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Výroba potravín má na Slovensku od nepamäti bohatú tradíciu a jej účelom 

je zabezpečenie výživných a kvalitných potravín pre všetkých obyvateľov. Po-

travinárstvo je preto dôležitou súčasťou národného hospodárstva a jedným  

z kľúčových prvkov celej potravinovej vertikály. 

V máji 2020 predstavila Európska komisia stratégiu Z farmy na stôl, ktorá, pre 

naplnenie cieľov Európskej zelenej dohody, predpokladá významné zmeny v ag-

ropotravinárskom sektore. Na to, aby sme dosiahli ambiciózne ciele — udržateľ-

né potravinové systémy a produkciu bezpečných a výživných potravín v Sloven-

skej republike — sa zameriava táto Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov 

na návrh opatrení v piatich základných oblastiach. 

Prvou oblasťou je vybudovanie konkurencieschopného potravinárskeho prie-

myslu s moderným technologickým vybavením a produkciou inovatívnych po-

travín s vyššou pridanou hodnotou, s podporou najnovších poznatkov vedy  

a výskumu. Druhým dôležitým trendom, v ktorom je nevyhnutné prijať opatre-

nia pre rozvoj ľudských zdrojov, je vybudovanie priemyslu šetrného k životné-

mu prostrediu s optimálnymi energetickými nárokmi a minimálnymi emisiami  

a odpadmi. Pre ďalšie napredovanie odvetvia a znižovanie uhlíkovej stopy bude 

potrebné zvýšiť spotrebu domácich slovenských potravín a preskúmať nové od-

bytové možnosti, vrátane podpory exportu. Na dosiahnutie konkurencieschop-

nosti potravinárskeho priemyslu bude základnými podpornými nástrojmi vzde-

lávanie a poradenstvo, a to nielen zamestnancov potravinárskych podnikov, ale 

aj pedagógov na stredných a vysokých školách. V neposlednom rade bude kľú-

čové prispôsobiť pracovnú silu na inovácie v sektore a vývoj nových výrobkov. 

Ďakujem všetkým členom Sektorovej rady pre potravinárstvo za ich proaktívny 

prístup, cenné odborné rady a zodpovednosť, s ktorou pristupovali k príprave 

Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov.
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> Agrárna komora Slovenska 

> Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku
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> Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

> Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 

> Nitriansky samosprávny kraj 

> Odborový zväz potravinárov SR 

> Potravinárska komora Slovenska 

> RAJO a.s.

> Republiková únia zamestnávateľov SR

> Slovenská akadémia vied,  Chemický ústav SAV

> Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 

> Slovenské združenie výrobcov piva a sladu  

> Slovenský cukrovarnícky spolok 

> Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov

> Slovenský zväz spracovateľov mäsa

> SOŠ potravinárska, Nitra

> Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť – Veľký Meder 

> SPU v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva 
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> Štátny inštitút odborného vzdelávania 
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> Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska 



KĽÚČOVÉ INOVAČNÉ A TECHNOLOGICKÉ ZMENY  
V SEKTORE OVPLYVŇUJÚCE ĽUDSKÉ ZDROJE

> Clean label 

> Nové probiotiká a postbiotiká 

> Personalizované potraviny, 
nutrigenomika 

> Biopotraviny

> Alternatívne zdroje bielkovín 
(Chrobáky, Hmyz, Umelé mäso)

> Plant based food (Potraviny  
na rastlinnej báze)

> Inovácie funkčných vlastností potravín 

> Senzorika potravín 

> Biometria

> Inovácie prostredníctvom 
biotechnológií 

> 3D tlač 

> Dátová analytika (Big Data)

> Blockchain

> Kybernetická bezpečnosť 

> Manufacturing Automation 
(Automatizácia vo výrobe)

> Business Automation (Automatizácia 
obchodných procesov)

> Digitalizácia, softverizácia 

> Internet vecí (IoT), Priemyselný 
internet 

> IT Performance (Distributed 
computing/Cloud a Edge computing)

> Virtuálna a Rozšírená inteligencia/
realita vo výrobe

> Robotizácia a kolaboratívne roboty 
vo výrobe 

> Drony a iná alternatívna doprava 

> Umelá inteligencia a Strojové učenie 

> Biodegradovateľné plasty 

> Zelené inovácie v potravinárstve 

POVOLANIA S OČAKÁVANÝM NAJVÄČŠÍM VPLYVOM INOVÁCIÍ

> Pomocný pracovník v potravinárskej 
výrobe

> Pekár

> Technik údržby v potravinárskej výrobe

> Špecialista logistik v potravinárskej 
výrobe

> Špecialista technológ v 
potravinárskej výrobe

> Technológ v potravinárskej výrobe

> Operátor zariadenia na balenie, 
fľaškovanie a etiketovanie

> Operátor zariadenia na výrobu 
mlynských výrobkov

> Operátor zariadenia na výrobu 
rastlinných a živočíšnych olejov  
a tukov

> Operátor zariadenia na výrobu piva

> Operátor zariadenia na výrobu 
škrobu a škrobových výrobkov

> Operátor zariadenia na výrobu cukru

> Operátor zariadenia na výrobu 
nealkoholických nápojov
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1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SEKTORE A KOMPONENTY 

DEFINOVANIA SEKTOROVEJ STRATÉGIE ROZVOJA 

ĽUDSKÝCH ZDROJOV  

 

1.1 Charakteristika a poslanie sektora v horizonte do roku 2030  

Potraviny sa týkajú každého jedného obyvateľa Slovenskej republiky a sú nevyhnutnou súčasťou nášho 

každodenného života. Potravina nie je len nevyhnutnosť na prežitie ľudstva, ale je zároveň stmeľujúcim 

aspektom spoločnosti, či už pri spoločnom stolovaní v rámci rodiny, alebo kolektívu v práci.  

V rámci Európskej únie je potravinárske odvetvie najväčším spracovateľským odvetvím, keďže 

zabezpečuje bezpečné potraviny pre 500 miliónov spotrebiteľov. Jeho podiel v rámci spracovateľského 

odvetvia (15,2 %) je vyšší ako podiel automobilového priemyslu (14,1 %), či výroby strojov a zariadení 

(9 %). Podiel potravinárskeho priemyslu EÚ na hrubej pridanej hodnote predstavuje 2,1 %. 

Potravinársky priemysel je v Európskej únii zároveň jedným z najväčších zamestnávateľov s počtom 

zamestnancov 4,51 miliónov, pričom až 48,1 % tržieb potravinárskeho odvetvia tvoria malé a stredné 

podniky. Potravinársky priemysel je rovnako najväčším spracovateľským odvetvím vo vyše polovici 

členských štátov Európskej únie. Slovenská republika zďaleka nevyužíva vysoký potenciál 

potravinárskeho priemyslu, ako je tomu vo vyše polovici štátov Európskej únie. V roku 2018 

predstavovali tržby potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike 4,42 mld. EUR. Podiel výroby 

potravín, nápojov a tabakových výrobkov na hrubej pridanej hodnote prestavoval v roku 2017 hodnotu 

0,91 %. Najväčším potravinárskym odvetvím v Slovenskej republike je podľa Zelenej správy za rok 2019 

hodnoteným podľa tržieb za vlastné výrobky odvetvie spracovania a konzervovania mäsa a mäsových 

produktov (20 %), nasleduje výroba mliečnych výrobkov (18 %), výroba nápojov (16 %), výroba pečiva 

a múčnych výrobkov (15 %), výroba ostatných potravinárskych výrobkov (13 %), výroba mlynárskych 

výrobkov a škrobových výrobkov (6 %), spracovanie a konzervovanie rýb kôrovcov a mäkkýšov vrátane 

výroby rastlinných a živočíšnych olejov a tukov (5 %), spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny (3 

%) a výroba a príprava krmív pre zvieratá (2 %).  
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Budúcnosť potravinárskeho odvetvia v nasledujúcich rokoch výrazne ovplyvnia dve zásadné 

európske politiky: Európska zelená dohoda1 a stratégia Z farmy na stôl2.  

V európskej Zelenej dohode, ktorú predstavila Európska komisia, sa podrobne rozvádza ako dosiahnuť, 

aby sa Európa do roku 2050 stala prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Obsahuje náčrt novej 

stratégie udržateľného a inkluzívneho rastu na podporu hospodárstva, zlepšenie zdravia a kvality 

života ľudí, ako aj starostlivosti o prírodu. Stredobod Európskej zelenej dohody tvorí stratégia Z farmy 

na stôl, ktorá bola predstavená Európskou komisiou v máji roku 2020. Stratégia ponúka komplexné 

riešenia výziev súvisiacich s udržateľnosťou potravinových systémov, pričom konštatuje 

neoddeliteľné spojenie medzi zdravím ľudí, zdravím spoločnosti a zdravím planéty. Prechod na 

udržateľný potravinový systém môže byť environmentálnym a sociálnym prínosom, a zároveň aj 

prínosom pre zdravie a hospodárstvo. Pandémia COVID-19 zdôraznila aj otázku významu spoľahlivého 

a odolného potravinového systému, ktorý funguje za každých okolností a je schopný zabezpečiť 

občanom prístup k dostatočným dodávkam cenovo dostupných potravín.  

V poslednej dobe, v súvislosti s mnohými potravinovými škandálmi, hrozbami ako africký mor 

ošípaných, či zvyšujúcim sa záujmom nielen spotrebiteľov, ale aj samotných orgánov Európskej únie 

o ochranu životného prostredia a zmierňovanie dopadov klimatických zmien, aj v Slovenskej republike 

čoraz viac rezonuje otázka lokálnej výroby potravín, sebestačnosti v kľúčových potravinárskych 

odvetviach a spracovanie na Slovensku dopestovaných a dochovaných surovín lokálnymi 

potravinárskymi prevádzkami. 

Stratégia Z farmy na stôl je nová komplexná koncepcia toho, akú hodnotu Európania pripisujú 

udržateľnej potravinovej bezpečnosti. Ľudia čoraz viac venujú zvýšenú pozornosť otázkam životného 

prostredia, zdravia, sociálnym a etickým otázkam v spojení s potravinami a viac než kedykoľvek 

predtým hľadajú v potravinách hodnoty. Napriek trendu, že sa ľudia sťahujú do miest alebo 

prímestských oblastí a imponuje im mestský charakter života, pri potravinách chcú mať pocit, že 

 
1 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov „Európska zelená dohoda“ z 11. 12. 2019. Dostupné na internete: EUR-Lex - 

52019DC0640 - SK - EUR-Lex (europa.eu) 
2 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov Stratégia „Z farmy na stôl“, V záujme spravodlivého, zdravého potravinového systému šetrného 
k životnému prostrediu, z 20.5.2020. Dostupné na internete: EUR-Lex - 52020DC0381 - SK - EUR-Lex 

(europa.eu) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0640&qid=1636927249412
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0640&qid=1636927249412
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0381&qid=1636927143454
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0381&qid=1636927143454
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pochádzajú z blízkeho okolia, z vidieka. Želajú si čerstvé, menej spracované a udržateľným spôsobom 

získavané a vyrábané potraviny. Zároveň silnejú hlasy volajúce po kratších dodávateľských reťazcoch.  

Európska únia si vytýčila ciele: zmierniť environmentálnu a klimatickú stopu svojho potravinového 

systému a posilniť jeho odolnosť, zaručiť potravinovú bezpečnosť s ohľadom na zmenu klímy a stratu 

biodiverzity, postaviť sa na čelo celosvetového prechodu na konkurencieschopný udržateľný systém 

v rámci celého dodávateľsko-odberateľského reťazca s potravinami a využívať nové príležitosti. To 

znamená:  

Zabezpečiť, aby potravinový reťazec (čo zahŕňa výrobu potravín, ich prepravu, distribúciu, marketing 

a spotrebu) mal neutrálny alebo pozitívny vplyv na životné prostredie, zachovať a obnoviť krajinné, 

sladkovodné a morské zdroje, od ktorých sú potravinové systémy závislé; pomôcť zmierniť klimatickú 

zmenu a prispôsobiť sa jej dôsledkom; chrániť krajinu, pôdu, vody, ovzdušie, zdravie rastlín a zvierat 

a ich dobré životné podmienky a zvrátiť stratu biodiverzity. 

Zaručiť potravinovú bezpečnosť, výživu a verejné zdravie – zabezpečiť, aby každý mal prístup 

k dostatočnému množstvu výživných a udržateľných potravín, ktoré spĺňajú vysoké normy bezpečnosti 

a kvality, zdravia rastlín ako aj zdravia a dobrých životných podmienok zvierat a zároveň vyhovujú 

stravovacím potrebám a potravinovým preferenciám.  

Zachovať cenovú dostupnosť potravín a zároveň dosiahnuť spravodlivejšiu ekonomickú návratnosť 

v dodávateľskom reťazci, aby v konečnom dôsledku potraviny získavané najviac udržateľným 

spôsobom boli zároveň cenovo najdostupnejšie, podporovať konkurencieschopnosť dodávateľského 

sektora EÚ, propagovať spravodlivý obchod, vytvárať nové príležitosti pre obchod a súčasne zabezpečiť 

integritu jednotného trhu a bezpečnosť ako aj ochranu zdravia pri práci. 

Výskum a inovácie sú kľúčovými faktormi zrýchlenia prechodu na udržateľné, zdravé, inkluzívne 

potravinové systémy, od prvovýroby až po konzumáciu. Môžu pomôcť pri vývoji a testovaní riešení, 

prekonávaní prekážok a objavovaní nových príležitostí na trhu. Komisia navrhuje z programu Horizont 

Európa vynaložiť prostriedky vo výške 10 miliárd EUR na výskum a inovácie v oblasti potravín, 

biohospodárstva, prírodných zdrojov, poľnohospodárstva, rybolovu, akvakultúry a životného 

prostredia, ako aj na oblasť používania digitálnych technológií a riešení inšpirovaných prírodou 

v agropotravinovom sektore. Jedna z kľúčových oblastí výskumu sa zameria na mikrobiómy, potraviny 

z oceánov, mestské potravinové systémy, ako aj zvýšenie dostupnosti a zdroje alternatívnych 
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bielkovín, ako sú rastlinné, mikrobiálne, morské bielkoviny a bielkoviny získavané z hmyzu a náhrady 

mäsa. Dôležitú úlohu tiež bude zohrávať digitalizácia, s tým súvisiace dátové hospodárstvo 

a používanie umelej inteligencie. 

Potravinárske odvetvie sa v Slovenskej republike bude musieť vysporiadať so starnutím pracovnej sily 

a nedostatočným záujmom zo strany študentov a absolventov o prácu v potravinárskom odvetví, ako 

aj odchodom pracovnej sily za prácou s lukratívnejšími pracovnými a mzdovými podmienkami. Mnohé 

potravinárske odvetvia vyžadujú prácu v noci, počas víkendov a sviatkov.  

Slovenské potravinárstvo zaostáva technologicky za ostatnými krajinami Európskej únie. Je potrebné 

ho modernizovať, aplikovať najnovšie výdobytky informačných a komunikačných technológií a do 

potravinárskej výroby premietnuť najnovšie poznatky vedy a techniky. Modernizácia technológií 

a automatizácia nebude znamenať úbytok pracovných miest, ale nahradí nedostatok pracovnej sily, 

ktorú odvetvie v súčasnosti pociťuje. Modernizácia technológií bude zároveň znamenať aj zmenu 

kvality pracovných miest a zmenu očakávaných zručností a znalostí pracovnej sily, čomu sa musí 

prispôsobiť vzdelávanie na stredných odborných a vysokých školách. V rámci súčasnej pracovnej sily 

bude potrebné kontinuálne vzdelávanie zamestnancov vzhľadom na technologický pokrok, inovácie, 

a najmä rozvoj tzv. mäkkých zručností.  

1.2 Strategická analýza sektora  

Analytická časť aktualizovanej stratégie rozvoja ľudských zdrojov pozostáva z vnútornej a vonkajšej 

analýzy. Strategická analýza sektora mapuje ekonomickú oblasť sektora, investície a kapitálové 

zázemie a cieli aj na ľudské zdroje v danom sektore. Štatisticky špecifikuje dostupnosť ľudských 

zdrojov, vekovú a rodovú štruktúru, kvalifikačnú úroveň, mzdové ohodnotenie, regionálne 

rozmiestnenie, vplyv inovácií na budúcnosť pracovných pozícií a ďalšie činitele. Súčasťou strategickej 

analýzy sektora je PESTLE analýza zameraná na vplyv vonkajších faktorov na ľudské zdroje v sektore, 

na ich kvalitu a rozvoj a SWOT analýza zameraná na vplyv vnútorných faktorov.   

 Dátová strategická analýza sektora 

Pre túto časť štúdie je sektor potravinárstvo definovaný podľa prevažujúcej ekonomickej činnosti a sú 

do neho zahrnuté podniky pôsobiace v divíziách SK NACE Rev. 2:  
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10 Výroba potravín  

11 Výroba nápojov 

12 Výroba tabakových výrobkov 

1.2.1.1. Ekonomická charakteristika sektora 

Sektor má v súčasnosti 1,3 %-ný podiel na tvorbe HDP v SR a tento podiel z dlhodobého pohľadu 

mierne klesá. Z hľadiska tvorby HDP tak patrí medzi top 33 % sektorov s najnižším príspevkom k tvorbe 

HDP. 

Sektor má v 24 krajinách EÚ dominantnejší podiel na tvorbe HDP ako v SR. Najvýznamnejšie postavenie 

má sektor v krajinách Rumunsko (5 %) a Írsko (4 %). Slovenská republika sa nachádza medzi 11 % 

krajinami EÚ s najnižším podielom tohto sektora na celkovom HDP.  

Najvýznamnejšími spoločnosťami sú I.D.C. Holding, a.s. a Heineken Slovensko, a.s., ktoré spolu tvoria 

9 % celkového HDP v sektore.  

Graf č. 1 Vývoj HDP v sektore potravinárstvo v mil. EUR a podiel sektora na celkovom HDP 
v období 2001 – 2020 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č.1 
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V sektore dominujú tuzemské podniky s 91 %-ným zastúpením a 67 %-ným podielom na 

zamestnanosti sektora. V porovnaní s rokom 2015 vzrástol podiel zahraničných podnikov v sektore 

o 0,3 p. b. a záujem zahraničných investorov rastie.  

Zahraničné spoločnosti ponúkajú o 34 % vyššie mzdy (1 258 EUR) pre svojich zamestnancov ako 

tuzemské a majú o 82 % vyššiu produktivitu práce (34 tisíc EUR za rok na pracujúceho). Ich podiel na 

celkovej tvorbe HDP sektora predstavuje 48 %.  

Graf č. 2 Štruktúra podnikov podľa vlastníctva  

 
 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č.4 

 

Graf č. 3 Štruktúra zamestnanosti  podľa vlastníctva  

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č.5 
 

Produktivita práce v sektore je o 31 % nižšia ako v SR a potravinárstvo patrí medzi 25 % sektorov 

s najnižšou produktivitou práce. V horizonte rokov 2010 – 2019 došlo v sektore k nárastu produktivity 

práce o 23 %. Na tomto zvýšení produktivity práce sa podieľalo zvýšenie pridanej hodnoty o 12 % 

a súčasné zvýšenie počtu pracujúcich o 3 %. V sektore má 1 % podnikov vysoko nadpriemernú 
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produktivitu, a tie zamestnávajú 2 % zamestnancov sektora. Najviac, takmer 81 % podnikov v sektore 

má vysoko podpriemernú produktivitu, v nich jeden zamestnanec vyprodukuje v priemere 11 tisíc EUR 

pridanej hodnoty za rok. Tieto podniky zamestnávajú približne 43 % zamestnancov sektora.  

Najvyššia produktivita práce sektora je v krajinách Írsko, Holandsko a Belgicko, kde je o 265 % až 615 % 

vyššia ako v SR.  

Najvyššia produktivita práce je v divízii 11 Výroba nápojov, kde jeden zamestnanec vyprodukuje 

v priemere 39,3 tisíc EUR pridanej hodnoty za rok.  

Graf č. 4 Produktivita podnikov 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 14 

Slovenská republika zďaleka nevyužíva vysoký potenciál potravinárskeho priemyslu, ako je tomu vo 

vyše polovici štátov Európskej únie. V roku 2018 predstavovali tržby potravinárskeho priemyslu 

v Slovenskej republike 4,42 mld. EUR, podiel výroby potravín, nápojov a tabakových výrobkov na 

hrubej pridanej hodnote predstavoval 0,91 % (rok 2017). Slovensko je v hrubej produkcii potravín, 

nápojov a tabakových výrobkov (údaje za rok 2016) na chvoste krajín Európskej únie. Pre porovnanie, 

čo do počtu obyvateľov rovnako veľké Dánsko má skoro päťnásobne vyššiu produkciu a Írsko až 

sedemnásobne vyššiu produkciu potravín. 
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Graf č. 5 Hrubá produkcia potravín, nápojov a tabakových výrobkov, v mil. EUR za rok 2016 

Zdroj: Eurostat, Zelená správa 2018, vypracoval NPPC – VÚEPP 

Podiel potravinárskeho priemyslu EÚ na hrubej pridanej hodnote predstavuje 2,1 %. Potravinársky 

priemysel je zároveň jeden z najväčších zamestnávateľov s počtom zamestnancov 4,51 miliónov, 

pričom až 48,1 % tržieb potravinárskeho odvetvia tvoria malé a stredné podniky. Potravinársky 

priemysel je rovnako najväčším spracovateľským odvetvím vo vyše polovici členských štátov Európskej 

únie3. Európska únia je zároveň svetovou jednotkou v zahraničnom obchode s potravinami, pričom 

zahraničný obchod dosahuje aktívnu bilanciu 35 miliárd EUR. 

Oproti roku 2015 došlo k zásadnému zníženiu výroby potravín a nápojov o 0,735 mld. EUR, na druhej 

strane výpadok produkcie nahradil dovoz potravinárskych výrobkov, ktorý oproti roku 2015 narástol o 

1,216 mld. EUR.  

Graf č. 6 Vývoj zahraničného agropotravinárskeho obchodu SR 

 

Zdroj: Štatistický úrad SR , Zelená správa 2018, vypracoval NPPC – VÚEPP  

 
3 FoodDrink Europe, Data and Trends 2018, 
https://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/FoodDrinkEurope_Data_and_Trends_201
8_FINAL.pdf 

 

https://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/FoodDrinkEurope_Data_and_Trends_2018_FINAL.pdf
https://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/FoodDrinkEurope_Data_and_Trends_2018_FINAL.pdf
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Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami Slovenska bolo v 

období január až december 2018 pasívne, a to v hodnote 1,648 miliardy EUR. V medziročnom 

porovnaní sa zvýšilo o 19,3 %. Dovoz bol na úrovni 4,468 mld. EUR (v roku 2017 predstavoval 4,238 

miliardy EUR), vývoz sa znížil na 2,819 mld. EUR (v roku 2017 predstavoval 2,836 miliardy EUR). V roku 

2019 negatívne saldo zahraničného obchodu s potravinami naďalej narastá. 

Potravinárska komora Slovenska uskutočňuje už od roku 2011 prieskum podielu vystavenia 

slovenských potravín na pultoch obchodov. Podiel slovenských potravín kontinuálne klesal od roku 

2011 z hodnoty 50 % na najnižšiu úroveň 37,2 % v roku 2017, avšak v roku 2021 sa dostal nad úroveň 

40 %. 

Graf č. 7 Podiel vystavených slovenských výrobkov  

 

Zdroj: Go4insight  

 

1.2.1.2. Investície a kapitálové zázemie 

Podniky v sektore disponujú priemerným kapitálom na jedného zamestnanca na úrovni 162 tisíc EUR. 

Dlhodobý hmotný majetok z toho tvorí 94,8 %. Z hľadiska špecifických kapitálových položiek tvoria 

28,8 % budovy a stavby, 55,4 % stroje a hnuteľné veci a 1,2 % softvérové vybavenie. Sektor má 

podpriemernú potrebu kapitálu na zamestnanca (o 72% nižšiu ako priemer v SR) a patrí medzi 46 % 

sektorov s najnižšou kapitálovou náročnosťou produkcie. Keďže objem kapitálu na zamestnanca rastie, 

rastie aj jeho dôležitosť v produkčných procesoch. Tento rast je menej výrazný ako v hospodárstve SR 

a je nižší ako v 86 % sektorov.  
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Graf č. 8 Kapitál podnikov v sektore potravinárstva 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 15 

 

 

Graf č. 9 Hmotný vs. nehmotný majetok 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 17 

Podniky v sektore investovali v roku 2019 rovnako ako pred piatimi rokmi. Na jedného zamestnanca 

pripadali investície vo výške 7,5 tisíc EUR, čo je o 10 % menej ako na národnej úrovni. Sektor tak má 

podpriemernú dynamiku investičnej aktivity. Investície v sektore tvoria 2 % investičnej aktivity v SR. 

93 % investícií smeruje do hmotného majetku. Hlavnou investičnou položkou sú stroje a hnuteľné veci.  

 

 

 

 



 
 
 
 

21 
 

Graf č. 10 Tvorba fixného kapitálu 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 18 

Podniky v sektore potrebujú v priemere kapitál na úrovni 1,8 EUR na tvorbu jedného eura produkcie 

a 6,86 EUR na tvorbu jedného eura pridanej hodnoty. Klesajúci trend tohto ukazovateľa hovorí 

o klesajúcom podiele kapitálu na výrobnom procese spoločností, ale súčasne hovorí aj o zvyšujúcej sa 

produktivite kapitálu (t. j. jednotka kapitálu v minulosti prinášala menší príspevok k tvorbe pridanej 

hodnoty ako v súčasnosti). Z každého eura realizovanej produkcie používajú spoločnosti na ďalšie 

investície približne 8 centov (8 %) a na každé euro pridanej hodnoty prislúcha približne 32 centov 

nových investícií.  

Sektor má podpriemernú úroveň kapitálu na tvorbu eura pridanej hodnoty, ktorá je o 60 % nižšia ako 

v SR. Patrí medzi 46 % sektorov s najvyššou úrovňou tohto ukazovateľa v SR. Sektor na jednotku 

pridanej hodnoty investuje ročne o 33 % viac je ako priemer SR.  
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Graf č. 11 Kapitál vs. tvorba eura 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 19 

V roku 2019 investovali podniky v sektore do vedy a výskumu 1,3 mil. EUR. V porovnaní s ostatnými 

sektormi však patrí sektor potravinárstvo medzi sektory s podpriemernými investíciami do vedy 

a výskumu a tvorí len 0,2 % celkových výdavkov do vedy a výskumu v SR. Priemerné výdavky na vedu 

a výskum na podnik rastú v sektore rýchlejšie ako v SR. V roku 2019 investoval sektor oproti roku 2014 

do vedy a výskumu o 46 % viac investícií. Pri pohľade na investovanie do vedy a výskumu na úrovni 

zamestnanca možno vidieť výrazný rozdiel medzi sektorom potravinárstvo a národnou úrovňou 

výdavkov. V sektore na jedného zamestnanca pripadá 38 EUR výdavkov na vedu a výskum.  

Nemenej dôležité sú výdavky na inovácie. Sektor investuje do inovácií v priemere 28,9 tisíc EUR na 

podnik, čo je 2-krát viac ako je národný priemer. Celkovo sa sektor podieľa na celkových výdavkoch do 

inovácií v SR 3 %-ami.   



 
 
 
 

23 
 

Graf č. 12 Výdavky na vedu a výskum 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 21 

 

Graf č. 13 Výdavky na inovácie 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 22 

 

V roku 2016 poskytol štát sektoru potravinárstvo investičnú pomoc na podporu 

konkurencieschopnosti a rozvoja vo výške 1,4 mil. EUR. Sektor patrí medzi sektory s najnižšími 

investičnými stimulmi. 
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Graf č. 14 Investičné stimuly štátu 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 51 

 

Základným problémom potravinovej sebestačnosti SR je podfinancovanie potravinárskeho priemyslu, 

ku ktorému došlo najmä presunom finančných prostriedkov určených pre spracovateľský priemysel 

prvovýrobcom: 

▪ z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (takzvaného II. piliera) do 

Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (I. piliera), čím prišiel II. pilier, z ktorého 

mal byť financovaný aj spracovateľský priemysel na inovácie a technologickú obnovu, na roky 

2014 až 2020 o celkových 459,7 miliónov EUR (po započítaní kofinancovania zo štátneho 

rozpočtu SR); 

▪ 25 mil. EUR z podopatrenia 4.2. do podopatrenia 16.4. 

Potravinársky priemysel je najslabším a najmenej podporovaným článkom potravinárskej vertikály.  

Potravinársky priemysel dlhodobo nepatrí medzi príjemcov štátnej pomoci, prvá finančná pomoc pre 

spracovateľov potravín prišla až v štátnom rozpočte na rok 2019. 

Bez fungujúceho potravinárskeho priemyslu budú poľnohospodárske podniky odkázané vyvážať svoju 

produkciu do zahraničia, bez pridanej hodnoty, bez stabilných odberateľských vzťahov s domácimi 

spracovateľmi, čo ešte viac naruší potravinovú sebestačnosť Slovenska a prehĺbi pasívne saldo 

obchodnej bilancie. 
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Diverzifikácia priemyslu zabezpečí väčšiu stabilitu národného hospodárstva a verejných financií 

v prípade rôznych kríz, pričom potravinársky priemysel má potenciál prinášať rozvoj a zamestnanosť 

do regiónov, aj do najodľahlejších obcí v Slovenskej republike. Potravinová sebestačnosť v základných 

komoditách je zároveň kľúčová v prípade rôznych potravinových kríz, ktoré majú devastačný účinok na 

príslušné odvetvia a nútia predajcov potravín hľadať alternatívne zdroje dodávok za účelom pokrytia 

domácej spotreby.  

V neposlednom rade prispeje lokálna výroba potravín aj k zmierňovaniu dopadu klimatických zmien 

znižovaním uhlíkovej stopy, pričom pri správnom nastavení a podpore výskumu pre potravinársky 

priemysel sa Slovensko vie stať popredným zavádzateľom biologicky rozložiteľných a 100 % 

recyklovateľných obalov pre potravinársku výrobu.  

Maďarsko napríklad investovalo do výroby potravín v predchádzajúcom 7-ročnom finančnom období 

Spoločnej poľnohospodárskej politiky 1 miliardu EUR. Česká republika notifikovala a pravidelne využíva 

národné schémy štátnej pomoci pre potravinársky priemysel. Potravinárstvu na Slovensku chýbajú 

nielen notifikované schémy štátnej pomoci, ale aj úverové schémy, ktoré by uľahčili prístup 

potravinárskych podnikov k výhodnejším úverom. 

Graf č. 15 Notifikovaná štátna pomoc do poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v rokoch 2010 – 
2019 

 

Zdroj: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 
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Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, bohužiaľ, vôbec nepočíta so žiadnou podporou 

potravinárstva ani poľnohospodárstva, napriek tomu, že iné krajiny vyčlenili z tohto balíka pre sektor 

nemalé finančné prostriedky. 

Graf č. 16 Podiel pôdohospodárstva a potravinárstva na celkovom objeme grantov z Plánu 
obnovy  

 

Zdroj: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 

 

1.2.1.3. Ľudské zdroje 

Z celkového počtu 47 tisíc pracujúcich v sektore tvoria 86 % zamestnanci v podnikoch a 3 % tvoria 

fyzické osoby – podnikatelia. Za posledných 5 rokov sa podiel fyzických osôb – podnikateľov na 

celkovom počte pracovných síl nezmenil. V SR fyzické osoby – podnikatelia tvoria 13 % pracovnej sily. 

Sektor patrí medzi 38 % sektorov s najnižším podielom fyzických osôb – podnikateľov na celkovom 

počte pracujúcich.  

Štruktúra pracujúcich podľa divízií patriacich do tohto sektora je nasledovná: 10 Výroba potravín 

(88,5 %), 11 Výroba nápojov (11,5 %) a 12 Výroba tabakových výrobkov má podiel na zamestnanosti 

minimálny.  



 
 
 
 

27 
 

Graf č. 17 Ľudské zdroje v sektore 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 25 

Pohľad podľa odvetví 

V sektore v súčasnosti pracuje o 27 % menej osôb ako pred 20 rokmi. Na celkovej zamestnanosti v SR 

sa sektor podieľa 2 %. Do roku 2030 sa očakáva nárast počtu pracovných síl. Najväčšími 

zamestnávateľmi v sektore sú MECOM GROUP s.r.o., I.D.C. Holding, a.s. a HYZA, a.s., ktorí 

zamestnávajú 7 % zamestnancov sektora.  

V sektore mierne prevažujú muži. Ich podiel od roku 2015 narástol zo 49,7 % na súčasných 50,5 %. 

Sektor patrí medzi 38 % sektorov s najnižším podielom mužov.  

Graf č. 18 Muži vs. ženy v sektore potravinárstvo 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 27 

Z hľadiska veku zamestnancov patrí sektor medzi mladšie sektory. Vyšší priemerný vek majú 

zamestnanci v 54 % sektoroch. Priemerný vek zamestnancov v sektore je o 1 rok vyšší ako v SR. V celej 

SR má 24 % zamestnancov 55 a viac rokov, v sektore je ich podiel na úrovni 23 %. Ak sektor definujeme 

podľa sektorových zamestnaní, priemerný vek zamestnancov je tiež na úrovni 45 rokov.   
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Graf č. 19 Priemerný vek zamestnancov 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 31 

Podiel vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov v sektore klesá. Za 8 rokov klesol ich podiel o takmer 

3 p. b. na súčasných 18 %. Sektor patrí medzi 17 % sektorov s najnižším podielom vysokoškolsky 

vzdelaných zamestnancov, resp. najvyšším podielom stredoškolsky vzdelaných zamestnancov. Sektor 

zamestnáva 0,9 % všetkých vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov v SR a 2,5 % všetkých 

stredoškolských. Pri definícii sektora podľa sektorových zamestnaní má vysokoškolské vzdelanie 7 % 

zamestnancov sektora. 

Graf č. 20 Podiel zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 33 

V sektore klesá podiel pracujúcich v odbore vzdelania. V súčasnosti približne 30 % zamestnancov 

sektora vyštudovalo optimálny odbor vzdelania k vykonávanému zamestnaniu. Pri vysokoškolských 

zamestnancoch v sektore je to 32 % a stredoškolských 30 %. Z hľadiska sektorovo špecifických 

zamestnaní vykonáva približne 26 % zamestnancov prácu, na ktorú sa počas štúdia aj pripravovali.  
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Graf č. 21 Podiel pracujúcich v odbore vzdelania 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 35 

V sektore pracuje približne 9 % zamestnancov na pozícii, na ktorú je postačujúce nižšie vzdelanie 

a tento podiel stagnuje. V sektore je menej podkvalifikovaných ako nadkvalifikovaných zamestnancov. 

V porovnaní s úrovňou nadkvalifikácie a podkvalifikácie v SR možno sektor považovať za oblasť 

s pomerne nízkym podielom zamestnancov s neadekvátnym stupňom vzdelania. V prípade zamestnaní 

špecifických pre tento sektor má 7 % zamestnancov vyššie vzdelanie ako je vyžadované na výkon práce. 

Graf č. 22  Stupeň kvalifikácie v sektore potravinárstvo 

 
Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 36 

Mzdy v sektore sú pod úrovňou SR. Priemerná hrubá mesačná mzda v sektore je o 16 % nižšia ako 

priemer v SR a mediánová mzda o 12 % nižšia ako v SR. Vo všeobecnosti patrí sektor medzi 17 % 

sektorov s najnižšími mzdami v SR.  

Za uplynulých 10 rokov vzrástli mzdy o 46 %, čo predstavuje 4 %-ný priemerný medziročný rast. Rast 

miezd v sektore tak vykazuje nižšiu dynamiku ako v podmienkach SR. V zahraničných spoločnostiach 

v sektore sú mzdy o 34 % vyššie ako v tuzemských.  
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Najvyššia priemerná hrubá mesačná mzda je v divízii 11 Výroba nápojov (1 181 EUR). Naopak, najnižšia 

priemerná hrubá mesačná mzda je v divízii 12 Výroba tabakových výrobkov (929 EUR).  

Z hľadiska sektorových zamestnaní je priemerná mzda mierne nižšia – na úrovni 1 000 EUR. 

Graf č. 23 Mzdy v sektore potravinárstvo 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 38 

Kompletná analýza sektora, všetky kapitoly v plnom znení, ktoré sú zostavené zo štatistických dát 

spracovaných TREXIMA Bratislava je v prílohách tejto stratégie.4 

 VONKAJŠIA STRATEGICKÁ ANALÝZA SEKTORA – PESTLE ANALÝZA 

PESTLE analýza poskytuje prehľad externých faktorov, ktoré ovplyvňujú sektor potravinárstvo na 

Slovensku. V rámci analýzy sa sledovali politické, ekonomické, socio-demografické, technologické, 

legislatívne a environmentálne aspekty a ich dopad na ľudské zdroje v horizonte do roku 2030.      

 

 

 
4 Kompletná  analýza sektora, všetky kapitoly v plnom znení, ktoré sú zostavené zo štatistických dát spracovaných 
TREXIMA Bratislava tvorí Prílohu č. 2. Prílohou č. 1 je zoznam metodických poznámok ku grafom, ktoré sú 
uvedené v tejto kapitole. 
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Plán obnovy a odolnosti  

Naplnenie plánu bude mať veľký vplyv na potravinárske odvetvie, v rámci tzv. zelenej ekonomiky. Plán 

počíta s podporou školstva, vedy a výskumu, čo bude mať sekundárny vplyv na sektor v rámci podpory 

inovácií a zvyšovania kvality vzdelávania a teda aj na rozvoj ľudských zdrojov.  

Európska zelená dohoda  

V kontexte potravinárstva je potrebné hovoriť o znižovaní emisií, potravinárske spoločnosti by mali 

dbať na výmenu naftových dopravných prostriedkov za elektrické. Takisto môžu využiť obnoviteľné 

zdroje energie, zavádzať ekologickejšie, lacnejšie a zdravšie formy súkromnej a verejnej dopravy, 

dekarbonizovať sektor energetiky, zabezpečiť vyššiu energetickú účinnosť budov a investovať do 

technológií šetrných k životnému prostrediu. Bude to ďalšia zmena pre ľudí, ktorí sa budú musieť 

prispôsobiť novým technológiám a systémom, takisto spôsobu ekologického zmýšľania. Metán, N2O, 

CO2: mala by sa znižovať intenzívna živočíšna výroba a zvyšovať produkcia rastlinných bielkovín, takisto 

by malo prísť k zníženiu podielu anorganických hnojív a pesticídov. V rámci cirkulárnej politiky: bude 

potrebné recyklovať a redukovať plasty alebo sa vyhnúť ich používaniu. Dôležité bude sledovať celý 

cyklus produktov s cieľom spotrebovať menej primárnych zdrojov, menej energie, tak aby komponenty 

boli znova recyklovateľné alebo biologicky rozložiteľné (bezodpadové hospodárstvo).  

