
8. rokovanie
Sektorovej rady pre potravinárstvo 

14. október 2021



I. Otvorenie rokovania Sektorovej rady
II. Inštitucionálne a personálne zloženie Sektorovej rady /zmeny/
III. Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia
IV. Aktualizácia SSRĽZ /stav rozpracovanosti, postup prác, námety a pripomienky/
V. Tvorba a revízia NŠZ / stav, plán do konca roka a schvaľovanie zmien NŠZ/
VI. Inovácie / Dopady inovácií na zručnosti a rozsah využívania OZ, Zmeny v NŠZ/ 
VII. Ranking poskytovateľov vzdelávania
VIII.Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie 
IX. Foto report z návštevy Nestlé Slovensko – Po stopách gulášu /gulášových 

cestovín/
X. Aktuálna potravinárska legislatíva
XI. Diskusia /rôzne/
XII. Závery z 8. rokovania Sektorovej rady

PROGRAM ROKOVANIA



II. INŠTITUCIONÁLNE A PERSONÁLNE ZLOŽENIE

K 14. októbru 2021 má Sektorová rada 23 členov rady a 2 členov pracovnej skupiny



III. VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH Z 
PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA 

• Členom SR zriadiť pracovnú skupinu na aktualizáciu Sektorovej stratégie 
rozvoja ľudských zdrojov                                                                             splnené

• Priebežne vypracovávať (revidovať) NŠZ podľa harmonogramu 
v mesiacoch 4/2021 – 9/2021)                               hotové 6 z 18 plánovaných

• Členom SR dopĺňať priebežne do IS SRI národné a medzinárodné dokumenty 
súvisiace s vývojom sektora do roku 2030                                               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 po 10. dni v mesiaci. Výkaz je 
potrebné podpísať a scan výkazu zaslať naspäť najneskôr 19. deň v 
mesiaci.                                                                                                  splnené



IV. AKTUALIZÁCIA SSRĽZ
Stav rozpracovanosti, postup prác, námety a 
pripomienky 

STRATÉGIA ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV
V SEKTORE POTRAVINÁRSTVO

V HORIZONTE 2030



AKTUALIZÁCIA SEKTOROVEJ STRATÉGIE ROZVOJA 
ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Zrealizované aktivity: 

1. Kapitola - Základné informácie o sektore a komponenty definovania SSRĽZ

- Posudok od externého hodnotiteľa – pripomienky zapracované

prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc.

2. Kapitola - Návrh sektorových opatrení na zabezpečenie ľudských zdrojov v 

súlade s vývojom na trhu práce a inováciami

- Posudok od externého hodnotiteľa – pripomienky sme nedostali

prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc.

- poznámky od hodnotiteľa – stratégia na vysokej úrovni, štylistickej, koncepčnej, metodickej 

najväčším plusom boli karty inovácií, mínusom a teda na dopracovanie bola jedna špecifická argumentácia, 

ktorá znela „na základe porovnania (EÚ, V4) silnejšie faktami vyargumentovať nízku mieru štátnej podpory

sektora v SR (najmä štátnu pomoc, dotačné a úverové schémy, investičné stimuly)“

!!!   Návrh ďalšieho externého hodnotiteľa    !!! 



AKTUALIZÁCIA SEKTOROVEJ STRATÉGIE ROZVOJA 
ĽUDSKÝCH ZDROJOV
2. Kapitola - Návrh sektorových opatrení na zabezpečenie ľudských zdrojov

v súlade s vývojom na trhu práce a inováciami

Vývojový trend č.1 - Konkurencieschopný potravinársky priemysel s moderným 
technologickým vybavením a produkciou inovatívnych potravín s vyššou pridanou 
hodnotou s podporou najnovších poznatkov vedy a výskumu

Vývojový trend č.2 - Potravinársky priemysel šetrný k životnému prostrediu s 
optimálnymi energetickými nárokmi a minimálnymi emisiami a odpadmi

Vývojový trend č.3 - Zvyšovanie spotreby domácich potravín, nové odbytové 
možnosti vrátane podpory exportu

Vývojový trend č.4 - Vzdelávanie a poradenstvo ako základné podporné nástroje 
na dosiahnutie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu



AKTUALIZÁCIA SEKTOROVEJ STRATÉGIE ROZVOJA 
ĽUDSKÝCH ZDROJOV

• Počet vývojových trendov : 4
• počet sektorových opatrení na zabezpečenie 

konkurencieschopných ľudských zdrojov pre 
sektor: 68

• počet aktivít na implementáciu sektorových 
opatrení : 145

• počet strán:  139 s prílohami + 72 



AKTUALIZÁCIA SEKTOROVEJ STRATÉGIE ROZVOJA 
ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Ďalší postup: 

Pripomienkovanie kompletného dokumentu externým 
posudzovateľom predpokladaný termín: október / november 2021

Pripomienkovanie kompletného dokumentu členmi Sektorovej rady 
predpokladaný termín: november 2021

Zapracovanie pripomienok predpokladaný termín: november 2021

Schvaľovanie Sektorovej stratégie predpokladaný termín: november / 
december 2021



AKTUALIZÁCIA SEKTOROVEJ STRATÉGIE ROZVOJA 
ĽUDSKÝCH ZDROJOV

priestor pre VAŠE pripomienky 

POŽIADAVKA na VŠETKÝCH ČLENOV SR:

- aktívne pripomienkovanie dokumentu /4 hodiny do 
výkazu/

- aktívne zapracovanie pripomienok

- schválenie aktualizácie SSRĽZ



V. VYHODNOTENIE TVORBY A REVÍZIE 
NÁRODNÝCH ŠTANDARDOV ZAMESTNANÍ

Počet NŠZ 
garantovaných 

sektorovou radou
Celkový počet NŠZ

53 1963



Názov NŠZ Revízia/ Tvorba

Degustátor potravín a nápojov 
R

Spracovateľ rýb R

Špecialista technológ v potravinárskej výrobe
R

Technik kontroly v potravinárskej výrobe R

Spracovateľ olejnín, lisovač 
T

Operátor zariadenia na výrobu piva T

Operátor zariadenia na výrobu rastlinných a živočíšnych olejov a  
tukov

T

Operátor zariadenia na výrobu škrobu a škrobových výrobkov T

Sladovník a pivovarník   T

Spracovateľ mlieka a výrobca mliečnych výrobkov
T

Sumarizácia tvorby a revízie
apríl 2021 – september 2021



Názov NŠZ Revízia/ Tvorba
Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie mäsa,
mäsových výrobkov a rýb 

R

Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie ovocia a
zeleniny R

Sumarizácia tvorby a revízie
apríl 2021 – september 2021



PLÁN ĎALŠEJ TVORBY/REVÍZIE
október 2021 – december 2021



NÁVRH NA ZMENY v NŠZ  

Špecialista - manažér pre potraviny, pokrmy a nápoje – nový štandard  

/návrh na schválenie/

Technológ v potravinárskej výrobe – zmena kvalifikačnej úrovne podľa SKKR zo 4 
na 6

/návrh na schválenie/

prof. Ing. Jozef Golian, Dr.



VI. INOVÁCIE
Alternatívne zdroje bielkovín – chrobáky, hmyz, umelé mäso (vyrobené v laboratórnych podmienkach)
Robotizácia; Kolaboratívne roboty vo výrobe
IT Performance (Distributed computing/Cloud a edge computing)
Manufacturing Automation
Business Automation
Senzorika potravín
Internet vecí (IoT) Priemyselný internet
Rozšírená inteligencia / Rozšírená realita - Augmented Intelligence
Umelá inteligencia - Artificial Intelligence
Strojové učenie - Machine Learning
Blockchain
Kybernetická bezpečnosť
Drony a iná alternatívna doprava
Biometrika
Digitalizácia, softverizácia
Dátová analytika (Big Data)
Reformulácia potravín

Personalizované potraviny, nutrigenomika
Plant based food
Clean label
Biopotraviny
Zelené inovácie v potravinárstve
Inovácie funkčných vlastností potravín
Inovácie prostredníctvom biotechnológií



Inovácie  - Dopady na Odborné zručnosti



Inovácie  - Rozsah využívania zručností 



VII. RANKING POSKYTOVATEĽOV VZDELÁVANIA

Čo máme za sebou?

