenie s ohľadom na kapacity odberných miest a snahu o minimalizáciu pohybu medzi zelenými a červenými 

okresmi," zdôraznila.  

Upozornila, že len z pohľadu potravinárskych podnikov a pridružených odvetví ide o stovky pracovníkov, ako sú napríklad 

vodiči nákladnej dopravy zabezpečujúci rozvoz surovín, tovaru a zvoz živých zvierat, servisní pracovníci, iní špecializovaní 

pracovníci, ktorí vykonávajú svoju činnosť v rámci celého Slovenska a vo vzťahu k zásobovaniu obyvateľstva potravinami 

zohrávajú kľúčovú úlohu.  

Dodala, že potravinári plne rešpektujú prijaté opatrenia vlády, avšak upozorňujú na skutočnosť, že pre zabezpečenie 

plynulého zásobovania potravinami medzi okresmi je potrebné zabezpečenie možnosti testovania pracovníkov v zelených 

okresoch už cez víkend (najneskôr od nedele), pričom z pohľadu zásobovania môže byť problematickým hlavne pondelok 9. 

novembra. Zoznam mobilných miest v zelených okresoch by mal byť zverejnený už tento piatok, aby mohli potravinári včas 

komunikovať so svojimi zamestnancami.  

Okrem PKS je pod stanoviskom potravinárov podpísaná aj Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenský cukrovarnícky spolok, Slovenský mliekarenský zväz, 

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, Slovenský zväz spracovateľov mäsa, Slovenský zväz výrobcov piva a 
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sladu, Únia hydinárov Slovenska, Zväz vinárov a vinohradníkov Slovenska a Únia potravinárov Slovenska.  

0  

 

 

 

https://www.zivotpo.sk/clanky/clanok/140647/Potravinári: Hrozia výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami/ 

 
 
  

Potravinári varujú: Druhé kolo testovania nám môže narobiť problémy s rozvozom 
tovaru 

08.11.2020      hlavnydennik.sk ~ Jozef Uhlárik ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 08.11.2020 15:12 ~ RU za 

deň: 10 402 ~ Dosah: 1 737 143 ~ Vydavateľ: Hlavné štúdio, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 116,70 € ~ GRP: 0,23  

Následky druhého kola testovania na COVID-19 môžu narobiť veľké problémy najmä zásobovaniu s potravinami a inými 

surovinami. Varuje všetci potravinári a ich zväzy. 

 

Víkendové druhé kolo testovania na koronavírus môže v pondelok spôsobiť na Slovensku výpadky v zásobovaní potravinami 

a inými surovinami. Dôvodom je povinnosť opätovného testovania tých pracovníkov, ktorí sa pohybujú v rámci červených a 

zelených okresov. Ak totiž nebudú otestovaní, bude pre nich platiť zákaz vychádzania, na čo upozornila v spoločnom 

stanovisku potravinárskych zväzov Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska, píše portál aktuality.sk.  

V pondelok môžu byť problémy  

Venhartová vysvetlila, že vláda síce môže vytvoriť podmienky pre testovanie pracovníkov v zelených okresoch od pondelka 

9. novembra, no pre pracovníkov logistiky je to však už neskoro. Zvozy živých zvierat, surovín a rozvozy potravín sa totiž 

robia už v noci z nedele na pondelok. Takže kým výrobcovia pôsobiaci v červených okresoch majú testovanie pracovníkov 

zabezpečené vo vybraných okresoch prostredníctvom 2. kola celoplošného testovania, výrobcovia zo zelených okresov majú, 

podľa riaditeľky, možnosť zabezpečiť proces testovania pre svojich zamestnancov až od pondelka 9. novembra. A to je z 

pohľadu zabezpečenia činnosti pracovníkov logistiky neskoro.  

„Cestovanie s cieľom absolvovania testov v červených okresoch počas víkendu nepovažujeme za vhodné riešenie s ohľadom 

na kapacity odberných miest a snahu o minimalizáciu pohybu medzi zelenými a červenými okresmi,“ zdôraznila Venhartová, 

ktorá upozornila aj na to, že len z pohľadu potravinárskych podnikov a pridružených odvetví ide o stovky pracovníkov, ako sú 

napríklad vodiči nákladnej dopravy zabezpečujúci rozvoz surovín, tovaru a zvoz živých zvierat, servisní pracovníci, či iní 

špecializovaní pracovníci, ktorí vykonávajú svoju činnosť v rámci celého Slovenska a vo vzťahu k zásobovaniu obyvateľstva 

potravinami zohrávajú kľúčovú úlohu.  

Stanovisko podpísali viacerí  

Riaditeľka ešte dodala, že potravinári plne rešpektujú prijaté opatrenia vlády, avšak upozorňujú na skutočnosť, že pre 

zabezpečenie plynulého zásobovania potravinami medzi okresmi je potrebné zabezpečenie možnosti testovania aj 

pracovníkov v zelených okresoch už cez víkend (najneskôr od nedele), pričom z pohľadu zásobovania môže byť 

problematickým najmä pondelok 9. novembra. Zoznam mobilných miest v zelených okresoch by mal byť podľa nej 

zverejnený už tento piatok, aby mohli potravinári včas komunikovať so svojimi zamestnancami.  

Okrem Potravinárskej komory Slovenska je pod stanoviskom potravinárov podpísaná aj Asociácia výrobcov nealkoholických 

nápojov a minerálnych vôd, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenský cukrovarnícky spolok, 

Slovenský mliekarenský zväz, Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, Slovenský zväz spracovateľov mäsa, 

Slovenský zväz výrobcov piva a sladu, Únia hydinárov Slovenska, Zväz vinárov a vinohradníkov Slovenska a Únia 

potravinárov Slovenska, dodávajú na záver Aktuality.sk.  

 

Ilustračný obrázok © Shutterstock  

 

 

https://www.hlavnydennik.sk/2020/11/08/potravinari-varuju-druhe-kolo-testovania-nam-moze-narobit-problemy-s-rozvozom-

tovaru/ 

 
 
  

Možné výpadky v potravinárstve 
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Alfonz ŠURAN, moderátor  

V pondelok hrozia na Slovensku výpadky v zásobovaní potravinami. Upozorňuje na to Potravinárska komora Slovenska, ku 

ktorej sa pridal Zväz pekárov. Ako dôvod uvádzajú povinnosť opätovného testovania pracovníkov, ktorí sa pohybujú v rámci 

červených a zelených okresov. Kým výrobcovia pôsobiaci v červených okresoch budú mať testovanie pracovníkov 

zabezpečené vo vybraných regiónoch, potravinári zo zelených majú možnosť zabezpečiť si testovanie až od pondelka, čo je 

z pohľadu potravinárskej komory neskoro. Potravinári rešpektujú prijaté opatrenia vlády. Upozorňujú ale na zabezpečenie 

plynulého zásobovania. Potrebujú otestovať svojich pracovníkov už cez víkend. Pridal sa k nim aj Zväz pekárov, cukrárov a 

potravinárov.  

 

Tatiana LOPÚCHOVÁ, predsedníčka Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov  

Proces pekárenského sortimentu sa realizuje v noci, v tomto prípade z nedele na pondelok. Tí šoféri, ktorí pôjdu zo zelenej 

zóny do červenej, musia mať platný certifikát o neinfekčnosti, čo v aktuálnom nariadení a zabezpečení testovania nebude 

možné, resp. bude možné v susedných červených okresoch. Vzhľadom na zvýšenú migráciu obyvateľov to považujeme v 

súčasnej situácii za určitý druh hazardu. Preto z určitých logistických problémov môže dôjsť k ohrozeniu zásobovania 

čerstvým pekárenským sortimentom. Vláde preto navrhujeme, aby zaviedla možnosť pretestovania pracovníkov v sektore 

pekárenstva v zelených okresoch už v nedeľu 8. novembra alebo v pondelok doobeda. Zároveň žiadame, aby bol zoznam 

mobilných testovacích miest v zelených okresoch zverejnený čím skôr, ideálne v priebehu dnešného dňa. Pekári potrebujú 

zaistiť logistiku a pracovníkov ešte pred víkendom, aby zásobovanie obyvateľstva čerstvými pekárenskými výrobkami zostalo 

plynulé. 

 

 
  

Hrozia výpadky v zásobovaní 
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Júlia KAVECKÁ, moderátorka  

V pondelok hrozia na Slovensku výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami. Dôvodom je povinnosť opätovného 

testovania tých pracovníkov, ktorí sa pohybujú v rámci červených a zelených okresov, pretože pokiaľ nebudú otestovaní, 

bude pre nich platiť zákaz vychádzania. Upozorňovala na to v spoločnom stanovisku potravinárskych zväzov riaditeľka 

Potravinárskej komory Slovenska Jana Venhartová. Problémy sa môžu dotknúť aj zásobovania pekárenskými výrobkami. 

Vysvetľuje predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová.  

 

Tatiana LOPÚCHOVÁ, predsedníčka Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov  

Rozvoz pekárenského sortimentu sa realizuje v noci. V tomto prípade z nedele na pondelok. Tí šoféri, ktorí pôjdu zo zelenej 

zóny do červenej, musia mať platný certifikát o neinfekčnosti, čo v aktuálnom nariadení a zabezpečení testovania nebude 

možné, resp. bude možné v susedných červených okresoch. Vzhľadom na zvýšenú migráciu obyvateľov to považujeme v 

súčasnej situácii za určitý druh hazardu. Preto z určitých logistických problémov môže dôjsť k ohrozeniu zásobovania českým 

pekárenským sortimentom.  

 

Júlia KAVECKÁ, moderátorka  

Pekári preto podľa Tatiany Lopúchovej žiadajú vládu, aby zaviedla možnosť pretestovania pracovníkov v sektore 

pekárenstva v zelených okresoch už v nedeľu alebo v pondelok doobeda.  

 

Tatiana LOPÚCHOVÁ, predsedníčka Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov  

Zároveň žiadame, aby bol zoznam mobilných testovacích miest v zelených okresoch zverejnený čím skôr, ideálne v priebehu 

dnešného dňa. Pekári potrebujú zaistiť logistiku a pracovníkov ešte pred víkendom, aby zásobovanie obyvateľstva čerstvými 

pekárenskými výrobkami zostalo plynulé. 
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Viera POLEŠOVSKÁ, moderátorka  

Obavy pekárov a výpadok pekárskych výrobkov zo zelených do červených okresov sa nenaplnili. Potvrdila to predsedníčka 

Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová. Tie sa objavili ešte v piatok, keď nemali 

jednoznačné informácie o testovaní, keďže pekári vozia výrobky do rôznych regiónov Slovenska, a obávali sa, že nebudú 

mať platné testy.  

 

Tatiana LOPÚCHOVÁ, Slovenský zväz pekárov, cukr. a cestovinárov  

Aj zamestnávatelia už v piatok robili tie krízové scenáre, akým spôsobom zamestnancov upozorňovali kto má ísť kde na aký 

test, ale naozaj sa to trošičku zjednodušilo aj tým, že v tých zelených zónach boli vytvorené tie testovacie jednotky, takže 

nakoniec sa to potom vlastne aj takýmto spôsobom upravilo. 

 

 
  

Testovanie: Obavy pekárov z víkendového celoplošného testovania sa nepotvrdili 
09.11.2020      dnes24.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 10.11.2020 07:27 ~ RU za deň: 50 940 ~ Dosah: 

14 663 154 ~ Vydavateľ: internet.sk a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 488,56 € ~ GRP: 1,11  

Bratislava 9. novembra (TASR) - Obavy našich pekárov z víkendového celoplošného testovania sa nakoniec našťastie 

nepotvrdili.  

 

Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).  

Je to podľa nej vďaka tomu, že sa aj v niektorých tzv. zelených okresoch otvorili testovacie odberné miesta. Mnohí pracovníci 

v potravinárskom priemysle nemuseli cestovať do červených regiónov a mohli sa dať otestovať aj v zelených okresoch, v 

mieste ich bydliska.  

"Niektoré naše pekárenské firmy dokonca aj na vlastné náklady posielali zamestnancov na testovanie do červených 

regiónov. Napríklad preplácali náklady na pohonné hmoty ľuďom, ktorí pri cestovaní na testy použili vlastné auto," dodala 

Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  

Dodala, že aj po tomto víkende tak vedia naši pekári aj naďalej zabezpečiť plynulú výrobu a rozvoj čerstvého chleba a pečiva 

po regiónoch Slovenska.  

jal mia  

Zdroj: TASR 

https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/testovanie-obavy-pekarov-z-vikendoveho-celoplosneho-testovania-sa-nepotvrdili-

142819 

 
 
  

Obavy pekárov z víkendového testovania sa nepotvrdili 
09.11.2020      sme.sk ~ TASR ~ Rubrika: Slovensko ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 10.11.2020 07:27 ~ 

RU za deň: 81 958 ~ Dosah: 112 501 907 ~ Vydavateľ: Petit Press, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 1 465,68 € ~ GRP: 

1,78  

Mnohí pracovníci v potravinárskom priemysle nemuseli cestovať do červených regiónov.  

 

 

BRATISLAVA. Obavy našich pekárov z víkendového celoplošného testovania sa nakoniec našťastie nepotvrdili.  

 

Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).  

 

Je to podľa nej vďaka tomu, že sa aj v niektorých tzv. zelených okresoch otvorili testovacie odberné miesta. Mnohí pracovníci 

v potravinárskom priemysle nemuseli cestovať do červených regiónov a mohli sa dať otestovať aj v zelených okresoch, v 

https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/testovanie-obavy-pekarov-z-vikendoveho-celoplosneho-testovania-sa-nepotvrdili-142819
https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/testovanie-obavy-pekarov-z-vikendoveho-celoplosneho-testovania-sa-nepotvrdili-142819
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mieste ich bydliska.  

 

"Niektoré naše pekárenské firmy dokonca aj na vlastné náklady posielali zamestnancov na testovanie do červených 

regiónov. Napríklad preplácali náklady na pohonné hmoty ľuďom, ktorí pri cestovaní na testy použili vlastné auto," dodala 

Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  

 

Dodala, že aj po tomto víkende tak vedia naši pekári aj naďalej zabezpečiť plynulú výrobu a rozvoj čerstvého chleba a pečiva 

po regiónoch Slovenska. 

https://ekonomika.sme.sk/c/22530830/obavy-pekarov-z-vikendoveho-testovania-sa-nepotvrdili.html 

 
 
  

Obavy pekárov z víkendového celoplošného testovania sa nepotvrdilo 

09.11.2020      teraz.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 10.11.2020 07:27 ~ RU za deň: 23 339 ~ Dosah: 

1 960 069 ~ Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 244,28 € ~ GRP: 0,51  

Aj po tomto víkende tak vedia naši pekári aj naďalej zabezpečiť plynulú výrobu a rozvoj čerstvého chleba a pečiva po 

regiónoch Slovenska.  

 

Bratislava 9. novembra (TASR) - Obavy našich pekárov z víkendového celoplošného testovania sa nakoniec našťastie 

nepotvrdili. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).  

Je to podľa nej vďaka tomu, že sa aj v niektorých tzv. zelených okresoch otvorili testovacie odberné miesta. Mnohí pracovníci 

v potravinárskom priemysle nemuseli cestovať do červených regiónov a mohli sa dať otestovať aj v zelených okresoch, v 

mieste ich bydliska.  

"Niektoré naše pekárenské firmy dokonca aj na vlastné náklady posielali zamestnancov na testovanie do červených 

regiónov. Napríklad preplácali náklady na pohonné hmoty ľuďom, ktorí pri cestovaní na testy použili vlastné auto," dodala 

Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  

Dodala, že aj po tomto víkende tak vedia naši pekári aj naďalej zabezpečiť plynulú výrobu a rozvoj čerstvého chleba a pečiva 

po regiónoch Slovenska. 

https://www.teraz.sk/ekonomika/testovanie-obavy-pekarov-z-vikendove/506503-clanok.html 

 
 
  

Minúta po minúte 

09.11.2020      mnt.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 10.11.2020 07:27 ~ RU za deň: 16 315 ~ Dosah: 

2 971 231 ~ Vydavateľ: N Press, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 48,86 € ~ GRP: 0,35  

Obavy pekárov z víkendového celoplošného testovania sa nepotvrdili, uviedla Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK. Je to podľa 

nej vďaka tomu, že sa aj v niektorých zelených okresoch otvorili testovacie miesta.  

 

Mnohí pracovníci v potravinárskom priemysle tak nemuseli cestovať do červených regiónov a mohli sa dať otestovať aj v 

zelených okresoch, v mieste ich bydliska.  

„Niektoré naše pekárenské firmy aj na vlastné náklady posielali zamestnancov na testovanie do červených regiónov. 

Napríklad preplácali náklady na pohonné hmoty ľuďom, ktorí pri cestovaní na testy použili vlastné auto,“ dodala Tatiana 

Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  

Dodala, že aj po tomto víkende tak vedia pekári naďalej zabezpečiť plynulú výrobu a rozvoj čerstvého chleba a pečiva po 

regiónoch Slovenska. (tasr) 

https://e.dennikn.sk/minuta/2134443/ 

 
 
  

Obavy pekárov z víkendového celoplošného testovania sa nepotvrdili 
09.11.2020      openiazoch.zoznam.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 10.11.2020 07:27 ~ RU za deň: 

10 727 ~ Dosah: 1 730 337 ~ Vydavateľ: Zoznam, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 586,27 € ~ GRP: 0,23  

https://ekonomika.sme.sk/c/22530830/obavy-pekarov-z-vikendoveho-testovania-sa-nepotvrdili.html
https://www.teraz.sk/ekonomika/testovanie-obavy-pekarov-z-vikendove/506503-clanok.html
https://e.dennikn.sk/minuta/2134443/
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Obavy našich pekárov z víkendového celoplošného testovania sa nakoniec našťastie nepotvrdili. Uviedla to pre TASR Jana 

Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).  

 

Obavy našich pekárov z víkendového celoplošného testovania sa nakoniec našťastie nepotvrdili. Uviedla to pre TASR Jana 

Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).  

Je to podľa nej vďaka tomu, že sa aj v niektorých tzv. zelených okresoch otvorili testovacie odberné miesta. Mnohí pracovníci 

v potravinárskom priemysle nemuseli cestovať do červených regiónov a mohli sa dať otestovať aj v zelených okresoch, v 

mieste ich bydliska.  

"Niektoré naše pekárenské firmy dokonca aj na vlastné náklady posielali zamestnancov na testovanie do červených 

regiónov. Napríklad preplácali náklady na pohonné hmoty ľuďom, ktorí pri cestovaní na testy použili vlastné auto," dodala 

Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  

Dodala, že aj po tomto víkende tak vedia naši pekári aj naďalej zabezpečiť plynulú výrobu a rozvoj čerstvého chleba a pečiva 

po regiónoch Slovenska. 

https://openiazoch.zoznam.sk/cl/207744/Obavy-pekarov-z-vikendoveho-celoplosneho-testovania-sa-nepotvrdili 

 
 
  

Testovanie: Obavy pekárov z víkendového celoplošného testovania sa nepotvrdili 
09.11.2020      Tasr ~ Rubrika: pdh ~ Náklad: 400 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 10.11.2020 07:27 ~ 

Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky ~ Zem: Slovensko  

Bratislava 9. novembra (TASR) - Obavy našich pekárov  

z víkendového celoplošného testovania sa nakoniec našťastie  

nepotvrdili. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej polnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).  

Je to podla nej vďaka tomu, že sa aj v niektorých tzv. zelených okresoch otvorili testovacie odberné miesta. Mnohí pracovníci 

v potravinárskom priemysle nemuseli cestovať do červených regiónov a mohli sa dať otestovať aj v zelených okresoch, v 

mieste ich bydliska.  

"Niektoré naše pekárenské firmy dokonca aj na vlastné náklady posielali zamestnancov na testovanie do červených 

regiónov. Napríklad preplácali náklady na pohonné hmoty luďom, ktorí pri cestovaní na testy použili vlastné auto," dodala 

Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.  

Dodala, že aj po tomto víkende tak vedia naši pekári aj naďalej zabezpečiť plynulú výrobu a rozvoj čerstvého chleba a pečiva 

po regiónoch Slovenska.  

 

 

jal mia 

 

 
  

Na čo si zarobíme rýchlejšie? 

13.11.2020      Nový Čas ~ Strana  2 ~ jm ~ Rubrika: Téma dňa ~ Náklad: 111 300 ~ Predaných: 71 750 ~ Infotyp: 

Nepomenované ~ Dátum importu: 13.11.2020 05:34 ~ Čítanosť: 631 000 ~ Vydavateľ: Ringier Axel Springer SK a.s. ~ 

Zem: Slovensko ~ AVE: 22 029,79 € ~ GRP: 13,72  

Nežná revolúcia vs. súčasnosť  

 

BRATISLAVA - Od Nežnej revolúcie ubehlo už 31 rokov! Patrí k sviatkom, ktoré si uvedomujeme intenzívnejšie, než iné aj 

preto, že veľa ľudí ju osobne zažilo. Ako sme žili? Koľko sme zarábali a čo sme si mohli zo svojich platov dovoliť? Veľa vecí 

sa vyčísliť nedá. Nemáme nedostatkové tovary a výrobky bežnej spotreby nemusíme zháňať podpultovo. Otvorené hranice 

tiež významne prispievajú k celkovému pocitu šťastia a spokojnosti zo života. Máme sa lepšie alebo horšie ako za minulého 

režimu?  

 

Väčšína tých, ktorí minulý režim zažili, zvykne hovoriť, že vtedy sme sa mali lepšie. „Dostupnosť a sloboda príležitostí, najmä 

pri cestovaní, štúdiu a pri práci je určite pozitívom, ktoré uľahčuje život,“ hovorí Martin Halas z Inštitútu pre výskum sociálno-

ekonomických rizík a alternatív. „Horšie je to určite pri istotách a to ako pri mladých, aktívnych, tak aj senioroch, “ dodáva. 

Hypotéky na celý produktívny život rodiny, odďaľovanie založenia si rodiny, uprednostňovanie kariéry a financií s tým 

spojených sa stali bežnou súčasťou života. Na druhej strane, čísla jednoznačne ukazujú, že v priemere zarábame viac, ako 

https://openiazoch.zoznam.sk/cl/207744/Obavy-pekarov-z-vikendoveho-celoplosneho-testovania-sa-nepotvrdili
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za totality. Výrazne sa zmenili naše nákupné zvyky, máme oveľa viac možností, kde a ako a aj čo nakupovať.  

 

Množstvo nákupných príležitostí  

 

Veľký rozdiel oproti minulosti je vidno najmä v rýchlom raste počtu veľkých nákupných centier. Prvý svojho druhu - Polus City 

Center v Bratislave - u nás otvorili už v roku 2000, po ňom rýchlo nasledovali ďalšie a stále pribúdajú. „Koncom 

deväťdesiatych rokov začali pôsobiť na Slovensku zahraničné reťazce, ktoré náš trh obchodov postupne rozšírili o 

supermarkety a o hypermarkety,“ hovorí Eva Sadovská, analytička spoločnosti WOOD & Company. Podľa Štatistického 

úradu SR v roku 2018 pripadalo na jedného obyvateľa 0,68 m2 predajnej plochy, kým v roku 1993 to bolo len 0,18 m2. 

Potešujúcejšie však je, že na väčšinu tovarov musíme odpracovať menej času ako za totality. Platí to najmä pre mäsové 

výrobky, vajcia, ale aj cukor. Menej času strávime v práci aj kvôli nákupom mliečnych výrobkov, avšak rozdiely už nie sú 

natoľko markantné. „Na kúpu chleba dnes ale musíme odpracovať o niekoľko minút viac ako kedysi,“ dopĺňa Sadovská. 

Cenovo dostupnejšie sú dnes pre Slovákov aj oblečenie a obuv. Kým kúpa lodičiek stála ženu v revolučných rokoch takmer 

dva dni strávené v práci, dnes je to v priemere iba niečo cez jeden pracovný deň.  

 

***  

 

Tovar Množstvo 1989 v Kčs (začiatok / odpracovaný roka) ceny čas 2020 (/ 3. odpracovaný kvartál) ceny čas v eurách 

zmena  

Chlieb tmavý 1 kg 2,80 Kčs / 9 min. 1,50 € / 15 min. robíme viac c  

Bravčové karé 1 kg 46,00 Kčs / 2 hod. 35 min. 5,15 € / 50 min. robíme menej ej  

Kurča 1 kg 30,00 Kčs / 1 hod. 41 min. 2,44 € / 24 min. robíme menej ej  

Trvanlivá saláma 1 kg 60,00 Kčs / 3 hod. 22 min. 9,04 € / 1 hod. 28 min. robíme menej ej  

Polotučné mlieko 1l 2,00 Kčs / 7 min. 0,77 € / 7 min. robíme rovnako ko  

Syr Eidamská tehla 1 kg 23,00 Kčs / 1 hod. 17 min. 6,94 € / 1 hod. 7 min. robíme menej ej  

Vajcia slepačie čerstvé 10 ks 13,00 Kčs / 44 min. 1,47 € / 14 min. robíme menej ej  

Čerstvé maslo 125 g 5,00 Kčs / 17 min. 1,14 € / 11 min. robíme menej ej  

Jablká 1 kg 6,00 Kčs / 20 min. 1,64 € / 16 min. robíme menej ej  

Zemiaky konzumné 1 kg 1,60 Kčs / 5 min. 0,72 € / 7 min. robíme viac c  

Cukor kryštálový 1 kg 7,30 Kčs / 25 min. 0,73 € / 7 min. robíme menej ej  

Čokoláda mliečna 100 g 11,00 Kčs / 37 min. 1,04 € / 10 min. robíme menej ej  

Pánska košeľa 1 kus 131 Kčs / 7 hod. 28,3 € / 5 hod. robíme menej ej  

Dámska kožená obuv vychádzková - lodičky 1 kus 270 Kčs / 15 hod. 53,6 € / 9 hod. robíme menej ej  

Detská obuv vychádzková 1 kus 115 Kčs / 6 hod. 28,4 € / 5 hod. robíme menej ej  

Kombinovaná chladnička s mrazničkou 1 kus 5 780 Kčs / 40 dní 399,5 € / 8 dní robíme menej ej  

Televízor (farebný televízor v 1989, LCD v 2020) 1 kus 13 000 Kčs / 4 mes. 558 € / 11 dní robíme menej ej  

Osobný automobil  

(Favorit v 1989, Fabia v 2020) 1 kus 84 600 Kčs / 27 mes. 13 177 € / 12 mes. robíme menej ej  

Benzín automobilový 95-oktánový 1l 9,00 Kčs / 30 min. 1,158 € / 11 min. robíme menej ej  

 

Výpočet je z priemerných nominálnych miezd, v roku 1989 - 3 142 Kčs a v prvom polroku 2020 - 1 087 eur.  

 

ČO SA EŠTE ZMENILO  

 

1. ZARÁBAME O 30 % VIAC  

 

Hoci po revolúcii reálne mzdy dy prepadli, dnes to tak už nie je. Slováci začali reálne, teda po očistení o infláciu, z zarábať 

viac ako v roku 1989 až v roku 2007. V súčasnosti zarábame v priemere m reálne o cca 30 % .  

 

2. NAKUPUJEME INAK  

 

K najvýraznejším zmenám ostatných troch dekád patrí aj rozmach nakupovania na internete. E-sho-py sú veľmi pohodlné. 

Väčšina z nás si nerada pripomína, ako sme stávali v radoch pred obchodmi pravidelne, a pred Vianocami obzvlášť.  

 

3. BYTY BOLI ZADARMO  

 

Kým do roku 1989 sa štátne byty prideľovali zdarma, družstevné stáli približne 30 000 korún. V súčasnosti ich cenu počítame 

v desiatkach až v stovkách tisícok eur, a preto si väčšina z nás musí vziať hypotéku. Na byt či dom preto musíme pracovať 
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dlhšie.  

 

4. LACNEJŠIA ELEKTRONIKA  

 

Podstatne kratší čas potrebujeme odpracovať aj na nákup tovarov dlhodobej spotreby. Napríklad na kúpu farebného 

televízora sme museli v roku 1989 odpracovať približne 8-násobne dlhší čas ako v dnešnej dobe na zaobstaranie si LCD 

televízora. Ak sme si pred tromi dekádami chceli dopriať novú chladničku, stálo nás to päťnásobne viac času stráveného v 

práci ako dnes.  

 

NARÁSTLI NÁKLADY ZA BÝVANIE AJ LIEKY  

 

Martin Halas, Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív - Ide najmä o sociálne istoty a o prístup k nim. 

Školstvo a zdravotníctvo síce deklaruje ústava, že sú bezplatné, avšak v skutočnosti na ne rodiny vynakladajú nemalé 

finančné prostriedky. Takisto v rámci ústavného práva má mať každý občan právo na prácu, ktoré po Nežnej revolúcii štát 

nevie zabezpečiť. Takisto bola možnosť získať byt bez hypotéky a rôzne iné nekomerčné výhody typu mladomanželské 

pôžičky. Štát bol ten, ktorý o všetkom rozhodoval (napr. aj dumpingové ceny energií). Ohľadne financií sa v porovnaní pred 

rokom 1989 zvýšili v rámci spotrebného koša domácností náklady na bývanie, energie, jedlo a na pitie, takisto ako na lieky. V 

oblasti starostlivosti o dlhodobo chorých bolo napr. pred rokom 1989 všetko zadarmo, dnes starostlivosť o jedného obyvateľa 

v rámci dlhodobej starostlivosti stojí od 400 do 1 600 eur mesačne.  

 

PREČO ĽUDIA RADI HOVORIA, ŽE SA NÁM ŽILO LEPŠIE?  

 

Silvia Porubänová, sociologička - Nedá sa to nazvať len spomienkový optimizmus, hoci často to tak je. Ľudia si radi pamätajú 

to dobré a na to zlé zabudnú. Treba si však spomenúť, ako napríklad keď ste otvorili jediné noviny a na desiatich stranách bol 

balast, a možno na jednej ste sa niečo dozvedeli. Alebo na ten nedostatok tovarov. Ale mnoho ľudí uprednostňuje istoty pred 

slobodou. A to, že vtedy mal každý prácu a nikto neprišiel o bývanie, strechu nad hlavou, to boli tie istoty, ktoré sú pre nich 

dôležité. 

 

 
  

Na televízor sme robili 4 mesiace, teraz 11 dní 
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VEĽKÉ POROVNANIE Rok 1989 a dnes: Aké sú ceny v obchodoch v súčasnosti a pred nežnou revolúciou * Kedy sme si 

mohli dovoliť viac: 

 

Bratislava - Od nežnej revolúcie uplynulo už 31 rokov. Mnohí ľudia si myslia, že za socializmu sme sa mali lepšie. Bolo to 

však naozaj tak? Pravdou je, že na námestiach sme si vyštrngali aj lepšiu životnú úroveň. 

Trvalo to však dlhé roky, a tak skutočne mnohí môžu mať pocit, že s kapitalizmom prišla aj chudoba. Pozrite sa, aké cenovky 

viseli v obchodoch v roku 1989 a koľko za rovnaký tovar zaplatíte dnes. 

Rady na toaleťák či kapry sa dnes zmenil na tlačenice na akcie. Po nežnej revolúcii sa zmenil aj spôsob nakupovania 

Slovákov. Dnes už máme oveľa viac možností, kde a čo nakúpiť. Koncom deväťdesiatych rokov začali u nás pôsobiť 

zahraničné reťazce, ktoré náš trh obchodov postupne rozšírili o supermarkety a hypermarkety. 

Oveľa zaujímavejší je však pohľad na to, čo sme si mohli dovoliť za socializmu a čo dnes. Ak by sme vtedajšie ceny prerátali 

na eurá, chlieb by stál 0,09 centa, maslo 0,17 centa, kilové kurča jedno euro a Škoda Favorit by nás vyšla 2 800 eur. Šetriť 

by sme naň však museli z mesačného platu 104 eur, čo bol vtedy priemerný zárobok. Od roku 1989 vzrástla priemerná mzda 

z 3 142 Kčs na 1 087 eur v prvom polroku tohto roka. 

Mnohí však dlhé roky po revolúcii hovorili, že za socializmu sa mali lepšie. A sčasti majú aj pravdu. „Slováci začali reálne 

zarábať viac ako v roku 1989 až v roku 2007,“ vysvetľuje analytička Eva Sadovská zo spoločnosti WOOD & Company. Po 

revolúcii sa totiž prepadli reálne mzdy, viackrát devalvovala koruna a naopak, mnohé ceny v obchodoch rástli nahor. „V 

súčasnosti zarábame v priemere reálne cca o tridsať percent viac ako v roku 1989. Slováci si dnes zároveň môžu dopriať 

viac luxusnejších tovarov a služieb ako pred tromi dekádami,“ doplnila Sadovská. 

V minulom režime „byť bez práce“ takmer neexistovalo, avšak začiatkom 90. rokov vyskočila miera nezamestnanosti na 

dvojciferné hodnoty. Vysoké úrovne nezamestnanosti pocítili Slováci aj v dôsledku hospodárskej krízy spred desiatich rokov. 

Vlani však dosahovala miera nezamestnanosti na Slovensku historicky najnižšie úrovne pod 6 % a ani súčasná koronakríza s 
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ňou zatiaľ nezamávala. veľmi Ak porovnáme vtedajšie platy s dnešnými a to, čo si za ne môžeme kúpiť, zistíme, ako sa 

skutočne máme. „Na nákup väčšiny potravín nám dnes stačí odpracovať kratší čas ako kedysi,“ hovorí analytička. Platí to 

najmä pre mäsové výrobky, vajcia, ale aj cukor. Menej času strávime v práci aj pre nákup mliečnych výrobkov, avšak rozdiely 

už nie sú natoľko výrazné. Na kúpu chleba dnes však musíme odpracovať o 6 minút viac ako kedysi. „Cenovo dostupnejšie 

sú dnes pre Slovákov aj oblečenie a obuv. Kým kúpa lodičiek stála ženu v revolučných rokoch takmer dva dni strávené v 

práci, dnes je to v priemere iba niečo cez jeden pracovný deň,“ porovnala Sadovská. Podstatne kratší čas potrebujeme 

odpracovať aj na nákup tovarov dlhodobej spotreby. „Napríklad na kúpu farebného televízora sme museli v roku 1989 

odpracovať približne 8-násobne dlhší čas ako v súčasnosti na zaobstaranie si LCD televízora,“ priblížila analytička. Ak sme si 

pred tromi dekádami chceli dopriať novú chladničku, stálo nás to päťnásobne viac času stráveného v práci ako dnes. V 

prípade kúpy automobilu išlo kedysi o viac ako dvojnásobne dlhší odpracovaný čas. 

Za vyše tridsať rokov sa zmenilo aj naše nákupné správanie. Vznikli veľké nákupné centrá po celom Slovensku, do ktorých 

už nechodíme len po nevyhnutný tovar, ale aj za zábavou či kulinárskymi zážitkami. Dnes už môžeme nakupovať aj online v 

rôznych e-shopoch, čo sa ešte viac rozšírilo počas pandémie. Fenoménom nie je ani nákupná turistika do okolitých krajín. 

 

*** 

 

Porovnanie cien tovarov v roku 1989 a dnes 

1989 2020 

Tovar cena (€) odpracovaný čas cena odpracovaný čas 

Chlieb tmavý (1 kg) 2,80 Kčs (0,92 €) 9 min. 1,50 eura 15 min. 

Kurča (1 kg) 30,00 Kčs (0,98 €) 1 hod. 41 min. 2,44 eura 24 min. 

Trvanlivá saláma (1 kg) 60,00 Kčs (1,98€) 3 hod. 22 min. 9,04 eura 1 hod. 28 min. 

Polotučné mlieko (1 l) 2,00 Kčs (0,07 €) 7 min. 0,77 eura 7 min. 

Syr Eidamská tehla (1 kg) 23,00 Kčs (0,75 €) 1 hod. 17 min. 6,94 eura 1 hod. 7 min. 

Vajcia slepačie čerstvé (10 ks) 13,00 Kčs (0,42 €) 44 min. 1,47 eura 14 min. 

Čerstvé maslo (125 g) 5,00 Kčs (0,16 €) 17 min. 1,14 eura 11 min. 

Jablká (1 kg) 6,00 Kčs (0,20 €) 20 min. 1,64 eura 16 min. 
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Bratislava Pri pohľade na fakty blednú nostalgické spomienky na ceny i zárobky za socializmu. Nie každému stačí porovnať 

si regály včera a dnes, potrebuje čísla. A tie hovoria jasnou rečou. Napriek vyšším cenám si do košíka môžeme vložiť oveľa 

viac a pestrejších výrobkov ako pred rokom 1989.  

Životná úroveň sa od nežnej revolúcie výrazne zlepšila. „Vidíme to na zvýšení rokov prežitých v zdraví či na raste 

disponibilných príjmov i na širšom výbere a dostupnosti tovarov a služieb,“ hovorí analytička Slovenskej sporiteľne Katarína 

Muchová.  

Treba mať na pamäti, že mzdy za socializmu boli centrálne regulované. Ich výška sa menila zhora. A záviselo tiež aj od toho, 

v ktorom odvetví človek pracoval. Tak ako aj v súčasnosti. Od začiatku 90. rokov sa však priemerná nominálna mzda 

niekoľkonásobne zvýšila. Pomohlo nielen to, že sa skončili časy, keď jej výšku určovali politici, ale aj ekonomický rast. Už 

vlani bola 10–krát vyššia oproti roku 1990. „V súčasnosti zarábame priemerne takmer o tridsať percent viac ako pred 

tridsiatimi rokmi,“ hovorí analytička Wood & Company Eva Sadovská. Dopriať si tak môžeme viac luxusnejších tovarov a 

služieb. A to napriek tomu, že ceny stúpajú.  

 

Pokračovanie – s. 6 

 

Vyššie ceny i platy. Život sa od revolúcie zlepšil 

 

Dokončenie – s. 1  

 

Len v októbri sa podľa údajov Štatistického úradu medziročne zvýšili o 1,6 percenta, oproti augustu o 1,4 percenta. Ani 

najbližšie mesiace zrejme nebudú iné. Priplatíme si za služby, oblečenie aj obuv. Najrýchlejšie rastú ceny potravín a 
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nealkoholických nápojov. Tie v októbri pridali oproti vlaňajšku o jedno percento. Najviac sa, rovnako ako minulý rok, udrieme 

po vrecku v prípade mäsa. To zdraželo až o 5,2 percenta.  

Aj tak naň však robíme kratšie, ako to bolo za socializmu. Rovnako ako na vajcia, cukor, mlieko, syry a jogurty. „Cenovo 

dostupnejšie je dnes aj oblečenie a obuv,“ hovorí Sadovská. Kým kedysi musela žena na jedny lodičky pracovať takmer dva 

dni, dnes už jej stačí len niečo vyše jedného pracovného dňa.  

Menej času strávime v práci aj v prípade, ak si chceme kúpiť elektroniku či nové auto. „Na kúpu farebného televízora sme 

museli v roku 1989 odpracovať približne 8–násobne dlhší čas ako v dnešnej dobe na zaobstaranie LCD televízora,“ hovorí 

analytička. Ak sme si pred vyše tromi desaťročiami chceli dopriať novú chladničku, stálo nás to päťnásobne viac času. Menej 

robíme aj na auto. Kým po revolúcii bolo na starú známu škodovku treba 27 priemerných mesačných platov, pred dvoma 

rokmi na bežný automobil stačilo len 11 výplat.  

 

Čo spraví s trhom práce pandémia?  

 

Priaznivo sa vyvíjala posledné roky aj miera nezamestnanosti. Začiatkom 90. rokov, po prechode na trhové hospodárstvo, 

síce počet ľudí bez práce rapídne stúpol, a to až na dvojciferné hodnoty, no v roku 2008 sa množstvo ľudí bez práce podarilo 

ustáliť. Vtedy však zaúradovala hospodárska kríza. Krivku sa podarilo zvrátiť opäť až v roku 2014. Pred pandémiou už bola 

miera nezamestnanosti rekordne nízka, okolo 5,8 percenta. Prinesú pandemické mesiace rast šíkov ľudí bez práce? Podľa 

Sadovskej to tak zatiaľ nevyzerá. „Súčasná koronakríza s nezamestnanosťou zatiaľ veľmi nezamávala. V druhom kvartáli 

2020 sa držala na úrovni 6,6 percenta, „ vysvetľuje.  

Muchová za tým vidí aj vládne opatrenia. Tie umelo držia pracovné miesta, môžu však negatívne ovplyvniť rast miezd, 

vysvetľuje. „Nominálna mzda klesla v druhom štvrťroku 2020 po prvý raz v histórii samostatného Slovenska,“ hovorí 

Muchová. Stalo sa tak kvôli poklesu počtu odpracovaných hodín a špecifikám trhu práce v druhom štvrťroku. Práve vtedy 

bolo totiž veľa ľudí kvôli pandémii práceneschopných, pripomína analytička, alebo poberalo OČR kvôli starostlivosti o deti. 

Školy boli totiž zatvorené.  

 

Nie je miesto na obavy  

 

Len mierny vplyv a aj to dočasu. Takto odhaduje vplyv pandémie na bohatstvo ľudí analytik Inštitútu ekonomických a 

spoločenských analýz Martin Vlachynský. „Pandémia nezničila fabriky, nezrúcala mosty ani nepodpálila mestá,“ hovorí. 

Zasiahne podľa neho skôr špecifi cké skupiny ľudí – ako napríklad zamestnaných v turizme či gastro sektore.  

Oveľa viac škody ako samotná koronakríza dokážu podľa Vlachynského narobiť kroky vlád. „Vidíme vlnu obrovského 

zadlžovania, miliardových balíkov a ignorovania princípov nezasahovania štátu do podnikania, na ktorých vyrástla moderná 

prosperita,“ upozorňuje.  

Aj podľa Sadovskej situácia nie je taká zlá, aby si ľudia nemohli dovoliť veci, na ktoré boli zvyknutí pred koronakrízou. Ak 

míňajú menej, dôvod je niekde inde. „Nerobili tak kvôli poklesu príjmov, ale preto, že nemali kde míňať,“ hovorí. Aktuálne 

obmedzenia týkajúce sa nakupovania sa tak môžu opäť podpísať pod zníženie počtu realizovaných nákupov, dodáva 

Sadovská.  

 

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

 

Porovnanie cien a času, ktorý bolo treba odpracovať na kúpu výrobku  

 

Tovar 1989 (začiatok roka) 2020 (3. kvartál)  

ceny v Kčs/odpracovaný čas ceny v eur/odpracovaný čas  

Chlieb tmavý 2,80 (9 min) 1,50 (15 min)  

Bravčové karé 46 (2 hod 35 min) 5,15 (50 min)  

Vajcia 13 (44 min) 1,47 (14 min)  

Maslo 5 (17 min) 1,14 (11 min)  

Kryštálový cukor 7,30 (25 min) 0,73 (7 min)  

Pánska košeľa 131 (7 hod) 28,3 (5 hod)  

Dámska kožená obuv – lodičky 270 (15 hod) 53,6 (9 hod)  

Kombinovaná chladnička s mrazničkou 5 780 (40 dní) 399,5 (8 dní)  

Televízor (farebný televízor v 1989, LCD v 2020) 13 000 (4 mesiace) 558 (11 dní) 

 

Väčšie obchody a internetové nakupovanie  

 

Od revolúcie sa nezmenili iba ceny, ale aj priestory, v ktorých nakupujeme. Podľa najaktuálnejších údajov Štatistického úradu 

tvorila v roku 2018 predajná plocha obchodov 3,68 milióna štvorcových metrov. Jeden zákazník má tak pre seba približne 
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0,68 štvorcového metra. Ako to bolo kedysi? V časoch vzniku Slovenskej republiky bola predajná plocha obchodov 

štvornásobne menšia ako teraz – a to vo výmere 0,93 miliónov štvorcových metrov. Jeden zákazník tak pre seba mal iba 

0,18 štvorcového metra z plochy obchodu. Nákupný svet sa však dnes už neobmedzuje len na plochu kamenných obchodov. 

Čoraz viac zákazníkov nakupuje v on–line priestore. Internetové nákupy začali hrať prím práve počas pandémie. A státie v 

radoch pred obchodom? To nahradila nákupná turistika do okolitých krajín. (ef)  

 

Za tridsať rokov sa zmenili platy aj ceny 

 

Od roku 1989 sa toho zmenilo veľa. Prechod na trhové hospodárstvo nepriniesol len zmeny v tvorbe cien, ale aj v 

odmeňovaní. Väčšina šina vecí nás tak vyjde oveľa veľa drahšie, peňaženky y však máme plnšie ako kedysi. Ani to však 

nebráni cenám m v neustálom raste.Kam sme sa posunuli za 31 rokov? ! Priemerný plat v roku 1989 bol na úrovni 3 142 Kčs. 

Pri započítaní infl ácie to bolo 842 eur. V druhom štvrťroku 2020 sa priemerná mesačná mzda dostala na 1 088 eur. V 90. 

rokoch sa platy výrazne prepadli. Viac ako v revolučnom roku 1989 začali ľudia reálne zarábať až v roku 2007. ! Štruktúra 

výdavkov sa od revolúcie výrazne zmenila. V roku 1989 domácnosti priemerne dávali asi 38 % výdavkov na stravu a nápoje 

a približne 10 percent na bývanie. V súčasnosti sa pomer takmer otočil. V roku 2015 išlo na stravu a nápoje priemerne 22,2 

percenta výdavkov a na bývanie 36,3 percenta.  

 

! Výrazne sa zmenila aj kvalita a dostupnosť služieb. Mnohé z tovarov, a to ani nie luxusných, boli za socializmu veľmi ťažko 

dostupné – medzi nimi aj mäso, ovocie či hygienické potreby. ! Trojkombináciu práčka, osobné auto a televízor vlastnilo v 

roku 1989 len 30 až 40 percent domácností (chýbalo najmä auto). Dnes sú samozrejmosťou počítače, mobily. Auto vlastní 

teraz vyše 60 % domácností. V niektorých domácnostiach je aj viac áut. ! Do roku 1989 sa byty prideľovali vo veľkej miere 

zadarmo. Prípadne stáli v rozmedzí 20– až 40– tisíc Kčs, teda prerátané infl ačnou kalkulačkou niečo vyše 5–tisíc eur až 10–

tisíc eur. V súčasnosti sa podobné byty predávajú v desiatkach až stovkách tisíc eur. 

 

 

 
  

VEĽKÉ POROVNANIE cien z novembra 1989 a dnes: Na chlieb robíme o 6 minút 
dlhšie! 
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Od nežnej revolúcie uplynulo už 31 rokov. Mnohí ľudia si myslia, že za socializmu sme sa mali lepšie. Bolo to však naozaj 

tak? Pravdou je, že na námestiach sme si vyštrngali aj lepšiu životnú úroveň. Trvalo to však dlhé roky, a tak skutočne mnohí 

môžu mať pocit, že s kapitalizmom prišla aj chudoba. Pozrite sa, aké cenovky viseli v obchodoch v roku 1989 a koľko za 

rovnaký tovar zaplatíte dnes. 

 

Rady na toaleťák či kapry sa dnes zmenil na tlačenice na akcie. Po nežnej revolúcii sa zmenil aj spôsob nakupovania 

Slovákov. Dnes už máme oveľa viac možností, kde a čo nakúpiť. Koncom deväťdesiatych rokov začali u nás pôsobiť 

zahraničné reťazce, ktoré náš trh obchodov postupne rozšírili o supermarkety a hypermarkety.  

Oveľa zaujímavejší je však pohľad na to, čo sme si mohli dovoliť za socializmu a čo dnes. Ak by sme vtedajšie ceny prerátali 

na eurá, chlieb by stál 0,09 centa, maslo 0,17 centa, kilové kurča jedno euro a Škoda Favorit by nás vyšla 2 800 eur. Šetriť 

by sme naň však museli z mesačného platu 104 eur, čo bol vtedy priemerný zárobok. Od roku 1989 vzrástla priemerná mzda 

z 3 142 Kčs na 1 087 eur v prvom polroku tohto roka.  