Z farmy na stôl  

Táto stratégia je pokračovaním doterajšej politiky EÚ v oblasti bezpečnosti potravín. Jej zámerom je 

dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 a posun súčasného potravinového systému smerom 

k udržateľnému modelu. Prioritným cieľom je zabezpečiť dostatok cenovo prístupných a výživových 

potravín, udržateľnú výrobu potravín, podporiť udržateľnejšiu spotrebu potravín a znížiť potravinové 

straty a plytvanie, odhaľovať a bojovať proti potravinovým podvodom a zlepšiť životné podmienky 

Politické aspekty 

         • Plán obnovy a odolnosti • Európska zelená dohoda • Z farmy na stôl   

                                         • Strategický plán SR • Priorita štátu 

•  
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chovaných zvierat. Dopad na ľudské zdroje v sektore spôsobí, že sa zvýšia nároky na kvalifikačnú 

úroveň, flexibilitu a dodržiavanie opatrení (disciplína pri zavedených pravidlách a zmena v prístupe k 

spotrebe potravín).  

Strategický plán SR  

Plán do roku 2027 počíta so zvýšením konkurencieschopnosti potravinárskych podnikov investovaním 

do rozšírenia spracovateľských kapacít. Táto intervencia bude mať vplyv na zvyšovanie kvality 

pracovných miest, rozvoj vidieckych oblastí a podporu inovácií v potravinárskom odvetví. Investície do 

technológií neprinesú zvyšovanie počtu pracovných miest, ale rozširovanie spracovateľských kapacít 

a zabezpečia udržateľnosť a vyššiu úroveň vedomostí a zručností zamestnancov. Trendom nových 

technológií sa môžu stať tieto pracovné miesta zároveň zaujímavejšími pre mladých ľudí vo vidieckych 

oblastiach.  

Priorita štátu 

Potravinárstvo a poľnohospodárstvo nie je prioritou štátu, nie sú vyčlenené finančné zdroje na 

aplikáciu inovácií. Štátne dotácie nie sú rovnocenne prerozdeľované v rámci rezortov štátnej sféry. 

Z toho vyplýva, že spolupráca medzi rezortami nie je efektívna. Prioritizáciou by sa dali v potravinárstve 

lepšie implementovať celosvetové stratégie Z farmy na stôl alebo Európska zelená dohoda. Tieto 

stratégie majú vplyv na adaptabilitu a flexibilitu a prinesú zvýšené nároky na nepretržité vzdelávanie 

ľudských zdrojov v sektore. 

 

 

 

 

 

 

Dopad pandémie  

Pandémia zasiahla všetky oblasti spoločenského života, čo sa do určitej miery prejaví najmä na 

potravinovom správaní spotrebiteľov, potrebe posilniť domácu výrobu potravín a definovaní 

               Ekonomické aspekty 

• Dopad pandémie • Potravinová sebestačnosť • Bezpečnosť potravín  

• Riadenie rizík na národnej úrovni • Riadenie rizík na medzinárodnej  

                                úrovni • Podporná politika štátu                                     
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podmienok dovozu potravín. Celoplanetárny rozsah súčasnej civilizačnej krízy je do značnej miery 

priamym dôsledkom procesu neoliberálnej globalizácie, ktorý v predchádzajúcich dekádach vytvoril 

prepojenú globálnu civilizáciu. Ekonomická globalizácia, nech už sú jej nedostatky akékoľvek, bola 

doposiaľ považovaná za dominantný model pre globálnu priemyselnú civilizáciu. Ekonomická 

globalizácia priniesla, okrem iného, aj globálne dodávateľské siete, prepojenie planéty, ktoré má však 

aj extrémne negatívny efekt v tom, že globálne kanály vytvárajú ideálne podmienky pre šírenie 

epidémií (v konečnom dôsledku aj globálnych pandémií) či transkontinentálne šírenie ekonomických a 

finančných problémov vo forme rôznych bublín a defektov z kontinentu na kontinent. Pandémia 

spôsobí to, že v sektore bude potrebné zvýšiť domácu produkciu. S tým bude súvisieť aj väčší dopyt po 

domácej pracovnej sile. Nevyhnutne bude potrebné zaškolenie ľudských zdrojov a takisto bude 

potrebné motivovať ich, aby v sektore zotrvali.   

Potravinová sebestačnosť   

Potravinovú sebestačnosť (Food Security), ako súčasť výživovej politiky, môžeme definovať ako 

schopnosť krajiny zabezpečiť potraviny domáceho pôvodu pre domáci trh. Miera potravinovej 

sebestačnosti je jedným z najdôležitejších ukazovateľov, v ktorom sa odráža celková ekonomika a 

spoločenská úroveň krajiny. Potravinová sebestačnosť je postavená na štyroch základných pilieroch — 

dostupnosť, prístup k potrave, využitie potravy a stabilita prístupu. Je zaručená vtedy, ak za všetkých 

okolností majú všetci ľudia ekonomický, sociálny a fyzický prístup k dostatočnému množstvu 

bezpečných a výživných potravín ktoré postačujú na pokrytie potrieb ich výživy a stravovacích 

preferencií tak, aby mohli viesť aktívny a zdravý život. Je potrebné zvýšiť počet zamestnancov 

v odvetviach, kde je nízka domáca produkcia surovín a potravín (produkcia bravčového a hovädzieho 

mäsa, ovocia a zeleniny).  

Bezpečnosť potravín  

Cieľom politiky v oblasti bezpečnosti potravín (Food safety) je ochrániť spotrebiteľov a ich zdravie a 

zároveň zaručiť fungovanie jednotného trhu. Ochrana zdravia je cieľom všetkých právnych predpisov 

a noriem EÚ týkajúcich sa poľnohospodárstva, chovu hospodárskych zvierat a výroby potravín. Politika 

bezpečnosti potravín sa odvíja od zásady vysledovateľnosti vstupov (napr. krmivá) aj výstupov (napr. 

primárna výroba, spracovanie, skladovanie, doprava a maloobchodný predaj).  
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Uplatňovanie integrovanej politiky bezpečnosti potravín vyžaduje niekoľko krokov, ako sú vytváranie 

efektívnych systémov kontroly, koordinovanie medzinárodných vzťahov s tretími krajinami a 

medzinárodnými organizáciami ako aj spolupráca s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) 

a zaistenie vyhodnotenia rizík na základe vedeckých dôkazov. Ľudské zdroje budú musieť dôsledne 

využívať znalosť legislatívy, budú musieť mať odborné poznatky, ovládať systémy kontroly bezpečnosti 

potravín a budú musieť reagovať na aktuálnu potrebu kapacít v oblasti výskumu a inovácií.  

Riadenie rizík na národnej úrovni  

Riziko (ako napríklad mráz, ľadovec, poveternostné vplyvy, povodne) je situácia, kedy budúca 

skutočnosť je dopredu jednoznačne charakterizovaná pomocou počtu pravdepodobností, pričom je 

možné vypočítať pravdepodobnosť, že určitá udalosť nastane. Zároveň definuje aj pojem neistota, čo 

je stav, kedy je pravdepodobnosť ťažko vyčísliteľná, a pojem neurčitosť, kedy sú veličiny síce 

definované, ale ich hodnoty sú neznáme. Potravinárstvo je odvetvie hospodárstva, ktorého úlohou je 

zabezpečiť výživu obyvateľstva. Potravinárska výroba sa z hľadiska pôvodu zdrojov delí na dve základné 

časti, a to rastlinnú a živočíšnu produkciu.  Tieto produkty slúžia k výžive ľudí, ale aj k priemyselnej 

výrobe. Preto je dôležité, aby riziká v súvislosti s výrobou potravín boli riadené. Rozhodujúce je 

monitorovať riziká, ktoré súvisia s primárnou produkciou napr. produkcia ovocia, zeleniny, obilnín 

a strukovín, ktorých úroda je v podstate závislá od poveternostných podmienok resp. klimatických 

zmien. Vo vzťahu k ľudským zdrojom je potrebné vzdelávať špecialistov, ktorí budú prognózovať, 

analyzovať a monitorovať dopady rizík na národnej úrovni na produkciu a spracovanie potravín na 

domácom trhu.  

Riadenie rizík na medzinárodnej úrovni  

Vzhľadom na to, že naša krajina má nízku sebestačnosť a je závislá od dovozov surovín a potravín zo 

zahraničia, riadenie rizík na medzinárodnej úrovni má veľký význam aj pre naše potravinárstvo. 

Rizikami sú prírodné katastrofy vo svete, ktoré sú dôsledkom klimatických zmien ale aj rôznych havárií, 

takisto aj prenosné ochorenia zvierat (mor ošípaných), nedostatok surovín pre výrobu potravín 

(nedostatok vanilky, kardamómu). Súčasne s prepojením riadenia domácich aj zahraničných rizík je 

nevyhnutné definovať, ako v prípade takýchto rizík zabezpečiť potravinovú sebestačnosť z domácich 

zdrojov. Taktiež je dôležité, aby sme (pri minimalizácii rizík) neboli orientovaní iba na malý počet 

dodávateľov. V prípade krízy by tak mohla byť zabezpečená kontinuita dodávok surovín a potravín. 

Riziká na medzinárodnej úrovni musia zohľadňovať aj koncepčné materiály SR (poľnohospodárska 
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politika). Vo vzťahu k ľudským zdrojom je potrebné vzdelávať jazykovo a odborne zdatných 

špecialistov, ktorí budú aj na medzinárodnej úrovni prognózovať, analyzovať a monitorovať riziká so 

zameraním na dopad pre domácich výrobcov a spotrebiteľov.  

Podporná politika štátu  

Konkurencieschopnosť potravinárskeho odvetvia vo veľkej miere ovplyvňuje podporná politika štátu. 

V rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie čerpá agropotravinárske odvetvie značné 

finančné prostriedky, v rámci Programu rozvoja vidieka je možné využiť finančnú podporu projektov aj 

zo strany spracovateľských potravinárskych podnikov. Ďalej sú to národné dotácie – podpora 

potravinárskeho odvetvia zo štátneho rozpočtu, vhodným nástrojom sú aj výhodné finančné úvery, 

bankové záruky, či iné finančné deriváty). Podporná politika štátu vplýva priamo na pracovnú silu – 

rozširovanie spracovateľských kapacít a podpora výroby potravín môže znamenať zvýšenie 

zamestnanosti, najmä v regiónoch a na vidieku, zároveň podpora inovácií znamená zvyšovanie kvality 

pracovných miest, ďalšie vzdelávanie zamestnancov a zvyšovanie úrovne odborného vzdelávania, 

vrátane duálneho vzdelávania. 

 

 

 

 

 

Sociálna politika štátu  

Sociálna politika štátu výrazným spôsobom ovplyvňuje kvalitu podnikateľského prostredia. Výška 

minimálnej mzdy, benefity pre zamestnancov – napríklad rôzne povinné poukazy, príplatky za prácu 

nadčas, cez víkendy a sviatky znamenajú zásah do nákladovej politiky. Rovnako podnikateľov 

ovplyvňuje aj flexibilita v rámci pracovnoprávnych vzťahov, najmä rámcové podmienky upravené 

v Zákonníku práce.  Tieto sociálne aspekty na jednej strane môžu zvýšiť atraktívnosť odvetvia vzhľadom 

na vyššiu mzdu zohľadňujúcu príspevky zamestnávateľa, na druhej strane vysoké personálne náklady 

nútia potravinárske podniky optimalizovať výrobu a zavádzať nové technológie s nižšími nárokmi na 

počet pracovných miest. Rovnako je výška nákladov vzhľadom na celkovú sociálnu politiku štátu 

rozhodujúca pre zahraničné investície – na jednej strane získavanie nových investícií a tým zvyšovanie 

Socio-demografické aspekty 

          • Sociálna politika štátu • Migrácia ľudí • Demografický vývoj  

                                         • Prispôsobovanie potravín  

                                    • Hybridné vzdelávanie 
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počtu pracovných miest, ale na druhej strane aj odliv investícií do krajín s lepšími podnikateľskými 

podmienkami a tým znižovanie počtu pracovných miest.   

Migrácia ľudí  

V posledných rokoch prebieha na Slovensku migrácia ľudí do mestských oblastí, čím dochádza k 

vyľudňovaniu vidieka na úkor jeho rozvoja, s negatívnym vplyvom na agropotravinársky sektor. 

Prejavuje sa to nedostatkom pracovnej sily pre potravinársky priemysel vo vidieckych oblastiach, 

pričom potravinárske odvetvie je pre zamestnancov menej atraktívne v porovnaní s inými 

spracovateľskými odvetviami. Klesá záujem o štúdium potravinárskych profesií na stredných 

odborných školách, rovnako je nízke percento uplatnenia absolventov potravinárskych učebných 

odborov v potravinárskych podnikoch. V celosvetovom meradle budú klimatické zmeny znamenať 

zvýšenú migráciu obyvateľstva za zdrojmi potravín a pitnej vody. 

Demografický vývoj  

Nepriaznivý demografický vývoj v Slovenskej republike sa negatívne odráža aj na zamestnanosti 

v potravinárskom odvetví, kde pribúda pracovná sila nad 45 rokov a znižuje sa prísun absolventov zo 

stredných odborných a vysokých škôl. Je to spôsobené aj nízkym záujmom o prácu v potravinárskom 

odvetví a konkurencieschopnosťou odvetvia vo vzťahu k odmeňovaniu zamestnancov. V tomto ohľade 

bude potrebná automatizácia výroby, ktorá čiastočne vykryje nedostatok zamestnancov, čo však bude 

znamenať zvyšovanie kvalifikovanosti pracovníkov v potravinárskych podnikoch a zmenu 

predpokladov na výkon povolania s väčším dôrazom na mäkké zručnosti, výmenu skúseností a ďalšie 

vzdelávanie zamestnancov. 

Prispôsobovanie potravín  

Vyvážená a správna výživa u dospelých jedincov významne ovplyvňuje celkovú telesnú a duševnú 

výkonnosť a rovnováhu, odolnosť voči civilizačným chorobám a infekciám, rýchlejšie hojenie rán 

a následnú rekonvalescenciu, lepšie zvládnutie stresových faktorov a negatívnych životných podnetov. 

Správna výživa má všeobecne pozitívny vplyv na kvalitu života starnúceho obyvateľstva. V dôsledku 

nevhodného stravovania môže nielen u seniorov dochádzať k zhoršovaniu zdravotného stavu napr. k 

poruchám imunity, k úbytku svalov, čím vzniká narušenie schopnosti postarať sa o seba alebo 

zhoršenie pohyblivosti. Je potrebné prispôsobiť potraviny tak, aby boli chutné a lákavé na pohľad, 
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nutrične vyvážené a cenovo dostupné. Zároveň je dôležité zabezpečiť edukačné programy pre seniorov 

spojené aj s ochutnávkami jedál a potravín. Iným aspektom je narastajúci dopyt po potravinách, ktoré 

spĺňajú požiadavky tzv. clean label, Kosher, Halal, Bio, Natur, atď. Nedostatok dostupných surovín 

môže mať vplyv na prípadnú nedostatočnú produkciu.  

  

 

 

 

 

 

Nové technológie  

Popri automatizácii a digitalizácii procesov vznikajú neustále nové technológie, ktoré reflektujú 

súčasnú dobu, podnikanie a biznis. Napr. technológie senzorického posudzovania potravín cez 

elektronický nos. V princípe ide o sústavu receptorov, ktoré detegujú rôzne chemické látky. 

Elektronické nosy sa môžu stať súčasťou mini prístrojov, či robotov alebo dronov. Rozsah 

biometrických aplikácií a súvisiacich služieb bude v potravinárstve v budúcnosti narastať. Čítačka 

odtlačkov prstov je dnes bežne používaným bezpečnostným prvkom nielen v prenosných 

inteligentných zariadeniach. Tento spôsob zabezpečenia sa rozšíril aj na počítače. Umelá inteligencia 

sa stáva neoddeliteľnou súčasťou bežného života a tým aj pracovného prostredia – napr. smart 

priemyselné vysávače, dezinfekčné senzory, zariadenia na dávkovanie a navažovanie komponentov vo 

výrobe, kŕmenie zvierat v chovoch atď. Nové technológie majú zásadný vplyv na zvýšenie vzdelanosti 

pracovníkov a tiež na zlepšenie prepojenia s praxou u absolventov stredných a vysokých škôl. Zároveň 

vyžadujú promptnú adaptabilitu a flexibilitu pracovníkov so schopnosťou zvládnutia vyššej psychickej 

záťaže a stresu. 

Technická gramotnosť  

Zvyšovanie gramotnosti je veľmi dôležité v každej, a zvlášť v technickej oblasti. Pracovníci v sektore 

potravinárstva budú neustále podliehať tlaku na zvyšovanie si kvalifikácie a štúdium nových 

technológií. Digitalizácia, softverizácia a inovácie v potravinárstve prinesú so sebou nové technické 

Technologické aspekty 

  • Nové technológie • Technická gramotnosť  • Technologické inovácie    

               • Prenos poznatkov • Spolupráca a technický potenciál  

                            • Vysledovateľnosť a označovanie potravín 
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a technologické riešenia, ktoré budú základom konkurencieschopnosti každej firmy. Preto bude 

nevyhnuté, aby sa do zvyšovania gramotnosti investovali finančné prostriedky, čas, aj skúsenosti 

domácich i zahraničných odborníkov. V rámci sektora bude potrebné vytvárať podmienky pre 

zvyšovanie gramotnosti, vzdelávania a výmeny skúseností.  

Technologické inovácie  

Inovácie v oblasti nových technologických trendov prinášajú zvýšené nároky na počítačové, technické 

a komplexné vedomosti a zručnosti operátorov a zároveň aj technikov/mechanikov v potravinárstve. 

Napriek tomu však vedú k zlepšeniu ergonómie v pracovných úkonoch a znižovaniu bezpečnostných 

rizík pri práci. Inovácie vo forme digitalizácie, robotizácie, nanotechnológií, automatizácie uľahčia 

a zjednodušia prácu, avšak zvyšujú potrebu nového komplexného myslenia a transformácie 

operátorov na nových technologických linkách 21. storočia. Dopad na ľudské zdroje je významný a 

spočíva v zvýšení kvalitatívnych a komplexných požiadaviek na potravinárskych pracovníkov – hlavne 

prispôsobenie sa novým technológiám, vyššia počítačová gramotnosť, adaptabilita na komplexné 

technické riešenia výroby. Inovácie zabezpečujú efektívnejšie využitie pracovníkov v technologickom 

procese. 

Prenos poznatkov  

Prenos poznatkov z vedy a výskumu do praxe je základom aplikácie poznatkov z domácich, ale aj 

zahraničných pracovísk. V potravinárskom sektore je veľmi dôležité, aby inovácie vychádzali 

z aplikačného/empirického výskumu. Je nevyhnutné zapájať a podporiť mladých vedeckých 

pracovníkov, domáci výskum a posilniť spoluprácu jednotlivých pracovísk. Dôležitým faktorom je aj 

prenos poznatkov z výskumu do praxe. Domáci výskum by mal byť základom rozvoja v každom sektore 

tak, aby vytvoril predpoklady pre vyššiu konkurencieschopnosť každého sektora. Potravinársky sektor 

má vysoké predpoklady na prenos výsledkov do praxe, o čom svedčia aj doterajšie úspechy 

potravinárskych firiem pri ich hodnotení na medzinárodných výstavách a podujatiach. Dopad na ľudské 

zdroje spočíva vo zvýšení požiadaviek kvalifikovanosti pracovníkov výskumu, ich aplikačné výstupy, 

spoluprácu s praxou a získavanie medzinárodných zdrojov na výskum.  
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Spolupráca a technický potenciál  

Prepojenie a spolupráca viacerých potravinárskych firiem vedie k spoločnému cieľu, ktorým je 

technologický vývoj a spoločná stratégia v rámci EÚ. Pozitívne je, že viaceré spoločnosti využívajú 

rovnakých odborníkov zaoberajúcich sa novým digitálnymi technológiami či automatizáciami, či 

spoločné použitie softvérových riešení, ako aj to, že veľké firmy spolupracujú s malými alebo start-up 

firmami pri vzájomnom technologickom vývoji. Pre veľké spoločnosti sú často veľkou záťažou 

nastavené procesy, zastaralé technológie, obmedzené výdaje na IT a rastúce nároky na zaistenie 

bezpečnosti. Tu spolupráca so začínajúcimi firmami môže byť obojstranne prínosná, keďže sú 

pružnejšie a nezaťažené byrokratickou mašinériou. Avšak v prípade konkurencieschopnosti vznikajú 

prekážky a určité obmedzenia, čo prináša riziká (napr. špionáž, únik informácií, nekalá konkurencia) 

pre budúcu spoluprácu. 

Vysledovateľnosť a označovanie potravín   

Čiarové kódy spadajú do oblasti tzv. „automatickej identifikácie“ alebo inak povedané do oblasti 

„registrácie dát bez použitia klávesov”. Najdôležitejšími praktickými parametrami čiarového kódu je 

hustota a kontrast kódu. Množstvo zakódovanej informácie na jednotku dĺžky určuje hustota a druh 

kódu. Pre kódovanie menšieho počtu znakov sa používajú lineárne kódy, väčší objem informácií sa 

úspešne kóduje do dvojrozmerných kódov. DMC čiže Datamatrix, ktorý často zamieňame za QR kód, 

unesie podstatne viac informácií na niekoľkých milimetroch štvorcových. Datamatrix dokáže uchovať 

cenu, hmotnosť, sériové číslo, dátum balenia, dátum spotreby, pôvod potraviny, číslo šarže, čo má 

mimoriadny význam pre prípadnú vysledovateľnosť výrobku. Ďalšie využite v praxi je upozornenie 

zákazníka kupujúceho výrobok o blížiacej sa exspirácii výrobku. Významnou výhodou týchto 

technológií je riešenie potravinových afér a káuz resp. možnosť ich zabránenia alebo nájdenie 

koreňovej príčiny. Vplyv na ľudské zdroje nie je vysoký – v pomerne krátkom čase sa ľudia za pomoci 

príslušných čítacích zariadení alebo priamo aplikácií v smart telefónoch dokážu adaptovať na 

technológie označovania vo forme EAN, Datamatrixu, QR kódu. Dopad je v častejšom používaní smart 

zariadení (zvyšovanie zručností) a rozvoji digitálnych zručností vo forme vzdelávania. 

 

 

https://www.liftec.sk/qr-kod/
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Legislatíva EÚ – zelené riešenia  

Stratégie Európskej komisie ako Európska zelená dohoda a stratégia Z farmy na stôl predpokladajú 

prijatie legislatívy na úrovni EÚ, ktorá bude harmonizovať podmienky súvisiace so životným prostredím 

a udržateľnosťou, čo výrazným spôsobom ovplyvní potravinársky sektor a v neposlednom rade aj 

existenciu a kvalitu pracovných miest v ňom. Ďalším významným nástrojom sú referenčné dokumenty 

BAT (Best Available Techniques – najlepšie dostupné techniky), ktoré stanovujú environmentálne 

požiadavky na potravinárske prevádzky. Ich nesplnením potravinársky podnik stráca oprávnenie na 

prevádzku, čo môže znamenať zánik firmy a stratu pracovných miest.  

Legislatíva EÚ – minimálna mzda  

Na úrovni Európskej únie v súčasnej dobe prebieha diskusia k prijatiu právneho predpisu, ktorý by 

stanovoval harmonizovanú minimálnu mzdu pre všetky krajiny EÚ. Takáto legislatíva by výrazným 

spôsobom zasiahla podnikateľské prostredie najmä v krajinách strednej a východnej Európy 

a v neposlednom rade by mala vplyv aj na zamestnanosť a mohla by znamenať presun významných 

zamestnávateľov do iných krajín EÚ, prípadne do tretích krajín.  

Reštrikcie  

Potravinársky priemysel je najväčším svetovým exportérom potravín, a preto sektor výrazne 

ovplyvňujú aj prípadné reštrikcie dovozu a vývozu, napr. sankcie voči Rusku, alebo zákaz vývozu 

určitých potravinárskych komodít, ako napríklad v prípade pandémie COVID-19. Zákazy vývozu môžu 

znamenať obmedzenie potravinárskej výroby a tým dopad na pracovnú silu prepúšťaním 

zamestnancov. Reštrikcie môžu znamenať aj obmedzený pohyb sezónnych zamestnancov.  

 

Legislatívne aspekty 

       • Legislatíva EÚ – zelené riešenia • Legislatíva EÚ – minimálna mzda  

       • Reštrikcie • Daňová legislatíva • Voľný obchod s tretími krajinami  
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Daňová legislatíva  

V rámci daňových politík štátov sú často prijímané rôzne dane z potravín, napr. daň z cukru, tukov, soli, 

ktorých cieľom je na jednej strane zvýšenie príjmov štátnej pokladnice, na druhej strane obmedzenie 

miery obezity. Tieto dane majú väčšinou vplyv na reformuláciu potravín, s čím nepriamo súvisí podpora 

vedy a výskumu v oblasti potravín a zvýšený dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile. Ďalšími nástrojmi 

môžu byť rôzne environmentálne dane, zníženie sadzby DPH na potraviny, ktorá stimuluje spotrebu, 

prípadne daňové stimuly pre odvetvie potravinárstva, ktoré podporia potravinársku výrobu a tým aj 

zamestnanosť v odvetví.  

Voľný obchod s tretími krajinami   

Dohody o voľnom obchode uzatvárané medzi Európskou úniou a tretími krajinami – napr. krajiny 

MERCOSUR, Kanada, USA znamenajú zvyšovanie kvót na dovoz potravín, ktoré sú často lacnejšie ako 

potraviny vyrobené v EÚ. Nakoľko západné krajiny sú protekcionistické, väčšinou tieto výrobky končia 

v krajinách s nízkou úrovňou sebestačnosti. Nízka konkurencieschopnosť slovenských výrobcov voči 

výrobcom z tretích krajín môže znamenať zánik lokálnej výroby a zníženie počtu pracovných miest.   

 

 

 

Klimatické zmeny  

Klimatické zmeny výrazným spôsobom ovplyvňujú oblasť potravinárstva. Mitigačné a adaptačné 

opatrenia na zmenu klímy (mitigácia je zásah človeka vedúci k zníženiu emisií alebo podpore zníženia 

množstva skleníkových plynov) zahŕňajú prijímanie strategických dokumentov, ako je napr. 

Integrovaný národný a klimatický plán. Dôsledkom klimatických zmien môže byť nedostatok potravín 

a pitnej vody, čo spôsobuje migráciu obyvateľstva. Na druhej strane sa podporuje vytváranie krátkych 

dodávateľských reťazcov v snahe obmedzovať emisie z dopravy, čo znamená podporu lokálnej 

potravinárskej výroby a tým aj vznik a zlepšovanie kvality pracovných miest v potravinárstve.  

 

Environmentálne aspekty 

          • Klimatické zmeny • Bezpečnosť agropotravinového reťazca  

                      • Ekologizácia výroby • Ekológia a stravovanie  
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Bezpečnosť agropotravinového reťazca  

Bezpečnosť agropotravinového reťazca významne ovplyvňuje aj bezpečnosť potravín. Biologické, 

chemické, mikrobiologické aj mykologické riziká surovín prechádzajú aj do potravín. To sa týka najmä 

pesticídov, rezíduí anorganických látok ale aj prípravkov na ochranu rastlín a prostriedkov 

antimikrobiálnej rezistencie. Prípravky na ochranu rastlín významným spôsobom ovplyvňujú 

opeľovačov, a tým aj úrodnosť plodín. Biodiverzita je výsledkom evolúcie trvajúcej 3,8 miliárd rokov a 

ľudstvo bez nej nemôže prežiť. Z prírody čerpáme mnoho základných zdrojov vrátane potravín, 

stavebného materiálu, tepla, textílií alebo aktívnych prísad v medicíne. Príroda okrem toho 

zabezpečuje ďalšie základné životné funkcie, od opeľovania rastlín, cez čistenie ovzdušia, vody a pôdy 

až po predchádzanie záplavám. Odlesňovanie má veľmi významný vplyv na biodiverzitu a kvalitu 

životného prostredia a potravín. Bezpečnosť agropotravinového reťazca bude mať trvalý vplyv na 

pracovnú silu, pretože bude potrebné aplikovať novú legislatívu v oblasti potravinárstva, ekológie a ich 

dopadov na zdravie a životné prostredie človeka. Požiadavky legislatívy bude potrebné transformovať 

do procesov výroby, riadenia, kontroly a obchodu s potravinami.  

Ekologizácia výroby  

Podľa OSN udržateľný civilizačný rozvoj napĺňa potreby dnešného sveta bez negatívneho dopadu na 

potreby budúcej generácie. Zameriava sa na regeneratívne poľnohospodárstvo a elektrinu z 

obnoviteľných zdrojov, výsadbu a zalesňovanie v oblastiach, kde sa získavajú suroviny. Podpora 

obehového hospodárstva má zabezpečiť elimináciu odpadu resp. nulový odpad. Prispieva k zmene 

stravovacích návykov, šetrnejšiemu zaobchádzaniu s potravinami, vyššiemu uvedomeniu si plytvania 

a k recyklácii obalových materiálov. 

Ekológia a stravovanie 

Stravovanie tvorí dôležitú súčasť celkovej ekologickej stopy človeka. Vhodným výberom potravín 

dokážeme významne znížiť zaťažovanie prírody. Riešením z hľadiska ekologickej stopy je 

vegetariánstvo a redukcia spotreby mäsových výrobkov. Do budúcnosti bude mať ekologizácia 

stravovania význam z viacerých aspektov, predovšetkým z hľadiska zníženia odpadov zo stravovacích 

prevádzok a z domácností. Cieľom je orientovať spotrebiteľov na ekologicky, nutrične a zdravotne 

vyváženú stravu s minimalizáciou rizika civilizačných ochorení. Významným dopadom sektora 

stravovania na ekologizáciu je aj znižovanie podielu plastových obalov a materiálov, ktorých podiel 
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stúpol hlavne v období pandémie koronavírusu. Ekologizácii do budúcnosti prospeje aj zmena systému 

stravovania orientovaná na vlastný výber množstva a sortimentu jedál namiesto podávania rovnakých 

porcií. Ľudských zdrojov sa to dotkne v oblasti systémov stravovania, používania surovín z domácich 

zdrojov a propagácie zdravšieho stravovania. 

 VNÚTORNÁ STRATEGICKÁ ANALÝZA SEKTORA – SWOT ANALÝZA 

SWOT analýza je vo všeobecnosti vnútornou strategickou analýzou sektora. V tomto prípade jej 

výsledky poskytujú podrobný prehľad o internom prostredí potravinárskeho sektora na Slovensku. 

SWOT analýza, s prihliadnutím na výsledky PESTLE analýzy, dáva možnosť vybrať si medzi viacerými 

možnosťami a alternatívami, dáva možnosť identifikovať v čom je alternatíva silná a v čom má ešte 

medzery. V nasledujúcej analýze sú identifikované vnútorné aspekty a ich vplyv na ľudské zdroje v 

horizonte do roku 2030.   

 

 

 

▪ dostatočná domáca surovinová základňa pre spracovanie mlieka, obilnín, cukru a hovädzieho  

mäsa  

▪ prítomnosť nadnárodných korporácií so silným kapitálovým zázemím a financiami na  

modernizáciu technológií a rozširovanie výrob 

▪ vysoký podiel malých a stredných podnikov, ktoré okrem produkčnej výkonnosti rozvíjajú  

produkciu miestnych špecialít  

▪ tradícia výroby kvalitných potravinárskych výrobkov  

▪ vysoká profesijná znalosť potravinárskych výrobných technológií  

▪ čiastočne zlepšujúca sa finančná disciplinovanosť voči farmárom, prejavujúca sa klesajúcim  

podielom záväzkov voči prvovýrobe  

▪ dostatok potenciálnych pracovných síl pre rozvoj potravinárstva v súvislosti s vysokým 

podielom obyvateľstva vo vidieckych a prechodných regiónoch  

▪ dostatočná jazyková vybavenosť mladej generácie  

▪ fungujúce profesijné zväzy, združenia a komory presadzujúce záujmy potravinárskeho 

priemyslu  

▪ rozvinutá sieť stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania  

▪ dostatočné výrobné kapacity na produkciu potravín, na pokrytie potravinovej sebestačnosti  

Silné stránky 
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krajiny  

▪ čiastočná obnova materiálno-technickej základne potravinárskych podnikov  

▪ na Slovensku vyrobené potraviny spĺňajú predpísané štandardy EÚ a v niektorých prípadoch   

spĺňajú aj prísnejšie požiadavky nad rámec legislatívy EÚ  

▪ vysoký stupeň úradnej kontroly potravinárskych výrobkov na trhu SR  

 

 

 

▪ veľké rezervy v modernizácii, digitalizácii, automatizácii a v modernom technologickom 

vybavení potravinárskeho priemyslu   

▪ nedostatočná inovatívnosť potravinárskych výrobkov vrátane reformulácie 

▪ nedostatok dobrých príkladov na zavádzanie inovácií a technológií z domácej i zahraničnej 

praxe  

▪ nedostatočné výdavky na výskum a vývoj a ich nedostatočná prepojenosť na potravinársky  

priemysel – slabá spolupráca s praxou a získavanie medzinárodných zdrojov na výskum  

▪ nízka investičná aktivita v potravinárstve – súvisí s nedostatočnou podporou štátu v rámci  

podporných mechanizmov (dotácie, Plán obnovy a odolnosti)  

▪ vysoká finančná náročnosť pre zavedenie moderných technológií – súvisí so zvýšenými  

požiadavkami na technologické a počítačové zručnosti operátorov/technikov  

▪ nízky záujem kvalifikovaných mladých ľudí o prácu v potravinárskom odvetví a ich neflexibilita 

na zmeny v súvislosti so zavádzaním inovácií  

▪ absencia systému celoživotného vzdelávania v potravinárstve  

▪ čiastočná absencia surovín z domácej produkcie, na spracovanie jatočných ošípaných, jatočnej  

hydiny, zeleniny a ovocia 

▪ ohrozenie surovinovej základne – nastupujúci trend preferencie rastlinnej prvovýroby s 

prevahou monokultúr (obilniny, olejniny) pred diverzifikovanou rastlinnou produkciou 

a živočíšnou výrobou  

▪ nedostatočné generovanie pridanej hodnoty spojené s vývozom agropotravinárskych surovín  

▪ rast opotrebovanosti drobného hmotného neinvestičného majetku  

▪ vysoká hmotná a morálna opotrebovanosť strojového vybavenia  

▪ nedostatočný objem finančných zdrojov pre permanentnú modernizáciu spracovateľských   

kapacít a obnovu materiálno-technickej základne potravinárskych podnikov  

▪ vysoká nákladovosť výnosov  

Slabé stránky 
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▪ nízke využitie existujúcich výrobných kapacít  

▪ klesajúci podiel potravinárskeho priemyslu na HDP  

▪ vysoká závislosť potravinárskeho sektora na obchodných reťazcoch  

▪ slabá vyjednávacia pozícia potravinárskeho priemyslu s odberateľmi hotových výrobkov 

(obchod) 

▪ nízka konkurencieschopnosť slovenských výrobkov na domácom a zahraničnom trhu  

▪ absencia systematického financovania práce/komunikácie so spotrebiteľmi – nedostatok 

finančných prostriedkov (zo štátneho rozpočtu) na pravidelnú aktívnu propagáciu domácej 

potravinárskej produkcie 

▪ absencia marketingových stratégií v malých a stredných podnikoch z dôvodu nedostatku 

finančných zdrojov  

▪ nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v potravinárstve, vrátane nevhodnej vekovej štruktúry  

▪ veľké rozdiely vo výške priemernej mzdy v potravinárstve v porovnaní s hospodárstvom vo 

všeobecnosti  

▪ absencia poradenských služieb v potravinárstve, napr. neexistencia siete poradcov pre  

potravinársky priemysel ohľadom využívania prostriedkov z Programu rozvoja vidieka  

▪ nedostatočná úroveň odbornej prípravy v oblasti podnikateľských zručností  

▪ nedostatočné využívanie možností poradenstva na zvýšenie príjmov potravinárskych podnikov  

chýbajúce odbytové združenia potravinárskej produkcie  

▪ náročnosť a zložitosť potravinárskej legislatívy – náročnosť zmeny a reakcia na nové trendy  

▪ zásadný pokles podielu slovenských výrobkov na trhu SR  

 

 

 

▪ zlepšenie motivácie pracovníkov v potravinárstve za účelom ich udržania v sektore 

▪ lepšia informovanosť spotrebiteľa o potravinových kauzách a o ohrozeniach bezpečnosti  

potravín, zaškolenie zamestnancov v oblasti propagácie a lektorských zručností, podpora 

publikačnej činnosti propagujúcej potravinovú bezpečnosť a zdravú výživu,   

▪ stimulácia rastu pridanej hodnoty v rozhodujúcich potravinárskych odboroch prostredníctvom  

zvyšovania ekonomickej efektívnosti a predajnej výkonnosti, rozvoj marketingových stratégií 

u zamestnancov   

▪ zvýšenie podnikových výdavkov na výskum a vývoj, nevyhnutné zaškolenie vedecko- 

výskumných pracovníkov čerpať grantovú podporu v oblasti výskumu 

Príležitosti  
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▪ podpora marketingových zručností a schopností implementovať inovácie do výroby 

a reflektovať na požiadavky zákazníka 

▪ zlepšenie štruktúry produkcie v prospech moderných spotrebných trendov  

▪ rozšírenie portfólia výroby a jej sortimentu  

▪ vývoj nových, špeciálnych inovovaných produktov vrátane bioproduktov  

▪ rozvoj malých a stredných podnikov, ktoré sú nositeľmi regionálnej diferenciácie výrobkov, t.j.  

