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Potravinárska komora Slovenska
– základné údaje

Najdôležitejšou prioritou, ku ktorej smerujú všetky aktivity 
PKS, je ochrana spoločných záujmov potravinárskeho 
odvetvia, rozvoj výroby potravín v Slovenskej republike, ako 
aj zvyšovanie povedomia o potravinách.

• PKS má 52 členov, z toho sú 10 kolektívni členovia

• Podiel potravinárskych spoločností združených v PKS na 
celkovom obrate potravinárskeho priemyslu na Slovensku je 
vyšší ako 70%
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PKS a podpora zdravého životného štýlu a 
inovácií

• Záväzok zodpovednej reklamy

• Zdravý tanier

• Záväzok výrobcov nealkoholických nápojov

• Súťaž o Cenu Potravinárskej komory Slovenska – podpora 
inovácií a reformulácie potravín

• Hravo ži zdravo

• Ďalšie aktivity potravinárských podnikov
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EÚ PLEDGE

Záväzok zodpovednej reklamy
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EÚ pledge
• Spoločná iniciatíva 11 spoločností, reprezentujúcich približne 

2/3 objemu reklamy na potraviny a nápoje v Európskej únii

• Prijatá 10. decembra 2007

• Záväzok neumiestňovať marketingovú komunikáciu v tlačových 
médiách, webových stránkach, v rozhlasových a TV programoch 
špecificky zameraných na deti (deti definované vekovou hranicou 
12 rokov, programy zamerané na deti - viac ako 50% sledovanosť 
deťmi) s výnimkou výrobkov, ktoré spĺňajú špecifické výživové kritériá 
založené na vedeckých dôkazoch a/alebo príslušných národných a 
medzinárodných výživových odporúčaniach.

• Žiadna komunikácia výrobkov na základných školách, s 
výnimkou prípadov, kedy to bolo dohodnuté alebo na základe 
požiadavky s príslušným zriaďovateľom na výchovné účely
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EÚ pledge

• Jednotlivé spoločnosti, ktoré sú signatármi alebo sa 
pridali k iniciatíve, uverejňujú svoje záväzky na stránke 
EU PLEDGE www.eu-pledge.eu a mali ich 
implementovať do konca roku 2008

• Od januára 2009 sa monitoruje dodržiavanie záväzkov 
transparentným spôsobom, pričom monitoring 
pokrýva TV, tlačovú a internetovú reklamu
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ZDRAVÝ TANIER
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Zdravý tanier

• Projekt predstavený vo februári 2020

• Zdravý tanier je jednoduchý nástroj, ktorý má pomôcť 
bežnému človeku správne sa rozhodnúť pri výbere 
jedál počas každého dňa, a tým si udržiavať dobré 
zdravie bez závažnejších ochorení. Projekt iniciovala 
Potravinárska komora Slovenska pod záštitou 
Slovenskej spoločnosti všeobecných praktických 
lekárov, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a 
Slovenskej obezitologickej asociácie

• Pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR
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Zdravý tanier
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Záväzok výrobcov nealkoholických nápojov znížiť

obsah pridaného cukru o ďalších 10 %
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Dobrovoľný záväzok k znižovaniu obsahu 
pridaného cukru

• Výrobcovia nealkoholických nápojov a minerálnych vôd  na 
Slovensku sa zaviazali postupne znížiť obsah pridaných 
cukrov v nápojoch o ďalších 10 % do roku 2020 a prispieť tak 
k celkovému zníženiu prijatých kalórií z potravín.

• Iniciatíva reaguje na meniace sa preferencie spotrebiteľov ako aj 
výzvu Európskej Komisie a členských krajín na koordinovaný 
prístup k reformulácii a zníženiu obsahu pridaných cukrov v 
potravinách a nápojoch.
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• V nealkoholických nápojoch zníženie obsahu pridaných cukrov priamo vedie k zníženiu ich 
kalorickej hodnoty. Od roku 2000 do roku 2015 sa spoločnými silami podarilo výrobcom  
znížiť priemerný obsah kalórií na 100 ml nápoja o 12 %, do roku 2020 ubudne ďalších 10 %. 
Naplnenie tohto ambiciózneho cieľa chcú výrobcovia nealkoholických nápojov dosiahnuť:

• Reformuláciou – postupnou úpravou receptúr aj s použitím nekalorických sladidiel, 
napríklad stévie

