
10. rokovanie
Sektorovej rady pre potravinárstvo  

9. jún 2022



I. Otvorenie rokovania Sektorovej rady

II. Inštitucionálne a personálne zloženie Sektorovej rady /zmeny/

III. Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia

IV. Implementácia Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov /prezentácia stratégie
a aktivít na MPRV SR + využitie stratégie/

V. Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady /diskusia o problematike/

VI. Ranking poskytovateľov vzdelávania /nový nástroj na selekciu škôl podľa vybraných
ukazovateľov/

VII. Prezentácia činnosti Sektorovej rady /návrhy tém a realizácie tlačových besied/

VIII. Vyhodnotenie NŠZ, vyhodnotenie projektu, fungovanie Sektorovej rady

IX. Prezentácia /Novinky v potravinárskej legislatíve a Novinky v sektore/ 

X. Prezentácia / Potravinová a nutričná gramotnosť/

XI. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie  

XII. Diskusia /rôzne/

XIII. Závery z 10. rokovania Sektorovej rady

PROGRAM ROKOVANIA



II. INŠTITUCIONÁLNE A PERSONÁLNE ZLOŽENIE

K 9. júnu 2022 má Sektorová rada 21 členov rady

Ukončená spolupráca: Ing. Klaudia Sokolová 

z člena pracovnej skupiny na člena Sektorovej rady

RNDr. Jaroslav Žiak, PhD.
Nestlé Slovensko s.r.o. 

Dočasne nový garant Sektorovej rady

Dr. Peter Molnár (RÚZ)  Ing. Martin Hošták (RÚZ) 



III. VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH Z 
PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA 

• Priebežne vypracovávať (revidovať) NŠZ podľa harmonogramu 
v mesiacoch 3/2021 – 5/2022).                                                                  splnené

• Členom SR dopĺňať priebežne do IS SRI národné a medzinárodné dokumenty 
súvisiace s vývojom sektora do roku 2030.                                          nesplnené

• Členom SR identifikovať sektorové partnerstvá, v ktorých sú zapojení, 
prípadne, o ktorých majú vedomosť.                                       čiastočne splnené

• Členom SR oboznámiť sa so sumarizáciou aktivít zo SSRĽZ a pri vybraných 
aktivitách navrhnúť sektorové partnerstvo pre jej realizáciu.

čiastočne splnené

• Členom SR vyplniť vplyvy inovácií na zručnosti a takisto vyplniť rozsah 
využívania odborných zručností v systéme.                           čiastočne splnené



III. VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH Z 
PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA 

• Členom pracovnej skupiny pre Ranking rozhodnúť, či sa zoznam 
stredných a vysokých škôl bude deliť do pododvetví a zadeliť do nich 
školy.   splnené

• Členom SR viesť v IS mesačné elektronické výkazníctvo vykonanej 
práce vždy najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca. V poznámke 
je nevyhnutné uvádzať špecifikáciu vykonaných prác. Členom budú 
zasielané výkazy elektronickou formou okolo 10. dňa v mesiaci. Výkaz 
je potrebné podpísať a scan výkazu zaslať naspäť najneskôr 19. deň v 
mesiaci. Pozor zmena: email je automaticky vygenerovaný.      splnené



IV. SEKTOROVÁ STRATÉGIA ROZVOJA ĽUDSKÝCH 
ZDROJOV 
Prezentácia stratégie a aktivít na pôde relevantných inštitúcií  

Hospodárska a sociálna rada SR 

MPC, ŠPÚ, ŠIOV 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 



IV. SEKTOROVÁ STRATÉGIA ROZVOJA ĽUDSKÝCH 
ZDROJOV 
Prezentácia stratégie a aktivít na pôde relevantných inštitúcií  

Hospodárska a sociálna rada SR 

PaedDr. Lucia Lednárová - Dítětová
manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov, tajomníčka

Aliancie sektorových rád

4. 4. 2022

záväzok ministra práce informovať členov vlády SR

dostupnosť stratégií aj záznamu na HSR SR



IV. SEKTOROVÁ STRATÉGIA ROZVOJA ĽUDSKÝCH 
ZDROJOV 
Prezentácia stratégie a aktivít na pôde relevantných inštitúcií  

MPC, ŠPÚ, ŠIOV  

PaedDr. Lucia Lednárová - Dítětová
manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov, tajomníčka