miestnych špecialít, zaškolenie perspektívnych mladých ľudí a perspektívnych podnikateľov 

v regiónoch realizovať vlastné start-upy a podniky 

▪ rozvoj regionálnych značiek a podpora ľudí v regiónoch podnikať v sektore 

▪ voľné výrobné kapacity vhodné na operatívne rozšírenie výroby  

▪ permanentné vzdelávanie zamestnancov  

▪ možnosti zavedenia zjednodušeného a príležitostného zamestnávania 

▪ vyššia špecializácia výroby vo veľkých podnikoch, profitovanie z výnosov  

▪ zvýšenie exportu produktov s vysokou pridanou hodnotou  

▪ investície do modernizácie a inovácií  

▪ zmodernizované vybavenie, zavádzanie inteligentných technológií, kooperatívnych robotov,  

zavádzanie technológií šetrných k životnému prostrediu  

▪ zlepšenie spotrebiteľskej orientácie na domáce potravinárske výrobky  

▪ zvýšenie spotrebiteľského patriotizmu a dopytu po domácich výrobkoch  

▪ rozvoj alternatívnych odbytových kanálov založených na priamom predaji spotrebiteľovi na  

regionálnej forme predaja a skrátených regionálnych odbytových reťazcoch, a na zvýšení  

dodávok v rámci sektora súkromného i inštitucionálneho verejného stravovania  

▪ zaškolenie podnikateľov a zamestnávateľov v oblasti internetového predaja a propagácie 

potravín 

▪ zvyšujúci sa dopyt po výrobkoch pre osobitné výživové účely vrátane potravín pre 

spotrebiteľov trpiacich na potravinové alergie a intolerancie  

▪ zvýšenie informovanosti o systémoch kvality potravín v SR  

▪ nárast spotreby kvalitných slovenských potravín  

▪ možnosť prieniku na nové trhy aj mimo krajín Európskej únie  

▪ vzdelávanie spotrebiteľov – zvýšenie záujmu o kvalitné, regionálne potraviny so špeciálnymi  

hodnotami súvisiacimi so zdravím  

▪ zavedenie nástrojov podpory potravinárskych výrobkov vyrábaných v SR v rámci systémov 

Politiky kvality EÚ 
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▪ zníženie potravinového odpadu, zmena v myslení a prístupe podnikateľov smerom k trvalo 

udržateľnému rozvoju a ekológii  

▪ záujem médií a spotrebiteľov ohľadom kvality potravín a potravinovej sebestačnosti SR 

▪ vládna podpora vzdelávacích, vedecko-výskumných, informačných a inovačných aktivít a  

programov, zvýšenie vzdelanosti a vytvorenie nových pracovných miest s pridanou hodnotou  

(vyššia kvalifikácia) v danej oblasti  

▪ integrácia prvovýrobcov a spracovateľov na zlepšenie ich vyjednávacej pozície voči tretiemu 

článku potravinovej vertikály, ktorým je obchod  

▪ rast spoločenskej objednávky po kvalitných potravinách vyrobených na Slovensku s nízkou  

uhlíkovou stopou 

▪ rozvoj nových foriem finančnej pomoci pre rozvoj a obnovu materiálno-technickej základne  

potravinárskych podnikov, napr. cez systém zvýhodnených úverov, stimuly pre podnikateľov v 

sektore   

▪ posilnenie atraktivity sektora cez systém znížených odvodov na zamestnancov 

potravinárskeho sektora  

▪ štátna finančná pomoc na zavádzanie inovácií v oblasti obalových technológií, ale aj 

nevyhnutné zaškolenie zamestnancov pri implementácii nových inovácií do praxe 

▪ zabezpečenie systematického celoživotného vzdelávania (kvalita a kontinuita celého procesu)  

▪ prenos výsledkov vedy a výskumu do praxe si vyžaduje podporiť výskumných zamestnancov 

v šírení výstupov ich poznatkov   

▪ rozvoj vzdelávania a poradenstva v potravinárskom priemysle si bude vyžadovať zaškolenie 

lektorov v tejto oblasti 

 

 

 

 

▪ zníženie podielu slovenských agropotravinárskych výrobkov v obchodnej sieti SR  

▪ nedostatočná kvalifikácia personálu vo vzťahu k inováciám, informatizácii a digitalizácii 

▪ nízka spätná väzba a vplyv zamestnávateľov na vzdelávanie, nepripravenosť absolventov na 

potreby trhu práce 

▪ odchod kvalifikovaných a skúsených pracovníkov z potravinárstva do lepšie platených sektorov  

▪ zvyšujúci sa vekový priemer zamestnancov v potravinárskych podnikoch a nízky podiel prílevu  

novej a odbornej pracovnej sily (do 35 rokov) do potravinárskeho odvetvia  

Ohrozenia 
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▪ znižujúci sa záujem absolventov škôl s potravinárskym zameraním pracovať v potravinárskom  

odvetví  

▪ hrozba vysokých pokút za porušenie potravinárskych predpisov je odstrašujúcim faktorom pre  

vznik nových potravinárskych podnikov, nedostatočná znalosť predpisov v oblasti 

potravinárstva  

▪ odchod nadnárodných korporácií z dôvodu  meniaceho sa makroekonomického prostredia  

▪ efektívnejšia potravinárska veľkovýroba v iných členských krajinách EÚ s nižšími mzdovými  

nákladmi  

▪ disproporcia v štátnej pomoci členských štátov do spracovateľského potravinárskeho odvetvia  

▪ nedostatok vlastného finančného kapitálu a prostriedkov z verejných zdrojov na prispôsobenie  

sa novým požiadavkám odberateľov v súvislosti s ochranou životného prostredia a životných 

podmienok zvierat  

▪ dominantný vplyv obchodných reťazcov na výber dodávateľa a zmluvné podmienky predaja  

▪ ukončenie výroby časti malých a stredných podnikov z dôvodu insolventnosti  

▪ rast objemu štandardnej produkcie na úkor produkcie vyššej kvality s následným poklesom 

tržieb vytvára riziko neuspokojivej investičnej aktivity pre rozvoj odvetvia 

▪ rýchly vývoj technológií môže viesť k ich rýchlemu morálnemu opotrebeniu a permanentnej  

potrebe investovania do najmodernejších technológií 

▪ nedostatočná systémová prepojenosť učňovského školstva a vysokých škôl s podnikmi  

▪ nevytváranie vhodných podmienok na stabilizáciu zamestnancov v potravinárskom sektore,  

pokračujúci dynamickejší rast miezd v iných odvetviach môže prispieť k odčerpaniu  

kvalifikovaných pracovných síl z potravinárstva  

▪ zníženie konkurencieschopnosti v súvislosti s nedostatočným tempom modernizácie a inovácie 

a nedostatočnou úrovňou odbornosti a informovanosti pracovnej sily 

▪ variabilita dostupnosti širokého spektra profesií s vyššími príjmami a pretrvávajúca mzdová  

disparita medzi odvetvím potravinárstva a ostatnými odvetviami národného hospodárstva  

▪ výrazný vplyv volatility cien (pri vstupoch i výrobkoch) na podnikanie v potravinárstve  

▪ permanentné vytláčanie domácej produkcie importom z dôvodu jej nízkej  

konkurencieschopnosti 

▪ pretrvávajúca slabá kúpyschopnosť obyvateľstva a uprednostňovanie potravín s nízkou cenou 

na úkor kvality  

▪ nedostatočný vstupný kapitál mladej populácie na začiatok podnikania v potravinárstve  

▪ finančná podpora do potravinárstva ovplyvnená protichodnosťou cieľov – požiadavkou rastu  

produkčných ukazovateľov s hlavným parametrom rastu produktivity práce a na druhej strane  
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požiadavkou na zvyšovanie zamestnanosti  

▪ nízka výkonnosť potravinárstva prejavujúca sa výrazne obmedzeným produkčným 

potenciálom a pomalým rastom produktivity práce z pridanej hodnoty, ktorý nie je dostatočne 

vyvolaný technologickým pokrokom, ale závisí nepriamo úmerne na vývoji počtu 

zamestnancov  

▪ prehlbujúce sa saldo zahraničného obchodu s agropotravinárskymi komoditami  

▪ ohrozenie z dôvodu volatility trhu (pri niektorých potravinárskych produktoch) 

▪ nepriaznivý scenár v súvislosti s pandémiou COVID-19, ohrozenie zdravia populácie a z toho  

plynúce opatrenia (najmä ekonomického a hygienického charakteru), ktoré vplývajú na 

odvetvie 

1.3 Predpokladané vývojové tendencie v sektore do roku 2030 s dosahom 

na ľudské zdroje 

Je dôležité myslieť na to, čo a kto buduje ekonomiku štátu. Sú to zdraví a vzdelaní ľudia. Na to, aby sme 

boli vzdelaní, potrebujeme kvalitný a prepracovaný vzdelávací systém od základných škôl až po 

univerzity. Neoddeliteľnou súčasťou je celoživotné vzdelávanie a neustále učenie sa zamestnancov 

v potravinárstve s cieľom reagovať na vznikajúce nové technológie, inovácie, automatizáciu, 

digitalizáciu atď. Základom zdravia je kvalitná a vyvážená strava a pravidelný pohyb či aktívne 

športovanie. V súčasnosti rastie záujem o potraviny a stravovanie. So zvyšujúcimi sa nárokmi 

spotrebiteľov rastie aj tlak na označovanie, zloženie, pravdivosť zdravotných tvrdení na obale, pôvod 

surovín, či kvalitu samotných potravín. Práve vyvážená strava a zdravé potraviny majú v poslednej 

dobe nebývalú pozornosť. Zároveň sa však prejavuje aj negatívny klesajúci trend domácich výrobcov, 

ktorých je z roka na rok menej. 

 Dátové zhodnotenie budúceho vývoja ľudských zdrojov 

Celková dodatočná potreba ľudských zdrojov v sektore bude v období rokov 2021 – 2025 na úrovni 

približne 4,5 tisíc osôb. Dodatočná potreba v tomto sektore bude na úrovni 10 % súčasného počtu 

pracujúcich, t. j. približne ku každému desiatemu pracujúcemu bude potrebné doplniť ďalšiu osobu. 

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu 

práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. V období rokov 2021 – 2025 bude na tvorbe 

dodatočných pracovných príležitostí dominovať náhrada pracovných síl, ktorá bude tvoriť v priemere 
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87 % celkovej dodatočnej potreby. V sektore potravinárstvo tak vznikne v priemere ročne 800 

pracovných príležitostí v dôsledku náhrady pracovných síl.  

Graf č. 24 Potreba zamestnancov v sektore potravinárstva 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 42 

V období rokov 2021 – 2025 príde na trh práce 14,8 tisíc absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí 

ukončia štúdium v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných pre výkon zamestnaní v tomto 

sektore a nebudú pokračovať v štúdiu. Približne 48 % z prichádzajúcich absolventov budú tvoriť 

absolventi stredných škôl, podiel absolventov vysokých škôl bude na úrovni 52 %. V dlhšom horizonte, 

v nasledujúcich desiatich rokoch sa očakáva nárast počtu stredoškolských absolventov. 

Graf č. 25 Absolventi z korešpondujúcich odborov vzdelania 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 43 

 

Z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce pre sektor potravinárstvo sa 4 % uplatňuje 

v tomto sektore a zvyšných 96 % si nachádza zamestnanie v iných sektoroch (definované podľa 
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sektorových zamestnaní). Pri stredoškolských absolventoch sa uplatňuje v sektore 7 % a pri 

vysokoškolských absolventoch 1 %. Hlavnými sektormi (mimo tohto sektora) využívajúcimi 

absolventov pre sektor potravinárstvo sú pri vysokoškolákoch administratíva, ekonomika, manažment 

(38 %) a verejné služby a správa (12 %) a stredoškolákoch obchod, marketing, gastronómia a cestovný 

ruch (33 %) a automobilový priemysel a strojárstvo (15 %). 

Graf č. 26 Uplatnenie SŠ absolventov v sektore potravinárstvo 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 44 

 

Graf č. 27 Uplatnenie VŠ absolventov v sektore potravinárstvo 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 44 
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 Zmeny spôsobené pandémiou  

Pandémia spôsobená ochorením COVID-19, ale aj iné krízy ako africký mor ošípaných nám ukázali, že 

zo dňa na deň môžu byť ohrozené dodávky potravín uzatvorením hraníc nielen významných tretích 

krajín, ale aj samotných členských štátov Európskej únie. Na túto skutočnosť už reagujú aj európske 

politiky, pričom jedným z hlavných cieľov je zaručiť potravinovú bezpečnosť obyvateľov, t. j. aby mal 

každý prístup k dostatočnému množstvu výživných a udržateľných potravín, ktoré spĺňajú vysoké 

požiadavky noriem bezpečnosti a kvality. 

V hodnotení potravinovej bezpečnosti Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo v rámci Európskej 

únie patrí Slovensko ku krajinám s najlepšími pôdno-klimatickými podmienkami. Má teda priaznivé 

podmienky na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti pre svojich obyvateľov. Veľké množstvo 

potravín, ktoré by sme si dokázali vyrobiť sami, sa však dováža. Hodnota dovezených tzv. 

nahraditeľných agropotravinárskych komodít dosahovala v roku 2019 hodnotu 3,6 miliardy EUR. V 

súčasnej dobe pripravuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Koncepciu rozvoja 

poľnohospodárstva do roku 2035, ktorá by sa mala podrobne venovať jednotlivým agropotravinárskym 

odvetviam a navrhnúť podporu vertikál, ktoré majú na Slovensku potenciál ďalšieho rozvoja. Na 

Slovensku je dlhodobo najväčším spracovateľským odvetvím spracovanie mäsa, nasleduje výroba 

mliečnych výrobkov, výroba nápojov a výroba pečiva a pekárenských výrobkov. 

Pandémia COVID-19 zasiahla všetky oblasti spoločenského života, čo sa do určitej miery prejavilo a ešte 

ďalej prejaví najmä na potravinovom správaní spotrebiteľov, potrebe posilniť domácu výrobu potravín 

a definovaní podmienok dovozu potravín. Celoplanetárny rozsah súčasnej civilizačnej krízy je do 

značnej miery priamym dôsledkom procesu neoliberálnej globalizácie, ktorý v predchádzajúcich 

dekádach vytvoril prepojenú globálnu civilizáciu. Ekonomická globalizácia, nech už sú jej nedostatky 

akékoľvek, bola doposiaľ považovaná za dominantný model pre globálnu priemyselnú civilizáciu. 

Ekonomická globalizácia priniesla, okrem iného, aj globálne dodávateľské siete, prepojenie planéty, 

ktoré má však aj extrémne negatívny efekt v tom, že globálne kanály vytvárajú ideálne podmienky pre 

šírenie epidémií (v konečnom dôsledku aj globálnych pandémií), či transkontinentálne šírenie 

ekonomických a finančných problémov vo forme rôznych bublín a defektov z kontinentu na kontinent. 

Pandémia spôsobí to, že v sektore bude potrebné zvýšiť produkciu domácich potravín a to nielen tých 

základných. S tým bude súvisieť aj väčší dopyt po domácej kvalitnej pracovnej sile. Nevyhnutne bude 

potrebné zaškolenie ľudských zdrojov a takisto bude dôležité motivovať ich, aby v sektore zotrvali 
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dlhodobo a svoje vedomosti a skúsenosti poskytovali pre ďalšie generácie zamestnancov v 

potravinárstve.  

Pandémia COVID-19 zdôraznila aj otázku významu spoľahlivého a odolného potravinového systému, 

ktorý funguje za každých okolností a je schopný zabezpečiť občanom prístup k dostatočným dodávkam 

cenovo dostupných potravín. Stratégia Z farmy na stôl je nová komplexná koncepcia toho, akú hodnotu 

Európania pripisujú udržateľnej potravinovej bezpečnosti. Ľudia venujú zvýšenú pozornosť otázkam 

životného prostredia, zdravia, sociálnym a etickým otázkam v spojení s potravinami a viac než 

kedykoľvek predtým hľadajú v potravinách hodnoty. Neoddeliteľným trendom je aj dôraz na ekologický 

ochranný obal potravín s informáciou o čerstvosti, kvalite a pôvode potravín. 

 Adaptácia na trvalo udržateľný rozvoj 

Potravinárstvo je najväčším spracovateľským odvetvím v rámci Európskej únie, ale na Slovensku mu 

nie je venovaná priorita, akú si zaslúži. Prioritizácia by pomohla lepšie implementovať aj celoeurópske 

stratégie v potravinárstve – Európska zelená dohoda (Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, 

Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Európska 

zelená dohoda“ z 11. 12. 2019) a stratégia Z farmy na stôl (Oznámenie Komisie Európskemu 

parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Stratégia „z 

farmy na stôl“, V záujme spravodlivého, zdravého potravinového systému šetrného k životnému 

prostrediu, z 20. 5. 2020). A práve budúcnosť potravinárskeho odvetvia v nasledujúcich rokoch výrazne 

ovplyvnia tieto dve zásadné európske politiky – obe boli analyzované v PESTLE analýze ako kľúčové 

politické faktory.  

V Európskej zelenej dohode, ktorú predstavila Európska komisia, sa podrobne rozvádza, ako dosiahnuť, 

aby sa Európa do roku 2050 stala prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Obsahuje náčrt novej 

stratégie udržateľného a inkluzívneho rastu na podporu hospodárstva, zlepšenie zdravia a kvality 

života ľudí, ako aj starostlivosti o prírodu. Stredobod Európskej zelenej dohody tvorí stratégia Z farmy 

na stôl, ktorá bola predstavená Európskou komisiou v máji roku 2020. Stratégia ponúka komplexné 

riešenia výziev súvisiacich s udržateľnosťou potravinových systémov, pričom konštatuje neoddeliteľné 

spojenie medzi zdravím ľudí, zdravím spoločnosti a zdravím planéty. Prechod na udržateľný 

potravinový systém môže byť environmentálnym a sociálnym prínosom, a zároveň aj prínosom pre 

zdravie a hospodárstvo.  
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Popri nedostatočnej podpore štátu pre potravinársky sektor a poľnohospodárstvo a nedostatočnej 

potravinovej sebestačnosti Slovensko trápia aj ďalšie ekonomické faktory. Riadenie rizík, či už na 

národnej alebo medzinárodnej úrovni, si vyžaduje vzdelávanie špecialistov, ktorí budú prognózovať, 

analyzovať a monitorovať dopady rizík na národnej úrovni na produkciu a spracovanie potravín na 

domácom trhu a zároveň budú jazykovo vybavení riadiť riziká aj vo vzťahu s okolitými krajinami. 

Súčasný právny základ systému potravinovej bezpečnosti je upravený Nariadením Európskej komisie 

č.178/2002, ktoré stanovuje hlavné princípy a požiadavky potravinového práva, ustanovuje európsky 

Úrad pre bezpečnosť potravín a procedúry v oblasti bezpečnosti potravín (Office Journal č. L31 z 

1.2.2002). Cieľom rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) je pomocou 

efektívneho nástroja poskytovať kontrolným orgánom výmenu informácií o vykonaných opatreniach, 

v rámci zaistenia bezpečnosti potravín. Členom siete napomáha to, že informácia je zadelená do skupín 

ako Výstražné oznámenia, Informačné oznámenia a Oznámenia z hraníc. Viac informácií ohľadom 

nebezpečných produktov sa nachádza na stránkach 

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/index_en.htm.  

Výskum a inovácie sú kľúčovými faktormi zrýchlenia prechodu na udržateľné, zdravé, inkluzívne 

potravinové systémy, od prvovýroby až po konzumáciu. Môžu byť nápomocné pri novom vývoji, 

testovaní alternatívnych riešení, prekonávaní kríz a prekážok, objavovaní nových príležitostí na trhu. 

Z programu Horizont Európa navrhuje Komisia vynaložiť na výskum a inovácie v oblasti potravín, 

biohospodárstva, prírodných zdrojov, poľnohospodárstva, rybolovu, akvakultúry a životného 

prostredia, a na oblasť používania digitálnych technológií a riešení inšpirovaných okolitou prírodou 

v agropotravinovom sektore prostriedky vo výške 10 miliárd EUR. V tejto oblasti sú kľúčoví jazykovo 

zdatní, oduševnení a marketingovo skúsení ľudia zo znalosťami v potravinárstve a gastronómii.  

Práve oblasť prvovýroby sa v súčasnosti stáva limitujúcim faktorom pre potravinárstvo, kde adaptácia 

na trvalo udržateľný rozvoj v celom reťazci začína. Potravinárske spoločnosti  predstavujú a začínajú 

realizovať časovo vymedzený plán na celkové zníženie emisií CO2, na zníženie svojich emisií na polovicu 

v rokoch 2030 – 2035 a na dosiahnutie nulových čistých emisií do roku 2050.  

Emisie produkované v prvovýrobách odkiaľ viaceré potravinárske spoločnosti nakupujú suroviny 

potrebné pre výrobný proces predstavuje takmer 66 % z celkových emisií. Ďalších 11 % emisií je 

z obalových materiálov. Necelých 10 % pochádza z logistických aktivít. Riešenie problému znamená 

jeho identifikovanie. A preto je dôležitá spolupráca s poľnohospodármi, dodávateľmi vstupných 

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/index_en.htm
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surovín na zavádzaní postupov tzv. regeneratívneho poľnohospodárstva. Takéto postupy zlepšujú 

zdravie pôdy a udržiavajú a obnovujú rozmanité ekosystémy. Zároveň z takto spracovaných vstupných 

materiálov budú potravinárske podniky neustále zvyšovať počet uhlíkovo neutrálnych výrobkov. 

Na pomoc prírode a prostrediu, odkiaľ sa pestované suroviny a chované zvieratá dodávajú do 

výrobných závodov, sa implementuje program zalesňovania, v ktorom sa systematicky v nasledujúcich 

rokoch každoročne vysadí niekoľko miliónov stromov práve v oblastiach, odkiaľ sa spomínané suroviny 

získavajú. Viac stromov znamená viac tieňa pre plodiny, viac pohltených emisií CO2, vyššie výnosy, 

lepšiu biodiverzitu a zdravie pôdy. Vďaka takýmto aktivitám sa budujú dlhodobé partnerstvá a 

komunitám farmárov sa poskytuje väčšia istota a vyššie príjmy. 

Balenie pomáha udržiavať naše potraviny bezpečné a čerstvé a je nevyhnutné pre distribúciu 

a skladovanie produktov. Obaly môžu byť významným zdrojom emisií skleníkových plynov. Otázka 

plastov ako odpadu, ktorý končí v našom životnom prostredí, je tiež jednou z najnaliehavejších 

globálnych výziev, ktorým svet čelí. Preto je nevyhnutné sa venovať akciám, kde väčšina ak nie všetky 

obaly budú plne recyklovateľné alebo opätovne použiteľné, aby sme v najbližšom desaťročí aj v rámci 

potravinárstva znížili používanie obalových plastov aspoň o jednu tretinu. Riešenie tejto výzvy si 

vyžaduje širokú škálu opatrení aby sa urýchlilo úsilie zamerané na bezpečné balenia, ktoré majú nízku 

environmentálnu stopu. Táto práca si vyžaduje spoluprácu a inovácie v globálnom meradle. Pre 

stratégiu 2030 z toho vyplývajú nasledujúce úlohy pre obalový segment materiálov: 

▪ Zlepšenie dizajnu obalov vrátane prechodu z kompozitov na jednotlivé materiály a zavádzanie 

možnosti opätovného použitia a opätovného naplnenia. 

▪ Posun od pôvodných plastov k recyklovaným plastom potravinárskeho pôvodu. 

▪ Zvyšovanie miery recyklácie na konci životnosti obalového odpadu a znižovanie množstva 

surovín, ktoré používame. 

▪ Zvyšovanie množstva nízko uhlíkovej energie použitej na výrobu a recyklácia obalov. 

▪ Zhromažďovanie a spoločné spracovanie odpadu po spotrebiteľovi, aby sa zabránilo ďalšiemu 

produkovaniu plastov, ktoré poskytujú cenný zdroj pre energiu a ďalšie nové výrobky. 

 

Cirkulárna resp. obehová ekonomika je ekonomickým modelom, ktorý sa snaží o efektívne využívanie 

zdrojov ich opätovným použitím. Holandsko recykluje takmer 30 %, Francúzsko a Belgicko takmer 20 

% materiálov. Na Slovensku miera recyklácie posledné desaťročie stagnuje. Medzi rokmi 2010 a 2016 

klesla o 0,2 % – aj preto patríme medzi krajiny, recyklujúce menej ako 5 % odpadu. Obehová ekonomika 
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je nástrojom, kde slovenské potravinárstvo môže ďalej významne rásť a ísť kontinuálnym 

technologicko-inovatívnym smerom, prežiť ťažké predvídateľné ale aj nepredpokladané krízové 

obdobia a byť sebestačným v zdrojoch. Tie sú nasledovné a esenciálne rovnocenné: 

▪ Suroviny 

▪ Obalové materiály 

▪ Technológie – hlavne digitálne 

▪ Strojné zariadenia a linky 

▪ Ľudia 

 Reakcia vzdelávacieho systému na inovácie 

Vzdelávanie je nevyhnutnou súčasťou nášho života a jeho kvalita závisí od mnohých faktorov. Za 

najkomplexnejší faktor možno považovať kvalitu vzdelávacej inštitúcie, pretože v nej sú zakódované 

podmienky vzdelávania, kvalita učiteľov, kvalita učebných pomôcok, kvalita praktickej prípravy 

a samozrejme inovácie, ktoré majú stále väčší význam. S nárastom objemu poznatkov a schopnosťou 

konkurovať na trhu práce, je veľmi dôležité aby vzdelávacie inštitúcie mali v mechanizmoch trvalého 

zlepšovania zabudované aj postupy inovácií všetkých procesov. Navrhované inovácie vzdelávacieho 

systému: 

▪ vytvorenie rady pre spoluprácu s praxou, ktorej cieľom je priame prenášanie poznatkov z 

výskumu do praxe a naopak, prenášanie poznatkov z praxe do vzdelávania, 

▪ stanovenie podielu výberových prednášok z  prakticky orientovaných profilových predmetov, 

▪ pozývanie odborníkov z praxe na prednášky v rámci konferencií a seminárov, 

▪ zadávanie záverečných prác orientovaných na problémy praxe s cieľom zavedenia inovácií, 

▪ zavedenie praxe študentov v podnikoch s vysokým inovačným potenciálom, 

▪ pozývanie odborníkov do hodnotiacich komisií študentskej vedeckej konferencie, štátnych 

skúšok a pod., s cieľom hodnotiť ich inovačný potenciál a prínos, 

▪ aktualizácia obsahových náplní jednotlivých predmetov s cieľom doplniť najnovšie poznatky 

dôležité pre pracovné pozície v budúcnosti, 

▪ rozvoj praktických laboratórnych zručností v súlade s inováciami využiteľnými v praxi, 

▪ aktualizácia obsahovej štruktúry predmetovej skladby študijných programov a ich porovnanie 

so zahraničím, 

▪ aktualizácia obsahového zamerania skrípt a učebníc s cieľom zvyšovania podielu nových 

poznatkov, 
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▪ inovácia tém záverečných prác s vysokým potenciálom využitia v praxi, 

▪ zavádzanie alternatívnych metód vzdelávania, 

▪ inovácia kurzov celoživotného vzdelávania, 

▪ nadväzovanie strategických partnerstiev zameraných na výmenu praktickej a inovačnej výučby 

študentov, 

▪ podpora stáží a odborných aktivít pri inováciách jednotlivých predmetov. 

Vysoké školy 

V súčasnom období univerzity pripravujú podklady pre novú akreditáciu, súčasťou ktorej budú 

nevyhnutne aj obsahové a koncepčné inovácie. Študijné programy bude potrebné koncipovať v súlade 

s definovanými odbornými vedomosťami a zručnosťami, v kontexte novej legislatívy, digitalizácie 

a informatizácie. Nevyhnutné bude aj zapracovanie požiadaviek tzv. Európskej zelenej dohody do 

predmetov a študijných programov tak, aby študenti nadobúdali aj ekologické myslenie a dokázali 

záväzky v tejto dohode postupne napĺňať. S tým bude súvisieť aj optimalizácia študijných programov, 

ktorú bude potrebné robiť v spolupráci s absolventmi, trhom práce a požiadavkami spoločnosti. Veľmi 

dôležité pre rozvoj inovácií bude budovanie, modernizácia a inovácia priestorov a vybavenia pre 

študijné programy, vytváranie podmienok pre projektové, interaktívne a simulačné metódy výučby 

s podporou rozvoja infraštruktúry. S inováciami veľmi úzko súvisí aj rozvoj služieb orientovaných na 

študenta – profesijné a kariérové poradenstvo, pobyty v zahraničí a pod. Každá vzdelávacia inštitúcia 

bude musieť neustále hľadať prieniky ako implementovať do výučby inovácie, ktoré budú základom 

nových študijných programov pre zvyšovanie konkurencieschopnosti. Univerzity musia pripravovať 

študentov tak, aby boli kvalifikovanou pracovnou silou na trhu práce, schopnou a ochotnou sa 

priebežne prispôsobovať a adaptovať. Len pracovná sila s odbornosťou, kompetenciami a 

schopnosťami dokáže plniť náročné požiadavky v praxi. Nový systém akreditácie veľmi úzko súvisí aj 

s kvalitou vzdelávania, výskumom a inováciami. Bez zvyšovania kvality nebude možné zlepšiť náš 

vzdelávací systém, konkurencieschopnosť a udržať študentov na našich univerzitách.  

Stredné školy 

V stredoškolskom vzdelávacom systéme je zavádzanie inovácií umožnené úpravou školských 

vzdelávacích programov. Školy tak môžu v rámci jednotlivých odborov a vyučovacích predmetov 

reagovať na aktuálny vývoj nových technológií, zavádzanie nových moderných postupov, nových 
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predmetov a pod. Dôležitú úlohu zohráva aj kvalita odborných učiteľov, ich ochota neustále sa odborne 

vzdelávať, vyhľadávať a získavať najnovšie informácie a zapracovávať ich do obsahu vyučovania. 

Stredná odborná škola potravinárska v Nitre (ďalej len “SOŠP v Nitre”) tiež reaguje na to, že súčasná 

doba si vyžaduje inovácie a modernizáciu vo všetkých oblastiach. Reakcia na implementáciu inovácii je 

nasledovná:  

Teoretické vyučovanie – odborní učitelia sledujú vývojové trendy v oblasti technológií v jednotlivých 

potravinárskych odboroch a následne tieto informácie uplatňujú vo vyučovaní vďaka úprave školského 

vzdelávacieho programu.  

V predmete mäsiarska technológia odbor mäsiar kuchár – využívajú moderné linky na jatočné 

spracovanie ošípaných a hydiny. 

V predmete cukrárska technológia odbor cukrár kuchár, cukrár pekár – využívajú nové trendy 

v cukrárskej výrobe a zdobenie výrobkov. V predmete laboratórne cvičenia – vyrábajú tartaletky, 

makrónky, minidezerty – mini Pawlova tortička.  

V predmete technológia v nadstavbovom štúdiu, reagovali na momentálny trend – výrobu kváskového 

pečiva a chleba. 

Na SOŠP v Nitre zaviedli aj nový odborný predmet – špeciálne techniky – v odboroch cukrár kuchár, 

cukrár pekár (vyučuje sa vo všetkých ročníkoch) s obsahovým zameraním na výrobu a zdobenie 

cukrárskych výrobkov podľa najnovších trendov. 

Praktické vyučovanie – majstri odborného výcviku sa snažia o to, aby bol tento predmet praktického 

vyučovania atraktívny. Zavádzajú moderné technologické postupy, modernizujú tvary cukrárskych 

a pekárskych výrobkov, inšpirácie mnohokrát prinášajú aj samotní žiaci. 

Vedenie školy vytvára veľmi dobré podmienky pre kvalitnú realizáciu praktického vyučovania. Vďaka 

projektu finančne podporovaného z EÚ sa rekonštruujú odborné dielne, ktoré budú vybavené 

najmodernejším strojno-technologickým zariadením pre cukrárov a pekárov. Praktické zručnosti budú 

žiaci získavať na nových zariadeniach – šokový schladzovač „šoker“ na prípravu mousových zákuskov, 

dražírovačka na prípravu obaľovaných cukroviniek v čokoláde, alebo karameli. Modernizujú sa aj 

klasické šľahacie stroje, pece, kysiareň, rožkový stroj, baliaca technika. 
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Školy podľa svojich možností reagujú svojimi cukrárskymi a pekárskymi výrobkami aj na potreby trhu, 

v školských predajniach sú zákazníkmi žiadané bezlepkové výrobky, výrobky bez múky, bezlaktózové 

produkty, výrobky so sójovým, ovseným, kokosovým mliekom, alebo úplne nové produkty – tartaletky, 

chous, eclair. 

SOŠP v Nitre umožňuje svojim žiakom využívať moderný spôsob prípravy na budúce povolania 

prostredníctvom duálneho vzdelávania. Žiaci tak majú možnosť už od 1. ročníka sa v rámci praktického 

vyučovania pripravovať na povolanie pre konkrétneho zamestnávateľa, s ktorým má škola uzatvorenú 

zmluvu o duálnom vzdelávaní. Táto forma realizovania praktického vyučovania posúva vzdelávanie 

študenta na vyššiu úroveň a umožňuje aktívne reagovať na potreby trhu. V systéme duálneho 

vzdelávania je momentálne v SOŠP v Nitre zapojených viac ako 50 žiakov, spolupracuje s 11 

zamestnávateľmi. Zamestnávatelia sú zapojení do realizácie záverečných a maturitných skúšok, najmä 

praktickej časti odbornej zložky MS (tento rok to, vzhľadom na pandemickú situáciu, nebolo možné). 

Vedenie školy vyzdvihuje aj spoluprácu strednej školy a vysokých škôl. V rámci odborného výcviku 

odboru kontrolór potravín má škola dlhoročnú spoluprácu s SPU Nitra, ktorá umožňuje zabezpečenie 

odbornej výučby v moderných laboratórnych priestoroch, mnohí žiaci na základe tejto skúsenosti po 

ukončení strednej školy pokračujú v štúdiu na niektorom zo študijných odborov na SPU Nitra. 

SOŠP v Nitre plánovala tiež vykonávať odbornú stáž pre študentov končiacich ročníkov priamo 

v priestoroch výroby u potencionálnych zamestnávateľov v oblasti cukrárstva, pekárstva a mäsiarskej 

výroby (spracovanie divinového mäsa) – avšak, pandemická situácia zabrzdila túto aktivitu. 

Škola priaznivo zareagovala na súčasnú potrebu potravinárskeho trhu – nedostatok kvalifikovaných 

pracovníkov v oblasti mäsiarskej a mliekarskej výroby – otvorením inovovaných učebných odborov 

mäsiar lahôdkar a biochemik – mliekarská výroba. 

SOŠP v Nitre podporuje a realizuje ďalšie odborné vzdelávanie formou akreditovaných rekvalifikačných 

kurzov pre cukrárov a pekárov v Centre odborného vzdelávania a prípravy v cukrárstve a pekárstve. 

 Inovácie   

Sektor potravinárstva patrí medzi sektory s vyšším potenciálom automatizácie. V najbližších 20tich 

rokoch sa očakáva, že technológiami bude možné nahradiť približne 78 % pracovných procesov, ktoré 
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v súčasnosti vykonávajú zamestnanci. Ak to premietneme na súčasný počet zamestnancov v sektore, 

substituovaných by mohlo byť až 23,9 tisíc zamestnancov. Z toho budú prevažnú časť tvoriť 

zamestnanci na pracovných pozíciách 9329001 Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe a 7512001 

Pekár.  

Približne 68 % zamestnancov v sektore vykonáva prácu, ktorú možno charakterizovať vysokým 

potenciálom automatizácie. V porovnaní s ostatnými sektormi a s celonárodným podielom (49 %), ide 

o pomerne vysoký podiel. Pri analýze potenciálu automatizácie vnútropodnikových procesov 

v dôsledku technologického pokroku (robotizácia, umelá inteligencia, digitalizácia a pod.) je potrebné 

vždy mať na pamäti aj základné ekonomické zákony. To, že nejaká časť procesu môže byť nahradená 

technológiou ešte neznamená, že aj bude.  

Podnik sa aj v čase technologického pokroku rozhoduje na základe zisku, teda rozdielu medzi výnosmi 

a nákladmi. Pri uvažovaní o implementovaní špecifickej technológie do výrobného procesu sa snaží 

podnik ovplyvňovať nákladovú položku. Pokiaľ náklady na technológiu (investičné a prevádzkové) sú 

vyššie ako náklady na ľudskú prácu, tak pre podnik nemusí byť implementácia technológie rentabilná. 

Samozrejme, do tohto rozhodovania vstupujú aj ďalšie faktory, ako flexibilita kapitálu a ľudskej práce 

(ako operatívne môžeme meniť parametre procesu), alebo strategické zámery spoločností. Kapitálová 

investícia je totiž často investíciou s dlhodobou návratnosťou a pre podniky tak vždy nesie aj určitú 

dávku rizika. Niekedy sa podnikom, predovšetkým bez dlhodobých strategických zámerov, alebo bez 

plnej moci nad svojou budúcnosťou (produkujú vo veľkej miere pre ostatné sektory a nie pre finálnych 

spotrebiteľov) neoplatí podstúpiť investíciu, ktorá vo vzdialenejšej budúcnosti prinesie zefektívnenie 

výroby na úkor súčasných ziskov.  

Graf č. 28 Činnosť zamestnancov nahraditeľná strojmi 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 48 
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Graf č. 29 Zamestnania s najvyššou náhradou technológiami 
      

 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 49 

 

Graf č. 30 Riziko náhrady 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 50 

V sektore potravinárstva je identifikovaných 25 inovácií v 15 kategóriách. Aktuálny zoznam inovácií 

vrátane charakteristík je uvedený v Tabuľke č. 1.  

Tabuľka č. 1 Prehľad charakteristík inovácií 
Kategória 
inovácie 

Názov inovácie Charakteristika 

3D technológie 
a materiály 

3D tlač Trojrozmerné (3D) tlačiarne sa už využívajú napr. pre výrobu 
cukríkov alebo prípravu menu pre astronautov (šetrenie priestoru 
pri vynášaní na obežnú dráhu). Pomocou 3D technológie bude 
možné vytvoriť jedlo z vyhodených potravín, ale sú aj aplikácie, ktoré 
dokážu napríklad vytlačiť pizzu, čokoládové figúrky alebo rôzne 
pasty. Vedci vyvíjajú 3D tlačiareň potravín, ktorá pomocou softvéru 
riadeného počítačom dokáže vyrábať jedlá varením z jedlých pást, 
gélov, práškov a tekutých prísad – v prototype, ktorý vyzerá ako 
elegantný kávovar. 3D tlačiarne budú vedieť vyrobiť na základe 
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Kategória 
inovácie 

Názov inovácie Charakteristika 

digitálnych receptov množstvo výživných potravín na mieru, 
premenia základné prísady dodávané v mrazených kazetách na 
nutrične vyvážené jedlá. Na rozdiel od konvenčného pečenia v rúre 
bude 3D tlačiareň schopná variť rôzne ingrediencie pri rôznych 
teplotách a rôznych dobách trvania, všetko pod kontrolou novo 
vyvíjaného softvéru – softvér dokáže predpovedať, ako bude 3D-
tlačený tvar vyzerať potom, čo bol varený určitý čas pri nastavenej 
teplote. 