• Inováciou – novými nápojmi s minimálne 30 % znížením energetickej hodnoty alebo 
úplne bez kalórií

• Zvýšením marketingovej podpory – a podielu nízkokalorických a nekalorických 
nápojov na trhu

• Motiváciou spotrebiteľov a podporou konzumácie minerálnych a pramenitých vôd

• Zvýšením ponuky – menších nápojových obalov pre lepšiu kontrolu prijatých porcií

• Prijaté opatrenia tak pozitívne ovplyvnia viac ako 3 milióny ľudí na Slovensku 
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pridaného cukru
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Súťaž o Cenu 

Potravinárskej komory Slovenska
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Súťaž o Cenu PKS 2021 – 4. ročník

Vypísaných celkovo 6 kategórií

A. Inovatívny výrobok

B. Inovácia v rámci predpripravených a hotových
jedál

C. Reformulácia roka

D. Trvalá udržateľnosť

E. Začínajúci potravinár

F. Osobnosť potravinárstva

Viac informácií na stránke: www.cenapks.sk
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Cena PKS za rok 2020

• Výherca 1. miesta v kategórii Inovatívny výrobok:

• spoločnosť SVAMAN spol. s r.o., výrobok Myjavský pršut
z karé
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Cena PKS za rok 2020

• Výherca 1. miesta v kategórii Reformulácia roka:

• spoločnosť Danone spol. s r.o., so svojim výrobkom 
Activia Shot biely (Nature).
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Hravo ži zdravo
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• Interaktívny kurz, ktorý vedie deti k vytváraniu správnych stravovacích 
návykov a podporuje ich zdravý životný štýl

• Primárnym cieľom projektu je preventívne pôsobenie, t.j. zmeniť nevhodné 
stravovacie návyky, zlepšiť pitný režim a zvýšiť pohybovú aktivitu u detí

• Program Hravo ži zdravo priniesla na Slovensko v roku 2012 Potravinárska 
komora Slovenska a členovia jej Výboru pre zdravý životný štýl

• Kurz organizuje PKS pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva SR

• Počas jeho pôsobenia sa do kurzu zapojilo už 44 tisíc piatakov

• Odborným garantom programu pre Slovensko je  MUDr. Peter Minárik

• Kurz je identický s programom Hravě žij zdravě v Českej republike
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Ostatné aktivity PKS
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• Klaster je vnímaný ako skupina súvisiacich hospodárskych 
subjektov a inštitúcií, ktoré sa nachádzajú vo vzájomnej 
blízkosti, a ktoré prejavili záujem o spoluprácu najmä 
prostredníctvom inovácií za účelom posilnenia 
konkurencieschopnosti a rastu v hospodárskej, 
environmentálnej a sociálnej oblasti. 

• Klastre sú  jedinečným nositeľom rozvoja inovácií – pri 
kvalitnej členskej základni dokážu priemyselné klastre v 
rámci svojej vnútornej organizačnej štruktúry realizovať 
kvalitný výskum a vývoj nových produktov, technológií a 
pracovných postupov, tie následne prostredníctvom inovácií 
prinášať na trh a zavádzať do výrobnej praxe. 
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PKS ako klaster



• V roku 2020 PKS získala bronzový certifikát excelentnosti
klastra

• V roku 2021 bol PKS odsúhlasený nenávratný finančný 
príspevok na realizáciu klastrovej stratégie

• Vzdelávanie – semináre, konferencie

• Propagačné aktivity

• Príprava informačného letáku na podporu inovácií

• Vzdelávanie spotrebiteľa
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PKS ako klaster



• Dobrovoľné nutričné označovanie potravín nad rámec legislatívnych požiadaviek

• Rozšírenie ponuky výrobkov o výrobky so zníženým obsahom energie

• Rôzne varianty porcií

• Výrobky balené jako jedna porcia

• Znovuuzatvárateľné balenia

• Ponuka výrobkov pri potravinových intoleranciách (bezlaktózové a bezlepkové výrobky)

• Podpora zdravého životného štýlu komunikačnými kampaňami jednotlivými 
potravinárskými podnikmi

• Pohybové a wellness programy na pracoviskách

• Spolupráca v rámci rôznych platforiem ohľadom zodpovednej komunikácie a podpory 
zdravého životného štýlu
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Ďalšie aktivity PPP na podporu zdravého 
životného štýlu
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Ďakujem za pozornosť

venhartova@pks.sk

www.pks.sk
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