POROVNANIE CIEN nájdete TU  

Mnohí však dlhé roky po revolúcii hovorili, že za socializmu sa mali lepšie. A sčasti majú aj pravdu. „Slováci začali reálne 

zarábať viac ako v roku 1989 až v roku 2007,“ vysvetľuje analytička Eva Sadovská zo spoločnosti WOOD & Company. Po 

revolúcii sa totiž prepadli reálne mzdy, viackrát devalvovala koruna a naopak, mnohé ceny v obchodoch rástli nahor. „V 

súčasnosti zarábame v priemere reálne cca o tridsať percent viac ako v roku 1989. Slováci si dnes zároveň môžu dopriať 

viac luxusnejších tovarov a služieb ako pred tromi dekádami,“ doplnila Sadovská.  

V minulom režime „byť bez práce“ takmer neexistovalo, avšak začiatkom 90. rokov vyskočila miera nezamestnanosti na 

dvojciferné hodnoty. Vysoké úrovne nezamestnanosti pocítili Slováci aj v dôsledku hospodárskej krízy spred desiatich rokov. 

Vlani však dosahovala miera nezamestnanosti na Slovensku historicky najnižšie úrovne pod 6 % a ani súčasná koronakríza s 

ňou zatiaľ veľmi nezamávala.  

Ak porovnáme vtedajšie platy s dnešnými a to, čo si za ne môžeme kúpiť, zistíme, ako sa skutočne máme. „Na nákup 

väčšiny potravín nám dnes stačí odpracovať kratší čas ako kedysi,“ hovorí analytička. Platí to najmä pre mäsové výrobky, 

vajcia, ale aj cukor. Menej času strávime v práci aj pre nákup mliečnych výrobkov, avšak rozdiely už nie sú natoľko výrazné.  
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Na kúpu chleba dnes však musíme odpracovať o 6 minút viac ako kedysi. „Cenovo dostupnejšie sú dnes pre Slovákov aj 

oblečenie a obuv. Kým kúpa lodičiek stála ženu v revolučných rokoch takmer dva dni strávené v práci, dnes je to v priemere 

iba niečo cez jeden pracovný deň,“ porovnala Sadovská.  

Podstatne kratší čas potrebujeme odpracovať aj na nákup tovarov dlhodobej spotreby. „Napríklad na kúpu farebného 

televízora sme museli v roku 1989 odpracovať približne 8-násobne dlhší čas ako v súčasnosti na zaobstaranie si LCD 

televízora,“ priblížila analytička. Ak sme si pred tromi dekádami chceli dopriať novú chladničku, stálo nás to päťnásobne viac 

času stráveného v práci ako dnes. V prípade kúpy automobilu išlo kedysi o viac ako dvojnásobne dlhší odpracovaný čas.  

Za vyše tridsať rokov sa zmenilo aj naše nákupné správanie. Vznikli veľké nákupné centrá po celom Slovensku, do ktorých 

už nechodíme len po nevyhnutný tovar, ale aj za zábavou či kulinárskymi zážitkami. Dnes už môžeme nakupovať aj online v 

rôznych e-shopoch, čo sa ešte viac rozšírilo počas pandémie. Fenoménom nie je ani nákupná turistika do okolitých krajín.  

Koľko sme robili na chlieb či auto? Čítajte na ďalšej strane >>>  
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Kupujeme menej chleba: Trend poklesu spotreby nastal od roku 2006 
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Slovenské pekárenské odvetvie sa od Nežnej revolúcie výrazne zmenilo. Pekárenstvo patrí k odvetviam s najdlhšou tradíciou 

na našom trhu. Kým pred revolúciou sa Slovensko vyznačovalo najmä priemyselnou výrobou chleba a pečiva, 90-te roky 

minulého storočia všetko zmenili. Vývoj v súkromnom sektore a otvorenie trhu spôsobilo boom v pekárenskom sortimente, 

pričom spotreba čerstvého chleba a pečiva začala výrazne klesať. Tento stav pretrváva dodnes. 

 

Po Nežnej revolúcii na Slovensku nastúpilo obdobie vzniku menších lokálnych pekární. „ Zmena štátoprávneho usporiadania 

hospodárskeho a politického systému v roku 1989 priniesla eufóriu zriaďovania malých súkromných pekární. Veľké 

priemyselné pekárne ustúpili do úzadia. Zároveň na Slovensko začali prenikať zahraničné firmy ponúkajúce 

strojnotechnologické vybavenie pre malé pekárne,“ spomína Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu 

pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorá v pekárenskom segmente pracuje tri desaťročia. Zahraniční dodávatelia 

technológií v tých časoch k sebe pozývali menších pekárov na prehliadku výrobných závodov, získať ich sa snažili aj rôznymi 

suvenírmi a darčekmi, na ktoré neboli Slováci v tom období zvyknutí a považovali to za mimoriadne seriózny prístup.  

Úroveň pekární sa vyrovnala západoeurópskym  

V prvej polovici 90-tych rokov vznikli stovky malých pekární, banky bez problémov poskytovali úvery, aj keď s úrokovými 

sadzbami nad 20 percent. Podľa zväzu pekárov sa dá vtedajší rozkvet menších pekární odôvodniť aj nostalgiou – každý 

chcel priniesť na trh taký chlieb, aký sa nosil na stôl v 50-tych rokoch. „ Mnohým sa to aj podarilo a uspeli, začali s 

rozširovaním výroby a modernizáciou. Z pôvodne malých pekární sa stávali stredne veľké, ktorých úroveň bola porovnateľná 

s tými západoeurópskymi. Modernizáciou začali prechádzať aj priemyselné pekárne,“ približuje Tatiana Lopúchová s tým, 

že porevolučné roky sa ešte vyznačovali vyššou spotrebou chleba. Zo štatistík vyplýva, že po Nežnej revolúcii pripadala na 1 

obyvateľa spotreba 49,7 kilogramu chleba a 39,5 kilogramov pečiva za rok. V približne týchto úrovniach sa držala celú 

dekádu, výrazný pokles nastal po prelome tisícročí.  

Obrovský pokles v spotrebe nastal od roku 2006  

„ Po revolúcii sa otvoril veľký priestor pre kreativitu pekárov a širokú škálu úžasných, dovtedy nepoznaných, výrobkov – v 

nových tvaroch, rôznych chutiach, vlastnostiach či v inom zložení nutričných hodnôt. V spojitosti s príchodom zahraničnej, a 

výrazne lacnejšej, konkurencie začala spotreba tradičného pekárenského sortimentu výraznejšie klesať,“ opisuje 

predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Najmarkantnejší pokles je vidieť od roku 2006, teda 

krátko po vstupe Slovenska do Európskej únie. V tom čase poklesla spotreba čerstvého chleba na jedného obyvateľa na 

niečo málo cez 42 kilogramov a spotreba pečiva na 28 kilogram za rok. „ Globalizácia priniesla mnoho pozitívneho. 

Negatívom z pohľadu domáceho pekára oproti obdobiu pred rokom 1989 sa však stal až priveľmi otvorený trh voči 

zahraničným výrobkom, ktoré začali vytláčať domácu produkciu. Problémom však nebola prirodzená konkurencia, skôr umelo 

znižované ceny a dotačná politika zahraničných výrobkov. “  

Tradičný chlieb a pečivo idú do úzadia na margo trendov v stravovaní  

Novému trendu v stravovaní sa museli prispôsobiť aj slovenskí pekári. Na trh začali postupne aj slovenskí výrobcovia 

uvádzať ešte pestrejší sortiment. Preferencie Slovákov sa výrazne zmenili a do popredia sa dostali rôzne druhy výrobkov s 

prívlastkom „free“ - sugar free, fat free, gluten free, lactose free. Zároveň sa sortiment rozšíril o množstvo druhov rožkov, 

https://www1.pluska.sk/rady-a-tipy/velke-porovnanie-cien-novembra-1989-dnes-chlieb-robime-6-minut-dlhsie
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bagiet i chlebov s rôznymi prímesami či príchuťami, na pultoch nájdeme čoraz viac dopekaných i rozpekaných výrobkov. Do 

úzadia postupne ide základný chlieb a tradičné pečivo. Aktuálne vychádza, že jeden Slovák za rok skonzumuje 34 

kilogramov jednokilogramového chleba a 29 kilogramov pečiva.  

Spotreba chleba a pečiva od roku 1989  

Rok  

Spotreba chleba na 1 obyvateľa v kgSpotreba pšeničného pečiva na 1 obyvateľa v kg  

1990 49,7 39,5  

1991 49,7 42,8  

1992 48,8 42,4  

1993 50,4 46  

1994 50,1 56  

1995 50,5 63,2  

1996 48,1 57,8  

1997 55 44,8  

1998 52,8 43,2  

1999 53 35,2  

2000 50,2 33,4  

2001 48,6 34,6  

2002 48,4 31,2  

2003 47,5 28,4  

2004 46,4 31,4  

2005 45,8 30,7  

2006 42,5 28,4  

2007 41,7 29,8  

2008 41,5 29,3  

2009 41,6 28,2  

2010 40,1 29,1  

2011 39,4 29,6  

2012 38,1 28,8  

2013 38,6 27,8  

2014 36,4 29,6  

2015 35,1 30  

2016 34,9 29,9  

2017 35,1 30,6  

2018 34,5 29,4  

2019 34 29  

Zdroj: História slovenského pekárstva, Vojtech Szemes  

PRE VIAC INFORMÁCIÍ KONTAKTUJTE:  
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Chleba jeme menej, letí skôr pečivo. Ako sa od revolúcie zmenili pekárne? 
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Pekárenské odvetvie sa od Nežnej revolúcie výrazne zmenilo. Pekárenstvo patrí k odvetviam s najdlhšou tradíciou na našom 

trhu. Kým pred revolúciou sa Slovensko vyznačovalo najmä priemyselnou výrobou chleba a pečiva, 90-te roky minulého 

storočia všetko zmenili.  

 

Vývoj v súkromnom sektore a otvorenie trhu spôsobilo boom v pekárenskom sortimente – spotreba čerstvého chleba a 

pečiva začala výrazne klesať. Tento stav pretrváva dodnes.  

 

Stovky malých pekární  

https://openiazoch.zoznam.sk/cl/207885/Kupujeme-menej-chleba-Trend-poklesu-spotreby-nastal-od-roku


www.newtonmedia.eu                                                                                65/132 

Po Nežnej revolúcii na Slovensku nastúpilo obdobie vzniku menších lokálnych pekární. „Zmena štátoprávneho usporiadania 

hospodárskeho a politického systému v roku 1989 priniesla eufóriu zriaďovania malých súkromných pekární. Veľké 

priemyselné pekárne ustúpili do úzadia. Zároveň na Slovensko začali prenikať zahraničné firmy ponúkajúce 

strojnotechnologické vybavenie pre malé pekárne,“ spomína Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu 

pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorá v pekárenskom segmente pracuje tri desaťročia. Zahraniční dodávatelia 

technológií v tých časoch k sebe pozývali menších pekárov na prehliadku výrobných závodov, získať ich sa snažili aj rôznymi 

suvenírmi a darčekmi, na ktoré neboli Slováci v tom období zvyknutí a považovali to za mimoriadne seriózny prístup.  

V prvej polovici 90-tych rokov vznikli stovky malých pekární, banky bez problémov poskytovali úvery, aj keď s úrokovými 

sadzbami nad 20 percent. Podľa zväzu pekárov sa dá vtedajší rozkvet menších pekární odôvodniť aj nostalgiou – každý 

chcel priniesť na trh taký chlieb, aký sa nosil na stôl v 50-tych rokoch.  

„Mnohým sa to aj podarilo a uspeli, začali s rozširovaním výroby a modernizáciou. Z pôvodne malých pekární sa stávali 

stredne veľké, ktorých úroveň bola porovnateľná s tými západoeurópskymi. Modernizáciou začali prechádzať aj priemyselné 

pekárne,“ približuje Tatiana Lopúchová.  

 

Chleba už neletí  

Porevolučné roky sa ešte vyznačovali vyššou spotrebou chleba. Zo štatistík vyplýva, že po Nežnej revolúcii pripadala na 1 

obyvateľa spotreba 49,7 kilogramu chleba a 39,5 kilogramov pečiva za rok. V približne týchto úrovniach sa držala celé 

desaťročie. Výrazný pokles nastal po prelome tisícročí.  

„Po revolúcii sa otvoril veľký priestor pre kreativitu pekárov a širokú škálu úžasných, dovtedy nepoznaných, výrobkov – v 

nových tvaroch, rôznych chutiach, vlastnostiach či v inom zložení nutričných hodnôt. V spojitosti s príchodom zahraničnej, a 

výrazne lacnejšej, konkurencie začala spotreba tradičného pekárenského sortimentu výraznejšie klesať,“ opisuje 

predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Najmarkantnejší pokles je vidieť od roku 2006, teda 

krátko po vstupe Slovenska do Európskej únie. V tom čase poklesla spotreba čerstvého chleba na jedného obyvateľa na 

niečo málo cez 42 kilogramov a spotreba pečiva na 28 kilogram za rok.  

„Globalizácia priniesla mnoho pozitívneho. Negatívom z pohľadu domáceho pekára oproti obdobiu pred rokom 1989 sa však 

stal až priveľmi otvorený trh voči zahraničným výrobkom, ktoré začali vytláčať domácu produkciu. Problémom však nebola 

prirodzená konkurencia, skôr umelo znižované ceny a dotačná politika zahraničných výrobkov,“ hovorí Lopúchová.  

 

Nové „free“ trendy  

Novému trendu v stravovaní sa museli prispôsobiť aj slovenskí pekári. Na trh začali postupne aj slovenskí výrobcovia 

uvádzať ešte pestrejší sortiment. Preferencie Slovákov sa výrazne zmenili a do popredia sa dostali rôzne druhy výrobkov s 

prívlastkom „free“ – sugar free, fat free, gluten free, lactose free. Zároveň sa sortiment rozšíril o množstvo druhov rožkov, 

bagiet i chlebov s rôznymi prímesami či príchuťami, na pultoch nájdeme čoraz viac dopekaných i rozpekaných výrobkov.  

Do úzadia postupne ide základný chlieb a tradičné pečivo. Aktuálne vychádza, že jeden človek za rok skonzumuje 34 

kilogramov jednokilogramového chleba a 29 kilogramov pečiva. 

https://ekonomika.pravda.sk/krajina/clanok/569006-chleba-jeme-menej-leti-skor-pecivo-ako-sa-od-revolucie-zmenili-pekarne/ 

 
 
  

Prieskum: Na raňajky nám nesmie chýbať chlieb a pečivo 
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Slováci si pritom chlieb alebo rôzne druhy pečiva najčastejšie doprajú na raňajky. Najobľúbenejším sladkým pečivom je 

vianočka, ktorú zákazníci vyhľadávajú pre jej tradičnú chuť, ale aj z nostalgie za detstvom. 

 

Konzumácia chleba a čerstvých pekárenských výrobkov má na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Ľudia si ich natierajú maslom, 

džemom či medom, ale aj paštétami či slanými nátierkami. Pečivo sa konzumuje aj ako doplnok k iným jedlám, napríklad k 

slanine, ku klobáse, k treske v majonéze alebo k hustej polievke. Obľúbenosť pečiva u Slovákov potvrdzuje aj prieskum 

agentúry 2muse, ktorý si v auguste na vzorke 506 respondentov dala vypracovať spoločnosť BILLA. Vyplýva z neho, že tri 

pätiny opýtaných ľudí konzumujú chlieb a pečivo denne, pričom necelé tri štvrtiny opýtaných začínajú pečivom svoj deň v 

podobe raňajok. „Okrem toho viac ako polovica opýtaných uviedla, že chlieb a pečivo si kupuje pre seba a pätina oslovených 

tieto produkty vyhľadáva pre partnera či partnerku. Najviac pečiva v domácnosti pritom skonzumujú muži – 66 %,“ povedala 

hovorkyňa spoločnosti BILLA Kvetoslava Kirchnerová.  

Nie je pečivo ako pečivo  

Najdôležitejším faktorom pri výbere pečiva je pre tri štvrtiny opýtaných ľudí jeho chuť a takmer rovnaké percento oslovených 

si na pečive všíma jeho čerstvosť. Pre viac ako polovicu ľudí zapojených do prieskumu je dôležitá aj mäkkosť, vláčnosť 

https://ekonomika.pravda.sk/krajina/clanok/569006-chleba-jeme-menej-leti-skor-pecivo-ako-sa-od-revolucie-zmenili-pekarne/
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pekárenských výrobkov. Vo všeobecnosti platí, že nie je pečivo ako pečivo a kvalita sa môže aj pri zdanlivo rovnakých 

druhoch líšiť. „Napríklad kvalitný pšeničný kváskový chlieb, ktorý nájdete v BILLA, už zďaleka vonia, na kôrke má praskliny, 

vnútri väčšie bubliny a jeho tvar nie je úplne pravidelný, ako je to pri bežnom konzumnom chlebe. Ak si radi pochutnávate na 

bagetách, siahnite napríklad po ich špaldovej verzii. Špaldová múka má totiž v porovnaní s bielou vyšší obsah vlákniny, 

bielkovín aj minerálnych látok,“ odporúča hovorkyňa.  

Obľubujeme iné pečivo ako v detstve  

Najobľúbenejším sladkým pečivom sa v prieskume 2muse jednoznačne stala vianočka, ktorú v rámci sladkých druhov pečiva 

vyhľadáva viac ako jedna tretina opýtaných (37 %). Viac ako polovica oslovených ľudí vianočku konzumuje pre jej tradičnú 

chuť, ale zhruba u každého desiateho opýtaného vyvoláva spomienky na detstvo. Viac ako dve pätiny oslovených (42 %) 

pritom uviedli, že preferencie v pečive majú teraz iné ako za detských čias. Opýtaní, ktorým sa postupom rokov zmenili chute, 

najčastejšie uviedli, že v súčasnosti konzumujú menej sladkého pečiva, alebo jedia viac druhov pečiva. Takmer rovnako 

častou odpoveďou bola aj terajšia preferencia tmavších alebo zdravších druhov pečiva.  

Testovanie neodhalilo vírus na potravinách  

Spomínaná sieť supermarketov dodržiava prísne bezpečnostné postupy nad rámec povinných opatrení. Pečivo skladuje a 

pripravuje v oddelených priestoroch. Regály sú prikryté bezpečnostným plexisklom a zamestnanci nosia ochranné odevy. 

Neexistuje dôkaz o tom, že sa koronavírus šíri potravinami alebo dotýkaním sa surového ovocia či zeleniny. Aj podľa Štátnej 

veterinárnej a potravinovej správy SR je prenos potravinami nepravdepodobný. Pracovníci akreditovaného laboratória 

Eurofins Food Testing Slovakia v júni tohto roka v šestnástich predajniach BILLA po celom Slovensku odobrali stery nielen z 

klasického nebaleného rožka, ale aj z papriky a červeného jablka. Testovanie povrchov neodhalilo prítomnosť vírusu ani v 

jednom prípade. „Všetky výsledky testov boli negatívne. Prítomnosť vírusu sa nezistila ani na najväčšmi rizikových 

povrchoch, akými sú rúčky nákupných košíkov či pokladničné pásy,“ uviedla Marcela Bachratá, vedúca oddelenia kvality.  

Kúpa chleba má v supermarketoch BILLA aj dobročinný rozmer. Z ceny každého chleba, ktorý si tu zákazníci zakúpia, 

putuje 1 cent na pomoc rodinám v núdzi. Ide o projekt „Chlebodarca“, ktorý spoločnosť spustila v decembri 2018.  

 

Slováci si chlieb alebo rôzne druhy pečiva najčastejšie doprajú na raňajky. Autor: SHUTTERSTOCK.  
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Slovenské pekárenské odvetvie sa od Nežnej revolúcie výrazne zmenilo 
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Kým pred revolúciou sa Slovensko vyznačovalo najmä priemyselnou výrobou chleba a pečiva, 90-te roky minulého storočia 

všetko zmenili. 

 

Bratislava 17. novembra (TASR) – Slovenské pekárenské odvetvie sa od Nežnej revolúcie v roku 1989 výrazne zmenilo. 

Informoval o tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). Kým pred revolúciou sa Slovensko 

vyznačovalo najmä priemyselnou výrobou chleba a pečiva, 90-te roky minulého storočia všetko zmenili. Vývoj v súkromnom 

sektore a otvorenie trhu spôsobilo boom v pekárenskom sortimente, pričom spotreba čerstvého chleba a pečiva začala 

postupne výrazne klesať. Tento stav pretrváva dodnes.  

Po Nežnej revolúcii na Slovensku nastúpilo obdobie vzniku menších lokálnych pekární. "Zmena štátoprávneho usporiadania 

hospodárskeho a politického systému v roku 1989 priniesla eufóriu zriaďovania malých súkromných pekární. Veľké 

priemyselné pekárne ustúpili do úzadia. Zároveň na Slovensko začali prenikať zahraničné firmy ponúkajúce 

strojnotechnologické vybavenie pre malé pekárne," spomína predsedníčka SZPCC Tatiana Lopúchová, ktorá v 

pekárenskom segmente pracuje tri desaťročia.  

Poznamenala, že zahraniční dodávatelia technológií v tých časoch k sebe pozývali menších pekárov na prehliadku 

výrobných závodov, získať sa ich snažili aj rôznymi suvenírmi a darčekmi, na ktoré neboli Slováci v tom období zvyknutí a 

považovali to za mimoriadne seriózny prístup.  

Pripomenula, že v prvej polovici 90-tych rokov vznikli stovky malých pekární, banky bez problémov poskytovali úvery, aj keď 

s úrokovými sadzbami nad 20 %. Podľa zväzu pekárov sa dá vtedajší rozkvet menších pekární odôvodniť aj nostalgiou – 

každý chcel priniesť na trh taký chlieb, aký sa nosil na stôl v 50-tych rokoch. "Mnohým sa to aj podarilo a uspeli, začali s 

rozširovaním výroby a modernizáciou. Z pôvodne malých pekární sa stávali stredne veľké, ktorých úroveň bola porovnateľná 

s tými západoeurópskymi. Modernizáciou začali prechádzať aj priemyselné pekárne," priblížila Lopúchová s tým, že 

porevolučné roky sa ešte vyznačovali vyššou spotrebou chleba.  
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Upozornila, že zo štatistík vyplýva, že po Nežnej revolúcii pripadala na jedného obyvateľa spotreba 49,7 kilogramu (kg) 

chleba a 39,5 kg pečiva za rok. V približne týchto úrovniach sa držala celú dekádu, výrazný pokles nastal po prelome 

tisícročí.  

"Po revolúcii sa otvoril veľký priestor pre kreativitu pekárov a širokú škálu úžasných, dovtedy nepoznaných výrobkov – v 

nových tvaroch, rôznych chutiach, vlastnostiach či v inom zložení nutričných hodnôt. V spojitosti s príchodom zahraničnej a 

výrazne lacnejšej konkurencie začala spotreba tradičného pekárenského sortimentu výraznejšie klesať," opísala 

predsedníčka SZPCC.  

Najmarkantnejší pokles spotreby je podľa nej vidieť od roku 2006, teda krátko po vstupe Slovenska do EÚ. V tom čase 

poklesla spotreba čerstvého chleba na jedného obyvateľa na niečo málo cez 42 kilogramov a spotreba pečiva na 28 kilogram 

za rok. "Globalizácia priniesla mnoho pozitívneho. Negatívom z pohľadu domáceho pekára oproti obdobiu pred rokom 1989 

sa však stal až priveľmi otvorený trh voči zahraničným výrobkom, ktoré začali vytláčať domácu produkciu. Problémom však 

nebola prirodzená konkurencia, skôr umelo znižované ceny a dotačná politika zahraničných výrobkov," povedala.  

Upozornila, že tradičný chlieb a pečivo idú do úzadia na margo trendov v stravovaní. Novému trendu v stravovaní sa museli 

prispôsobiť aj slovenskí pekári. Na trh začali postupne aj slovenskí výrobcovia uvádzať ešte pestrejší sortiment.  

Dodala, že preferencie Slovákov sa výrazne zmenili a do popredia sa dostali rôzne druhy výrobkov s prívlastkom "free" - 

sugar free, fat free, gluten free, lactose free. Zároveň sa sortiment rozšíril o množstvo druhov rožkov, bagiet i chlebov s 

rôznymi prímesami či príchuťami, na pultoch možno nájsť čoraz viac dopekaných i rozpekaných výrobkov. Do úzadia 

postupne ide základný chlieb a tradičné pečivo. Aktuálne vychádza, že jeden Slovák za rok skonzumuje 34 kg 

jednokilogramového chleba a 29 kg pečiva.  
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Agro: Slovenské pekárenské odvetvie sa od Nežnej revolúcie výrazne zmenilo 

17.11.2020      dnes24.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 17.11.2020 16:00 ~ RU za deň: 50 940 ~ Dosah: 
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Bratislava 17. novembra (TASR) - Slovenské pekárenské odvetvie sa od Nežnej revolúcie v roku 1989 výrazne zmenilo. 

 

Informoval o tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). Kým pred revolúciou sa Slovensko 

vyznačovalo najmä priemyselnou výrobou chleba a pečiva, 90-te roky minulého storočia všetko zmenili. Vývoj v súkromnom 

sektore a otvorenie trhu spôsobilo boom v pekárenskom sortimente, pričom spotreba čerstvého chleba a pečiva začala 

postupne výrazne klesať. Tento stav pretrváva dodnes.  

Po Nežnej revolúcii na Slovensku nastúpilo obdobie vzniku menších lokálnych pekární. "Zmena štátoprávneho usporiadania 

hospodárskeho a politického systému v roku 1989 priniesla eufóriu zriaďovania malých súkromných pekární. Veľké 

priemyselné pekárne ustúpili do úzadia. Zároveň na Slovensko začali prenikať zahraničné firmy ponúkajúce 

strojnotechnologické vybavenie pre malé pekárne," spomína predsedníčka SZPCC Tatiana Lopúchová, ktorá v 

pekárenskom segmente pracuje tri desaťročia.  

Poznamenala, že zahraniční dodávatelia technológií v tých časoch k sebe pozývali menších pekárov na prehliadku 

výrobných závodov, získať sa ich snažili aj rôznymi suvenírmi a darčekmi, na ktoré neboli Slováci v tom období zvyknutí a 

považovali to za mimoriadne seriózny prístup.  

Pripomenula, že v prvej polovici 90-tych rokov vznikli stovky malých pekární, banky bez problémov poskytovali úvery, aj keď 

s úrokovými sadzbami nad 20 %. Podľa zväzu pekárov sa dá vtedajší rozkvet menších pekární odôvodniť aj nostalgiou - 

každý chcel priniesť na trh taký chlieb, aký sa nosil na stôl v 50-tych rokoch. "Mnohým sa to aj podarilo a uspeli, začali s 

rozširovaním výroby a modernizáciou. Z pôvodne malých pekární sa stávali stredne veľké, ktorých úroveň bola porovnateľná 

s tými západoeurópskymi. Modernizáciou začali prechádzať aj priemyselné pekárne," priblížila Lopúchová s tým, že 

porevolučné roky sa ešte vyznačovali vyššou spotrebou chleba.  

Upozornila, že zo štatistík vyplýva, že po Nežnej revolúcii pripadala na jedného obyvateľa spotreba 49,7 kilogramu (kg) 

chleba a 39,5 kg pečiva za rok. V približne týchto úrovniach sa držala celú dekádu, výrazný pokles nastal po prelome 

tisícročí.  

"Po revolúcii sa otvoril veľký priestor pre kreativitu pekárov a širokú škálu úžasných, dovtedy nepoznaných výrobkov - v 

nových tvaroch, rôznych chutiach, vlastnostiach či v inom zložení nutričných hodnôt. V spojitosti s príchodom zahraničnej a 

výrazne lacnejšej konkurencie začala spotreba tradičného pekárenského sortimentu výraznejšie klesať," opísala 

predsedníčka SZPCC.  
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Najmarkantnejší pokles spotreby je podľa nej vidieť od roku 2006, teda krátko po vstupe Slovenska do EÚ. V tom čase 

poklesla spotreba čerstvého chleba na jedného obyvateľa na niečo málo cez 42 kilogramov a spotreba pečiva na 28 kilogram 

za rok. "Globalizácia priniesla mnoho pozitívneho. Negatívom z pohľadu domáceho pekára oproti obdobiu pred rokom 1989 

sa však stal až priveľmi otvorený trh voči zahraničným výrobkom, ktoré začali vytláčať domácu produkciu. Problémom však 

nebola prirodzená konkurencia, skôr umelo znižované ceny a dotačná politika zahraničných výrobkov," povedala.  

Upozornila, že tradičný chlieb a pečivo idú do úzadia na margo trendov v stravovaní. Novému trendu v stravovaní sa museli 

prispôsobiť aj slovenskí pekári. Na trh začali postupne aj slovenskí výrobcovia uvádzať ešte pestrejší sortiment.  

Dodala, že preferencie Slovákov sa výrazne zmenili a do popredia sa dostali rôzne druhy výrobkov s prívlastkom "free" - 

sugar free, fat free, gluten free, lactose free. Zároveň sa sortiment rozšíril o množstvo druhov rožkov, bagiet i chlebov s 

rôznymi prímesami či príchuťami, na pultoch možno nájsť čoraz viac dopekaných i rozpekaných výrobkov. Do úzadia 

postupne ide základný chlieb a tradičné pečivo. Aktuálne vychádza, že jeden Slovák za rok skonzumuje 34 kg 

jednokilogramového chleba a 29 kg pečiva.  

jal ima  

Zdroj: TASR  
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Chleba jeme menej, obľúbené je pečivo. Ako sa od revolúcie zmenili pekárne? 
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Slovenské pekárenské odvetvie sa od Nežnej revolúcie v roku 1989 výrazne zmenilo. Informoval o tom Slovenský zväz 

pekárov, cukrárov a 

 

cestovinárov (SZPCC). Kým pred revolúciou sa Slovensko vyznačovalo najmä priemyselnou výrobou chleba a pečiva, 90-te 

roky minulého storočia všetko zmenili.  

Vývoj v súkromnom sektore a otvorenie trhu spôsobilo boom v pekárenskom sortimente, pričom spotreba čerstvého chleba a 

pečiva začala postupne výrazne klesať. Tento stav pretrváva dodnes.  

Po Nežnej revolúcii na Slovensku nastúpilo obdobie vzniku menších lokálnych pekární.  

„Zmena štátoprávneho usporiadania hospodárskeho a politického systému v roku 1989 priniesla eufóriu zriaďovania malých 

súkromných pekární. Veľké priemyselné pekárne ustúpili do úzadia. Zároveň na Slovensko začali prenikať zahraničné firmy 

ponúkajúce strojnotechnologické vybavenie pre malé pekárne,“ spomína predsedníčka SZPCC Tatiana Lopúchová, ktorá v 

pekárenskom segmente pracuje tri desaťročia.  

Vznikli stovky malých pekárni  

Poznamenala, že zahraniční dodávatelia technológií v tých časoch k sebe pozývali menších pekárov na prehliadku 

výrobných závodov, získať sa ich snažili aj rôznymi suvenírmi a darčekmi, na ktoré neboli Slováci v tom období zvyknutí a 

považovali to za mimoriadne seriózny prístup.  

Pripomenula, že v prvej polovici 90-tych rokov vznikli stovky malých pekární, banky bez problémov poskytovali úvery, aj keď 

s úrokovými sadzbami nad 20 %. Podľa zväzu pekárov sa dá vtedajší rozkvet menších pekární odôvodniť aj nostalgiou – 

každý chcel priniesť na trh taký chlieb, aký sa nosil na stôl v 50-tych rokoch.  

„Mnohým sa to aj podarilo a uspeli, začali s rozširovaním výroby a modernizáciou. Z pôvodne malých pekární sa stávali 

stredne veľké, ktorých úroveň bola porovnateľná s tými západoeurópskymi. Modernizáciou začali prechádzať aj priemyselné 

pekárne,“ priblížila Lopúchová s tým, že porevolučné roky sa ešte vyznačovali vyššou spotrebou chleba.  

Úžasné výrobky  

Upozornila, že zo štatistík vyplýva, že po Nežnej revolúcii pripadala na jedného obyvateľa spotreba 49,7 kilogramu (kg) 

chleba a 39,5 kg pečiva za rok. V približne týchto úrovniach sa držala celú dekádu, výrazný pokles nastal po prelome 

tisícročí.  

„Po revolúcii sa otvoril veľký priestor pre kreativitu pekárov a širokú škálu úžasných, dovtedy nepoznaných výrobkov – v 

nových tvaroch, rôznych chutiach, vlastnostiach či v inom zložení nutričných hodnôt. V spojitosti s príchodom zahraničnej a 

výrazne lacnejšej konkurencie začala spotreba tradičného pekárenského sortimentu výraznejšie klesať,“ opísala 

predsedníčka SZPCC.  

Pestrejší sortiment  
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Najmarkantnejší pokles spotreby je podľa nej vidieť od roku 2006, teda krátko po vstupe Slovenska do EÚ. V tom čase 

poklesla spotreba čerstvého chleba na jedného obyvateľa na niečo málo cez 42 kilogramov a spotreba pečiva na 28 kilogram 

za rok.  

„Globalizácia priniesla mnoho pozitívneho. Negatívom z pohľadu domáceho pekára oproti obdobiu pred rokom 1989 sa však 

stal až priveľmi otvorený trh voči zahraničným výrobkom, ktoré začali vytláčať domácu produkciu. Problémom však nebola 

prirodzená konkurencia, skôr umelo znižované ceny a dotačná politika zahraničných výrobkov,“ povedala.  

Upozornila, že tradičný chlieb a pečivo idú do úzadia na margo trendov v stravovaní. Novému trendu v stravovaní sa museli 

prispôsobiť aj slovenskí pekári. Na trh začali postupne aj slovenskí výrobcovia uvádzať ešte pestrejší sortiment.  

S prívlastkom „free“  

Dodala, že preferencie Slovákov sa výrazne zmenili a do popredia sa dostali rôzne druhy výrobkov s prívlastkom „free“ - 

sugar free, fat free, gluten free, lactose free. Zároveň sa sortiment rozšíril o množstvo druhov rožkov, bagiet i chlebov s 

rôznymi prímesami či príchuťami, na pultoch možno nájsť čoraz viac dopekaných i rozpekaných výrobkov.  

Do úzadia postupne ide základný chlieb a tradičné pečivo. Aktuálne vychádza, že jeden Slovák za rok skonzumuje 34 kg 

jednokilogramového chleba a 29 kg pečiva.  

(TASR)  

 

ilustračné foto: pexels  
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Agro: Slovenské pekárenské odvetvie sa od Nežnej revolúcie výrazne zmenilo 

17.11.2020      Tasr ~ Rubrika: pdh ~ Náklad: 400 ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 18.11.2020 00:14 ~ 

Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky ~ Zem: Slovensko  

Bratislava 17. novembra (TASR) Slovenské pekárenské odvetvie sa od Nežnej revolúcie v roku 1989 výrazne zmenilo. 

Informoval o tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). Kým pred revolúciou sa Slovensko 

vyznačovalo najmä priemyselnou výrobou chleba a pečiva, 90-te roky minulého storočia všetko zmenili. Vývoj v súkromnom 

sektore a otvorenie trhu spôsobilo boom v pekárenskom sortimente, pričom spotreba čerstvého chleba a pečiva začala 

postupne výrazne klesať. Tento stav pretrváva dodnes. 

Po Nežnej revolúcii na Slovensku nastúpilo obdobie vzniku menších lokálnych pekární. "Zmena štátoprávneho usporiadania 

hospodárskeho a politického systému v roku 1989 priniesla eufóriu zriaďovania malých súkromných pekární. Velké 

priemyselné pekárne ustúpili do úzadia. Zároveň na Slovensko začali prenikať zahraničné firmy ponúkajúce 

strojnotechnologické vybavenie pre malé pekárne," spomína predsedníčka SZPCC Tatiana Lopúchová, ktorá v 

pekárenskom segmente pracuje tri desaťročia.  

Poznamenala, že zahraniční dodávatelia technológií v tých časoch k sebe pozývali menších pekárov na prehliadku 

výrobných závodov, získať sa ich snažili aj rôznymi suvenírmi a darčekmi, na ktoré neboli Slováci v tom období zvyknutí a 

považovali to za mimoriadne seriózny prístup.  

Pripomenula, že v prvej polovici 90-tych rokov vznikli stovky malých pekární, banky bez problémov poskytovali úvery, aj keď 

s úrokovými sadzbami nad 20 %. Podla zväzu pekárov sa dá vtedajší rozkvet menších pekární odôvodniť aj nostalgiou 

každý chcel priniesť na trh taký chlieb, aký sa nosil na stôl v 50-tych rokoch. 

"Mnohým sa to aj podarilo a uspeli, začali s rozširovaním výroby a modernizáciou. Z pôvodne malých pekární sa stávali 

stredne velké, ktorých úroveň bola porovnatelná s tými západoeurópskymi. 

Modernizáciou začali prechádzať aj priemyselné pekárne," priblížila Lopúchová s tým, že porevolučné roky sa ešte 

vyznačovali vyššou spotrebou chleba.  

Upozornila, že zo štatistík vyplýva, že po Nežnej revolúcii pripadala na jedného obyvatela spotreba 49,7 kilogramu (kg) 

chleba a 39,5 kg pečiva za rok. V približne týchto úrovniach sa držala celú dekádu, výrazný pokles nastal po prelome 

tisícročí.  

"Po revolúcii sa otvoril velký priestor pre kreativitu pekárov a širokú škálu úžasných, dovtedy nepoznaných výrobkov v nových 

tvaroch, rôznych chutiach, vlastnostiach či v inom zložení nutričných hodnôt. V spojitosti s príchodom zahraničnej a výrazne 

lacnejšej konkurencie začala spotreba tradičného pekárenského sortimentu výraznejšie klesať," opísala predsedníčka 

SZPCC. 

Najmarkantnejší pokles spotreby je podla nej vidieť od roku 2006, teda krátko po vstupe Slovenska do EÚ. V tom čase 

poklesla spotreba čerstvého chleba na jedného obyvatela na niečo málo cez 42 kilogramov a spotreba pečiva na 28 kilogram 

za rok. "Globalizácia priniesla mnoho pozitívneho. Negatívom z pohladu domáceho pekára oproti obdobiu pred rokom 1989 
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sa však stal až privelmi otvorený trh voči zahraničným výrobkom, ktoré začali vytláčať domácu produkciu. Problémom však 

nebola prirodzená konkurencia, skôr umelo znižované ceny a dotačná politika zahraničných výrobkov," povedala. 

Upozornila, že tradičný chlieb a pečivo idú do úzadia na margo trendov v stravovaní. Novému trendu v stravovaní sa museli 

prispôsobiť aj slovenskí pekári. Na trh začali postupne aj slovenskí výrobcovia uvádzať ešte pestrejší sortiment.  

Dodala, že preferencie Slovákov sa výrazne zmenili a do popredia sa dostali rôzne druhy výrobkov s prívlastkom "free" - 

sugar free, fat free, gluten free, lactose free. Zároveň sa sortiment rozšíril o množstvo druhov rožkov, bagiet i chlebov s 

rôznymi prímesami či príchuťami, na pultoch možno nájsť čoraz viac dopekaných i rozpekaných výrobkov. Do úzadia 

postupne ide základný chlieb a tradičné pečivo. Aktuálne vychádza, že jeden Slovák za rok skonzumuje 34 kg 

jednokilogramového chleba a 29 kg pečiva.  

 

 

jal ima 

 

 

 
  

Slovenské pekárenské odvetvie prešlo po Nežnej revolúcii zmenou, pekári vidia 
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Kým pred revolúciou sa Slovensko vyznačovalo najmä priemyselnou výrobou chleba a pečiva, 90. roky minulého storočia 

všetko zmenili.  

Vývoj v súkromnom sektore a otvorenie trhu spôsobili boom v pekárenskom sortimente, pričom spotreba čerstvého chleba a 

pečiva začala výrazne klesať.  

Priemerný Slovák dnes za rok skonzumuje 34 kilogramov chleba ročne, v 90. rokoch to bolo až 50 kilogramov ročne. V 

tlačovej správe to konštatoval Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).  

Obdobie vzniku malých súkromných pekární  

Po Nežnej revolúcii na Slovensku nastúpilo podľa SZPCC obdobie vzniku menších lokálnych pekární.  

„Zmena štátoprávneho usporiadania hospodárskeho a politického systému v roku 1989 priniesla eufóriu zriaďovania malých 

súkromných pekární. Veľké priemyselné pekárne ustúpili do úzadia. Zároveň na Slovensko začali prenikať zahraničné firmy 

ponúkajúce strojnotechnologické vybavenie pre malé pekárne,“ spomína predsedkyňa SZPCC Tatiana Lopúchová  

Postupná modernizácia a rozširovanie výroby  

Zahraniční dodávatelia technológií po revolúcii k sebe pozývali menších pekárov na prehliadku výrobných závodov, získať sa 

ich snažili aj rôznymi suvenírmi a darčekmi, na ktoré neboli Slováci v tom období zvyknutí a považovali to za mimoriadne 

seriózny prístup.  

V prvej polovici 90. rokov vznikli stovky malých pekární, banky bez problémov poskytovali úvery, aj keď s úrokovými 

sadzbami nad 20 percent. Podľa zväzu pekárov sa dá vtedajší rozkvet menších pekární odôvodniť aj nostalgiou – každý 

chcel priniesť na trh taký chlieb, aký sa nosil na stôl v 50. rokoch.  

„Mnohým sa to aj podarilo a uspeli, začali s rozširovaním výroby a modernizáciou. Z pôvodne malých pekární sa stávali 

stredne veľké, ktorých úroveň bola porovnateľná s tými západoeurópskymi. Modernizáciou začali prechádzať aj priemyselné 

pekárne,“ priblížila Lopúchová.  

Najväčší pokles spotreby po vstupe do EÚ  

Po revolúcii sa otvoril aj veľký priestor pre kreativitu pekárov a širokú škálu dovtedy nepoznaných výrobkov – v nových 

tvaroch, rôznych chutiach, vlastnostiach či v inom zložení nutričných hodnôt. V spojitosti s príchodom zahraničnej, a výrazne 

lacnejšej, konkurencie začala spotreba tradičného pekárenského sortimentu výraznejšie klesať.  

Najmarkantnejší pokles je vidieť podľa SZPCC od roku 2006, teda krátko po vstupe Slovenska do Európskej únie . V tom 

čase klesla spotreba čerstvého chleba na jedného obyvateľa na niečo málo cez 42 kilogramov a spotreba pečiva na 28 

kilogramov za rok.  

Zdieľať  

Viac k osobe  

Tatiana Lopúchová  

Firmy a inštitúcie  

EU Európska únia  
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Lassan leszokunk a kenyérről 
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Pozsony. Az elmúlt évtizedekben alaposan megcsappant a kenyér és a péksütemények iránti kereslet -állítja Tatiana 

Lopúchová, a Szlovákiai Pékek, Cukrászok és Tésztagyártók Szövetségének az elnöke. Az általa vezetett szakmai 

szervezet adatai szerint a 31 évvel ezelőtti rendszerváltás idején fejenként még átlagosan 49,7 kilogrammnyi kenyeret és 

39,5 kilogrammnyi péksüteményt fogyasztottunk, és ez csak az ezredfordulót követően változott látványosabb mértékben. „A 

2004-es uniós csatlakozásunkkal kapcsolatos piacnyitást követően látványosabb ütemben kezdett el csökkenni a fogyasztás, 

ami azóta sem állt meg“ - tette hozzá Lopúchová. Manapság így a kenyérből évente már csak 34, a péksüteményből pedig 

29 kilogrammnyi fogy fejenként. 

 

 
  

Slovenské pekárenské odvetvie prešlo po Nežnej revolúcii zmenou, pekári vidia 
výrazné rozdiely 

18.11.2020      hlavnydennik.sk ~ Igor Hraško Sita ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 19.11.2020 07:35 ~ 

RU za deň: 10 402 ~ Dosah: 1 737 143 ~ Vydavateľ: Hlavné štúdio, a.s. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 116,70 € ~ GRP: 

0,23  

Slovenské pekárenské odvetvie sa od Nežnej revolúcie výrazne zmenilo. Kým pred revolúciou sa Slovensko vyznačovalo 

najmä priemyselnou výrobou chleba a pečiva, 90. roky minulého storočia všetko zmenili. Píše portál webnoviny.sk  

 

Vývoj v súkromnom sektore a otvorenie trhu spôsobili boom v pekárenskom sortimente, pričom spotreba čerstvého chleba a 

pečiva začala výrazne klesať.  

Priemerný Slovák dnes za rok skonzumuje 34 kilogramov chleba ročne, v 90. rokoch to bolo až 50 kilogramov ročne. V 

tlačovej správe to konštatoval Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC)  

Obdobie vzniku malých súkromných pekární  

Po Nežnej revolúcii na Slovensku nastúpilo podľa SZPCC obdobie vzniku menších lokálnych pekární.  

„Zmena štátoprávneho usporiadania hospodárskeho a politického systému v roku 1989 priniesla eufóriu zriaďovania malých 

súkromných pekární. Veľké priemyselné pekárne ustúpili do úzadia. Zároveň na Slovensko začali prenikať zahraničné firmy 

ponúkajúce strojnotechnologické vybavenie pre malé pekárne,“ spomína predsedkyňa SZPCC Tatiana Lopúchová.  

Postupná modernizácia a rozširovanie výroby  

Zahraniční dodávatelia technológií po revolúcii k sebe pozývali menších pekárov na prehliadku výrobných závodov, získať sa 

ich snažili aj rôznymi suvenírmi a darčekmi, na ktoré neboli Slováci v tom období zvyknutí a považovali to za mimoriadne 

seriózny prístup.  

V prvej polovici 90. rokov vznikli stovky malých pekární, banky bez problémov poskytovali úvery, aj keď s úrokovými 

sadzbami nad 20 percent. Podľa zväzu pekárov sa dá vtedajší rozkvet menších pekární odôvodniť aj nostalgiou – každý 

chcel priniesť na trh taký chlieb, aký sa nosil na stôl v 50. rokoch.  

„Mnohým sa to aj podarilo a uspeli, začali s rozširovaním výroby a modernizáciou. Z pôvodne malých pekární sa stávali 

stredne veľké, ktorých úroveň bola porovnateľná s tými západoeurópskymi. Modernizáciou začali prechádzať aj priemyselné 

pekárne,“ priblížila Lopúchová.  

Najväčší pokles spotreby po vstupe do EÚ  

Po revolúcii sa otvoril aj veľký priestor pre kreativitu pekárov a širokú škálu dovtedy nepoznaných výrobkov – v nových 

tvaroch, rôznych chutiach, vlastnostiach či v inom zložení nutričných hodnôt. V spojitosti s príchodom zahraničnej, a výrazne 

lacnejšej, konkurencie začala spotreba tradičného pekárenského sortimentu výraznejšie klesať.  

Najmarkantnejší pokles je vidieť podľa SZPCC od roku 2006, teda krátko po vstupe Slovenska do Európskej únie. V tom 

https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/slovenske-pekarenske-odvetvie-preslo-po-neznej-revolucii-zmenou-pekari-vidia-vyrazne-rozdiely/
https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/slovenske-pekarenske-odvetvie-preslo-po-neznej-revolucii-zmenou-pekari-vidia-vyrazne-rozdiely/
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čase klesla spotreba čerstvého chleba na jedného obyvateľa na niečo málo cez 42 kilogramov a spotreba pečiva na 28 

kilogramov za rok. 
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Slovenské pekárenské odvetvie sa od Nežnej revolúcie výrazne zmenilo 

18.11.2020      rno.sk ~ Malvína Gondová ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 18.11.2020 09:21 ~ RU za deň: 

484 ~ Dosah: 484 ~ Vydavateľ: Profi Press SK, s. r. o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 146,57 € ~ GRP: 0,01  

Slovenské pekárenské odvetvie sa od Nežnej revolúcie v roku 1989 výrazne zmenilo. Informoval o tom Slovenský zväz 

pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). Kým  

 

pred revolúciou sa Slovensko vyznačovalo najmä priemyselnou výrobou chleba a pečiva, 90-te roky minulého storočia všetko 

zmenili. Vývoj v súkromnom sektore a otvorenie trhu spôsobilo boom v pekárenskom sortimente, pričom spotreba čerstvého 

chleba a pečiva začala postupne výrazne klesať. Tento stav pretrváva dodnes.  