Nové a 
inovatívne 
potraviny 

Alternatívne zdroje 
bielkovín   
(Chrobáky, Hmyz, 
Umelé mäso) 

Vzhľadom na ekologické problémy a trvalo udržateľný rozvoj je 
potrebné hľadať iné alternatívne riešenie pri spotrebe bielkovín 
a preto  je nevyhnutné vytvárať iné bielkovinové zdroje. Patria k nim 
hmyz, chrobáky, umelé mäso a iné.   
Chrobáky (hmyz) ako zdroj bielkovín budúcnosti – hmyz predstavuje 
významný potenciál pre riešenie problému s dostatkom bielkovín, 
najmä pre svoju početnosť a pomerne jednoduchú starostlivosť. Má 
vysokú výživovú hodnotu. Hmyzí proteín je vysoko kvalitný a v 
porovnaní s hovädzím mäsom sú napr. také cvrčky zložené zo 69 % 
bielkovín, zatiaľ čo bielkoviny pri hovädzom mäse tvoria len 29 % 
hmotnosti. Múka ako hotový produkt obsahuje napr. viac vápnika 
ako kravské mlieko a viac železa ako špenát. Exoskelet hmyzu 
obsahuje polysacharid chitín, ktorý prirodzene zvyšuje imunitný 
systém hydiny a eliminuje potrebu antibiotík, ktoré vstupujú do 
potravinového reťazca u ľudí. Bielkoviny z hmyzu vytvárajú tiež 
potenciál pre krmivá. 
Umelé mäso sa vyrába z kultivovaných živočíšnych svalových 
buniek, ktoré sa zvieratám odoberajú šetrne pomocou biopsie. Tieto 
bunky sa potom za prítomnosti aminokyselín, cukrov a soli kultivujú 
v tzv. bioreaktore. Počas celého procesu sa nepoužívajú žiadne 
antibiotiká. Tieto nové mäsové a bielkovinové výrobky, známe ako 
„umelé mäso“, využívajú prelomové technológie určené na riešenie 
problémov, ktorým čelí konvenčný mäsový priemysel. Umelé mäso, 
in vitro alebo kultivované mäso a mäso z geneticky modifikovaných 
organizmov, nemá v súčasnom prostredí skutočnú kapacitu 
konkurovať konvenčnej produkcii mäsa. Avšak náhrady mäsa 
vyrobené z rastlinných bielkovín a mykoproteínov sú v súčasnosti 
najväčšími konkurentmi mäsa a získavajú na trhu určité percento. 

Automatizácia Manufacturing 
Automation 
(Automatizácia vo 
výrobe) 

Automatizáciou sa rozumie etapa rozvoja techniky, pre ktorú je 
charakteristické uskutočňovanie výrobných, riadiacich a iných 
procesov bez priameho zásahu človeka. Ide o proces kedy sa napr. 
výrobná linka naučí procesy, ktoré predtým vykonával operátor. 
Môže to byť robot, ktorý váži jednotlivé komponenty podľa 
receptúry, rozdeľuje suroviny podľa charakteru (alergén, bio, 
hustota, atď.), ukladá komponenty na paletu v určenom poradí, 
premiestňuje ich na plánovanú destináciu podľa výrobného plánu 
cez vozíky AGV (automated guided vehicles), operátora naviguje v 
akom poradí má komponenty nasypať do miešačky v procese 
miešania.  

Big Data Dátová analytika 
(Big Data) 

Big Data je termín používaný na opis súboru údajov, ktoré sú 
rozsiahle a napriek tomu časom exponenciálne rastú. Vylepšené 
služby zákazníkom, lepšia prevádzková efektívnosť, lepšie 
rozhodovanie sú len niektoré výhody Big Data. Práca s dátami vo 
všeobecnosti v sebe pritom zahŕňa veľmi široký rozsah činností, od 
jednoduchého reportingu až po predikcie s pomocou umelej 
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Kategória 
inovácie 

Názov inovácie Charakteristika 

inteligencie. Dátová analytika je nevyhnutným nástrojom na 
optimalizáciu a automatizáciu výrobných procesov a riadenia 
logistiky aj v potravinárstve. Využíva IT nástroje ako Microsoft Power 
BI. Power BI je cloudová technológia, ktorá pracuje na základe 
rôznych vstupov napr. reportov z BW, SAPu, vizualizuje výstupy 
napr. ak sú 2 ukazovatele ako zhoda s centrovaním a defekty kvality. 
Power BI ich zvizualizuje dokopy a ukáže priamu súvislosť, pričom 
zvýrazňuje novú dimenziu, nápomocnú pre ďalšie rozhodovanie.  

Nové materiály Biodegradovateľné 
plasty 

Bioplast je všeobecné označenie pre biologicky odbúrateľné plasty 
a/alebo plasty vyrobené z obnoviteľných zdrojov. Biologicky 
odbúrateľný plast je plast, u ktorého za vhodných podmienok 
vplyvom pôsobenia prírodných mikroorganizmov dôjde k odbúraniu 
polymérneho reťazca na v prírode sa bežne vyskytujúce látky. Plast 
vyrobený z obnoviteľných surovín je plast,  ktorý je vyrábaný z 
obnoviteľných zdrojov, napr. kukurica, cukrová trstina, sójové boby, 
Ďalšou významnou skupinou plastov, ktoré môžu pozitívne prispieť 
k redukcii uhlíkovej stopy, sú recykláty. Ak sa výrobok z 
biodegradovateľného plastu dostane do styku so zemou, 
mikroorganizmy ho degradujú ďalej až na oxid uhličitý (alebo metán 
– bez prístupu vzduchu), vodu a biomasu. Z hľadiska  
biodegradovateľných materiálov z obnoviteľných zdrojov sú 
akceptovateľné kompostovanie ako prírodná biodegradácia, 
využitie génového inžinierstva na manipuláciu organizmov pre 
praktické veci a prípravu užitočných produktov, ako napríklad 
poskytuje tzv. biela biotechnológia (biotechnologická výroba 
bioplastov PHA). 

Informačná 
a kybernetická 
bezpečnosť   

Biometria Biometria je súbor metód určených na identifikáciu alebo verifikáciu 
osôb podľa jedinečných fyzických (fyziologických) znakov alebo 
zvykových (behaviorálnych) čŕt jedinca. Ide o systémy na 
identifikáciu alebo verifikáciu jedinca na základe odtlačku prsta, 
obrazu tváre, rozmerov ruky, vlastností dúhovky resp. sietnice oka, 
ale aj podpisu, hlasu či chôdze. Rozsah biometrických aplikácií a 
súvisiacich služieb bude v potravinárstve v budúcom období 
narastať. Budú sa využívať snímače, ktoré snímajú príchodové a 
odchodové transakcie prostredníctvom senzora. Biometrické zámky 
sa používajú ako technológie odtlačkov prstov. Bezpečnosť 
biometrie je na vysokej úrovni a pre používateľov je veľmi pohodlná. 
Vyžaduje však spoľahlivú a najmä fungujúcu kombináciu hardvéru a 
softvéru. Popularita biometrického bezpečnostného riešenia je tak 
vysoká, že výrobcovia stále hľadajú nové spôsoby, vylepšujú 
bezpečnosť a zdokonaľujú svoje riešenia. 

Nové a 
inovatívne 
potraviny 

Biopotraviny Pri biopotravinách ide o rozširovanie podielu a sortimentu 
biopotravín, v kontexte stratégie biodiverzity. Biodiverzita znižuje 

zaťaženie životného prostredia a konzumácia potravín z takéhoto 

prostredia menej zaťažuje ľudské telo chemickými látkami (pesticídy, 

herbicídy a pod). Zároveň je to príležitosť na zefektívnenie produkcie 
biopotravín, príležitosť na rozširovanie pestovania, produkcie a 
spotreby zdravších potravín a zároveň zvýšením exportného 
potenciálu. 

Technológia 
distribuovaných 
záznamov 
a blockchain 

Blockchain Blockchain je v informatike špeciálny druh distribuovanej 
decentralizovanej databázy uchovávajúcej neustále sa rozširujúci 
počet záznamov, ktoré sú chránené proti neoprávnenému zásahu z 
vonka, ako aj zo strany samotných uzlov peer-to-peer siete. 
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Kategória 
inovácie 

Názov inovácie Charakteristika 

Jednotlivé záznamy sú spájané pomocou šifrovania. 
Prostredníctvom QR kódu na výrobku môže zákazník vysledovať 
pôvod, zloženie a celý distribučný tok potraviny. 

Automatizácia Business 
Automation   
(Automatizácia 
obchodných 
procesov) 

Business automation je automatizácia mechanicky sa opakujúcich 
obchodných procesov a efektívnejšie vykonávanie backupových 
operácií. Z pohľadu architektúry ide o technológie a prístupy 
pokrývajúce digitalizáciu a spracovanie vstupov, infraštruktúru pre 
aplikácie, uskladnenie dát a nasadenie nástrojov na riadenie obsahu, 
či workflow. Rovnako môže byť výsledkom nasadenie portálu na 
predaj produktov, či služieb alebo rozvíjanie vzťahov so zákazníkmi. 
Riešenia sa môžu prevádzkovať v prostredí verejného, privátneho 
alebo hybridného cloudu. 

Nové potraviny Clean label Clean label predstavuje nový trend zameraný na zníženie až 
odstránenie prídavných látok v potravinách. Cieľom je použitie len 
prírodných zložiek potravín tak, aby sa dosiahli požadované 
nutričné, senzorické a technologické vlastnosti finálnych produktov. 
Tento proces je kontinuálnou snahou o znižovanie množstva 
prídavných látok až po ich úplné odstránenie. Vyžaduje  si znalosť 
zloženia potravín a ich vlastností ako aj zmenu technológie od 
tradičných agresívnych metód k novým, citlivým na termo a 
oxilabilné zložky. Tzv. čisté výrobky alebo potraviny kitchen 
cupboard (potraviny, na prípravu ktorých nájdeme suroviny v 
kuchyni) sú potraviny s odstránenými palmovými olejmi, 
glukózovým sirupom, maltodextrínom, so zníženým množstvom 
cukru a soli. 

Digitalizácia Digitalizácia, 
softverizácia 

Digitalizácia a softverizácia ponúkajú rôzne vyspelé softvérové 
aplikácie v oblastiach online predaja alebo marketingu, CRM 
systémy, na zlepšenie komunikácie so zákazníkmi, ale aj internej 
komunikácie vo firme či inej inštitúcii. Dnes je digitalizácia oveľa 
dostupnejšia a potrebnejšia. Prináša vyššiu efektivitu vo všetkých 
oblastiach – či už ide o výrobné procesy, online predaj alebo bežné 
firemné činnosti, vrátane administratívy. Digitalizácia umožňuje 
zhromažďovanie a vytváranie informácií medzi jednotlivými strojmi 
rýchlo, efektívne a flexibilne. Zabezpečí extrémne rýchle a presné 
spracovanie aktuálnych dát a všetkých informácií s ušetreným 
časom. Eliminuje chyby spôsobené ľudským faktorom. Poskytuje 
flexibilný prístup k dokumentom bez obmedzenia. Zároveň je vďaka 
minimálnej spotrebe papiera ekologická. Cieľom digitalizácie je aj 
optimalizácia výrobných a zásobovacích procesov, zoštíhľovanie 
výroby a logistiky, zvyšovanie efektívnosti výrobných postupov a 
výkonnosti zariadení, ako aj redukcia prevádzkových nákladov. 

Drony Drony a iná 
alternatívna 
doprava 

Drony umožnili efektívnejší a ekonomickejší plošný zber dát v 
menších lokalitách. Sú finančne prístupné aj menším firmám a 
fyzickým osobám vykonávajúcim podnikateľskú činnosť. V 
potravinárstve ich možno využiť na mapovanie terénu, mapovanie 
priestorov výrobných závodov, na vonkajšiu a vnútornu kontrolu. 
Drony majú využitie pre zabezpečenie objektov 24/7. 

Nezaradené  
 

Inovácie funkčných 
vlastností potravín 
 

Ide o získavanie a zachovávanie biologicky aktívnych látok z 
prírodných zdrojov. Vychádza z poznania vplyvu potravín na ľudské 
zdravie. Až 50 % všetkých ochorení je spôsobených nevhodným 
stravovaním.  Ide teda o nesprávny výber surovín, nezdravé formy 
tukov, cukrov s nevhodným pomerom,  deficit vitamínov a 
minerálnych látok, či absenciu biologicky aktívnych látok. 
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inovácie 

Názov inovácie Charakteristika 

Nevhodnou technológiou dochádza k ich poškodeniu a zničeniu a vo 
finálnom produkte sa často už ani nenachádzajú. Hlavná snaha je 
tieto nutrične významné látky zachovať, izolovať až koncentrovať a 
vhodnou formou zabezpečiť ich trvalý prísun v potrave v priebehu 
celej doby trvanlivosti. Na to je potrebná komplexná rekonštrukcia 
a modernizácia technologických liniek a používaných procesov. 

Internet vecí Internet vecí (IoT), 
Priemyselný 
internet 

Jeho základnou myšlienkou je používať senzory a automatizáciu 
na zefektívnenie procesov, všadeprítomné dáta v reálnom čase a 
dynamické rozhodovanie, ktoré môžu podnikom priniesť významný 
nárast efektivity a  výkonu. IoT má potenciál umožniť rýchlejšie 
a lepšie rozhodovanie. Zmena, ktorú môže IoT priniesť, úzko súvisí s 
projektmi digitálnej transformácie, na ktorých mnohé podniky  
pracujú. Poskytnutím mimoriadne podrobných údajov v reálnom 
čase môže IoT pomôcť spoločnostiam lepšie pochopiť ich výrobné a 
obchodné procesy. Analýzou údajov môže zefektívniť procesy a 
dokonca otvoriť nové možnosti generovania výnosov. Internet vecí 
patrí medzi smart riešenia. Príkladom môže byť rozsvietenie 
miestností podľa vonkajších podmienok, ohlásenie alarmu 
monitorovaného priestoru bezpečnostnej službe, spustenie 
hasiaceho systému v skladoch. 

Technológia 
distribuovaných 
záznamov 
a blockchain 

IT Performance 
(Distributed 
computing/Cloud a 
Edge computing)   

Technológia distribuovaných záznamov (Distributed ledger 
technology – DLT) je termín používaný na označenie technológie, 
ktorá umožňuje zdieľanie záznamov v počítačovej sieti. V 
potravinárstve sa takisto využíva výkon viacerých počítačov v iných 
destináciách, kde sa využíva spojený výkon. (Napr. 8GB RAM na 1 
počítači môže byť prepojený s desiatimi, ktoré majú určitú kapacitu 
pamäte a je tak možnosť získať niekoľkonásobne vyšší výkon.) 

Informačná a 
kybernetická 
bezpečnosť 

Kybernetická 
bezpečnosť 

V súčasnosti narastá hodnota dát a možnosť ovládania prostredia na 
diaľku. Narastá však aj počet a rozmanitosť útokov, nové spôsoby a 
ciele útokov a kybernetického zločinu. Útoky sa zameriavajú na 
systémovú infraštruktúru aj na koncové užívateľské zariadenia a 
zariadenia IoT. Je preto potrebné integrovať kybernetickú 
bezpečnosť, bezpečnosť prevádzky (šifrovanie, heslá, účty a kľúče, 
autentizácia, digitálne podpisy, bezpečnostné schránky a pod.), 
kontrolu prístupu, kontrolné platformy a pod. Dôležitá je 
recertifikácia prístupov do aplikácií, proces cloudov so špeciálnymi 
požiadavkami na prístupové heslá. 

Nové a 
inovatívne 
potraviny 

Nové probiotiká a 
postbiotiká 

Probiotiká sú definované ako živé mikroorganizmy, ktoré ak sa 
podávajú v dostatočnom množstve, prispievajú k zlepšeniu 
zdravotného stavu hostiteľa. Ako probiotické kultúry sa zvyčajne 
používajú baktérie, ktoré prirodzene obývajú ľudský tráviaci trakt. 
Najpoužívanejšie sú baktérie rodov Lactobacillus spp. 
a Bifidobacterium. Prebiotiká sú nestráviteľné oligosacharidy, ktoré 
stimulujú rast a/alebo aktivitu určitej baktérie alebo skupiny 
baktérií, ktoré majú pozitívny účinok na ľudské zdravie. Inulín, 
oligofruktóza, galaktooligosacharidy a laktulóza spĺňajú všetky 
kritériá prebiotík. Synbiotiká sú kombinácie probiotík a prebiotík. 
Príkladom synbiotickej potraviny je mliečny kvasený výrobok 
(jogurt) obsahujúci bifidobaktérie a oligofruktózu. 

Nové a 
inovatívne  
potraviny 

Personalizované 
potraviny, 
nutrigenomika 

Štruktúra potravín, zloženie, spôsob prípravy, obsah makro zložiek, 
mikro zložiek a biologicky aktívnych látok sú pre každú individualitu 
rozdielne. Snahou je pripraviť potraviny vhodné pre príslušnú 
skupinu obyvateľov a ich rozdielne potreby na základe veku, 
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Kategória 
inovácie 

Názov inovácie Charakteristika 

pohlavia, fyzickej a psychickej záťaže, zdravotného stavu, 
náboženstva, osobných preferencií, zdravých trendov výživy a pod. 
Tento trend v plnom rozsahu reflektuje nový odbor nutrigenomika. 

Nové a 
inovatívne 
potraviny 

Plant based food 
(Potraviny na 
rastlinnej báze) 

Je to revolúcia vo všetkých oblastiach. Je to inovácia s využitím 
potenciálu potravín rastlinného pôvodu (na báze rastlinných 
potravín a produktov). Nové globálne trendy, neschopnosť tejto 
planéty vyprodukovať produkty živočíšneho pôvodu pre narastajúci 
počet obyvateľstva, väčšie nároky na vodu, produkcia skleníkových 
plynov – uhlíková stopa, zdravotné hľadisko – nutričné, zdravotné, 
alergie, intolerancie sú len niektoré z dôvodov prečo sa čoraz viac 
ľudí orientuje na plant based food. Je to momentálne najsilnejšie 
rastúci segment na celom svete a dotýka sa všetkých odvetví. Tento 
typ potravín uprednostňuje predovšetkým časť populácie, ktorej 
záleží na budúcnosti, udržateľnej produkcii, podpore obnoviteľných 
zdrojov, naprieč všetkými vekovými kategóriami. 

Nové materiály   Inovácie 
prostredníctvom 
biotechnológií 

Sú to inovácie založené na mikrobiálnych, enzymatických 
a environmentálnych biotechnológiách, ktoré nahradili energeticky 
náročné a chemické postupy. Snahou je návrat k prírode, k 
procesom a postupom, ktoré sa využívajú v prírodnom prostredí pri 
premene látok –  asimilácii, disimilácii, kvasení, hydrolýze, hydratácii 
a pod. Tieto vychádzajú z činnosti mikroorganizmov, ktoré sú v 
prírode, alebo tráviacom trakte človeka, pôsobenia enzýmov, 
biotechnologických reakcií premeny látok. Tieto nezaťažujú životné 
prostredie a  sú zdrojom nutrične aj senzoricky aktívnych látok, ktoré 
sú trvale udržateľné. 

Robotizácia Robotizácia a 
kolaboratívne 
roboty vo výrobe 

Ide o vlastný systém robota, ktorý je naprogramovaný so systémami 
riadenia v procese. Využite kolaboratívnych robotov je napr. pri 
ukladaní kartónov na paletu – ich použitie prináša zvýšenú 
bezpečnosť pri práci, ergonómiu, šetrenie ľudských zdrojov, ktoré je 
možné využiť efektívnejšie. 
Kolaboratívne roboty sú schopné nielen pracovať vedľa ľudí, ale 
dokonca aj priamo spolupracovať s ľuďmi na spoločnom zadaní a 
zabezpečiť absolútnu bezpečnosť, potrebnú flexibilitu a 
produktivitu. Malé, stredné aj veľké podniky môžu kolaboratívne 
roboty pomocou nástrojov a softvérových služieb ABB veľmi 
jednoducho inštalovať, naprogramovať a sprevádzkovať.  

Nezaradené   
 

Senzorika potravín Senzorická analýza využíva ako nástroj merania psychometrickej 
odozvy na preferenciu potravín ľudské zmysly. Objektivita získaných 
výsledkov je postavená na eliminácii externých rušivých vplyvov 
(regulované prostredie laboratória), výber a selekcia vhodných 
kandidátov s predispozíciou senzoricky rozpoznať rozdiely prípadne 
majú výbornú senzorickú pamäť, výber vhodnej metodiky 
a škálovacieho nástroja pre transfer pocitu na číselnú hodnotu. 
S exponenciálnym nástupom výpočtovej techniky do odvetvia 
senzorickej vedy sa čoraz častejšie využívajú nástroje umelej 
inteligencie, strojového učenia a viacrozmernej štatistiky, ktoré 
hľadajú latentné vzťahy medzi percepciou a inštrumentálne 
nameranými hodnotami. Vyskytujú sa aj aplikácie neuro-
zobrazovacích a biometrických dát korelovaných k dátam 
senzorických a v rámci inovácie. Ide o komplexný spotrebiteľský 
pohľad (Big Data)  na preferencie. 

Zelená 
ekonomika    

Zelené inovácie 
v potravinárstve 

Sú inovácie vznikajúce prostredníctvom zelených technológií, 
biotechnológií, znižovaním dosahu uhlíkovej stopy, či 
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Kategória 
inovácie 

Názov inovácie Charakteristika 

bezodpadovými technológiami. Ide samozrejme o úplne uzatvorený 
cyklus zahŕňajúci pestovanie, produkciu a konzumáciu bez 
produkcie akéhokoľvek odpadu. Dnes vnímaný odpad sa stane 
surovinou pre ďalšie technologické spracovanie a využitie a 
nezaťažuje životné prostredie. Dochádza aj k lepšiemu zhodnoteniu 
surovín a finálnych produktov. Ako príklad pestovania zeleniny a 
chovania zvierat je tzv. responsible sourcing = pestovanie zeleniny 
šetrné k životnému prostrediu, rešpektovanie farmárov, dobré 
životné podmienky pre chované zvieratá, dodržiavanie pravidiel 
ľudskej práce z hľadiska etického a humánneho. 

Umelá 
inteligencia 

Umelá inteligencia 
a Strojové učenie 

Umelá inteligencia je schopnosť zariadenia prejaviť schopnosti 
podobné človeku, ako sú uvažovanie, učenie, plánovanie a tvorivosť. 
Strojové učenie predstavuje formu naučenia strojných 
technologických zariadení jednotlivé kroky v procese, napr. 
adaptuje sa na špecifické a nové vplyvy, ktoré potom využíva a 
dokáže sa samostatne rozhodovať na základe vstupov. Následne 
aplikuje naučenú skúsenosť (umelú inteligenciu) aj v prípadoch, že 
nie je priamo naprogramovaná. Preto keď sa dnes hovorí o umelej 
inteligencii, myslí sa tým schopnosť stroja splniť akúkoľvek úlohu, aj 
pomerne jednoduchú, nad ktorou musí človek pri jej vykonávaní 
uvažovať.  

Virtuálna a 
rozšírená 
reality 

Virtuálna a 
Rozšírená 
inteligencia / realita 
vo výrobe 
 

Virtuálna realita je technológia umožňujúca používateľovi ocitnúť sa 
v simulovanom prostredí, ideálne sprevádzaná jeho interakciou 
s ním. Rozšírená realita je technológia, ktorá umožní zobrazenie 
reálneho obrazu sveta doplneného o objekty, ktoré sú vytvorené 
počítačom. Rozšírená inteligencia umožňuje aj ďalšie možnosti 
rozšírenej reality: vzdialená podpora – takmer vo všetkých 
odvetviach existujú situácie, keď pracovníci potrebujú 
spolupracovať so vzdialeným expertom. Príkladom sú okuliare 
(googles) – umožňujú vidieť výrobné prostredie, aktuálne parametre 
linky ako je teplota, rýchlosť, vlhkosť, príp. nejaké abnormality čo 
umožní robiť v správnom čase správne rozhodnutia.  

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Je veľmi dôležité poukázať na tému inovácií v sektore potravinárstva a začlenenie inovačných trendov 

do jednotlivých potravinárskych odvetví. Takisto je potrebné identifikovať nielen samotné inovácie 

a ich charakteristiky, ale aj odborné vedomosti a zručnosti, ktoré na ľudské zdroje v sektore môžu 

vplývať mierne, stredne významne alebo významne. Vplyv závisí najmä od toho, či inovácia prinesie so 

sebou výrazné zmeny pre jednotlivé povolania v sektore, ktoré môžu hraničiť až so zánikom danej 

pracovnej pozície alebo enormný tlak na zamestnancov, ktorí budú musieť prejsť ďalším vzdelávacím 

procesom, aby si nové odborné vedomosti a zručnosti doplnili a zdokonalili sa v nich. Prehľad inovácií, 

odborných vedomostí a zručností, stupeň vplyvu a identifikované povolania sú uvedené v Kartách 

inovácií v Prílohe č.3.  
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1.4 Manažérske zhrnutie  

Sektor potravinárstva je v Európskej únii najväčším spracovateľským odvetvím a rovnako aj jedným 

z najväčších zamestnávateľov. V oblasti výroby potravín má Slovenská republika potenciál udržania 

zamestnanosti a rozvoja ľudských zdrojov vzhľadom na svoje pôdne a klimatické podmienky, ako aj 

geografickú polohu. 

Sektor potravinárstvo zamestnáva 2 % všetkých pracujúcich v SR. Počet pracujúcich 

v sektore však z dlhodobého hľadiska vykazuje klesajúce tendencie. 

V sektore potravinárstvo v súčasnosti pracuje 47 tisíc osôb, čo je o štvrtinu menej ako pred 

20 rokmi. Podiel sektora na celkovej zamestnanosti v SR je 2 %, čo je pod úrovňou priemeru 

krajín EÚ. Najviac zamestnancov pracuje v hlavných triedach zamestnaní 8 Operátori a 

montéri strojov a zariadení a 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, spolu majú 51 %-ný podiel na 

celkovej zamestnanosti sektora. Zastúpenie zamestnancov z hľadiska pohlavia je približne vyrovnané –  

s miernou prevahou mužov (50,5 % muži vs. 49,5 % ženy). Z regionálneho hľadiska má dominantné 

postavenie Nitriansky kraj, ktorý zamestnáva takmer štvrtinu zamestnancov sektora, pričom 19 % 

zamestnancov dochádza za prácou z iného kraja. 

V horizonte 2021 – 2025 bude v sektore potrebné doplniť na trh práce približne 900 osôb 

ročne. V sektore sa očakáva mierny nedostatok pracovných síl do roku 2025. 

V priebehu najbližších piatich rokov bude v sektore dodatočne potrebných 4,5 tisíc 

pracujúcich, t. j. približne ku každému desiatemu pracujúcemu bude potrebné doplniť 

ďalšiu osobu. Takmer 90 % z potrieb trhu práce v sektore však bude vytváraných náhradou 

pracovných síl, resp. odchodom pracovných síl z trhu práce predovšetkým do starobného dôchodku.  

V sektore klesá podiel pracujúcich v odbore vzdelania. Len 30 % zamestnancov sektora 

vyštudovalo odbor vzdelania k vykonávanému zamestnaniu. Z korešpondujúcich odborov 

vzdelania sa v sektore do roku 2025 uplatní len približne 600 absolventov. Zamestnávatelia tak budú 

musieť hľadať pracovné sily aj mimo požadovanú kvalifikáciu. Približne 20 % potrieb trhu práce bude 

v zamestnaniach Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe a Pekár. V najbližších 20-tich rokoch sa 

očakáva, že technológiami bude možné nahradiť približne 78 % pracovných procesov, predovšetkým 

v nízkokvalifikovaných zamestnaniach. 
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Podiel sektora na celkovom HDP je 1 % a očakáva sa klesajúca tendencia. Od roku 2001 do 

roku 2020 kleslo HDP o 2,3 % a očakáva sa klesajúca tendencia. V EÚ je podiel HDP 3 %. 

Podiel sektora na tvorbe HDP je poddimenzovaný.  

Potravinársky priemysel je najslabším a najmenej podporovaným článkom potravinárskej 

vertikály. K podfinancovaniu došlo najmä presunom  finančných prostriedkov určených pre 

spracovateľský priemysel prvovýrobcom. Ani Plán obnovy a odolnosti SR nepočíta so žiadnou 

podporou potravinárstva.  

Sektor potravinárstva patrí medzi sektory s podpriemernými investíciami do vedy 

a výskumu a tvorí len 0,2 % celkových  výdavkov do vedy a výskumu SR. V roku 2018 sektor 

investoval do inovácií v priemere 28,9 tisíc EUR na podnik.    

Kritické činitele (vplyvy, negatívne činitele, ktoré môžu ohroziť konkurenčnú schopnosť sektora): 

▪ Veľké rezervy v modernizácii, digitalizácii, automatizácii a v modernom technologickom 

vybavení potravinárskeho priemyslu; 

▪ Nedostatočná inovatívnosť potravinárskych výrobkov vrátane reformulácie; 

▪ Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v potravinárstve, vrátane nevhodnej vekovej 

štruktúry; 

▪ Nízky záujem kvalifikovaných mladých ľudí o prácu v potravinárskom odvetví – a ich 

neflexibilita na zmeny v rámci implementácie inovácií; 

▪ Absencia systému celoživotného vzdelávania v potravinárstve; 

▪ Náročnosť a zložitosť potravinárskej legislatívy – potravinárstvo je jedným z najregulovanejších 

odvetví v rámci Európskej únie. Z dôvodu nástupu nových trendov je však potrebné 

prispôsobovať aj príslušnú legislatívu. Časová náročnosť diskusií, najmä na úrovni EÚ, 

neumožňuje flexibilne reagovať na nové trendy. Rovnako aj v Slovenskej republike je odozva 

na potrebu zmeny legislatívy pomerne neskorá a málo flexibilná. 

Kľúčové činitele (pozitívne rozvojové činitele, ktoré zabezpečia trvalú konkurenčnú schopnosť 

sektora potravinárstva):  

▪ Stimulácia rastu pridanej hodnoty v rozhodujúcich potravinárskych odboroch    

prostredníctvom zvyšovania ekonomickej efektívnosti a predajnej výkonnosti; 
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▪ Rozvoj malých a stredných podnikov, ktoré sú nositeľmi regionálnej diferenciácie výrobkov, t.j.

miestnych špecialít;

▪ Zmodernizované vybavenie, zavádzanie inteligentných technológií, kooperatívnych robotov,

zavádzanie technológií šetrných k životnému prostrediu;

▪ Rast spoločenskej objednávky po kvalitných potravinách vyrobených na Slovensku s nízkou

uhlíkovou stopou;

▪ Dostatok potenciálnych pracovných síl pre rozvoj potravinárstva v súvislosti s vysokým

podielom obyvateľstva vo vidieckych a prechodných regiónoch;

▪ Zvyšovanie kvality pracovných miest v potravinárstve zavádzaním nových technológií, inovácií

a prenosu vedeckých poznatkov do praxe.

Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore potravinárstva vychádza z týchto vývojových 

trendov: 

▪ Výskum a inovácie sú kľúčovými faktormi zrýchlenia prechodu na udržateľné, zdravé,

inkluzívne potravinové systémy, od prvovýroby až po konzumáciu. Môžu byť nápomocné pri

novom vývoji, testovaní alternatívnych riešení, prekonávaní kríz a prekážok, objavovaní nových

príležitostí na trhu.

▪ Dôležitú úlohu tiež bude zohrávať digitalizácia a softverizácia využitím dátového hospodárstva.

Rozvoj a použitie rozšírenej a umelej inteligencie bude konkurenčnou výhodou. Popri

automatizácii a digitalizácii procesov vznikajú neustále nové technológie, ktoré reflektujú na

súčasnú dobu, podnikanie a biznis.

▪ Obehová ekonomika je nástrojom, kde slovenské potravinárstvo môže ďalej významne rásť a

ísť kontinuálnym technologicko-inovatívnym smerom, prežiť aj ťažké predvídateľné ale aj

nepredpokladané krízové obdobia a byť sebestačným v zdrojoch.



2.  KAPITOLA  
NÁVRH SEKTOROVÝCH OPATRENÍ  

NA ZABEZPEČENIE ĽUDSKÝCH  
ZDROJOV V SÚLADE S VÝVOJOM  
NA TRHU PRÁCE A INOVÁCIAMI 
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2. NÁVRH SEKTOROVÝCH OPATRENÍ NA ZABEZPEČENIE 

ĽUDSKÝCH ZDROJOV V SÚLADE S VÝVOJOM NA TRHU 

PRÁCE A INOVÁCIAMI 

 

2.1 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  

Konkurencieschopnosť potravinárskeho priemyslu je možné dosiahnuť zásadným odstránením 

technologického dlhu systémovou podporou na nákup moderných a inovatívnych technológií, čo 

zároveň zabezpečí sortimentovo dostatočnú a cenovo porovnateľnú ponuku potravín z domácej 

výroby. Týmto novým podmienkam je nutné prispôsobiť vedomosti a zručnosti pracovnej sily. 

Priemysel musí reflektovať výživové trendy, zvyklosti a preferencie spotrebiteľských skupín. Z týchto 

dôvodov je potrebné zabezpečiť produkciu inovatívnych potravín s vyššou pridanou hodnotou, s 

podporou najnovších poznatkov vedy a výskumu a zabezpečiť prepojenosť potravinárskeho 

priemyslu s vedeckými inštitúciami a školami.  

Identifikované vplyvy na ľudské zdroje:   

- povinná odborná prax v inovatívnych podnikoch,  

- rozšírenie vzdelávania vysokoškolských študijných programov o manažérske ekonomické 

a informačné systémy,  

- ďalšie vzdelávanie manažérov z praxe,  

- vzdelávanie pracovníkov štátnej a verejnej správy vo vzťahu k potravinárstvu na nové 

špičkové a inovatívne technológie z pohľadu procesov akreditácie, certifikácie, revíznej 

činnosti, úradnej kontroly,  

- zabezpečenie dostatočného množstva pracovnej sily pre potravinársky priemysel,  

- medzisektorová spolupráca so slovenskými strojnotechnologickými podnikmi zameraná na 

vývoj nových technológií vo výrobe (strojárstvo, robotizácia, automatizácia),  
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- podpora modernej infraštruktúry ako nevyhnutného predpokladu pre rozvoj modernej vedy 

a výskumu v oblasti potravinárstva,  

- rozšírenie stredoškolských odborov o digitálne kompetencie, snímacie a regulačné techniky, 

analýzu používateľských dát, o trendy vo výžive, o inovácie v sektore (v spolupráci so 

zamestnávateľmi a s vedecko-výskumnou základňou na Slovensku),  

- ďalšie vzdelávanie učiteľov všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov a majstrov 

(resp. technológov), s ohľadom na inovácie v sektore, o nových trendoch v potravinách 

a výžive obyvateľstva, zdravom životnom štýle, udržateľnosti produkcie poľnohospodárskych 

surovín a potravinárskej výroby, rozvoj digitálnych zručností v spolupráci s vedecko-

výskumnou základňou,  

- zatraktívnenie pracovnej pozície stredoškolský učiteľ v strednom odbornom školstve, vrátane 

zvýšenia finančného ohodnotenia,  

- zvyšovanie atraktívnosti potravinárskych odvetví medzi potenciálnymi žiakmi stredných škôl 

a študentmi vysokých škôl, osvetu o atraktívnosti sektora zamerať aj na rodičov 

- zvyšovanie atraktívnosti vedeckých študijných programov (odborov) a štúdia vedy a výskumu 

v potravinárstve za účelom získavania nových záujemcov o SŠ a VŠ štúdium potravinárskych 

vied.  