1. Zisťovanie preferencií formy a kritérií hodnotenia poskytovateľov 

vzdelávania / kritériom sa stala uplatniteľnosť absolventov/

2. Identifikácia najrelevantnejších škôl – odborov v sektore /zostalo 

136 škôl z pôvodných 180 škôl/

3. Škálovanie hľadísk k jednotlivým „podkritériám“ uplatniteľnosti 

absolventov 

4. Analýza a vyhodnotenie získaných údajov 



RANKING POSKYTOVATEĽOV VZDELÁVANIA

Stredné školy:

Mzdy

Nezamestnanosť

Práca v odbore

Pokračovanie na VŠ

Výučba a výsledky

Vysoké školy:

Mzdy

Nezamestnanosť

Práca v odbore

Záujem o štúdium a výučbu

Pri hodnotení sú ukazovatele rozdelené do hlavných kategórií

ING. MICHAL ROSTÁS - expert úseku štatistík a prognózovania

Aké boli hlavné aktivity
Na čom sa pracovalo
Aká bola postupnosť výpočtu



RANKING POSKYTOVATEĽOV VZDELÁVANIA

1. Miera nezamestnanosti 6 mesiacov od ukončenia štúdia alebo miera nezamestnanosti 12 mesiacov od ukončenia štúdia

2. Miera nezamestnanosti absolventov alebo mzda absolventov

3. Mzda do 5 rokov od ukončenia štúdia alebo mzda nad 5 rokov od ukončenia štúdia

4. Miera nezamestnanosti absolventov alebo práca v odbore vzdelania

5. Práca v odbore vzdelania rok od ukončenia štúdia alebo viac ako 5 rokov od ukončenia štúdia

6. Miera nezamestnanosti absolventov alebo hodnotenie zamestnávateľa

7. Miera nezamestnanosti absolventov alebo počet žiakov na učiteľa

Vyhodnotenie dotazníka na určovanie váh ukazovateľov vysokých škôl

1. miera nezamestnanosti 6 mesiacov od ukončenia štúdia alebo miera nezamestnanosti 12 mesiacov od ukončenia štúdia

2. Miera nezamestnanosti absolventov alebo mzda absolventov

3. Mzda do 5 rokov od ukončenia štúdia alebo mzda nad 5 rokov od ukončenia štúdia

4. Miera nezamestnanosti absolventov alebo práca v odbore vzdelania

5. Práca v odbore vzdelania rok od ukončenia štúdia alebo viac ako 5 rokov od ukončenia štúdia

6. Miera nezamestnanosti absolventov alebo hodnotenie zamestnávateľa

7. Miera nezamestnanosti absolventov alebo počet žiakov na učiteľa

8. Miera nezamestnanosti absolventov alebo pokračovanie na VŠ

9. Miera nezamestnanosti absolventov alebo výsledky maturít

10. Výsledky maturít z cudzieho jazyka alebo slovenského jazyka

11. Výsledky maturít alebo zapojenie do duálneho systému vzdelávania

Vyhodnotenie dotazníka na určovanie váh ukazovateľov stredných škôl za sektor



RANKING POSKYTOVATEĽOV VZDELÁVANIA

 dáta, ktoré sú prepojené do systému sledovania uplatnenia absolventov www.uplatnenie.sk,

 údaje z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania,

 údaje zo zisťovania Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04,

 údaje z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,

 údaje zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania,

 vlastná metodika TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.,

 zdroje z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,

 údaje z Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky.

Zdroje vstupujúce k danému ukazovateľu:

POUŽITÁ KVANTILOVÁ METÓDA



RANKING POSKYTOVATEĽOV VZDELÁVANIA
Hodnotenie kvality stredoškolských poskytovateľov vzdelávania v rámci sektora



RANKING POSKYTOVATEĽOV VZDELÁVANIA
Hodnotenie kvality vysokoškolských poskytovateľov vzdelávania v rámci sektora



RANKING POSKYTOVATEĽOV VZDELÁVANIA

Revízia škôl

Revízia odborov

Pripomienkovanie materiálu

Zverejnenie výsledkov

Čo nás čaká? 



VIII. HARMONOGRAM 
ČINNOSTI SEKT. RADY

5. rokovanie 21. september 2020
6. rokovanie 2. december 2020
7. rokovanie 29. marec 2021
8. rokovanie 14. október 2021

9.rokovanie: JANUÁR 2022

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



IX. FOTO REPORT 
Inovácie v Nestlé Slovensko

Po stopách gulášu /gulášových cestovín/

Vznik, transformácia, rok 1959 – prvá polievka, rozšírenie podniku, 
Investície, inovácie

RNDr. Jaroslav Žiak, PhD. 