Po Nežnej revolúcii na Slovensku nastúpilo obdobie vzniku menších lokálnych pekární. „Zmena štátoprávneho usporiadania 

hospodárskeho a politického systému v roku 1989 priniesla eufóriu zriaďovania malých súkromných pekární. Veľké 

priemyselné pekárne ustúpili do úzadia. Zároveň na Slovensko začali prenikať zahraničné firmy ponúkajúce 

strojnotechnologické vybavenie pre malé pekárne,“ spomína predsedníčka SZPCC Tatiana Lopúchová, ktorá v 

pekárenskom segmente pracuje tri desaťročia.  

Poznamenala, že zahraniční dodávatelia technológií v tých časoch k sebe pozývali menších pekárov na prehliadku 

výrobných závodov, získať sa ich snažili aj rôznymi suvenírmi a darčekmi, na ktoré neboli Slováci v tom období zvyknutí a 

považovali to za mimoriadne seriózny prístup.  

Pripomenula, že v prvej polovici 90-tych rokov vznikli stovky malých pekární, banky bez problémov poskytovali úvery, aj keď 

s úrokovými sadzbami nad 20 %. Podľa zväzu pekárov sa dá vtedajší rozkvet menších pekární odôvodniť aj nostalgiou – 

každý chcel priniesť na trh taký chlieb, aký sa nosil na stôl v 50-tych rokoch. „Mnohým sa to aj podarilo a uspeli, začali s 

rozširovaním výroby a modernizáciou. Z pôvodne malých pekární sa stávali stredne veľké, ktorých úroveň bola porovnateľná 

s tými západoeurópskymi. Modernizáciou začali prechádzať aj priemyselné pekárne,“ priblížila Lopúchová s tým, že 

porevolučné roky sa ešte vyznačovali vyššou spotrebou chleba.  

Upozornila, že zo štatistík vyplýva, že po Nežnej revolúcii pripadala na jedného obyvateľa spotreba 49,7 kilogramu (kg) 

chleba a 39,5 kg pečiva za rok. V približne týchto úrovniach sa držala celú dekádu, výrazný pokles nastal po prelome 

tisícročí.  

„Po revolúcii sa otvoril veľký priestor pre kreativitu pekárov a širokú škálu úžasných, dovtedy nepoznaných výrobkov – v 

nových tvaroch, rôznych chutiach, vlastnostiach či v inom zložení nutričných hodnôt. V spojitosti s príchodom zahraničnej a 

výrazne lacnejšej konkurencie začala spotreba tradičného pekárenského sortimentu výraznejšie klesať,“ opísala 

predsedníčka SZPCC.  

Najmarkantnejší pokles spotreby je podľa nej vidieť od roku 2006, teda krátko po vstupe Slovenska do EÚ. V tom čase 

poklesla spotreba čerstvého chleba na jedného obyvateľa na niečo málo cez 42 kilogramov a spotreba pečiva na 28 kilogram 

za rok. „Globalizácia priniesla mnoho pozitívneho. Negatívom z pohľadu domáceho pekára oproti obdobiu pred rokom 1989 

sa však stal až priveľmi otvorený trh voči zahraničným výrobkom, ktoré začali vytláčať domácu produkciu. Problémom však 

nebola prirodzená konkurencia, skôr umelo znižované ceny a dotačná politika zahraničných výrobkov,“ povedala.  

Upozornila, že tradičný chlieb a pečivo idú do úzadia na margo trendov v stravovaní. Novému trendu v stravovaní sa museli 

prispôsobiť aj slovenskí pekári. Na trh začali postupne aj slovenskí výrobcovia uvádzať ešte pestrejší sortiment.  

Dodala, že preferencie Slovákov sa výrazne zmenili a do popredia sa dostali rôzne druhy výrobkov s prívlastkom „free“ – 

sugar free, fat free, gluten free, lactose free. Zároveň sa sortiment rozšíril o množstvo druhov rožkov, bagiet i chlebov s 

rôznymi prímesami či príchuťami, na pultoch možno nájsť čoraz viac dopekaných i rozpekaných výrobkov. Do úzadia 

postupne ide základný chlieb a tradičné pečivo. Aktuálne vychádza, že jeden Slovák za rok skonzumuje 34 kg 

jednokilogramového chleba a 29 kg pečiva.  

(tasr) 

https://www.rno.sk/slovenske-pekarenske-odvetvie-sa-od-neznej-revolucie-vyrazne-zmenilo/ 

 
 
  

Priemerný Slovák raz rok zje 34 chlebov 
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http://somzdediny.hlavnydennik.sk/slovenske-pekarenske-odvetvie-preslo-po-neznej-revolucii-zmenou-pekari-vidia-vyrazne-rozdiely/
https://www.rno.sk/slovenske-pekarenske-odvetvie-sa-od-neznej-revolucie-vyrazne-zmenilo/


www.newtonmedia.eu                                                                                73/132 

18.11.2020      hlavnespravy.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 18.11.2020 12:32 ~ RU za deň: 100 174 ~ 

Dosah: 4 030 000 ~ Vydavateľ: HEURÉKA EVOLUTION, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 977,12 € ~ GRP: 2,18  

Bratislava 16.november 2020 (HSP/Foto:NEXTINA) Slovenské pekárenské odvetvie sa od Nežnej revolúcie výrazne zmenilo. 

 

Pekárenstvo patrí k odvetviam s najdlhšou tradíciou na našom trhu. Kým pred revolúciou sa Slovensko vyznačovalo najmä 

priemyselnou výrobou chleba a pečiva, 90-te roky minulého storočia všetko zmenili. Vývoj v súkromnom sektore a otvorenie 

trhu spôsobilo boom v pekárenskom sortimente, pričom spotreba čerstvého chleba a pečiva začala výrazne klesať. Tento 

stav pretrváva dodnes  

Mladí pekári  

Zahraniční dodávatelia dávali Slovákom darčeky  

Po Nežnej revolúcii na Slovensku nastúpilo obdobie vzniku menších lokálnych pekární. „Zmena štátoprávneho usporiadania 

hospodárskeho a politického systému v roku 1989 priniesla eufóriu zriaďovania malých súkromných pekární. Veľké 

priemyselné pekárne ustúpili do úzadia. Zároveň na Slovensko začali prenikať zahraničné firmy ponúkajúce 

strojnotechnologické vybavenie pre malé pekárne,“ spomína Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu 

pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorá v pekárenskom segmente pracuje tri desaťročia. Zahraniční dodávatelia 

technológií v tých časoch k sebe pozývali menších pekárov na prehliadku výrobných závodov, získať ich sa snažili aj rôznymi 

suvenírmi a darčekmi, na ktoré neboli Slováci v tom období zvyknutí a považovali to za mimoriadne seriózny prístup.  

Pekári  

Úroveň pekární sa vyrovnala západoeurópskym  

V prvej polovici 90-tych rokov vznikli stovky malých pekární, banky bez problémov poskytovali úvery, aj keď s úrokovými 

sadzbami nad 20 percent. Podľa zväzu pekárov sa dá vtedajší rozkvet menších pekární odôvodniť aj nostalgiou – každý 

chcel priniesť na trh taký chlieb, aký sa nosil na stôl v 50-tych rokoch. „Mnohým sa to aj podarilo a uspeli, začali s 

rozširovaním výroby a modernizáciou. Z pôvodne malých pekární sa stávali stredne veľké, ktorých úroveň bola porovnateľná 

s tými západoeurópskymi. Modernizáciou začali prechádzať aj priemyselné pekárne,“ približuje Tatiana Lopúchová s tým, 

že porevolučné roky sa ešte vyznačovali vyššou spotrebou chleba. Zo štatistík vyplýva, že po Nežnej revolúcii pripadala na 1 

obyvateľa spotreba 49,7 kilogramu chleba a 39,5 kilogramov pečiva za rok. V približne týchto úrovniach sa držala celú 

dekádu, výrazný pokles nastal po prelome tisícročí.  

Pekárka  

Obrovský pokles v spotrebe nastal od roku 2006  

„Po revolúcii sa otvoril veľký priestor pre kreativitu pekárov a širokú škálu úžasných, dovtedy nepoznaných, výrobkov – v 

nových tvaroch, rôznych chutiach, vlastnostiach či v inom zložení nutričných hodnôt. V spojitosti s príchodom zahraničnej, a 

výrazne lacnejšej, konkurencie začala spotreba tradičného pekárenského sortimentu výraznejšie klesať,“ opisuje 

predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Najmarkantnejší pokles je vidieť od roku 2006, teda 

krátko po vstupe Slovenska do Európskej únie. V tom čase poklesla spotreba čerstvého chleba na jedného obyvateľa na 

niečo málo cez 42 kilogramov a spotreba pečiva na 28 kilogram za rok. „Globalizácia priniesla mnoho pozitívneho. 

Negatívom z pohľadu domáceho pekára oproti obdobiu pred rokom 1989 sa však stal až priveľmi otvorený trh voči 

zahraničným výrobkom, ktoré začali vytláčať domácu produkciu. Problémom však nebola prirodzená konkurencia, skôr umelo 

znižované ceny a dotačná politika zahraničných výrobkov.“  

Tradičný chlieb a pečivo idú do úzadia na margo trendov v stravovaní  

Novému trendu v stravovaní sa museli prispôsobiť aj slovenskí pekári. Na trh začali postupne aj slovenskí výrobcovia 

uvádzať ešte pestrejší sortiment. Preferencie Slovákov sa výrazne zmenili a do popredia sa dostali rôzne druhy výrobkov s 

prívlastkom „free“ – sugar free, fat free, gluten free, lactose free. Zároveň sa sortiment rozšíril o množstvo druhov rožkov, 

bagiet i chlebov s rôznymi prímesami či príchuťami, na pultoch nájdeme čoraz viac dopekaných i rozpekaných výrobkov. Do 

úzadia postupne ide základný chlieb a tradičné pečivo. Aktuálne vychádza, že jeden Slovák za rok skonzumuje 34 

kilogramov jednokilogramového chleba a 29 kilogramov pečiva.  

Hlavné správy player  

Spotreba chleba a pečiva od roku 1989  

Rok  

Spotreba chleba na 1 obyvateľa v kg  

Spotreba pšeničného pečiva na 1 obyvateľa v kg  

Zdroj: História slovenského pekárstva, Vojtech Szemes  

Nahlásiť chybu v článku  

Pošlite nám tip  
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Spotreba chleba klesá. Ako sa od revolúcie zmenili pekárne? 
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Slovenské pekárenské odvetvie sa od Nežnej revolúcie výrazne zmenilo. Pekárenstvo patrí k odvetviam s najdlhšou tradíciou 

na našom trhu. Kým pred revolúciou sa Slovensko vyznačovalo najmä priemyselnou výrobou chleba a pečiva, 90-te roky 

minulého storočia všetko zmenili. Vývoj v súkromnom sektore a otvorenie trhu spôsobilo v pekárenskom sortimente boom, 

pričom spotreba čerstvého chleba a pečiva začala výrazne klesať. Tento stav pretrváva dodnes. 

 

Po Nežnej revolúcii na Slovensku nastúpilo obdobie vzniku menších lokálnych pekární. „Zmena štátoprávneho usporiadania 

hospodárskeho a politického systému v roku 1989 priniesla eufóriu zriaďovania malých súkromných pekární. Veľké 

priemyselné pekárne ustúpili do úzadia. Zároveň na Slovensko začali prenikať zahraničné firmy ponúkajúce 

strojnotechnologické vybavenie pre malé pekárne,“ spomína Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu 

pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorá v pekárenskom segmente pracuje tri desaťročia. Zahraniční dodávatelia 

technológií v tých časoch k sebe pozývali menších pekárov na prehliadku výrobných závodov, získať ich sa snažili aj rôznymi 

suvenírmi a darčekmi, na ktoré neboli Slováci v tom období zvyknutí a považovali to za mimoriadne seriózny prístup.  

 

Úroveň pekární sa vyrovnala západoeurópskym  

V prvej polovici 90-tych rokov vznikli stovky malých pekární, banky bez problémov poskytovali úvery, aj keď s úrokovými 

sadzbami nad 20 percent. Podľa zväzu pekárov sa dá vtedajší rozkvet menších pekární odôvodniť aj nostalgiou – každý 

chcel priniesť na trh taký chlieb, aký sa nosil na stôl v 50-tych rokoch. „Mnohým sa to aj podarilo a uspeli, začali s 

rozširovaním výroby a modernizáciou. Z pôvodne malých pekární sa stávali stredne veľké, ktorých úroveň bola porovnateľná 

s tými západoeurópskymi. Modernizáciou začali prechádzať aj priemyselné pekárne,“ približuje Tatiana Lopúchová s tým, 

že porevolučné roky sa ešte vyznačovali vyššou spotrebou chleba. Zo štatistík vyplýva, že po Nežnej revolúcii pripadala na 

jedného obyvateľa spotreba 49,7 kilogramu chleba a 39,5 kilogramov pečiva za rok. V približne týchto úrovniach sa držala 

celú dekádu, výrazný pokles nastal po prelome tisícročí.  

 

Výrazný pokles v spotrebe nastal po roku 2006  

„Po revolúcii sa otvoril veľký priestor pre kreativitu pekárov a širokú škálu úžasných, dovtedy nepoznaných, výrobkov – v 

nových tvaroch, rôznych chutiach, vlastnostiach či v inom zložení nutričných hodnôt. V spojitosti s príchodom zahraničnej a 

výrazne lacnejšej konkurencie začala spotreba tradičného pekárenského sortimentu výraznejšie klesať,“ opisuje Tatiana 

Lopúchová. Najmarkantnejší pokles je vidieť od roku 2006, teda krátko po vstupe Slovenska do Európskej únie. V tom čase 

poklesla spotreba čerstvého chleba na jedného obyvateľa na niečo málo cez 42 kilogramov a spotreba pečiva na 28 kilogram 

za rok. „Globalizácia priniesla mnoho pozitívneho. Negatívom z pohľadu domáceho pekára oproti obdobiu pred rokom 1989 

sa však stal až priveľmi otvorený trh voči zahraničným výrobkom, ktoré začali vytláčať domácu produkciu. Problémom však 

nebola prirodzená konkurencia, skôr umelo znižované ceny a dotačná politika zahraničných výrobkov.“  

 

Tradičný chlieb ide do úzadia v dôsledku trendov v stravovaní  

Novému trendu v stravovaní sa museli prispôsobiť aj slovenskí pekári. Na trh začali postupne aj slovenskí výrobcovia 

uvádzať ešte pestrejší sortiment. Preferencie Slovákov sa výrazne zmenili a do popredia sa dostali rôzne druhy výrobkov s 

prívlastkom „free“ – sugar free, fat free, gluten free, lactose free. Zároveň sa sortiment rozšíril o množstvo druhov rožkov, 

bagiet i chlebov s rôznymi prímesami či príchuťami, na pultoch nájdeme čoraz viac dopekaných i rozpekaných výrobkov. Do 

úzadia postupne ide základný chlieb a tradičné pečivo. Podľa Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov skonzumuje jeden 

Slovák 34 kilogramov jednokilogramového chleba a 29 kilogramov pečiva.  

 

 

 

https://www.tovarapredaj.sk/2020/11/18/spotreba-chleba-klesa-ako-sa-od-revolucie-zmenili-pekarne/ 

 
 
  

Ako sa zmenilo slovenské pekárenské odvetvie od Nežnej revolúcie? 

https://www.hlavnespravy.sk/priemerny-slovak-raz-rok-zje-34-chlebov/2353020
https://www.tovarapredaj.sk/2020/11/18/spotreba-chleba-klesa-ako-sa-od-revolucie-zmenili-pekarne/


www.newtonmedia.eu                                                                                75/132 

18.11.2020      retailmagazin.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 18.11.2020 18:52 ~ RU za deň: 56 ~ 

Dosah: 56 ~ Vydavateľ: RETAIL MEDIA Slovakia, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 117,24 € ~ GRP: 0,00  

Pekárenstvo patrí k odvetviam s najdlhšou tradíciou na našom trhu. Kým pred revolúciou sa Slovensko vyznačovalo najmä 

priemyselnou výrobou chleba a pečiva, 90-te roky minulého storočia všetko zmenili. 

 

Vývoj v súkromnom sektore a otvorenie trhu spôsobilo rozmach v pekárenskom sortimente, pričom spotreba čerstvého 

chleba a pečiva začala výrazne klesať. Tento stav pretrváva dodnes.  

Po Nežnej revolúcii na Slovensku nastúpilo obdobie vzniku menších lokálnych pekární. „Zmena štátoprávneho usporiadania 

hospodárskeho a politického systému v roku 1989 priniesla eufóriu zriaďovania malých súkromných pekární. Veľké 

priemyselné pekárne ustúpili do úzadia. Zároveň na Slovensko začali prenikať zahraničné firmy ponúkajúce 

strojnotechnologické vybavenie pre malé pekárne,“ spomína Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu 

pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorá v pekárenskom segmente pracuje tri desaťročia. Zahraniční dodávatelia 

technológií v tých časoch k sebe pozývali menších pekárov na prehliadku výrobných závodov, získať ich sa snažili aj rôznymi 

suvenírmi a darčekmi, na ktoré neboli Slováci v tom období zvyknutí a považovali to za mimoriadne seriózny prístup.  

V prvej polovici 90-tych rokov vznikli stovky malých pekární, banky bez problémov poskytovali úvery, aj keď s úrokovými 

sadzbami nad 20 percent. Podľa zväzu pekárov sa dá vtedajší rozkvet menších pekární odôvodniť aj nostalgiou – každý 

chcel priniesť na trh taký chlieb, aký sa nosil na stôl v 50-tych rokoch. „Mnohým sa to aj podarilo a uspeli, začali s 

rozširovaním výroby a modernizáciou. Z pôvodne malých pekární sa stávali stredne veľké, ktorých úroveň bola porovnateľná 

s tými západoeurópskymi. Modernizáciou začali prechádzať aj priemyselné pekárne,“ približuje T.  

Lopúchová s tým, že porevolučné roky sa ešte vyznačovali vyššou spotrebou chleba. Zo štatistík vyplýva, že po Nežnej 

revolúcii pripadala na 1 obyvateľa spotreba 49,7 kilogramu chleba a 39,5 kilogramov pečiva za rok. V približne týchto 

úrovniach sa držala celú dekádu, výrazný pokles nastal po prelome tisícročí.  

„Po revolúcii sa otvoril veľký priestor pre kreativitu pekárov a širokú škálu úžasných, dovtedy nepoznaných, výrobkov – v 

nových tvaroch, rôznych chutiach, vlastnostiach či v inom zložení nutričných hodnôt. V spojitosti s príchodom zahraničnej, a 

výrazne lacnejšej, konkurencie začala spotreba tradičného pekárenského sortimentu výraznejšie klesať,“ opisuje 

predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Najmarkantnejší pokles je vidieť od roku 2006, teda 

krátko po vstupe Slovenska do Európskej únie. V tom čase poklesla spotreba čerstvého chleba na jedného obyvateľa na 

niečo málo cez 42 kilogramov a spotreba pečiva na 28 kilogram za rok.  

„Globalizácia priniesla mnoho pozitívneho. Negatívom z pohľadu domáceho pekára oproti obdobiu pred rokom 1989 sa však 

stal až priveľmi otvorený trh voči zahraničným výrobkom, ktoré začali vytláčať domácu produkciu. Problémom však nebola 

prirodzená konkurencia, skôr umelo znižované ceny a dotačná politika zahraničných výrobkov.“  

Novému trendu v stravovaní sa museli prispôsobiť aj slovenskí pekári. Na trh začali postupne aj slovenskí výrobcovia 

uvádzať ešte pestrejší sortiment. Preferencie Slovákov sa výrazne zmenili a do popredia sa dostali rôzne druhy výrobkov s 

prívlastkom „free“ - sugar free, fat free, gluten free, lactose free. Zároveň sa sortiment rozšíril o množstvo druhov rožkov, 

bagiet i chlebov s rôznymi prímesami či príchuťami, na pultoch nájdeme čoraz viac dopekaných i rozpekaných výrobkov. Do 

úzadia postupne ide základný chlieb a tradičné pečivo. Aktuálne vychádza, že jeden Slovák za rok skonzumuje 34 

kilogramov jednokilogramového chleba a 29 kilogramov pečiva.  

Zdroj: Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov  
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Az elmúlt évtizedekben alaposan megcsappant a kenyér és a péksütemények iránti kereslet – állítja Tatiana Lopúchová, a 

Szlovákiai Pékek, Cukrászok és Tésztagyártók Szövetségének az elnöke.  

 

Pozsony  

/  

2020. november 18.  
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Az általa vezetett szakmai szervezet adatai szerint a 31 évvel ezelőtti rendszerváltás idején fejenként még átlagosan 49,7 

kilogrammnyi kenyeret és 39,5 kilogrammnyi péksüteményt fogyasztottunk, és ez csak az ezredfordulót követően változott 

látványosabb mértékben.  

„A 2004-es uniós csatlakozásunkkal kapcsolatos piacnyitást követően látványosabb ütemben kezdett el csökkenni a 

fogyasztás, ami azóta sem állt meg” – tette hozzá Lopúchová. Manapság így a kenyérből évente már csak 34, a 

péksüteményből pedig 29 kilogrammnyi fogy fejenként.  

(TASR, ú)  

Támogassa az ujszo.com-ot  

Rengeteg hírrel bombáznak minket különböző portálok, s nem könnyű felismerni a valódi- és álhíreket. Ezért is fontos, hogy 

olyan weboldalakról tájékozódjunk, amelyek megbízható, korrekt információkat nyújtanak.  

Az ujszo.com szerkesztőségében minden nap azért dolgozunk, hogy Önök kizárólag ellenőrzött, valós híreket kapjanak 

weboldalunkon. Ennek biztosítása meglehetősen költséges. Mi viszont szeretnénk, hogy minden kedves olvasónk 

hozzájuthasson az ellenőrzött információkhoz, ez azonban az Önök anyagi segítsége nélkül hosszú távon nem lehetséges.  

Ezért kérjük olvasóinkat, hogy járuljanak hozzá az ujszo.com működéséhez. Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk.  

Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük.  

Támogatom  

 

- TASR-felvétel 

https://ujszo.com/node/629626 
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K problémom spôsobeným drancovaním prírodných zdrojov sa pridala pandémia koronavírusu. 

 

V roku 1960 žili na Zemi približne tri miliardy ľudí, v roku 2000 nás už bolo šesť miliárd a aktuálne už je ľudí takmer osem 

miliárd. V roku 2060 by podľa projekcií mala ľudská populácia stúpnuť na desať miliárd.  

Bude mať ľudstvo pri takomto pribúdaní k dispozícii dostatok potravín a čo sa udeje s ich cenami?  

Doposiaľ sa vďaka vedeckému pokroku, ale aj extrémnemu zhodnocovaniu pôdy, produkciu potravín darilo zvyšovať.  

Oslovená analytička neočakáva problémy ani v budúcnosti. Iný odborník sa obáva, že jediná väčšia neúroda môže v 

chudobných častiach sveta spôsobiť pohromu.  

Ceny stúpli  

Svetové ceny potravín podľa zisťovania ogranizácie FAO pracujúcej pod OSN stúpli podľa indexu zverejňovaného od roku 

2002 približne na dvojnásobok.  

Vývoj však bol nevyrovnaný. Ceny rástli do roku 2008, keď index stúpol na úroveň 117,5 bodu, potom klesol na 91,7 bodu v 

roku 2009, ale v roku 2011 dosiahol rekordnú úroveň 131,9. V rokoch 2015 až 2019 bol pod úrovňou 100, držal sa pod ňou aj 

väčšinu roka 2020, no v októbri vzrástol na 100,9 bodu.  

„Ceny pšenice tlačia nahor, klesajúce dodávky a ceny kukurice dosiahli viac ako šesťročné maximá pre silný dopyt z Číny. 

Ceny kŕmneho jačmeňa a ciroku v októbri vzrástli tiež, zatiaľ čo ryža sa, naopak, dotkla sedemmesačných miním,“ oznámila 

FAO.  

Okrem Číny potraviny vo väčšej miere nakupoval Taiwan, Egypt či Jordánsko  

Tona pšenice stála v októbri 2020 na burze v Paríži vyše 200 eur, tona kukurice vyše 190 eur.  

Index FAO:  

rok 2002  

rok 2005  

rok 2010  

rok 2011  

rok 2015  

rok 2020  

Dotačný kolotoč EÚ  

Jedným z kľúčových „hráčov“ na svetovom trhu s potravinami je Európska únia. Tá do poľnohospodárstva leje cez finančnú 

podporu farmárov miliardy eur ročne.  

Napriek agrodotáciám Únia v minulosti viac potravín doviezla, než vyviezla. No medzi rokmi 2009 až 2018 sa deficit v 

https://ujszo.com/node/629626
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obchodovaní so zvyškom sveta postupne znížil z približne 30 miliárd eur na zhruba nulu – bilancia je vyrovnaná okolo 140 

miliárd eur ročne.  

V USA sa medzičasom prepadla kladná bilancia zo zhruba 40 miliárd USD na približne 6 až 7 miliárd dolárov, Brazílii sa 

kladné saldo znížilo zo zhruba 60 miliárd v roku 2013 na 50 miliárd v roku 2016.  

Analytička mimovládneho pravicového inštitútu INESS Monika Budzák však aj napriek vývoju obchodnej bilancie EÚ v 

obchodovaní s potravinami považuje agrodotácie za škodlivé.  

„Pri zrušení agrodotácií by sa odstránili mnohé negatívne vplyvy, ktoré spôsobujú. Hovorí sa napríklad o tom, že na 

Slovensku pôsobí množstvo veľkých neproduktívnych fariem, ktoré nemaximalizujú príjem z produkcie, ale výnosy z dotácií,“ 

zhrnula pre Aktuality.sk.  

Pripomenula, že európski spotrebitelia nehľadia len na ceny. Pre mnohých je dôležitejšie, aby chlieb, syr či mäso pochádzali 

z lokálnych zdrojov či biofariem.  

„Absencia dotácií posilní zdravé konkurenčné prostredie, v ktorom rozhodne kvalita, nie pôvod. Takéto konkurenčné 

prostredie je rozhodne férovejšie voči chudobnejším krajinám,“ dodala analytička Budzák.  

Svetlá či temná budúcnosť?  

Zároveň neočakáva, že by ľudstvu hrozil hlad, prípadne že by potraviny dramaticky zdraželi. „Ceny potravín na trhu 

ovplyvňujú krátkodobé udalosti (neúrody, zvýšený dopyt, trhové prebytky) a výkyvy sú bežné, ale z dlhodobého hľadiska sú 

potraviny globálne cenovo dostupnejšie.“  

Medzi rokmi 1960 až 2015 sa podľa FAO produkcia potravín strojnásobila, upozornila.  

Kľúčom k vysokej poľnohospodárskej produkcii je ropa:  

„Obezitou trpí trojnásobne viac ľudí ako podvýživou. Pokiaľ nedôjde k výraznému rozmachu konfliktov a protekcionizmu v 

medzinárodnom obchode, je skôr pravdepodobné, že potraviny budú stále dostupnejšie,“ načrtla.  

Bývalý pracovník Svetovej banky Juraj Mesík však varuje, že chýba len málo a chudobné krajiny sa môžu ocitnúť v 

extrémnych ťažkostiach.  

„Myslím si, že sa katastrofálnemu vymieraniu ľudí od hladu, biedy a násilia v chudobných krajinách nevyhneme. Krajiny 

arabského sveta delí od hladomoru a masového zomierania – v populačnej biológii sa to volá nevinne ‚korekcia populácie‘ — 

len jedna jediná neúroda v USA, Európe či pár ďalších krajinách mierneho klimatického pásma,“ povedal v minulosti.  

Laura Kellöová  

Investigatívna redaktorka Aktuality.sk  

Aj vďaka vašej podpore sa usilujeme zo Slovenska urobiť lepšie miesto na život. Ďakujeme!  

#SpajaNasZodpovednost  

 

 

 

https://www.aktuality.sk/clanok/841391/ludstvo-sa-coraz-viac-rozrasta-budeme-mat-co-jest/ 
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uplynuli necelé dva mesiace a slovenskí poľnohospodári a potravinári sa na Vás znovu obracajú so žiadosťou o pomoc o 

riešenie nezdravého stavu sektora tentokrát formou otvoreného listu. Podpísali ho zástupcovia slovenských chovateľov 

hovädzieho dobytka, dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní 

predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov denne zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych 

výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu. 

Aj napriek obrovskému množstvu problémov sú to práve oni, ktorí sa všemožne snažia udržať tú žalostne nízku úroveň 

potravinovej sebestačnosti krajiny, ktorú poznačil roky trvajúci úpadok slovenského agropotravinárskeho sektora a 

vyľudňovanie vidieka spôsobeného spriemyselnením našej donedávna vidieckej krajiny. 

 

Vážený pán premiér, 

 

otvoreným listom sa na Vás teda obracia väčšina skutočných slovenských poľnohospodárov a potravinárov. 

Obracajú sa na Vás majitelia poľnohospodárskych podnikov, samostatne hospodáriaci roľníci, predsedovia 

poľnohospodárskych družstiev, vedenie obchodných spoločností, medzi nimi mladí manažéri, starší a aj aktívni dôchodcovia. 

Situácia, žiaľ, dospela do takej kritickej podoby, že sme nútení Vám v krátkom čase písať už tretí list a žiadať Vás o zásah. 

Navyše, dnes tak robíme už v čase vyhlásenej štrajkovej pohotovosti. 

https://www.aktuality.sk/clanok/841391/ludstvo-sa-coraz-viac-rozrasta-budeme-mat-co-jest/
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Uvedomujeme si, že v tomto náročnom období je priorita štátu v ochrane zdravia ľudí. Ochrana zdravia a záchrana 

ekonomiky musia byť na prvom mieste. Neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky je však aj agropotravinársky sektor a výroba 

lokálnych potravín. 

Ako je už niekoľko týždňov verejne známe, kritizujeme, že súčasné vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR neprináša systémové riešenia. Práve naopak, svojimi nekoncepčnými a neodbornými krokmi zvyšuje napätie v 

sektore. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a naďalej si za ním stojíme. 

Naše presvedčenie sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli sme k nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za 

osem mesiacov od nástupu do funkcie. Chýba nám akákoľvek na faktoch a odbornosti založená vecná a konštruktívna 

diskusia. Absentuje akákoľvek koncepcia sektora a vidieka ako takého. Bohužiaľ musíme konštatovať, že vízia ministerstva 

je postavená len na akejsi vysnívanej predstave, ktorá s reálnymi potrebami krajiny a konkurencieschopného 

agropotravinárstva má len málo spoločného. Prejavuje sa obrovský deficit reálneho poznania skutočnej agropotravinárskej 

praxe v európskom a globálnom rozmere. 

Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých veľkých a dobrých malých poľnohospodároch. V tejto súvislosti je ale 

najväčším paradoxom to, že neprinieslo za 8 mesiacov ani jedno reálne riešenie pre malých poľnohospodárov. V časoch, 

keď európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike, my len naoko 

rozbiehame spoločnú diskusiu. Plán obnovy EÚ a tzv. covidové peniaze? Aj o nich môžu slovenskí poľnohospodári a 

potravinári len snívať, rovnako ako aj o navýšení počtu adresných foriem povolených štátnych pomocí. Čerešničkou na torte 

sú pripravované zásadné zmeny v pôdnej legislatíve. 

Zmeny prichádzajú častokrát v extrémne krátkej dobe v skrátenom legislatívnom konaní. Sú založené na pocitoch a nie na 

faktoch. Rovnako je absolútne neriešená aj situácia okolo zmluvných vzťahov so Slovenským pozemkovým fondom. Chýba 

nám vzájomné sa pochopenie dvoch rezortov - pôdohospodárstva a životného prostredia. V poslednej dobe Ministerstvo 

životného prostredia SR pripravuje legislatívne zmeny, ktoré majú zásadný ekonomický dopad na agropotravinárstvo. Žiaľ, 

absentuje primeraná reakcia nášho rezortu. V tejto súvislosti musíme upozorniť aj na fakt, že už teraz žiadajú obchodné 

reťazce znížiť nákupné ceny pre budúci rok, a to pri zvýšených nákladoch na spracovanie produktov. 

Tak, ako zaspali všetky predchádzajúce vlády a falošne deklarovali záujem o zvyšovanie potravinovej sebestačnosti, tak 

obdobným smerom postupuje aj súčasné vedenie MPRV SR. Korektne musíme doplniť, že ho neviníme za stav v sektore do 

marca 2020, ale za fatálnu nečinnosť, resp. nekoncepčné kroky po marci 2020. A rovnako aj za vyhrotenie názorov medzi 

poľnohospodármi a potravinármi a jednotlivými samosprávami, ktoré vedenie ministerstva svojimi nešťastnými výrokmi 

spôsobilo. Nečudujeme sa, že za tejto situácie odišla časť kľúčových ľudí na čele s generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej 

platobnej agentúry. Vedenie ministerstva sa nestalo garantom zmien a ozdravného procesu slovenského agropotravinárstva. 

 

Vážený pán premiér, 

 

ako sme už v úvode spomenuli, pred viac ako mesiacom sme vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Členovia SPPK sa pred 

médiami nehádžu na ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp. 

vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a slušní výrobcovia potravín, ktorí chcú byť relevantnými partnermi na odborne vedený 

dialóg. Práve preto už viac ako mesiac od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti slušne čakáme na Vašu odpoveď, osobnú 

intervenciu a zhodnotenie, akým spôsobom vlastne funguje/resp. nefunguje vedenie MPRV SR. 

Rovnako Vás zdvorilo opätovne žiadame aj o určenie termínu nášho vzájomného rokovania, na ktorom by sme diskutovali o 

stave agropotravinárstva a návrhoch na jeho riešenie. 

Spoliehali sme sa, že príde pozitívna zmena, ale tá, bohužiaľ, v našom rezorte nenastala. Slovenskí poľnohospodári a 

potravinári však už viac čakať nevedia a nechcú. Frázy o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len 

prázdnymi sľubmi a už im neveríme. 

Sme pripravení náš názor na súčasný stav odvetvia aj verejne prezentovať. Chceme sa totiž našim spotrebiteľom a našim 

nasledovníkom aj o pár desiatok rokov pozrieť hrdo do očí a povedať im, že sme sa snažili o reštart odvetvia všetkými 

slušnými a zákonnými prostriedkami. 

Sme odhodlaní naďalej podržať národ a vyrábať pre nich zdravé a bezpečné potraviny. Sme však pripravení dokázať im i 

našu spolupatričnosť a vzťah k hodnotám aj prostredníctvom verejného protestu, pokiaľ k tomu budeme nečinnosťou 

ministerstva prinútení. Chceme dokázať a ukázať, že slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo má byť skutočným 

strategickým odvetvím štátu. 

Za Vašu odpoveď ďakujeme! 

 

S úctou a v mene signatárov listu 

Emil Macho, predseda SPPK Signatári listu: 

 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Slovenský mliekarenský zväz Združenie pestovateľov obilnín Slovenská spoločnosť 

mlynárov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo Únia 

hydinárov Slovenska Slovenská holsteinská asociácia Ovocinárska únia Slovenska Zväz zeleninárov a zemiakarov 
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Slovenska Slovenský zväz olejninárov Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a 

obchodných spoločností Slovenský konzervárenský zväz Slovenské združenie výrobcov piva a sladu Združenie výrobcov 

liehu a liehovín na Slovensku 

 

 

 
  

Ďalší list predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi 
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Slovenskí chovatelia dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní 

predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov denne zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych 

výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu, píšu predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi otvorený list. 

Ani nie po dvoch mesiacoch sa na premiéra obracajú znovu, opäť so žiadosťou o pomoc pri riešení nezdravého stavu 

agropotravinárskeho sektora. 

Dnes tak robia už v stave štrajkovej pohotovosti, ktorú vyhlásili začiatkom októbra počas Valného zhromaždenia Slovenskej 

poľnohospodárskej a potravinárskej komory. 

 

Tri listy 

 

Prvý list – Výzvu za slovenskú pôdu - adresovali poľnohospodári a potravinári predsedovi vlády SR 10. 

septembra. Výzvu podpísalo takmer 700 významných slovenských poľnohospodárskych podnikov. Upozornili v nej na svoj 

zásadný nesúhlas so spôsobom zmeny nájmu za poľnohospodársku pôdu a určením jeho výšky. Premiéra a ďalších 

oslovených politikov žiadali o spustenie verejnej odbornej diskusie o nájme poľnohospodárskych pozemkov a jeho trhovej 

hodnote s cieľom nastoliť spravodlivejšie podmienky. 

Druhý list dostal Igor Matovič 29. 

septembra. Výrobcovia potravín ho upozornili na kritickú situáciu v agropotravinárskom odvetví, nekoncepčné kroky ministra 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského a absentovanie odborného dialógu medzi ministerstvom a 

poľnohospodármi a potravinármi. V liste ho vyzvali na osobné riešenie situácie a spoločné rokovanie s poľnohospodármi a 

potravinármi. 

Poľnohospodárske a potravinárske zväzy, ktoré sú združené v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore, píšu 

premiérovi do tretice. 

Otvorený list odovzdali na Úrade vlády 18. novembra, ale už v stave vyhlásenej štrajkovej pohotovosti. 

„Na jednej strane si uvedomujeme, že v tomto náročnom období je priorita štátu v ochrane zdravia ľudí. Ochrana zdravia a 

záchrana ekonomiky musia byť na prvom mieste. Na strane druhej však neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky je aj 

agropotravinársky sektor a výroba lokálnych potravín. 

Aj v týchto náročných časoch preto naďalej trváme na tom, že rezortný minister nie je pre odvetvie garantom konštruktívnych 

zmien a oživenia agropotravinárstva. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a stále si za ním stojíme“, uviedol predseda 

Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho. 

Presvedčenie slovenských chovateľov, pestovateľov a potravinárov – signatárov listu - sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli k 

nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za osem mesiacov od nástupu ministra do funkcie. 

„Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých veľkých a dobrých malých poľnohospodároch. V tejto súvislosti je ale 

najväčším paradoxom to, že neprinieslo za 8 mesiacov ani jedno reálne riešenie pre malých poľnohospodárov. V časoch, 

keď európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike, my len naoko 

rozbiehame spoločnú diskusiu. Plán obnovy EÚ a tzv. covidové peniaze? Aj o nich môžu slovenskí poľnohospodári a 

potravinári len snívať, rovnako ako aj o navýšení počtu adresných foriem povolených štátnych pomocí. 

Čerešničkou na torte sú pripravované zásadné zmeny v pôdnej legislatíve“, vymenováva dôvody stupňujúcej sa 

nespokojnosti podpredseda SPPK pre poľnohospodárstvo Miroslav Štefček. Členovia SPPK sa pred médiami nehádžu na 

ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp. vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a slušní výrobcovia potravín, ktorí chcú byť 

relevantnými partnermi na odborne vedený dialóg. Práve preto už viac ako mesiac od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti 

slušne čakajú na oficiálnu odpoveď Igora Matoviča, jeho osobnú intervenciu a zhodnotenie, akým spôsobom vlastne 

funguje/resp. nefunguje vedenie MPRV SR. Zároveň ho opätovne vyzvali na spoločné rokovanie. 

„Spoliehali sme sa, že príde pozitívna zmena, ale tá, bohužiaľ, v našom rezorte nenastala. Slovenskí poľnohospodári a 

potravinári však už viac čakať nevedia a nechcú. Frázy o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len 

prázdnymi sľubmi a už im neveríme“, dodal podpredseda SPPK pre potravinárstvo Marián Šolty. 

Členovia SPPK sú pripravení svoj názor na súčasný stav odvetvia aj verejne prezentovať. Chcú sa totiž spotrebiteľom a 
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svojim nasledovníkom aj o pár desiatok rokov pozrieť hrdo do očí a povedať im, že sa snažili o reštart odvetvia všetkými 

slušnými a zákonnými prostriedkami. 

 

Signatári listu: 

 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Slovenský mliekarenský zväz Združenie pestovateľov obilnín Slovenská spoločnosť 

mlynárov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo Únia 

hydinárov Slovenska Slovenská holsteinská asociácia Ovocinárska únia Slovenska Zväz zeleninárov a zemiakarov 

Slovenska Slovenský zväz olejninárov Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a 

obchodných spoločností Slovenský konzervárenský zväz Slovenské združenie výrobcov piva a sladu Združenie výrobcov 

liehu a liehovín na Slovensku 

 

 
  

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 
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€  

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,  

uplynuli necelé dva mesiace a slovenskí poľnohospodári a potravinári sa na Vás znovu obracajú so žiadosťou o pomoc o 

riešenie nezdravého stavu sektora tentokrát formou otvoreného listu. Podpísali ho zástupcovia slovenských chovateľov 

hovädzieho dobytka, dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní 

predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov denne zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych 

výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu.  

Aj napriek obrovskému množstvu problémov sú to práve oni, ktorí sa všemožne snažia udržať tú žalostne nízku úroveň 

potravinovej sebestačnosti krajiny, ktorú poznačil roky trvajúci úpadok slovenského agropotravinárskeho sektora a 

vyľudňovanie vidieka spôsobeného spriemyselnením našej donedávna vidieckej krajiny.  

 

Vážený pán premiér,  

 

otvoreným listom sa na Vás teda obracia väčšina skutočných slovenských poľnohospodárov a potravinárov.  

Obracajú sa na Vás majitelia poľnohospodárskych podnikov, samostatne hospodáriaci roľníci, predsedovia 

poľnohospodárskych družstiev, vedenie obchodných spoločností, medzi nimi mladí manažéri, starší a aj aktívni dôchodcovia. 

Situácia, žiaľ, dospela do takej kritickej podoby, že sme nútení Vám v krátkom čase písať už tretí list a žiadať Vás o zásah.  

Navyše, dnes tak robíme už v čase vyhlásenej štrajkovej pohotovosti.  

Uvedomujeme si, že v tomto náročnom období je priorita štátu v ochrane zdravia ľudí. Ochrana zdravia a záchrana 

ekonomiky musia byť na prvom mieste. Neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky je však aj agropotravinársky sektor a výroba 

lokálnych potravín.  

Ako je už niekoľko týždňov verejne známe, kritizujeme, že súčasné vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR neprináša systémové riešenia. Práve naopak, svojimi nekoncepčnými a neodbornými krokmi zvyšuje napätie v 

sektore. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a naďalej si za ním stojíme.  

Naše presvedčenie sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli sme k nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za 

osem mesiacov od nástupu do funkcie. Chýba nám akákoľvek na faktoch a odbornosti založená vecná a konštruktívna 

diskusia. Absentuje akákoľvek koncepcia sektora a vidieka ako takého. Bohužiaľ musíme konštatovať, že vízia ministerstva 

je postavená len na akejsi vysnívanej predstave, ktorá s reálnymi potrebami krajiny a konkurencieschopného 

agropotravinárstva má len málo spoločného. Prejavuje sa obrovský deficit reálneho poznania skutočnej agropotravinárskej 

praxe v európskom a globálnom rozmere.  

Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých veľkých a dobrých malých poľnohospodároch. V tejto súvislosti je ale 

najväčším paradoxom to, že neprinieslo za 8 mesiacov ani jedno reálne riešenie pre malých poľnohospodárov. V časoch, 

keď európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike, my len naoko 

rozbiehame spoločnú diskusiu. Plán obnovy EÚ a tzv. covidové peniaze? Aj o nich môžu slovenskí poľnohospodári a 

potravinári len snívať, rovnako ako aj o navýšení počtu adresných foriem povolených štátnych pomocí. Čerešničkou na torte 

sú pripravované zásadné zmeny v pôdnej legislatíve.  

Zmeny prichádzajú častokrát v extrémne krátkej dobe v skrátenom legislatívnom konaní. Sú založené na pocitoch a nie na 

faktoch. Rovnako je absolútne neriešená aj situácia okolo zmluvných vzťahov so Slovenským pozemkovým fondom. Chýba 

nám vzájomné sa pochopenie dvoch rezortov - pôdohospodárstva a životného prostredia. V poslednej dobe Ministerstvo 
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životného prostredia SR pripravuje legislatívne zmeny, ktoré majú zásadný ekonomický dopad na agropotravinárstvo. Žiaľ, 

absentuje primeraná reakcia nášho rezortu. V tejto súvislosti musíme upozorniť aj na fakt, že už teraz žiadajú obchodné 

reťazce znížiť nákupné ceny pre budúci rok, a to pri zvýšených nákladoch na spracovanie produktov.  

Tak, ako zaspali všetky predchádzajúce vlády a falošne deklarovali záujem o zvyšovanie potravinovej sebestačnosti, tak 

obdobným smerom postupuje aj súčasné vedenie MPRV SR. Korektne musíme doplniť, že ho neviníme za stav v sektore do 

marca 2020, ale za fatálnu nečinnosť, resp. nekoncepčné kroky po marci 2020. A rovnako aj za vyhrotenie názorov medzi 

poľnohospodármi a potravinármi a jednotlivými samosprávami, ktoré vedenie ministerstva svojimi nešťastnými výrokmi 

spôsobilo. Nečudujeme sa, že za tejto situácie odišla časť kľúčových ľudí na čele s generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej 

platobnej agentúry. Vedenie ministerstva sa nestalo garantom zmien a ozdravného procesu slovenského agropotravinárstva.  

 

Vážený pán premiér,  

 

ako sme už v úvode spomenuli, pred viac ako mesiacom sme vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Členovia SPPK sa pred 

médiami nehádžu na ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp.  

vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a slušní výrobcovia potravín, ktorí chcú byť relevantnými partnermi na odborne vedený 

dialóg. Práve preto už viac ako mesiac od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti slušne čakáme na Vašu odpoveď, osobnú 

intervenciu a zhodnotenie, akým spôsobom vlastne funguje/resp. nefunguje vedenie MPRV SR.  

Rovnako Vás zdvorilo opätovne žiadame aj o určenie termínu nášho vzájomného rokovania, na ktorom by sme diskutovali o 

stave agropotravinárstva a návrhoch na jeho riešenie.  

Spoliehali sme sa, že príde pozitívna zmena, ale tá, bohužiaľ, v našom rezorte nenastala. Slovenskí poľnohospodári a 

potravinári však už viac čakať nevedia a nechcú. Frázy o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len 

prázdnymi sľubmi a už im neveríme.  

Sme pripravení náš názor na súčasný stav odvetvia aj verejne prezentovať. Chceme sa totiž našim spotrebiteľom a našim 

nasledovníkom aj o pár desiatok rokov pozrieť hrdo do očí a povedať im, že sme sa snažili o reštart odvetvia všetkými 

slušnými a zákonnými prostriedkami.  

Sme odhodlaní naďalej podržať národ a vyrábať pre nich zdravé a bezpečné potraviny. Sme však pripravení dokázať im i 

našu spolupatričnosť a vzťah k hodnotám aj prostredníctvom verejného protestu, pokiaľ k tomu budeme nečinnosťou 

ministerstva prinútení. Chceme dokázať a ukázať, že slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo má byť skutočným 

strategickým odvetvím štátu.  

Za Vašu odpoveď ďakujeme!  

 

S úctou a v mene signatárov listu Emil Macho, predseda SPPK Signatári listu:  

 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Slovenský mliekarenský zväz Združenie pestovateľov obilnín Slovenská spoločnosť 

mlynárov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo Únia 

hydinárov Slovenska Slovenská holsteinská asociácia Ovocinárska únia Slovenska Zväz zeleninárov a zemiakarov 

Slovenska Slovenský zväz olejninárov Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a 

obchodných spoločností Slovenský konzervárenský zväz Slovenské združenie výrobcov piva a sladu Združenie výrobcov 

liehu a liehovín na Slovensku  

 

Ďalší list predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi  

 

Slovenskí chovatelia dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní 

predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov denne zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych 

výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu, píšu predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi otvorený list. 

Ani nie po dvoch mesiacoch sa na premiéra obracajú znovu, opäť so žiadosťou o pomoc pri riešení nezdravého stavu 

agropotravinárskeho sektora.  

Dnes tak robia už v stave štrajkovej pohotovosti, ktorú vyhlásili začiatkom októbra počas Valného zhromaždenia Slovenskej 

poľnohospodárskej a potravinárskej komory.  