Vývojový trend v sektore 

Konkurencieschopný potravinársky priemysel s moderným 
technologickým vybavením a produkciou inovatívnych 
potravín s vyššou pridanou hodnotou s podporou najnovších 
poznatkov vedy a výskumu 

Oblasť sektorového opatrenia Stredoškolské vzdelávanie 

Sektorové opatrenie Identifikovanie tradičných a inovatívnych podnikov  

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 
Definovanie, čo je tradičný a 
inovatívny podnik 

zodpovedný subjekt 

Slovenská poľnohospodárska 
a potravinárska komora 
(ďalej len „SPPK“), Národné 
poľnohospodárske 
a potravinárske centrum 
(ďalej len „NPPC“), 
Potravinárska komora 
Slovenska (ďalej len „PKS“) 

termín plnenia marec 2023  

monitorujúci subjekt 
Sektorová rada pre 
potravinárstvo 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet – (rozpočtové 
prostriedky kapitol MPRV SR) 

Aktivita 2 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 
Vypracovanie metodiky na 
identifikáciu podnikov 
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s tradičným a inovatívnym 
zameraním, za účelom 
spolupráce so strednými 
školami 

zodpovedný subjekt SPPK, NPPC, PKS 

termín plnenia jún 2023 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre 
potravinárstvo 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet – (rozpočtové 
prostriedky kapitol MPRV SR) 

 

Vývojový trend v sektore 

Konkurencieschopný potravinársky priemysel s moderným 
technologickým vybavením a produkciou inovatívnych 
potravín s vyššou pridanou hodnotou s podporou najnovších 
poznatkov vedy a výskumu 

Oblasť sektorového opatrenia Procesné a systémové zmeny  

Sektorové opatrenie Vytvorenie motivačných podmienok   

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Charakterizovanie nástrojov 
na zabezpečenie možností 
praktického vzdelávania 
(vyučovania) v tradičných, 
inovatívnych podnikoch 
(kritériá; definovanie 
možností aplikácie do 
vzdelávania)  

zodpovedný subjekt 

SPPK, NPPC, PKS,  
Republiková únia 
zamestnávateľov (ďalej len 
„RÚZ“) v spolupráci so 
Štátnym inštitútom 
odborného vzdelávania (ďalej 
len „ŠIOV“), MŠVVaŠ SR  

termín plnenia marec 2023 

monitorujúci subjekt 
Sektorová rada pre 
potravinárstvo 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet – (rozpočtové 
prostriedky kapitol MPRV SR 
a MŠVVaŠ SR) 
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Vývojový trend v sektore 

Konkurencieschopný potravinársky priemysel s moderným 
technologickým vybavením a produkciou inovatívnych 
potravín s vyššou pridanou hodnotou s podporou najnovších 
poznatkov vedy a výskumu 

Oblasť sektorového opatrenia Stredoškolské vzdelávanie  

Sektorové opatrenie 

Zabezpečenie povinnej odbornej praxe žiakov stredných 
odborných škôl potravinárskych, u zamestnávateľov 
s preukázanou úspešnou spoluprácou s odvetvovým 
výskumným pracoviskom alebo vedeckým laboratóriom  

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Spracovanie metodického pokynu 
na zabezpečenie odbornej praxe   

zodpovedný subjekt 
MŠVVaŠ SR, zamestnávatelia, 
zamestnávateľské zväzy a 
združenia  

termín plnenia september 2024 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre 
potravinárstvo 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet – (rozpočtové 
prostriedky kapitol MPRV SR a 
MŠVVaŠ SR) 

 

Vývojový trend v sektore 

Konkurencieschopný potravinársky priemysel s moderným 
technologickým vybavením a produkciou inovatívnych 
potravín s vyššou pridanou hodnotou s podporou najnovších 
poznatkov vedy a výskumu 

Oblasť sektorového opatrenia Vysokoškolské vzdelávanie I., II. a III. stupňa  

Sektorové opatrenie 
Identifikácia vysokoškolských študijných programov, ktoré je 
potrebné rozšíriť o manažérske ekonomické a informačné 
systémy  

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Identifikácia prepojení 
obsahu študijných 
programov  s pracovnými 
pozíciami v potravinárskom 
priemysle, pre ktoré je 
potrebné rozšíriť vybrané 
študijné programy 
o manažérske ekonomické 
a informačné systémy  

zodpovedný subjekt PKS a SPPK v spolupráci 
s SPU, STU, UVLF v Košiciach  

termín plnenia akademický rok 2022/2023 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre 
potravinárstvo 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR) 
a vlastné zdroje univerzít  

Aktivita 2 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Vypracovanie obsahového 
zamerania na výučbu 
manažérskych ekonomických 
a informačných systémov pre 
vybrané študijné programy  

zodpovedný subjekt SPU, STU, UVLF  

termín plnenia akademický rok 2023/2024 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre 
potravinárstvo 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR) 
a vlastné zdroje univerzít 
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Vývojový trend v sektore 

Konkurencieschopný potravinársky priemysel s moderným 
technologickým vybavením a produkciou inovatívnych potravín 
s vyššou pridanou hodnotou s podporou najnovších poznatkov 
vedy a výskumu 

Oblasť sektorového opatrenia Vzdelávanie dospelých   

Sektorové opatrenie 
Stanovenie  relevantného obsahu a rozsahu akreditovaných 
kurzov ďalšieho vzdelávania so špecifikáciou na chýbajúce 
manažérske kompetencie  

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Vypracovanie prieskumu 
medzi zamestnávateľmi a 
zväzmi ohľadom  vzdelávacích 
potrieb manažérov (podľa 
výrobných odvetví)  

zodpovedný subjekt potravinárske samosprávy  

termín plnenia október 2022 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

zdroje potravinárskych samospráv 
a  dotácie z MPRV SR 

Aktivita 2 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Vypracovanie prieskumov 
vzdelávacích potrieb manažérov 
v oblasti automatizácie, 
digitalizácie, Big Data 

zodpovedný subjekt potravinárske samosprávy  

termín plnenia október 2022 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

zdroje samospráv a  dotácie z 
MPRV SR 

Aktivita 3 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vypracovanie  prieskumov 
vzdelávacích potrieb manažérov 
v oblasti komunikačných techník  

zodpovedný subjekt potravinárske samosprávy  

termín plnenia október 2022 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

zdroje samospráv a  dotácie z 
MPRV SR 

Aktivita 4 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vypracovanie 
prieskumov medzi zamestnávateľmi 
a zväzmi  ohľadom zadefinovania 
resp. určenia rôznych spôsobov 
flexibility vzdelávania v oblastiach 
inovácie, digitalizácie, 
automatizácie, legislatívy, hygieny, 
bezpečnosti potravín   

zodpovedný subjekt potravinárske samosprávy  

termín plnenia október 2022 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

zdroje samospráv a dotácie z MPRV 
SR 
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Aktivita 5 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vypracovanie prieskumov 
vzdelávacích inštitúcií poskytujúcich 
vzdelávanie v špecifikovaných 
oblastiach  

zodpovedný subjekt potravinárske samosprávy  

termín plnenia október 2022 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

zdroje samospráv a  dotácie z 
MPRV SR 

Aktivita 6 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Návrh možností a 
financovania vzdelávacích aktivít zo 
zdrojov Programu rozvoja vidieka (a 
iných štrukturálnych fondov)  

zodpovedný subjekt potravinárske samosprávy  

termín plnenia marec 2023 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

zdroje samospráv a  dotácie z 
MPRV SR 

Aktivita 7 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vytvorenie databáz (máp), 
zadefinovanie potrieb 
a vypracovanie plánov realizácie 
vzdelávacích aktivít (sumarizácia 
údajov) so zohľadnením ich 
flexibility  

zodpovedný subjekt potravinárske samosprávy,  

SPU v Nitre, STU v Bratislave, UVLaF 
v Košiciach  

termín plnenia marec 2023 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

zdroje samospráv a univerzít 
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Vývojový trend v sektore 

Konkurencieschopný potravinársky priemysel s moderným 
technologickým vybavením a produkciou inovatívnych potravín 
s vyššou pridanou hodnotou s podporou najnovších poznatkov 
vedy a výskumu 

Oblasť sektorového opatrenia Vzdelávanie dospelých   

Sektorové opatrenie 
Stanovenie  relevantného obsahu a rozsahu akreditovaných 
kurzov ďalšieho vzdelávania so špecifikáciou chýbajúcich 
manažérskych kompetencií  

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Vypracovanie požiadaviek 
potravinárskeho priemyslu na 
vedomosti a zručnosti pracovníkov 
štátnej a verejnej správy v oblasti 
procesov akreditácie, certifikácie, 
kalibrácie, úradnej kontroly 
v súvislosti s uvádzaním špičkových 
a inovatívnych technológií  

zodpovedný subjekt 
potravinárske samosprávy, 
prevádzkovatelia potravinárskych 
podnikov  

termín plnenia december 2025 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

zdroje samospráv a dotácie z MPRV 
SR a rozpočtových kapitol iných 
ministerstiev (MZ SR, MŽP SR) 

Aktivita 2 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Nastavenie vzdelávacích aktivít pre 
pracovníkov štátnej a verejnej 
správy podľa vypracovaných 
požiadaviek potravinárskeho 
priemyslu vrátane ich financovania  

zodpovedný subjekt MPRV SR v spolupráci s 
NPPC, SNAS, 
NMS SR, Agroinštitútom Nitra, 
identifikovanými vzdelávacími 
spoločnosťami, univerzitami 

termín plnenia december 2026 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (podľa dotknutých 
rezortov), vlastné zdroje univerzít 
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Vývojový trend v sektore 

Konkurencieschopný potravinársky priemysel s moderným 
technologickým vybavením a produkciou inovatívnych potravín 
s vyššou pridanou hodnotou s podporou najnovších poznatkov 
vedy a výskumu 

Oblasť sektorového opatrenia Procesné a systémové zmeny  

Sektorové opatrenie 
Celková reforma  stredoškolského a vysokoškolského 
vzdelávania v Slovenskej republike  

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Analýza súčasného stavu 
stredoškolského a vysokoškolského 
vzdelávania, stavu 
zamestnanosti a potrieb 
zamestnávateľov  

zodpovedný subjekt MŠVVaŠ SR, MPSVR SR  

termín plnenia február  2024 

monitorujúci subjekt Aliancia sektorových rád 
predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR) 

Aktivita 2 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Návrh zmeny normatívneho 
financovania vo vzdelávaní 
z financovania na žiaka na 
kvalitatívne ukazovatele (napr. na 
základe náročnosti vzdelávania 
a požiadaviek praxe)  

zodpovedný subjekt MŠVVaŠ SR 
termín plnenia december 2023 

monitorujúci subjekt Sektorová rady pre potravinárstvo 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

Štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR) 

Aktivita 3 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Zadefinovanie počtov 
stredoškolsky a vysokoškolsky 
vzdelaných ľudí pre potreby 
zamestnania v rezorte 
potravinárstva   

zodpovedný subjekt Zamestnávatelia, Štatistický úrad, 
vyššie územné celky (ďalej len 
„VÚC“), Stavovské a profesijné 
organizácie (ďalej len „SaPO“), 
MPSVR SR  

termín plnenia marec 2023 

monitorujúci subjekt Aliancia sektorových rád 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR a MF 
SR, MPSVR SR) 

Aktivita 4 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Prijatie opatrení a legislatívnych 
zmien v systéme stredoškolského 
a vysokoškolského vzdelávania, 
vrátane podmienok na uplatnenie 
absolventov v štátnych inštitúciách  

zodpovedný subjekt MŠVVaŠ SR, ŠIOV 

termín plnenia december 2023 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

Štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR) 
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Vývojový trend v sektore 

Konkurencieschopný potravinársky priemysel s moderným 
technologickým vybavením a produkciou inovatívnych potravín 
s vyššou pridanou hodnotou s podporou najnovších poznatkov 
vedy a výskumu 

Oblasť sektorového opatrenia Procesné a systémové zmeny  

Sektorové opatrenie 
Podpora rekvalifikácie príbuzných profesií (chémia, farmácia, 
veterinárne lekárstvo/hygiena, gastronómia) v prípade 
nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily  

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Analýza súčasného stavu 
zamestnanosti príbuzných profesií 
(chémia, farmácia, veterinárna 
hygiena)  

zodpovedný subjekt MPSVR SR  

termín plnenia december  2023 

monitorujúci subjekt Aliancia sektorových rád 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MPSVR SR) 

Aktivita 2 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Vypracovanie podmienok pre 
rekvalifikáciu relevantných 
príbuzných profesií na 
potravinárske profesie v 
nadväznosti na výsledky analýzy  

zodpovedný subjekt MPSVR SR, PKS, SPPK 

termín plnenia november 2024 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MPSVR SR) 

 
 

Vývojový trend v sektore 

Konkurencieschopný potravinársky priemysel s moderným 
technologickým vybavením a produkciou inovatívnych potravín 
s vyššou pridanou hodnotou s podporou najnovších poznatkov 
vedy a výskumu 

Oblasť sektorového opatrenia Stredoškolské vzdelávanie  

Sektorové opatrenie 

Zabezpečenie  praktického vyučovania žiakov stredných 
odborných škôl potravinárskych, u zamestnávateľov 
s preukázanou úspešnou spoluprácou s odvetvovým 
výskumným pracoviskom alebo výskumným laboratóriom  

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 
Rozšírenie foriem spolupráce 
medzi zamestnávateľmi 
a strednými odbornými školami  

zodpovedný subjekt 
MŠVVaŠ SR, zamestnávateľské 
združenia a zväzy  

termín plnenia september 2023 

monitorujúci subjekt 
Sektorová rada pre potravinárstvo, 
s frekvenciou dvakrát počas 
príslušného školského roka  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR) 
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Aktivita 2 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Vytvorenie motivačných nástrojov 
pre zamestnávateľské subjekty pre 
rôzne typy partnerstiev na 
spoluprácu so strednými školami  

zodpovedný subjekt MŠVVaŠ SR, zamestnávateľské 
združenia a zväzy  

termín plnenia jún 2024 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR)  

Aktivita 3 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Spracovanie možností 
zjednodušenia procesu realizácie 
odborného vzdelávania a prípravy   

zodpovedný subjekt Aliancia sektorových rád 
v spolupráci s MŠVVaŠ SR  

termín plnenia september  2027 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR)  

Aktivita 4 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vytvorenie systémových zmien 
na optimalizáciu rozhodovacieho 
procesu o systéme odborného 
vzdelávania a prípravy  

zodpovedný subjekt Aliancia sektorových rád 
v spolupráci s MŠVVaŠ SR 

termín plnenia september  2027 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR)  

 

Vývojový trend v sektore 

Konkurencieschopný potravinársky priemysel s moderným 
technologickým vybavením a produkciou inovatívnych potravín 
s vyššou pridanou hodnotou s podporou najnovších poznatkov 
vedy a výskumu 

Oblasť sektorového opatrenia Procesné a systémové zmeny  

Sektorové opatrenie 

Zabezpečenie vzájomnej komunikácie a následnej spolupráce 
medzi strojnotechnologickým sektorom a sektorom 
potravinárstva pri vývoji a aplikácii nových technológií a výrobe 
strojnotechnologických zariadení na Slovensku  

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Analýza existujúceho stavu v 
strojnotechnologických 
podnikoch a ich výrobných 
programoch s cieľom identifikovať 
ich potenciál na výrobu nových 
technológií pre potravinárstvo  

zodpovedný subjekt 

MH SR, MPRV SR, PKS, SPPK, 
samosprávne organizácie 
v strojárskom priemysle, výrobné 
podniky  
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termín plnenia marec 2024  

monitorujúci subjekt Aliancia sektorových rád   

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MH SR)  

Aktivita 2 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Identifikovanie potrieb 
prevádzkovateľov potravinárskych 
podnikov na vývoj 
a aplikáciu nových technológií vo 
výrobe podľa jednotlivých 
výrobných odvetví  

zodpovedný subjekt NPPC, MPRV SR, PKS, SPPK  

termín plnenia marec 2024 

monitorujúci subjekt Aliancia sektorových rád   

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MH SR a MPRV 
SR) 

Aktivita 3 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vytvorenie systému spolupráce 
s inštitúciami vedy a výskumu pri 
identifikácii potrieb 
potravinárskych spoločností na 
vývoj a výrobu nových technológií 
vo výrobe podľa jednotlivých 
výrobných odvetví   

zodpovedný subjekt NPPC, MPRV SR, PKS, SPPK, 
potravinárske spoločnosti, SPU, 
STU 

termín plnenia jún 2024 

monitorujúci subjekt Aliancia sektorových rád   

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MH SR a MPRV 
SR) 

Aktivita 4 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Definovanie existujúcich 
a potenciálnych výrobných 
programov na vývoj, výrobu a 
dodávku nových 
strojnotechnologických zariadení 
slovenského pôvodu do 
potravinárskeho priemyslu   

zodpovedný subjekt MH SR, MPRV SR, samosprávne 
organizácie a podnikateľské 
subjekty v strojárskom 
a potravinárskom priemysle (ako 
zamestnávatelia)  

termín plnenia február 2025 

monitorujúci subjekt Aliancia sektorových rád   

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MH SR a MPRV 
SR) 
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Vývojový trend v sektore 

Konkurencieschopný potravinársky priemysel s moderným 
technologickým vybavením a produkciou inovatívnych potravín 
s vyššou pridanou hodnotou s podporou najnovších poznatkov 
vedy a výskumu 

Oblasť sektorového opatrenia Procesné a systémové zmeny  

Sektorové opatrenie 
Zabezpečenie možnosti budovania efektívnej modernej 
infraštruktúry ako nevyhnutného predpokladu pre rozvoj 
modernej vedy a výskumu v oblasti potravinárstva  

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Vypracovanie 
požiadaviek na rovnomerné 
nastavenie možnosti čerpania 
finančných prostriedkov z fondov 
EÚ na rozvoj 
infraštruktúry v oblasti 
potravinárstva  

zodpovedný subjekt 
MPRV SR a jeho podriadené 
výskumné agentúry v spolupráci 
s MIRRI SR  

termín plnenia október 2025  

monitorujúci subjekt Aliancia sektorových rád   
predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MPRV SR a MIRRI 
SR) 

Aktivita 2 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Vypracovanie 
požiadaviek na čerpanie finančných 
prostriedkov z fondov EÚ na rozvoj 
infraštruktúry v Bratislavskom kraji 
v plnom rozsahu  

zodpovedný subjekt MPRV SR a jeho podriadené 
výskumné agentúry,  MIRRI SR  

termín plnenia október 2025 

monitorujúci subjekt Aliancia sektorových rád   

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MPRV SR a MIRRI 
SR) 

Aktivita 3 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vypracovanie podmienok na 
spoluprácu jednotlivých vedecko-
výskumných pracovísk pre 
spoločné využívanie existujúcej 
infraštruktúry  

zodpovedný subjekt NPPC v spolupráci s SPU, STU, 
UVLF , SAV, Národným lesníckym 
centrom (ďalej len „NLC“) a ďalšími 
vedecko-výskumnými 
a vzdelávacími inštitúciami 

termín plnenia február 2026 

monitorujúci subjekt Aliancia sektorových rád   

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MPRV SR a MIRRI 
SR) 

Aktivita 4 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vypracovanie 
požiadaviek vylučujúcich 
duplicitu nakupovanej 
infraštruktúry  

zodpovedný subjekt NPPC, SPU, STU, UVLF , SAV, NLC, 
MŠVVaŠ SR, výskumné agentúry  

termín plnenia máj 2026 

monitorujúci subjekt Aliancia sektorových rád   

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MPRV SR a MIRRI 
SR) 
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Aktivita 5 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vypracovanie požiadaviek pre 
zefektívnenie verejného 
obstarávania infraštruktúry 
spoločnými postupmi  

zodpovedný subjekt NPPC, SPU v Nitre, STU v 
Bratislave, UVLaF v Košiciach, SAV, 
NLC 

termín plnenia október 2026 

monitorujúci subjekt Aliancia sektorových rád   

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MPRV SR a MIRRI 
SR) 

 

 

Vývojový trend v sektore 

Konkurencieschopný potravinársky priemysel s moderným 
technologickým vybavením a produkciou inovatívnych potravín 
s vyššou pridanou hodnotou s podporou najnovších poznatkov 
vedy a výskumu 

Oblasť sektorového opatrenia Stredoškolské vzdelávanie  

Sektorové opatrenie Tvorba nových študijných odborov v súvislosti 
s automatizáciou, digitalizáciou a robotizáciou  

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Analýza nových odborných činností 
v sektore, zadefinovanie nových 
povolaní a potrieb nových odborov 
vzdelávania pre sektor 
potravinárstva s ohľadom na nové 
pozície v súvislosti so 
zavádzaním konceptov Priemyslu 
4.0, digitalizácie a automatizácie  

zodpovedný subjekt 

MH SR v spolupráci s MPSVR SR, 
profesijnými organizáciami 
v súčinnosti s potravinárskymi 
podnikmi  a Sektorovou radou pre 
potravinárstvo  

termín plnenia február 2025 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (z rozpočtových 
kapitol MŠVVaŠ SR a MPRV SR) cez 
SaPO 

Aktivita 2 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Príprava nových odborov 
vzdelávania  

zodpovedný subjekt ŠIOV 
termín plnenia marec 2026 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie štátny rozpočet MŠVVaŠ SR 

Aktivita 3 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vytvorenie digitálneho obsahu 
vzdelávania a zabezpečenie 
interaktívnej formy výučby 
v relevantných odboroch 
vzdelávania   

zodpovedný subjekt ŠIOV 

termín plnenia marec 2027 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR 
a MIRRI SR), prípadne verejné 
zdroje v rámci operačných 
programov 
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 Vývojový trend v sektore 

Konkurencieschopný potravinársky priemysel s moderným 
technologickým vybavením a produkciou inovatívnych potravín 
s vyššou pridanou hodnotou s podporou najnovších poznatkov 
vedy a výskumu 

Oblasť sektorového opatrenia Stredoškolské vzdelávanie   

Sektorové opatrenie 
Zabezpečenie ďalšieho vzdelávania učiteľov, s osobitným 
dôrazom na učiteľov odborných predmetov a majstrov 
odbornej výchovy pre sektor potravinárstva  

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Identifikovanie inštitúcií 
a vzdelávacích programov 
zodpovedných za ďalšie 
vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov odborného 
vzdelávania  

zodpovedný subjekt ŠIOV 

termín plnenia apríl 2025 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR)  

Aktivita 2 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Vytvorenie systémového 
zabezpečenia a podpory 
vzdelávacích aktivít pedagogických 
zamestnancov odborného 
vzdelávania (semináre, 
konferencie, letné školy, 
workshopy, kurzy) s ohľadom na 
inovácie v sektore, nové trendy 
v  potravinách, výžive obyvateľstva, 
zdravom životnom 
štýle, udržateľnosti produkcie 
poľnohospodárskych surovín 
a potravinárskej 
výroby, rozvoja digitálnych 
zručností  

zodpovedný subjekt ŠIOV, stredné a vysoké školy  

termín plnenia január 2026 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR)  

Aktivita 3 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Optimalizácia procesov ďalšieho 
vzdelávania pedagógov odborných 
predmetov  

zodpovedný subjekt MŠVVaŠ SR 

termín plnenia jún 2027 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

Štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR)  
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 Vývojový trend v sektore 

Konkurencieschopný potravinársky priemysel s moderným 
technologickým vybavením a produkciou inovatívnych potravín 
s vyššou pridanou hodnotou s podporou najnovších poznatkov 
vedy a výskumu 

Oblasť sektorového opatrenia Procesné a systémové zmeny  

Sektorové opatrenie 
Zlepšenie postavenia pedagogických zamestnancov v strednom 
odbornom školstve potravinárskeho zamerania  

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Identifikovanie finančných 
a odborných nástrojov na zlepšenie 
pozície stredoškolských pedagógov 
v strednom odbornom školstve 
potravinárskeho zamerania 
(príplatky za zvyšovanie 
odbornosti, odmeny za 
komunikáciu s praxou – vytvorenie 
vlastnej databázy pre vyučovanie v 
praxi, ohodnotenie za prípravu 
žiakov na odborné súťaže)  

zodpovedný subjekt MŠVVaŠ SR 

termín plnenia január 2026 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR)  

Aktivita 2 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Implementovanie identifikovaných 
finančných a odborných 
nástrojov na zlepšenie postavenia 
pedagogických 
zamestnancov v strednom 
odbornom školstve 
potravinárskeho zamerania  

zodpovedný subjekt MŠVVaŠ SR v spolupráci so SOŠ  

termín plnenia september 2027 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR)  
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Vývojový trend v sektore 

Konkurencieschopný potravinársky priemysel s moderným 
technologickým vybavením a produkciou inovatívnych potravín 
s vyššou pridanou hodnotou s podporou najnovších poznatkov 
vedy a výskumu 

Oblasť sektorového opatrenia Procesné a systémové zmeny  

Sektorové opatrenie 
Zvyšovanie atraktívnosti potravinárskych odvetví medzi žiakmi 
stredných a vysokých  škôl  

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 
Vypracovanie prehľadu uplatnenia 
absolventov potravinárskych 
odborov   

zodpovedný subjekt 

Ministerstvo hospodárstva 
v spolupráci s MPSVR SR,  
profesijnými organizáciami 
v súčinnosti s potravinárskymi 
podnikmi    

termín plnenia február 2025  

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (z rozpočtových 
kapitol MŠVVaŠ SR a MPRV SR) cez 
SaPO 

Aktivita 2 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Vypracovanie 
koncepcie popularizačných 
programov zameraných na 
potravinárstvo a výživu  

zodpovedný subjekt profesijné organizácie, stredné 
a vysoké školy, slovenská 
verejnoprávna televízia RTVS, 
MPRV SR, MŠVVaŠ SR 

termín plnenia marec 2026 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

Štátny rozpočet (MPSVR SR a 
MŠVVaŠ SR) 

Aktivita 3 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Iniciovanie spolupráce 
škôl, podnikateľskej sféry 
a samospráv pri nábore žiakov pre 
stredné odborné školy 
potravinárskeho zamerania   

zodpovedný subjekt Stredné školy v spolupráci s 
profesijnými organizáciami, 
samosprávami a zamestnávateľmi  

termín plnenia marec 2027 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MPSVR SR a 
MŠVVaŠ SR), samosprávne kraje, 
školy 
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  Vývojový trend v sektore 

Konkurencieschopný potravinársky priemysel s moderným 
technologickým vybavením a produkciou inovatívnych potravín 
s vyššou pridanou hodnotou s podporou najnovších poznatkov 
vedy a výskumu 

Oblasť sektorového opatrenia Procesné a systémové zmeny  

Sektorové opatrenie 

Vypracovanie systému a definovanie nástrojov propagácie 
a komunikácie o atraktívnosti študijných odborov a štúdia vedy 
a výskumu v potravinárstve na účely získavania nových 
záujemcov o SŠ a VŠ štúdium potravinárskych vied  

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Definovanie nástrojov propagácie 
vedy a výskumu v potravinárstve, 
propagácie samotného 
potravinárstva ako 
motivácie žiakov pre štúdium na SŠ 
a VŠ potravinárskeho zamerania 
(pravidelné demonštračné 
prednášky, exkurzie do vedecko-
výskumných inštitúcií a do 
podnikov, spracovanie 
marketingového materiálu na 
propagáciu potravinárstva – napr. 
natočené virálne videá a krátke 
šoty)  

zodpovedný subjekt 

profesijné organizácie v súčinnosti 
s potravinárskymi podnikmi, NPPC, 
SPU, STU, UVLF, stredné odborné 
školstvo  

termín plnenia január 2024 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), 
MPRV SR, rozpočty univerzít 

Aktivita 2 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Vypracovanie systému šírenia 
a aplikácie propagačných nástrojov 
na zvýšenie atraktívnosti 
vedeckých odborov a štúdia vedy a 
výskumu v potravinárstve za 
účelom získavania nových 
záujemcov o a SŠ a VŠ štúdium 
potravinárskych vied  

zodpovedný subjekt MŠVVaŠ SR, stredné odborné školy, 
potravinárska samospráva, NPPC  

termín plnenia apríl 2024 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), 
prípadne zdroje univerzít  
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2.2 Vývojový trend č. 2 – Potravinársky priemysel šetrný k životnému 

prostrediu s optimálnymi energetickými nárokmi a minimálnymi 

emisiami a odpadmi  

Potravinársky priemysel musí reagovať na klimatické zmeny a prijaté politiky smerujúce k cirkulárnemu 

hospodárstvu. Jedná sa o dopady najmä na energetické hospodárenie s rešpektovaním narastajúcich 

požiadaviek na znižovanie emisií, znižovanie celkového odpadu a odpadu z potravín, zužitkovanie 

aktívnych látok v odpade z výroby. Rozhodujúce požiadavky sa budú klásť na obalové materiály s 

cieľom zabezpečiť ich rozložiteľnosť.  

Identifikované vplyvy na ľudské zdroje:   

- nové učebnice a zdroje informácií pre stredné školy, reagujúce na inovácie, nové trendy, 

nové technológie, novú legislatívu v oblasti ochrany životného prostredia a opatrenia proti 

zmene klímy,  

- nový obsah vzdelávania a učebné texty pre VŠ reagujúce na inovácie, nové trendy, nové 

technológie, novú legislatívu v oblasti ochrany životného prostredia,  

- vlastníci a manažéri (rozširovanie ďalšieho vzdelávania), napr. o environmentálne 

povedomie, povedomie o vplyve a dopadoch odpadového hospodárstva na životné 

prostredie, o separovanie a odpadovú problematiku, o výpočet uhlíkovej stopy,  

- osveta na zníženie plytvania potravinami (domácnosti, gastro prevádzky, výroba, trvanlivosť 

potravín), resp. pretavenie do ďalšieho vzdelávania a formálneho vzdelávania.  
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Vývojový trend v 

sektore 
Potravinársky priemysel šetrný k životnému prostrediu s optimálnymi 
energetickými nárokmi a minimálnymi emisiami a odpadmi     

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Stredoškolské vzdelávanie   

Sektorové opatrenie 

Aktualizácia obsahu vzdelávania a učebných zdrojov pre stredné 
odborné školy so zameraním na vplyv potravinárskeho priemyslu na 
životné prostredie, inovácie, nové trendy, nové technológie a najlepšie 
dostupné  technológie v potravinárskej výrobe a logistiku 
z environmentálneho hľadiska, na súvisiacu legislatívu 
a environmentálnu politiku v oblasti odpadového a obalového 
hospodárstva     

Aktivita 1 na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Spracovanie analýz potravinárskeho priemyslu 
a vplyv na životné prostredie – súčasťou analýzy 
budú aj inovácie, nové trendy, nové a najlepšie 
dostupné technológie v potravinárskej výrobe 
z environmentálneho hľadiska, kontrola výroby 
a jej revízia zameraná 
na produkčný kontroling (vyhodnocovanie 
dopadu potravinárskej výroby na životné 
prostredie), využiteľnosť obnoviteľných zdrojov 
v potravinárskej výrobe, súvisiaca legislatíva 
a environmentálna politika v oblasti 
odpadového a obalového hospodárstva 
v potravinárskom priemysle  

zodpovedný subjekt 

MH SR v spolupráci s MŽP SR,  MPRV SR, SPPK, 
PKS, profesijné zväzy a združenia, vysoké školy 
(napr. Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie STU)  

termín plnenia január 2024 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané 
zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MPRV SR a MŽP SR)  

Aktivita 2 na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Príprava aktualizácie vzdelávacieho obsahu pre 
stredné školy so zameraním na vplyv 
potravinárskeho priemyslu na životné 
prostredie, ale aj na inovácie, udržateľnosť 
výroby, nové trendy, nové a najlepšie dostupné 
technológie v potravinárskej  výrobe a logistike 
z environmentálneho hľadiska, na súvisiacu 
environmentálnu legislatívu a  politiku v oblasti 
odpadového a obalového hospodárstva  

zodpovedný subjekt ŠIOV v spolupráci s SPPK, 
PKS, profesijnými zväzmi a združeniami, vysoké 
školy (napr. Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie STU), MŽP SR   

termín plnenia január 2025  

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  
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predpokladané 
zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR,) v spolupráci so 
SaPO 

Aktivita 3 na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Zapracovanie aktualizácie vzdelávacieho 
obsahu do štátneho vzdelávacieho programu 
pre skupinu odborov 29 Potravinárstvo     

zodpovedný subjekt ŠIOV 

termín plnenia marec 2026 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané 
zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (ŠIOV)  

Aktivita 4 na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Príprava digitálneho obsahu vzdelávania pre 
stredné školy, zameraného na vplyv 
potravinárskeho priemyslu na životné 
prostredie, ale zameraného aj na inovácie, nové 
trendy, udržateľnosť výroby, nové a najlepšie 
dostupné technológie v potravinárskej  výrobe 
a logistike z environmentálneho hľadiska, 
súvisiacu legislatívu a environmentálnu politiku 
v oblasti odpadového a obalového 
hospodárstva  

zodpovedný subjekt ŠIOV v spolupráci s Fakultou chemickej 
a potravinárskej technológie STU 

termín plnenia marec 2026 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané 
zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR a MIRRI SR a MŽP 
SR), prípadne verejné zdroje v rámci 
operačných programov 

Aktivita 5 na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vypracovanie a zverejnenie nových didaktických 
prostriedkov, a iných zdrojov informácií pre 
stredné školy so zameraním na vplyv 
potravinárskeho priemyslu na životné 
prostredie, inovácie, nové trendy, udržateľnosť 
výroby, nové a najlepšie dostupné technológie 
v potravinárskej výrobe a logistike z 
environmentálneho hľadiska, na súvisiacu 
environmentálnu legislatívu a politiku v oblasti 
odpadového a obalového hospodárstva   

zodpovedný subjekt MŠVVaŠ SR, ŠIOV  

termín plnenia marec 2028 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané 
zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR a MIRRI SR a MŽP 
SR), prípadne verejné zdroje v rámci 
operačných programov 
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Vývojový trend v 

sektore 
Potravinársky priemysel šetrný k životnému prostrediu s optimálnymi 
energetickými nárokmi a minimálnymi emisiami a odpadmi     

Oblasť 
sektorového 
opatrenia 

Vysokoškolské vzdelávanie I., II. a III. stupňa 

Sektorové 
opatrenie 

Aktualizácia obsahu vzdelávania a učebných textov pre VŠ so zameraním na 
vplyv potravinárskeho priemyslu na ochranu životného prostredia, inovácie, 
nové trendy, nové a najlepšie dostupné  technológie v potravinárskej 
výrobe a logistike, na produkčný kontroling zameraný na vyhodnocovanie 
dopadu výroby na životné prostredie, obnoviteľné zdroje energie, 
udržateľnosť výroby, súvisiacu legislatívu a environmentálnu politiku so 
zameraním na odpadové a obalové hospodárstvo v potravinárskom 
priemysle     

Aktivita 1 na 
implementáciu 
sektorového 
opatrenia 

názov aktivity 

Príprava aktualizácie vzdelávacieho obsahu pre vysoké 
školy so zameraním na inovácie, nové trendy, nové a 
najlepšie dostupné technológie v potravinárskej  výrobe 
a logistike z environmentálneho hľadiska, na 
produkčný kontroling zameraný na vyhodnocovanie 
dopadu výroby na životné prostredie, obnoviteľné zdroje 
energie, udržateľnosť výroby, súvisiacu environmentálnu 
legislatívu a environmentálnu politiku v oblasti 
odpadového a obalového hospodárstva 
v potravinárskom priemysle za využitia analýzy (viď 
Aktivita 1 predchádzajúceho opatrenia pre SŠ)  

zodpovedný 
subjekt 

MŠVVaŠ SR, MŽP SR v spolupráci s MPRV SR, SPPK, 
PKS, profesijné zväzy a združenia, vysoké školy (napr. 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU)  

termín plnenia január 2024  

monitorujúci 
subjekt 

Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané 
zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR a MŽP SR), prípadne verejné 
zdroje v rámci operačných programov  

Aktivita 2 na 
implementáciu 
sektorového 
opatrenia 

názov aktivity 
Aktualizovanie obsahu a predmetovej skladby študijných 
programov vysokých škôl  

zodpovedný 
subjekt 

MŠVVaŠ SR prostredníctvom SPU, STU, UVLF  

termín plnenia január 2025 

monitorujúci 
subjekt 

Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané 
zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR a MŽP SR), prípadne 
relevantné zdroje univerzít  

Aktivita 3 na 
implementáciu 
sektorového 
opatrenia 

názov aktivity Spracovanie prehľadu existujúcich učebných zdrojov pre 
vysoké školy, ktoré sa zameriavajú na inovácie, nové 
trendy, nové a najlepšie dostupné technológie 
v potravinárskej  výrobe a logistike z environmentálneho 
hľadiska, na produkčný kontroling zameraný na 
vyhodnocovanie dopadu výroby na životné prostredie, 
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obnoviteľné zdroje energie, udržateľnosť 
výroby, súvisiacu environmentálnu legislatívu a  politiku 
v oblasti odpadového a obalového hospodárstva 
v potravinárskom priemysle  

zodpovedný 
subjekt 

MŠVVaŠ SR, SPU, STU, UVLF  

termín plnenia marec 2026 

monitorujúci 
subjekt 

Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané 
zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), rozpočty univerzít 

Aktivita 4 na 
implementáciu 
sektorového 
opatrenia 

názov aktivity Vypracovanie a zverejnenie nových učebných zdrojov pre 
vysoké školy so zameraním na inovácie, nové trendy, 
nové a najlepšie dostupné technológie v potravinárskej 
výrobe a logistike z environmentálneho hľadiska, na 
produkčný kontroling zameraný na vyhodnocovanie 
dopadu výroby na životné prostredie, obnoviteľné zdroje 
energie, udržateľnosť výroby, súvisiacu environmentálnu 
legislatívu a politiku v oblasti odpadového a obalového 
hospodárstva v potravinárskom priemysle  

zodpovedný 
subjekt 

MŠVVaŠ SR v spolupráci s Fakultou chemickej 
a potravinárskej technológie STU  

termín plnenia marec 2028 

monitorujúci 
subjekt 

Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané 
zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR a MŽP SR), rozpočty 
relevantných univerzít  

 
 

 Vývojový trend v 

sektore 
Potravinársky priemysel šetrný k životnému prostrediu s optimálnymi 
energetickými nárokmi a minimálnymi emisiami a odpadmi     

Oblasť 
sektorového 
opatrenia 

Vzdelávanie dospelých 

Sektorové 
opatrenie 

Ďalšie vzdelávanie na úrovni vrcholového manažmentu potravinárskych 
podnikov so zameraním na zvyšovanie environmentálneho povedomia, 
povedomia o vplyve a dopadoch odpadového a obalového hospodárstva 
v potravinárskom priemysle na životné prostredie, o separácii odpadov 
a pod.  