Aliancie sektorových rád

MPC + ŠPÚ + NUCEM + IUVENTA = 1.7.2022 nová inštitúcia Národný inštitút 

vzdelávania a mládeže

Riaditeľ MPC – Ivan Pavlov – školenia pedagógov – inovácie – odbornosť

Riaditeľka ŠPÚ – Miroslava Hapalová – iba kurikulárna reforma ZŠ

Riaditeľ ŠIOV – Branislav Hadár – otváranie ŠVP len legislatívny súlad, 

školenie expertov z praxe



IV. SEKTOROVÁ STRATÉGIA ROZVOJA ĽUDSKÝCH 
ZDROJOV 
Prezentácia stratégie a aktivít na pôde relevantných inštitúcií  

MPRV SR 

JUDr. Jana Venhartová, LL.M.
predsedníčka Sektorovej rady pre potravinárstvo

7. 4. 2022

Prezentácia 3 sektorových rád 

Za účasti štátneho tajomníka Ing. Martina Kováčika





www.trexima.sk

 Vytvorenie pracovných skupín na prerokovanie návrhov v stratégiách a určenie 

miery ich realizovateľnosti.

 Určenie harmonogramu rokovaní a zastúpenie za sektorové rady a ministerstvo 

za účelom detailného prerokovania opatrení.

 Posilnenie spolupráce s priamo riadenými a príspevkovými organizáciami 

(Národné lesnícke centrum, Agentúra pre rozvoj vidieka).

 Integrovanie opatrení zo stratégie rozvoja ľudských zdrojov do celkovej 

„ministerskej stratégie“ rozvoja sektorov.

Kľúčové riešenia



V. HODNOTENIE FUNKČNOSTI A EFEKTÍVNOSTI 
SEKTOROVEJ RADY
 Povinný projektový výstup

 Funkčnosť – úlohy vyplývajúce zo Štatútu

 Efektívnosť – „niečo naviac“

 Odpoveď na otázku: je sektorová rada životaschopná aj mimo projektu SRI?

 Odporučenie pre ďalšie obdobie

 Návrhy:
 Dotazníkové zisťovanie + individuálne rozhovory

 Hodnotí: predseda, Aliancia sektorových rád, tajomník

DISKUSIA – NÁMETY – NÁZORY 



VI. RANKING POSKYTOVATEĽOV 
VZDELÁVANIA

Čo máme za sebou a čo pred sebou?

1. Po prvotnej analýze a vyhodnotení získaných údajov sme znova 

revidovali zoznam stredných a vysokých škôl /pracovná skupina 

urobila podrobnejšiu selekciu/

2. Nový prepočet výsledkov a nový nástroj na selekciu  



VI. RANKING POSKYTOVATEĽOV 
VZDELÁVANIA

Interaktívny nástroj v Exceli
Obsahuje nové ovládacie menu s možnosťou filtrovania ukazovateľov. Pri stredných školách

je možné vyberať školu alebo odbor, typ školy.



VI. RANKING POSKYTOVATEĽOV 
VZDELÁVANIA

Cieľom filtra je aj možnosť porovnávať medzi sebou jeden typ školy (SOŠ a pod.) alebo

filtrovať výsledky rankingu podľa kraja alebo si určiť vlastnú váhovú schému.



VI. RANKING POSKYTOVATEĽOV 
VZDELÁVANIA

Pri filtrovaní v rámci vysokých škôl ponúka nástroj okrem výberu školy alebo odboru, aj

výber kraja, v ktorom škola alebo odbor pôsobí. Existuje aj možnosť vybrať stupeň

vzdelania.