 

Tri listy  

 

Prvý list – Výzvu za slovenskú pôdu - adresovali poľnohospodári a potravinári predsedovi vlády SR 10.  

septembra. Výzvu podpísalo takmer 700 významných slovenských poľnohospodárskych podnikov. Upozornili v nej na svoj 

zásadný nesúhlas so spôsobom zmeny nájmu za poľnohospodársku pôdu a určením jeho výšky. Premiéra a ďalších 

oslovených politikov žiadali o spustenie verejnej odbornej diskusie o nájme poľnohospodárskych pozemkov a jeho trhovej 

hodnote s cieľom nastoliť spravodlivejšie podmienky.  

Druhý list dostal Igor Matovič 29.  
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septembra. Výrobcovia potravín ho upozornili na kritickú situáciu v agropotravinárskom odvetví, nekoncepčné kroky ministra 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského a absentovanie odborného dialógu medzi ministerstvom a 

poľnohospodármi a potravinármi. V liste ho vyzvali na osobné riešenie situácie a spoločné rokovanie s poľnohospodármi a 

potravinármi.  

Poľnohospodárske a potravinárske zväzy, ktoré sú združené v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore, píšu 

premiérovi do tretice.  

Otvorený list odovzdali na Úrade vlády 18. novembra, ale už v stave vyhlásenej štrajkovej pohotovosti.  

„Na jednej strane si uvedomujeme, že v tomto náročnom období je priorita štátu v ochrane zdravia ľudí. Ochrana zdravia a 

záchrana ekonomiky musia byť na prvom mieste. Na strane druhej však neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky je aj 

agropotravinársky sektor a výroba lokálnych potravín.  

Aj v týchto náročných časoch preto naďalej trváme na tom, že rezortný minister nie je pre odvetvie garantom konštruktívnych 

zmien a oživenia agropotravinárstva. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a stále si za ním stojíme“, uviedol predseda 

Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.  

Presvedčenie slovenských chovateľov, pestovateľov a potravinárov – signatárov listu - sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli k 

nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za osem mesiacov od nástupu ministra do funkcie.  

„Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých veľkých a dobrých malých poľnohospodároch. V tejto súvislosti je ale 

najväčším paradoxom to, že neprinieslo za 8 mesiacov ani jedno reálne riešenie pre malých poľnohospodárov. V časoch, 

keď európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike, my len naoko 

rozbiehame spoločnú diskusiu. Plán obnovy EÚ a tzv. covidové peniaze? Aj o nich môžu slovenskí poľnohospodári a 

potravinári len snívať, rovnako ako aj o navýšení počtu adresných foriem povolených štátnych pomocí.  

Čerešničkou na torte sú pripravované zásadné zmeny v pôdnej legislatíve“, vymenováva dôvody stupňujúcej sa 

nespokojnosti podpredseda SPPK pre poľnohospodárstvo Miroslav Štefček. Členovia SPPK sa pred médiami nehádžu na 

ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp. vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a slušní výrobcovia potravín, ktorí chcú byť 

relevantnými partnermi na odborne vedený dialóg. Práve preto už viac ako mesiac od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti 

slušne čakajú na oficiálnu odpoveď Igora Matoviča, jeho osobnú intervenciu a zhodnotenie, akým spôsobom vlastne 

funguje/resp. nefunguje vedenie MPRV SR. Zároveň ho opätovne vyzvali na spoločné rokovanie.  

„Spoliehali sme sa, že príde pozitívna zmena, ale tá, bohužiaľ, v našom rezorte nenastala. Slovenskí poľnohospodári a 

potravinári však už viac čakať nevedia a nechcú. Frázy o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len 

prázdnymi sľubmi a už im neveríme“, dodal podpredseda SPPK pre potravinárstvo Marián Šolty.  

Členovia SPPK sú pripravení svoj názor na súčasný stav odvetvia aj verejne prezentovať. Chcú sa totiž spotrebiteľom a 

svojim nasledovníkom aj o pár desiatok rokov pozrieť hrdo do očí a povedať im, že sa snažili o reštart odvetvia všetkými 

slušnými a zákonnými prostriedkami.  

 

Signatári listu:  

 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Slovenský mliekarenský zväz Združenie pestovateľov obilnín Slovenská spoločnosť 

mlynárov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo Únia 

hydinárov Slovenska Slovenská holsteinská asociácia Ovocinárska únia Slovenska Zväz zeleninárov a zemiakarov 

Slovenska Slovenský zväz olejninárov Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a 

obchodných spoločností Slovenský konzervárenský zväz Slovenské združenie výrobcov piva a sladu Združenie výrobcov 

liehu a liehovín na Slovensku  
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Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,  

uplynuli necelé dva mesiace a slovenskí poľnohospodári a potravinári sa na Vás znovu obracajú so žiadosťou o pomoc o 

riešenie nezdravého stavu sektora tentokrát formou otvoreného listu. Podpísali ho zástupcovia slovenských chovateľov 

hovädzieho dobytka, dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní 

predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov denne zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych 

výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu.  

Aj napriek obrovskému množstvu problémov sú to práve oni, ktorí sa všemožne snažia udržať tú žalostne nízku úroveň 

potravinovej sebestačnosti krajiny, ktorú poznačil roky trvajúci úpadok slovenského agropotravinárskeho sektora a 
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vyľudňovanie vidieka spôsobeného spriemyselnením našej donedávna vidieckej krajiny.  

 

Vážený pán premiér,  

 

otvoreným listom sa na Vás teda obracia väčšina skutočných slovenských poľnohospodárov a potravinárov.  

Obracajú sa na Vás majitelia poľnohospodárskych podnikov, samostatne hospodáriaci roľníci, predsedovia 

poľnohospodárskych družstiev, vedenie obchodných spoločností, medzi nimi mladí manažéri, starší a aj aktívni dôchodcovia. 

Situácia, žiaľ, dospela do takej kritickej podoby, že sme nútení Vám v krátkom čase písať už tretí list a žiadať Vás o zásah.  

Navyše, dnes tak robíme už v čase vyhlásenej štrajkovej pohotovosti.  

Uvedomujeme si, že v tomto  

 

Ďalší list predsedovi vlády  

SR Igorovi Matovičovi  

 

Slovenskí chovatelia dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní 

predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov denne zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych 

výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu, píšu predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi otvorený list. 

Ani nie po dvoch mesiacoch sa na premiéra obracajú znovu, opäť so žiadosťou o pomoc pri riešení nezdravého stavu 

agropotravinárskeho sektora.  

Dnes tak robia už v stave štrajkovej pohotovosti, ktorú vyhlásili začiatkom októbra počas Valného zhromaždenia Slovenskej 

poľnohospodárskej a potravinárskej komory.  

 

Tri listy  

 

Prvý list – Výzvu za slovenskú pôdu - adresovali poľnohospodári a potravinári predsedovi vlády SR 10.  

septembra. Výzvu podpísalo takmer 700 významných slovenských poľnohospodárskych podnikov. Upozornili v nej na svoj 

zásadný nesúhlas so spôsobom zmeny nájmu za poľnohospodársku náročnom období je priorita štátu v ochrane zdravia 

ľudí. Ochrana zdravia a záchrana ekonomiky musia byť na prvom mieste. Neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky je však aj 

agropotravinársky sektor a výroba lokálnych potravín.  

Ako je už niekoľko týždňov verejne známe, kritizujeme, že súčasné vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR neprináša systémové riešenia. Práve naopak, svojimi nekoncepčnými a neodbornými krokmi zvyšuje napätie v 

sektore. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a naďalej si za ním stojíme.  

Naše presvedčenie sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli sme k nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za 

osem mesiacov od nástupu do funkcie. Chýba nám akákoľvek na faktoch a odbornosti založená vecná a konštruktívna 

diskusia. Absentuje akákoľvek koncepcia sektora a vidieka ako takého. Bohužiaľ musíme konštatovať, že vízia ministerstva 

je postavená len na akejsi vysnívanej predstave, ktorá s reálnymi potrebami krajiny a konkurencieschopného 

agropotravinárstva má len málo spoločného. Prejavuje sa obrovský deficit reálneho poznania skutočnej agropotravinárskej 

praxe v európskom a globálnom rozmere.  

Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých veľkých a dobrých malých poľnohospodároch. V tejto súvislosti je ale 

najväčším paradoxom to, že neprinieslo za 8 mesiacov ani jedno reálne riešenie pre malých poľnohospodárov. V časoch, 

keď európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike, my len naoko 

rozbiehame pôdu a určením jeho výšky. Premiéra a ďalších oslovených politikov žiadali o spustenie verejnej odbornej 

diskusie o nájme poľnohospodárskych pozemkov a jeho trhovej hodnote s cieľom nastoliť spravodlivejšie podmienky.  

Druhý list dostal Igor Matovič 29.  

septembra. Výrobcovia potravín ho upozornili na kritickú situáciu v agropotravinárskom odvetví, nekoncepčné kroky ministra 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského a absentovanie odborného dialógu medzi ministerstvom a 

poľnohospodármi a potravinármi. V liste ho vyzvali na osobné riešenie situácie a spoločné rokovanie s poľnohospodármi a 

potravinármi.  

Poľnohospodárske a potravinárske zväzy, ktoré sú združené v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore, píšu 

premiérovi do tretice.  

Otvorený list odovzdali na Úrade vlády 18. novembra, ale už v stave vyhlásenej štrajkovej pohotovosti.  

„Na jednej strane si uvedomujeme, že v tomto náročnom období je priorita štátu v ochrane zdravia ľudí. Ochrana zdravia a 

záchrana ekonomiky musia byť na prvom mieste. Na strane spoločnú diskusiu. Plán obnovy EÚ a tzv. covidové peniaze? Aj o 

nich môžu slovenskí poľnohospodári a potravinári len snívať, rovnako ako aj o navýšení počtu adresných foriem povolených 

štátnych pomocí. Čerešničkou na torte sú pripravované zásadné zmeny v pôdnej legislatíve.  

Zmeny prichádzajú častokrát v extrémne krátkej dobe v skrátenom legislatívnom konaní. Sú založené na pocitoch a nie na 

faktoch. Rovnako je absolútne neriešená aj situácia okolo zmluvných vzťahov so Slovenským pozemkovým fondom. Chýba 

nám vzájomné sa pochopenie dvoch rezortov - pôdohospodárstva a životného prostredia. V poslednej dobe Ministerstvo 
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životného prostredia SR pripravuje legislatívne zmeny, ktoré majú zásadný ekonomický dopad na agropotravinárstvo. Žiaľ, 

absentuje primeraná reakcia nášho rezortu. V tejto súvislosti musíme upozorniť aj na fakt, že už teraz žiadajú obchodné 

reťazce znížiť nákupné ceny pre budúci rok, a to pri zvýšených nákladoch na spracovanie produktov.  

Tak, ako zaspali všetky predchádzajúce vlády a falošne deklarovali záujem o zvyšovanie potravinovej sebestačnosti, tak 

obdobným smerom postupuje aj súčasné vedenie MPRV SR. Korektne musíme doplniť, že ho neviníme za stav v sektore do 

marca 2020, ale za fatálnu nečinnosť, resp. druhej však neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky je aj agropotravinársky sektor a 

výroba lokálnych potravín.  

Aj v týchto náročných časoch preto naďalej trváme na tom, že rezortný minister nie je pre odvetvie garantom konštruktívnych 

zmien a oživenia agropotravinárstva. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a stále si za ním stojíme“, uviedol predseda 

Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.  

Presvedčenie slovenských chovateľov, pestovateľov a potravinárov – signatárov listu - sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli k 

nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za osem mesiacov od nástupu ministra do funkcie.  

„Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých veľkých a dobrých malých poľnohospodároch. V tejto súvislosti je ale 

najväčším paradoxom to, že neprinieslo za 8 mesiacov ani jedno reálne riešenie pre malých poľnohospodárov. V časoch, 

keď európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike, my len naoko 

rozbiehame spoločnú diskusiu. Plán obnovy EÚ a tzv. covidové peniaze? Aj o nich môžu slovenskí poľnohospodári 

nekoncepčné kroky po marci 2020. A rovnako aj za vyhrotenie názorov medzi poľnohospodármi a potravinármi a jednotlivými 

samosprávami, ktoré vedenie ministerstva svojimi nešťastnými výrokmi spôsobilo. Nečudujeme sa, že za tejto situácie odišla 

časť kľúčových ľudí na čele s generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Vedenie ministerstva sa nestalo 

garantom zmien a ozdravného procesu slovenského agropotravinárstva.  

 

Vážený pán premiér,  

 

ako sme už v úvode spomenuli, pred viac ako mesiacom sme vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Členovia SPPK sa pred 

médiami nehádžu na ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp.  

vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a slušní výrobcovia potravín, ktorí chcú byť relevantnými partnermi na odborne vedený 

dialóg. Práve preto už viac ako mesiac od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti slušne čakáme na Vašu odpoveď, osobnú 

intervenciu a zhodnotenie, akým spôsobom vlastne funguje/resp. nefunguje vedenie MPRV SR.  

Rovnako Vás zdvorilo opätovne žiadame aj o určenie termínu nášho vzájomného rokovania, na ktorom by sme diskutovali o 

stave agropotravinárstva a návrhoch na jeho riešenie.  

a potravinári len snívať, rovnako ako aj o navýšení počtu adresných foriem povolených štátnych pomocí.  

Čerešničkou na torte sú pripravované zásadné zmeny v pôdnej legislatíve“, vymenováva dôvody stupňujúcej sa 

nespokojnosti podpredseda SPPK pre poľnohospodárstvo Miroslav Štefček. Členovia SPPK sa pred médiami nehádžu na 

ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp. vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a slušní výrobcovia potravín, ktorí chcú byť 

relevantnými partnermi na odborne vedený dialóg. Práve preto už viac ako mesiac od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti 

slušne čakajú na oficiálnu odpoveď Igora Matoviča, jeho osobnú intervenciu a zhodnotenie, akým spôsobom vlastne 

funguje/resp. nefunguje vedenie MPRV SR. Zároveň ho opätovne vyzvali na spoločné rokovanie.  

„Spoliehali sme sa, že príde pozitívna zmena, ale tá, bohužiaľ, v našom rezorte nenastala. Slovenskí poľnohospodári a 

potravinári však už viac čakať nevedia a nechcú. Frázy o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len 

prázdnymi sľubmi a už im neveríme“, dodal podpredseda SPPK pre potravinárstvo Marián Šolty.  

Spoliehali sme sa, že príde pozitívna zmena, ale tá, bohužiaľ, v našom rezorte nenastala. Slovenskí poľnohospodári a 

potravinári však už viac čakať nevedia a nechcú. Frázy o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len 

prázdnymi sľubmi a už im neveríme.  

Sme pripravení náš názor na súčasný stav odvetvia aj verejne prezentovať. Chceme sa totiž našim spotrebiteľom a našim 

nasledovníkom aj o pár desiatok rokov pozrieť hrdo do očí a povedať im, že sme sa snažili o reštart odvetvia všetkými 

slušnými a zákonnými prostriedkami.  

Sme odhodlaní naďalej podržať národ a vyrábať pre nich zdravé a bezpečné potraviny. Sme však pripravení dokázať im i 

našu spolupatričnosť a vzťah k hodnotám aj prostredníctvom verejného protestu, pokiaľ k tomu budeme nečinnosťou 

ministerstva prinútení. Chceme dokázať a ukázať, že slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo má byť skutočným 

strategickým odvetvím štátu.  

Za Vašu odpoveď ďakujeme!  

 

S úctou a v mene signatárov listu  

Emil Macho, predseda SPPK Signatári listu:  

 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Slovenský mliekarenský zväz Združenie pestovateľov obilnín Slovenská spoločnosť 

mlynárov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo Únia 

hydinárov Slovenska Slovenská holsteinská asociácia Ovocinárska únia Slovenska Zväz zeleninárov a zemiakarov 
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Slovenska Slovenský zväz olejninárov Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a 

obchodných spoločností Slovenský konzervárenský zväz Slovenské združenie výrobcov piva a sladu Združenie výrobcov 

liehu a liehovín na Slovensku Členovia SPPK sú pripravení svoj názor na súčasný stav odvetvia aj verejne prezentovať. Chcú 

sa totiž spotrebiteľom a svojim nasledovníkom aj o pár desiatok rokov pozrieť hrdo do očí a povedať im, že sa snažili o reštart 

odvetvia všetkými slušnými a zákonnými prostriedkami.  

 

Signatári listu:  

 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Slovenský mliekarenský zväz Združenie pestovateľov obilnín Slovenská spoločnosť 

mlynárov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo Únia 

hydinárov Slovenska Slovenská holsteinská asociácia Ovocinárska únia Slovenska Zväz zeleninárov a zemiakarov 

Slovenska Slovenský zväz olejninárov Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a 

obchodných spoločností Slovenský konzervárenský zväz Slovenské združenie výrobcov piva a sladu Združenie výrobcov 

liehu a liehovín na Slovensku 
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Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,  

uplynuli necelé dva mesiace a slovenskí poľnohospodári a potravinári sa na Vás znovu obracajú so žiadosťou o pomoc o 

riešenie nezdravého stavu sektora tentokrát formou otvoreného listu. Podpísali ho zástupcovia slovenských chovateľov 

hovädzieho dobytka, dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní 

predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov denne zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych 

výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu.  

Aj napriek obrovskému množstvu problémov sú to práve oni, ktorí sa všemožne snažia udržať tú žalostne nízku úroveň 

potravinovej sebestačnosti krajiny, ktorú poznačil roky trvajúci úpadok slovenského agropotravinárskeho sektora a 

vyľudňovanie vidieka spôsobeného spriemyselnením našej donedávna vidieckej krajiny.  

 

Vážený pán premiér,  

 

otvoreným listom sa na Vás teda obracia väčšina skutočných slovenských poľnohospodárov a potravinárov.  

Obracajú sa na Vás majitelia poľnohospodárskych podnikov, samostatne hospodáriaci roľníci, predsedovia 

poľnohospodárskych družstiev, vedenie obchodných spoločností, medzi nimi mladí manažéri, starší a aj aktívni dôchodcovia. 

Situácia, žiaľ, dospela do takej kritickej podoby, že sme nútení Vám v krátkom čase písať už tretí list a žiadať Vás o zásah.  

Navyše, dnes tak robíme už v čase vyhlásenej štrajkovej pohotovosti.  

Uvedomujeme si, že v tomto náročnom období je priorita štátu v ochrane zdravia ľudí. Ochrana zdravia a záchrana 

ekonomiky musia byť na prvom mieste. Neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky je však aj agropotravinársky sektor a výroba 

lokálnych potravín.  

Ako je už niekoľko týždňov verejne známe, kritizujeme, že súčasné vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR neprináša systémové riešenia. Práve naopak, svojimi nekoncepčnými a neodbornými krokmi zvyšuje napätie v 

sektore. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a naďalej si za ním stojíme.  

Naše presvedčenie sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli sme k nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za 

osem mesiacov od nástupu do funkcie. Chýba nám akákoľvek na faktoch a odbornosti založená vecná a konštruktívna 

diskusia. Absentuje akákoľvek koncepcia sektora a vidieka ako takého. Bohužiaľ musíme konštatovať, že vízia ministerstva 

je postavená len na akejsi vysnívanej predstave, ktorá s reálnymi potrebami krajiny a konkurencieschopného 

agropotravinárstva má len málo spoločného. Prejavuje sa obrovský deficit reálneho poznania skutočnej agropotravinárskej 

praxe v európskom a globálnom rozmere.  

Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých veľkých a dobrých malých poľnohospodároch. V tejto súvislosti je ale 

najväčším paradoxom to, že neprinieslo za 8 mesiacov ani jedno reálne riešenie pre malých poľnohospodárov. V časoch, 

keď európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike, my len naoko 

rozbiehame spoločnú diskusiu. Plán obnovy EÚ a tzv. covidové peniaze? Aj o nich môžu slovenskí poľnohospodári a 

potravinári len snívať, rovnako ako aj o navýšení počtu adresných foriem povolených štátnych pomocí. Čerešničkou na torte 

sú pripravované zásadné zmeny v pôdnej legislatíve.  
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Zmeny prichádzajú častokrát v extrémne krátkej dobe v skrátenom legislatívnom konaní. Sú založené na pocitoch a nie na 

faktoch. Rovnako je absolútne neriešená aj situácia okolo zmluvných vzťahov so Slovenským pozemkovým fondom. Chýba 

nám vzájomné sa pochopenie dvoch rezortov - pôdohospodárstva a životného prostredia. V poslednej dobe Ministerstvo 

životného prostredia SR pripravuje legislatívne zmeny, ktoré majú zásadný ekonomický dopad na agropotravinárstvo. Žiaľ, 

absentuje primeraná reakcia nášho rezortu. V tejto súvislosti musíme upozorniť aj na fakt, že už teraz žiadajú obchodné 

reťazce znížiť nákupné ceny pre budúci rok, a to pri zvýšených nákladoch na spracovanie produktov.  

Tak, ako zaspali všetky predchádzajúce vlády a falošne deklarovali záujem o zvyšovanie potravinovej sebestačnosti, tak 

obdobným smerom postupuje aj súčasné vedenie MPRV SR. Korektne musíme doplniť, že ho neviníme za stav v sektore do 

marca 2020, ale za fatálnu nečinnosť, resp. nekoncepčné kroky po marci 2020. A rovnako aj za vyhrotenie názorov medzi 

poľnohospodármi a potravinármi a jednotlivými samosprávami, ktoré vedenie ministerstva svojimi nešťastnými výrokmi 

spôsobilo. Nečudujeme sa, že za tejto situácie odišla časť kľúčových ľudí na čele s generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej 

platobnej agentúry. Vedenie ministerstva sa nestalo garantom zmien a ozdravného procesu slovenského agropotravinárstva.  

 

Vážený pán premiér,  

 

ako sme už v úvode spomenuli, pred viac ako mesiacom sme vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Členovia SPPK sa pred 

médiami nehádžu na ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp.  

vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a slušní výrobcovia potravín, ktorí chcú byť relevantnými partnermi na odborne vedený 

dialóg. Práve preto už viac ako mesiac od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti slušne čakáme na Vašu odpoveď, osobnú 

intervenciu a zhodnotenie, akým spôsobom vlastne funguje/resp. nefunguje vedenie MPRV SR.  

Rovnako Vás zdvorilo opätovne žiadame aj o určenie termínu nášho vzájomného rokovania, na ktorom by sme diskutovali o 

stave agropotravinárstva a návrhoch na jeho riešenie.  

Spoliehali sme sa, že príde pozitívna zmena, ale tá, bohužiaľ, v našom rezorte nenastala. Slovenskí poľnohospodári a 

potravinári však už viac čakať nevedia a nechcú. Frázy o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len 

prázdnymi sľubmi a už im neveríme.  

Sme pripravení náš názor na súčasný stav odvetvia aj verejne prezentovať. Chceme sa totiž našim spotrebiteľom a našim 

nasledovníkom aj o pár desiatok rokov pozrieť hrdo do očí a povedať im, že sme sa snažili o reštart odvetvia všetkými 

slušnými a zákonnými prostriedkami.  

Sme odhodlaní naďalej podržať národ a vyrábať pre nich zdravé a bezpečné potraviny. Sme však pripravení dokázať im i 

našu spolupatričnosť a vzťah k hodnotám aj prostredníctvom verejného protestu, pokiaľ k tomu budeme nečinnosťou 

ministerstva prinútení. Chceme dokázať a ukázať, že slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo má byť skutočným 

strategickým odvetvím štátu.  

Za Vašu odpoveď ďakujeme!  

 

S úctou a v mene signatárov listu  

Emil Macho, predseda SPPK Signatári listu:  

 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Slovenský mliekarenský zväz Združenie pestovateľov obilnín Slovenská spoločnosť 

mlynárov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo Únia 

hydinárov Slovenska Slovenská holsteinská asociácia Ovocinárska únia Slovenska Zväz zeleninárov a zemiakarov 

Slovenska Slovenský zväz olejninárov Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a 

obchodných spoločností Slovenský konzervárenský zväz Slovenské združenie výrobcov piva a sladu Združenie výrobcov 

liehu a liehovín na Slovensku  

 

Ďalší list predsedovi vlády  

SR Igorovi Matovičovi  

 

Slovenskí chovatelia dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní 

predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov denne zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych 

výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu, píšu predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi otvorený list. 

Ani nie po dvoch mesiacoch sa na premiéra obracajú znovu, opäť so žiadosťou o pomoc pri riešení nezdravého stavu 

agropotravinárskeho sektora.  

Dnes tak robia už v stave štrajkovej pohotovosti, ktorú vyhlásili začiatkom októbra počas Valného zhromaždenia Slovenskej 

poľnohospodárskej a potravinárskej komory.  

 

Tri listy  

 

Prvý list – Výzvu za slovenskú pôdu - adresovali poľnohospodári a potravinári predsedovi vlády SR 10.  
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septembra. Výzvu podpísalo takmer 700 významných slovenských poľnohospodárskych podnikov. Upozornili v nej na svoj 

zásadný nesúhlas so spôsobom zmeny nájmu za poľnohospodársku pôdu a určením jeho výšky. Premiéra a ďalších 

oslovených politikov žiadali o spustenie verejnej odbornej diskusie o nájme poľnohospodárskych pozemkov a jeho trhovej 

hodnote s cieľom nastoliť spravodlivejšie podmienky.  

Druhý list dostal Igor Matovič 29.  

septembra. Výrobcovia potravín ho upozornili na kritickú situáciu v agropotravinárskom odvetví, nekoncepčné kroky ministra 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského a absentovanie odborného dialógu medzi ministerstvom a 

poľnohospodármi a potravinármi. V liste ho vyzvali na osobné riešenie situácie a spoločné rokovanie s poľnohospodármi a 

potravinármi.  

Poľnohospodárske a potravinárske zväzy, ktoré sú združené v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore, píšu 

premiérovi do tretice.  

Otvorený list odovzdali na Úrade vlády 18. novembra, ale už v stave vyhlásenej štrajkovej pohotovosti.  

„Na jednej strane si uvedomujeme, že v tomto náročnom období je priorita štátu v ochrane zdravia ľudí. Ochrana zdravia a 

záchrana ekonomiky musia byť na prvom mieste. Na strane druhej však neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky je aj 

agropotravinársky sektor a výroba lokálnych potravín.  

Aj v týchto náročných časoch preto naďalej trváme na tom, že rezortný minister nie je pre odvetvie garantom konštruktívnych 

zmien a oživenia agropotravinárstva. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a stále si za ním stojíme“, uviedol predseda 

Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.  

Presvedčenie slovenských chovateľov, pestovateľov a potravinárov – signatárov listu - sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli k 

nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za osem mesiacov od nástupu ministra do funkcie.  

„Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých veľkých a dobrých malých poľnohospodároch. V tejto súvislosti je ale 

najväčším paradoxom to, že neprinieslo za 8 mesiacov ani jedno reálne riešenie pre malých poľnohospodárov. V časoch, 

keď európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike, my len naoko 

rozbiehame spoločnú diskusiu. Plán obnovy EÚ a tzv. covidové peniaze? Aj o nich môžu slovenskí poľnohospodári a 

potravinári len snívať, rovnako ako aj o navýšení počtu adresných foriem povolených štátnych pomocí.  

Čerešničkou na torte sú pripravované zásadné zmeny v pôdnej legislatíve“, vymenováva dôvody stupňujúcej sa 

nespokojnosti podpredseda SPPK pre poľnohospodárstvo Miroslav Štefček. Členovia SPPK sa pred médiami nehádžu na 

ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp. vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a slušní výrobcovia potravín, ktorí chcú byť 

relevantnými partnermi na odborne vedený dialóg. Práve preto už viac ako mesiac od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti 

slušne čakajú na oficiálnu odpoveď Igora Matoviča, jeho osobnú intervenciu a zhodnotenie, akým spôsobom vlastne 

funguje/resp. nefunguje vedenie MPRV SR. Zároveň ho opätovne vyzvali na spoločné rokovanie.  

„Spoliehali sme sa, že príde pozitívna zmena, ale tá, bohužiaľ, v našom rezorte nenastala. Slovenskí poľnohospodári a 

potravinári však už viac čakať nevedia a nechcú. Frázy o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len 

prázdnymi sľubmi a už im neveríme“, dodal podpredseda SPPK pre potravinárstvo Marián Šolty.  

Členovia SPPK sú pripravení svoj názor na súčasný stav odvetvia aj verejne prezentovať. Chcú sa totiž spotrebiteľom a 

svojim nasledovníkom aj o pár desiatok rokov pozrieť hrdo do očí a povedať im, že sa snažili o reštart odvetvia všetkými 

slušnými a zákonnými prostriedkami.  

 

Signatári listu:  

 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Slovenský mliekarenský zväz Združenie pestovateľov obilnín Slovenská spoločnosť 

mlynárov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo Únia 

hydinárov Slovenska Slovenská holsteinská asociácia Ovocinárska únia Slovenska Zväz zeleninárov a zemiakarov 

Slovenska Slovenský zväz olejninárov Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a 

obchodných spoločností Slovenský konzervárenský zväz Slovenské združenie výrobcov piva a sladu Združenie výrobcov 

liehu a liehovín na Slovensku  
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Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,  

uplynuli necelé dva mesiace a slovenskí poľnohospodári a potravinári sa na Vás znovu obracajú so žiadosťou o pomoc o 
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riešenie nezdravého stavu sektora tentokrát formou otvoreného listu. Podpísali ho zástupcovia slovenských chovateľov 

hovädzieho dobytka, dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní 

predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov denne zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych 

výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu.  

Aj napriek obrovskému množstvu problémov sú to práve oni, ktorí sa všemožne snažia udržať tú žalostne nízku úroveň 

potravinovej sebestačnosti krajiny, ktorú poznačil roky trvajúci úpadok slovenského agropotravinárskeho sektora a 

vyľudňovanie vidieka spôsobeného spriemyselnením našej donedávna vidieckej krajiny.  

 

Vážený pán premiér,  

 

otvoreným listom sa na Vás teda obracia väčšina skutočných slovenských poľnohospodárov a potravinárov.  

Obracajú sa na Vás majitelia poľnohospodárskych podnikov, samostatne hospodáriaci roľníci, predsedovia 

poľnohospodárskych družstiev, vedenie obchodných spoločností, medzi nimi mladí manažéri, starší a aj aktívni dôchodcovia. 

Situácia, žiaľ, dospela do takej kritickej podoby, že sme nútení Vám v krátkom čase písať už tretí list a žiadať Vás o zásah.  

Navyše, dnes tak robíme už v čase vyhlásenej štrajkovej pohotovosti.  

Uvedomujeme si, že v tomto  

 

Ďalší list predsedovi vlády  

SR Igorovi Matovičovi  

 

Slovenskí chovatelia dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní 

predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov denne zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych 

výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu, píšu predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi otvorený list. 

Ani nie po dvoch mesiacoch sa na premiéra obracajú znovu, opäť so žiadosťou o pomoc pri riešení nezdravého stavu 

agropotravinárskeho sektora.  

Dnes tak robia už v stave štrajkovej pohotovosti, ktorú vyhlásili začiatkom októbra počas Valného zhromaždenia Slovenskej 

poľnohospodárskej a potravinárskej komory.  

 

Tri listy  

 

Prvý list – Výzvu za slovenskú pôdu - adresovali poľnohospodári a potravinári predsedovi vlády SR 10.  

septembra. Výzvu podpísalo takmer 700 významných slovenských poľnohospodárskych podnikov. Upozornili v nej na svoj 

zásadný nesúhlas so spôsobom zmeny nájmu za poľnohospodársku náročnom období je priorita štátu v ochrane zdravia 

ľudí. Ochrana zdravia a záchrana ekonomiky musia byť na prvom mieste. Neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky je však aj 

agropotravinársky sektor a výroba lokálnych potravín.  

Ako je už niekoľko týždňov verejne známe, kritizujeme, že súčasné vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR neprináša systémové riešenia. Práve naopak, svojimi nekoncepčnými a neodbornými krokmi zvyšuje napätie v 

sektore. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a naďalej si za ním stojíme.  

Naše presvedčenie sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli sme k nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za 

osem mesiacov od nástupu do funkcie. Chýba nám akákoľvek na faktoch a odbornosti založená vecná a konštruktívna 

diskusia. Absentuje akákoľvek koncepcia sektora a vidieka ako takého. Bohužiaľ musíme konštatovať, že vízia ministerstva 

je postavená len na akejsi vysnívanej predstave, ktorá s reálnymi potrebami krajiny a konkurencieschopného 

agropotravinárstva má len málo spoločného. Prejavuje sa obrovský deficit reálneho poznania skutočnej agropotravinárskej 

praxe v európskom a globálnom rozmere.  

Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých veľkých a dobrých malých poľnohospodároch. V tejto súvislosti je ale 

najväčším paradoxom to, že neprinieslo za 8 mesiacov ani jedno reálne riešenie pre malých poľnohospodárov. V časoch, 

keď európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike, my len naoko 

rozbiehame pôdu a určením jeho výšky. Premiéra a ďalších oslovených politikov žiadali o spustenie verejnej odbornej 

diskusie o nájme poľnohospodárskych pozemkov a jeho trhovej hodnote s cieľom nastoliť spravodlivejšie podmienky.  

Druhý list dostal Igor Matovič 29.  

septembra. Výrobcovia potravín ho upozornili na kritickú situáciu v agropotravinárskom odvetví, nekoncepčné kroky ministra 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského a absentovanie odborného dialógu medzi ministerstvom a 

poľnohospodármi a potravinármi. V liste ho vyzvali na osobné riešenie situácie a spoločné rokovanie s poľnohospodármi a 

potravinármi.  

Poľnohospodárske a potravinárske zväzy, ktoré sú združené v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore, píšu 

premiérovi do tretice.  

Otvorený list odovzdali na Úrade vlády 18. novembra, ale už v stave vyhlásenej štrajkovej pohotovosti.  

„Na jednej strane si uvedomujeme, že v tomto náročnom období je priorita štátu v ochrane zdravia ľudí. Ochrana zdravia a 
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záchrana ekonomiky musia byť na prvom mieste. Na strane spoločnú diskusiu. Plán obnovy EÚ a tzv. covidové peniaze? Aj o 

nich môžu slovenskí poľnohospodári a potravinári len snívať, rovnako ako aj o navýšení počtu adresných foriem povolených 

štátnych pomocí. Čerešničkou na torte sú pripravované zásadné zmeny v pôdnej legislatíve.  

Zmeny prichádzajú častokrát v extrémne krátkej dobe v skrátenom legislatívnom konaní. Sú založené na pocitoch a nie na 

faktoch. Rovnako je absolútne neriešená aj situácia okolo zmluvných vzťahov so Slovenským pozemkovým fondom. Chýba 

nám vzájomné sa pochopenie dvoch rezortov - pôdohospodárstva a životného prostredia. V poslednej dobe Ministerstvo 

životného prostredia SR pripravuje legislatívne zmeny, ktoré majú zásadný ekonomický dopad na agropotravinárstvo. Žiaľ, 

absentuje primeraná reakcia nášho rezortu. V tejto súvislosti musíme upozorniť aj na fakt, že už teraz žiadajú obchodné 

reťazce znížiť nákupné ceny pre budúci rok, a to pri zvýšených nákladoch na spracovanie produktov.  

Tak, ako zaspali všetky predchádzajúce vlády a falošne deklarovali záujem o zvyšovanie potravinovej sebestačnosti, tak 

obdobným smerom postupuje aj súčasné vedenie MPRV SR. Korektne musíme doplniť, že ho neviníme za stav v sektore do 

marca 2020, ale za fatálnu nečinnosť, resp. druhej však neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky je aj agropotravinársky sektor a 

výroba lokálnych potravín.  

Aj v týchto náročných časoch preto naďalej trváme na tom, že rezortný minister nie je pre odvetvie garantom konštruktívnych 

zmien a oživenia agropotravinárstva. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a stále si za ním stojíme“, uviedol predseda 

Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.  

Presvedčenie slovenských chovateľov, pestovateľov a potravinárov – signatárov listu - sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli k 

nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za osem mesiacov od nástupu ministra do funkcie.  

„Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých veľkých a dobrých malých poľnohospodároch. V tejto súvislosti je ale 

najväčším paradoxom to, že neprinieslo za 8 mesiacov ani jedno reálne riešenie pre malých poľnohospodárov. V časoch, 

keď európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike, my len naoko 

rozbiehame spoločnú diskusiu. Plán obnovy EÚ a tzv. covidové peniaze? Aj o nich môžu slovenskí poľnohospodári 

nekoncepčné kroky po marci 2020. A rovnako aj za vyhrotenie názorov medzi poľnohospodármi a potravinármi a jednotlivými 

samosprávami, ktoré vedenie ministerstva svojimi nešťastnými výrokmi spôsobilo. Nečudujeme sa, že za tejto situácie odišla 

časť kľúčových ľudí na čele s generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Vedenie ministerstva sa nestalo 

garantom zmien a ozdravného procesu slovenského agropotravinárstva.  

 

Vážený pán premiér,  

 

ako sme už v úvode spomenuli, pred viac ako mesiacom sme vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Členovia SPPK sa pred 

médiami nehádžu na ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp.  

vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a slušní výrobcovia potravín, ktorí chcú byť relevantnými partnermi na odborne vedený 

dialóg. Práve preto už viac ako mesiac od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti slušne čakáme na Vašu odpoveď, osobnú 

intervenciu a zhodnotenie, akým spôsobom vlastne funguje/resp. nefunguje vedenie MPRV SR.  

Rovnako Vás zdvorilo opätovne žiadame aj o určenie termínu nášho vzájomného rokovania, na ktorom by sme diskutovali o 

stave agropotravinárstva a návrhoch na jeho riešenie.  

a potravinári len snívať, rovnako ako aj o navýšení počtu adresných foriem povolených štátnych pomocí.  

Čerešničkou na torte sú pripravované zásadné zmeny v pôdnej legislatíve“, vymenováva dôvody stupňujúcej sa 

nespokojnosti podpredseda SPPK pre poľnohospodárstvo Miroslav Štefček. Členovia SPPK sa pred médiami nehádžu na 

ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp. vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a slušní výrobcovia potravín, ktorí chcú byť 

relevantnými partnermi na odborne vedený dialóg. Práve preto už viac ako mesiac od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti 

slušne čakajú na oficiálnu odpoveď Igora Matoviča, jeho osobnú intervenciu a zhodnotenie, akým spôsobom vlastne 

funguje/resp. nefunguje vedenie MPRV SR. Zároveň ho opätovne vyzvali na spoločné rokovanie.  

„Spoliehali sme sa, že príde pozitívna zmena, ale tá, bohužiaľ, v našom rezorte nenastala. Slovenskí poľnohospodári a 

potravinári však už viac čakať nevedia a nechcú. Frázy o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len 

prázdnymi sľubmi a už im neveríme“, dodal podpredseda SPPK pre potravinárstvo Marián Šolty.  

Spoliehali sme sa, že príde pozitívna zmena, ale tá, bohužiaľ, v našom rezorte nenastala. Slovenskí poľnohospodári a 

potravinári však už viac čakať nevedia a nechcú. Frázy o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len 

prázdnymi sľubmi a už im neveríme.  

Sme pripravení náš názor na súčasný stav odvetvia aj verejne prezentovať. Chceme sa totiž našim spotrebiteľom a našim 

nasledovníkom aj o pár desiatok rokov pozrieť hrdo do očí a povedať im, že sme sa snažili o reštart odvetvia všetkými 

slušnými a zákonnými prostriedkami.  

Sme odhodlaní naďalej podržať národ a vyrábať pre nich zdravé a bezpečné potraviny. Sme však pripravení dokázať im i 

našu spolupatričnosť a vzťah k hodnotám aj prostredníctvom verejného protestu, pokiaľ k tomu budeme nečinnosťou 

ministerstva prinútení. Chceme dokázať a ukázať, že slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo má byť skutočným 

strategickým odvetvím štátu.  

Za Vašu odpoveď ďakujeme!  
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S úctou a v mene signatárov listu  

Emil Macho, predseda SPPK Signatári listu:  

 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Slovenský mliekarenský zväz Združenie pestovateľov obilnín Slovenská spoločnosť 

mlynárov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo Únia 

hydinárov Slovenska Slovenská holsteinská asociácia Ovocinárska únia Slovenska Zväz zeleninárov a zemiakarov 

Slovenska Slovenský zväz olejninárov Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a 

obchodných spoločností Slovenský konzervárenský zväz Slovenské združenie výrobcov piva a sladu Združenie výrobcov 

liehu a liehovín na Slovensku Členovia SPPK sú pripravení svoj názor na súčasný stav odvetvia aj verejne prezentovať. Chcú 

sa totiž spotrebiteľom a svojim nasledovníkom aj o pár desiatok rokov pozrieť hrdo do očí a povedať im, že sa snažili o reštart 

odvetvia všetkými slušnými a zákonnými prostriedkami.  

 

Signatári listu:  

 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Slovenský mliekarenský zväz Združenie pestovateľov obilnín Slovenská spoločnosť 

mlynárov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo Únia 

hydinárov Slovenska Slovenská holsteinská asociácia Ovocinárska únia Slovenska Zväz zeleninárov a zemiakarov 

Slovenska Slovenský zväz olejninárov Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a 

obchodných spoločností Slovenský konzervárenský zväz Slovenské združenie výrobcov piva a sladu Združenie výrobcov 

liehu a liehovín na Slovensku 
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uplynuli necelé dva mesiace a slovenskí poľnohospodári a potravinári sa na Vás znovu obracajú so žiadosťou o pomoc o 

riešenie nezdravého stavu sektora tentokrát formou otvoreného listu. Podpísali ho zástupcovia slovenských chovateľov 

hovädzieho dobytka, dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní 

predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov denne zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych 

výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu. 

Aj napriek obrovskému množstvu problémov sú to práve oni, ktorí sa všemožne snažia udržať tú žalostne nízku úroveň 

potravinovej sebestačnosti krajiny, ktorú poznačil roky trvajúci úpadok slovenského agropotravinárskeho sektora a 

vyľudňovanie vidieka spôsobeného spriemyselnením našej donedávna vidieckej krajiny. 

 

Vážený pán premiér, 

 

otvoreným listom sa na Vás teda obracia väčšina skutočných slovenských poľnohospodárov a potravinárov. 

Obracajú sa na Vás majitelia poľnohospodárskych podnikov, samostatne hospodáriaci roľníci, predsedovia 

poľnohospodárskych družstiev, vedenie obchodných spoločností, medzi nimi mladí manažéri, starší a aj aktívni dôchodcovia. 

Situácia, žiaľ, dospela do takej kritickej podoby, že sme nútení Vám v krátkom čase písať už tretí list a žiadať Vás o zásah. 

Navyše, dnes tak robíme už v čase vyhlásenej štrajkovej pohotovosti. 

Uvedomujeme si, že v tomto náročnom období je priorita štátu v ochrane zdravia ľudí. Ochrana zdravia a záchrana 

ekonomiky musia byť na prvom mieste. Neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky je však aj agropotravinársky sektor a výroba 

lokálnych potravín. 

Ako je už niekoľko týždňov verejne známe, kritizujeme, že súčasné vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR neprináša systémové riešenia. Práve naopak, svojimi nekoncepčnými a neodbornými krokmi zvyšuje napätie v 

sektore. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a naďalej si za ním stojíme. 

Naše presvedčenie sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli sme k nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za 

osem mesiacov od nástupu do funkcie. Chýba nám akákoľvek na faktoch a odbornosti založená vecná a konštruktívna 

diskusia. Absentuje akákoľvek koncepcia sektora a vidieka ako takého. Bohužiaľ musíme konštatovať, že vízia ministerstva 

je postavená len na akejsi vysnívanej predstave, ktorá s reálnymi potrebami krajiny a konkurencieschopného 

agropotravinárstva má len málo spoločného. Prejavuje sa obrovský deficit reálneho poznania skutočnej agropotravinárskej 

praxe v európskom a globálnom rozmere. 
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Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých veľkých a dobrých malých poľnohospodároch. V tejto súvislosti je ale 

najväčším paradoxom to, že neprinieslo za 8 mesiacov ani jedno reálne riešenie pre malých poľnohospodárov. V časoch, 

keď európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike, my len naoko 

rozbiehame spoločnú diskusiu. Plán obnovy EÚ a tzv. covidové peniaze? Aj o nich môžu slovenskí poľnohospodári a 

potravinári len snívať, rovnako ako aj o navýšení počtu adresných foriem povolených štátnych pomocí. Čerešničkou na torte 

sú pripravované zásadné zmeny v pôdnej legislatíve. 

Zmeny prichádzajú častokrát v extrémne krátkej dobe v skrátenom legislatívnom konaní. Sú založené na pocitoch a nie na 

faktoch. Rovnako je absolútne neriešená aj situácia okolo zmluvných vzťahov so Slovenským pozemkovým fondom. Chýba 

nám vzájomné sa pochopenie dvoch rezortov - pôdohospodárstva a životného prostredia. V poslednej dobe Ministerstvo 

životného prostredia SR pripravuje legislatívne zmeny, ktoré majú zásadný ekonomický dopad na agropotravinárstvo. Žiaľ, 

absentuje primeraná reakcia nášho rezortu. V tejto súvislosti musíme upozorniť aj na fakt, že už teraz žiadajú obchodné 

reťazce znížiť nákupné ceny pre budúci rok, a to pri zvýšených nákladoch na spracovanie produktov. 

Tak, ako zaspali všetky predchádzajúce vlády a falošne deklarovali záujem o zvyšovanie potravinovej sebestačnosti, tak 

obdobným smerom postupuje aj súčasné vedenie MPRV SR. Korektne musíme doplniť, že ho neviníme za stav v sektore do 

marca 2020, ale za fatálnu nečinnosť, resp. nekoncepčné kroky po marci 2020. A rovnako aj za vyhrotenie názorov medzi 

poľnohospodármi a potravinármi a jednotlivými samosprávami, ktoré vedenie ministerstva svojimi nešťastnými výrokmi 

spôsobilo. Nečudujeme sa, že za tejto situácie odišla časť kľúčových ľudí na čele s generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej 

platobnej agentúry. Vedenie ministerstva sa nestalo garantom zmien a ozdravného procesu slovenského agropotravinárstva. 

 

Vážený pán premiér, 

 

ako sme už v úvode spomenuli, pred viac ako mesiacom sme vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Členovia SPPK sa pred 

médiami nehádžu na ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp. 

vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a slušní výrobcovia potravín, ktorí chcú byť relevantnými partnermi na odborne vedený 

dialóg. Práve preto už viac ako mesiac od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti slušne čakáme na Vašu odpoveď, osobnú 

intervenciu a zhodnotenie, akým spôsobom vlastne funguje/resp. nefunguje vedenie MPRV SR. 

Rovnako Vás zdvorilo opätovne žiadame aj o určenie termínu nášho vzájomného rokovania, na ktorom by sme diskutovali o 

stave agropotravinárstva a návrhoch na jeho riešenie. 

Spoliehali sme sa, že príde pozitívna zmena, ale tá, bohužiaľ, v našom rezorte nenastala. Slovenskí poľnohospodári a 

potravinári však už viac čakať nevedia a nechcú. Frázy o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len 

prázdnymi sľubmi a už im neveríme. 

Sme pripravení náš názor na súčasný stav odvetvia aj verejne prezentovať. Chceme sa totiž našim spotrebiteľom a našim 

nasledovníkom aj o pár desiatok rokov pozrieť hrdo do očí a povedať im, že sme sa snažili o reštart odvetvia všetkými 

slušnými a zákonnými prostriedkami. 

Sme odhodlaní naďalej podržať národ a vyrábať pre nich zdravé a bezpečné potraviny. Sme však pripravení dokázať im i 

našu spolupatričnosť a vzťah k hodnotám aj prostredníctvom verejného protestu, pokiaľ k tomu budeme nečinnosťou 

ministerstva prinútení. Chceme dokázať a ukázať, že slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo má byť skutočným 

strategickým odvetvím štátu. 

Za Vašu odpoveď ďakujeme! 