Aktivita 1 na 
implementáciu 
sektorového 
opatrenia 

názov aktivity 

Zriadenie pracovnej skupiny na vypracovanie 
návrhov vzdelávacích programov so zameraním na 
zvyšovanie environmentálneho ovedomia a udržateľnosť 
výroby, povedomia o vplyve a dopadoch 
odpadového a obalového hospodárstva v potravinárskom 
priemysle na životné prostredie, 
o separácii odpadov a pod. pre vlastníkov a manažérov 
potravinárskych podnikov  
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zodpovedný 
subjekt 

SPPK, PKS a profesijné zväzy a združenia v spolupráci 
s MPRV SR, MŽP SR a MŠVVaŠ SR  

termín plnenia november 2024 

monitorujúci 
subjekt 

Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané 
zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŽP SR), Plán obnovy SR 

Aktivita 2 na 
implementáciu 
sektorového 
opatrenia 

názov aktivity 

Vypracovanie vzdelávacích programov so zameraním na 
zvyšovanie environmentálneho povedomia, povedomia 
o vplyve a dopadoch odpadového a obalového 
hospodárstva v potravinárskom priemysle na životné 
prostredie, o separácii odpadov a pod. pre vlastníkov 
a manažérov potravinárskych podnikov  

zodpovedný 
subjekt 

SPPK, PKS a profesijné zväzy a združenia v spolupráci 
s MPRV SR, MŽP SR a MŠVVaŠ SR  

termín plnenia november 2025 

monitorujúci 
subjekt 

Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané 
zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŽP SR), Plán obnovy SR, PRV  

Aktivita 3 na 
implementáciu 
sektorového 
opatrenia 

názov aktivity Realizácia vzdelávacích programov pre vlastníkov 
a manažérov potravinárskych podnikov v oblasti ochrany 
životného prostredia a trvalej udržateľnosti 
potravinárskej výroby, napr. aj prostredníctvom OP PRV 
2021 – 2027  

zodpovedný 
subjekt 

SPPK, PKS a profesijné zväzy a združenia v spolupráci 
s MPRV SR a MŽP SR  

termín plnenia november 2025 – 2027 (kontinuálne)  

monitorujúci 
subjekt 

Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané 
zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŽP SR), Plán obnovy SR, Program 
rozvoja vidieka  
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 Vývojový trend v sektore 
Potravinársky priemysel šetrný k životnému prostrediu 
s optimálnymi energetickými nárokmi a minimálnymi emisiami 
a odpadmi     

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Vzdelávanie dospelých  

Sektorové opatrenie 

Ďalšie vzdelávanie na úrovni zamestnancov štátnej a verejnej 
správy (vrátane obstarávateľov potravín v školstve, zdravotníctve, 
polícii, ozbrojených silách, väzenskej a justičnej stráže, sociálnych 
služieb atď.), podnikateľskej sféry a spotrebiteľov so zameraním 
na zvyšovanie environmentálneho povedomia v oblasti nákupu 
lokálnych potravín, zeleného verejného obstarávania, výpočtu 
uhlíkovej stopy potravín, využívania krátkych dodávateľských 
reťazcov     

Aktivita 1 na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Dopracovanie „Plánu predchádzania 
plytvaniu potravinami“ (viď 
ďalšie aktivity) o vzdelávanie zamerané 
na zvyšovanie environmentálneho 
povedomia v oblasti nákupu lokálnych 
potravín, zeleného verejného 
obstarávania, výpočtu uhlíkovej stopy 
potravín, využívania krátkych 
dodávateľských reťazcov pre 
zamestnancov štátnej a verejnej správy 
a vypracovanie návrhu obsahu 
a formy vzdelávacích programov  

zodpovedný subjekt 

MPRV SR prostredníctvom Národnej 
platformy predchádzania potravinovým 
stratám a plytvaniu potravinami, MŽP 
SR, MŠVVaŠ SR v spolupráci s SPPK, PKS 
a profesijnými zväzmi a združeniami  

termín plnenia december 2023 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MPRV SR, MŽP SR, 
MŠVVaŠ SR), Plán obnovy SR a PRV   

Aktivita 2 na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Dopracovanie „Plánu predchádzania 
plytvaniu 
potravinami“ o vzdelávanie zamerané 
na nákup lokálnych 
potravín a znižovanie plytvania 
potravinami pre spotrebiteľov 
a vypracovanie návrhu obsahu 
a formy vzdelávacích programov  

zodpovedný subjekt MPRV SR prostredníctvom Národnej 
platformy predchádzania potravinovým 
stratám a plytvaniu potravinami, MŽP 
SR, MŠVVaŠ SR v spolupráci s SPPK, PKS 
a profesijnými zväzmi a združeniami  

termín plnenia december 2023 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  
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predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MPRV SR, MŽP SR), 
Plán obnovy SR a PRV 

Aktivita 3 na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Dopracovanie „Plánu predchádzania 
plytvaniu 
potravinami“ o vzdelávanie zamerané 
na zvyšovanie environmentálneho 
povedomia, využívanie krátkych 
dodávateľských 
reťazcov, predchádzanie potravinových 
strát a znižovanie plytvaniu potravín pre 
podnikateľskú sféru; vypracovanie 
návrh obsahu a formy vzdelávacích 
programov  

zodpovedný subjekt MPRV SR prostredníctvom Národnej 
platformy predchádzania potravinovým 
stratám a plytvaniu potravinami, MŽP 
SR, MŠVVaŠ SR v spolupráci s SPPK, PKS 
a profesijnými zväzmi a združeniami  

termín plnenia december 2023 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MPRV SR, MŽP SR), 
Plán obnovy SR a PRV 

Aktivita 4 na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Dopracovanie „Plánu predchádzania 
plytvaniu 
potravinami“ o vzdelávanie zamerané 
na štátnu a verejnú správu, 
podnikateľskú sféru a 
spotrebiteľov v oblasti nákupu lokálnych 
potravín, zeleného verejného 
obstarávania, výpočtu uhlíkovej stopy 
potravín, využívania krátkych 
dodávateľských reťazcov s cieľom 
znižovania plytvania potravinami podľa 
stanovenej kompetencie a časového 
harmonogramu  

zodpovedný subjekt SPPK, PKS, 
profesijné zväzy a združenia v spolupráci 
s MPRV SR, MŽP SR a MŠVVaŠ SR  

termín plnenia december 2023 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

Štátny rozpočet (MPRV SR, MŽP SR, 
MŠVVaŠ SR), Plán obnovy SR a PRV      
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2.3 Vývojový trend č. 3 – Zvyšovanie spotreby domácich potravín, nové 

odbytové možnosti vrátane podpory exportu  

Zvyšovanie absorpčnej schopnosti domáceho trhu a kúpnej sily obyvateľstva pri spotrebe kvalitných 

domácich potravín, zvyšovanie exportu domácich potravín v rámci aj mimo EÚ.  

Pre lepšie fungovanie potravinového reťazca je jednou z podmienok zabezpečenie vyrovnaných 

vzťahov medzi dodávateľmi a odberateľmi, najmä je žiadúce posilniť odbytové cesty výrobcov. Okrem 

hľadania možností na ich spájanie je nevyhnutné oživiť dodávanie slovenských potravín do verejného 

stravovania, čo predstavuje ekonomicky významný odbytový kanál. Zároveň je potrebné zabezpečiť trh 

s účinnou hospodárskou súťažou (bez zbytočných prekážok), ktoré by vytvorili podmienky na férové 

podnikanie s možnosťou rastu, prosperity a vytvárania dostatočného zisku v celej potravinovej 

vertikále. Nadstavba v podobe dobrých marketingových nástrojov pomôže potravinárskemu priemyslu 

lepšie porozumieť spotrebiteľovi a jeho preferenciám a osveta zlepší porozumenie spotrebiteľov pre 

kvalitu a bezpečnosť potravín.  

Identifikované vplyvy na ľudské zdroje:   

- zavedenie vzdelávacieho programu v rámci podnikateľskej sféry – zamestnancov v obchode 

a marketingu, najmä v oblasti nových foriem komunikácie a predaja výrobkov s ohľadom na 

preferencie spotrebiteľa, vývojové trendy, preferenciu domácich výrobkov a domácej 

produkcie, vyjednávacie schopnosti,  

- zavedenie vzdelávacieho programu na podporu zvyšovania potravinovej gramotnosti (výroba 

potravín, výroba jedál, výučba k zdravému životnému štýlu) u detí a mládeže v materských, 

základných a stredných školách s dôrazom na praktické skúsenosti,  

- zavedenie vzdelávacieho programu na zvyšovanie jazykových zručností zamestnancov 

zodpovedných za export výrobkov a väčšia diferenciácia jazykovej prípravy za účelom vývozu 

potravín do lokácií s väčšou absorpčnou schopnosťou.  
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Vývojový trend v sektore Zvyšovanie spotreby domácich potravín, nové odbytové 
možnosti, vrátane podpory exportu  

Oblasť sektorového opatrenia Vzdelávanie dospelých  

Sektorové opatrenie 
Vytvorenie vzdelávacích programov pre zamestnancov 
potravinárskych podnikov – oddelenia obchodu a marketingu  

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Vypracovanie obsahov 
vzdelávacích programov v oblasti 
nových foriem komunikácie 
a predaja výrobkov, s ohľadom na 
preferencie spotrebiteľa, vývojové 
trendy, preferenciu domácich 
výrobkov a domácej produkcie, 
vyjednávacie schopnosti  

zodpovedný subjekt 
potravinárske samosprávy 
v spolupráci so zamestnávateľmi  

termín plnenia december 2023 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MPRV SR)  

Aktivita 2 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Vypracovanie onlinových nástrojov 
– online školenia pre 
zamestnancov v oblasti nových 
foriem komunikácie a predaja 
výrobkov s ohľadom na preferencie 
spotrebiteľa, vývojové trendy, 
preferenciu domácich výrobkov 
a domácej produkcie, vyjednávacie 
schopnosti  

zodpovedný subjekt potravinárske samosprávy 
v spolupráci so zamestnávateľmi  

termín plnenia máj 2024 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MPRV SR), PRV 
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 Vývojový trend v sektore Zvyšovanie spotreby domácich potravín, nové odbytové 
možnosti, vrátane podpory exportu  

Oblasť sektorového opatrenia Procesné a systémové zmeny  

Sektorové opatrenie 
Zaistenie finančných zdrojov na realizáciu ďalšieho vzdelávania 
v oblasti potravinárstva  

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Identifikácia možností finančnej 
podpory ďalšieho vzdelávania 
zamestnancov potravinárskych 
podnikov  

zodpovedný subjekt 
MIRRI SR v spolupráci s Alianciou 
sektorových rád,  

termín plnenia december 2023 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MIRRI SRI), PRV, 
vlastné zdroje podnikov 

 

  
 
 

Vývojový trend v sektore Zvyšovanie spotreby domácich potravín, nové odbytové 
možnosti, vrátane podpory exportu  

Oblasť sektorového opatrenia Predškolské vzdelávanie   

Sektorové opatrenie 

Vytvorenie vzdelávacieho programu na podporu zvyšovania 
potravinovej gramotnosti (výroba potravín, výroba jedál, 
výchovaa k zdravému životnému štýlu) u detí v MŠ s dôrazom 
na praktické skúsenosti   

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Vypracovanie obsahu 
vzdelávacieho programu hravou 
formou pre deti MŠ na podporu 
zvyšovania potravinovej 
gramotnosti s ohľadom na 
poznanie domácej produkcie, 
poznanie základných potravín... 
(výchova k zdravému životnému 
štýlu prostredníctvom pestrej 
a vyváženej stravy)  

zodpovedný subjekt 
Štátny pedagogický ústav/od 2022 
Národný inštitút vzdelávania 
a mládeže  

termín plnenia február 2024 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), EŠIF  
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Vývojový trend v sektore Zvyšovanie spotreby domácich potravín, nové odbytové 
možnosti, vrátane podpory exportu  

Oblasť sektorového opatrenia Vzdelávanie v základných školách 

Sektorové opatrenie 

Vytvorenie vzdelávacieho programu na podporu zvyšovania 
potravinovej gramotnosti (výroba potravín, výroba jedál, 
výchova k zdravému životnému štýlu) u detí v ZŠ s dôrazom na 
praktické skúsenosti   

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 
Vypracovanie obsahu 
vzdelávacieho programu pre deti 
ZŠ  

zodpovedný subjekt 
Štátny pedagogický ústav/od 2022 
Národný inštitút vzdelávania a 
mládeže  

termín plnenia február 2024 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), EŠIF  

  
 
 
 

Vývojový trend v sektore Zvyšovanie spotreby domácich potravín, nové odbytové 
možnosti, vrátane podpory exportu  

Oblasť sektorového opatrenia Stredoškolské vzdelávanie  

Sektorové opatrenie 

Vytvorenie vzdelávacieho programu na podporu zvyšovania 
potravinovej gramotnosti (výroba potravín, výroba jedál, 
vzdelávanie k zdravému životnému štýlu) u žiakov stredných 
odborných škôl s dôrazom na praktické skúsenosti   

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 
Vypracovanie obsahu 
vzdelávacieho programu  

zodpovedný subjekt ŠIOV  

termín plnenia február 2024 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR) 
prípadne EŠIF  
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Vývojový trend v sektore Zvyšovanie spotreby domácich potravín, nové odbytové 
možnosti, vrátane podpory exportu  

Oblasť sektorového opatrenia Vysokoškolské vzdelávanie I., II., a III. stupňa  

Sektorové opatrenie 
Posilnenie jazykovej výučby na vysokých školách s možnosťou 
diferenciácie jazykovej prípravy  

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Prehodnotenie a nastavenie 
úrovne jazykového vzdelávania na 
vysokých školách, obzvlášť so 
zameraním na potravinárstvo, 
vrátane dostupnej literatúry a 
slovníkov s potravinárskou 
terminológiou, návrh a vykonanie 
potrebných zmien   

zodpovedný subjekt relevantné vysoké školy  

termín plnenia marec 2023 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

rozpočty univerzít, prípadne 
verejné zdroje v rámci operačných 
programov 

Aktivita 2 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Zvýšenie počtu hodín anglického 
jazyka v študijných 
programoch vysokých škôl s 
dôrazom na odbornú terminológiu, 
vrátane možnosti štúdia odborných 
predmetov v anglickom jazyku  

zodpovedný subjekt univerzity a vysoké školy  

termín plnenia september 2023 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR) , 
prípadne verejné zdroje v rámci 
operačných programov 

Aktivita 3 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Podpora zahraničných mobilít 
v rámci odbornej praxe, 
prostredníctvom participujúcich 
medzinárodných spoločností so 
zameraním na potravinársky 
priemysel  

zodpovedný subjekt MŠVVaŠ SR, univerzity a vysoké 
školy  

termín plnenia september 2024 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

Grantové schémy na podporu 
mobilít  
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Vývojový trend v sektore Zvyšovanie spotreby domácich potravín, nové odbytové 
možnosti, vrátane podpory exportu  

Oblasť sektorového opatrenia Vzdelávanie dospelých   

Sektorové opatrenie 
Zvyšovanie jazykových zručností zamestnancov zodpovedných  
za export výrobkov, marketing a obchod    

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 
Realizácia prieskumu súčasnej 
situácie so zameraním na zistenie 
jazykovej úrovne zamestnancov  

zodpovedný subjekt profesijné organizácie  

termín plnenia máj 2023 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

samosprávy a štátny rozpočet 
(MPRV SR)  

Aktivita 2 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Vytvorenie akreditovaného 
vzdelávacieho programu 
anglického jazyka so zameraním na 
potravinársku a obchodnú 
terminológiu  

zodpovedný subjekt profesijné organizácie,  
Agroinštitút Nitra  

termín plnenia jún 2023 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

samosprávy a štátny rozpočet 
(MPRV SR), prípadne verejné 
zdroje v rámci OP PRV 

Aktivita 3 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vytvorenie online nástroja na 
zvyšovanie jazykových zručností 
v anglickom jazyku so zameraním 
na potravinársku a obchodnú 
terminológiu  

zodpovedný subjekt profesijné organizácie,  
MPSVR SR, MPRV SR  

termín plnenia september 2023 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MPSVR SR, MPRV 
SR), prípadne verejné zdroje 
v rámci operačných programov 
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2.4 Vývojový trend č. 4 – Vzdelávanie a poradenstvo ako základné 

podporné nástroje na dosiahnutie konkurencieschopnosti 

potravinárskeho priemyslu  

Vzdelávanie a poradenstvo ako základné podporné nástroje na dosiahnutie konkurencieschopnosti 

potravinárskeho priemyslu (Vzdelávanie, poradenstvo a atraktívne pracovné prostredie). Na 

implementáciu všetkých vývojových trendov a na zvýšenie konkurencieschopnosti potravinárskeho 

priemyslu, je nevyhnutné podporovať a zabezpečiť aktívne vzdelávanie vrátane celoživotného 

vzdelávania a rekvalifikácie odborných pracovníkov v potravinárskom sektore ako aj poradenstvo vo 

všetkých oblastiach vrátane prenosu poznatkov vedy a výskumu do praxe. Zároveň je potrebné sa 

zamerať na zatraktívnenie odvetvia pre pracovnú silu, na prísun dostatočného množstva pracovníkov 

a zabezpečenie atraktívneho pracovného prostredia na udržanie si pracovnej sily. Potravinárske 

podniky sa rovnako budú musieť vysporiadať so starnutím pracovnej sily.  

Identifikované vplyvy na ľudské zdroje:   

- zaradenie mäkkých zručností do výučby,  

- zvýšenie miery implementácie legislatívnych požiadaviek, politík EÚ resp. požiadaviek 

potravinárskych štandardov do výučby,  

- zefektívnenie spolupráce medzi potravinárskou praxou a univerzitnými 

pracoviskami prostredníctvom riešenia záverečných prác,  

- podiel zástupcov praxe v poradných orgánoch a komisiách fakulty/univerzity,  

- definovanie rozsahu praxe študentov na prvom, druhom a treťom stupni VŠ štúdia,  

- prepojenie požiadaviek praxe s akreditačnými štandardmi,  

- participácia zástupcov praxe na príprave skrípt, materiálov a inej odbornej literatúry,  

- zefektívnenie popularizácie vedy, výskumu a vzdelávania pre potravinárstvo,  

- inovácia profilov študijných programov v súlade s kvalifikačnými štandardmi,  

- podpora mobility študentov aj pedagógov viazaná na konkrétne témy a aktivity dizertačnej 

práce – financované z vládnych zdrojov, či programov,  

- zvyšovanie atraktivity VŠ vzdelania v III. stupni,  

- zavedenie povinnosti odbornej praxe pre doktorandov s ohľadom na aktuálne témy 

základného a aplikovaného výskumu s prínosom pre prax,  
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- zvyšovanie atraktivity odborov (zlúčené dopady z Vývojového trendu č. 2 a  z Vývojového 

trendu č. 4 – Zvyšovanie atraktívnosti potravinárskych odvetví medzi žiakmi základných, 

stredných a vysokých škôl),  

- pravidelné vzdelávanie pedagógov v oblasti inovácií a nových poznatkov v oblasti vedy a 

výskumu, aplikácia nových poznatkov do výučby,  

- neustále vzdelávanie spotrebiteľov v oblasti výroby, kvality a bezpečnosti potravín, zdravého 

životného štýlu, tak aby mal spotrebiteľ vysoký stupeň dôvery v potraviny vyrobené na 

Slovensku,  

- aplikácia nových poznatkov z oblasti vedy do praxe, nepretržité vzdelávanie v tejto oblasti,  

- vytvorenie nástroja na informovanie o možnostiach vzdelávania a čerpania prostriedkov 

(fondy, štátna podpora a pod.),  

- vytvorenie siete a databázy odborných poradcov pre oblasť potravinárstva (projekty pre 

čerpanie finančných prostriedkov z programu rozvoja vidieka, zjednodušenie čerpania 

finančných prostriedkov z programu rozvoja vidieka (zlúčené dva dopady z Vývojového 

trendu č. 4),  

- zavedenie motivačných prvkov pre vytváranie partnerstiev (duál/prax v školskom 

systéme), zjednodušenie/modifikácia systému duálneho vzdelávania podľa potrieb 

zamestnávateľov,  

- motivácia absolventov k zamestnaniu sa vo vyštudovanom odbore s cieľom dosiahnutia 

postupnej generačnej výmeny (zlúčené tri dopady z Vývojového trendu č. 4),  

- rozšírenie vzdelávania v rámci vysokoškolských študijných programov o aktívnu spoluprácu 

s podnikateľským prostredím a vedecko-výskumnou základňou odborov (zlúčené dopady 

z Vývojového trendu č. 1 a z Vývojového trendu č. 4).  
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Vývojový trend v sektore Vzdelávanie a poradenstvo ako základné podporné nástroje na 
dosiahnutie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu      

Oblasť sektorového opatrenia Stredoškolské vzdelávanie   

Sektorové opatrenie 
Zaradenie praktického tréningu mäkkých zručností  do 
vzdelávacích programov stredných škôl zameraných na sektor 
potravinárstva  

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Vypracovanie obsahu pre praktické 
tréningy mäkkých zručností 
(psychosociálny 
tréning) s osobitným zameraním 
na prierezové kľúčové 
kompetencie (komunikačné 
a prezentačné schopnosti, tímová 
práca, flexibilita, zvládanie stresu, 
kreativita) 

zodpovedný subjekt IUVENTA v spolupráci  so SOŠ 

termín plnenia marec 2025 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR, 
priamo riadená organizácia 
MŠVVaŠ SR), prípadne verejné 
zdroje v rámci operačných 
programov 

 
  
 

Vývojový trend v sektore Vzdelávanie a poradenstvo ako základné podporné nástroje na 
dosiahnutie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu      

Oblasť sektorového opatrenia Vysokoškolské vzdelávanie I., II. a III. stupňa  

Sektorové opatrenie 
Zaradenie praktického tréningu mäkkých zručností do VŠ 
študijných programov I. a II. stupňa zameraných na sektor 
potravinárstva  

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Vypracovanie obsahu pre praktické 
tréningy mäkkých zručností 
s osobitným zameraním na 
prierezové kľúčové kompetencie 
(komunikačné a prezentačné 
schopnosti, práca v rôznorodých 
skupinách, manažérske zručnosti, 
vyjednávacie schopnosti, 
kreativitu, tvorivosť a pod.) 

zodpovedný subjekt SPU, STU, UVLaF  

termín plnenia marec 2025 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), 
prípadne verejné zdroje v rámci 
operačných programov 
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  Vývojový trend v sektore Vzdelávanie a poradenstvo ako základné podporné nástroje na 
dosiahnutie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu      

Oblasť sektorového opatrenia Vysokoškolské vzdelávanie I., II. a III. stupňa  

Sektorové opatrenie 

Praktická implementácia poznatkov do výučby, implementácia  
odbornej legislatívy EÚ a SR (hlavne v oblasti hygiena, 
bezpečnosť a kvalita), vrátane politiky kvality EÚ a súvisiacich 
politík (Spoločná poľnohospodárska politika EÚ, Európska 
zelená dohoda)  

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Analýza legislatívnych požiadaviek 
a politík EÚ v sektore 
potravinárstva a ich zapracovanie  
do systému vysokoškolského 
vzdelávania  

zodpovedný subjekt 
SPU, STU, UVLF v spolupráci so 
zväzmi, potravinárskymi 
samosprávami, SaPO  

termín plnenia september 2024 

monitorujúci subjekt potravinárske samosprávy  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), 
prípadne verejné zdroje v rámci 
operačných programov, zdroje 
univerzít 

Aktivita 2 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Doplnenie výsledkov analýz 
požiadaviek legislatívy EÚ do 
harmonogramu výučby  

zodpovedný subjekt SPU, UVLaF, STU, PKS, SPPK a ich 
členské základne  

termín plnenia September 2025 

monitorujúci subjekt PKS, SPPK a ich členské základne  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), 
prípadne verejné zdroje v rámci 
operačných programov, zdroje 
univerzít 
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Vývojový trend v sektore Vzdelávanie a poradenstvo ako základné podporné nástroje na 
dosiahnutie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu      

Oblasť sektorového opatrenia Vysokoškolské vzdelávanie I., II. a III. stupňa  

Sektorové opatrenie 
Iniciovanie prepojenia záverečných  prác s praxou a zadávanie 
tém zo strany potravinárskych samospráv, resp. 
potravinárskych podnikov  

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Vypracovanie postupov zadávania 
návrhov tém a podnetov pre 
vypracovanie záverečných prác zo 
strany 
prevádzkovateľov potravinárskych 
podnikov alebo samospráv  

zodpovedný subjekt 
SPU, UVLaF, STU, prevádzkovatelia 
potravinárskych podnikov  

termín plnenia január 2025 

monitorujúci subjekt potravinárske samosprávy  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), 
prípadne verejné zdroje v rámci 
operačných programov 

Aktivita 2 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Návrh modelov spolufinancovania 
výkonu záverečných prác zo strany 
prevádzkovateľov potravinárskych 
podnikov  

zodpovedný subjekt Potravinárske samosprávy, PKS, 
SPPK 

termín plnenia akademický rok 2026/2027 

monitorujúci subjekt SPU, UVLaF, STU  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR a 
MPRV SR) a dotácie pre 
samosprávy, prípadne verejné 
zdroje v rámci operačných 
programov 

Aktivita 3 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vypracovanie systému 
motivačných nástrojov vo forme 
vyhodnocovania a oceňovania 
študentov s najlepšími prácami na 
základe prínosu pre prax zo strany 
samospráv alebo prevádzkovateľov 
potravinárskych podnikov  

zodpovedný subjekt PKS, SPPK a ich členské základne  

termín plnenia akademický rok 2028/2029 

monitorujúci subjekt SPU, UVLaF, STU 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MPRV SR a 
MŠVVaŠ SR), prípadne verejné 
zdroje v rámci operačných 
programov 
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Vývojový trend v sektore Vzdelávanie a poradenstvo ako základné podporné nástroje na 
dosiahnutie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu      

Oblasť sektorového opatrenia Vysokoškolské vzdelávanie I., II. a III. stupňa  

Sektorové opatrenie 
Prepojenie zástupcov praxe s univerzitnými priemyselnými  
radami pre spoluprácu s praxou  

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Nominovanie  zástupcov praxe do 
poradných orgánov 
fakulty/univerzity podľa odbornej 
spôsobilosti  

zodpovedný subjekt 
Vysoké školy so zameraním na 
potravinárstvo, v spolupráci 
s potravinárskymi samosprávami  

termín plnenia september 2022 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

rozpočty univerzít, prípadne 
verejné zdroje v rámci operačných 
programov 

Aktivita 2 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Zapojenie zástupcov praxe do 
komisií fakúlt/univerzít a do 
spolupráce so základnými 
pracoviskami (katedry, ústavy) – 
výberové prednášky, poradenstvo, 
kurzy  

zodpovedný subjekt SPU, UVLaF, STU  

termín plnenia akademický rok 2022/2023 

monitorujúci subjekt PKS, SPPK 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), 
rozpočty univerzít, prípadne 
verejné zdroje v rámci operačných 
programov 
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Vývojový trend v sektore Vzdelávanie a poradenstvo ako základné podporné nástroje na 
dosiahnutie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu      

Oblasť sektorového opatrenia Vysokoškolské vzdelávanie I., II. a III. stupňa  

Sektorové opatrenie 
Odborná a prevádzková prax študentov na prvom, druhom 
a treťom stupni VŠ štúdia   

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Analyzovanie možností realizácie 
praxe 
u potravinárskych/gastronomických 
subjektov (a až následná realizácia 
analýzy na vysokých školách)  

zodpovedný subjekt PKS, SPPK 

termín plnenia február 2025 

monitorujúci subjekt SPU, UVLaF, STU 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MPRV SR a 
MŠVVaŠ SR), prípadne verejné 
zdroje v rámci operačných 
programov 

Aktivita 2 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vytvorenie databázy 
potravinárskych podnikov, ktoré 
majú záujem sa zapojiť do systému 
praktického vzdelávania  

zodpovedný subjekt PKS, SPPK 

termín plnenia február 2025 

monitorujúci subjekt SPU, UVLaF, STU 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR 
a MPRV SR), prípadne verejné 
zdroje v rámci operačných 
programov 

Aktivita 3 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vytvorenie koncepcie praktického 
vzdelávania a jej zavedenie do 
praxe  

zodpovedný subjekt SPU, UVLaF, STU 

termín plnenia september 2026 

monitorujúci subjekt PKS, SPPK 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), 
prípadne verejné zdroje v rámci 
operačných programov 
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Vývojový trend v sektore Vzdelávanie a poradenstvo ako základné podporné nástroje na 
dosiahnutie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu      

Oblasť sektorového opatrenia Vysokoškolské vzdelávanie I., II. a III. stupňa  

Sektorové opatrenie 
Implementovanie výstupov univerzít pre prax do akreditačných 
štandardov     

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 
Analýza  požiadaviek 
zamestnávateľov v sektore 
potravinárstva  

zodpovedný subjekt potravinárske samosprávy  

termín plnenia september 2026 

monitorujúci subjekt SPU, UVLaF, STU 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MPRV SR 
a MPSVR, MŠVVaŠ SR), prípadne 
verejné zdroje v rámci operačných 
programov 

Aktivita 2 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Obsahová analýza vysokoškolských 
študijných programov  
a implementovanie výsledkov 
v systéme vysokoškolského 
vzdelávania  

zodpovedný subjekt SPU, UVLaF, STU, PKS, SPPK a ich 
členské základne, potravinárske 
samosprávy 

termín plnenia september 2027 

monitorujúci subjekt SAAVŠ  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), zo 
zdrojov univerzít 

Aktivita 3 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Doplnenie akreditačných 
štandardov o identifikované 
požiadavky praxe   

zodpovedný subjekt SPU, UVLaF, STU, PKS, SPPK a ich 
členské základne, potravinárske 
samosprávy 

termín plnenia akademický rok 2028/2029 

monitorujúci subjekt SAAVŠ  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), zo 
zdrojov univerzít, prípadne verejné 
zdroje v rámci operačných 
programov 
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Vývojový trend v sektore Vzdelávanie a poradenstvo ako základné podporné nástroje na 
dosiahnutie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu      

Oblasť sektorového opatrenia Vysokoškolské vzdelávanie I., II. a III. stupňa  

Sektorové opatrenie 
Aktivizovanie  zástupcov praxe k spolupráci na príprave skrípt 
a odbornej literatúry   

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Monitoring a analýza súčasného 
stavu študijnej literatúry a jej 
aktuálnosti v systéme 
vysokoškolského 
vzdelávania s dôrazom na nové 
technológie a inovácie; 
udržateľnosť poľnohospodárskej 
produkcie a výroby potravín   

zodpovedný subjekt 
PKS, SPPK a ich členské 
základne, potravinárske 
samosprávy 

termín plnenia február 2025 

monitorujúci subjekt SPU, UVLaF, STU 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), zo 
zdrojov univerzít, prípadne verejné 
zdroje v rámci operačných 
programov 

Aktivita 2 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vytvorenie  koncepcie pravidelných 
aktualizácií študijnej literatúry a jej 
využívanie v praxi  

zodpovedný subjekt PKS, SPPK a ich členské 
základne, potravinárske 
samosprávy 

termín plnenia október 2026 

monitorujúci subjekt SPU, UVLaF, STU 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), zo 
zdrojov univerzít, prípadne verejné 
zdroje v rámci operačných 
programov 
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Vývojový trend v sektore Vzdelávanie a poradenstvo ako základné podporné nástroje na 
dosiahnutie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu      

Oblasť sektorového opatrenia Vysokoškolské vzdelávanie I., II. a III. stupňa  

Sektorové opatrenie 
Vytvorenie systému popularizácie vedy, výskumu a vzdelávania 
pre potravinárstvo  

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 
Analýza súčasného stavu 
popularizácie vedy, výskumu 
a vzdelávania  

zodpovedný subjekt SPU, UVLaF, STU, NPPC, SAV  

termín plnenia September 2026 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), zo 
zdrojov univerzít, prípadne verejné 
zdroje v rámci operačných 
programov 

Aktivita 2 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vypracovanie nástrojov 
popularizácie vedy, výskumu 
a vzdelávania vo vzťahu 
k študentom vysokých škôl   

zodpovedný subjekt SPU, UVLaF, STU, NPPC, SAV  

termín plnenia jún 2027 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), zo 
zdrojov univerzít, prípadne verejné 
zdroje v rámci operačných 
programov 

Aktivita 3 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vypracovanie nástrojov 
popularizácie vedy, výskumu 
a vzdelávania vo vzťahu 
k prevádzkovateľom 
potravinárskych podnikov  

zodpovedný subjekt SPU, UVLaF, STU, NPPC, SAV  

termín plnenia jún 2027 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), zo 
zdrojov univerzít, prípadne verejné 
zdroje v rámci operačných 
programov 
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Vývojový trend v sektore Vzdelávanie a poradenstvo ako základné podporné nástroje na 
dosiahnutie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu      

Oblasť sektorového opatrenia Procesné a systémové zmeny  

Sektorové opatrenie 
Aktualizovanie profilov študijných programov na základe 
inovovaných kvalifikačných štandardov   

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Analýza nových odborných činností 
v sektore, zadefinovanie nových 
povolaní a potrieb nových odborov 
vzdelávania a na ich základe 
aktualizácia stupňov 
vzdelania z pohľadu inovácií 
a požiadaviek trhu práce  

zodpovedný subjekt SPU, UVLaF, STU 

termín plnenia február 2025 

monitorujúci subjekt SAAVŠ 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), zo 
zdrojov univerzít, prípadne verejné 
zdroje v rámci operačných 
programov 

Aktivita 2 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vypracovanie postupov 
implementácie do vzdelávacích 
systémov  

zodpovedný subjekt SPU, UVLaF, STU 

termín plnenia marec 2026 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), zo 
zdrojov univerzít, prípadne verejné 
zdroje v rámci operačných 
programov 
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Vývojový trend v sektore Vzdelávanie a poradenstvo ako základné podporné nástroje na 
dosiahnutie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu      

Oblasť sektorového opatrenia Procesné a systémové zmeny  

Sektorové opatrenie Návrh systému podpory mobility študentov a pedagógov  

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 
Analýza súčasného stavu v rámci 
mobility  

zodpovedný subjekt SAAIC   

termín plnenia september 2026  

monitorujúci subjekt SPU, UVLaF, STU 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), zo 
zdrojov univerzít, prípadne verejné 
zdroje v rámci operačných 
programov 

Aktivita 2 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vypracovanie návrhov na 
podporu mobility a ich aplikácia do 
praxe  

zodpovedný subjekt Národná agentúra Erasmus+ , SPU, 
UVLaF, STU, Sektorová rada pre 
potravinárstvo, PKS, SPPK a ich 
členské základne  

termín plnenia jún 2027 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

Grantová podpora programu 
Erasmus+ (SAAIC, IUVENTA) 

Aktivita 3 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vypracovanie postupov pre 
podporu mobilít na 
odborné semináre   

zodpovedný subjekt MŠVVaŠ SR  

termín plnenia december 2027 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

Grantová podpora Erasmus+ pre 
odborné vzdelávanie a prípravu 
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Vývojový trend v sektore Vzdelávanie a poradenstvo ako základné podporné nástroje na 
dosiahnutie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu      

Oblasť sektorového opatrenia Procesné a systémové zmeny  

Sektorové opatrenie Návrh možností zvyšovania atraktivity VŠ vzdelania III. stupňa  

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Analýza súčasného 
stavu a možností zvyšovania 
atraktivity VŠ vzdelania III. stupňa 
na Slovensku a porovnanie so 
zahraničím  

zodpovedný subjekt SPU, UVLaF, STU 

termín plnenia október 2026  

monitorujúci subjekt SAAVŠ 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), 
zdroje univerzít, prípadne verejné 
zdroje v rámci operačných 
programov 

Aktivita 2 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vypracovanie návrhov na 
podporu vysokoškolského štúdia   

zodpovedný subjekt SPU, UVLaF, STU 

termín plnenia jún 2027 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR),  
zdroje univerzít, prípadne verejné 
zdroje v rámci operačných 
programov 

Aktivita 3 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Zvýšenie informovanosti o 
možnostiach štúdia III. stupňa a 
jeho výhodách a možnostiach 
uplatnenia  

zodpovedný subjekt SPU, UVLaF, STU 

termín plnenia marec 2028 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), 
zdroje univerzít, prípadne verejné 
zdroje v rámci operačných 
programov 

Aktivita 4 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Zadefinovanie nástrojov podpory 
pre štúdium VŠ III. stupňa pre 
odborných pracovníkov z praxe  

zodpovedný subjekt SPU, UVLaF, STU, Sektorová rada 
pre potravinárstvo  

termín plnenia marec 2028 

monitorujúci subjekt SAAVŠ  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), zo 
zdrojov univerzít, prípadne verejné 
zdroje v rámci operačných 
programov 
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Vývojový trend v sektore Vzdelávanie a poradenstvo ako základné podporné nástroje na 
dosiahnutie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu      

Oblasť sektorového opatrenia Procesné a systémové zmeny  

Sektorové opatrenie 
Zadefinovanie podmienok odbornej praxe pre doktorandov 
s ohľadom na aktuálne témy základného a aplikovaného 
výskumu s prínosom pre prax  

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Analýza aktuálneho stavu v SR a 
v zahraničí (pozrieť sústavu 
kvalifikácií napr. v ČR, ktoré 
kvalifikácie majú III. stupeň VŠ)  

zodpovedný subjekt SPU, UVLaF, STU 

termín plnenia november 2023  

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR),  
zdroje univerzít, prípadne verejné 
zdroje v rámci operačných 
programov 

Aktivita 2 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Identifikácia subjektov, v ktorých 
by sa realizovala odborná prax  

zodpovedný subjekt potravinárske samosprávy   

termín plnenia máj 2024 

monitorujúci subjekt PKS, SPPK a ich členské základne  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), 
zdroje univerzít, prípadne verejné 
zdroje v rámci operačných 
programov 

Aktivita 3 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Identifikácia prínosných 
tém základného a aplikovaného 
výskumu na základe požiadaviek 
z praxe  

zodpovedný subjekt PKS, SPPK a ich členské základne  

termín plnenia máj 2024 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), zo 
zdrojov univerzít, prípadne verejné 
zdroje v rámci operačných 
programov 

Aktivita 4 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Zadefinovanie a nastavenie 
podmienok a pre 
realizáciu odbornej praxe pre 
doktorandov s ohľadom na 
aktuálne témy základného 
a aplikovaného výskumu  

zodpovedný subjekt SPU, UVLaF, STU 

termín plnenia október 2025 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), 
zdroje univerzít, prípadne verejné 
zdroje v rámci operačných 
programov 

Aktivita 5 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Realizovanie  identifikovaných 
foriem odbornej praxe 
doktorandov  

zodpovedný subjekt SPU, UVLaF, STU 

termín plnenia september 2026 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), 
zdroje univerzít, potravinárskych 
podnikov 
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Vývojový trend v sektore Vzdelávanie a poradenstvo ako základné podporné nástroje na 
dosiahnutie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu      

Oblasť sektorového opatrenia Procesné a systémové zmeny  

Sektorové opatrenie 
Zvyšovanie atraktívnosti potravinárskych odvetví medzi žiakmi  
stredných škôl, študentami vysokých škôl a pre verejnosť  

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Identifikovanie motivačných 
činiteľov v zahraničí, analýza 
súčasného stavu 
a porovnanie systémov 
motivácie so zahraničím (napr. 
Česká republika, Poľsko, Rakúsko, 
Nemecko, Maďarsko, Švajčiarsko, 
Fínsko, Švédsko)  

zodpovedný subjekt 
MŠVVaŠ SR a ním riadené 
organizácie 

termín plnenia jún 2025  

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), 
prípadne verejné zdroje v rámci 
operačných programov 

Aktivita 2 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Prenos príkladov dobrej praxe do 
systému propagácie potravinárstva 
a jeho odborov vzdelávania v SR  

zodpovedný subjekt potravinárske samosprávy, Stredné 
odborné školy potravinárske, SPU, 
STU, UVLF, prevádzky a podniky, 
PKS, SPPK, VÚC, ŠIOV  

termín plnenia december 2025 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR 
a MPRV SR), prípadne verejné 
zdroje v rámci operačných 
programov 