VI. RANKING POSKYTOVATEĽOV 
VZDELÁVANIA



VII. PREZENTÁCIA ČINNOSTI 
SEKTOROVEJ RADY

Tlačové besedy – témy – osobnosť 

Tlačové besedy v regiónoch – požiadavka predložená na rokovaní HSR SR zo strany ZMOS

– M. Kaliňák

Kľúčové regionálne témy, ktoré by sa dali odprezentovať. Zvážiť témy + aktérov

M. Kaliňák (ZMOS) navrhol pripraviť informáciu pre Radu pre konkurencieschopnosť

MH SR. Celý proces bude zastrešovať p. Kaliňák



VIII. VYHODNOTENIE TVORBY A REVÍZIE 
NÁRODNÝCH ŠTANDARDOV ZAMESTNANÍ

Počet NŠZ garantovaných 
sektorovou radou

Celkový počet NŠZ

54 1963

Počet NŠZ vypracovaných 
sektorovou radou

Počet NŠZ schválených  
sektorovou radou

54 54



VIII. VYHODNOTENIE NŠZ – INOVÁCIE

Počet NŠZ s inováciami 
Počet NŠZ na opätovné 

otvorenie

44 54

Prebehne druhá alebo tretia revízia NŠZ !!!

doplnia sa inovácie, ktoré v štandardoch chýbajú alebo 
upravia sa inovácie, ktoré už v štandardoch sú



a
„NOVINKY V POTRAVINÁRSKEJ LEGISLATÍVE“

„NOVINKY V SEKTORE“

IX. PREZENTÁCIA 

JUDr. Jana Venhartová, LL.M.



Potravinárska legislatíva

• Novela zák. č. 152/1995 Z. z. o potravinách 

• Zákon o ochrane spotrebiteľa

• Poslanecký návrh novely zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

• Druhý antibyrokratický balíček Ministerstva hospodárstva SR

22



Novela zákona o potravinách

• Zníženie tzv. miliónových pokút

• Umožnenie predaja potravín po uplynutí dátumu minimálnej 
trvanlivosti

• Zrušenie povinného podielu slovenských potravín v letákoch

• Dobrovoľné označenie cenoviek

• Nový inštitút pridomové hospodárstvo

• Novela zákona podpísaná Prezidentkou SR dňa 8. júna

23



Novela Zákonníka práce

• Sezónne zamestnávanie v sektore pôdohospodárstva a vybraných 
oblastiach cestovného ruchu

• Nie je zahrnuté potravinárske odvetvie

• Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce – bude 
môcť byť uzavretá maximálne na 8 mesiacov a na 520 hodín v 
kalendárnom roku

• Novela má zmeniť aj zákon o sociálnom poistení – zamestnanec 
na základe tejto dohody bude povinne poistený na všetky 
poistenia zamestnanca – navrhuje sa výnimka z platenia 
poistného na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti

24



Novela Zákonníka práce

25



Druhý antibyrokratický balíček

• Schválený vládou SR dňa 2. februára 2022

• 16.2. predložený do NR SR

• Uznesenie vlády č. 79/2022 uložilo ministrovi pôdohospodárstva viaceré úlohy:

• Novela zákona o vinohradníctve a vinárstve  - do 31.12.2022

• Novela vyhlášky o mäsových výrobkoch – do 30.6.2022

• Novela vyhlášky o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách – do 
31.12.2022

• Novela vyhlášky o pochutinách, jedlej soli, dehydrovaných pokrmoch, polievkových 
prípravkoch a ochucovadlách – do 31.12.2022

• Vytvoriť pracovnú skupinu na novelu zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s 
potravinami – do 30.6.2022

• Vytvoriť pracovnú skupinu na prípravu návrhu novely zákona o potravinách

26



Aktuálne potravinárske úlohy



Aktuálne potravinárske úlohy

• Strategický plán SR k Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ na 
roky 2023-2027 – SR sa musí vysporiadať s pripomienkami 
Európskej komisie

• Výzva č. 51/PRV/2021 z podopatrenia 4.2 – podpora na investície 
do potravinárskeho priemyslu s alokáciou 171 mil. eur –
ukončená, doručené žiadosti na celkové investície 265 mil. eur

• Zelená nafta pre potravinárov – do 10. júna

• Príprava schém štátnej pomoci pre potravinárov 

28



Školenia pre potravinárov

• 3. júna – seminár Novela zákona o potravinách

• 15. – 17. júna – konferencia Aktuálne trendy v potravinovom 
práve 2022

29



Ďakujem za pozornosť

venhartova@pks.sk
www.pks.sk



3 – dielna publikácia
„POTRAVINOVÁ A NUTRIČNÁ GRAMOTNOSŤ“

prof. Ing. Jozef Golian, Dr., doc. MUDr. Peter. Minárik, PhD., MSc. doc. PharmDr. Daniela 
Mináriková, PhD., MSc,

X. PREZENTÁCIA 

prof. Ing. Jozef Golian, Dr. 