 

S úctou a v mene signatárov listu 

Emil Macho, predseda SPPK Signatári listu: 

 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Slovenský mliekarenský zväz Združenie pestovateľov obilnín Slovenská spoločnosť 

mlynárov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo Únia 

hydinárov Slovenska Slovenská holsteinská asociácia Ovocinárska únia Slovenska Zväz zeleninárov a zemiakarov 

Slovenska Slovenský zväz olejninárov Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a 

obchodných spoločností Slovenský konzervárenský zväz Slovenské združenie výrobcov piva a sladu Združenie výrobcov 

liehu a liehovínna Slovensku 
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Slovenskí chovatelia dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní 

predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov denne zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych 

výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu, píšu predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi otvorený list. 

Ani nie po dvoch mesiacoch sa na premiéra obracajú znovu, opäť so žiadosťou o pomoc pri riešení nezdravého stavu 

agropotravinárskeho sektora. 

Dnes tak robia už v stave štrajkovej pohotovosti, ktorú vyhlásili začiatkom októbra počas Valného zhromaždenia Slovenskej 

poľnohospodárskej a potravinárskej komory. 

 

Tri listy 

 

Prvý list – Výzvu za slovenskú pôdu - adresovali poľnohospodári a potravinári predsedovi vlády SR 10. 

septembra. Výzvu podpísalo takmer 700 významných slovenských poľnohospodárskych podnikov. Upozornili v nej na svoj 

zásadný nesúhlas so spôsobom zmeny nájmu za poľnohospodársku pôdu a určením jeho výšky. Premiéra a ďalších 

oslovených politikov žiadali o spustenie verejnej odbornej diskusie o nájme poľnohospodárskych pozemkov a jeho trhovej 

hodnote s cieľom nastoliť spravodlivejšie podmienky. 

Druhý list dostal Igor Matovič 29. 

septembra. Výrobcovia potravín ho upozornili na kritickú situáciu v agropotravinárskom odvetví, nekoncepčné kroky ministra 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského a absentovanie odborného dialógu medzi ministerstvom a 

poľnohospodármi a potravinármi. V liste ho vyzvali na osobné riešenie situácie a spoločné rokovanie s poľnohospodármi a 

potravinármi. 

Poľnohospodárske a potravinárske zväzy, ktoré sú združené v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore, píšu 

premiérovi do tretice. 

Otvorený list odovzdali na Úrade vlády 18. novembra, ale už v stave vyhlásenej štrajkovej pohotovosti. 

„Na jednej strane si uvedomujeme, že v tomto náročnom období je priorita štátu v ochrane zdravia ľudí. Ochrana zdravia a 

záchrana ekonomiky musia byť na prvom mieste. Na strane druhej však neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky je aj 

agropotravinársky sektor a výroba lokálnych potravín. 

Aj v týchto náročných časoch preto naďalej trváme na tom, že rezortný minister nie je pre odvetvie garantom konštruktívnych 

zmien a oživenia agropotravinárstva. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a stále si za ním stojíme“, uviedol predseda 

Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho. 

Presvedčenie slovenských chovateľov, pestovateľov a potravinárov – signatárov listu - sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli k 

nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za osem mesiacov od nástupu ministra do funkcie. 

„Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých veľkých a dobrých malých poľnohospodároch. V tejto súvislosti je ale 

najväčším paradoxom to, že neprinieslo za 8 mesiacov ani jedno reálne riešenie pre malých poľnohospodárov. V časoch, 

keď európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike, my len naoko 

rozbiehame spoločnú diskusiu. Plán obnovy EÚ a tzv. covidové peniaze? Aj o nich môžu slovenskí poľnohospodári a 

potravinári len snívať, rovnako ako aj o navýšení počtu adresných foriem povolených štátnych pomocí. 

Čerešničkou na torte sú pripravované zásadné zmeny v pôdnej legislatíve“, vymenováva dôvody stupňujúcej sa 

nespokojnosti podpredseda SPPK pre poľnohospodárstvo Miroslav Štefček. Členovia SPPK sa pred médiami nehádžu na 

ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp. vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a slušní výrobcovia potravín, ktorí chcú byť 

relevantnými partnermi na odborne vedený dialóg. Práve preto už viac ako mesiac od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti 

slušne čakajú na oficiálnu odpoveď Igora Matoviča, jeho osobnú intervenciu a zhodnotenie, akým spôsobom vlastne 

funguje/resp. nefunguje vedenie MPRV SR. Zároveň ho opätovne vyzvali na spoločné rokovanie. 

„Spoliehali sme sa, že príde pozitívna zmena, ale tá, bohužiaľ, v našom rezorte nenastala. Slovenskí poľnohospodári a 

potravinári však už viac čakať nevedia a nechcú. Frázy o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len 

prázdnymi sľubmi a už im neveríme“, dodal podpredseda SPPK pre potravinárstvo Marián Šolty. 

Členovia SPPK sú pripravení svoj názor na súčasný stav odvetvia aj verejne prezentovať. Chcú sa totiž spotrebiteľom a 

svojim nasledovníkom aj o pár desiatok rokov pozrieť hrdo do očí a povedať im, že sa snažili o reštart odvetvia všetkými 

slušnými a zákonnými prostriedkami. 

 

Signatári listu: 

 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Slovenský mliekarenský zväz Združenie pestovateľov obilnín Slovenská spoločnosť 

mlynárov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo Únia 

hydinárov Slovenska Slovenská holsteinská asociácia Ovocinárska únia Slovenska Zväz zeleninárov a zemiakarov 

Slovenska Slovenský zväz olejninárov Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a 

obchodných spoločností Slovenský konzervárenský zväz Slovenské združenie výrobcov piva a sladu Združenie výrobcov 

liehu a liehovín na Slovensku 
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Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,  

 

uplynuli necelé dva mesiace a slovenskí poľnohospodári a potravinári sa na Vás znovu obracajú so žiadosťou o pomoc o 

riešenie nezdravého stavu sektora tentokrát formou otvoreného listu. Podpísali ho zástupcovia slovenských chovateľov 

hovädzieho dobytka, dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní 

predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov denne zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych 

výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu.  

Aj napriek obrovskému množstvu problémov sú to práve oni, ktorí sa všemožne snažia udržať tú žalostne nízku úroveň 

potravinovej sebestačnosti krajiny, ktorú poznačil roky trvajúci úpadok slovenského agropotravinárskeho sektora a 

vyľudňovanie vidieka spôsobeného spriemyselnením našej donedávna vidieckej krajiny.  

 

Vážený pán premiér,  

 

otvoreným listom sa na Vás teda obracia väčšina skutočných slovenských poľnohospodárov a potravinárov.  

Obracajú sa na Vás majitelia poľnohospodárskych podnikov, samostatne hospodáriaci roľníci, predsedovia 

poľnohospodárskych družstiev, vedenie obchodných spoločností, medzi nimi mladí manažéri, starší a aj aktívni dôchodcovia. 

Situácia, žiaľ, dospela do takej kritickej podoby, že sme nútení Vám v krátkom čase písať už tretí list a žiadať Vás o zásah.  

Navyše, dnes tak robíme už v čase vyhlásenej štrajkovej pohotovosti.  

Uvedomujeme si, že v tomto náročnom období je priorita štátu v ochrane zdravia ľudí. Ochrana zdravia a záchrana 

ekonomiky musia byť na prvom mieste. Neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky je však aj agropotravinársky sektor a výroba 

lokálnych potravín.  

Ako je už niekoľko týždňov verejne známe, kritizujeme, že súčasné vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR neprináša systémové riešenia. Práve naopak, svojimi nekoncepčnými a neodbornými krokmi zvyšuje napätie v 

sektore. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a naďalej si za ním stojíme.  

Naše presvedčenie sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli sme k nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za 

osem mesiacov od nástupu do funkcie. Chýba nám akákoľvek na faktoch a odbornosti založená vecná a konštruktívna 

diskusia. Absentuje akákoľvek koncepcia sektora a vidieka ako takého. Bohužiaľ musíme konštatovať, že vízia ministerstva 

je postavená len na akejsi vysnívanej predstave, ktorá s reálnymi potrebami krajiny a konkurencieschopného 

agropotravinárstva má len málo spoločného. Prejavuje sa obrovský deficit reálneho poznania skutočnej agropotravinárskej 

praxe v európskom a globálnom rozmere.  

Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých veľkých a dobrých malých poľnohospodároch. V tejto súvislosti je ale 

najväčším paradoxom to, že neprinieslo za 8 mesiacov ani jedno reálne riešenie pre malých poľnohospodárov. V časoch, 

keď európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike, my len naoko 

rozbiehame spoločnú diskusiu. Plán obnovy EÚ a tzv. covidové peniaze? Aj o nich môžu slovenskí poľnohospodári a 

potravinári len snívať, rovnako ako aj o navýšení počtu adresných foriem povolených štátnych pomocí. Čerešničkou na torte 

sú pripravované zásadné zmeny v pôdnej legislatíve.  

Zmeny prichádzajú častokrát v extrémne krátkej dobe v skrátenom legislatívnom konaní. Sú založené na pocitoch a nie na 

faktoch. Rovnako je absolútne neriešená aj situácia okolo zmluvných vzťahov so Slovenským pozemkovým fondom. Chýba 

nám vzájomné sa pochopenie dvoch rezortov - pôdohospodárstva a životného prostredia. V poslednej dobe Ministerstvo 

životného prostredia SR pripravuje legislatívne zmeny, ktoré majú zásadný ekonomický dopad na agropotravinárstvo. Žiaľ, 

absentuje primeraná reakcia nášho rezortu. V tejto súvislosti musíme upozorniť aj na fakt, že už teraz žiadajú obchodné 

reťazce znížiť nákupné ceny pre budúci rok, a to pri zvýšených nákladoch na spracovanie produktov.  

Tak, ako zaspali všetky predchádzajúce vlády a falošne deklarovali záujem o zvyšovanie potravinovej sebestačnosti, tak 

obdobným smerom postupuje aj súčasné vedenie MPRV SR. Korektne musíme doplniť, že ho neviníme za stav v sektore do 

marca 2020, ale za fatálnu nečinnosť, resp. nekoncepčné kroky po marci 2020. A rovnako aj za vyhrotenie názorov medzi 

poľnohospodármi a potravinármi a jednotlivými samosprávami, ktoré vedenie ministerstva svojimi nešťastnými výrokmi 

spôsobilo. Nečudujeme sa, že za tejto situácie odišla časť kľúčových ľudí na čele s generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej 

platobnej agentúry. Vedenie ministerstva sa nestalo garantom zmien a ozdravného procesu slovenského agropotravinárstva.  

 

Vážený pán premiér,  
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ako sme už v úvode spomenuli, pred viac ako mesiacom sme vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Členovia SPPK sa pred 

médiami nehádžu na ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp.  

vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a slušní výrobcovia potravín, ktorí chcú byť relevantnými partnermi na odborne vedený 

dialóg. Práve preto už viac ako mesiac od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti slušne čakáme na Vašu odpoveď, osobnú 

intervenciu a zhodnotenie, akým spôsobom vlastne funguje/resp. nefunguje vedenie MPRV SR.  

Rovnako Vás zdvorilo opätovne žiadame aj o určenie termínu nášho vzájomného rokovania, na ktorom by sme diskutovali o 

stave agropotravinárstva a návrhoch na jeho riešenie.  

Spoliehali sme sa, že príde pozitívna zmena, ale tá, bohužiaľ, v našom rezorte nenastala. Slovenskí poľnohospodári a 

potravinári však už viac čakať nevedia a nechcú. Frázy o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len 

prázdnymi sľubmi a už im neveríme.  

Sme pripravení náš názor na súčasný stav odvetvia aj verejne prezentovať. Chceme sa totiž našim spotrebiteľom a našim 

nasledovníkom aj o pár desiatok rokov pozrieť hrdo do očí a povedať im, že sme sa snažili o reštart odvetvia všetkými 

slušnými a zákonnými prostriedkami.  

Sme odhodlaní naďalej podržať národ a vyrábať pre nich zdravé a bezpečné potraviny. Sme však pripravení dokázať im i 

našu spolupatričnosť a vzťah k hodnotám aj prostredníctvom verejného protestu, pokiaľ k tomu budeme nečinnosťou 

ministerstva prinútení. Chceme dokázať a ukázať, že slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo má byť skutočným 

strategickým odvetvím štátu.  

Za Vašu odpoveď ďakujeme!  

 

S úctou a v mene signatárov listu  

Emil Macho, predseda SPPK Signatári listu:  

 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Slovenský mliekarenský zväz Združenie pestovateľov obilnín Slovenská spoločnosť 

mlynárov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo Únia 

hydinárov Slovenska Slovenská holsteinská asociácia Ovocinárska únia Slovenska Zväz zeleninárov a zemiakarov 

Slovenska Slovenský zväz olejninárov Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a 

obchodných spoločností Slovenský konzervárenský zväz Slovenské združenie výrobcov piva a sladu Združenie výrobcov 

liehu a liehovín na Slovensku  

 

Ďalší list predsedovi vlády  

SR Igorovi Matovičovi  

 

Slovenskí chovatelia dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní 

predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov denne zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych 

výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu, píšu predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi otvorený list. 

Ani nie po dvoch mesiacoch sa na premiéra obracajú znovu, opäť so žiadosťou o pomoc pri riešení nezdravého stavu 

agropotravinárskeho sektora.  

Dnes tak robia už v stave štrajkovej pohotovosti, ktorú vyhlásili začiatkom októbra počas Valného zhromaždenia Slovenskej 

poľnohospodárskej a potravinárskej komory.  

 

Tri listy  

 

Prvý list – Výzvu za slovenskú pôdu - adresovali poľnohospodári a potravinári predsedovi vlády SR 10.  

septembra. Výzvu podpísalo takmer 700 významných slovenských poľnohospodárskych podnikov. Upozornili v nej na svoj 

zásadný nesúhlas so spôsobom zmeny nájmu za poľnohospodársku pôdu a určením jeho výšky. Premiéra a ďalších 

oslovených politikov žiadali o spustenie verejnej odbornej diskusie o nájme poľnohospodárskych pozemkov a jeho trhovej 

hodnote s cieľom nastoliť spravodlivejšie podmienky.  

Druhý list dostal Igor Matovič 29.  

septembra. Výrobcovia potravín ho upozornili na kritickú situáciu v agropotravinárskom odvetví, nekoncepčné kroky ministra 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského a absentovanie odborného dialógu medzi ministerstvom a 

poľnohospodármi a potravinármi. V liste ho vyzvali na osobné riešenie situácie a spoločné rokovanie s poľnohospodármi a 

potravinármi.  

Poľnohospodárske a potravinárske zväzy, ktoré sú združené v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore, píšu 

premiérovi do tretice.  

Otvorený list odovzdali na Úrade vlády 18. novembra, ale už v stave vyhlásenej štrajkovej pohotovosti.  

„Na jednej strane si uvedomujeme, že v tomto náročnom období je priorita štátu v ochrane zdravia ľudí. Ochrana zdravia a 

záchrana ekonomiky musia byť na prvom mieste. Na strane druhej však neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky je aj 

agropotravinársky sektor a výroba lokálnych potravín.  
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Aj v týchto náročných časoch preto naďalej trváme na tom, že rezortný minister nie je pre odvetvie garantom konštruktívnych 

zmien a oživenia agropotravinárstva. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a stále si za ním stojíme“, uviedol predseda 

Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.  

Presvedčenie slovenských chovateľov, pestovateľov a potravinárov – signatárov listu - sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli k 

nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za osem mesiacov od nástupu ministra do funkcie.  

„Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých veľkých a dobrých malých poľnohospodároch. V tejto súvislosti je ale 

najväčším paradoxom to, že neprinieslo za 8 mesiacov ani jedno reálne riešenie pre malých poľnohospodárov. V časoch, 

keď európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike, my len naoko 

rozbiehame spoločnú diskusiu. Plán obnovy EÚ a tzv. covidové peniaze? Aj o nich môžu slovenskí poľnohospodári a 

potravinári len snívať, rovnako ako aj o navýšení počtu adresných foriem povolených štátnych pomocí.  

Čerešničkou na torte sú pripravované zásadné zmeny v pôdnej legislatíve“, vymenováva dôvody stupňujúcej sa 

nespokojnosti podpredseda SPPK pre poľnohospodárstvo Miroslav Štefček. Členovia SPPK sa pred médiami nehádžu na 

ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp. vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a slušní výrobcovia potravín, ktorí chcú byť 

relevantnými partnermi na odborne vedený dialóg. Práve preto už viac ako mesiac od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti 

slušne čakajú na oficiálnu odpoveď Igora Matoviča, jeho osobnú intervenciu a zhodnotenie, akým spôsobom vlastne 

funguje/resp. nefunguje vedenie MPRV SR. Zároveň ho opätovne vyzvali na spoločné rokovanie.  

„Spoliehali sme sa, že príde pozitívna zmena, ale tá, bohužiaľ, v našom rezorte nenastala. Slovenskí poľnohospodári a 

potravinári však už viac čakať nevedia a nechcú. Frázy o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len 

prázdnymi sľubmi a už im neveríme“, dodal podpredseda SPPK pre potravinárstvo Marián Šolty.  

Členovia SPPK sú pripravení svoj názor na súčasný stav odvetvia aj verejne prezentovať. Chcú sa totiž spotrebiteľom a 

svojim nasledovníkom aj o pár desiatok rokov pozrieť hrdo do očí a povedať im, že sa snažili o reštart odvetvia všetkými 

slušnými a zákonnými prostriedkami.  

 

Signatári listu:  

 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Slovenský mliekarenský zväz Združenie pestovateľov obilnín Slovenská spoločnosť 

mlynárov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo Únia 

hydinárov Slovenska Slovenská holsteinská asociácia Ovocinárska únia Slovenska Zväz zeleninárov a zemiakarov 

Slovenska Slovenský zväz olejninárov Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a 

obchodných spoločností Slovenský konzervárenský zväz Slovenské združenie výrobcov piva a sladu Združenie výrobcov 

liehu a liehovín na Slovensku  

 

 

 
  

Ako ľudia SNS vyvádzali peniaze z národného výstaviska: cez rezanie stromov, 
gastroprívesy a delenie stavebných zákaziek 

24.11.2020      dennikn.sk ~ Vladimír Šnídl ~ Rubrika: Ekonomika ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 

24.11.2020 13:28 ~ RU za deň: 48 649 ~ Dosah: 30 420 243 ~ Vydavateľ: N Press, s.r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 

1 563,39 € ~ GRP: 1,06  

Príbeh nitrianskeho výstaviska by mohlo slúžiť ako dobrý argument všetkým, ktorí tvrdia, že štát by mal na Slovensku vlastniť 

čo najmenej podnikov. Slávny Agrokomplex bol v rokoch 2016 a 2020 lénom Dankovej SNS. 

 

Súčasný minister Ján Mičovský (OĽaNO) dal v utorok zverejniť informácie, podľa ktorých Agrokomplex slúžil zvlášť v 

poslednej etape minulej vlády na vyvádzanie verejných peňazí na účty súkromných firiem. 

 

„Agrokomplex je ukážka úpadku prosperujúceho podniku. Obrovské prostriedky, ktoré doň boli 

 

vložené, prišli navnivoč. Mechanizmy boli nastavené tak, aby sa peniaze mohli čerpať do poslednej chvíle,“ poznamenal 

Mičovský. 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva si k týmto zisteniam zvolalo tlačovku, na ktorej vystúpil vedúci protikorupčného oddelenia 

jeho rezortu Adrián Macko a súčasný riaditeľ výstaviska Róbert Kanás. Mičovský novinárom oznámil, že podali na políciu 

viacero podnetov v súvislosti so zákazkami, ktoré Agrokomplex podpisoval za minulej éry. 

 

Ukázali aj podrobnosti o tom, akým spôsobom vyvádzanie peňazí prebiehalo. „Národné výstavisko“, ako ho pomenovala 
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SNS, predovšetkým rozbehlo viacero veľkorysých stavebných projektov, pri ktorých delilo zákazky tak, aby nemuselo robiť 

riadne súťaže. 

 

Štátna firma Agrokomplex, za SNS premenovaná na „Národné výstavisko Agrokomplex“, ovláda rozsiahly areál v širšom 

centre Nitry. Foto – Agrokomplex 

Okrem toho si najímalo súkromné firmy na služby, ktoré zamestnanci vedeli urobiť aj sami – napríklad na bezpečnostné 

orezy stromov. A tiež sa kupovali za desiatky tisíc „hračky“, ako boli gastroprívesy, ktoré výstavisko takmer nevyužívalo. 

 

Výsledkom je, že Agrokomplex skončil bez peňazí a zadlžený, a to v čase, keď vzhľadom na pandémiu bolo výstavníctvo 

úplne utlmené. „Výstavníctvo patrí k najviac zasiahnutým odvetviam. Máme takmer nulové príjmy,“ povedal súčasný riaditeľ 

Kanás. 

 

SNS a jej ľudia 

 

Najprv osoby a obsadenie: počas minulej éry za výstavisko zodpovedalo ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré oficiálne 

viedla politička SNS Gabriela Matečná. 

 

Na jeho fungovanie mal vplyv bývalý šéf sekcie potravinárstva a obchodu Milan Lapšanský, ktorý sa podľa zistenia Plus 7 dní 

zúčastňoval aj pracovných porád Agrokomplexu. Lapšanský vo voľbách 2020 kandidoval za SNS do parlamentu a po 

odchode z ministerstva sa stal výkonným riaditeľom Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. 

 

Neformálny vplyv si na výstavisku udržiavala poslankyňa SNS z Nitry Eva Antošová, ktorá bola šéfka parlamentného výboru 

pre poľnohospodárstvo – jej dcéra Natália urobila v podniku rýchlu kariéru. 

 

Samotná SNS utorkovú tlačovku Mičovského odmietla komentovať s tým, že ide podľa nej o účelové politické vyhlásenia. 

„Nedisponujeme žiadnymi relevantnými ani oficiálnymi informáciami o predmetnej záležitosti. Detaily vám zodpovie bývalé 

vedenie. Bolo by minimálne etické, aby minister Mičovský dal aspoň priestor sa svojim predchodcom vyjadriť a nahliadnuť do 

dokladov skôr, než ich odsúdi v priamom prenose,“ reagovala SNS. 

 

Šéf sekcie potravinárstva Lapšanský bol kľúčovým človekom na presadenie Dankovho odvodu na obchodné reťazce, ktorý 

po zásahu Európskej komisie zrušili. Foto – TASR 

 

Riaditeľ na kandidátke SNS 

 

A napokon je potrebné spomenúť riaditeľov podniku. Do konca roku 2017 viedol Agrokomplex člen SNS Mário Dinga, za 

ktorého pôsobenia sa podpísali prvé veľké stavebné projekty. 

 

Podľa Mičovského malo výstavisko pri jeho odchode ešte dosť peňazí, pričom hlavný „klondike“ nastal za riaditeľa Branislava 

Borsuka, ktorý do čela Agrokomplexu prišiel priamo z Lapšanského sekcie na ministerstve. 

 

Aj Borsuk bol na kandidátke SNS vo voľbách 2020. Po nástupe Mičovského sa pokúsil oddialiť svoje odvolanie tým, že „sa 

hodil na PN“. Nakoniec si však prišiel prevziať odvolací dekrét. 

 

Dlhodobo práceneschopný bol po voľbách aj Borsukov bývalý šéf na sekcii potravinárstva Lapšanský, ktorý na ministerstve 

skončil až v septembri tohto roka. 

 

V lete 2020 sa novým riaditeľom Agrokomplexu napokon stal Róbert Kanás, ktorý ešte v prvých rozhovoroch dával najavo, že 

správy o šafárení SNS sú pre neho len „článkami z médií“. 

 

Tento utorok už sekundoval na tlačovke ministrovi Mičovskému a uznal, že po svojich predchodcoch našiel v podniku 

„morálnu krízu“. 

 

Hlavným ťahákom štátneho výstaviska je každoročná letná výstava Agrokomplex, ktorú pred pandémiou navštevovali aj 

najvyšší ústavní činitelia. Na fotke vtedajší riaditeľ Borsuk, ministerka Matečná a premiér Pellegrini otvárajú Agrokomplex 

2019. Foto – TASR 

 

Delenie zákaziek 
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A teraz druhá strana: kto vlastne na zákazkách, ktoré podpisovali ľudia blízki SNS, zarábal? 

 

Ministerstvo ich mená zverejniť nechcelo, keďže prípadom sa zaoberá nitrianska NAKA. Denníku N sa však mená niektorých 

z nich podarilo získať z iných zdrojov. 

 

Agrokomplex už na jar tohto roku dostal pokutu od Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) za to, že rozdelil rekonštrukciu 

jednej zo svojich budov na tri rôzne zákazky. 

 

Všetky tri zmluvy sa zmestili pod limit 180-tisíc eur, vďaka čomu mohlo štátne výstavisko podpísať zmluvy bez reálnej súťaže 

len na základe takzvaného prieskumu trhu. Tieto zákazky boli rozdelené medzi nasledujúce tri firmy: 

 

Firmu JIPO SK Beladice rodiny Puhákovcov, ktorá vymenila presklené fasády za 68-tisíc eur. 

Firmu MOLIDO z Blhoviec, vlastnenú maďarským podnikateľom Tiborom Zsoltom Hendrem, ktorá vymenilo obklady stien, 

dvere a zárubne za 69-tisíc eur. 

A len o pár stoviek eur podliezla hraničných 180-tisíc eur zmluva pre firmu AB – Stav, ktorá dodala stavebné rekonštrukcie a 

rekonštrukcie jej vykurovania. 

 

Veľký neformálny vplyv si v Agrokomplexe udržiavala poslankyňa SNS Eva Antošová, ktorá viedla nitriansku organizáciu 

strany. Foto – TASR 

 

Človek blízky Mostu-Híd 

 

Práve tretia spomínaná firma AB – Stav z Malého Cetína bola v posledných rokoch úspešná aj v mnohých iných projektoch. 

Jej majiteľ má blízko k bývalému koaličnému partnerovi SNS, strane Most-Híd. 

 

O intenzívnej spolupráci Agrokomplexu s touto firmou informovali Aktuality.sk už koncom minulého roka. Novinári vtedy zistili, 

že spolumajiteľ Alexander Borbély daroval strane Bélu Bugára pred desiatimi rokmi 10-tisíc eur. A vo firme podľa ich zistení 

pracoval aj regionálny šéf Mosta-Híd v Nitrianskom okrese Arnold Mikle. 

 

Spolumajiteľ Borbély nekomentoval, prečo je taký úspešný v štátnej firme. „Ja vám nie som povinný nič vysvetľovať. My 

pôsobíme na trhu už skoro 30 rokov. Viete, koľko nás to stálo úsilia, aby sme prežili tak dlho?“ uviedol pre Aktuality. 

 

Nominant SNS Borsuk podpisoval zmluvy s firmou AB – Stav dokonca aj v čase, keď mu bolo jasné, že onedlho vo funkcii 

skončí. Dva kontrakty na celkovo 160-tisíc eur s ňou výstavisko uzavrelo až 6. marca, teda niekoľko dní po voľbách, v ktorých 

SNS vypadla z parlamentu. 

 

Išlo o zmluvu na rekonštrukciu podláh v pavilóne K a zmluvu na rekonštrukciu a výstavbu spevnených plôch. Druhú zmluvu 

ešte ten istý mesiac Borsuk a Borbély ukončili pre pandémiu. 

 

Za minulý i tento rok získala Borbélyho firma od Agrokomplexu sedem zmlúv v celkovom objeme vyše 740-tisíc eur. Všetky 

sa zmestili pod hraničných 180-tisíc eur, vďaka čomu nemusela o tieto zákazky reálne súťažiť s konkurenciou. 

 

Amfiteáter za 400-tisíc 

 

O tom, že Agrokomplex pre veľké stavebné zákazky môže skončiť v dlhoch, písal Denník N už v marci 2017, keď podnik 

viedol ešte prvý riaditeľ z SNS Dinga. Matečnej ministerstvo tieto upozornenia ignorovalo, naopak, umožnilo jeho nástupcovi 

Borsukovi, aby sa tento proces ešte viac akceleroval. 

 

Z éry Dingu pochádza napríklad objednávka opravy a údržby zhoreného amfiteátra, ktorý sa nachádza v areáli výstaviska. Za 

ňu dostal Agrokomplex aj vôbec najvyššiu pokutu od ÚVO z obdobia tretej vlády Smeru – v objeme prevyšujúcom 20-tisíc 

eur. 

 

Túto zákazku vyhrala firma Dikta Plus nitrianskej podnikateľky Dagmar Smutnej. Pôvodne táto firma vyhrala túto zákazku s 

cenou 368-tisíc eur, no dodatkami jej výstavisko cenu zvýšilo na 409-tisíc eur. 

 

Amfiteater na výstavisku Agrokomplex, ktorý nechal bývalý riaditeľ Dinga z rekonštruovať za viac než 400-tisíc. Foto – 

Agrokomplex 
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„Matovičovci nestrašia,“ 

 

Mičovského vedenie konkrétne firmy menovať nechcelo, potvrdilo len toľko, že obľúbeným „modusom operandi“ boli práve 

stavebné zákazky a ich účelové delenie. 

 

Šéf protikorupčného oddelenia Macko spomenul príklad s rekonštrukciou vstupnej brány za viac než polmilióna eur. Tento 

projekt rozdelili dokonca na päť častí. „V jednej zákazke napríklad Agrokomplex obstaral stavebné práce, v druhej materiál,“ 

povedal Macko. 

 

Iným príbehom bolo najímanie si súkromníkov na zbytočné práce. Napríklad bezpečnostné orezy stromov v areáli výstaviska 

si mohlo výstavisko robiť vo vlastnej réžii, keďže zamestnáva viac než 150 ľudí. Miesto toho si najalo externú firmu za 70-

tisíc. 

 

„Je to, ako keby ste si kúpili maloktraktor na oranie záhrady a potom na to zavoláte suseda,“ poznamenal Macko. 

 

V neposlednom rade: Agromoplex podľa neho zbytočne nakúpil dva gastroprívesy v celkovej hodnote viac než 60-tisíc eur. 

Jeden podľa Macka bol v prevádzke len párkrát a vyrobil ďalšiu stratu, ďalší nepoužili ani raz. 

 

Ministerstvo dodalo, že v Agrokomplexe zistili až 56 rôznych pochybení, ktoré odovzdali polícii. „Občas počúvam názory, že 

realita nemôže byť až taká zlá, akou ľudí strašia Matovičovci. Čo sme zistili však dokazuje, že je to ešte horšie,“ povedal 

Mičovský. 

 

https://e.dennikn.sk/2156576/ako-ludia-sns-vyvadzali-peniaze-z-narodneho-vystaviska-cez-rezanie-stromov-gastroprivesy-a-

delenie-stavebnych-zakaziek/ 

 
 
  

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 
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Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,  

uplynuli necelé dva mesiace a slovenskí poľnohospodári a potravinári sa na Vás znovu obracajú so žiadosťou o pomoc o 

riešenie nezdravého stavu sektora tentokrát formou otvoreného listu. Podpísali ho zástupcovia slovenských chovateľov 

hovädzieho dobytka, dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní 

predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov denne zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych 

výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu.  

Aj napriek obrovskému množstvu problémov sú to práve oni, ktorí sa všemožne snažia udržať tú žalostne nízku úroveň 

potravinovej sebestačnosti krajiny, ktorú poznačil roky trvajúci úpadok slovenského agropotravinárskeho sektora a 

vyľudňovanie vidieka spôsobeného spriemyselnením našej donedávna vidieckej krajiny.  

 

Vážený pán premiér,  

 

otvoreným listom sa na Vás teda obracia väčšina skutočných slovenských poľnohospodárov a potravinárov.  

Obracajú sa na Vás majitelia poľnohospodárskych podnikov, samostatne hospodáriaci roľníci, predsedovia 

poľnohospodárskych družstiev, vedenie obchodných spoločností, medzi nimi mladí manažéri, starší a aj aktívni dôchodcovia. 

Situácia, žiaľ, dospela do takej kritickej podoby, že sme nútení Vám v krátkom čase písať už tretí list a žiadať Vás o zásah.  

Navyše, dnes tak robíme už v čase vyhlásenej štrajkovej pohotovosti.  

Uvedomujeme si, že v tomto  

 

Ďalší list predsedovi vlády  

SR Igorovi Matovičovi  

 

Slovenskí chovatelia dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní 

predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov denne zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych 

výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu, píšu predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi otvorený list. 

Ani nie po dvoch mesiacoch sa na premiéra obracajú znovu, opäť so žiadosťou o pomoc pri riešení nezdravého stavu 

https://e.dennikn.sk/2156576/ako-ludia-sns-vyvadzali-peniaze-z-narodneho-vystaviska-cez-rezanie-stromov-gastroprivesy-a-delenie-stavebnych-zakaziek/
https://e.dennikn.sk/2156576/ako-ludia-sns-vyvadzali-peniaze-z-narodneho-vystaviska-cez-rezanie-stromov-gastroprivesy-a-delenie-stavebnych-zakaziek/
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agropotravinárskeho sektora.  

Dnes tak robia už v stave štrajkovej pohotovosti, ktorú vyhlásili začiatkom októbra počas Valného zhromaždenia Slovenskej 

poľnohospodárskej a potravinárskej komory.  

 

Tri listy  

 

Prvý list – Výzvu za slovenskú pôdu - adresovali poľnohospodári a potravinári predsedovi vlády SR 10.  

septembra. Výzvu podpísalo takmer 700 významných slovenských poľnohospodárskych podnikov. Upozornili v nej na svoj 

zásadný nesúhlas so spôsobom zmeny nájmu za poľnohospodársku náročnom období je priorita štátu v ochrane zdravia 

ľudí. Ochrana zdravia a záchrana ekonomiky musia byť na prvom mieste. Neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky je však aj 

agropotravinársky sektor a výroba lokálnych potravín.  

Ako je už niekoľko týždňov verejne známe, kritizujeme, že súčasné vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR neprináša systémové riešenia. Práve naopak, svojimi nekoncepčnými a neodbornými krokmi zvyšuje napätie v 

sektore. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a naďalej si za ním stojíme.  

Naše presvedčenie sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli sme k nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za 

osem mesiacov od nástupu do funkcie. Chýba nám akákoľvek na faktoch a odbornosti založená vecná a konštruktívna 

diskusia. Absentuje akákoľvek koncepcia sektora a vidieka ako takého. Bohužiaľ musíme konštatovať, že vízia ministerstva 

je postavená len na akejsi vysnívanej predstave, ktorá s reálnymi potrebami krajiny a konkurencieschopného 

agropotravinárstva má len málo spoločného. Prejavuje sa obrovský deficit reálneho poznania skutočnej agropotravinárskej 

praxe v európskom a globálnom rozmere.  

Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých veľkých a dobrých malých poľnohospodároch. V tejto súvislosti je ale 

najväčším paradoxom to, že neprinieslo za 8 mesiacov ani jedno reálne riešenie pre malých poľnohospodárov. V časoch, 

keď európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike, my len naoko 

rozbiehame pôdu a určením jeho výšky. Premiéra a ďalších oslovených politikov žiadali o spustenie verejnej odbornej 

diskusie o nájme poľnohospodárskych pozemkov a jeho trhovej hodnote s cieľom nastoliť spravodlivejšie podmienky.  

Druhý list dostal Igor Matovič 29.  

septembra. Výrobcovia potravín ho upozornili na kritickú situáciu v agropotravinárskom odvetví, nekoncepčné kroky ministra 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského a absentovanie odborného dialógu medzi ministerstvom a 

poľnohospodármi a potravinármi. V liste ho vyzvali na osobné riešenie situácie a spoločné rokovanie s poľnohospodármi a 

potravinármi.  

Poľnohospodárske a potravinárske zväzy, ktoré sú združené v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore, píšu 

premiérovi do tretice.  

Otvorený list odovzdali na Úrade vlády 18. novembra, ale už v stave vyhlásenej štrajkovej pohotovosti.  

„Na jednej strane si uvedomujeme, že v tomto náročnom období je priorita štátu v ochrane zdravia ľudí. Ochrana zdravia a 

záchrana ekonomiky musia byť na prvom mieste. Na strane spoločnú diskusiu. Plán obnovy EÚ a tzv. covidové peniaze? Aj o 

nich môžu slovenskí poľnohospodári a potravinári len snívať, rovnako ako aj o navýšení počtu adresných foriem povolených 

štátnych pomocí. Čerešničkou na torte sú pripravované zásadné zmeny v pôdnej legislatíve.  

Zmeny prichádzajú častokrát v extrémne krátkej dobe v skrátenom legislatívnom konaní. Sú založené na pocitoch a nie na 

faktoch. Rovnako je absolútne neriešená aj situácia okolo zmluvných vzťahov so Slovenským pozemkovým fondom. Chýba 

nám vzájomné sa pochopenie dvoch rezortov - pôdohospodárstva a životného prostredia. V poslednej dobe Ministerstvo 

životného prostredia SR pripravuje legislatívne zmeny, ktoré majú zásadný ekonomický dopad na agropotravinárstvo. Žiaľ, 

absentuje primeraná reakcia nášho rezortu. V tejto súvislosti musíme upozorniť aj na fakt, že už teraz žiadajú obchodné 

reťazce znížiť nákupné ceny pre budúci rok, a to pri zvýšených nákladoch na spracovanie produktov.  

Tak, ako zaspali všetky predchádzajúce vlády a falošne deklarovali záujem o zvyšovanie potravinovej sebestačnosti, tak 

obdobným smerom postupuje aj súčasné vedenie MPRV SR. Korektne musíme doplniť, že ho neviníme za stav v sektore do 

marca 2020, ale za fatálnu nečinnosť, resp. druhej však neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky je aj agropotravinársky sektor a 

výroba lokálnych potravín.  

Aj v týchto náročných časoch preto naďalej trváme na tom, že rezortný minister nie je pre odvetvie garantom konštruktívnych 

zmien a oživenia agropotravinárstva. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a stále si za ním stojíme“, uviedol predseda 

Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.  

Presvedčenie slovenských chovateľov, pestovateľov a potravinárov – signatárov listu - sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli k 

nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za osem mesiacov od nástupu ministra do funkcie.  

„Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých veľkých a dobrých malých poľnohospodároch. V tejto súvislosti je ale 

najväčším paradoxom to, že neprinieslo za 8 mesiacov ani jedno reálne riešenie pre malých poľnohospodárov. V časoch, 

keď európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike, my len naoko 

rozbiehame spoločnú diskusiu. Plán obnovy EÚ a tzv. covidové peniaze? Aj o nich môžu slovenskí poľnohospodári 

nekoncepčné kroky po marci 2020. A rovnako aj za vyhrotenie názorov medzi poľnohospodármi a potravinármi a jednotlivými 

samosprávami, ktoré vedenie ministerstva svojimi nešťastnými výrokmi spôsobilo. Nečudujeme sa, že za tejto situácie odišla 
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časť kľúčových ľudí na čele s generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Vedenie ministerstva sa nestalo 

garantom zmien a ozdravného procesu slovenského agropotravinárstva.  

 

Vážený pán premiér,  

 

ako sme už v úvode spomenuli, pred viac ako mesiacom sme vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Členovia SPPK sa pred 

médiami nehádžu na ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp.  

vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a slušní výrobcovia potravín, ktorí chcú byť relevantnými partnermi na odborne vedený 

dialóg. Práve preto už viac ako mesiac od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti slušne čakáme na Vašu odpoveď, osobnú 

intervenciu a zhodnotenie, akým spôsobom vlastne funguje/resp. nefunguje vedenie MPRV SR.  

Rovnako Vás zdvorilo opätovne žiadame aj o určenie termínu nášho vzájomného rokovania, na ktorom by sme diskutovali o 

stave agropotravinárstva a návrhoch na jeho riešenie.  

a potravinári len snívať, rovnako ako aj o navýšení počtu adresných foriem povolených štátnych pomocí.  

Čerešničkou na torte sú pripravované zásadné zmeny v pôdnej legislatíve“, vymenováva dôvody stupňujúcej sa 

nespokojnosti podpredseda SPPK pre poľnohospodárstvo Miroslav Štefček. Členovia SPPK sa pred médiami nehádžu na 

ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp. vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a slušní výrobcovia potravín, ktorí chcú byť 

relevantnými partnermi na odborne vedený dialóg. Práve preto už viac ako mesiac od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti 

slušne čakajú na oficiálnu odpoveď Igora Matoviča, jeho osobnú intervenciu a zhodnotenie, akým spôsobom vlastne 

funguje/resp. nefunguje vedenie MPRV SR. Zároveň ho opätovne vyzvali na spoločné rokovanie.  

„Spoliehali sme sa, že príde pozitívna zmena, ale tá, bohužiaľ, v našom rezorte nenastala. Slovenskí poľnohospodári a 

potravinári však už viac čakať nevedia a nechcú. Frázy o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len 

prázdnymi sľubmi a už im neveríme“, dodal podpredseda SPPK pre potravinárstvo Marián Šolty.  

Spoliehali sme sa, že príde pozitívna zmena, ale tá, bohužiaľ, v našom rezorte nenastala. Slovenskí poľnohospodári a 

potravinári však už viac čakať nevedia a nechcú. Frázy o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len 

prázdnymi sľubmi a už im neveríme.  

Sme pripravení náš názor na súčasný stav odvetvia aj verejne prezentovať. Chceme sa totiž našim spotrebiteľom a našim 

nasledovníkom aj o pár desiatok rokov pozrieť hrdo do očí a povedať im, že sme sa snažili o reštart odvetvia všetkými 

slušnými a zákonnými prostriedkami.  

Sme odhodlaní naďalej podržať národ a vyrábať pre nich zdravé a bezpečné potraviny. Sme však pripravení dokázať im i 

našu spolupatričnosť a vzťah k hodnotám aj prostredníctvom verejného protestu, pokiaľ k tomu budeme nečinnosťou 

ministerstva prinútení. Chceme dokázať a ukázať, že slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo má byť skutočným 

strategickým odvetvím štátu.  

Za Vašu odpoveď ďakujeme!  

 

S úctou a v mene signatárov listu  

Emil Macho, predseda SPPK Signatári listu:  

 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Slovenský mliekarenský zväz Združenie pestovateľov obilnín Slovenská spoločnosť 

mlynárov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo Únia 

hydinárov Slovenska Slovenská holsteinská asociácia Ovocinárska únia Slovenska Zväz zeleninárov a zemiakarov 

Slovenska Slovenský zväz olejninárov Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a 

obchodných spoločností Slovenský konzervárenský zväz Slovenské združenie výrobcov piva a sladu Združenie výrobcov 

liehu a liehovín na Slovensku Členovia SPPK sú pripravení svoj názor na súčasný stav odvetvia aj verejne prezentovať. Chcú 

sa totiž spotrebiteľom a svojim nasledovníkom aj o pár desiatok rokov pozrieť hrdo do očí a povedať im, že sa snažili o reštart 

odvetvia všetkými slušnými a zákonnými prostriedkami.  

 

Signatári listu:  

 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Slovenský mliekarenský zväz Združenie pestovateľov obilnín Slovenská spoločnosť 

mlynárov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo Únia 

hydinárov Slovenska Slovenská holsteinská asociácia Ovocinárska únia Slovenska Zväz zeleninárov a zemiakarov 

Slovenska Slovenský zväz olejninárov Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a 

obchodných spoločností Slovenský konzervárenský zväz Slovenské združenie výrobcov piva a sladu Združenie výrobcov 

liehu a liehovín  
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Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,  

uplynuli necelé dva mesiace a slovenskí poľnohospodári a potravinári sa na Vás znovu obracajú so žiadosťou o pomoc o 

riešenie nezdravého stavu sektora tentokrát formou otvoreného listu. Podpísali ho zástupcovia slovenských chovateľov 

hovädzieho dobytka, dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní 

predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov denne zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych 

výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu.  

Aj napriek obrovskému množstvu problémov sú to práve oni, ktorí sa všemožne snažia udržať tú žalostne nízku úroveň 

potravinovej sebestačnosti krajiny, ktorú poznačil roky trvajúci úpadok slovenského agropotravinárskeho sektora a 

vyľudňovanie vidieka spôsobeného spriemyselnením našej donedávna vidieckej krajiny.  

 

Vážený pán premiér,  

 

otvoreným listom sa na Vás teda obracia väčšina skutočných slovenských poľnohospodárov a potravinárov.  

Obracajú sa na Vás majitelia poľnohospodárskych podnikov, samostatne hospodáriaci roľníci, predsedovia 

poľnohospodárskych družstiev, vedenie obchodných spoločností, medzi nimi mladí manažéri, starší a aj aktívni dôchodcovia. 

Situácia, žiaľ, dospela do takej kritickej podoby, že sme nútení Vám v krátkom čase písať už tretí list a žiadať Vás o zásah.  

Navyše, dnes tak robíme už v čase vyhlásenej štrajkovej pohotovosti.  

Uvedomujeme si, že v tomto náročnom období je priorita štátu v ochrane zdravia ľudí. Ochrana zdravia a záchrana 

ekonomiky musia byť na prvom mieste. Neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky je však aj agropotravinársky sektor a výroba 

lokálnych potravín.  

Ako je už niekoľko týždňov verejne známe, kritizujeme, že súčasné vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR neprináša systémové riešenia. Práve naopak, svojimi nekoncepčnými a neodbornými krokmi zvyšuje napätie v 

sektore. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a naďalej si za ním stojíme.  

Naše presvedčenie sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli sme k nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za 

osem mesiacov od nástupu do funkcie. Chýba nám akákoľvek na faktoch a odbornosti založená vecná a konštruktívna 

diskusia. Absentuje akákoľvek koncepcia sektora a vidieka ako takého. Bohužiaľ musíme konštatovať, že vízia ministerstva 

je postavená len na akejsi vysnívanej predstave, ktorá s reálnymi potrebami krajiny a konkurencieschopného 

agropotravinárstva má len málo spoločného. Prejavuje sa obrovský deficit reálneho poznania skutočnej agropotravinárskej 

praxe v európskom a globálnom rozmere.  

Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých veľkých a dobrých malých poľnohospodároch. V tejto súvislosti je ale 

najväčším paradoxom to, že neprinieslo za 8 mesiacov ani jedno reálne riešenie pre malých poľnohospodárov. V časoch, 

keď európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike, my len naoko 

rozbiehame spoločnú diskusiu. Plán obnovy EÚ a tzv. covidové peniaze? Aj o nich môžu slovenskí poľnohospodári a 

potravinári len snívať, rovnako ako aj o navýšení počtu adresných foriem povolených štátnych pomocí. Čerešničkou na torte 

sú pripravované zásadné zmeny v pôdnej legislatíve.  

Zmeny prichádzajú častokrát v extrémne krátkej dobe v skrátenom legislatívnom konaní. Sú založené na pocitoch a nie na 

faktoch. Rovnako je absolútne neriešená aj situácia okolo zmluvných vzťahov so Slovenským pozemkovým fondom. Chýba 

nám vzájomné sa pochopenie dvoch rezortov - pôdohospodárstva a životného prostredia. V poslednej dobe Ministerstvo 

životného prostredia SR pripravuje legislatívne zmeny, ktoré majú zásadný ekonomický dopad na agropotravinárstvo. Žiaľ, 

absentuje primeraná reakcia nášho rezortu. V tejto súvislosti musíme upozorniť aj na fakt, že už teraz žiadajú obchodné 

reťazce znížiť nákupné ceny pre budúci rok, a to pri zvýšených nákladoch na spracovanie produktov.  

Tak, ako zaspali všetky predchádzajúce vlády a falošne deklarovali záujem o zvyšovanie potravinovej sebestačnosti, tak 

obdobným smerom postupuje aj súčasné vedenie MPRV SR. Korektne musíme doplniť, že ho neviníme za stav v sektore do 

marca 2020, ale za fatálnu nečinnosť, resp. nekoncepčné kroky po marci 2020. A rovnako aj za vyhrotenie názorov medzi 

poľnohospodármi a potravinármi a jednotlivými samosprávami, ktoré vedenie ministerstva svojimi nešťastnými výrokmi 

spôsobilo. Nečudujeme sa, že za tejto situácie odišla časť kľúčových ľudí na čele s generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej 

platobnej agentúry. Vedenie ministerstva sa nestalo garantom zmien a ozdravného procesu slovenského agropotravinárstva.  