Aktivita 3 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Identifikovanie a rozširovanie 
rôznych foriem partnerstiev 
stredných odborných škôl 
s prevádzkovateľmi 
potravinárskych podnikov  

zodpovedný subjekt Stredné odborné školy 
potravinárske, SPU, UVLaF, STU 
v spolupráci s prevádzkami 
a podnikmi, PKS, SPPK  

termín plnenia december 2025 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR 
a MPRV SR), prípadne verejné 
zdroje v rámci operačných 
programov 
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Aktivita 4 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vytvorenie motivačného systému 
žiakov a študentov 
prostredníctvom motivačných 
štipendií zo strany štátu, súťaží a 
ocenení zo strany 
zamestnávateľov  

zodpovedný subjekt MŠVVaŠ SR, ŠIOV, potravinárske 
samosprávy  

termín plnenia školský rok 2026/2027 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR 
a MPRV SR), prípadne verejné 
zdroje v rámci operačných 
programov 

Aktivita 5 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Identifikovanie, analýza a 
zapracovanie inovatívneho obsahu 
vzdelávania do ŠVP a ŠkVP  

zodpovedný subjekt MŠVVaŠ SR a jeho podriadené 
organizácie, potravinárske 
samosprávy 

termín plnenia školský rok 2026/2027 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR 
a MPRV SR), prípadne verejné 
zdroje v rámci operačných 
programov 

Aktivita 6 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov SOŠ na nový 
inovatívny obsah vzdelávania 
a nové inovatívne metódy 
vzdelávania  

zodpovedný subjekt ŠIOV, potravinárske samosprávy, 
IUVENTA 

termín plnenia školský rok 2026 / 2027 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR 
a MPRV SR), prípadne verejné 
zdroje v rámci operačných 
programov 

Aktivita 7 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Zadefinovanie 
základných kompetencií v oblasti 
výživy a potravín pre deti a 
mládež vo veku 3 až 15 rokov  

zodpovedný subjekt MŠVVaŠ SR, MPRV SR, SPPK, PKS, 
Štátny pedagogický ústav, ŠIOV, 
Úrad verejného zdravotníctva  

termín plnenia školský rok 2026/2027 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  
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predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR 
a MPRV SR), prípadne verejné 
zdroje v rámci operačných 
programov 

Aktivita 8 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Spolupráca s kariérovými  
a výchovnými poradcami na 
základných školách – zameranie sa 
na poskytnutie čo najväčšieho 
množstva podporných 
informačných materiálov o 
jednotlivých sektoroch 
potravinárskeho priemyslu a 
možnostiach štúdia 
potravinárskych odborov na SŠ. 
Napr. aktivita PODPOR SVOJ 
ODBOR www.podporodbor.sk  

zodpovedný subjekt MŠVVaŠ SR, MPRV SR, SPPK, PKS, 
profesijné zväzy a združenia  

termín plnenia školský rok 2026/2027 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR 
a MPRV SR), prípadne verejné 
zdroje v rámci operačných 
programov 

 

 Vývojový trend v sektore Vzdelávanie a poradenstvo ako základné podporné nástroje na 
dosiahnutie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu      

Oblasť sektorového opatrenia Vzdelávanie dospelých   

Sektorové opatrenie 
Zavedenie pravidelného vzdelávania pedagogických 
zamestnancov v oblasti inovácií a ich aplikácie do praxe   

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 
Identifikácia okruhov tém 
a príkladov dobrej praxe v oblasti 
inovácií  

zodpovedný subjekt 
MŠVVaŠ SR, potravinárske 
samosprávy, NPPC 

termín plnenia jún 2025  

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR 
a MPRV SR), verejné zdroje v rámci 
operačných programov 

Aktivita 2 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Implementácia príkladov dobrej 
praxe do obsahu vzdelávania 
pedagogických zamestnancov  

zodpovedný subjekt MŠVVaŠ SR a jemu podriadené 
organizácie  

termín plnenia september 2026 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

Štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR) 
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Vývojový trend v sektore Vzdelávanie a poradenstvo ako základné podporné nástroje na 
dosiahnutie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu      

Oblasť sektorového opatrenia Vzdelávanie dospelých   

Sektorové opatrenie 
Zavedenie pravidelného vzdelávania a osvety spotrebiteľov 
pomocou marketingovo-propagačnej komunikácie  

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 
Analýza súčasného stavu a jeho 
porovnanie so zahraničím  

zodpovedný subjekt 
MPRV SR v spolupráci 
s potravinárskymi samosprávami  

termín plnenia december 2023  

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MPRV SR) 

Aktivita 2 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Spracovanie a realizácia 
marketingovej 
a komunikačnej stratégie so 
zameraním na vzdelávanie 
a osvetu spotrebiteľa  

zodpovedný subjekt MPRV SR, SPPK, PKS  

termín plnenia jún 2024 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

Štátny rozpočet (MPRV SR), 
Program rozvoja vidieka, zdroje EÚ 
vyčlenené na propagáciu 
potravinárskych produktov  

Aktivita 3 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vyhodnocovanie a aktualizovanie 
stratégie   

zodpovedný subjekt MPRV SR, potravinárske 
samosprávy  

termín plnenia december 2026 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MPRV SR)   
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Vývojový trend v sektore Vzdelávanie a poradenstvo ako základné podporné nástroje na 
dosiahnutie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu      

Oblasť sektorového opatrenia Procesné a systémové zmeny    

Sektorové opatrenie Vytvorenie koncepčného systému poradenstva  

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 
Analýza a vyhodnotenie  
funkčnosti súčasného systému 
poradenstva  

zodpovedný subjekt 
MPRV SR a jeho podriadené 
inštitúcie  

termín plnenia december 2023  

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MPRV SR) 

Aktivita 2 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vytvorenie legislatívneho rámca 
pre poskytovanie poradenstva 
v oblasti potravinárstva    

zodpovedný subjekt MPRV SR a jeho podriadené 
inštitúcie, potravinárske 
samosprávy 

termín plnenia jún 2024  

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MPRV SR) 

Aktivita 3 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vytvorenie informačného 
portálu o systéme poradenstva  

zodpovedný subjekt MPRV SR a jeho podriadené 
inštitúcie   

termín plnenia december 2024  

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MPRV SR) 
a Program rozvoja vidieka  
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Vývojový trend v sektore Vzdelávanie a poradenstvo ako základné podporné nástroje na 
dosiahnutie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu      

Oblasť sektorového opatrenia Procesné a systémové zmeny    

Sektorové opatrenie 
Modifikácia systému duálneho vzdelávania a školského 
systému vzdelávania v potravinárskom odvetví    

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Analýza súčasného stavu systému 
duálneho vzdelávania 
v potravinárskom odvetví 
z pohľadu zamestnávateľov 
v potravinárskych podnikoch   

zodpovedný subjekt 

potravinárske samosprávy, 
MŠVVaŠ SR a jeho podriadené 
organizácie, zamestnávateľské 
organizácie  

termín plnenia marec 2025  

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), 
prípadne verejné zdroje v rámci 
operačných programov 

Aktivita 2 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vyhodnotenie súčasného stavu 
a návrh opatrení pre systém 
duálneho vzdelávania   

zodpovedný subjekt potravinárske samosprávy, 
MŠVVaŠ SR, MPRV SR, 
zamestnávateľské organizácie  

termín plnenia marec 2026 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR 
a MPRV SR), prípadne verejné 
zdroje v rámci operačných 
programov 

Aktivita 3 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Zmena legislatívneho rámca pre 
systém duálneho vzdelávania na 
základe vyhodnotenia súčasného 
stavu za účelom jeho zefektívnenia  

zodpovedný subjekt MŠVVaŠ SR, MPRV SR 

termín plnenia marec 2027 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR 
a MPRV SR) 
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Vývojový trend v sektore Vzdelávanie a poradenstvo ako základné podporné nástroje na 
dosiahnutie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu      

Oblasť sektorového opatrenia Vzdelávanie dospelých  

Sektorové opatrenie Zlepšenie systému prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe  

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Otvorenie efektívneho verejného 
dialógu o potrebe a význame 
výskumu, vývoja a inovácií 
v agrosektore  

zodpovedný subjekt 
SPU, UVLaF, STU, MPRV SR, 
samosprávne organizácie  

termín plnenia jún 2026  

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR 
a MPRV SR) 

Aktivita 2 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vytvorenie poradných orgánov na 
úrovni vedeckých inštitúcií pre 
potreby výrobného sektora 
s cieľom zabezpečiť vedecké 
riešenia pre potreby praxe  

zodpovedný subjekt NPPC, SAV, 
univerzity, samosprávne 
organizácie  

termín plnenia september 2026 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR 
a MPRV SR), zdroje univerzít 

Aktivita 3 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vytvorenie nástrojov pre 
organizovanie konferencií, 
seminárov, workshopov 
a propagačných podujatí 
zameraných na informovanie 
o originálnych výsledkoch vedy 
a výskumu, realizovaných 
inováciách a ich význame pre 
spoločnosť  

zodpovedný subjekt NPPC, SAV, 
univerzity, samosprávne 
organizácie   

termín plnenia december 2026 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR 
a MPRV SR), prípadne verejné 
zdroje v rámci operačných 
programov (Podpora klastrových 
organizácií) 

Aktivita 4 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vypracovanie systému prenosu 
výsledkov vedy a výskumu 
v prístupnej a modernej forme 
(webové aplikácie, interaktívne 
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riešenia, desktopové aplikácie 
a pod.)  

zodpovedný subjekt NPPC, SAV, 
univerzity, samosprávne 
organizácie   

termín plnenia jún 2027 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR 
a MPRV SR), prípadne verejné 
zdroje v rámci operačných 
programov (Podpora klastrových 
organizácií) 

Aktivita 5 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Založenie centier alebo oddelení 
pre transfer poznatkov do praxe v 
jednotlivých regiónoch v spolupráci 
s podnikateľskou praxou  

zodpovedný subjekt Samosprávne organizácie, NPPC, 
SAV, univerzity  

termín plnenia december 2027 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR, MH 
SR a MPRV SR), prípadne verejné 
zdroje v rámci operačných 
programov (Podpora klastrových 
organizácií) 

Aktivita 6 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vytvorenie a zverejnenie zoznamu 
všetkých dostupných vedeckých 
inštitúcií a služieb pre potreby 
výrobcov  

zodpovedný subjekt NPPC, SAV, univerzity  

termín plnenia december 2027 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR, MH 
SR a MPRV SR), prípadne verejné 
zdroje v rámci operačných 
programov (Podpora klastrových 
organizácií) 
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Vývojový trend v sektore Vzdelávanie a poradenstvo ako základné podporné nástroje na 
dosiahnutie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu      

Oblasť sektorového opatrenia Vzdelávanie dospelých  

Sektorové opatrenie Vytvorenie jednotného koncepčného systému pre prenos 
vedeckých informácií do praxe  

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Vytvorenie systému pravidelného 
informovania výrobcov 
o novinkách a inováciách v oblasti 
potravinárstva prostredníctvom 
konferencií, workshopov, 
kongresov  

zodpovedný subjekt 
CVTI SR, vedecko-výskumné 
inštitúcie (SAV, SPU, UVLaF, STU), 
NPPC  

termín plnenia december 2027   

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR, MPRV 
SR), prípadne verejné zdroje 
v rámci operačných programov 

Aktivita 2 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vytvorenie elektronického 
informačného média (elektronickej 
platformy), ktoré bude 
obsahovať aktuálne informácie z 
oblasti vedy a výskumu  

zodpovedný subjekt CVTI SR, vedecko-výskumné 
inštitúcie (SAV, SPU, UVLaF, STU), 
NPPC  

termín plnenia december 2027   

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR, MPRV 
SR), prípadne verejné zdroje 
v rámci operačných programov 

Aktivita 3 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vytvorenie poradných orgánov na 
úrovni vedeckých inštitúcií pre 
potreby výrobného sektora 
(analýza situácie v rámci univerzít)  

zodpovedný subjekt NPPC, vedecko-výskumné inštitúcie 
(SAV, SPU, UVLaF, STU)  

termín plnenia september 2027 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), 
prípadne verejné zdroje v rámci 
operačných programov 

Aktivita 4 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Návrh systému spolupráce 
vedeckých inštitúcií a výrobcov pri 
riešení praktických problémov, 
zadávanie projektov pre vedecké 
inštitúcie na základe požiadaviek z 
praxe  

zodpovedný subjekt MPRV SR, Vedecko-výskumné 
inštitúcie (SAV, SPU, UVLaF, STU), 
profesijné združenia, 
zamestnávateľské subjekty  

termín plnenia december 2027  

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR, MPRV 
SR), prípadne verejné zdroje 
v rámci operačných programov 

Aktivita 5 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vytvorenie a zverejnenie databázy 
všetkých dostupných vedeckých 
inštitúcií a služieb, ktoré sú 
v ponuke pre potreby výrobcov  

zodpovedný subjekt CVTI SR  

termín plnenia december 2027 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), 
prípadne verejné zdroje v rámci 
operačných programov 
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Vývojový trend v sektore Vzdelávanie a poradenstvo ako základné podporné nástroje na 
dosiahnutie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu      

Oblasť sektorového 
opatrenia 

Vysokoškolské vzdelávanie I., II., a III. stupňa  

Sektorové opatrenie 
Zabezpečenie prepojenia štúdia s podnikateľskou praxou a vedecko-
výskumnou základňou    

Aktivita 1 na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Vytvorenie motivačného systému 
participácie pre zamestnávateľov/výrobcov 
na úrovni odbornej praxe, odborných 
seminárov, cvičení, workshopov a 
prepojenie edukatívnych aktivít s praxou  

zodpovedný subjekt SPPK, PKS, profesijné zväzy  

termín plnenia september 2028   

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané 
zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MPRV SR)  

Aktivita 2 na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Identifikovanie možných 
nástrojov na motiváciu podnikateľského 
prostredia na účasť vo vzdelávacom 
procese (podnikové štipendiá)  

zodpovedný subjekt SPPK, PKS, profesijné zväzy  

termín plnenia september 2028   

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané 
zdrojové 
zabezpečenie 

Štátny rozpočet (MPRV SR) 

Aktivita 3 na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vytvorenie nástrojov na hmotnú 
zainteresovanosť podnikateľských 
subjektov na praktickom vyučovaní  

zodpovedný subjekt SPPK, PKS, profesijné zväzy  

termín plnenia december 2028   

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané 
zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MPRV SR), prípadne 
verejné zdroje v rámci operačných 
programov 

Aktivita 4 na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vytvorenie nástrojov zabezpečujúcich 
prenos poznatkov, skúseností, výsledkov 
vedy a výskumu do podnikateľskej sféry 
formou tréningov a workshopov  

zodpovedný subjekt SPPK, PKS, profesijné zväzy  

termín plnenia december 2028   

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané 
zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MPRV SR, MH SR SR), 
prípadne verejné zdroje v rámci 
operačných programov (Program rozvoja 
vidieka, Podpora klastrových organizácií) 
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Aktivita 5 na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Zameranie tém vedecko-výskumných prác 
doktorandského štúdia podľa podnetov 
z praxe  

zodpovedný subjekt SPPK, PKS, profesijné zväzy, SPU, UVLaF, 
STU 

termín plnenia september 2028 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané 
zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), prípadne 
vlastné zdroje univerzít 

Aktivita 6 na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vytvorenie nástrojov na podporu 
zamestnancov z praxe a vedecko-
výskumnej základne a vytvorenie 
podmienok na efektívne 
externé doktorandské štúdium  

zodpovedný subjekt SPPK, PKS, Profesijné zväzy, SPU, UVLaF, 
STU 

termín plnenia september 2028 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané 
zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), prípadne 
vlastné zdroje univerzít a potravinárskych 
podnikov  

Aktivita 7 na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vytvorenie nástrojov na podporu 
doktorandského štúdia a mladých vedcov 
prostredníctvom grantových schém  

zodpovedný subjekt MŠVVaŠ SR, SPU, UVLaF, STU 

termín plnenia september 2028 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané 
zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), prípadne 
verejné zdroje v rámci operačných 
programov 

Aktivita 8 na 
implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Vytvorenie modelov zainteresovania 
študentov na zabránenie odchodu z trhu 
práce po odpracovaní určitého počtu 
rokov v potravinárskom priemysle 
(motivačné, reštrikčné, napr. úhrada 
poplatku za doktorandské štúdium, 
stabilizácia bývania v mieste 
zamestnávateľa)  

zodpovedný subjekt SPPK, PKS, profesijné zväzy, SPU, UVLaF, 
STU 

termín plnenia september 2029 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre potravinárstvo  

predpokladané 
zdrojové 
zabezpečenie 

štátny rozpočet (MŠVVaŠ SR), prípadne 
verejné zdroje v rámci operačných 
programov a vlastné zdroje 
potravinárskych podnikov 
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2.5 Vývojový trend č.5 – Adaptácia pracovnej sily na inovácie a vývoj 

nových výrobkov v sektore s ohľadom na zvyšovanie 

konkurencieschopnosti  

Adaptácia pracovnej sily si vyžaduje zosúladenie vzdelávania a odbornej prípravy so zmenenou 

technologickou úrovňou a predovšetkým so zmenenými pracovnými postupmi. Profily odbornej 

prípravy a ďalšieho vzdelávania je potrebné prispôsobiť technologickému vývoju. Mimoriadne 

naliehavé je tiež ďalej rozvíjať prístupy k odbornému vzdelávaniu súvisiace s už existujúcimi 

pracovnými procesmi, aby bolo možné vyškoliť absolventov škôl v súlade s konkrétnymi výzvami na 

pracovisku a trhu práce. Pri prechode na Priemysel 4.0 a Spoločnosť 4.0, v ktorej sú digitalizované 

všetky dôležité oblasti života, sa menia požiadavky na profesie v potravinárstve. Preto sú inovované 

koncepcie a obsahy vzdelávania v odbornej príprave šité na mieru a vyžadujú si preorientovanie 

vzdelávania a odbornej prípravy spolu s návrhom inteligentných pracovných miest. Inovatívne odborné 

vzdelávanie a príprava, do budúcnosti orientované pracovné profily, obsahy ďalšieho vzdelávania sú 

jedným zo základných predpokladov riešenia výziev v Priemysle 4.0. Okrem ďalšieho rozvoja 

priemyselných profesií musí odborná príprava zohľadňovať prvky digitalizácie a ďalších inovácií.  

Identifikované vplyvy na ľudské zdroje:   

- vyškolené ľudské zdroje v oblasti inovácií a zručností a odborných vedomostí potrebných 

v súlade s požiadavkami trhu práce 

- naplnenie požiadaviek na zvýšenie kvality pracovných miest a pracovného prostredia 

v súvislosti s prácou s inteligentnými technológiami a zavádzaním inovácií v potravinách 

- rozšírenie kompetencií existujúcej a novej pracovnej sily v súvislosti s optimalizáciou práce 

vyplývajúcej zo zavádzaním Priemyslu 4.0 do praxe 
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Vývojový trend v sektore Adaptácia pracovnej sily na inovácie a vývoj nových výrobkov 
v sektore s ohľadom na zvyšovanie konkurencieschopnosti  

Oblasť sektorového opatrenia Stredoškolské vzdelávanie  

Sektorové opatrenie 
Podpora kreatívneho prístupu a inovačných riešení 
pracovných postupov v obsahu prípravy stredoškolského 
vzdelávania  

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Prispôsobenie profilov 
študijných odborov vývoju na 
trhu práce a začlenenie inovácií 
do vzdelávacích programov  

zodpovedný subjekt SaPO  

termín plnenia Október 2025  

monitorujúci subjekt 
Sektorová rada pre 
potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

Štátny rozpočet – (rozpočtové 
prostriedky  kapitol MPSVR SR) 

Aktivita 2 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Aktívna podpora absolventov 
stredných odborných škôl 
potravinárskych pri 
implementácií inovácií do praxe, 
a ich uplatnení sa na trhu práce  

zodpovedný subjekt SaPO  

termín plnenia December 2025 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre 
potravinárstvo 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

Štátny rozpočet – (rozpočtové 
prostriedky  kapitol MPSVR SR) 

Aktivita 3 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Príprava akčného plánu 
zameraného na zvyšovanie 
kompetencií pre inovácie a pre 
požiadavky trhu práce  

zodpovedný subjekt SaPO 

termín plnenia December 2025 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre 
potravinárstvo 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

Štátny rozpočet – (rozpočtové 
prostriedky  kapitol MPSVR SR) 
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Vývojový trend v sektore Adaptácia pracovnej sily na inovácie a vývoj nových výrobkov 
v sektore s ohľadom na zvyšovanie konkurencieschopnosti  

Oblasť sektorového opatrenia Vysokoškolské vzdelávanie  

Sektorové opatrenie 
Podpora kreatívneho prístupu a inovačných riešení 
pracovných postupov v obsahu prípravy inžinierskeho 
a doktorandského stupňa vzdelávania  

Aktivita 1 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Prispôsobenie profilov 
študijných programov vývoju na 
trhu práce a začlenenie inovácií 
do študijných programov  

zodpovedný subjekt SaPO  

termín plnenia Október 2025  

monitorujúci subjekt 
Sektorová rada pre 
potravinárstvo  

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

Štátny rozpočet – (rozpočtové 
prostriedky  kapitol MPSVR SR) 

Aktivita 2 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity 

Aktívna podpora absolventov 
inžinierskych a doktorandských 
študijných programov pri 
implementácií inovácií do praxe, 
a ich uplatnení sa na trhu práce  

zodpovedný subjekt SaPO  

termín plnenia December 2025 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre 
potravinárstvo 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

Štátny rozpočet – (rozpočtové 
prostriedky  kapitol MPSVR SR) 

Aktivita 3 na implementáciu 
sektorového opatrenia 

názov aktivity Príprava akčného plánu 
zameraného na zvyšovanie 
kompetencií pre inovácie a pre 
požiadavky trhu práce  

zodpovedný subjekt SaPO 

termín plnenia December 2025 

monitorujúci subjekt Sektorová rada pre 
potravinárstvo 

predpokladané zdrojové 
zabezpečenie 

Štátny rozpočet – (rozpočtové 
prostriedky  kapitol MPSVR SR) 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA 1
Vymedzenie zdrojov  

a metodické poznámky



 Vymedzenie zdrojov a metodické poznámky 

Metodické poznámky k údajom Vnútornej strategickej analýzy 

1 Zdrojom údajov je ŠÚ SR. 

4 Zdrojom údajov je register organizácií a vlastníctvo podnikov. 

5 
Zdrojom údajov je register organizácií, vlastníctvo podnikov a počet zamestnancov podľa 
konceptu ESA2010.  

11 Zdrojom je medzinárodný input-output model vyvinutý spoločnosťou TREXIMA Bratislava. 

14 
Zdrojom údajov k pridanej hodnote a počtu pracujúcich sú Národné účty. Produktivita práce je 
počítaná na pracujúceho, nie na zamestnanca.  

15 
Zdrojom údajov na makroúrovni je štatistika majetku ŠÚ SR. Na podnikovej úrovni je zdrojom 
súvaha a register organizácií.  

17 
Zdrojom údajov sú Národné účty a rozdelenie na hmotný a nehmotný majetok je realizovaný na 
základe súvah spoločností.  

18 
Zdrojom údajov sú Národné účty. Počty podnikov sú definované podľa registra organizácii. 
Zamestnanosť na základe konceptu ESA2010.  

19 
Jedná sa o odvodené ukazovatele z informácií uvedených v predchádzajúcom texte. Pridaná 
hodnota, produkcia a investície na makroúrovni vychádzajú z Národných účtov.  

21 Zdrojom údajov je ŠÚ SR. 

22 Zdrojom údajov je ŠÚ SR. 

51 Zdrojom údajov je MH SR. 

25 
Vyjadruje celkový počet pracujúcich podľa ESA2010. Rozdelenie do kategórií je realizované na 
základe registra organizácii a metodiky TREXIMA Bratislava.  

27 
Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na 
úroveň zamestnanosti ESA2010.  

31 
Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na 
úroveň zamestnanosti ESA2010.  

33 
Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na 
úroveň zamestnanosti ESA2010.  

35 
Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na 
úroveň zamestnanosti ESA2010 a interné modely TREXIMA Bratislava určujúce optimálnosť 
vykonávanej profesie vzhľadom na vyštudovaný odbor vzdelania.  

36 
Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na 
úroveň zamestnanosti ESA2010.  



 
 
 

Metodické poznámky k údajom Vnútornej strategickej analýzy  

38 Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04.  

42 
Zdrojom je prognostický model potrieb trhu práce spoločnosti TREXIMA Bratislava. Potreby trhu 
práce sú osobitne definované podľa prislúchajúcich divízií SK NACE Rev. 2 k sektoru, ale tiež 
podľa garantovaných zamestnaní sektorovou radou.  

43 
Zdrojom je prognostický model absolventov prichádzajúcich na trh práce spoločnosti TREXIMA 
Bratislava. Absolventov nie je možné jednoznačne priradiť podľa divízií ekonomických činností, 
preto sú identifikovaní podľa garantovaných zamestnaní sektorovou radou.  

44 

Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na 
úroveň zamestnanosti ESA2010. Absolventov nie je možné jednoznačne priradiť podľa divízií 
ekonomických činností, preto sú identifikovaní podľa garantovaných zamestnaní sektorovou 
radou.  

48 

Zdrojom je model spoločnosti TREXIMA Bratislava priraďujúci každému zamestnaniu podiel 
pracovných činností, ktoré môžu byť nahradené technológiami v horizonte do roku 2030. Tieto 
údaje sú prepojené s údajmi ISCP (MPSVR SR) 1-04 a dopočítané podľa konceptu ESA2010. 
Finálny  podiel činností potenciálne nahraditeľných technológiami je určený pri každom 
zamestnaní na základe počtu zamestnancov v danom zamestnaní a podielu činností, ktoré môžu 
byť nahradené technológiami. Počet zamestnancov je informatívny údaj vyjadrujúci proporčne o 
koľko zamestnancov sa jedná. Je si však potrebné uvedomiť, že ak časť procesov môže byť 
nahradená strojmi pri danom zamestnancovi, tak to ešte nemusí znamenať, že spoločnosť 
zamestnanca prepustí.  

49 

Zdrojom je model spoločnosti TREXIMA Bratislava priraďujúci každému zamestnaniu podiel 
pracovných činností, ktoré môžu byť nahradené technológiami v horizonte do roku 2030. Tieto 
údaje sú prepojené s údajmi ISCP (MPSVR SR) 1-04 a dopočítané podľa konceptu ESA2010. 
Finálny  podiel činností potenciálne nahraditeľných technológiami je určený pri každom 
zamestnaní na základe počtu zamestnancov v danom zamestnaní a podielu činností, ktoré môžu 
byť nahradené technológiami. Počet zamestnancov je informatívny údaj vyjadrujúci proporčne o 
koľko zamestnancov sa jedná. Je si však potrebné uvedomiť, že ak časť procesov môže byť 
nahradená strojmi pri danom zamestnancovi, tak to ešte nemusí znamenať, že spoločnosť 
zamestnanca prepustí.  

50 

Zdrojom je model spoločnosti TREXIMA Bratislava priraďujúci každému zamestnaniu podiel 
pracovných činností, ktoré môžu byť nahradené technológiami v horizonte do roku 2030. Tieto 
údaje sú prepojené s údajmi ISCP (MPSVR SR) 1-04 a dopočítané podľa konceptu ESA2010. Každý 
zamestnanec je následne priradený do jednej z kategórií podľa toho, koľko percent jeho činností 
môže byť potenciálne nahradených technológiami. Do vysokého rizika sú zahrnutí zamestnanci, 
pri ktorých podiel pracovných činností potenciálne nahraditeľných strojmi je vyšší ako 70 %. Do 
nízkeho rizika patria zamestnanci s hodnotou tohto podielu do 30 %.  

 

 

 



PRÍLOHA 2

Strategická analýza sektora  
potravinárstvo 



  Strategická analýza sektora potravinárstvo 

Potravinárstvo 

Pre túto časť štúdie je sektor potravinárstvo definovaný podľa prevažujúcej ekonomickej činnosti a sú 

do neho zahrnuté podniky pôsobiace v divíziách SK NACE Rev. 2:  

10 Výroba potravín 

11 Výroba nápojov 

12 Výroba tabakových výrobkov 

Ekonomická charakteristika sektora 

Sektor má v súčasnosti 1,3 %-ný podiel na tvorbe HDP v SR a tento podiel z dlhodobého pohľadu 

mierne klesá. Z hľadiska tvorby HDP tak patrí medzi top 33 % sektorov s najnižším príspevkom k tvorbe 

HDP. 

Sektor má v 24 krajinách EÚ dominantnejší podiel na tvorbe HDP ako v SR. Najvýznamnejšie postavenie 

má sektor v krajinách Rumunsko (5 %), Írsko (4 %). Slovenská republika sa nachádza medzi 11 % 

krajinami EÚ s najnižším podielom tohto sektora na celkovom HDP.  

Najvýznamnejšími spoločnosťami sú I.D.C. Holding, a.s. a Heineken Slovensko, a.s., ktoré spolu tvoria 

9 % celkového HDP v sektore. Top 10 spoločností tvorí približne 29 % HDP v sektore. Podiel 

jednotlivých divízií patriacich do tohto sektora na celkovom HDP sektora: 10 Výroba potravín (81 %), 

11 Výroba nápojov (19 %), 12 Výroba tabakových výrobkov (0 %).  

Sektor má dominantné zastúpenie predovšetkým v Nitrianskom kraji, kde tvorí približne 4 % krajského 

HDP a v Prešovskom kraji s podielom daného sektora na úrovni 4 %. Tieto dva kraje tvoria spolu 36 % 

celkového HDP sektora v SR.  

Na základe dlhodobých vývojových tendencií očakávame v najbližších 10 rokoch mierny rast pridanej 

hodnoty v sektore, avšak podiel na celkovom HDP v SR bude výrazne klesať.  



 
 
 
 
Vývoj HDP v sektore potravinárstvo v mil. EUR a podiel sektora na celkovom HDP v období 2001 - 2020 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 1 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 2 



 
 
 
 
Najvyšší príspevok (41 %) k HDP sektora majú podniky so 100-499 zamestnancami. Príspevok tejto 

kategórie mierne rastie, keď v roku 2010 bol na úrovni 40 %. Daná veľkostná kategória má v sektore 

dominantnejšie postavenie ako v SR, kde tvorí 20 % HDP. Najviac pracujúcich je vo veľkostnej kategórii 

100-499 zamestnancov s podielom 33 % na celkovej zamestnanosti sektora. V roku 2010 bol tento 

podiel na úrovni 14 % a daná veľkostná kategória sa tak z hľadiska pracovných síl stáva významnejšou. 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 3 

V sektore dominujú tuzemské podniky s 91 %-ným zastúpením a 67 %-ným podielom na 

zamestnanosti sektora. V sektore pracuje väčšia časť zamestnancov v zahraničných podnikoch ako 

v slovenských podnikoch.  V porovnaní s rokom 2015, podiel zahraničných podnikov v sektore vzrástol 

o 0,3 p. b. a záujem zahraničných investorov rastie.  

Zahraničné spoločnosti pre svojich zamestnancov ponúkajú o 34 % vyššie mzdy (1 258 EUR) ako 

tuzemské a majú vyššiu produktivitu práce o 82 % (34 tis. EUR za rok na pracujúceho). Ich podiel na 

celkovej tvorbe HDP sektora predstavuje 48 %.  



 
 
 
 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 4 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 5 

Za posledných 5 rokov pripadalo na 100 existujúcich podnikateľských subjektov 75 novovzniknutých 

a 16 zaniknutých podnikateľských subjektov. V dlhodobom horizonte dynamika vzniku 

podnikateľských subjektov rastie a rastie aj počet zaniknutých podnikov. V porovnaní so SR sa sektor 

vyznačuje vyššou dynamikou vzniku a nižšou dynamikou zániku podnikateľských subjektov. Prevažnú 

časť vzniknutých podnikateľských subjektov predstavujú spoločnosti s ručením obmedzeným (65 %) a 

zaniknutých podnikateľských subjektov predstavujú fyzické osoby – podnikatelia (73 %). 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 6 

 



 
 
 
 
Najdominantnejšou kategóriou spotrebiteľov produkcie sú domácnosti s 71 % podielom na celkovej 

spotrebe produkcie sektora. Do zahraničia smeruje 17 % produkcie, z toho 34 % je vstupom do 

ďalšieho výrobného procesu v zahraničí. Sektor tak produkuje 74 % pre domácu finálnu spotrebu, 11 % 

pre finálnu spotrebu v zahraničí, 10 % pre domácu medzispotrebu a 6 % pre medzispotrebu v zahraničí. 

Hlavnými spotrebiteľmi produkcie v zahraničí sú Česko, Maďarsko a ostatné krajiny*. 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 7 

* Medzi ostatné krajiny spadajú viaceré väčšie a menšie ekonomiky mimo EÚ. Najväčšími obchodnými 

partnermi SR spomedzi týchto krajín sú: Ukrajina, Vietnam, Srbsko, Malajzia a Egypt. 

Vysvetlivka k 17 % objemu produkcie sektora – zahraničie – v tejto časti uvádzame len 3 krajiny, ktoré 

majú najväčší podiel na objeme produkcie. Neuvádzame zvyšné krajiny, ktorých podiel objemu robí  49 

%. 

Vysvetlivka k 7 % objemu produkcie sektora – iné sektory – v tejto časti uvádzame len 3 sektory, ktoré 

majú najväčší podiel na objeme produkcie. Všetky ostatné sektory tvoria spolu 63 %. 



 
 
 
 
Sektor potravinárstvo má pasívne saldo obchodnej bilancie, to znamená, že vyvážame o 46 % menej 

produktov sektora ako dovážame. Podiel vývozu sektora na celkovom vývoze zo SR predstavuje 2,6 %, 

pričom od roku 2010 tento podiel klesol o 1 p. b. Dovoz produktov sektora predstavuje 4,9 % 

z celkového dovozu v SR a tento podiel klesá. Sektor patrí medzi 29 % sektorov s najvyšším vývozom 

a 25 % sektorov s najvyšším dovozom v SR.  

Štruktúra dovozu podľa divízií patriacich do tohto sektora je nasledovná: 10 Výroba potravín (84,6 %), 

11 Výroba nápojov (10,2 %), 12 Výroba tabakových výrobkov (5,2 %).  

Štruktúra vývozu podľa divízií patriacich do tohto sektora je nasledovná: 10 Výroba potravín (89,1 %), 

11 Výroba nápojov (10,6 %), 12 Výroba tabakových výrobkov (0,3 %).  

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 8 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 9 



 
 
 
 
Zamestnanosť sektora potravinárstvo závisí od dopytu po tovaroch a službách nielen tohto sektora, ale 

aj zahraničia a ostatných sektorov. Pokles finálneho zahraničného dopytu po tuzemských produktoch 

sektora o 10 % spôsobí pokles zamestnanosti v sektore o 1,1 %, čo predstavuje pokles približne o 500 

zamestnancov. Poklesom dopytu sú však nepriamo ovplyvnené aj subdodávateľské sektory, 

predovšetkým sektory obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch a poľnohospodárstvo, 

veterinárstvo a rybolov.  

Graf vyjadruje pokles zamestnanosti v súvislosti s poklesom finálneho dopytu v zahraničí. To znamená 

pokles súvisiaci s poklesom dopytu po finálnych tovaroch a službách. Zahraničie však dopytuje 

produkty sektora aj na medzispotrebu, teda ako vstupy do ďalšej výroby. Ak aj táto klesne o 10 %, tak 

to bude znamenať pokles zamestnanosti o ďalších 200 zamestnancov v sektore (o ďalšie 0,5 %). 

V hypotetickom scenári, ak by zahraničný dopyt po produkcii sektora klesol úplne na nulu, tak by to 

znamenalo pokles zamestnanosti o 7,2 tisíc osôb (5,1 tisíc v dôsledku poklesu finálneho dopytu 

a 2,1 tisíc v dôsledku poklesu dopytu po tovaroch a službách, ktoré sú vstupom pre ďalšiu výrobu).  

Vo všeobecnosti patrí potravinárstvo medzi sektory s priemerným vplyvom zahraničia na 

zamestnanosť. 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 10 

Pomer pridanej hodnoty a medzispotreby celkového objemu produkcie sektora potravinárstvo je 

27 % a 73 %. Hlavnými subdodávateľmi sektora sú sektory poľnohospodárstvo, veterinárstvo a 



 
 
 
 
rybolov, obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch a potravinárstvo, ktoré spolu tvoria 63 % 

medzispotreby. 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 11 

 

Podniky v sektore potravinárstvo mali v roku 2019 celkové tržby vo výške 4 718,4 mil. EUR, 

podnikateľské subjekty (vrátane fyzických osôb – podnikateľov) mali v priemere 748,7 tis. EUR tržieb. 

V porovnaní s ostatnými sektormi majú podniky v sektore pomerne vysoké tržby. Najvyššie tržby majú 

(v prepočte na podnik) podniky s 500-999 zamestnancami, ktoré majú priemerné tržby na úrovni 

takmer 94 888 tis. EUR. Najvyššie priemerné tržby mali podniky v divízii 10 Výroba potravín (v priemere 

786 tis. EUR na podnik). 



 
 
 
 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 12 

Potravinárstvo patrí medzi 38 % sektorov s najvyššími ziskami na podnik a 42 % sektorov s najnižšími 

ziskami na zamestnanca. Na jedno euro tržieb podniku v tomto sektore pripadá 0,15 EUR zisku, t. j.  

jedná sa o sektor s podpriemernou rentabilitou tržieb. Najziskovejšie sú veľké podniky, ktoré 

vyprodukujú v priemere 3 mil. EUR zisku ročne a na jedného zamestnanca pripadá 5,3 tis. EUR zisku. 

Nie všetky podniky v sektore končia v zelených číslach. Približne 45 % podnikov v sektore ukončilo svoje 

hospodárenie v roku 2019 so stratou. V roku 2015 bolo takýchto podnikov 49 %, ich podiel teda klesá. 

Najvyšší podiel stratových podnikov je vo veľkostnej kategórii bez zamestnancov, kde stratu vykazuje 

62 % podnikov.  



 
 
 
 
Podniky majú v priemere bankové úvery na úrovni 11,9 tis. EUR na zamestnanca a 306,8 tis. EUR na 

podnik. Potravinárstvo tak patrí medzi 33 % najzadlženejších sektorov v SR. Z hľadiska likvidných 

finančných aktív majú podniky v sektore v priemere na účtoch v bankách 122,9 tis. EUR (4,7 tis. EUR na 

zamestnanca) a v hotovosti (pokladnici) 31,5 tis. EUR (1,2 tis. EUR na zamestnanca). Celkovo tak sektor 

patrí medzi 25 % sektorov s najnižšími rezervami na jedného zamestnanca.  