Vývojová kuchyňa

Čo sa za ňou skrýva, na čo slúži, 
Vývojové vzorky, agenda vývoja, 
Degustácia
25 krajín Európy a mimo Európy



Tajomstvo
Jedinečné číslo, štandard



Receptúra
- Pre vývojovú skúšku
- Pre ostrú výrobu



Dehydratačka
- Jeden z úvodných procesov
- Kontinuálne sušenie
- 7000 ton ročne



Guláš
Spracovávanie mrazeného
mäsa
Varný proces
Chladenie
Formovanie
Sušenie



Inovácia – automatizácia v 
akcii

Umývačka pre 
obrovské vedrá, kontajnery /

Je špeciálna priemyselná

Predtým sa zmývalo 
manuálne



Robotizácia – roboty

Ako pracujú 

Zautomatizovali proces 
Navažovania komponentov



Gulášové cestoviny

Nasýpacia stanica
2-komponentová

Je to variácia produktu
Kura na paprike, ktorý je 
najpredávanejším



3-komponentová 
nasýpacia stanica

Príklad: nedeľná polievka
/knedličky, rezance, zmes so

zeleninou/



Gulášové cestoviny

Plnenie sáčkov



Granulár

Plnenie automatizovaným
robotom do kartónov
/linka je inovatívna/

Z pôvodných 3 pracovníkov 
zostal iba 1 
/ linka 2 nahradila/



Kaskáda automat. systému

Kartóny idú do skladu

Tam ich kolaboratívne roboty
ukladajú na paletu podľa 
paletizačnej schémy



Ukážka práce 
kolaboratívneho robota



Inovácia

Clean label



Inovácia

Biopotraviny



Inovácia

Biopotraviny



Bujóny – špecializácia

Inovatívna linka

Základná – 270 kociek za min.
Stredná – 700 kociek za min. 
Vysokorýchlostná – 2700 kociek

/ide v dvoch líniách/ 



Inovácia 

5S
/japonský názov/

/všetko je na poriadku/



Perlička

Každých 5 minút sa
skonzumuje 1 tanier
polievky



Perličky

4 druhy syra – ročne si ich 
dopraje 1,4 milióna rodín

Kura na paprike – ročne si ich
dopraje 1,7 milióna dvojíc



Ďakujeme za pozornosť. Hor sa na gulášové cestoviny. 



X. AKTUÁLNA POTRAVINÁRSKA LEGISLATÍVA

Prezentácia

JUDr. Jana Venhartová, LL.M.



Aktuálna potravinárska legislatíva

JUDr. Jana Venhartová, LL.M.
14.10.2021



Právne predpisy za rok 2021

• Novela zák. č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre (zákonom č. 
9/2021 Z. z. – zmena zákonov v súvislosti s COVID-19)

• Zákon č. 69/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 
152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov – zriadenie 
Registra potravín pre potravinový semafor

• Zákon č. 219/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2019 Z. 
z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami

51



Register potravín pre potravinový semafor

• Zákon č. 69/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 
152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov –
zriadenie Registra potravín pre potravinový semafor

• Účinnosť od 1. januára 2022

• § 6a zákona: Potravinový semafor je jednoduchý, všeobecne zrozumiteľný a transparentný
systém registrácie potravín, ktorý zohľadňuje požiadavky spotrebiteľov. Register potravín pre
potravinový semafor je informačný systém, ktorý obsahuje informácie o potravine a
prevádzkovateľovi, registrácia je dobrovoľná. Registrujúcim orgánom, správcom a
prevádzkovateľom registra potravín je ministerstvo, ktoré zverejní tento register na svojom
webovom sídle. Podrobnosti o registrácii, odmietnutí registrácie, rozsahu údajov, spôsobe ich
využitia a sprístupnení údajov konečnému spotrebiteľovi ustanoví všeobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo.
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Register potravín pre potravinový semafor

• Do registra potravín sa zapisujú údaje o

a) cieľovej skupine spotrebiteľov,

b) stupni a spôsobe spracovania potraviny,

c) zložení potraviny,

d) kvalite a politike kvality,

e) produkčnom systéme a pôvode potraviny,

f) certifikačnom systéme a požiadavkách na bezpečnosť pri výrobe potraviny.