 

Vážený pán premiér,  

 

ako sme už v úvode spomenuli, pred viac ako mesiacom sme vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Členovia SPPK sa pred 

médiami nehádžu na ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp.  

vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a slušní výrobcovia potravín, ktorí chcú byť relevantnými partnermi na odborne vedený 

dialóg. Práve preto už viac ako mesiac od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti slušne čakáme na Vašu odpoveď, osobnú 
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intervenciu a zhodnotenie, akým spôsobom vlastne funguje/resp. nefunguje vedenie MPRV SR.  

Rovnako Vás zdvorilo opätovne žiadame aj o určenie termínu nášho vzájomného rokovania, na ktorom by sme diskutovali o 

stave agropotravinárstva a návrhoch na jeho riešenie.  

Spoliehali sme sa, že príde pozitívna zmena, ale tá, bohužiaľ, v našom rezorte nenastala. Slovenskí poľnohospodári a 

potravinári však už viac čakať nevedia a nechcú. Frázy o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len 

prázdnymi sľubmi a už im neveríme.  

Sme pripravení náš názor na súčasný stav odvetvia aj verejne prezentovať. Chceme sa totiž našim spotrebiteľom a našim 

nasledovníkom aj o pár desiatok rokov pozrieť hrdo do očí a povedať im, že sme sa snažili o reštart odvetvia všetkými 

slušnými a zákonnými prostriedkami.  

Sme odhodlaní naďalej podržať národ a vyrábať pre nich zdravé a bezpečné potraviny. Sme však pripravení dokázať im i 

našu spolupatričnosť a vzťah k hodnotám aj prostredníctvom verejného protestu, pokiaľ k tomu budeme nečinnosťou 

ministerstva prinútení. Chceme dokázať a ukázať, že slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo má byť skutočným 

strategickým odvetvím štátu.  

Za Vašu odpoveď ďakujeme!  

 

S úctou a v mene signatárov listu  

Emil Macho, predseda SPPK Signatári listu:  

 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Slovenský mliekarenský zväz Združenie pestovateľov obilnín Slovenská spoločnosť 

mlynárov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo Únia 

hydinárov Slovenska Slovenská holsteinská asociácia Ovocinárska únia Slovenska Zväz zeleninárov a zemiakarov 

Slovenska Slovenský zväz olejninárov Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a 

obchodných spoločností Slovenský konzervárenský zväz Slovenské združenie výrobcov piva a sladu Združenie výrobcov 

liehu a liehovín na Slovensku  

 

Ďalší list predsedovi vlády  

SR Igorovi Matovičovi  

 

Slovenskí chovatelia dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní 

predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov denne zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych 

výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu, píšu predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi otvorený list. 

Ani nie po dvoch mesiacoch sa na premiéra obracajú znovu, opäť so žiadosťou o pomoc pri riešení nezdravého stavu 

agropotravinárskeho sektora.  

Dnes tak robia už v stave štrajkovej pohotovosti, ktorú vyhlásili začiatkom októbra počas Valného zhromaždenia Slovenskej 

poľnohospodárskej a potravinárskej komory.  

 

Tri listy  

 

Prvý list – Výzvu za slovenskú pôdu - adresovali poľnohospodári a potravinári predsedovi vlády SR 10.  

septembra. Výzvu podpísalo takmer 700 významných slovenských poľnohospodárskych podnikov. Upozornili v nej na svoj 

zásadný nesúhlas so spôsobom zmeny nájmu za poľnohospodársku pôdu a určením jeho výšky. Premiéra a ďalších 

oslovených politikov žiadali o spustenie verejnej odbornej diskusie o nájme poľnohospodárskych pozemkov a jeho trhovej 

hodnote s cieľom nastoliť spravodlivejšie podmienky.  

Druhý list dostal Igor Matovič 29.  

septembra. Výrobcovia potravín ho upozornili na kritickú situáciu v agropotravinárskom odvetví, nekoncepčné kroky ministra 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského a absentovanie odborného dialógu medzi ministerstvom a 

poľnohospodármi a potravinármi. V liste ho vyzvali na osobné riešenie situácie a spoločné rokovanie s poľnohospodármi a 

potravinármi.  

Poľnohospodárske a potravinárske zväzy, ktoré sú združené v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore, píšu 

premiérovi do tretice.  

Otvorený list odovzdali na Úrade vlády 18. novembra, ale už v stave vyhlásenej štrajkovej pohotovosti.  

„Na jednej strane si uvedomujeme, že v tomto náročnom období je priorita štátu v ochrane zdravia ľudí. Ochrana zdravia a 

záchrana ekonomiky musia byť na prvom mieste. Na strane druhej však neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky je aj 

agropotravinársky sektor a výroba lokálnych potravín.  

Aj v týchto náročných časoch preto naďalej trváme na tom, že rezortný minister nie je pre odvetvie garantom konštruktívnych 

zmien a oživenia agropotravinárstva. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a stále si za ním stojíme“, uviedol predseda 

Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.  

Presvedčenie slovenských chovateľov, pestovateľov a potravinárov – signatárov listu - sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli k 
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nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za osem mesiacov od nástupu ministra do funkcie.  

„Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých veľkých a dobrých malých poľnohospodároch. V tejto súvislosti je ale 

najväčším paradoxom to, že neprinieslo za 8 mesiacov ani jedno reálne riešenie pre malých poľnohospodárov. V časoch, 

keď európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike, my len naoko 

rozbiehame spoločnú diskusiu. Plán obnovy EÚ a tzv. covidové peniaze? Aj o nich môžu slovenskí poľnohospodári a 

potravinári len snívať, rovnako ako aj o navýšení počtu adresných foriem povolených štátnych pomocí.  

Čerešničkou na torte sú pripravované zásadné zmeny v pôdnej legislatíve“, vymenováva dôvody stupňujúcej sa 

nespokojnosti podpredseda SPPK pre poľnohospodárstvo Miroslav Štefček. Členovia SPPK sa pred médiami nehádžu na 

ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp. vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a slušní výrobcovia potravín, ktorí chcú byť 

relevantnými partnermi na odborne vedený dialóg. Práve preto už viac ako mesiac od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti 

slušne čakajú na oficiálnu odpoveď Igora Matoviča, jeho osobnú intervenciu a zhodnotenie, akým spôsobom vlastne 

funguje/resp. nefunguje vedenie MPRV SR. Zároveň ho opätovne vyzvali na spoločné rokovanie.  

„Spoliehali sme sa, že príde pozitívna zmena, ale tá, bohužiaľ, v našom rezorte nenastala. Slovenskí poľnohospodári a 

potravinári však už viac čakať nevedia a nechcú. Frázy o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len 

prázdnymi sľubmi a už im neveríme“, dodal podpredseda SPPK pre potravinárstvo Marián Šolty.  

Členovia SPPK sú pripravení svoj názor na súčasný stav odvetvia aj verejne prezentovať. Chcú sa totiž spotrebiteľom a 

svojim nasledovníkom aj o pár desiatok rokov pozrieť hrdo do očí a povedať im, že sa snažili o reštart odvetvia všetkými 

slušnými a zákonnými prostriedkami.  

 

Signatári listu:  

 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Slovenský mliekarenský zväz Združenie pestovateľov obilnín Slovenská spoločnosť 

mlynárov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo Únia 

hydinárov Slovenska Slovenská holsteinská asociácia Ovocinárska únia Slovenska Zväz zeleninárov a zemiakarov 

Slovenska Slovenský zväz olejninárov Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a 

obchodných spoločností Slovenský konzervárenský zväz Slovenské združenie výrobcov piva a sladu Združenie výrobcov 

liehu a liehovín na Slovensku  
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€  

uplynuli necelé dva mesiace a slovenskí poľnohospodári a potravinári sa na Vás znovu obracajú so žiadosťou o pomoc o 

riešenie nezdravého stavu sektora tentokrát formou otvoreného listu. Podpísali ho zástupcovia slovenských chovateľov 

hovädzieho dobytka, dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní 

predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov denne zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych 

výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu. 

Aj napriek obrovskému množstvu problémov sú to práve oni, ktorí sa všemožne snažia udržať tú žalostne nízku úroveň 

potravinovej sebestačnosti krajiny, ktorú poznačil roky trvajúci úpadok slovenského agropotravinárskeho sektora a 

vyľudňovanie vidieka spôsobeného spriemyselnením našej donedávna vidieckej krajiny. 

na Slovensku 

Vážený pán premiér, 

 

otvoreným listom sa na Vás teda obracia väčšina skutočných slovenských poľnohospodárov a potravinárov. 

Obracajú sa na Vás majitelia poľnohospodárskych podnikov, samostatne hospodáriaci roľníci, predsedovia 

poľnohospodárskych družstiev, vedenie obchodných spoločností, medzi nimi mladí manažéri, starší a aj aktívni dôchodcovia. 

Situácia, žiaľ, dospela do takej kritickej podoby, že sme nútení Vám v krátkom čase písať už tretí list a žiadať Vás o zásah. 

Navyše, dnes tak robíme už v čase vyhlásenej štrajkovej pohotovosti. 

Uvedomujeme si, že v tomto 

 

Ďalší list predsedovi vlády 

SR Igorovi Matovičovi 
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Slovenskí chovatelia dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní 

predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov denne zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych 

výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu, píšu predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi otvorený list. 

Ani nie po dvoch mesiacoch sa na premiéra obracajú znovu, opäť so žiadosťou o pomoc pri riešení nezdravého stavu 

agropotravinárskeho sektora. 

Dnes tak robia už v stave štrajkovej pohotovosti, ktorú vyhlásili začiatkom októbra počas Valného zhromaždenia Slovenskej 

poľnohospodárskej a potravinárskej komory. 

 

Tri listy 

 

Prvý list – Výzvu za slovenskú pôdu - adresovali poľnohospodári a potravinári predsedovi vlády SR 10. 

septembra. Výzvu podpísalo takmer 700 významných slovenských poľnohospodárskych podnikov. Upozornili v nej na svoj 

zásadný nesúhlas so spôsobom zmeny nájmu za poľnohospodársku náročnom období je priorita štátu v ochrane zdravia 

ľudí. Ochrana zdravia a záchrana ekonomiky musia byť na prvom mieste. Neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky je však aj 

agropotravinársky sektor a výroba lokálnych potravín. 

Ako je už niekoľko týždňov verejne známe, kritizujeme, že súčasné vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR neprináša systémové riešenia. Práve naopak, svojimi nekoncepčnými a neodbornými krokmi zvyšuje napätie v 

sektore. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a naďalej si za ním stojíme. 

Naše presvedčenie sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli sme k nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za 

osem mesiacov od nástupu do funkcie. Chýba nám akákoľvek na faktoch a odbornosti založená vecná a konštruktívna 

diskusia. Absentuje akákoľvek koncepcia sektora a vidieka ako takého. Bohužiaľ musíme konštatovať, že vízia ministerstva 

je postavená len na akejsi vysnívanej predstave, ktorá s reálnymi potrebami krajiny a konkurencieschopného 

agropotravinárstva má len málo spoločného. Prejavuje sa obrovský deficit reálneho poznania skutočnej agropotravinárskej 

praxe v európskom a globálnom rozmere. 

Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých veľkých a dobrých malých poľnohospodároch. V tejto súvislosti je ale 

najväčším paradoxom to, že neprinieslo za 8 mesiacov ani jedno reálne riešenie pre malých poľnohospodárov. V časoch, 

keď európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike, my len naoko 

rozbiehame pôdu a určením jeho výšky. Premiéra a ďalších oslovených politikov žiadali o spustenie verejnej odbornej 

diskusie o nájme poľnohospodárskych pozemkov a jeho trhovej hodnote s cieľom nastoliť spravodlivejšie podmienky. 

Druhý list dostal Igor Matovič 29. 

septembra. Výrobcovia potravín ho upozornili na kritickú situáciu v agropotravinárskom odvetví, nekoncepčné kroky ministra 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského a absentovanie odborného dialógu medzi ministerstvom a 

poľnohospodármi a potravinármi. V liste ho vyzvali na osobné riešenie situácie a spoločné rokovanie s poľnohospodármi a 

potravinármi. 

Poľnohospodárske a potravinárske zväzy, ktoré sú združené v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore, píšu 

premiérovi do tretice. 

Otvorený list odovzdali na Úrade vlády 18. novembra, ale už v stave vyhlásenej štrajkovej pohotovosti. 

„Na jednej strane si uvedomujeme, že v tomto náročnom období je priorita štátu v ochrane zdravia ľudí. Ochrana zdravia a 

záchrana ekonomiky musia byť na prvom mieste. Na strane spoločnú diskusiu. Plán obnovy EÚ a tzv. covidové peniaze? Aj o 

nich môžu slovenskí poľnohospodári a potravinári len snívať, rovnako ako aj o navýšení počtu adresných foriem povolených 

štátnych pomocí. Čerešničkou na torte sú pripravované zásadné zmeny v pôdnej legislatíve. 

Zmeny prichádzajú častokrát v extrémne krátkej dobe v skrátenom legislatívnom konaní. Sú založené na pocitoch a nie na 

faktoch. Rovnako je absolútne neriešená aj situácia okolo zmluvných vzťahov so Slovenským pozemkovým fondom. Chýba 

nám vzájomné sa pochopenie dvoch rezortov - pôdohospodárstva a životného prostredia. V poslednej dobe Ministerstvo 

životného prostredia SR pripravuje legislatívne zmeny, ktoré majú zásadný ekonomický dopad na agropotravinárstvo. Žiaľ, 

absentuje primeraná reakcia nášho rezortu. V tejto súvislosti musíme upozorniť aj na fakt, že už teraz žiadajú obchodné 

reťazce znížiť nákupné ceny pre budúci rok, a to pri zvýšených nákladoch na spracovanie produktov. 

Tak, ako zaspali všetky predchádzajúce vlády a falošne deklarovali záujem o zvyšovanie potravinovej sebestačnosti, tak 

obdobným smerom postupuje aj súčasné vedenie MPRV SR. Korektne musíme doplniť, že ho neviníme za stav v sektore do 

marca 2020, ale za fatálnu nečinnosť, resp. druhej však neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky je aj agropotravinársky sektor a 

výroba lokálnych potravín. 

Aj v týchto náročných časoch preto naďalej trváme na tom, že rezortný minister nie je pre odvetvie garantom konštruktívnych 

zmien a oživenia agropotravinárstva. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a stále si za ním stojíme“, uviedol predseda 

Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho. 

Presvedčenie slovenských chovateľov, pestovateľov a potravinárov – signatárov listu - sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli k 

nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za osem mesiacov od nástupu ministra do funkcie. 

„Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých veľkých a dobrých malých poľnohospodároch. V tejto súvislosti je ale 

najväčším paradoxom to, že neprinieslo za 8 mesiacov ani jedno reálne riešenie pre malých poľnohospodárov. V časoch, 
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keď európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike, my len naoko 

rozbiehame spoločnú diskusiu. Plán obnovy EÚ a tzv. covidové peniaze? Aj o nich môžu slovenskí poľnohospodári 

nekoncepčné kroky po marci 2020. A rovnako aj za vyhrotenie názorov medzi poľnohospodármi a potravinármi a jednotlivými 

samosprávami, ktoré vedenie ministerstva svojimi nešťastnými výrokmi spôsobilo. Nečudujeme sa, že za tejto situácie odišla 

časť kľúčových ľudí na čele s generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Vedenie ministerstva sa nestalo 

garantom zmien a ozdravného procesu slovenského agropotravinárstva. 

 

Vážený pán premiér, 

 

ako sme už v úvode spomenuli, pred viac ako mesiacom sme vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Členovia SPPK sa pred 

médiami nehádžu na ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp. 

vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a slušní výrobcovia potravín, ktorí chcú byť relevantnými partnermi na odborne vedený 

dialóg. Práve preto už viac ako mesiac od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti slušne čakáme na Vašu odpoveď, osobnú 

intervenciu a zhodnotenie, akým spôsobom vlastne funguje/resp. nefunguje vedenie MPRV SR. 

Rovnako Vás zdvorilo opätovne žiadame aj o určenie termínu nášho vzájomného rokovania, na ktorom by sme diskutovali o 

stave agropotravinárstva a návrhoch na jeho riešenie. 

a potravinári len snívať, rovnako ako aj o navýšení počtu adresných foriem povolených štátnych pomocí. 

Čerešničkou na torte sú pripravované zásadné zmeny v pôdnej legislatíve“, vymenováva dôvody stupňujúcej sa 

nespokojnosti podpredseda SPPK pre poľnohospodárstvo Miroslav Štefček. Členovia SPPK sa pred médiami nehádžu na 

ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp. vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a slušní výrobcovia potravín, ktorí chcú byť 

relevantnými partnermi na odborne vedený dialóg. Práve preto už viac ako mesiac od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti 

slušne čakajú na oficiálnu odpoveď Igora Matoviča, jeho osobnú intervenciu a zhodnotenie, akým spôsobom vlastne 

funguje/resp. nefunguje vedenie MPRV SR. Zároveň ho opätovne vyzvali na spoločné rokovanie. 

„Spoliehali sme sa, že príde pozitívna zmena, ale tá, bohužiaľ, v našom rezorte nenastala. Slovenskí poľnohospodári a 

potravinári však už viac čakať nevedia a nechcú. Frázy o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len 

prázdnymi sľubmi a už im neveríme“, dodal podpredseda SPPK pre potravinárstvo Marián Šolty. 

Spoliehali sme sa, že príde pozitívna zmena, ale tá, bohužiaľ, v našom rezorte nenastala. Slovenskí poľnohospodári a 

potravinári však už viac čakať nevedia a nechcú. Frázy o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len 

prázdnymi sľubmi a už im neveríme. 

Sme pripravení náš názor na súčasný stav odvetvia aj verejne prezentovať. Chceme sa totiž našim spotrebiteľom a našim 

nasledovníkom aj o pár desiatok rokov pozrieť hrdo do očí a povedať im, že sme sa snažili o reštart odvetvia všetkými 

slušnými a zákonnými prostriedkami. 

Sme odhodlaní naďalej podržať národ a vyrábať pre nich zdravé a bezpečné potraviny. Sme však pripravení dokázať im i 

našu spolupatričnosť a vzťah k hodnotám aj prostredníctvom verejného protestu, pokiaľ k tomu budeme nečinnosťou 

ministerstva prinútení. Chceme dokázať a ukázať, že slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo má byť skutočným 

strategickým odvetvím štátu. 

Za Vašu odpoveď ďakujeme! 

 

S úctou a v mene signatárov listu 

Emil Macho, predseda SPPK Signatári listu: 

 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Slovenský mliekarenský zväz Združenie pestovateľov obilnín Slovenská spoločnosť 

mlynárov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo Únia 

hydinárov Slovenska Slovenská holsteinská asociácia Ovocinárska únia Slovenska Zväz zeleninárov a zemiakarov 

Slovenska Slovenský zväz olejninárov Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a 

obchodných spoločností Slovenský konzervárenský zväz Slovenské združenie výrobcov piva a sladu Združenie výrobcov 

liehu a liehovín na Slovensku Členovia SPPK sú pripravení svoj názor na súčasný stav odvetvia aj verejne prezentovať. Chcú 

sa totiž spotrebiteľom a svojim nasledovníkom aj o pár desiatok rokov pozrieť hrdo do očí a povedať im, že sa snažili o reštart 

odvetvia všetkými slušnými a zákonnými prostriedkami. 

 

Signatári listu: 

 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Slovenský mliekarenský zväz Združenie pestovateľov obilnín Slovenská spoločnosť 

mlynárov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo Únia 

hydinárov Slovenska Slovenská holsteinská asociácia Ovocinárska únia Slovenska Zväz zeleninárov a zemiakarov 

Slovenska Slovenský zväz olejninárov Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a 

obchodných spoločností Slovenský konzervárenský zväz Slovenské združenie výrobcov piva a sladu Združenie výrobcov 
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liehu a liehovín 
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Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,  

uplynuli necelé dva mesiace a slovenskí poľnohospodári a potravinári sa na Vás znovu obracajú so žiadosťou o pomoc o 

riešenie nezdravého stavu sektora tentokrát formou otvoreného listu. Podpísali ho zástupcovia slovenských chovateľov 

hovädzieho dobytka, poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov 

denne zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či 

výrobcovia liehu.  

Aj napriek obrovskému množstvu problémov sú to práve oni, ktorí sa všemožne snažia udržať tú žalostne nízku úroveň 

potravinovej sebestačnosti krajiny, ktorú poznačil roky trvajúci úpadok slovenského agropotravinárskeho sektora a 

vyľudňovanie vidieka spôsobeného spriemyselnením našej donedávna vidieckej krajiny.  

 

Vážený pán premiér,  

 

otvoreným listom sa na Vás teda obracia väčšina skutočných slovenských poľnohospodárov a potravinárov.  

Obracajú sa na Vás majitelia poľnohospodárskych podnikov, samostatne hospodáriaci roľníci, predsedovia 

poľnohospodárskych družstiev, vedenie obchodných spoločností, medzi nimi mladí manažéri, starší a aj aktívni dôchodcovia. 

Situácia, žiaľ, dospela do takej kritickej podoby, že sme nútení Vám v krátkom čase písať už tretí list a žiadať Vás o zásah.  

Navyše, dnes tak robíme už v čase vyhlásenej štrajkovej pohotovosti.  

Uvedomujeme si, že v tomto  

 

Ďalší list predsedovi vlády  

SR Igorovi Matovičovi  

 

Slovenskí chovatelia dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní 

predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov denne zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych 

výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu, píšu predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi otvorený list. 

Ani nie po dvoch mesiacoch sa na premiéra obracajú znovu, opäť so žiadosťou o pomoc pri riešení nezdravého stavu 

agropotravinárskeho sektora.  

Dnes tak robia už v stave štrajkovej pohotovosti, ktorú vyhlásili začiatkom októbra počas Valného zhromaždenia Slovenskej 

poľnohospodárskej a potravinárskej komory.  

 

Tri listy  

 

Prvý list - Výzvu za slovenskú pôdu - adresovali poľnohospodári a potravinári predsedovi vlády SR 10.  

septembra. Výzvu podpísalo takmer 700 významných slovenských poľnohospodárskych podnikov. Upozornili v nej na svoj 

zásadný nesúhlas so spôsobom zmeny nájmu za poľnohospodársku náročnom období je priorita štátu v ochrane zdravia 

ľudí. Ochrana zdravia a záchrana ekonomiky musia byť na prvom mieste. Neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky je však aj 

agropotravinársky sektor a výroba lokálnych potravín.  

Ako je už niekoľko týždňov verejne známe, kritizujeme, že súčasné vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR neprináša systémové riešenia. Práve naopak, svojimi nekoncepčnými a neodbornými krokmi zvyšuje napätie v 

sektore. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a naďalej si za ním stojíme.  

Naše presvedčenie sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli sme k nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za 

osem mesiacov od nástupu do funkcie. Chýba nám akákoľvek na faktoch a odbornosti založená vecná a konštruktívna 

diskusia. Absentuje akákoľvek koncepcia sektora a vidieka ako takého. Bohužiaľ musíme konštatovať, že vízia ministerstva 

je postavená len na akejsi vysnívanej predstave, ktorá s reálnymi potrebami krajiny a konkurencieschopného 

agropotravinárstva má len málo spoločného. Prejavuje sa obrovský deficit reálneho poznania skutočnej agropotravinárskej 

praxe v európskom a globálnom rozmere.  

Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých veľkých a dobrých malých poľnohospodároch. V tejto súvislosti je ale 
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najväčším paradoxom to, že neprinieslo za 8 mesiacov ani jedno reálne riešenie pre malých poľnohospodárov. V časoch, 

keď európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike, my len naoko 

rozbiehame pôdu a určením jeho výšky. Premiéra a ďalších oslovených politikov žiadali o spustenie verejnej odbornej 

diskusie o nájme poľnohospodárskych pozemkov a jeho trhovej hodnote s cieľom nastoliť spravodlivejšie podmienky.  

Druhý list dostal Igor Matovič 29.  

septembra. Výrobcovia potravín ho upozornili na kritickú situáciu v agropotravinárskom odvetví, nekoncepčné kroky ministra 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského a absentovanie odborného dialógu medzi ministerstvom a 

poľnohospodármi a potravinármi. V liste ho vyzvali na osobné riešenie situácie a spoločné rokovanie s poľnohospodármi a 

potravinármi.  

Poľnohospodárske a potravinárske zväzy, ktoré sú združené v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore, píšu 

premiérovi do tretice.  

Otvorený list odovzdali na Úrade vlády 18. novembra, ale už v stave vyhlásenej štrajkovej pohotovosti.  

„Na jednej strane si uvedomujeme, že v tomto náročnom období je priorita štátu v ochrane zdravia ľudí. Ochrana zdravia a 

záchrana ekonomiky musia byť na prvom mieste. Na strane spoločnú diskusiu. Plán obnovy EÚ a tzv. covidové peniaze? Aj o 

nich môžu slovenskí poľnohospodári a potravinári len snívať, rovnako ako aj o navýšení počtu adresných foriem povolených 

štátnych pomocí. Čerešničkou na torte sú pripravované zásadné zmeny v pôdnej legislatíve.  

Zmeny prichádzajú častokrát v extrémne krátkej dobe v skrátenom legislatívnom konaní. Sú založené na pocitoch a nie na 

faktoch. Rovnako je absolútne neriešená aj situácia okolo zmluvných vzťahov so Slovenským pozemkovým fondom. Chýba 

nám vzájomné sa pochopenie dvoch rezortov - pôdohospodárstva a životného prostredia. V poslednej dobe Ministerstvo 

životného prostredia SR pripravuje legislatívne zmeny, ktoré majú zásadný ekonomický dopad na agropotravinárstvo. Žiaľ, 

absentuje primeraná reakcia nášho rezortu. V tejto súvislosti musíme upozorniť aj na fakt, že už teraz žiadajú obchodné 

reťazce znížiť nákupné ceny pre budúci rok, a to pri zvýšených nákladoch na spracovanie produktov.  

Tak, ako zaspali všetky predchádzajúce vlády a falošne deklarovali záujem o zvyšovanie potravinovej sebestačnosti, tak 

obdobným smerom postupuje aj súčasné vedenie MPRV SR. Korektne musíme doplniť, že ho neviníme za stav v sektore do 

marca 2020, ale za fatálnu nečinnosť, resp. druhej však neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky je aj agropotravinársky sektor a 

výroba lokálnych potravín.  

Aj v týchto náročných časoch preto naďalej trváme na tom, že rezortný minister nie je pre odvetvie garantom konštruktívnych 

zmien a oživenia agropotravinárstva. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a stále si za ním stojíme“, uviedol predseda 

Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.  

Presvedčenie slovenských chovateľov, pestovateľov a potravinárov - signatárov listu - sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli k 

nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za osem mesiacov od nástupu ministra do funkcie.  

„Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých veľkých a dobrých malých poľnohospodároch. V tejto súvislosti je ale 

najväčším paradoxom to, že neprinieslo za 8 mesiacov ani jedno reálne riešenie pre malých poľnohospodárov. V časoch, 

keď európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike, my len naoko 

rozbiehame spoločnú diskusiu. Plán obnovy EÚ a tzv. covidové peniaze? Aj o nich môžu slovenskí poľnohospodári 

nekoncepčné kroky po marci 2020. A rovnako aj za vyhrotenie názorov medzi poľnohospodármi a potravinármi a jednotlivými 

samosprávami, ktoré vedenie ministerstva svojimi nešťastnými výrokmi spôsobilo. Nečudujeme sa, že za tejto situácie odišla 

časť kľúčových ľudí na čele s generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Vedenie ministerstva sa nestalo 

garantom zmien a ozdravného procesu slovenského agropotravinárstva.  

 

Vážený pán premiér,  

 

ako sme už v úvode spomenuli, pred viac ako mesiacom sme vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Členovia SPPK sa pred 

médiami nehádžu na ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp.  

vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a slušní výrobcovia potravín, ktorí chcú byť relevantnými partnermi na odborne vedený 

dialóg. Práve preto už viac ako mesiac od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti slušne čakáme na Vašu odpoveď, osobnú 

intervenciu a zhodnotenie, akým spôsobom vlastne funguje/resp. nefunguje vedenie MPRV SR.  

Rovnako Vás zdvorilo opätovne žiadame aj o určenie termínu nášho vzájomného rokovania, na ktorom by sme diskutovali o 

stave agropotravinárstva a návrhoch na jeho riešenie.  

a potravinári len snívať, rovnako ako aj o navýšení počtu adresných foriem povolených štátnych pomocí.  

Čerešničkou na torte sú pripravované zásadné zmeny v pôdnej legislatíve“, vymenováva dôvody stupňujúcej sa 

nespokojnosti podpredseda SPPK pre poľnohospodárstvo Miroslav Štefček. Členovia SPPK sa pred médiami nehádžu na 

ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp. vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a slušní výrobcovia potravín, ktorí chcú byť 

relevantnými partnermi na odborne vedený dialóg. Práve preto už viac ako mesiac od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti 

slušne čakajú na oficiálnu odpoveď Igora Matoviča, jeho osobnú intervenciu a zhodnotenie, akým spôsobom vlastne 

funguje/resp. nefunguje vedenie MPRV SR. Zároveň ho opätovne vyzvali na spoločné rokovanie.  

„Spoliehali sme sa, že príde pozitívna zmena, ale tá, bohužiaľ, v našom rezorte nenastala. Slovenskí poľnohospodári a 

potravinári však už viac čakať nevedia a nechcú. Frázy o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len 
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prázdnymi sľubmi a už im neveríme“, dodal podpredseda SPPK pre potravinárstvo Marián Šolty.  

Spoliehali sme sa, že príde pozitívna zmena, ale tá, bohužiaľ, v našom rezorte nenastala. Slovenskí poľnohospodári a 

potravinári však už viac čakať nevedia a nechcú. Frázy o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len 

prázdnymi sľubmi a už im neveríme.  

Sme pripravení náš názor na súčasný stav odvetvia aj verejne prezentovať. Chceme sa totiž našim spotrebiteľom a našim 

nasledovníkom aj o pár desiatok rokov pozrieť hrdo do očí a povedať im, že sme sa snažili o reštart odvetvia všetkými 

slušnými a zákonnými prostriedkami.  

Sme odhodlaní naďalej podržať národ a vyrábať pre nich zdravé a bezpečné potraviny. Sme však pripravení dokázať im i 

našu spolupatričnosť a vzťah k hodnotám aj prostredníctvom verejného protestu, pokiaľ k tomu budeme nečinnosťou 

ministerstva prinútení. Chceme dokázať a ukázať, že slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo má byť skutočným 

strategickým odvetvím štátu.  

Za Vašu odpoveď ďakujeme!  

 

S úctou a v mene signatárov listu  

Emil Macho, predseda SPPK Signatári listu:  

 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Slovenský mliekarenský zväz Združenie pestovateľov obilnín Slovenská spoločnosť 

mlynárov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo Únia 

hydinárov Slovenska Slovenská holsteinská asociácia Ovocinárska únia Slovenska Zväz zeleninárov a zemiakarov 

Slovenska Slovenský zväz olejninárov Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a 

obchodných spoločností Slovenský konzervárenský zväz Slovenské združenie výrobcov piva a sladu Združenie výrobcov 

liehu a liehovín na Slovensku Členovia SPPK sú pripravení svoj názor na súčasný stav odvetvia aj verejne prezentovať. Chcú 

sa totiž spotrebiteľom a svojim nasledovníkom aj o pár desiatok rokov pozrieť hrdo do očí a povedať im, že sa snažili o reštart 

odvetvia všetkými slušnými a zákonnými prostriedkami.  

 

Signatári listu:  

 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Slovenský mliekarenský zväz Združenie pestovateľov obilnín Slovenská spoločnosť 

mlynárov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo Únia 

hydinárov Slovenska Slovenská holsteinská asociácia Ovocinárska únia Slovenska Zväz zeleninárov a zemiakarov 

Slovenska Slovenský zväz olejninárov Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a 

obchodných spoločností Slovenský konzervárenský zväz Slovenské združenie výrobcov piva a sladu Združenie výrobcov 

liehu a liehovín na Slovensku dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia 
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Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, 

 

uplynuli necelé dva mesiace a slovenskí poľnohospodári a potravinári sa na Vás znovu obracajú so žiadosťou o pomoc o 

riešenie nezdravého stavu sektora tentokrát formou otvoreného listu. Podpísali ho zástupcovia slovenských chovateľov 

hovädzieho dobytka, dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní 

predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov denne zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych 

výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu. 

 

Aj napriek obrovskému množstvu problémov sú to práve oni, ktorí sa všemožne snažia udržať tú žalostne nízku úroveň 

potravinovej sebestačnosti krajiny, ktorú poznačil roky trvajúci úpadok slovenského agropotravinárskeho sektora a 

vyľudňovanie vidieka spôsobeného spriemyselnením našej donedávna vidieckej krajiny. 

 

Vážený pán premiér, 
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otvoreným listom sa na Vás teda ob-racia väčšina skutočných slovenských poľnohospodárov a potravinárov. Obracajú sa na 

Vás majitelia poľnohospodárskych podnikov, samostatne hospodáriaci roľníci, predsedovia poľnohospodárskych družstiev, 

vedenie obchodných spoločností, medzi nimi mladí manažéri, starší a aj aktívni dôchodcovia. Situácia, žiaľ, dospela do takej 

kritickej podoby, že sme nútení Vám v krátkom čase písať už tretí list a žiadať Vás o zásah. Navyše, dnes tak robíme už v 

čase vyhlásenej štrajkovej pohotovosti. Uved omujeme si, že v tomto 

náročnom období je priorita štátu v ochrane zdravia ľudí. Ochrana zdravia a záchrana ekonomiky musia byť na prvom mieste. 

Neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky je však aj agropotravinársky sektor a výroba lokálnych potravín. 

 

Ako je už niekoľko týždňov verejne známe, kritizujeme, že súčasné vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR neprináša systémové riešenia. Práve naopak, svojimi nekoncepčnými a neodbornými krokmi zvyšuje napätie v 

sektore. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a naďalej si za ním stojíme. 

 

Naše presvedčenie sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli sme k nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za 

osem mesiacov od nástupu do funkcie. Chýba nám akákoľvek na faktoch a odbornosti založená vecná a konštruktívna 

diskusia. Absentuje akákoľvek koncepcia sektora a vidieka ako takého. Bohužiaľ musíme konštatovať, že vízia ministerstva 

je postavená len na akejsi vysnívanej predstave, ktorá s reálnymi potrebami krajiny a konkurencieschopného 

agropotravinárstva má len málo spoločného. Prejavuje sa obrovský deficit reálneho poznania skutočnej agropotravinárskej 

praxe v európskom a globálnom rozmere. 

 

Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých veľkých a dobrých malých poľnohospodároch. 

 

V tejto súvislosti je ale najväčším paradoxom to, že neprinieslo za ô mesiacov ani jedno reálne riešenie pre malých 

poľnohospodárov. V časoch, keď európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej 

poľnohospodárskej politike, my len naoko rozbiehame 

spoločnú diskusiu. Plán obnovy EU a tzv. covidové peniaze? Aj o nich môžu slovenskí poľnohospodári a potravinári len 

snívať, rovnako ako aj o navýšení počtu adresných foriem povolených štátnych pomoci. Čerešničkou na torte sú 

pripravované zásadné zmeny v pôdnej legislatíve. Zmeny prichádzajú častokrát v extrémne krátkej dobe v skrátenom 

legislatívnom konaní. Sú založené na pocitoch a nie na faktoch. Rovnako je absolútne neriešená aj situácia okolo zmluvných 

vzťahov so Slovenským pozemkovým fondom. Chýba nám vzájomné sa pochopenie dvoch rezortov - pôdohospodárstva a 

životného prostredia. V poslednej dobe Ministerstvo životného prostredia SR pripravuje legislatívne zmeny, ktoré majú 

zásadný ekonomický dopad na agropotravinárstvo. Ziaľ, absentuje primeraná reakcia nášho rezortu. V tejto súvislosti 

musíme upozorniť aj na fakt, že už teraz žiadajú obchodné reťazce znížiť nákupné ceny pre budúci rok, a to pri zvýšených 

nákladoch na spracovanie produktov. 

 

Tak, ako zaspali všetky predchádzajúce vlády a falošne deklarovali záujem o zvyšovanie potravinovej sebestačnosti, tak 

obdobným smerom postupuje aj súčasné vedenie MPRV SR. Korektne musíme doplniť, že ho neviníme za stav v sektore do 

marca 2020, ale za fatálnu nečinnosť, resp. 

nekoncepčné kroky po marci 2020. A rovnako aj za vyhrotenie názorov medzi poľnohospodármi a potravinármi a jednotlivými 

samosprávami, ktoré vedenie ministerstva svojimi nešťastnými výrokmi spôsobilo. Nečudujeme sa, že za tejto situácie odišla 

časť kľúčových ľudí na čele s generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Vedenie ministerstva sa nestalo 

garantom zmien a ozdravného procesu slovenského agropotravinárstva. 

 

Vážený pán premiér, 

 

ako sme už v úvode spomenuli, pred viac ako mesiacom sme vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Členovia SPPK sa pred 

médiami nehádžu na ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp. vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a slušní výrobcovia 

potravín, ktorí chcú byť relevantnými partnermi na odborne vedený dialóg. Práve preto už viac ako mesiac od vyhlásenia 

štrajkovej pohotovosti slušne čakáme na Vašu odpoveď, osobnú intervenciu a zhodnotenie, akým spôsobom vlastne 

funguje/resp. nefunguje vedenie 

 

MPRV SR. 

 

Rovnako Vás zdvorilo opätovne žiadame aj o určenie termínu nášho vzájomného rokovania, na ktorom by sme diskutovali o 

stave agropotravinárstva a návrhoch na jeho riešenie. 

Spoliehali sme sa, že príde pozitívna zmena, ale tá, bohužiaľ, v našom rezorte nenastala. Slovenskí poľnohospodári a 

potravinári však už viac čakať nevedia a nechcú. Frázy o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len 

prázdnymi sľubmi a už im neveríme. 
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Sme pripravení náš názor na súčasný stav odvetvia aj verejne prezentovať. Chceme sa totiž našim spotrebiteľom a našim 

nasledovníkom aj o pár desiatok rokov pozrieť hrdo do očí a povedať im, že sme sa snažili o reštart odvetvia všetkými 

slušnými a zákonnými prostriedkami. 

 

Sme odhodlaní naďalej podržať národ a vyrábať pre nich zdravé a bezpečné potraviny. Sme však pripravení dokázať im i 

našu spolupatričnosť a vzťah k hodnotám aj prostredníctvom verejného protestu, pokiaľ k tomu budeme nečinnosťou 

ministerstva prinútení. Chceme dokázať a ukázať, že slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo má byťskutočným 

strategickým odvetvím štátu. 

 

Za Vašu odpoveď ďakujeme! 

 

S úctou a v mene signatárov listu Emil Macho, predseda SPPK 

 

Signatári listu: 

 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Slovenský mliekarenský zväz Združenie pestovateľov obilnín Slovenská spoloČnost 

mlynárov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo Unia 

hydinárovSlovenska Slovenská holsteinská asociácia Ovocinárska únia Slovenska Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska 

 

Slovenský zväz olejninárov 

 

Zväz pestovateľov a spracovateľov 

 

kukurice 

 

Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností Slovenský konzervárenský zväz Slovenské združenie 

výrobcov piva a sladu 

 

Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku 

Ďalší list predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi 

 

Slovenskí chovatelia dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní 

predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov denne zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych 

výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu, píšu predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi otvorený list. 

Ani nie po dvoch mesiacoch sa na premiéra obracajú znovu, opäť so žiadosťou o pomoc pri riešení nezdravého stavu 

agropotravinárskeho sektora. 

 

Dnes tak robia už v stave štrajkovej pohotovosti, ktorú vyhlásili začiatkom októbra počas Valného zhromaždenia Slovenskej 

poľnohospodárskej a potravinárskej komory. 

 

Tri listy 

 

Prvý list - Výzvu za slovenskú pôdu - adresovali poľnohospodári a potravinári predsedovi vlády SR 10. septembra. Výzvu 

podpísalo takmer 700 významných slovenských poľnohospodárskych podnikov. Upozornili v nej na svoj zásadný nesúhlas so 

spôsobom zmeny nájmu za poľno- 

hospodársku pôdu a určením jeho výšky. Premiéra a ďalších oslovených politikov žiadali o spustenie verejnej odbornej 

diskusie o nájme poľnohospodárskych pozemkov a jeho trhovej hodnote s cieľom nastoliťspravodli-vejšie podmienky. 

 

Druhý list dostal Igor Matovič 29. septembra. Výrobcovia potravín ho upozornili na kritickú situáciu v agro-potravinárskom 

odvetví, nekoncepčné kroky ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského a absentovanie odborného 

dialógu medzi ministerstvom a poľnohospodármi a potravinármi. V liste ho vyzvali na osobné riešenie situácie a spoločné 

rokovanie s poľnohospodármi a potravinármi. 

 

Poľnohospodárske a potravinárske zväzy, ktoré sú združené v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore, píšu 

premiérovi do tretice. Otvorený list odovzdali na Úrade vlády 18. novembra, ale už v stave vyhlásenej štrajkovej pohotovosti. 

 

„Na jednej strane si uvedomujeme, že v tomto náročnom obdobíje priorita Štátu v ochrane zdravia ľudí. Ochrana zdravia a 
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záchrana ekonomiky musia byt na prvom mieste. Na strane 

druhej však neoddeliteľnou súcastou ekonomiky je aj agropotravinársky sektor a výroba lokálnych potravín. 

 

Aj v týchto náročných Časoch preto naďalej trváme na tom, že rezortný minister nie je pre odvetvie garantom konštruktívnych 

zmien a oživenia agropotravinárstva. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a stále si za ním stojíme] uviedol predseda 

Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho. 

 

Presvedčenie slovenských chovateľov, pestovateľov a potravinárov - signatárov listu - sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli k 

nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za osem mesiacov od nástupu ministra do funkcie. 

 

„Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých veľkých a dobrých malých poľnohospodároch. V tejto súvislosti je ale 

najväčším paradoxom to, že neprinieslo za ô mesiacov ani jedno reálne riešenie pre malých poľnohospodárov. V Časoch, 

keď európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike, my len naoko 

rozbiehame spoločnú diskusiu. Plán obnovy EUa tzv. covidové peniaze? Aj o nich môžu slovenskípoľnohos- 

podári a potravinári len snívat, rovnako ako aj o navýŠenípoČfu adresných foriem povolených Štátnych pomoci. Čerešničkou 

na torte sú pripravované zásadnézmeny v pôdnej legislatíve] vymenováva dôvody stupňujúcej sa nespokojnosti podpredseda 

SPPK pre poľnohospodárstvo Miroslav Stefček. 

 

Členovia SPPK sa pred médiami nehádžu na ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp. vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a 

slušní výrobcovia potravín, ktorí chcú byť relevantnými partnermi na odborne vedený dialóg. Práve preto už viac ako mesiac 

od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti slušne čakajú na oficiálnu odpoveď Igora Matoviča, jeho osobnú intervenciu a 

zhodnotenie, akým spôsobom vlastne funguje/resp. nefunguje vedenie MPRV SR. Zároveň ho opätovne vyzvali na spoločné 

rokovanie. 

 

„Spoliehali sme sa, že príde pozitívna zmena, ale tá, bohužiaľ, v našom rezorte nenastala. Slovenskípoľno-hospodári a 

potravinári vŠak už viac Čakat nevedia a nechcú. Frázy o zvyŠovanípotravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len 

prázdnymi sľubmi a už im neveríme] dodal podpredseda SPPK pre potravinárstvo Marián So Ity. 

Členovia SPPK sú pripravení svoj názor na súčasný stav odvetvia aj verejne prezentovať. Chcú sa totiž spotrebiteľom a 

svojim nasledovníkom aj o pár desiatok rokov pozrieť hrdo do očí a povedať im, že sa snažili o reštart odvetvia všetkými 

slušnými a zákonnými prostriedkami. 

Signatári listu: 

 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Slovenský mliekarenský zväz Združenie pestovateľov obilnín Slovenská spoloČnost 

mlynárov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov 

 

Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo Unia hydinárov Slovenska Slovenská holsteinská asociácia Ovocinárska 

únia Slovenska Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska 

 

Slovenský zväz olejninárov 

 

Zväz pestovateľov a spracovateľov 

 

kukurice 

 

Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností Slovenský konzervárenský zväz Slovenské združenie 

výrobcov piva a sladu 

 

Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku 
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Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, 

 

uplynuli necelé dva mesiace a slovenskí poľnohospodári a potravinári sa na Vás znovu obracajú so žiadosťou o pomoc o 

riešenie nezdravého stavu sektora tentokrát formou otvoreného listu. Podpísali ho zástupcovia slovenských chovateľov 

hovädzieho dobytka, dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní 

predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov denne zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych 

výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu. 

 

Aj napriek obrovskému množstvu problémov sú to práve oni, ktorí sa všemožne snažia udržať tú žalostne nízku úroveň 

potravinovej sebestačnosti krajiny, ktorú poznačil roky trvajúci úpadok slovenského agropotravinárskeho sektora a 

vyľudňovanie vidieka spôsobeného spriemyselnením našej donedávna vidieckej krajiny. 

 

Vážený pán premiér, 

 

otvoreným listom sa na Vás teda ob-racia väčšina skutočných slovenských poľnohospodárov a potravinárov. Obracajú sa na 

Vás majitelia poľnohospodárskych podnikov, samostatne hospodáriaci roľníci, predsedovia poľnohospodárskych družstiev, 

vedenie obchodných spoločností, medzi nimi mladí manažéri, starší a aj aktívni dôchodcovia. Situácia, žiaľ, dospela do takej 

kritickej podoby, že sme nútení Vám v krátkom čase písať už tretí list a žiadať Vás o zásah. Navyše, dnes tak robíme už v 

čase vyhlásenej štrajkovej pohotovosti. Uved omujeme si, že v tomto 

náročnom období je priorita štátu v ochrane zdravia ľudí. Ochrana zdravia a záchrana ekonomiky musia byť na prvom mieste. 

Neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky je však aj agropotravinársky sektor a výroba lokálnych potravín. 

 

Ako je už niekoľko týždňov verejne známe, kritizujeme, že súčasné vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR neprináša systémové riešenia. Práve naopak, svojimi nekoncepčnými a neodbornými krokmi zvyšuje napätie v 

sektore. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a naďalej si za ním stojíme. 

 

Naše presvedčenie sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli sme k nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za 

osem mesiacov od nástupu do funkcie. Chýba nám akákoľvek na faktoch a odbornosti založená vecná a konštruktívna 

diskusia. Absentuje akákoľvek koncepcia sektora a vidieka ako takého. Bohužiaľ musíme konštatovať, že vízia ministerstva 

je postavená len na akejsi vysnívanej predstave, ktorá s reálnymi potrebami krajiny a konkurencieschopného 

agropotravinárstva má len málo spoločného. Prejavuje sa obrovský deficit reálneho poznania skutočnej agropotravinárskej 

praxe v európskom a globálnom rozmere. 

 

Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých veľkých a dobrých malých poľnohospodároch. 

 

V tejto súvislosti je ale najväčším paradoxom to, že neprinieslo za ô mesiacov ani jedno reálne riešenie pre malých 

poľnohospodárov. V časoch, keď európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej 

poľnohospodárskej politike, my len naoko rozbiehame 

spoločnú diskusiu. Plán obnovy EU a tzv. covidové peniaze? Aj o nich môžu slovenskí poľnohospodári a potravinári len 

snívať, rovnako ako aj o navýšení počtu adresných foriem povolených štátnych pomoci. Čerešničkou na torte sú 

pripravované zásadné zmeny v pôdnej legislatíve. Zmeny prichádzajú častokrát v extrémne krátkej dobe v skrátenom 

legislatívnom konaní. Sú založené na pocitoch a nie na faktoch. Rovnako je absolútne neriešená aj situácia okolo zmluvných 

vzťahov so Slovenským pozemkovým fondom. Chýba nám vzájomné sa pochopenie dvoch rezortov - pôdohospodárstva a 

životného prostredia. V poslednej dobe Ministerstvo životného prostredia SR pripravuje legislatívne zmeny, ktoré majú 

zásadný ekonomický dopad na agropotravinárstvo. Ziaľ, absentuje primeraná reakcia nášho rezortu. V tejto súvislosti 

musíme upozorniť aj na fakt, že už teraz žiadajú obchodné reťazce znížiť nákupné ceny pre budúci rok, a to pri zvýšených 

nákladoch na spracovanie produktov. 