Zvyšovanie potravinovej a nutričnej gramotnosti 

Dôvody vzniku publikácie:
- hegemónia internetu poznačeného obrovským množstvom informácií, 

ktoré si spotrebitelia často nemajú ako a kde overiť a porovnať s 
odbornými poznatkami získanými na základe výsledkov vedy a 
výskumu,

- ľudia sa dopúšťajú rôznych chýb, podliehajú módnym trendom, 
dezinformáciám alebo neovereným informáciám,

- vplyv globalizácie na stravovanie človeka, ktoré sa za ostatných tridsať 
rokov výrazne zmenilo,

- mýty, ktoré sa o potravinách šíria vytvárajú falošný dojem, resp. 
zavádzajú spotrebiteľa, preto pre verejnosť sú veľmi dôležité 
vedomosti a správna interpretácia informácií uvedených na etiketách 
obalov potravín.



Prvý diel 

Tvoria ho tri kapitoly o potravinovej a nutričnej gramotnosti. 
Sú zamerané na správne stravovanie a vedomosti o 
potravinách a výžive z pohľadu podpory zdravia a prevencie 
chronických ochorení, ako aj na všeobecnú problematiku 
potravinovej  a nutričnej gramotnosti. 
Z potravinových komodít sú v prvom diele dve kapitoly. 
Kapitola Zelenina a ovocie je členená na podkapitoly zelenina, 
ovocie, strukoviny a orechy. Kapitola Škrobnaté potraviny“ 
obsahuje podkapitoly chlieb, cestoviny a zemiaky.



Druhý diel

Začína kapitolou Mlieko a mliečne výrobky, ktorú tvoria 
dve podkapitoly, a to mlieko a syry + tvarohy. 
Druhú kapitolu tvoria Mäso a mäsové výrobky, hydina, 
vajcia a ryby. V rámci nej sú podkapitoly hovädzie mäso, 
bravčové mäso, hydinové mäso, vajcia, ryby. 
Tretiu kapitolu tvoria Tuky, oleje a olejniny a v rámci nej 
sú podkapitoly rastlinné tuky, oleje a mak. 



Tretí diel 

Je rozdelený na kapitoly Pochutiny, Nápoje, Chladenie a 
zmrazovanie potravín a Označovanie potravín. 
Kapitola Pochutiny zahŕňa podkapitoly cukry, soľ, čaj, 
čokoláda, káva, huby, lahôdky, koreniny a kečupy. 
Kapitola Nápoje obsahuje podkapitoly voda, minerálne 
vody, smoothie, rastlinné nápoje, pivo, víno a destiláty.



Aktivity po vydaní knihy

Autori pracujú na vytváraní štandardu „Odporúčania pre 
stravovanie a výživu u dospelých“ pre Ministerstvo 
zdravotníctva Slovenskej republiky, podporovaného z OP 
Ľudské zdroje MPSVR s názvom: „Tvorba nových a 
inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich 
zavedenie do medicínskej praxe” (kód NFP312041R239).



Kniha je dostupná pre všetkých

https://www.raabe.sk/index.php?route=product/search
&search=Potravinov%C3%A1%20a%20nutri%C4%8Dn%C
3%A1%20gramotnos%C5%A5



XI. HARMONOGRAM 
ČINNOSTI SEKT. RADY

7. rokovanie 29. marec 2021
8. rokovanie 14. október 2021
9. rokovanie: 10. marec 2022
10. rokovanie: 9. jún 2022

11.rokovanie: september 2022

1. rokovanie: 10. september 2019
2. rokovanie: 12. november 2019
3. rokovanie 3. - 4. február 2020
4. rokovanie 27. máj 2020
5. rokovanie 21. september 2020
6. rokovanie 2. december 2020



XII. DISKUSIA



XIII. ZÁVERY Z 
ROKOVANIA



Ďakujeme za pozornosť

www.trexima.sk