• Prevádzkovateľ môže potravinu registrovať v registri potravín pre potravinový semafor za
účelom poskytnutia informácií pre konečného spotrebiteľa o nadštandardných vlastnostiach
potraviny, podpory jej predaja a zvýšenia potravinovej sebestačnosti. Podrobnosti o
kritériách a spôsobe hodnotenia a prezentácií potraviny ustanoví všeobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
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Novela zákona o neprimeraných podmienkach v 
obchode s potravinami

• Zákon č. 219/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2019 Z. 
z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami

• Zákon nadobudol účinnosť 15. júna 2021

• Zmluvy uzatvorené medzi dodávateľmi a odberateľmi do 14. júna 
2021 je povinnosť uviesť do súladu s novelou zákona do 31. 
decembra 2021, pokiaľ sú zmluvy uzatvorené na dobu neurčitú, 
alebo dlhšie obdobie ako do 31. decembra 2021. 

• Ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú do 31. decembra 2021, nie 
je povinnosť takúto zmluvu dávať do súladu s novelou zákona.
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Novela zákona o neprimeraných podmienkach v 
obchode s potravinami

• Novela mení definície dodávateľa aj odberateľa

• Zmena splatnosti faktúr

• 6 nových neprimeraných podmienok

• Povinnosť publikovať Výročnú správu kontrolným orgánom
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Potravinárske predpisy 
v legislatívnom konaní



Novela zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách

• Zavádza definíciu „pridomového hospodárstva“ výroba 
poľnohospodárskych produktov živočíšneho pôvodu z vlastného 
chovu hospodárskych zvierat a ich spracovanie s hmotnosťou 
najviac jednej tony mesačne;

• Umožnenie predaja potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti

• Zníženie tzv. miliónových pokút

• Navrhovaná účinnosť: 1. január 2022
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Poslanecké návrhy zákonov predložené do NR SR:

• Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie 
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej 
dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v 
znení neskorších predpisov

• Cieľom návrhu zákona je: 

a) upraviť podmienky prevádzkovania daňového skladu, ktorým je malý 
samostatný liehovar a

b) povolenie domácky vyrábať pivo s nulovou sadzbou spotrebnej dane, 
vyrobené v množstve najviac 10 hl/rok a pre vlastnú konzumáciu 
súkromného výrobcu, pre členov jeho domácnosti a jemu blízkych 
osôb.

• Predpokladaná účinnosť: 1. januára 2022
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Poslanecké návrhy zákonov predložené do NR SR:

• Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava 
KARAHUTU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. 
z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov –
farmárske bitúnky

• Zavedenie kategórie tzv. farmárskych bitúnkov 

• Podrobnosti upraví Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR

• Predpokladaná účinnosť: 1. januára 2022
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Európska legislatíva



Kódex správania EÚ pre zodpovedné obchodné a 
marketingové praktiky v potravinárstve

• Predstavený Európskou komisiou 
začiatkom leta 2021 spolu so 
zúčastnenými stranami z potravinárskeho 
priemyslu 

• Kódex je súčasťou úsilia o zvýšenie 
dosiahnuteľnosti a cenovej dostupnosti 
zdravých a udržateľných potravín, ktoré 
pomáhajú znižovať našu celkovú 
environmentálnu stopu. 

• Kódex obsahuje záväzky, ktoré zahŕňajú 
zabezpečenie dobrých životných 
podmienok zvierat, cez znižovanie 
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Oxid titaničitý – E171

• Schválená prídavná látka

• 6. mája 2021 publikovala EFSA vedecké stanovisko o posúdení 
bezpečnosti E 171 ako prídavnej látky, so záverom, že E171 nie je 
naďalej možné považovať za bezpečnú prídavnú látku

• Európska komisia predložila 22. septembra 2021 návrh 
nariadenia, ktorým sa mení nar. 1333/2008

• Navrhuje sa prechodné obdobie 6 mesiacov, výrobky 
umiestnené na trh počas prechodného obdobia môžu byť na 
trhu do doby uplynutia DS/DMT

• Zasadnutie SCoPAFF dňa 28.9., následne pôjde návrh do Rady 
a Európskeho parlamentu
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Označovanie výživovej hodnoty na prednej strane 
balenia

• Komisia vydala správu Inception Impact Assessment v decembri 2020

• PRONUTRISCORE Petícia – máj 2019 – nezískala dostatok podpisov a 
bola stiahnutá 20. apríla 2020
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Ďakujem za pozornosť

venhartova@pks.sk
www.pks.sk



XI. DISKUSIA

Balíček práce s potravinami

Kolektívne zmluvy /benefity/

Výkazy /5 hodín revízia  a 10 hodín tvorba/



XII. ZÁVERY Z 
ROKOVANIA



Ďakujeme za pozornosť

www.trexima.sk