 

Tak, ako zaspali všetky predchádzajúce vlády a falošne deklarovali záujem o zvyšovanie potravinovej sebestačnosti, tak 

obdobným smerom postupuje aj súčasné vedenie MPRV SR. Korektne musíme doplniť, že ho neviníme za stav v sektore do 

marca 2020, ale za fatálnu nečinnosť, resp. 

nekoncepčné kroky po marci 2020. A rovnako aj za vyhrotenie názorov medzi poľnohospodármi a potravinármi a jednotlivými 

samosprávami, ktoré vedenie ministerstva svojimi nešťastnými výrokmi spôsobilo. Nečudujeme sa, že za tejto situácie odišla 

časť kľúčových ľudí na čele s generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Vedenie ministerstva sa nestalo 

garantom zmien a ozdravného procesu slovenského agropotravinárstva. 

 

Vážený pán premiér, 
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ako sme už v úvode spomenuli, pred viac ako mesiacom sme vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Členovia SPPK sa pred 

médiami nehádžu na ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp. vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a slušní výrobcovia 

potravín, ktorí chcú byť relevantnými partnermi na odborne vedený dialóg. Práve preto už viac ako mesiac od vyhlásenia 

štrajkovej pohotovosti slušne čakáme na Vašu odpoveď, osobnú intervenciu a zhodnotenie, akým spôsobom vlastne 

funguje/resp. nefunguje vedenie 

 

MPRV SR. 

 

Rovnako Vás zdvorilo opätovne žiadame aj o určenie termínu nášho vzájomného rokovania, na ktorom by sme diskutovali o 

stave agropotravinárstva a návrhoch na jeho riešenie. 

Spoliehali sme sa, že príde pozitívna zmena, ale tá, bohužiaľ, v našom rezorte nenastala. Slovenskí poľnohospodári a 

potravinári však už viac čakať nevedia a nechcú. Frázy o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len 

prázdnymi sľubmi a už im neveríme. 

 

Sme pripravení náš názor na súčasný stav odvetvia aj verejne prezentovať. Chceme sa totiž našim spotrebiteľom a našim 

nasledovníkom aj o pár desiatok rokov pozrieť hrdo do očí a povedať im, že sme sa snažili o reštart odvetvia všetkými 

slušnými a zákonnými prostriedkami. 

 

Sme odhodlaní naďalej podržať národ a vyrábať pre nich zdravé a bezpečné potraviny. Sme však pripravení dokázať im i 

našu spolupatričnosť a vzťah k hodnotám aj prostredníctvom verejného protestu, pokiaľ k tomu budeme nečinnosťou 

ministerstva prinútení. Chceme dokázať a ukázať, že slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo má byťskutočným 

strategickým odvetvím štátu. 

 

Za Vašu odpoveď ďakujeme! 

 

S úctou a v mene signatárov listu Emil Macho, predseda SPPK 

 

Signatári listu: 

 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Slovenský mliekarenský zväz Združenie pestovateľov obilnín Slovenská spoloČnost 

mlynárov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo Unia 

hydinárovSlovenska Slovenská holsteinská asociácia Ovocinárska únia Slovenska Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska 

 

Slovenský zväz olejninárov 

 

Zväz pestovateľov a spracovateľov 

 

kukurice 

 

Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností Slovenský konzervárenský zväz Slovenské združenie 

výrobcov piva a sladu 

 

Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku 

Ďalší list predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi 

 

Slovenskí chovatelia dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní 

predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov denne zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych 

výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu, píšu predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi otvorený list. 

Ani nie po dvoch mesiacoch sa na premiéra obracajú znovu, opäť so žiadosťou o pomoc pri riešení nezdravého stavu 

agropotravinárskeho sektora. 

 

Dnes tak robia už v stave štrajkovej pohotovosti, ktorú vyhlásili začiatkom októbra počas Valného zhromaždenia Slovenskej 

poľnohospodárskej a potravinárskej komory. 

 

Tri listy 

 

Prvý list - Výzvu za slovenskú pôdu - adresovali poľnohospodári a potravinári predsedovi vlády SR 10. septembra. Výzvu 

podpísalo takmer 700 významných slovenských poľnohospodárskych podnikov. Upozornili v nej na svoj zásadný nesúhlas so 
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spôsobom zmeny nájmu za poľno- 

hospodársku pôdu a určením jeho výšky. Premiéra a ďalších oslovených politikov žiadali o spustenie verejnej odbornej 

diskusie o nájme poľnohospodárskych pozemkov a jeho trhovej hodnote s cieľom nastoliťspravodli-vejšie podmienky. 

 

Druhý list dostal Igor Matovič 29. septembra. Výrobcovia potravín ho upozornili na kritickú situáciu v agro-potravinárskom 

odvetví, nekoncepčné kroky ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského a absentovanie odborného 

dialógu medzi ministerstvom a poľnohospodármi a potravinármi. V liste ho vyzvali na osobné riešenie situácie a spoločné 

rokovanie s poľnohospodármi a potravinármi. 

 

Poľnohospodárske a potravinárske zväzy, ktoré sú združené v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore, píšu 

premiérovi do tretice. Otvorený list odovzdali na Úrade vlády 18. novembra, ale už v stave vyhlásenej štrajkovej pohotovosti. 

 

„Na jednej strane si uvedomujeme, že v tomto náročnom obdobíje priorita Štátu v ochrane zdravia ľudí. Ochrana zdravia a 

záchrana ekonomiky musia byt na prvom mieste. Na strane 

druhej však neoddeliteľnou súcastou ekonomiky je aj agropotravinársky sektor a výroba lokálnych potravín. 

 

Aj v týchto náročných Časoch preto naďalej trváme na tom, že rezortný minister nie je pre odvetvie garantom konštruktívnych 

zmien a oživenia agropotravinárstva. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a stále si za ním stojíme] uviedol predseda 

Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho. 

 

Presvedčenie slovenských chovateľov, pestovateľov a potravinárov - signatárov listu - sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli k 

nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za osem mesiacov od nástupu ministra do funkcie. 

 

„Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých veľkých a dobrých malých poľnohospodároch. V tejto súvislosti je ale 

najväčším paradoxom to, že neprinieslo za ô mesiacov ani jedno reálne riešenie pre malých poľnohospodárov. V Časoch, 

keď európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike, my len naoko 

rozbiehame spoločnú diskusiu. Plán obnovy EUa tzv. covidové peniaze? Aj o nich môžu slovenskípoľnohos- 

podári a potravinári len snívat, rovnako ako aj o navýŠenípoČfu adresných foriem povolených Štátnych pomoci. Čerešničkou 

na torte sú pripravované zásadnézmeny v pôdnej legislatíve] vymenováva dôvody stupňujúcej sa nespokojnosti podpredseda 

SPPK pre poľnohospodárstvo Miroslav Stefček. 

 

Členovia SPPK sa pred médiami nehádžu na ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp. vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a 

slušní výrobcovia potravín, ktorí chcú byť relevantnými partnermi na odborne vedený dialóg. Práve preto už viac ako mesiac 

od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti slušne čakajú na oficiálnu odpoveď Igora Matoviča, jeho osobnú intervenciu a 

zhodnotenie, akým spôsobom vlastne funguje/resp. nefunguje vedenie MPRV SR. Zároveň ho opätovne vyzvali na spoločné 

rokovanie. 

 

„Spoliehali sme sa, že príde pozitívna zmena, ale tá, bohužiaľ, v našom rezorte nenastala. Slovenskípoľno-hospodári a 

potravinári vŠak už viac Čakat nevedia a nechcú. Frázy o zvyŠovanípotravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len 

prázdnymi sľubmi a už im neveríme] dodal podpredseda SPPK pre potravinárstvo Marián So Ity. 

Členovia SPPK sú pripravení svoj názor na súčasný stav odvetvia aj verejne prezentovať. Chcú sa totiž spotrebiteľom a 

svojim nasledovníkom aj o pár desiatok rokov pozrieť hrdo do očí a povedať im, že sa snažili o reštart odvetvia všetkými 

slušnými a zákonnými prostriedkami. 

Signatári listu: 

 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Slovenský mliekarenský zväz Združenie pestovateľov obilnín Slovenská spoloČnost 

mlynárov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov 

 

Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo Unia hydinárov Slovenska Slovenská holsteinská asociácia Ovocinárska 

únia Slovenska Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska 

 

Slovenský zväz olejninárov 

 

Zväz pestovateľov a spracovateľov 

 

kukurice 

 

Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností Slovenský konzervárenský zväz Slovenské združenie 
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výrobcov piva a sladu 

 

Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku 
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€  

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,  

uplynuli necelé dva mesiace a slovenskí poľnohospodári a potravinári sa na Vás znovu obracajú so žiadosťou o pomoc o 

riešenie nezdravého stavu sektora tentokrát formou otvoreného listu. Podpísali ho zástupcovia slovenských chovateľov 

hovädzieho dobytka, dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní 

predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov denne zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych 

výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu.  

Aj napriek obrovskému množstvu problémov sú to práve oni, ktorí sa všemožne snažia udržať tú žalostne nízku úroveň 

potravinovej sebestačnosti krajiny, ktorú poznačil roky trvajúci úpadok slovenského agropotravinárskeho sektora a 

vyľudňovanie vidieka spôsobeného spriemyselnením našej donedávna vidieckej krajiny.  

 

Vážený pán premiér,  

 

otvoreným listom sa na Vás teda obracia väčšina skutočných slovenských poľnohospodárov a potravinárov.  

Obracajú sa na Vás majitelia poľnohospodárskych podnikov, samostatne hospodáriaci roľníci, predsedovia 

poľnohospodárskych družstiev, vedenie obchodných spoločností, medzi nimi mladí manažéri, starší a aj aktívni dôchodcovia. 

Situácia, žiaľ, dospela do takej kritickej podoby, že sme nútení Vám v krátkom čase písať už tretí list a žiadať Vás o zásah.  

Navyše, dnes tak robíme už v čase vyhlásenej štrajkovej pohotovosti.  

Uvedomujeme si, že v tomto  

 

Ďalší list predsedovi vlády  

SR Igorovi Matovičovi  

 

Slovenskí chovatelia dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní 

predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov denne zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych 

výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu, píšu predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi otvorený list. 

Ani nie po dvoch mesiacoch sa na premiéra obracajú znovu, opäť so žiadosťou o pomoc pri riešení nezdravého stavu 

agropotravinárskeho sektora.  

Dnes tak robia už v stave štrajkovej pohotovosti, ktorú vyhlásili začiatkom októbra počas Valného zhromaždenia Slovenskej 

poľnohospodárskej a potravinárskej komory.  

 

Tri listy  

 

Prvý list – Výzvu za slovenskú pôdu - adresovali poľnohospodári a potravinári predsedovi vlády SR 10.  

septembra. Výzvu podpísalo takmer 700 významných slovenských poľnohospodárskych podnikov. Upozornili v nej na svoj 

zásadný nesúhlas so spôsobom zmeny nájmu za poľnohospodársku náročnom období je priorita štátu v ochrane zdravia 

ľudí. Ochrana zdravia a záchrana ekonomiky musia byť na prvom mieste. Neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky je však aj 

agropotravinársky sektor a výroba lokálnych potravín.  

Ako je už niekoľko týždňov verejne známe, kritizujeme, že súčasné vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR neprináša systémové riešenia. Práve naopak, svojimi nekoncepčnými a neodbornými krokmi zvyšuje napätie v 

sektore. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a naďalej si za ním stojíme.  

Naše presvedčenie sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli sme k nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za 

osem mesiacov od nástupu do funkcie. Chýba nám akákoľvek na faktoch a odbornosti založená vecná a konštruktívna 

diskusia. Absentuje akákoľvek koncepcia sektora a vidieka ako takého. Bohužiaľ musíme konštatovať, že vízia ministerstva 

je postavená len na akejsi vysnívanej predstave, ktorá s reálnymi potrebami krajiny a konkurencieschopného 

agropotravinárstva má len málo spoločného. Prejavuje sa obrovský deficit reálneho poznania skutočnej agropotravinárskej 
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praxe v európskom a globálnom rozmere.  

Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých veľkých a dobrých malých poľnohospodároch. V tejto súvislosti je ale 

najväčším paradoxom to, že neprinieslo za 8 mesiacov ani jedno reálne riešenie pre malých poľnohospodárov. V časoch, 

keď európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike, my len naoko 

rozbiehame pôdu a určením jeho výšky. Premiéra a ďalších oslovených politikov žiadali o spustenie verejnej odbornej 

diskusie o nájme poľnohospodárskych pozemkov a jeho trhovej hodnote s cieľom nastoliť spravodlivejšie podmienky.  

Druhý list dostal Igor Matovič 29.  

septembra. Výrobcovia potravín ho upozornili na kritickú situáciu v agropotravinárskom odvetví, nekoncepčné kroky ministra 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského a absentovanie odborného dialógu medzi ministerstvom a 

poľnohospodármi a potravinármi. V liste ho vyzvali na osobné riešenie situácie a spoločné rokovanie s poľnohospodármi a 

potravinármi.  

Poľnohospodárske a potravinárske zväzy, ktoré sú združené v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore, píšu 

premiérovi do tretice.  

Otvorený list odovzdali na Úrade vlády 18. novembra, ale už v stave vyhlásenej štrajkovej pohotovosti.  

„Na jednej strane si uvedomujeme, že v tomto náročnom období je priorita štátu v ochrane zdravia ľudí. Ochrana zdravia a 

záchrana ekonomiky musia byť na prvom mieste. Na strane spoločnú diskusiu. Plán obnovy EÚ a tzv. covidové peniaze? Aj o 

nich môžu slovenskí poľnohospodári a potravinári len snívať, rovnako ako aj o navýšení počtu adresných foriem povolených 

štátnych pomocí. Čerešničkou na torte sú pripravované zásadné zmeny v pôdnej legislatíve.  

Zmeny prichádzajú častokrát v extrémne krátkej dobe v skrátenom legislatívnom konaní. Sú založené na pocitoch a nie na 

faktoch. Rovnako je absolútne neriešená aj situácia okolo zmluvných vzťahov so Slovenským pozemkovým fondom. Chýba 

nám vzájomné sa pochopenie dvoch rezortov - pôdohospodárstva a životného prostredia. V poslednej dobe Ministerstvo 

životného prostredia SR pripravuje legislatívne zmeny, ktoré majú zásadný ekonomický dopad na agropotravinárstvo. Žiaľ, 

absentuje primeraná reakcia nášho rezortu. V tejto súvislosti musíme upozorniť aj na fakt, že už teraz žiadajú obchodné 

reťazce znížiť nákupné ceny pre budúci rok, a to pri zvýšených nákladoch na spracovanie produktov.  

Tak, ako zaspali všetky predchádzajúce vlády a falošne deklarovali záujem o zvyšovanie potravinovej sebestačnosti, tak 

obdobným smerom postupuje aj súčasné vedenie MPRV SR. Korektne musíme doplniť, že ho neviníme za stav v sektore do 

marca 2020, ale za fatálnu nečinnosť, resp. druhej však neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky je aj agropotravinársky sektor a 

výroba lokálnych potravín.  

Aj v týchto náročných časoch preto naďalej trváme na tom, že rezortný minister nie je pre odvetvie garantom konštruktívnych 

zmien a oživenia agropotravinárstva. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a stále si za ním stojíme“, uviedol predseda 

Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.  

Presvedčenie slovenských chovateľov, pestovateľov a potravinárov – signatárov listu - sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli k 

nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za osem mesiacov od nástupu ministra do funkcie.  

„Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých veľkých a dobrých malých poľnohospodároch. V tejto súvislosti je ale 

najväčším paradoxom to, že neprinieslo za 8 mesiacov ani jedno reálne riešenie pre malých poľnohospodárov. V časoch, 

keď európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike, my len naoko 

rozbiehame spoločnú diskusiu. Plán obnovy EÚ a tzv. covidové peniaze? Aj o nich môžu slovenskí poľnohospodári 

nekoncepčné kroky po marci 2020. A rovnako aj za vyhrotenie názorov medzi poľnohospodármi a potravinármi a jednotlivými 

samosprávami, ktoré vedenie ministerstva svojimi nešťastnými výrokmi spôsobilo. Nečudujeme sa, že za tejto situácie odišla 

časť kľúčových ľudí na čele s generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Vedenie ministerstva sa nestalo 

garantom zmien a ozdravného procesu slovenského agropotravinárstva.  

 

Vážený pán premiér,  

 

ako sme už v úvode spomenuli, pred viac ako mesiacom sme vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Členovia SPPK sa pred 

médiami nehádžu na ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp.  

vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a slušní výrobcovia potravín, ktorí chcú byť relevantnými partnermi na odborne vedený 

dialóg. Práve preto už viac ako mesiac od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti slušne čakáme na Vašu odpoveď, osobnú 

intervenciu a zhodnotenie, akým spôsobom vlastne funguje/resp. nefunguje vedenie MPRV SR.  

Rovnako Vás zdvorilo opätovne žiadame aj o určenie termínu nášho vzájomného rokovania, na ktorom by sme diskutovali o 

stave agropotravinárstva a návrhoch na jeho riešenie.  

a potravinári len snívať, rovnako ako aj o navýšení počtu adresných foriem povolených štátnych pomocí.  

Čerešničkou na torte sú pripravované zásadné zmeny v pôdnej legislatíve“, vymenováva dôvody stupňujúcej sa 

nespokojnosti podpredseda SPPK pre poľnohospodárstvo Miroslav Štefček. Členovia SPPK sa pred médiami nehádžu na 

ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp. vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a slušní výrobcovia potravín, ktorí chcú byť 

relevantnými partnermi na odborne vedený dialóg. Práve preto už viac ako mesiac od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti 

slušne čakajú na oficiálnu odpoveď Igora Matoviča, jeho osobnú intervenciu a zhodnotenie, akým spôsobom vlastne 

funguje/resp. nefunguje vedenie MPRV SR. Zároveň ho opätovne vyzvali na spoločné rokovanie.  



www.newtonmedia.eu                                                                                117/132 

„Spoliehali sme sa, že príde pozitívna zmena, ale tá, bohužiaľ, v našom rezorte nenastala. Slovenskí poľnohospodári a 

potravinári však už viac čakať nevedia a nechcú. Frázy o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len 

prázdnymi sľubmi a už im neveríme“, dodal podpredseda SPPK pre potravinárstvo Marián Šolty.  

Spoliehali sme sa, že príde pozitívna zmena, ale tá, bohužiaľ, v našom rezorte nenastala. Slovenskí poľnohospodári a 

potravinári však už viac čakať nevedia a nechcú. Frázy o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len 

prázdnymi sľubmi a už im neveríme.  

Sme pripravení náš názor na súčasný stav odvetvia aj verejne prezentovať. Chceme sa totiž našim spotrebiteľom a našim 

nasledovníkom aj o pár desiatok rokov pozrieť hrdo do očí a povedať im, že sme sa snažili o reštart odvetvia všetkými 

slušnými a zákonnými prostriedkami.  

Sme odhodlaní naďalej podržať národ a vyrábať pre nich zdravé a bezpečné potraviny. Sme však pripravení dokázať im i 

našu spolupatričnosť a vzťah k hodnotám aj prostredníctvom verejného protestu, pokiaľ k tomu budeme nečinnosťou 

ministerstva prinútení. Chceme dokázať a ukázať, že slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo má byť skutočným 

strategickým odvetvím štátu.  

Za Vašu odpoveď ďakujeme!  

 

S úctou a v mene signatárov listu  

Emil Macho, predseda SPPK Signatári listu:  

 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Slovenský mliekarenský zväz Združenie pestovateľov obilnín Slovenská spoločnosť 

mlynárov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo Únia 

hydinárov Slovenska Slovenská holsteinská asociácia Ovocinárska únia Slovenska Zväz zeleninárov a zemiakarov 

Slovenska Slovenský zväz olejninárov Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a 

obchodných spoločností Slovenský konzervárenský zväz Slovenské združenie výrobcov piva a sladu Združenie výrobcov 

liehu a liehovín na Slovensku Členovia SPPK sú pripravení svoj názor na súčasný stav odvetvia aj verejne prezentovať. Chcú 

sa totiž spotrebiteľom a svojim nasledovníkom aj o pár desiatok rokov pozrieť hrdo do očí a povedať im, že sa snažili o reštart 

odvetvia všetkými slušnými a zákonnými prostriedkami.  

 

Signatári listu:  

 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Slovenský mliekarenský zväz Združenie pestovateľov obilnín Slovenská spoločnosť 

mlynárov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo Únia 

hydinárov Slovenska Slovenská holsteinská asociácia Ovocinárska únia Slovenska Zväz zeleninárov a zemiakarov 

Slovenska Slovenský zväz olejninárov Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a 

obchodných spoločností Slovenský konzervárenský zväz Slovenské združenie výrobcov piva a sladu Združenie výrobcov 

liehu a liehovín  
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Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,  

uplynuli necelé dva mesiace a slovenskí poľnohospodári a potravinári sa na Vás znovu obracajú so žiadosťou o pomoc o 

riešenie nezdravého stavu sektora tentokrát formou otvoreného listu. Podpísali ho zástupcovia slovenských chovateľov 

hovädzieho dobytka, dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní 

predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov denne zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych 

výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu.  

Aj napriek obrovskému množstvu problémov sú to práve oni, ktorí sa všemožne snažia udržať tú žalostne nízku úroveň 

potravinovej sebestačnosti krajiny, ktorú poznačil roky trvajúci úpadok slovenského agropotravinárskeho sektora a 

vyľudňovanie vidieka spôsobeného spriemyselnením našej donedávna vidieckej krajiny.  

 

Vážený pán premiér,  

 

otvoreným listom sa na Vás teda obracia väčšina skutočných slovenských poľnohospodárov a potravinárov.  

Obracajú sa na Vás majitelia poľnohospodárskych podnikov, samostatne hospodáriaci roľníci, predsedovia 
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poľnohospodárskych družstiev, vedenie obchodných spoločností, medzi nimi mladí manažéri, starší a aj aktívni dôchodcovia. 

Situácia, žiaľ, dospela do takej kritickej podoby, že sme nútení Vám v krátkom čase písať už tretí list a žiadať Vás o zásah.  

Navyše, dnes tak robíme už v čase vyhlásenej štrajkovej pohotovosti.  

Uvedomujeme si, že v tomto  

 

Ďalší list predsedovi vlády  

SR Igorovi Matovičovi  

 

Slovenskí chovatelia dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní 

predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov denne zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych 

výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu, píšu predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi otvorený list. 

Ani nie po dvoch mesiacoch sa na premiéra obracajú znovu, opäť so žiadosťou o pomoc pri riešení nezdravého stavu 

agropotravinárskeho sektora.  

Dnes tak robia už v stave štrajkovej pohotovosti, ktorú vyhlásili začiatkom októbra počas Valného zhromaždenia Slovenskej 

poľnohospodárskej a potravinárskej komory.  

 

Tri listy  

 

Prvý list – Výzvu za slovenskú pôdu - adresovali poľnohospodári a potravinári predsedovi vlády SR 10.  

septembra. Výzvu podpísalo takmer 700 významných slovenských poľnohospodárskych podnikov. Upozornili v nej na svoj 

zásadný nesúhlas so spôsobom zmeny nájmu za poľnohospodársku náročnom období je priorita štátu v ochrane zdravia 

ľudí. Ochrana zdravia a záchrana ekonomiky musia byť na prvom mieste. Neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky je však aj 

agropotravinársky sektor a výroba lokálnych potravín.  

Ako je už niekoľko týždňov verejne známe, kritizujeme, že súčasné vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR neprináša systémové riešenia. Práve naopak, svojimi nekoncepčnými a neodbornými krokmi zvyšuje napätie v 

sektore. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a naďalej si za ním stojíme.  

Naše presvedčenie sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli sme k nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za 

osem mesiacov od nástupu do funkcie. Chýba nám akákoľvek na faktoch a odbornosti založená vecná a konštruktívna 

diskusia. Absentuje akákoľvek koncepcia sektora a vidieka ako takého. Bohužiaľ musíme konštatovať, že vízia ministerstva 

je postavená len na akejsi vysnívanej predstave, ktorá s reálnymi potrebami krajiny a konkurencieschopného 

agropotravinárstva má len málo spoločného. Prejavuje sa obrovský deficit reálneho poznania skutočnej agropotravinárskej 

praxe v európskom a globálnom rozmere.  

Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých veľkých a dobrých malých poľnohospodároch. V tejto súvislosti je ale 

najväčším paradoxom to, že neprinieslo za 8 mesiacov ani jedno reálne riešenie pre malých poľnohospodárov. V časoch, 

keď európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike, my len naoko 

rozbiehame pôdu a určením jeho výšky. Premiéra a ďalších oslovených politikov žiadali o spustenie verejnej odbornej 

diskusie o nájme poľnohospodárskych pozemkov a jeho trhovej hodnote s cieľom nastoliť spravodlivejšie podmienky.  

Druhý list dostal Igor Matovič 29.  

septembra. Výrobcovia potravín ho upozornili na kritickú situáciu v agropotravinárskom odvetví, nekoncepčné kroky ministra 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského a absentovanie odborného dialógu medzi ministerstvom a 

poľnohospodármi a potravinármi. V liste ho vyzvali na osobné riešenie situácie a spoločné rokovanie s poľnohospodármi a 

potravinármi.  

Poľnohospodárske a potravinárske zväzy, ktoré sú združené v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore, píšu 

premiérovi do tretice.  

Otvorený list odovzdali na Úrade vlády 18. novembra, ale už v stave vyhlásenej štrajkovej pohotovosti.  

„Na jednej strane si uvedomujeme, že v tomto náročnom období je priorita štátu v ochrane zdravia ľudí. Ochrana zdravia a 

záchrana ekonomiky musia byť na prvom mieste. Na strane spoločnú diskusiu. Plán obnovy EÚ a tzv. covidové peniaze? Aj o 

nich môžu slovenskí poľnohospodári a potravinári len snívať, rovnako ako aj o navýšení počtu adresných foriem povolených 

štátnych pomocí. Čerešničkou na torte sú pripravované zásadné zmeny v pôdnej legislatíve.  

Zmeny prichádzajú častokrát v extrémne krátkej dobe v skrátenom legislatívnom konaní. Sú založené na pocitoch a nie na 

faktoch. Rovnako je absolútne neriešená aj situácia okolo zmluvných vzťahov so Slovenským pozemkovým fondom. Chýba 

nám vzájomné sa pochopenie dvoch rezortov - pôdohospodárstva a životného prostredia. V poslednej dobe Ministerstvo 

životného prostredia SR pripravuje legislatívne zmeny, ktoré majú zásadný ekonomický dopad na agropotravinárstvo. Žiaľ, 

absentuje primeraná reakcia nášho rezortu. V tejto súvislosti musíme upozorniť aj na fakt, že už teraz žiadajú obchodné 

reťazce znížiť nákupné ceny pre budúci rok, a to pri zvýšených nákladoch na spracovanie produktov.  

Tak, ako zaspali všetky predchádzajúce vlády a falošne deklarovali záujem o zvyšovanie potravinovej sebestačnosti, tak 

obdobným smerom postupuje aj súčasné vedenie MPRV SR. Korektne musíme doplniť, že ho neviníme za stav v sektore do 

marca 2020, ale za fatálnu nečinnosť, resp. druhej však neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky je aj agropotravinársky sektor a 
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výroba lokálnych potravín.  

Aj v týchto náročných časoch preto naďalej trváme na tom, že rezortný minister nie je pre odvetvie garantom konštruktívnych 

zmien a oživenia agropotravinárstva. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a stále si za ním stojíme“, uviedol predseda 

Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.  

Presvedčenie slovenských chovateľov, pestovateľov a potravinárov – signatárov listu - sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli k 

nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za osem mesiacov od nástupu ministra do funkcie.  

„Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých veľkých a dobrých malých poľnohospodároch. V tejto súvislosti je ale 

najväčším paradoxom to, že neprinieslo za 8 mesiacov ani jedno reálne riešenie pre malých poľnohospodárov. V časoch, 

keď európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike, my len naoko 

rozbiehame spoločnú diskusiu. Plán obnovy EÚ a tzv. covidové peniaze? Aj o nich môžu slovenskí poľnohospodári 

nekoncepčné kroky po marci 2020. A rovnako aj za vyhrotenie názorov medzi poľnohospodármi a potravinármi a jednotlivými 

samosprávami, ktoré vedenie ministerstva svojimi nešťastnými výrokmi spôsobilo. Nečudujeme sa, že za tejto situácie odišla 

časť kľúčových ľudí na čele s generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Vedenie ministerstva sa nestalo 

garantom zmien a ozdravného procesu slovenského agropotravinárstva.  

 

Vážený pán premiér,  

 

ako sme už v úvode spomenuli, pred viac ako mesiacom sme vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Členovia SPPK sa pred 

médiami nehádžu na ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp.  

vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a slušní výrobcovia potravín, ktorí chcú byť relevantnými partnermi na odborne vedený 

dialóg. Práve preto už viac ako mesiac od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti slušne čakáme na Vašu odpoveď, osobnú 

intervenciu a zhodnotenie, akým spôsobom vlastne funguje/resp. nefunguje vedenie MPRV SR.  

Rovnako Vás zdvorilo opätovne žiadame aj o určenie termínu nášho vzájomného rokovania, na ktorom by sme diskutovali o 

stave agropotravinárstva a návrhoch na jeho riešenie.  

a potravinári len snívať, rovnako ako aj o navýšení počtu adresných foriem povolených štátnych pomocí.  

Čerešničkou na torte sú pripravované zásadné zmeny v pôdnej legislatíve“, vymenováva dôvody stupňujúcej sa 

nespokojnosti podpredseda SPPK pre poľnohospodárstvo Miroslav Štefček. Členovia SPPK sa pred médiami nehádžu na 

ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp. vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a slušní výrobcovia potravín, ktorí chcú byť 

relevantnými partnermi na odborne vedený dialóg. Práve preto už viac ako mesiac od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti 

slušne čakajú na oficiálnu odpoveď Igora Matoviča, jeho osobnú intervenciu a zhodnotenie, akým spôsobom vlastne 

funguje/resp. nefunguje vedenie MPRV SR. Zároveň ho opätovne vyzvali na spoločné rokovanie.  

„Spoliehali sme sa, že príde pozitívna zmena, ale tá, bohužiaľ, v našom rezorte nenastala. Slovenskí poľnohospodári a 

potravinári však už viac čakať nevedia a nechcú. Frázy o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len 

prázdnymi sľubmi a už im neveríme“, dodal podpredseda SPPK pre potravinárstvo Marián Šolty.  

Spoliehali sme sa, že príde pozitívna zmena, ale tá, bohužiaľ, v našom rezorte nenastala. Slovenskí poľnohospodári a 

potravinári však už viac čakať nevedia a nechcú. Frázy o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len 

prázdnymi sľubmi a už im neveríme.  

Sme pripravení náš názor na súčasný stav odvetvia aj verejne prezentovať. Chceme sa totiž našim spotrebiteľom a našim 

nasledovníkom aj o pár desiatok rokov pozrieť hrdo do očí a povedať im, že sme sa snažili o reštart odvetvia všetkými 

slušnými a zákonnými prostriedkami.  

Sme odhodlaní naďalej podržať národ a vyrábať pre nich zdravé a bezpečné potraviny. Sme však pripravení dokázať im i 

našu spolupatričnosť a vzťah k hodnotám aj prostredníctvom verejného protestu, pokiaľ k tomu budeme nečinnosťou 

ministerstva prinútení. Chceme dokázať a ukázať, že slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo má byť skutočným 

strategickým odvetvím štátu.  

Za Vašu odpoveď ďakujeme!  

 

S úctou a v mene signatárov listu  

Emil Macho, predseda SPPK Signatári listu:  

 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Slovenský mliekarenský zväz Združenie pestovateľov obilnín Slovenská spoločnosť 

mlynárov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo Únia 

hydinárov Slovenska Slovenská holsteinská asociácia Ovocinárska únia Slovenska Zväz zeleninárov a zemiakarov 

Slovenska Slovenský zväz olejninárov Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a 

obchodných spoločností Slovenský konzervárenský zväz Slovenské združenie výrobcov piva a sladu Združenie výrobcov 

liehu a liehovín na Slovensku Členovia SPPK sú pripravení svoj názor na súčasný stav odvetvia aj verejne prezentovať. Chcú 

sa totiž spotrebiteľom a svojim nasledovníkom aj o pár desiatok rokov pozrieť hrdo do očí a povedať im, že sa snažili o reštart 

odvetvia všetkými slušnými a zákonnými prostriedkami.  
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Signatári listu:  

 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Slovenský mliekarenský zväz Združenie pestovateľov obilnín Slovenská spoločnosť 

mlynárov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo Únia 

hydinárov Slovenska Slovenská holsteinská asociácia Ovocinárska únia Slovenska Zväz zeleninárov a zemiakarov 

Slovenska Slovenský zväz olejninárov Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a 

obchodných spoločností Slovenský konzervárenský zväz Slovenské združenie výrobcov piva a sladu Združenie výrobcov 

liehu a liehovín  
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Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,  

uplynuli necelé dva mesiace a slovenskí poľnohospodári a potravinári sa na Vás znovu obracajú so žiadosťou o pomoc o 

riešenie nezdravého stavu sektora tentokrát formou otvoreného listu. Podpísali ho zástupcovia slovenských chovateľov 

hovädzieho dobytka, dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní 

predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov denne zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych 

výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu.  

Aj napriek obrovskému množstvu problémov sú to práve oni, ktorí sa všemožne snažia udržať tú žalostne nízku úroveň 

potravinovej sebestačnosti krajiny, ktorú poznačil roky trvajúci úpadok slovenského agropotravinárskeho sektora a 

vyľudňovanie vidieka spôsobeného spriemyselnením našej donedávna vidieckej krajiny.  

 

Vážený pán premiér,  

 

otvoreným listom sa na Vás teda obracia väčšina skutočných slovenských poľnohospodárov a potravinárov.  

Obracajú sa na Vás majitelia poľnohospodárskych podnikov, samostatne hospodáriaci roľníci, predsedovia 

poľnohospodárskych družstiev, vedenie obchodných spoločností, medzi nimi mladí manažéri, starší a aj aktívni dôchodcovia. 

Situácia, žiaľ, dospela do takej kritickej podoby, že sme nútení Vám v krátkom čase písať už tretí list a žiadať Vás o zásah.  

Navyše, dnes tak robíme už v čase vyhlásenej štrajkovej pohotovosti.  

Uvedomujeme si, že v tomto  

 

Ďalší list predsedovi vlády  

SR Igorovi Matovičovi  

 

Slovenskí chovatelia dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní 

predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov denne zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych 

výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu, píšu predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi otvorený list. 

Ani nie po dvoch mesiacoch sa na premiéra obracajú znovu, opäť so žiadosťou o pomoc pri riešení nezdravého stavu 

agropotravinárskeho sektora.  

Dnes tak robia už v stave štrajkovej pohotovosti, ktorú vyhlásili začiatkom októbra počas Valného zhromaždenia Slovenskej 

poľnohospodárskej a potravinárskej komory.  

 

Tri listy  

 

Prvý list – Výzvu za slovenskú pôdu - adresovali poľnohospodári a potravinári predsedovi vlády SR 10.  

septembra. Výzvu podpísalo takmer 700 významných slovenských poľnohospodárskych podnikov. Upozornili v nej na svoj 

zásadný nesúhlas so spôsobom zmeny nájmu za poľnohospodársku náročnom období je priorita štátu v ochrane zdravia 

ľudí. Ochrana zdravia a záchrana ekonomiky musia byť na prvom mieste. Neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky je však aj 

agropotravinársky sektor a výroba lokálnych potravín.  

Ako je už niekoľko týždňov verejne známe, kritizujeme, že súčasné vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR neprináša systémové riešenia. Práve naopak, svojimi nekoncepčnými a neodbornými krokmi zvyšuje napätie v 

sektore. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a naďalej si za ním stojíme.  

Naše presvedčenie sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli sme k nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za 
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osem mesiacov od nástupu do funkcie. Chýba nám akákoľvek na faktoch a odbornosti založená vecná a konštruktívna 

diskusia. Absentuje akákoľvek koncepcia sektora a vidieka ako takého. Bohužiaľ musíme konštatovať, že vízia ministerstva 

je postavená len na akejsi vysnívanej predstave, ktorá s reálnymi potrebami krajiny a konkurencieschopného 

agropotravinárstva má len málo spoločného. Prejavuje sa obrovský deficit reálneho poznania skutočnej agropotravinárskej 

praxe v európskom a globálnom rozmere.  

Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých veľkých a dobrých malých poľnohospodároch. V tejto súvislosti je ale 

najväčším paradoxom to, že neprinieslo za 8 mesiacov ani jedno reálne riešenie pre malých poľnohospodárov. V časoch, 

keď európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike, my len naoko 

rozbiehame pôdu a určením jeho výšky. Premiéra a ďalších oslovených politikov žiadali o spustenie verejnej odbornej 

diskusie o nájme poľnohospodárskych pozemkov a jeho trhovej hodnote s cieľom nastoliť spravodlivejšie podmienky.  

Druhý list dostal Igor Matovič 29.  

septembra. Výrobcovia potravín ho upozornili na kritickú situáciu v agropotravinárskom odvetví, nekoncepčné kroky ministra 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského a absentovanie odborného dialógu medzi ministerstvom a 

poľnohospodármi a potravinármi. V liste ho vyzvali na osobné riešenie situácie a spoločné rokovanie s poľnohospodármi a 

potravinármi.  

Poľnohospodárske a potravinárske zväzy, ktoré sú združené v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore, píšu 

premiérovi do tretice.  

Otvorený list odovzdali na Úrade vlády 18. novembra, ale už v stave vyhlásenej štrajkovej pohotovosti.  

„Na jednej strane si uvedomujeme, že v tomto náročnom období je priorita štátu v ochrane zdravia ľudí. Ochrana zdravia a 

záchrana ekonomiky musia byť na prvom mieste. Na strane spoločnú diskusiu. Plán obnovy EÚ a tzv. covidové peniaze? Aj o 

nich môžu slovenskí poľnohospodári a potravinári len snívať, rovnako ako aj o navýšení počtu adresných foriem povolených 

štátnych pomocí. Čerešničkou na torte sú pripravované zásadné zmeny v pôdnej legislatíve.  

Zmeny prichádzajú častokrát v extrémne krátkej dobe v skrátenom legislatívnom konaní. Sú založené na pocitoch a nie na 

faktoch. Rovnako je absolútne neriešená aj situácia okolo zmluvných vzťahov so Slovenským pozemkovým fondom. Chýba 

nám vzájomné sa pochopenie dvoch rezortov - pôdohospodárstva a životného prostredia. V poslednej dobe Ministerstvo 

životného prostredia SR pripravuje legislatívne zmeny, ktoré majú zásadný ekonomický dopad na agropotravinárstvo. Žiaľ, 

absentuje primeraná reakcia nášho rezortu. V tejto súvislosti musíme upozorniť aj na fakt, že už teraz žiadajú obchodné 

reťazce znížiť nákupné ceny pre budúci rok, a to pri zvýšených nákladoch na spracovanie produktov.  

Tak, ako zaspali všetky predchádzajúce vlády a falošne deklarovali záujem o zvyšovanie potravinovej sebestačnosti, tak 

obdobným smerom postupuje aj súčasné vedenie MPRV SR. Korektne musíme doplniť, že ho neviníme za stav v sektore do 

marca 2020, ale za fatálnu nečinnosť, resp. druhej však neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky je aj agropotravinársky sektor a 

výroba lokálnych potravín.  

Aj v týchto náročných časoch preto naďalej trváme na tom, že rezortný minister nie je pre odvetvie garantom konštruktívnych 

zmien a oživenia agropotravinárstva. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a stále si za ním stojíme“, uviedol predseda 

Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.  

Presvedčenie slovenských chovateľov, pestovateľov a potravinárov – signatárov listu - sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli k 

nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za osem mesiacov od nástupu ministra do funkcie.  

„Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých veľkých a dobrých malých poľnohospodároch. V tejto súvislosti je ale 

najväčším paradoxom to, že neprinieslo za 8 mesiacov ani jedno reálne riešenie pre malých poľnohospodárov. V časoch, 

keď európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike, my len naoko 

rozbiehame spoločnú diskusiu. Plán obnovy EÚ a tzv. covidové peniaze? Aj o nich môžu slovenskí poľnohospodári 

nekoncepčné kroky po marci 2020. A rovnako aj za vyhrotenie názorov medzi poľnohospodármi a potravinármi a jednotlivými 

samosprávami, ktoré vedenie ministerstva svojimi nešťastnými výrokmi spôsobilo. Nečudujeme sa, že za tejto situácie odišla 

časť kľúčových ľudí na čele s generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Vedenie ministerstva sa nestalo 

garantom zmien a ozdravného procesu slovenského agropotravinárstva.  

 

Vážený pán premiér,  

 

ako sme už v úvode spomenuli, pred viac ako mesiacom sme vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Členovia SPPK sa pred 

médiami nehádžu na ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp.  

vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a slušní výrobcovia potravín, ktorí chcú byť relevantnými partnermi na odborne vedený 

dialóg. Práve preto už viac ako mesiac od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti slušne čakáme na Vašu odpoveď, osobnú 

intervenciu a zhodnotenie, akým spôsobom vlastne funguje/resp. nefunguje vedenie MPRV SR.  

Rovnako Vás zdvorilo opätovne žiadame aj o určenie termínu nášho vzájomného rokovania, na ktorom by sme diskutovali o 

stave agropotravinárstva a návrhoch na jeho riešenie.  

a potravinári len snívať, rovnako ako aj o navýšení počtu adresných foriem povolených štátnych pomocí.  

Čerešničkou na torte sú pripravované zásadné zmeny v pôdnej legislatíve“, vymenováva dôvody stupňujúcej sa 

nespokojnosti podpredseda SPPK pre poľnohospodárstvo Miroslav Štefček. Členovia SPPK sa pred médiami nehádžu na 
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ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp. vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a slušní výrobcovia potravín, ktorí chcú byť 

relevantnými partnermi na odborne vedený dialóg. Práve preto už viac ako mesiac od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti 

slušne čakajú na oficiálnu odpoveď Igora Matoviča, jeho osobnú intervenciu a zhodnotenie, akým spôsobom vlastne 

funguje/resp. nefunguje vedenie MPRV SR. Zároveň ho opätovne vyzvali na spoločné rokovanie.  

„Spoliehali sme sa, že príde pozitívna zmena, ale tá, bohužiaľ, v našom rezorte nenastala. Slovenskí poľnohospodári a 

potravinári však už viac čakať nevedia a nechcú. Frázy o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len 

prázdnymi sľubmi a už im neveríme“, dodal podpredseda SPPK pre potravinárstvo Marián Šolty.  

Spoliehali sme sa, že príde pozitívna zmena, ale tá, bohužiaľ, v našom rezorte nenastala. Slovenskí poľnohospodári a 

potravinári však už viac čakať nevedia a nechcú. Frázy o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len 

prázdnymi sľubmi a už im neveríme.  

Sme pripravení náš názor na súčasný stav odvetvia aj verejne prezentovať. Chceme sa totiž našim spotrebiteľom a našim 

nasledovníkom aj o pár desiatok rokov pozrieť hrdo do očí a povedať im, že sme sa snažili o reštart odvetvia všetkými 

slušnými a zákonnými prostriedkami.  

Sme odhodlaní naďalej podržať národ a vyrábať pre nich zdravé a bezpečné potraviny. Sme však pripravení dokázať im i 

našu spolupatričnosť a vzťah k hodnotám aj prostredníctvom verejného protestu, pokiaľ k tomu budeme nečinnosťou 

ministerstva prinútení. Chceme dokázať a ukázať, že slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo má byť skutočným 

strategickým odvetvím štátu.  

Za Vašu odpoveď ďakujeme!  

 

S úctou a v mene signatárov listu  

Emil Macho, predseda SPPK Signatári listu:  

 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Slovenský mliekarenský zväz Združenie pestovateľov obilnín Slovenská spoločnosť 

mlynárov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo Únia 

hydinárov Slovenska Slovenská holsteinská asociácia Ovocinárska únia Slovenska Zväz zeleninárov a zemiakarov 

Slovenska Slovenský zväz olejninárov Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a 

obchodných spoločností Slovenský konzervárenský zväz Slovenské združenie výrobcov piva a sladu Združenie výrobcov 

liehu a liehovín na Slovensku Členovia SPPK sú pripravení svoj názor na súčasný stav odvetvia aj verejne prezentovať. Chcú 

sa totiž spotrebiteľom a svojim nasledovníkom aj o pár desiatok rokov pozrieť hrdo do očí a povedať im, že sa snažili o reštart 

odvetvia všetkými slušnými a zákonnými prostriedkami.  

 

Signatári listu:  

 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Slovenský mliekarenský zväz Združenie pestovateľov obilnín Slovenská spoločnosť 

mlynárov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo Únia 

hydinárov Slovenska Slovenská holsteinská asociácia Ovocinárska únia Slovenska Zväz zeleninárov a zemiakarov 

Slovenska Slovenský zväz olejninárov Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a 

obchodných spoločností Slovenský konzervárenský zväz Slovenské združenie výrobcov piva a sladu Združenie výrobcov 

liehu a liehovín  
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Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,  

uplynuli necelé dva mesiace a slovenskí poľnohospodári a potravinári sa na Vás znovu obracajú so žiadosťou o pomoc o 

riešenie nezdravého stavu sektora tentokrát formou otvoreného listu. Podpísali ho zástupcovia slovenských chovateľov 

hovädzieho dobytka, dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní 

predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov denne zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych 

výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu.  

Aj napriek obrovskému množstvu problémov sú to práve oni, ktorí sa všemožne snažia udržať tú žalostne nízku úroveň 

potravinovej sebestačnosti krajiny, ktorú poznačil roky trvajúci úpadok slovenského agropotravinárskeho sektora a 

vyľudňovanie vidieka spôsobeného spriemyselnením našej donedávna vidieckej krajiny.  
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Vážený pán premiér,  

 

otvoreným listom sa na Vás teda obracia väčšina skutočných slovenských poľnohospodárov a potravinárov.  

Obracajú sa na Vás majitelia poľnohospodárskych podnikov, samostatne hospodáriaci roľníci, predsedovia 

poľnohospodárskych družstiev, vedenie obchodných spoločností, medzi nimi mladí manažéri, starší a aj aktívni dôchodcovia. 

Situácia, žiaľ, dospela do takej kritickej podoby, že sme nútení Vám v krátkom čase písať už tretí list a žiadať Vás o zásah.  

Navyše, dnes tak robíme už v čase vyhlásenej štrajkovej pohotovosti.  

Uvedomujeme si, že v tomto náročnom období je priorita štátu v ochrane zdravia ľudí. Ochrana zdravia a záchrana 

ekonomiky musia byť na prvom mieste. Neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky je však aj agropotravinársky sektor a výroba 

lokálnych potravín.  

Ako je už niekoľko týždňov verejne známe, kritizujeme, že súčasné vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR neprináša systémové riešenia. Práve naopak, svojimi nekoncepčnými a neodbornými krokmi zvyšuje napätie v 

sektore. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a naďalej si za ním stojíme.  

Naše presvedčenie sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli sme k nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za 

osem mesiacov od nástupu do funkcie. Chýba nám akákoľvek na faktoch a odbornosti založená vecná a konštruktívna 

diskusia. Absentuje akákoľvek koncepcia sektora a vidieka ako takého. Bohužiaľ musíme konštatovať, že vízia ministerstva 

je postavená len na akejsi vysnívanej predstave, ktorá s reálnymi potrebami krajiny a konkurencieschopného 

agropotravinárstva má len málo spoločného. Prejavuje sa obrovský deficit reálneho poznania skutočnej agropotravinárskej 

praxe v európskom a globálnom rozmere.  

Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých veľkých a dobrých malých poľnohospodároch. V tejto súvislosti je ale 

najväčším paradoxom to, že neprinieslo za 8 mesiacov ani jedno reálne riešenie pre malých poľnohospodárov. V časoch, 

keď európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike, my len naoko 

rozbiehame spoločnú diskusiu. Plán obnovy EÚ a tzv. covidové peniaze? Aj o nich môžu slovenskí poľnohospodári a 

potravinári len snívať, rovnako ako aj o navýšení počtu adresných foriem povolených štátnych pomocí. Čerešničkou na torte 

sú pripravované zásadné zmeny v pôdnej legislatíve.  

Zmeny prichádzajú častokrát v extrémne krátkej dobe v skrátenom legislatívnom konaní. Sú založené na pocitoch a nie na 

faktoch. Rovnako je absolútne neriešená aj situácia okolo zmluvných vzťahov so Slovenským pozemkovým fondom. Chýba 

nám vzájomné sa pochopenie dvoch rezortov - pôdohospodárstva a životného prostredia. V poslednej dobe Ministerstvo 

životného prostredia SR pripravuje legislatívne zmeny, ktoré majú zásadný ekonomický dopad na agropotravinárstvo. Žiaľ, 

absentuje primeraná reakcia nášho rezortu. V tejto súvislosti musíme upozorniť aj na fakt, že už teraz žiadajú obchodné 

reťazce znížiť nákupné ceny pre budúci rok, a to pri zvýšených nákladoch na spracovanie produktov.  

Tak, ako zaspali všetky predchádzajúce vlády a falošne deklarovali záujem o zvyšovanie potravinovej sebestačnosti, tak 

obdobným smerom postupuje aj súčasné vedenie MPRV SR. Korektne musíme doplniť, že ho neviníme za stav v sektore do 

marca 2020, ale za fatálnu nečinnosť, resp. nekoncepčné kroky po marci 2020. A rovnako aj za vyhrotenie názorov medzi 

poľnohospodármi a potravinármi a jednotlivými samosprávami, ktoré vedenie ministerstva svojimi nešťastnými výrokmi 

spôsobilo. Nečudujeme sa, že za tejto situácie odišla časť kľúčových ľudí na čele s generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej 

platobnej agentúry. Vedenie ministerstva sa nestalo garantom zmien a ozdravného procesu slovenského agropotravinárstva.  

 

Vážený pán premiér,  

 

ako sme už v úvode spomenuli, pred viac ako mesiacom sme vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Členovia SPPK sa pred 

médiami nehádžu na ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp.  

vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a slušní výrobcovia potravín, ktorí chcú byť relevantnými partnermi na odborne vedený 

dialóg. Práve preto už viac ako mesiac od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti slušne čakáme na Vašu odpoveď, osobnú 

intervenciu a zhodnotenie, akým spôsobom vlastne funguje/resp. nefunguje vedenie MPRV SR.  

Rovnako Vás zdvorilo opätovne žiadame aj o určenie termínu nášho vzájomného rokovania, na ktorom by sme diskutovali o 

stave agropotravinárstva a návrhoch na jeho riešenie.  

Spoliehali sme sa, že príde pozitívna zmena, ale tá, bohužiaľ, v našom rezorte nenastala. Slovenskí poľnohospodári a 

potravinári však už viac čakať nevedia a nechcú. Frázy o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len 

prázdnymi sľubmi a už im neveríme.  

Sme pripravení náš názor na súčasný stav odvetvia aj verejne prezentovať. Chceme sa totiž našim spotrebiteľom a našim 

nasledovníkom aj o pár desiatok rokov pozrieť hrdo do očí a povedať im, že sme sa snažili o reštart odvetvia všetkými 

slušnými a zákonnými prostriedkami.  

Sme odhodlaní naďalej podržať národ a vyrábať pre nich zdravé a bezpečné potraviny. Sme však pripravení dokázať im i 

našu spolupatričnosť a vzťah k hodnotám aj prostredníctvom verejného protestu, pokiaľ k tomu budeme nečinnosťou 

ministerstva prinútení. Chceme dokázať a ukázať, že slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo má byť skutočným 

strategickým odvetvím štátu.  

Za Vašu odpoveď ďakujeme!  
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S úctou a v mene signatárov listu  

Emil Macho, predseda SPPK Signatári listu:  

 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Slovenský mliekarenský zväz Združenie pestovateľov obilnín Slovenská spoločnosť 

mlynárov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo Únia 

hydinárov Slovenska Slovenská holsteinská asociácia Ovocinárska únia Slovenska Zväz zeleninárov a zemiakarov 

Slovenska Slovenský zväz olejninárov Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a 

obchodných spoločností Slovenský konzervárenský zväz Slovenské združenie výrobcov piva a sladu Združenie výrobcov 

liehu a liehovín na Slovensku  

 

Ďalší list predsedovi vlády  

SR Igorovi Matovičovi  

 

Slovenskí chovatelia dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní 

predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov denne zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych 

výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu, píšu predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi otvorený list. 

Ani nie po dvoch mesiacoch sa na premiéra obracajú znovu, opäť so žiadosťou o pomoc pri riešení nezdravého stavu 

agropotravinárskeho sektora.  

Dnes tak robia už v stave štrajkovej pohotovosti, ktorú vyhlásili začiatkom októbra počas Valného zhromaždenia Slovenskej 

poľnohospodárskej a potravinárskej komory.  

 

Tri listy  

 

Prvý list – Výzvu za slovenskú pôdu - adresovali poľnohospodári a potravinári predsedovi vlády SR 10.  

septembra. Výzvu podpísalo takmer 700 významných slovenských poľnohospodárskych podnikov. Upozornili v nej na svoj 

zásadný nesúhlas so spôsobom zmeny nájmu za poľnohospodársku pôdu a určením jeho výšky. Premiéra a ďalších 

oslovených politikov žiadali o spustenie verejnej odbornej diskusie o nájme poľnohospodárskych pozemkov a jeho trhovej 

hodnote s cieľom nastoliť spravodlivejšie podmienky.  

Druhý list dostal Igor Matovič 29.  

septembra. Výrobcovia potravín ho upozornili na kritickú situáciu v agropotravinárskom odvetví, nekoncepčné kroky ministra 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského a absentovanie odborného dialógu medzi ministerstvom a 

poľnohospodármi a potravinármi. V liste ho vyzvali na osobné riešenie situácie a spoločné rokovanie s poľnohospodármi a 

potravinármi.  

Poľnohospodárske a potravinárske zväzy, ktoré sú združené v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore, píšu 

premiérovi do tretice.  

Otvorený list odovzdali na Úrade vlády 18. novembra, ale už v stave vyhlásenej štrajkovej pohotovosti.  

„Na jednej strane si uvedomujeme, že v tomto náročnom období je priorita štátu v ochrane zdravia ľudí. Ochrana zdravia a 

záchrana ekonomiky musia byť na prvom mieste. Na strane druhej však neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky je aj 

agropotravinársky sektor a výroba lokálnych potravín.  

Aj v týchto náročných časoch preto naďalej trváme na tom, že rezortný minister nie je pre odvetvie garantom konštruktívnych 

zmien a oživenia agropotravinárstva. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a stále si za ním stojíme“, uviedol predseda 

Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.  

Presvedčenie slovenských chovateľov, pestovateľov a potravinárov – signatárov listu - sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli k 

nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za osem mesiacov od nástupu ministra do funkcie.  

„Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých veľkých a dobrých malých poľnohospodároch. V tejto súvislosti je ale 

najväčším paradoxom to, že neprinieslo za 8 mesiacov ani jedno reálne riešenie pre malých poľnohospodárov. V časoch, 

keď európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike, my len naoko 

rozbiehame spoločnú diskusiu. Plán obnovy EÚ a tzv. covidové peniaze? Aj o nich môžu slovenskí poľnohospodári a 

potravinári len snívať, rovnako ako aj o navýšení počtu adresných foriem povolených štátnych pomocí.  

Čerešničkou na torte sú pripravované zásadné zmeny v pôdnej legislatíve“, vymenováva dôvody stupňujúcej sa 

nespokojnosti podpredseda SPPK pre poľnohospodárstvo Miroslav Štefček. Členovia SPPK sa pred médiami nehádžu na 

ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp. vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a slušní výrobcovia potravín, ktorí chcú byť 

relevantnými partnermi na odborne vedený dialóg. Práve preto už viac ako mesiac od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti 

slušne čakajú na oficiálnu odpoveď Igora Matoviča, jeho osobnú intervenciu a zhodnotenie, akým spôsobom vlastne 

funguje/resp. nefunguje vedenie MPRV SR. Zároveň ho opätovne vyzvali na spoločné rokovanie.  

„Spoliehali sme sa, že príde pozitívna zmena, ale tá, bohužiaľ, v našom rezorte nenastala. Slovenskí poľnohospodári a 

potravinári však už viac čakať nevedia a nechcú. Frázy o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len 
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prázdnymi sľubmi a už im neveríme“, dodal podpredseda SPPK pre potravinárstvo Marián Šolty.  

Členovia SPPK sú pripravení svoj názor na súčasný stav odvetvia aj verejne prezentovať. Chcú sa totiž spotrebiteľom a 

svojim nasledovníkom aj o pár desiatok rokov pozrieť hrdo do očí a povedať im, že sa snažili o reštart odvetvia všetkými 

slušnými a zákonnými prostriedkami.  

 

Signatári listu:  

 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Slovenský mliekarenský zväz Združenie pestovateľov obilnín Slovenská spoločnosť 

mlynárov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo Únia 

hydinárov Slovenska Slovenská holsteinská asociácia Ovocinárska únia Slovenska Zväz zeleninárov a zemiakarov 

Slovenska Slovenský zväz olejninárov Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a 

obchodných spoločností Slovenský konzervárenský zväz Slovenské združenie výrobcov piva a sladu Združenie výrobcov 

liehu a liehovín na Slovensku  
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Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,  

uplynuli necelé dva mesiace a slovenskí poľnohospodári a potravinári sa na Vás znovu obracajú so žiadosťou o pomoc o 

riešenie nezdravého stavu sektora tentokrát formou otvoreného listu. Podpísali ho zástupcovia slovenských chovateľov 

hovädzieho dobytka, dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní 

predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov denne zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych 

výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu.  

Aj napriek obrovskému množstvu problémov sú to práve oni, ktorí sa všemožne snažia udržať tú žalostne nízku úroveň 

potravinovej sebestačnosti krajiny, ktorú poznačil roky trvajúci úpadok slovenského agropotravinárskeho sektora a 

vyľudňovanie vidieka spôsobeného spriemyselnením našej donedávna vidieckej krajiny.  

 

Vážený pán premiér,  

 

otvoreným listom sa na Vás teda obracia väčšina skutočných slovenských poľnohospodárov a potravinárov.  

Obracajú sa na Vás majitelia poľnohospodárskych podnikov, samostatne hospodáriaci roľníci, predsedovia 

poľnohospodárskych družstiev, vedenie obchodných spoločností, medzi nimi mladí manažéri, starší a aj aktívni dôchodcovia. 

Situácia, žiaľ, dospela do takej kritickej podoby, že sme nútení Vám v krátkom čase písať už tretí list a žiadať Vás o zásah.  

Navyše, dnes tak robíme už v čase vyhlásenej štrajkovej pohotovosti.  

Uvedomujeme si, že v tomto náročnom období je priorita štátu v ochrane zdravia ľudí. Ochrana zdravia a záchrana 

ekonomiky musia byť na prvom mieste. Neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky je však aj agropotravinársky sektor a výroba 

lokálnych potravín.  

Ako je už niekoľko týždňov verejne známe, kritizujeme, že súčasné vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR neprináša systémové riešenia. Práve naopak, svojimi nekoncepčnými a neodbornými krokmi zvyšuje napätie v 

sektore. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a naďalej si za ním stojíme.  

Naše presvedčenie sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli sme k nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za 

osem mesiacov od nástupu do funkcie. Chýba nám akákoľvek na faktoch a odbornosti založená vecná a konštruktívna 

diskusia. Absentuje akákoľvek koncepcia sektora a vidieka ako takého. Bohužiaľ musíme konštatovať, že vízia ministerstva 

je postavená len na akejsi vysnívanej predstave, ktorá s reálnymi potrebami krajiny a konkurencieschopného 

agropotravinárstva má len málo spoločného. Prejavuje sa obrovský deficit reálneho poznania skutočnej agropotravinárskej 

praxe v európskom a globálnom rozmere.  

Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých veľkých a dobrých malých poľnohospodároch. V tejto súvislosti je ale 

najväčším paradoxom to, že neprinieslo za 8 mesiacov ani jedno reálne riešenie pre malých poľnohospodárov. V časoch, 

keď európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike, my len naoko 

rozbiehame spoločnú diskusiu. Plán obnovy EÚ a tzv. covidové peniaze? Aj o nich môžu slovenskí poľnohospodári a 

potravinári len snívať, rovnako ako aj o navýšení počtu adresných foriem povolených štátnych pomocí. Čerešničkou na torte 

sú pripravované zásadné zmeny v pôdnej legislatíve.  

Zmeny prichádzajú častokrát v extrémne krátkej dobe v skrátenom legislatívnom konaní. Sú založené na pocitoch a nie na 
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faktoch. Rovnako je absolútne neriešená aj situácia okolo zmluvných vzťahov so Slovenským pozemkovým fondom. Chýba 

nám vzájomné sa pochopenie dvoch rezortov - pôdohospodárstva a životného prostredia. V poslednej dobe Ministerstvo 

životného prostredia SR pripravuje legislatívne zmeny, ktoré majú zásadný ekonomický dopad na agropotravinárstvo. Žiaľ, 

absentuje primeraná reakcia nášho rezortu. V tejto súvislosti musíme upozorniť aj na fakt, že už teraz žiadajú obchodné 

reťazce znížiť nákupné ceny pre budúci rok, a to pri zvýšených nákladoch na spracovanie produktov.  

Tak, ako zaspali všetky predchádzajúce vlády a falošne deklarovali záujem o zvyšovanie potravinovej sebestačnosti, tak 

obdobným smerom postupuje aj súčasné vedenie MPRV SR. Korektne musíme doplniť, že ho neviníme za stav v sektore do 

marca 2020, ale za fatálnu nečinnosť, resp. nekoncepčné kroky po marci 2020. A rovnako aj za vyhrotenie názorov medzi 

poľnohospodármi a potravinármi a jednotlivými samosprávami, ktoré vedenie ministerstva svojimi nešťastnými výrokmi 

spôsobilo. Nečudujeme sa, že za tejto situácie odišla časť kľúčových ľudí na čele s generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej 

platobnej agentúry. Vedenie ministerstva sa nestalo garantom zmien a ozdravného procesu slovenského agropotravinárstva.  

 

Vážený pán premiér,  

 

ako sme už v úvode spomenuli, pred viac ako mesiacom sme vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Členovia SPPK sa pred 

médiami nehádžu na ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp.  

vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a slušní výrobcovia potravín, ktorí chcú byť relevantnými partnermi na odborne vedený 

dialóg. Práve preto už viac ako mesiac od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti slušne čakáme na Vašu odpoveď, osobnú 

intervenciu a zhodnotenie, akým spôsobom vlastne funguje/resp. nefunguje vedenie MPRV SR.  

Rovnako Vás zdvorilo opätovne žiadame aj o určenie termínu nášho vzájomného rokovania, na ktorom by sme diskutovali o 

stave agropotravinárstva a návrhoch na jeho riešenie.  

Spoliehali sme sa, že príde pozitívna zmena, ale tá, bohužiaľ, v našom rezorte nenastala. Slovenskí poľnohospodári a 

potravinári však už viac čakať nevedia a nechcú. Frázy o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len 

prázdnymi sľubmi a už im neveríme.  

Sme pripravení náš názor na súčasný stav odvetvia aj verejne prezentovať. Chceme sa totiž našim spotrebiteľom a našim 

nasledovníkom aj o pár desiatok rokov pozrieť hrdo do očí a povedať im, že sme sa snažili o reštart odvetvia všetkými 

slušnými a zákonnými prostriedkami.  

Sme odhodlaní naďalej podržať národ a vyrábať pre nich zdravé a bezpečné potraviny. Sme však pripravení dokázať im i 

našu spolupatričnosť a vzťah k hodnotám aj prostredníctvom verejného protestu, pokiaľ k tomu budeme nečinnosťou 

ministerstva prinútení. Chceme dokázať a ukázať, že slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo má byť skutočným 

strategickým odvetvím štátu.  

Za Vašu odpoveď ďakujeme!  

 

S úctou a v mene signatárov listu  

Emil Macho, predseda SPPK Signatári listu:  

 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Slovenský mliekarenský zväz Združenie pestovateľov obilnín Slovenská spoločnosť 

mlynárov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo Únia 

hydinárov Slovenska Slovenská holsteinská asociácia Ovocinárska únia Slovenska Zväz zeleninárov a zemiakarov 

Slovenska Slovenský zväz olejninárov Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a 

obchodných spoločností Slovenský konzervárenský zväz Slovenské združenie výrobcov piva a sladu Združenie výrobcov 

liehu a liehovín na Slovensku  

 

Ďalší list predsedovi vlády  

SR Igorovi Matovičovi  

 

Slovenskí chovatelia dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní 

predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov denne zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych 

výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu, píšu predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi otvorený list. 

Ani nie po dvoch mesiacoch sa na premiéra obracajú znovu, opäť so žiadosťou o pomoc pri riešení nezdravého stavu 

agropotravinárskeho sektora.  

Dnes tak robia už v stave štrajkovej pohotovosti, ktorú vyhlásili začiatkom októbra počas Valného zhromaždenia Slovenskej 

poľnohospodárskej a potravinárskej komory.  

 

Tri listy  

 

Prvý list – Výzvu za slovenskú pôdu - adresovali poľnohospodári a potravinári predsedovi vlády SR 10.  

septembra. Výzvu podpísalo takmer 700 významných slovenských poľnohospodárskych podnikov. Upozornili v nej na svoj 
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zásadný nesúhlas so spôsobom zmeny nájmu za poľnohospodársku pôdu a určením jeho výšky. Premiéra a ďalších 

oslovených politikov žiadali o spustenie verejnej odbornej diskusie o nájme poľnohospodárskych pozemkov a jeho trhovej 

hodnote s cieľom nastoliť spravodlivejšie podmienky.  

Druhý list dostal Igor Matovič 29.  

septembra. Výrobcovia potravín ho upozornili na kritickú situáciu v agropotravinárskom odvetví, nekoncepčné kroky ministra 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského a absentovanie odborného dialógu medzi ministerstvom a 

poľnohospodármi a potravinármi. V liste ho vyzvali na osobné riešenie situácie a spoločné rokovanie s poľnohospodármi a 

potravinármi.  

Poľnohospodárske a potravinárske zväzy, ktoré sú združené v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore, píšu 

premiérovi do tretice.  

Otvorený list odovzdali na Úrade vlády 18. novembra, ale už v stave vyhlásenej štrajkovej pohotovosti.  

„Na jednej strane si uvedomujeme, že v tomto náročnom období je priorita štátu v ochrane zdravia ľudí. Ochrana zdravia a 

záchrana ekonomiky musia byť na prvom mieste. Na strane druhej však neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky je aj 

agropotravinársky sektor a výroba lokálnych potravín.  

Aj v týchto náročných časoch preto naďalej trváme na tom, že rezortný minister nie je pre odvetvie garantom konštruktívnych 

zmien a oživenia agropotravinárstva. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a stále si za ním stojíme“, uviedol predseda 

Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.  

Presvedčenie slovenských chovateľov, pestovateľov a potravinárov – signatárov listu - sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli k 

nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za osem mesiacov od nástupu ministra do funkcie.  

„Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých veľkých a dobrých malých poľnohospodároch. V tejto súvislosti je ale 

najväčším paradoxom to, že neprinieslo za 8 mesiacov ani jedno reálne riešenie pre malých poľnohospodárov. V časoch, 

keď európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike, my len naoko 

rozbiehame spoločnú diskusiu. Plán obnovy EÚ a tzv. covidové peniaze? Aj o nich môžu slovenskí poľnohospodári a 

potravinári len snívať, rovnako ako aj o navýšení počtu adresných foriem povolených štátnych pomocí.  

Čerešničkou na torte sú pripravované zásadné zmeny v pôdnej legislatíve“, vymenováva dôvody stupňujúcej sa 

nespokojnosti podpredseda SPPK pre poľnohospodárstvo Miroslav Štefček. Členovia SPPK sa pred médiami nehádžu na 

ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp. vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a slušní výrobcovia potravín, ktorí chcú byť 

relevantnými partnermi na odborne vedený dialóg. Práve preto už viac ako mesiac od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti 

slušne čakajú na oficiálnu odpoveď Igora Matoviča, jeho osobnú intervenciu a zhodnotenie, akým spôsobom vlastne 

funguje/resp. nefunguje vedenie MPRV SR. Zároveň ho opätovne vyzvali na spoločné rokovanie.  

„Spoliehali sme sa, že príde pozitívna zmena, ale tá, bohužiaľ, v našom rezorte nenastala. Slovenskí poľnohospodári a 

potravinári však už viac čakať nevedia a nechcú. Frázy o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len 

prázdnymi sľubmi a už im neveríme“, dodal podpredseda SPPK pre potravinárstvo Marián Šolty.  

Členovia SPPK sú pripravení svoj názor na súčasný stav odvetvia aj verejne prezentovať. Chcú sa totiž spotrebiteľom a 

svojim nasledovníkom aj o pár desiatok rokov pozrieť hrdo do očí a povedať im, že sa snažili o reštart odvetvia všetkými 

slušnými a zákonnými prostriedkami.  

 

Signatári listu:  

 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Slovenský mliekarenský zväz Združenie pestovateľov obilnín Slovenská spoločnosť 

mlynárov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo Únia 

hydinárov Slovenska Slovenská holsteinská asociácia Ovocinárska únia Slovenska Zväz zeleninárov a zemiakarov 

Slovenska Slovenský zväz olejninárov Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a 

obchodných spoločností Slovenský konzervárenský zväz Slovenské združenie výrobcov piva a sladu Združenie výrobcov 

liehu a liehovín na Slovensku  
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Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,  

 

uplynuli necelé dva mesiace a slovenskí poľnohospodári a potravinári sa na Vás znovu obracajú so žiadosťou o pomoc o 

riešenie nezdravého stavu sektora tentokrát formou otvoreného listu. Podpísali ho zástupcovia slovenských chovateľov 
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hovädzieho dobytka, dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní 

predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov denne zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych 

výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu.  

Aj napriek obrovskému množstvu problémov sú to práve oni, ktorí sa všemožne snažia udržať tú žalostne nízku úroveň 

potravinovej sebestačnosti krajiny, ktorú poznačil roky trvajúci úpadok slovenského agropotravinárskeho sektora a 

vyľudňovanie vidieka spôsobeného spriemyselnením našej donedávna vidieckej krajiny.  

 

Vážený pán premiér,  

 

otvoreným listom sa na Vás teda obracia väčšina skutočných slovenských poľnohospodárov a potravinárov.  

Obracajú sa na Vás majitelia poľnohospodárskych podnikov, samostatne hospodáriaci roľníci, predsedovia 

poľnohospodárskych družstiev, vedenie obchodných spoločností, medzi nimi mladí manažéri, starší a aj aktívni dôchodcovia. 

Situácia, žiaľ, dospela do takej kritickej podoby, že sme nútení Vám v krátkom čase písať už tretí list a žiadať Vás o zásah.  

Navyše, dnes tak robíme už v čase vyhlásenej štrajkovej pohotovosti.  

Uvedomujeme si, že v tomto náročnom období je priorita štátu v ochrane zdravia ľudí. Ochrana zdravia a záchrana 

ekonomiky musia byť na prvom mieste. Neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky je však aj agropotravinársky sektor a výroba 

lokálnych potravín.  

Ako je už niekoľko týždňov verejne známe, kritizujeme, že súčasné vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR neprináša systémové riešenia. Práve naopak, svojimi nekoncepčnými a neodbornými krokmi zvyšuje napätie v 

sektore. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a naďalej si za ním stojíme.  

Naše presvedčenie sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli sme k nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za 

osem mesiacov od nástupu do funkcie. Chýba nám akákoľvek na faktoch a odbornosti založená vecná a konštruktívna 

diskusia. Absentuje akákoľvek koncepcia sektora a vidieka ako takého. Bohužiaľ musíme konštatovať, že vízia ministerstva 

je postavená len na akejsi vysnívanej predstave, ktorá s reálnymi potrebami krajiny a konkurencieschopného 

agropotravinárstva má len málo spoločného. Prejavuje sa obrovský deficit reálneho poznania skutočnej agropotravinárskej 

praxe v európskom a globálnom rozmere.  

Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých veľkých a dobrých malých poľnohospodároch. V tejto súvislosti je ale 

najväčším paradoxom to, že neprinieslo za 8 mesiacov ani jedno reálne riešenie pre malých poľnohospodárov. V časoch, 

keď európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike, my len naoko 

rozbiehame spoločnú diskusiu. Plán obnovy EÚ a tzv. covidové peniaze? Aj o nich môžu slovenskí poľnohospodári a 

potravinári len snívať, rovnako ako aj o navýšení počtu adresných foriem povolených štátnych pomocí. Čerešničkou na torte 

sú pripravované zásadné zmeny v pôdnej legislatíve.  

Zmeny prichádzajú častokrát v extrémne krátkej dobe v skrátenom legislatívnom konaní. Sú založené na pocitoch a nie na 

faktoch. Rovnako je absolútne neriešená aj situácia okolo zmluvných vzťahov so Slovenským pozemkovým fondom. Chýba 

nám vzájomné sa pochopenie dvoch rezortov - pôdohospodárstva a životného prostredia. V poslednej dobe Ministerstvo 

životného prostredia SR pripravuje legislatívne zmeny, ktoré majú zásadný ekonomický dopad na agropotravinárstvo. Žiaľ, 

absentuje primeraná reakcia nášho rezortu. V tejto súvislosti musíme upozorniť aj na fakt, že už teraz žiadajú obchodné 

reťazce znížiť nákupné ceny pre budúci rok, a to pri zvýšených nákladoch na spracovanie produktov.  

Tak, ako zaspali všetky predchádzajúce vlády a falošne deklarovali záujem o zvyšovanie potravinovej sebestačnosti, tak 

obdobným smerom postupuje aj súčasné vedenie MPRV SR. Korektne musíme doplniť, že ho neviníme za stav v sektore do 

marca 2020, ale za fatálnu nečinnosť, resp. nekoncepčné kroky po marci 2020. A rovnako aj za vyhrotenie názorov medzi 

poľnohospodármi a potravinármi a jednotlivými samosprávami, ktoré vedenie ministerstva svojimi nešťastnými výrokmi 

spôsobilo. Nečudujeme sa, že za tejto situácie odišla časť kľúčových ľudí na čele s generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej 

platobnej agentúry. Vedenie ministerstva sa nestalo garantom zmien a ozdravného procesu slovenského agropotravinárstva.  

 

Vážený pán premiér,  

 

ako sme už v úvode spomenuli, pred viac ako mesiacom sme vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Členovia SPPK sa pred 

médiami nehádžu na ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp.  

vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a slušní výrobcovia potravín, ktorí chcú byť relevantnými partnermi na odborne vedený 

dialóg. Práve preto už viac ako mesiac od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti slušne čakáme na Vašu odpoveď, osobnú 

intervenciu a zhodnotenie, akým spôsobom vlastne funguje/resp. nefunguje vedenie MPRV SR.  

Rovnako Vás zdvorilo opätovne žiadame aj o určenie termínu nášho vzájomného rokovania, na ktorom by sme diskutovali o 

stave agropotravinárstva a návrhoch na jeho riešenie.  

Spoliehali sme sa, že príde pozitívna zmena, ale tá, bohužiaľ, v našom rezorte nenastala. Slovenskí poľnohospodári a 

potravinári však už viac čakať nevedia a nechcú. Frázy o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len 

prázdnymi sľubmi a už im neveríme.  

Sme pripravení náš názor na súčasný stav odvetvia aj verejne prezentovať. Chceme sa totiž našim spotrebiteľom a našim 
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nasledovníkom aj o pár desiatok rokov pozrieť hrdo do očí a povedať im, že sme sa snažili o reštart odvetvia všetkými 

slušnými a zákonnými prostriedkami.  

Sme odhodlaní naďalej podržať národ a vyrábať pre nich zdravé a bezpečné potraviny. Sme však pripravení dokázať im i 

našu spolupatričnosť a vzťah k hodnotám aj prostredníctvom verejného protestu, pokiaľ k tomu budeme nečinnosťou 

ministerstva prinútení. Chceme dokázať a ukázať, že slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo má byť skutočným 

strategickým odvetvím štátu.  

Za Vašu odpoveď ďakujeme!  

 

S úctou a v mene signatárov listu  

Emil Macho, predseda SPPK Signatári listu:  

 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Slovenský mliekarenský zväz Združenie pestovateľov obilnín Slovenská spoločnosť 

mlynárov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo Únia 

hydinárov Slovenska Slovenská holsteinská asociácia Ovocinárska únia Slovenska Zväz zeleninárov a zemiakarov 

Slovenska Slovenský zväz olejninárov Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a 

obchodných spoločností Slovenský konzervárenský zväz Slovenské združenie výrobcov piva a sladu Združenie výrobcov 

liehu a liehovín na Slovensku  

 

Ďalší list predsedovi vlády  

SR Igorovi Matovičovi  

 

Slovenskí chovatelia dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní 

predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov denne zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych 

výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu, píšu predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi otvorený list. 

Ani nie po dvoch mesiacoch sa na premiéra obracajú znovu, opäť so žiadosťou o pomoc pri riešení nezdravého stavu 

agropotravinárskeho sektora.  

Dnes tak robia už v stave štrajkovej pohotovosti, ktorú vyhlásili začiatkom októbra počas Valného zhromaždenia Slovenskej 

poľnohospodárskej a potravinárskej komory.  

 

Tri listy  

 

Prvý list – Výzvu za slovenskú pôdu - adresovali poľnohospodári a potravinári predsedovi vlády SR 10.  

septembra. Výzvu podpísalo takmer 700 významných slovenských poľnohospodárskych podnikov. Upozornili v nej na svoj 

zásadný nesúhlas so spôsobom zmeny nájmu za poľnohospodársku pôdu a určením jeho výšky. Premiéra a ďalších 

oslovených politikov žiadali o spustenie verejnej odbornej diskusie o nájme poľnohospodárskych pozemkov a jeho trhovej 

hodnote s cieľom nastoliť spravodlivejšie podmienky.  

Druhý list dostal Igor Matovič 29.  

septembra. Výrobcovia potravín ho upozornili na kritickú situáciu v agropotravinárskom odvetví, nekoncepčné kroky ministra 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského a absentovanie odborného dialógu medzi ministerstvom a 

poľnohospodármi a potravinármi. V liste ho vyzvali na osobné riešenie situácie a spoločné rokovanie s poľnohospodármi a 

potravinármi.  

Poľnohospodárske a potravinárske zväzy, ktoré sú združené v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore, píšu 

premiérovi do tretice.  

Otvorený list odovzdali na Úrade vlády 18. novembra, ale už v stave vyhlásenej štrajkovej pohotovosti.  

„Na jednej strane si uvedomujeme, že v tomto náročnom období je priorita štátu v ochrane zdravia ľudí. Ochrana zdravia a 

záchrana ekonomiky musia byť na prvom mieste. Na strane druhej však neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky je aj 

agropotravinársky sektor a výroba lokálnych potravín.  

Aj v týchto náročných časoch preto naďalej trváme na tom, že rezortný minister nie je pre odvetvie garantom konštruktívnych 

zmien a oživenia agropotravinárstva. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a stále si za ním stojíme“, uviedol predseda 

Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.  

Presvedčenie slovenských chovateľov, pestovateľov a potravinárov – signatárov listu - sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli k 

nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za osem mesiacov od nástupu ministra do funkcie.  

„Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých veľkých a dobrých malých poľnohospodároch. V tejto súvislosti je ale 

najväčším paradoxom to, že neprinieslo za 8 mesiacov ani jedno reálne riešenie pre malých poľnohospodárov. V časoch, 

keď európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike, my len naoko 

rozbiehame spoločnú diskusiu. Plán obnovy EÚ a tzv. covidové peniaze? Aj o nich môžu slovenskí poľnohospodári a 

potravinári len snívať, rovnako ako aj o navýšení počtu adresných foriem povolených štátnych pomocí.  

Čerešničkou na torte sú pripravované zásadné zmeny v pôdnej legislatíve“, vymenováva dôvody stupňujúcej sa 
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nespokojnosti podpredseda SPPK pre poľnohospodárstvo Miroslav Štefček. Členovia SPPK sa pred médiami nehádžu na 

ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp. vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a slušní výrobcovia potravín, ktorí chcú byť 

relevantnými partnermi na odborne vedený dialóg. Práve preto už viac ako mesiac od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti 

slušne čakajú na oficiálnu odpoveď Igora Matoviča, jeho osobnú intervenciu a zhodnotenie, akým spôsobom vlastne 

funguje/resp. nefunguje vedenie MPRV SR. Zároveň ho opätovne vyzvali na spoločné rokovanie.  

„Spoliehali sme sa, že príde pozitívna zmena, ale tá, bohužiaľ, v našom rezorte nenastala. Slovenskí poľnohospodári a 

potravinári však už viac čakať nevedia a nechcú. Frázy o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len 

prázdnymi sľubmi a už im neveríme“, dodal podpredseda SPPK pre potravinárstvo Marián Šolty.  

Členovia SPPK sú pripravení svoj názor na súčasný stav odvetvia aj verejne prezentovať. Chcú sa totiž spotrebiteľom a 

svojim nasledovníkom aj o pár desiatok rokov pozrieť hrdo do očí a povedať im, že sa snažili o reštart odvetvia všetkými 

slušnými a zákonnými prostriedkami.  

 

Signatári listu:  

 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Slovenský mliekarenský zväz Združenie pestovateľov obilnín Slovenská spoločnosť 

mlynárov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo Únia 

hydinárov Slovenska Slovenská holsteinská asociácia Ovocinárska únia Slovenska Zväz zeleninárov a zemiakarov 

Slovenska Slovenský zväz olejninárov Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a 

obchodných spoločností Slovenský konzervárenský zväz Slovenské združenie výrobcov piva a sladu Združenie výrobcov 

liehu a liehovín na Slovensku  

 

 

 
  

Slovenské pekárenské odvetvie sa od Nežnej revolúcie výrazne zmenilo 

25.11.2020      priemyseldnes.sk ~ Infotyp: Nepomenované ~ Dátum importu: 26.11.2020 05:18 ~ RU za deň: 40 ~ 

Dosah: 40 ~ Vydavateľ: BUSINESS MEDIA, spol. s r.o. ~ Zem: Slovensko ~ AVE: 486,27 € ~ GRP: 0,00  

Bratislava – Slovenské pekárenské odvetvie sa od Nežnej revolúcie v roku 1989 výrazne zmenilo. Informoval o tom 

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). Kým pred revolúciou sa Slovensko vyznačovalo najmä 

priemyselnou výrobou chleba a pečiva, 90-te roky minulého storočia všetko zmenili.  

 

Vývoj v súkromnom sektore a otvorenie trhu spôsobilo boom v pekárenskom sortimente, pričom spotreba čerstvého chleba a 

pečiva začala postupne výrazne klesať. Tento stav pretrváva dodnes.  

Po Nežnej revolúcii na Slovensku nastúpilo obdobie vzniku menších lokálnych pekární. "Zmena štátoprávneho usporiadania 

hospodárskeho a politického systému v roku 1989 priniesla eufóriu zriaďovania malých súkromných pekární. Veľké 

priemyselné pekárne ustúpili do úzadia. Zároveň na Slovensko začali prenikať zahraničné firmy ponúkajúce 

strojnotechnologické vybavenie pre malé pekárne," spomína predsedníčka SZPCC Tatiana Lopúchová, ktorá v 

pekárenskom segmente pracuje tri desaťročia.  

Poznamenala, že zahraniční dodávatelia technológií v tých časoch k sebe pozývali menších pekárov na prehliadku 

výrobných závodov, získať sa ich snažili aj rôznymi suvenírmi a darčekmi, na ktoré neboli Slováci v tom období zvyknutí a 

považovali to za mimoriadne seriózny prístup.  

Pripomenula, že v prvej polovici 90-tych rokov vznikli stovky malých pekární, banky bez problémov poskytovali úvery, aj keď 

s úrokovými sadzbami nad 20 %. Podľa zväzu pekárov sa dá vtedajší rozkvet menších pekární odôvodniť aj nostalgiou – 

každý chcel priniesť na trh taký chlieb, aký sa nosil na stôl v 50-tych rokoch. "Mnohým sa to aj podarilo a uspeli, začali s 

rozširovaním výroby a modernizáciou. Z pôvodne malých pekární sa stávali stredne veľké, ktorých úroveň bola porovnateľná 

s tými západoeurópskymi. Modernizáciou začali prechádzať aj priemyselné pekárne," priblížila Lopúchová s tým, že 

porevolučné roky sa ešte vyznačovali vyššou spotrebou chleba.  

Upozornila, že zo štatistík vyplýva, že po Nežnej revolúcii pripadala na jedného obyvateľa spotreba 49,7 kilogramu (kg) 

chleba a 39,5 kg pečiva za rok. V približne týchto úrovniach sa držala celú dekádu, výrazný pokles nastal po prelome 

tisícročí.  

"Po revolúcii sa otvoril veľký priestor pre kreativitu pekárov a širokú škálu úžasných, dovtedy nepoznaných výrobkov – v 

nových tvaroch, rôznych chutiach, vlastnostiach či v inom zložení nutričných hodnôt. V spojitosti s príchodom zahraničnej a 

výrazne lacnejšej konkurencie začala spotreba tradičného pekárenského sortimentu výraznejšie klesať," opísala 

predsedníčka SZPCC.  

Najmarkantnejší pokles spotreby je podľa nej vidieť od roku 2006, teda krátko po vstupe Slovenska do EÚ. V tom čase 

poklesla spotreba čerstvého chleba na jedného obyvateľa na niečo málo cez 42 kilogramov a spotreba pečiva na 28 kilogram 
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za rok. "Globalizácia priniesla mnoho pozitívneho. Negatívom z pohľadu domáceho pekára oproti obdobiu pred rokom 1989 

sa však stal až priveľmi otvorený trh voči zahraničným výrobkom, ktoré začali vytláčať domácu produkciu. Problémom však 

nebola prirodzená konkurencia, skôr umelo znižované ceny a dotačná politika zahraničných výrobkov," povedala.  

Upozornila, že tradičný chlieb a pečivo idú do úzadia na margo trendov v stravovaní. Novému trendu v stravovaní sa museli 

prispôsobiť aj slovenskí pekári. Na trh začali postupne aj slovenskí výrobcovia uvádzať ešte pestrejší sortiment.  

Dodala, že preferencie Slovákov sa výrazne zmenili a do popredia sa dostali rôzne druhy výrobkov s prívlastkom "free" - 

sugar free, fat free, gluten free, lactose free. Zároveň sa sortiment rozšíril o množstvo druhov rožkov, bagiet i chlebov s 

rôznymi prímesami či príchuťami, na pultoch možno nájsť čoraz viac dopekaných i rozpekaných výrobkov. Do úzadia 

postupne ide základný chlieb a tradičné pečivo. Aktuálne vychádza, že jeden Slovák za rok skonzumuje 34 kg 

jednokilogramového chleba a 29 kg pečiva. 

https://www.priemyseldnes.sk/potravinarstvo/slovenske-pekarenske-odvetvie-sa-od-neznej-revolucie-vyrazne-zmenilo-

201123 

 
 
  

Poľnohospodári a potravinári žiadajú pomoc pri riešení nezdravého stavu sektora 
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Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,  

 

uplynuli necelé dva mesiace a slovenskí poľnohospodári a potravinári sa na Vás znovu obracajú so žiadosťou o pomoc pri 

riešení nezdravého stavu sektora tentokrát formou otvoreného listu. Podpísali ho zástupcovia slovenských chovateľov 

hovädzieho dobytka, dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní 

predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov denne zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych 

výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu.  

Aj napriek obrovskému množstvu problémov sú to práve oni, kto sa všemožne snaží udržať tú žalostne nízku úroveň 

potravinovej sebestačnosti krajiny, ktorú poznačil roky trvajúci úpadok slovenského agropotravinárskeho sektora a 

vyľudňovanie vidieka, spôsobeného spriemyselnením našej donedávna vidieckej krajiny.  

 

Vážený pán premiér,  

 

otvoreným listom sa na Vás teda obracia väčšina skutočných slovenských poľnohospodárov a potravinárov. Obracajú sa na 

Vás majitelia poľnohospodárskych podnikov, samostatne hospodáriaci roľníci, predsedovia poľnohospodárskych družstiev, 

vedenie obchodných spoločností, medzi nimi mladí manažéri, starší a aj aktívni dôchodcovia. Situácia, žiaľ, dospela do takej 

kritickej podoby, že sme nútení Vám v krátkom čase písať už tretí list a žiadať Vás o zásah. Navyše, dnes tak robíme už v 

čase vyhlásenej štrajkovej pohotovosti.  

Uvedomujeme si, že v tomto náročnom období je priorita štátu v ochrane zdravia ľudí. Ochrana zdravia a záchrana 

ekonomiky musia byť na prvom mieste. Neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky je však aj agropotravinársky sektor a výroba 

lokálnych potravín.  

Ako je už niekolko týždňov verejne známe, kritizujeme, že súčasné vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR neprináša systémové riešenia. Práve naopak, svojimi nekoncepčnými a neodbornými krokmi zvyšuje napätie v 

sektore. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a naďalej si za ním stojíme.  

Naše presvedčenie sa nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli sme k nemu práve pre neodborné kroky vedenia ministerstva za 

osem mesiacov od nástupu do funkcie. Chýba nám akákoľvek vecná a konštruktívna diskusia, založená na faktoch a 

odbornosti. Absentuje akákoľvek koncepcia sektora a vidieka ako takého. Bohužiaľ, musíme konštatovať, že vízia 

ministerstva je postavená len na akejsi vysnívanej predstave, ktorá s reálnymi potrebami krajiny a konkurencieschopného 

agropotravinárstva má len málo spoločného. Prejavuje sa obrovský deficit reálneho poznania skutočnej agropotravinárskej 

praxe v európskom a v globálnom rozmere.  

Ministerstvo vytvára akýsi nezmyselný obraz o zlých velkých a dobrých malých poľnohospodároch. V tejto súvislosti je ale 

najväčším paradoxom to, že za 8 mesiacov neprinieslo ani jedno reálne riešenie pre malých poľnohospodárov.  

V čase, kedy európske krajiny finišujú s prípravou Strategických plánov k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ, my 

len naoko rozbiehame spoločnú diskusiu.  

Plán obnovy EÚ a tzv. covidové peniaze? Aj o nich môžu slovenskí poľnohospodári a potravinári len snívať; rovnako ako aj o 

navýšení počtu adresných foriem povolených štátnych pomoci. Čerešničkou na torte sú pripravované zásadné zmeny v 

pôdnej legislatíve.  

https://www.priemyseldnes.sk/potravinarstvo/slovenske-pekarenske-odvetvie-sa-od-neznej-revolucie-vyrazne-zmenilo-201123
https://www.priemyseldnes.sk/potravinarstvo/slovenske-pekarenske-odvetvie-sa-od-neznej-revolucie-vyrazne-zmenilo-201123
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Zmeny prichádzajú často v extrémne krátkej dobe a v skrátenom legislatívnom konaní. Sú založené na pocitoch, a nie na 

faktoch. Rovnako je absolútne neriešená aj situácia okolo zmluvných vzťahov so Slovenským pozemkovým fondom. Chýba 

nám vzájomné sa pochopenie dvoch rezortov - pôdohospodárstva a životného prostredia.  

V poslednej dobe Ministerstvo životného prostredia SR pripravuje legislatívne zmeny, ktoré majú zásadný ekonomický dopad 

na agropotravinárstvo. Žiaľ, absentuje primeraná reakcia nášho rezortu.  

V tejto súvislosti musíme upozorniť aj na fakt, že obchodné reťazce už teraz žiadajú znížiť nákupné ceny pre budúci rok, a to 

pri zvýšených nákladoch na spracovanie produktov.  

Tak, ako zaspali všetky predchádzajúce vlády a falošne deklarovali záujem o zvyšovanie potravinovej sebestačnosti, takým či 

podobným smerom postupuje aj súčasné vedenie MP RV SR.  

Korektne musíme doplniť, že ho neviníme za stav v sektore do marca 2020, ale za fatálnu nečinnosť, resp. nekoncepčné 

kroky po marci 2020. A rovnako aj za vyhrotenie názorov medzi poľnohospodármi a potravinármi a jednotlivými 

samosprávami, ktoré spôsobilo vedenie ministerstva svojimi nešťastnými výrokmi.  

Nečudujeme sa, že v tejto situácii odišla časť kľúčových ľudí na čele s generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej 

agentúry. Vedenie ministerstva sa nestalo garantom zmien a ozdravného procesu slovenského agropotravinárstva.  

Vážený pán premiér, ako sme už v úvode spomenuli, pred viac ako mesiacom sme vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Členovia 

SPPK sa pred masmédiami nehádžu na ulici o zem, pokiaľ im ministerstvo, resp. vláda, nevyjde v ústrety. Sú korektní a 

slušní výrobcovia potravín, ktorí chcú byť relevantnými partnermi pri odborne vedenom dialógu.  

Práve preto už viac ako mesiac od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti slušne čakáme na Vašu odpoveď, osobnú intervenciu a 

zhodnotenie, akým spôsobom vlastne funguje, resp. nefunguje vedenie MPRV SR.  

Rovnako Vás zdvorilo opätovne žiadame aj o určenie termínu nášho vzájomného rokovania, na ktorom by sme diskutovali o 

stave agropotravinárstva a o návrhoch na jeho riešenie.  

Spoliehali sme sa na to, že príde pozitívna zmena, ale tá, bohužiaľ, v našom rezorte nenastala. Slovenskí poľnohospodári a 

potravinári však už viac čakať nevedia a nechcú. Frázy o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len 

prázdnymi sľubmi, a my im už neveríme.  

Sme pripravení aj verejne prezentovať náš názor na súčasný stav odvetvia. Chceme sa totiž našim spotrebiteľom a našim 

nasledovníkom aj o pár desiatok rokov hrdo pozrieť do očí a povedať im, že sme sa snažili o reštart odvetvia všetkými 

slušnými a zákonnými prostriedkami.  

Sme odhodlaní naďalej podržať národ a vyrábať preň zdravé a bezpečné potraviny. Sme však pripravení dokázať i našu 

spolupatričnosť a vzťah k hodnotám aj prostredníctvom verejného protestu, pokiaľ k tomu budeme prinútení nečinnosťou 

ministerstva. Chceme dokázať a ukázať, že slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo má byť skutočným strategickým 

odvetvím štátu.  

Za Vašu odpoveď ďakujeme!  

S úctou a v mene signatárov listu  

 

EMIL MACHO, predseda SPPK  

 

Signatári listu: Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Slovenský mliekarenský zväz Združenie pestovateľov obilnín Slovenská 

spoločnosť mlynárovSlovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo 

Únia hydinárov Slovenska Slovenská holsteinská asociáciaOvocinárska únia SlovenskaZväz zeleninárov a zemiakarov 

Slovenska Slovenský zväz olejninárov Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a 

obchodných spoločností Slovenský konzervárenský zväz Slovenské združenie výrobcov piva a sladu Združenie výrobcov 

liehu a liehovín na Slovensku  

 

Frázy o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti sú totiž pre nás naďalej len prázdnymi sľubmi, a my im už neveríme.  

Bratislava, 18.11.2020 

 