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 13 

V sektore potravinárstvo je o 31 % nižšia produktivita práce ako v SR – patrí medzi 25 % sektorov 

s najnižšou produktivitou práce. V horizonte rokov 2010 – 2019 došlo v sektore k nárastu produktivity 

práce o 23 %. Na tomto zvýšení produktivity práce sa podieľalo zvýšenie pridanej hodnoty o 12 % 

a súčasné zvýšenie počtu pracujúcich o 3 %. 1 % podnikov v sektore má vysoko nadpriemernú 

produktivitu a zamestnáva 2 % zamestnancov sektora. Najviac, takmer 81 % podnikov v sektore má 

vysoko podpriemernú produktivitu, jeden zamestnanec v nich vyprodukuje v priemere 11 tis. EUR 

pridanej hodnoty za rok. Tieto podniky zamestnávajú približne 43 % zamestnancov sektora.  



 
 
 
 
Sektor má v SR o 58 % nižšiu produktivitu práce ako v EÚ – patríme medzi 41 % krajín EÚ s najnižšou 

produktivitou práce v tomto sektore. Najvyššia produktivita práce sektora je v krajinách Írsko, 

Holandsko a Belgicko, kde je o 265 % až 615 % vyššia ako v SR.  

Najvyššia produktivita práce je v divízii 11 Výroba nápojov, kde jeden zamestnanec vyprodukuje 

v priemere 39,3 tis. EUR pridanej hodnoty za rok. Naopak, najnižšia produktivita práce je v divízii 

12 Výroba tabakových výrobkov, kde jeden zamestnanec vyprodukuje v priemere 15,3 tis. EUR 

pridanej hodnoty za rok.  

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 14 

Investície a kapitálové zázemie 

Podniky v sektore disponujú priemerným kapitálom na jedného zamestnanca na úrovni 162 tisíc EUR. 

Dlhodobý hmotný majetok z toho tvorí 94,8 %. Z hľadiska špecifických kapitálových položiek tvoria 

28,8 % budovy a stavby, 55,4 % stroje a hnuteľné veci a 1,2 % softvérové vybavenie. Sektor má 

podpriemernú potrebu kapitálu na zamestnanca (o 72% nižšiu ako priemer v SR) a patrí medzi 46 % 

sektorov s najnižšou kapitálovou náročnosťou produkcie. Keďže objem kapitálu na zamestnanca rastie, 

rastie aj jeho dôležitosť v produkčných procesoch. Tento rast je menej výrazný ako v hospodárstve SR 

a je nižší ako v 86 % sektorov.  



 
 
 
 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 15 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 16 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 17 

V roku 2019 investovali podniky v sektore rovnako ako pred piatimi rokmi. Na jedného zamestnanca 

pripadali investície vo výške 7,5 tis. EUR, čo je o 10 % menej ako na národnej úrovni. Sektor tak má 

podpriemernú dynamiku investičnej aktivity. Investície v sektore tvoria 2 % investičnej aktivity v SR. 

93 % investícií smeruje do hmotného majetku. Hlavnou investičnou položkou sú stroje a hnuteľné veci, 

ktoré tvoria 46 % celkových investícií. Oproti roku 2015 klesol ich podiel na investíciách o 22,4 p. b. 



 
 
 
 
Investície do softvéru predstavovali 1,1 % celkových investícií a ich podiel za 5 rokov klesol o 3,2 p. b. V 

roku 2019 najviac investovali podniky v divízii 10 Výroba potravín (74 % z celkových investícií sektora). 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 18 

Podniky v sektore potrebujú na tvorbu jedného eura produkcie v priemere kapitál na úrovni 1,8 EUR 

a 6,86 EUR na tvorbu jedného eura pridanej hodnoty. Klesajúci trend tohto ukazovateľa hovorí 

o klesajúcom podiele kapitálu na výrobnom procese spoločností, ale súčasne hovorí aj o zvyšujúcej sa 

produktivite kapitálu (t.j. jednotka kapitálu v minulosti prinášala menší príspevok k tvorbe pridanej 

hodnoty ako v súčasnosti). Z každého eura realizovanej produkcie používajú spoločnosti na ďalšie 

investície približne 8 centov (8 %) a na každé euro pridanej hodnoty prislúcha približne 32 centov 

nových investícií.  

Sektor má podpriemernú úroveň kapitálu na tvorbu eura pridanej hodnoty, ktorá je o 60 % nižšia ako 

v SR. Patrí medzi 46 % sektorov s najvyššou úrovňou tohto ukazovateľa v SR. Sektor na jednotku 

pridanej hodnoty investuje ročne o 33 % viac je ako priemer SR.  



 
 
 
 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 19 

Návratnosť investícií indikuje ako rýchlo môžu podniky získať späť investované finančné prostriedky, 

respektíve aká je rentabilita investícií. Síce nie je možné priamo identifikovať, aká časť zisku je 

v dôsledku investícií a aká v dôsledku iných faktorov, tento ukazovateľ je však pri identifikácii 

investičného potenciálu kľúčový.  

Návratnosť investícií sektora potravinárstvo je nižšia ako v SR, čo indikuje podpriemernú rentabilitu 

investičnej aktivity sektora. V sektore je tak nižšia motivácia k investíciám ako v SR, keďže ich 

návratnosť je dlhšia. V SR pripadá na 1 EUR investícií 2,07 EUR zisku, v sektore iba 0,69 EUR zisku. 

Návratnosť investícií v sektore rastie pomalšie ako v celej SR, čo môže byť brzdiacim faktorom 

investičnej aktivity v budúcnosti.  

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 20 



 
 
 
 
V roku 2019 investovali podniky v sektore do vedy a výskumu 1,3 mil. EUR. V porovnaní s ostatnými 

sektormi patrí sektor potravinárstvo medzi sektory s podpriemernými investíciami do vedy a výskumu 

a tvorí 0,2 % celkových výdavkov do vedy a výskumu v SR. Priemerné výdavky na vedu a výskum na 

podnik rastú v sektore rýchlejšie ako v SR.  

Pri pohľade na investovanie do vedy a výskumu na úrovni zamestnanca možno vidieť výrazný rozdiel 

medzi sektorom potravinárstvo a národnou úrovňou výdavkov. V sektore na jedného zamestnanca 

pripadá na vedu a výskum 38 EUR výdavkov. Nemenej dôležité sú výdavky na inovácie. Sektor investuje 

do inovácií v priemere 28,9 tis. EUR na podnik, čo je 2-krát viac ako je národný priemer. Celkovo sa 

sektor podieľa na celkových výdavkoch do inovácií v SR 3 %-ami.  

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 21 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 22 



 
 
 
 
Kapitál (investície) a práca sú hlavné výrobné faktory, prostredníctvom ktorých sa realizuje produkcia. 

Často sa intuitívne predpokladá, že s rastom podielu kapitálu na výrobe by mala klesať úroveň 

pracovných vstupov a rásť produktivita práce. Zjednodušene, rovnakú úroveň produkcie dokáže 

vyrobiť menšie množstvo pracovníkov. Medzi úrovňou investícií a produktivitou práce by tak za tohto 

predpokladu mala existovať priama závislosť. V sektore potravinárstvo tento vzťah neplatí. Takáto 

závislosť existuje v prípade, že podniky investujú predovšetkým do kapitálu zefektívňujúceho súčasnú 

výrobu (napríklad efektívnejšie stroje, automatizácia procesov a pod.). Pokiaľ však na investičnej 

aktivite prevažujú rozširujúce investície, produktivita práce rásť nemusí.  

S investíciami tiež nemusí rásť produktivita práce v čase výraznej ekonomickej expanzie, keď je 

prítomný rast dopytu po produkcii sektora a sektor sa snaží tento zvýšený dopyt uspokojiť 

prostredníctvom vyššieho počtu pracovníkov. Faktor práce je totiž stále flexibilnejší ako kapitál. 

Pracovníci totiž môžu byť prijatí, keď sú potrební a prepustení keď nie. O investíciách a kapitále to 

neplatí. Investície do kapitálu sú tak pre podnik omnoho rizikovejšie a v skutočnosti je to aj jedným 

z hlavných dôvodov obmedzujúcich rýchlosť technologického pokroku v podnikoch. Tu sa v plnej miere 

prejavuje zákon klesajúcej marginálnej produktivity, kedy každý ďalší pracovník prináša menší 

príspevok do finálneho outputu.  

Podniky sektora potravinárstvo, v ktorých na jedného zamestnanca pripadá nadpriemerný objem 

kapitálu, majú vysoko nadpriemernú produktivitu práce. V podnikoch s nadpriemernými investíciami 

vzrástla produktivita práce o 16 %.  

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 23 



 
 
 
 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 24 

V roku 2016 poskytol štát na podporu konkurencieschopnosti a rozvoja sektora potravinárstvo 

investičnú pomoc vo výške 1,4 mil. EUR. Sektor patrí medzi sektory s najnižšími investičnými stimulmi. 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 51 

Ľudské zdroje 

Z celkového počtu 47 tisíc pracujúcich v sektore tvoria 86 % zamestnanci v podnikoch a 3 % tvoria 

fyzické osoby – podnikatelia. Za posledných 5 rokov sa podiel fyzických osôb – podnikateľov na 

celkovom počte pracovných síl nezmenil. Fyzické osoby – podnikatelia tvoria v SR 13 % pracovnej sily. 

Sektor patrí medzi 38 % sektorov s najnižším podielom fyzických osôb – podnikateľov na celkovom 

počte pracujúcich.  

Štruktúra pracujúcich podľa divízií patriacich do tohto sektora je nasledovná: 10 Výroba potravín 

(88,5 %), 11 Výroba nápojov (11,5 %) a 12 Výroba tabakových výrobkov má podiel na zamestnanosti 

minimálny.  



 
 
 
 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 25 

Pohľad podľa odvetví 

V súčasnosti pracuje v sektore o 27 % menej osôb ako pred 20 rokmi. Na celkovej zamestnanosti v SR 

sa sektor podieľa 2 %. Tento podiel od roku 2001 klesol o 1 p. b. Priemerný medziročný pokles 

zamestnanosti v sektore je na úrovni 2 %. Najvyšší medziročný pokles počtu pracujúcich za posledných 

20 rokov zaznamenal sektor v roku 2004 (o 11 %). Do roku 2030 sa očakáva nárast počtu pracovných 

síl. Najväčšími zamestnávateľmi v sektore sú MECOM GROUP s.r.o., I.D.C. Holding, a.s. a HYZA, a.s., 

ktorí zamestnávajú 7 % zamestnancov sektora.  

Pohľad podľa sektorových zamestnaní  

Úroveň počtu pracujúcich vo veľkej miere závisí aj od toho, ako sektor definujeme. Graf vyjadruje vývoj 

počtu pracujúcich pri definovaní sektora podľa prevažujúcej ekonomickej činnosti. V metodickej časti 

sú vymedzené odvetvia patriace do sektora. Sektor však môžeme definovať aj podľa typických 

sektorových zamestnaní. V takomto prípade je celkový počet pracujúcich v sektore na úrovni 

32 tisíc osôb, čo je o 32 % menej ako pri odvetvovej agregácii a ich počet od roku 2015 vzrástol o 6 %.

        

            

  .  



 
 
 
 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 26 

V sektore mierne prevažujú muži. Ich podiel rastie, z 49,7 % v roku 2015 na súčasných 50,5 %. Sektor 

patrí medzi 38 % sektorov s najnižším podielom mužov. Pri definícii sektora podľa sektorových 

zamestnaní je rodová situácia mierne odlišná. Dominancia mužov je nižšia, a to na úrovni 38 %. 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 27 

V sektore pracuje na skrátený úväzok približne 3,4 % zamestnancov, čo je podpriemerná úroveň 

v porovnaní so SR. Na skrátený úväzok pracujú predovšetkým osoby vo veku 45 – 54 rokov, ktoré tvoria 

32 % z celkového počtu pracujúcich na skrátený úväzok v sektore. Pri definícii sektora podľa 

sektorových zamestnaní je podiel pracujúcich na skrátený úväzok na úrovni 8,1 %. 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 28 



 
 
 
 
Až 24 % zamestnancov sektora pracuje v Nitrianskom kraji, kde má sektor 4 % podiel na celkovej 

zamestnanosti kraja. Spolu s Prešovským a Bratislavským krajom tvoria 50 % zamestnanosti sektora. 

Sektor potravinárstvo sa najrýchlejšie rozvíja v Prešovskom kraji, kde za posledných 5 rokov vzrástol 

počet zamestnancov o 22 %. Najnižší počet zamestnancov sektora je v Košickom kraji. 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 29 

V sektore dochádza za prácou do iného kraja 26 % zamestnancov, najčastejšie do Bratislavského kraja 

a Prešovského kraja, pričom za posledných 5 rokov rástol podiel dochádzajúcich zamestnancov do 

týchto krajov. Sektor patrí medzi 46 % sektorov s najnižšou mobilitou. V Nitrianskom kraji, ktorý 

zamestnáva najväčší počet zamestnancov sektora, je 19 % zamestnaných osôb z iného kraja. Pracovné 

sily pre sektor najčastejšie dochádzajú z Banskobystrického kraja a tvoria 25 % všetkých 

dochádzajúcich zamestnancov v sektore. 



 
 
 
 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 30 

Z hľadiska veku zamestnancov patrí sektor medzi mladšie sektory. Vyšší priemerný vek majú 

zamestnanci v 54 % sektorov. Priemerný vek zamestnancov v sektore je o 1 rok vyšší ako v SR. V celej 

SR má 24 % zamestnancov 55 a viac rokov, v sektore je ich podiel na úrovni 23 %. Ak sektor definujeme 

podľa sektorových zamestnaní, priemerný vek zamestnancov je taktiež na úrovni 45 rokov. 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 31 



 
 
 
 
V sektore je podpriemerný podiel pracovných miest s potrebou vysokej kvalifikácie. Z celkového počtu 

pracovných miest v sektore tvoria 7 % manažérske pozície a pozície pre špecialistov. Ich podiel za 

posledných 10 rokov klesol o 1 p. b. Najviac zamestnancov pracuje v hlavných triedach zamestnaní 

8 Operátori a montéri strojov a zariadení a 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, ktoré spolu majú 

51 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti sektora. Pri porovnaní s rokom 2010 sa najvýraznejšie zvýšil 

počet zamestnancov v hlavnej triede zamestnaní 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, kde bol 

zaznamenaný nárast o 116 %. Najvýraznejší pokles v počte zamestnancov zaznamenáva hlavná trieda 

zamestnaní 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, kde za posledných 10 rokov klesol počet 

zamestnancov o 14 %.  

Ak sektor definujeme podľa špecifických zamestnaní, podiel pracovných miest s vysokou kvalifikáciou 

dosahuje 5 %. Dominujúcimi hlavnými triedami zamestnaní sú 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 

a 8 Operátori a montéri strojov a zariadení s 35 % a 32 % podielom na zamestnanosti sektora.  

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 32 

 



 
 
 
 
Podiel vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov v sektore klesá. Za 8 rokov klesol ich podiel o takmer 

3 p. b. na súčasných 18 %. Sektor tak patrí medzi 17 % sektorov s najnižším podielom vysokoškolsky 

vzdelaných zamestnancov, resp. najvyšším podielom stredoškolsky vzdelaných zamestnancov. Sektor 

zamestnáva 0,9 % všetkých vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov v SR a 2,5 % všetkých 

stredoškolských. Pri definícii sektora podľa sektorových zamestnaní má vysokoškolské vzdelanie 7 % 

zamestnancov sektora. 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 33 

V roku 2019 v sektore potravinárstvo vystúpilo z pracovného pomeru 16 % zamestnancov, čo 

predstavuje približne 7 tisíc zamestnancov. V roku 2019 nastúpilo do pracovného pomeru 18 % 

zamestnancov, čo v absolútnych číslach predstavuje približne 8 tisíc zamestnancov. V období rokov 

2012 – 2019 možno vidieť pomerne rastúcu fluktuáciu zamestnancov. Podiel vystupujúcich aj podiel 

nastupujúcich zamestnancov v sektore je vyšší než na národnej úrovni. Sektor je tak charakteristický 

nadpriemernou fluktuáciou pracovných síl. 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 34 



 
 
 
 
Podiel pracujúcich v odbore vzdelania zo zamestnancov v sektore je pod úrovňou priemeru v SR. Je 

potrebné mať na pamäti, že podiel pracujúcich v odbore vzdelania na úrovni sektora ovplyvňuje 

viacero faktorov a nemusí mať priamy súvis s tým, ako zaujímavý je sektor pre absolventov 

korešpondujúcich odborov.  

V sektore klesá podiel pracujúcich v odbore vzdelania. V súčasnosti približne 30 % zamestnancov 

sektora vyštudovalo optimálny odbor vzdelania k vykonávanému zamestnaniu. Pri vysokoškolských 

zamestnancoch v sektore je to 32 % a stredoškolských 30 %. Z hľadiska sektorovo špecifických 

zamestnaní vykonáva približne 26 % zamestnancov prácu, na ktorú sa aj počas štúdia pripravovali.  

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 35 

V sektore pracuje približne 9 % zamestnancov na pozícii, na ktorú je postačujúce nižšie vzdelanie 

a tento podiel stagnuje. V sektore je menej podkvalifikovaných ako nadkvalifikovaných zamestnancov. 

V porovnaní s úrovňou nadkvalifikácie a podkvalifikácie v SR možno sektor považovať za oblasť 

s pomerne nízkym podielom zamestnancov s neadekvátnym stupňom vzdelania. V prípade zamestnaní 

špecifických pre tento sektor má 7 % zamestnancov vyššie vzdelanie ako je vyžadované na výkon práce. 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 36 



 
 
 
 
Vo všeobecnosti nie je jednoduché jednoznačne identifikovať absolventov prislúchajúcich k sektoru. 

Priradiť odbory vzdelania k ekonomickým činnostiam totiž nie je možné. Odbory vzdelania je možné 

priradiť jedine k sektorovým zamestnaniam. Tieto odbory však často pripravujú aj absolventov pre 

zamestnania, ktoré sú súčasťou iných sektorov. Počet absolventov tak v skutočnosti vyjadruje celkovú 

ponuku absolventov na trhu práce k sektorovo špecifickým zamestnaniam, to však neznamená, že 

optimálne sa títo absolventi uplatnia len v sektore potravinárstvo.  

V roku 2020 prišlo na trh práce 3,3 tisíc absolventov z korešpondujúcich odborov vzdelania 

k sektorovým zamestnaniam a 9 % z nich odišlo za prácou do zahraničia.  

V sektore nie je výrazný únik mozgov do zahraničia. Celkovo v SR 9 % absolventov odišlo do zahraničia.  

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 37 

Mzdy v sektore sú pod úrovňou SR. Priemerná hrubá mesačná mzda v sektore je o 16 % nižšia ako 

priemer v SR a mediánová mzda o 12 % nižšia ako v SR. Vo všeobecnosti patrí sektor medzi 17 % 

sektorov s najnižšími mzdami v SR.  

Za uplynulých 10 rokov vzrástli mzdy o 46 %, čo predstavuje 4 %-ný priemerný medziročný rast. Rast 

miezd v sektore tak vykazuje nižšiu dynamiku ako v podmienkach SR. V zahraničných spoločnostiach 

v sektore sú mzdy o 34 % vyššie ako v tuzemských.  

Najvyššia priemerná hrubá mesačná mzda je v divízii 11 Výroba nápojov (1 181 EUR). Naopak, najnižšia 

priemerná hrubá mesačná mzda je v divízii 12 Výroba tabakových výrobkov (929 EUR).  

Z hľadiska sektorových zamestnaní je priemerná mzda mierne nižšia, na úrovni 1 000 EUR.  



 
 
 
 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 38 

Približne 19 %-ám zamestnancov v sektore povaha práce umožňuje pracovať z domu. V porovnaní 

s celonárodným podielom ide o pomerne nízky podiel. Z hľadiska sektorových zamestnaní je tento 

podiel nižší, na úrovni 4 %. 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 39 

Ak klesne finálny dopyt po tovaroch a službách sektora o 10 %, zamestnanosť v sektore klesne približne 

o 3,8 tisíc osôb, t. j. o 8 %. V ostatných sektoroch by tento pokles dopytu vyvolal pokles zamestnanosti 

o 0,2 %, predovšetkým v sektoroch ako poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov a obchod, 

marketing, gastronómia a cestovný ruch, ktoré sú hlavnými dodávateľmi tovarov a služieb pre tento 

sektor. Sektor patrí medzi sektory s najvyššou citlivosťou na zmenu finálneho dopytu. 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 40 

 



 
 
 
 
V sektore je priemerný podiel agentúrnych zamestnancov. Približne 0,1 % zamestnancov sektora je 

zamestnaných cez pracovnú agentúru a sektor zamestnáva minimum všetkých agentúrnych 

zamestnancov v SR. Celkovo v SR pracuje cez agentúru 1 % zamestnancov. 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 41 

Celková dodatočná potreba v sektore bude v období rokov 2021 – 2025 na úrovni približne 4,5 tisíc 

osôb. Dodatočná potreba v tomto sektore bude na úrovni 10 % súčasného počtu pracujúcich, t. j. 

približne ku každému desiatemu pracujúcemu bude potrebné doplniť ďalšiu osobu. Pri analýze 

dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať 

dodatočné pracovné príležitosti. V období rokov 2021 – 2025 bude na tvorbe dodatočných pracovných 

príležitostí dominovať náhrada pracovných síl, ktorá bude tvoriť v priemere 87 % celkovej dodatočnej 

potreby. V sektore potravinárstvo tak vznikne ročne v priemere 800 pracovných príležitostí v dôsledku 

náhrady pracovných síl.  

Štruktúra dodatočných potrieb pracovných síl sektora v najbližších 5 rokoch podľa divízií ekonomických 

činností SK NACE Rev. 2 je nasledovná: 89,2 % pracovných príležitostí vznikne v divízii 10 Výroba 

potravín, 10,8 % v divízii 11 Výroba nápojov a v divízii 12 Výroba tabakových výrobkov je dodatočná 

potreba minimálna.  

Vyššie uvedené hodnoty vyjadrujú potreby trhu práce z pohľadu sektorových zamestnaní. Ak sa však 

pozrieme na sektor z hľadiska spoločností a odvetví patriacich do sektora, celková dodatočná potreba 

pracovných síl v období 2021 – 2025 bude vyššia, na úrovni 6,3 tisíc osôb, z ktorých bude 78 % tvoriť 

náhrada pracovných síl.  



 
 
 
 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 42 

V období rokov 2021 – 2025 príde na trh práce 14,8 tisíc absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí 

ukončia štúdium v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných pre výkon zamestnaní v tomto 

sektore a nebudú pokračovať v štúdiu. Približne 48 % z prichádzajúcich absolventov budú tvoriť 

absolventi stredných škôl, podiel absolventov vysokých škôl bude na úrovni 52 %. V dlhšom horizonte, 

v nasledujúcich 10 rokoch sa očakáva nárast počtu stredoškolských absolventov. 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 43 

Z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce pre sektor potravinárstvo sa 4 % uplatňuje 

v tomto sektore a zvyšných 96 % si nachádza zamestnanie v iných sektoroch (definované podľa 

sektorových zamestnaní). Pri stredoškolských absolventoch sa uplatňuje v sektore 7 % a pri 

vysokoškolských absolventoch 1 %. Hlavnými sektormi (mimo tohto sektora) využívajúcimi 

absolventov pre sektor potravinárstvo sú pri vysokoškolákoch administratíva, ekonomika, manažment 



 
 
 
 
(38 %) a verejné služby a správa (12 %) a stredoškolákoch obchod, marketing, gastronómia a cestovný 

ruch (33 %) a automobilový priemysel a strojárstvo (15 %).  

 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 44 



 
 
 
 
V najbližších 5 rokoch bude v sektorových zamestnaniach potrebných celkovo 5 tis. osôb, pričom 

sa očakáva príchod 15 tis. absolventov. Približne 96 % absolventov si však nachádza uplatnenie v iných 

sektoroch. V sektore potravinárstvo sa tak do roku 2025 očakáva nedostatok absolventov na úrovni 

približne 4 tisíc osôb.  

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 45 

Najvýraznejší pokles počtu zamestnancov v sektore zaznamenáva 8160014 Operátor zariadenia na 

výrobu nealkoholických nápojov. V danom zamestnaní klesol počet zamestnancov za ostatných 

7 rokov približne o 1,2 tisíc osôb, čo predstavuje pokles o 73 %. Najväčšie úbytky počtu zamestnancov 

sa v tomto sektore prejavili v nízko kvalifikovaných zamestnaniach z hlavnej triedy zamestnaní 

8 Operátori a montéri strojov a zariadení. 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 46 



 
 
 
 
Najväčší nárast počtu zamestnancov v sektore potravinárstvo zaznamenávajú nízkokvalifikované 

zamestnania. V zamestnaní 9329001 Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe bol za posledných 

7 rokov zaznamenaný nárast o 115 %, resp. o 2,1 tisíc osôb. 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 47 

Sektor potravinárstvo patrí medzi sektory s vyšším potenciálom automatizácie. V najbližších 20tich 

rokoch sa očakáva, že technológiami bude možné nahradiť približne 78 % pracovných procesov, ktoré 

v súčasnosti vykonávajú zamestnanci. Ak to premietneme na súčasný počet zamestnancov v sektore, 

substituovaných by mohlo byť až 23,9 tisíc zamestnancov. Z toho budú prevažnú časť tvoriť 

zamestnanci na pracovných pozíciách 9329001 Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe a 7512001 

Pekár.  

Približne 68 % zamestnancov v sektore vykonáva prácu, ktorú možno charakterizovať vysokým 

potenciálom automatizácie. V porovnaní s ostatnými sektormi a s celonárodným podielom (49 %), ide 

o pomerne vysoký podiel.  



 
 
 
 
Pri analýze potenciálu automatizácie vnútropodnikových procesov v dôsledku technologického 

pokroku (robotizácia, umelá inteligencia, digitalizácia a pod.) je potrebné vždy mať na pamäti aj 

základné ekonomické zákony. To, že nejaká časť procesu môže byť nahradená technológiou ešte 

neznamená, že aj bude.  

Podnik sa aj v čase technologického pokroku rozhoduje na základe zisku, teda rozdielu medzi výnosmi 

a nákladmi. Pri uvažovaní o implementovaní špecifickej technológie do výrobného procesu sa snaží 

podnik ovplyvňovať nákladovú položku. Pokiaľ náklady na technológiu (investičné a prevádzkové) sú 

vyššie ako náklady na ľudskú prácu, tak pre podnik nemusí byť implementácia technológie rentabilná. 

Samozrejme, do tohto rozhodovania vstupujú aj ďalšie faktory, ako flexibilita kapitálu a ľudskej práce 

(ako operatívne môžeme meniť parametre procesu), alebo strategické zámery spoločností. Kapitálová 

investícia je totiž často investíciou s dlhodobou návratnosťou a pre podniky tak vždy nesie aj určitú 

dávku rizika. Niekedy sa podnikom, predovšetkým bez dlhodobých strategických zámerov, alebo bez 

plnej moci nad svojou budúcnosťou (produkujú vo veľkej miere pre ostatné sektory a nie pre finálnych 

spotrebiteľov) neoplatí podstúpiť investíciu, ktorá vo vzdialenejšej budúcnosti prinesie zefektívnenie 

výroby na úkor súčasných ziskov.  

Tiež je potrebné si uvedomiť, že hlavnou nákladovou položkou ľudskej práce sú mzdy a tie sú zas 

výslednicou dopytu a ponuky na trhu práce. Pokiaľ podniky začnú implementovať technológie 

substituujúce ľudskú prácu vo väčšom rozsahu a súčasne nebude vytváraný dopyt po týchto 

pracovníkoch inde (v hospodárstve SR), tak bude súčasne klesať mzda, za ktorú sú tieto osoby ochotné 

pracovať. To vyústi do opätovného spomalenia implementácie technológií, keďže ľudská práca 

sa stane pre podnik rentabilnejšou ako bola pred implementáciou technológií. Tento prirodzený trhový 

princíp a zisková motivácia podnikov bude v skutočnosti brániť tomu, aby automatizácia a robotizácia 

mali extrémny nárazový vplyv na trh práce a zamestnancov.  

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 48 



 
 
 
 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 49 

 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 50 

Najviac zamestnancov v sektore potravinárstvo malo v roku 2020 vyštudovaný odbor vzdelania 6317 

Obchodná akadémia (úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené 

maturitou)). V školskom roku 2020/2021 v tomto odbore študovalo 10 642 žiakov denného štúdia. V SR 

príde v období rokov 2021 – 2025 na trh práce celkovo 4 527 – 5 527 absolventov denného štúdia 

z tohto odboru vzdelania, pričom približne 1,6 % absolventov sa uplatňuje v spoločnostiach sektora 

potravinárstvo. Druhým najpočetnejším odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 

7902 Gymnázium (úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na gymnáziu ukončené maturitou)). V 

období rokov 2021 – 2025 príde na trh práce celkovo 28 072 – 30 072 absolventov denného štúdia 

z tohto odboru vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 1,5 % z nich sa uplatní v tomto sektore. 

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore potravinárstvo sa v najbližších 5 rokoch očakáva 

v zamestnaní 9329001 Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe, ktoré je špecifickým zamestnaním 

pre tento sektor. Sektor potravinárstvo bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 441 – 

541 osôb v tomto zamestnaní, 68,6 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných 



 
 
 
 
síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku. Spomedzi 

sektorovo špecifických zamestnaní sa vysoká dodatočná potreba očakáva v zamestnaní 7512001 Pekár, 

a to 388 – 488 osôb. Celkovo v SR v tomto zamestnaní bude dodatočne potrebných 663 – 763 osôb.  

Najviac, približne 1 tis. osôb bude v sektore potravinárstvo potrebných v zhluku zamestnaní 

PRACOVNÍCI V POTRAVINÁRSTVE A V KONTROLE KVALITY POTRAVÍN (SŠ). Popritom príde do roku 2025 

na trh práce približne 1,4 tisíc absolventov, ktorí ukončia štúdium v niektorom z korešpondujúcich 

odborov vzdelania vhodných pre výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. 

Z absolventov prichádzajúcich na trh práce sa v sektore uplatňuje približne 7 %, v sektore sa tak 

do roku 2025 v tomto zhluku očakáva nedostatok absolventov.  



 
 
 
 

Kód a názov odboru 
vzdelania 

Stupeň vzdelania 

Počet 
žiakov/študentov  

v odbore v 
školskom roku 

2020/2021 

Počet absolventov 
prichádzajúcich  

na trh práce v SR  
v rokoch  

2021 – 2025 

Podiel absolventov 
pracujúcich  

v sektore v roku 
2020 

z celkového počtu 
absolventov 

odboru 

Podiel 
zamestnaných  

s absolvovaným 
odborom vzdelania 
z celkového počtu 

zamestnaných  
v sektore v roku 

2020 

6317 Obchodná 
akadémia 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium 
na strednej odbornej škole ukončené 
maturitou) 

10 642 4 527 - 5 527 1,6% 5,8% 

7902 Gymnázium 
úplné stredné všeobecné vzdelanie 
(štúdium na gymnáziu ukončené maturitou) 

69 093 28 072 - 30 072 1,5% 5,4% 

4210 Agropodnikanie 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium 
na strednej odbornej škole ukončené 
maturitou) 

1 185 852 - 952 5,2% 2,8% 

2964 Cukrár 
stredné odborné vzdelanie získané na 
odborných učilištiach a SOŠ (vyučenie) 

876 902 - 1002 7,4% 2,8% 

3152 Krajčír 
stredné odborné vzdelanie získané na 
odborných učilištiach a SOŠ (vyučenie) 

191 127 - 227 2,9% 2,7% 

2962 Pekár 
stredné odborné vzdelanie získané na 
odborných učilištiach a SOŠ (vyučenie) 

33 0 - 63 22,6% 2,7% 



 
 
 
 

6421 Spoločné 
stravovanie 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium 
na strednej odbornej škole ukončené 
maturitou; bývalé SOU) 

882 2 504 - 2 704 4,4% 2,6% 

2414 Strojárstvo 
úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium 
na strednej odbornej škole ukončené 
maturitou; bývalé SOU) 

524 1 040 - 1 240 2,2% 2,5% 

6352 Obchod 
a podnikanie 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium 
na strednej odbornej škole ukončené 
maturitou) 

697 428 - 528 1,5% 2,1% 

2413 Mechanik strojov 
a zariadení 

úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium 
na strednej odbornej škole ukončené 
maturitou; bývalé SOU) 

1 077 1 083 - 1 283 1,8% 1,9% 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 52 



 
 
 
 

Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v SR v období  
2021 – 2025 

Podiel 
nahradzujúceho 

dopytu v SR  
v období  

2021 – 2025 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v sektore  
v období  

2021 – 2025 

9329001 Pomocný pracovník v potravinárskej 
výrobe 

694 - 794 68,6% 441 - 541 

7512001 Pekár 663 - 763 79,7% 388 - 488 

8332001 Vodič nákladného motorového 
vozidla 

8 697 - 9 697 52,2% 267 - 367 

5249003 Pracovník expedície tovaru 835 - 935 49,1% 250 - 350 

5223001 Predavač v obchodnej prevádzke 7 319 - 8 319 68,0% 202 - 302 

9112000 Upratovačka 10 783 - 12 783 86,9% 184 - 284 

4321001 Pracovník v sklade (skladník) 6 074 - 7 074 41,8% 181 - 281 

8160008 Operátor zariadenia na výrobu kakaa, 
čokolády a cukroviniek 

160 - 260 100,0% 161 - 261 

7511005 Spracovateľ hydiny 152 - 252 84,3% 146 - 246 

7512002 Cukrár 172 - 272 92,3% 133 - 233 

8322002 Vodič dodávky 1 870 - 2 070 43,1% 112 - 212 

8183000 Operátor zariadenia na balenie, 
fľaškovanie a etiketovanie 

233 - 333 64,1% 86 - 186 

7511999 Spracovateľ mäsa a rýb a podobný 
výrobca inde neuvedený 

93 - 193 72,9% 84 - 184 

5153003 Údržbár 4 159 - 4 359 60,2% 77 - 177 

3122001 Majster (supervízor) v potravinárskej 
výrobe 

78 - 178 73,6% 56 - 156 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 53 

 

 



 
 
 
 

Zamestnanie SK ISCO-08 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v SR v období  
2021 – 2025 

Podiel 
nahradzujúceho 

dopytu v SR  
v období  

2021 – 2025 

Dodatočná 
potreba 

pracovných síl  
v sektore  
v období  

2021 – 2025 

9329001 Pomocný pracovník v potravinárskej 
výrobe 

694 - 794 68,6% 441 - 541 

7512001 Pekár 663 - 763 79,7% 388 - 488 

8160008 Operátor zariadenia na výrobu kakaa, 
čokolády a cukroviniek 

160 - 260 100,0% 161 - 261 

7511005 Spracovateľ hydiny 152 - 252 84,3% 146 - 246 

7512002 Cukrár 172 - 272 92,3% 133 - 233 

8183000 Operátor zariadenia na balenie, 
fľaškovanie a etiketovanie 

233 - 333 64,1% 86 - 186 

7511999 Spracovateľ mäsa a rýb a podobný 
výrobca inde neuvedený 

93 - 193 72,9% 84 - 184 

3122001 Majster (supervízor) v potravinárskej 
výrobe 

78 - 178 73,6% 56 - 156 

5223003 Predavač mäsa a rýb 437 - 537 69,7% 49 - 149 

8160004 Operátor zariadenia na výrobu 
mliečnych výrobkov 

46 - 146 100,0% 46 - 146 

7511002 Mäsiar, údenár 197 - 297 75,1% 42 - 142 

8160999 Operátor zariadenia na výrobu 
potravín a podobných výrobkov inde 
neuvedený 

76 - 176 100,0% 22 - 122 

7513002 Výrobca syra a bryndze 36 - 136 83,0% 18 - 118 

7512004 Cestovinár 16 - 116 90,9% 15 - 115 

1321001 Riadiaci pracovník (manažér) v 
potravinárskej výrobe 

25 - 125 87,7% 14 - 114 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 53 



 
 
 
 

 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 54 

 

Kód a názov zamestnania SK ISCO-08 
 

9329001 Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe 

 

8160008 Operátor zariadenia na výrobu kakaa, čokolády a cukroviniek 

 

8160999 Operátor zariadenia na výrobu potravín a podobných výrobkov inde neuvedený 

 

3122001 Majster (supervízor) v potravinárskej výrobe 

 

8160009 Operátor zariadenia na spracovanie kávy a čaju 

 

3142008 Technik údržby v potravinárskej výrobe 

 

7515002 Kvalitár potravín a nápojov 

 

7512004 Cestovinár 

 

3142006 Technológ v potravinárskej výrobe 

 

3142007 Technik kontroly v potravinárskej výrobe 

 



 
 
 
 

8160003 Operátor zariadenia na výrobu rastlinných a živočíšnych olejov a tukov 

 

8160010 Operátor zariadenia na výrobu krmív pre zvieratá 

 

8160002 Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny 

 

7515001 Degustátor potravín a nápojov 

 

  

 
Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 55 

 

Kód a názov odboru vzdelania 
 

2951M Výživa a šport 

 

2982F Potravinárska výroba 

 

2952L Výroba potravín 

 

2940Q Potravinárstvo – hygiena potravín 

 

2940M Potravinárstvo – hygiena potravín 

 

2949M Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín 

 

  

 
Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 55 



 
 
 
 
Prílohy 

Kľúčové ukazovatele sektora v kontexte ostatných sektorov 

HDP podľa sektorov v mil. EUR 

 

Úroveň importu podľa sektorov v mld. EUR 

 

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

Ťažba a úprava surovín, geológia

Celulózopapierenský a polygrafický priemysel

Textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály

Hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

Voda, odpad a životné prostredie

Kultúra a vydavateľstvo

Remeslá a osobné služby

Potravinárstvo

Elektrotechnika

Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Chémia a farmácia

Energetika, plyn, elektrina

Zdravotníctvo, sociálne služby

Informačné technológie a telekomunikácie

Administratíva, ekonomika, manažment

Vzdelávanie, výchova a šport

Doprava, logistika, poštové služby

Verejné služby a správa

Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Automobilový priemysel a strojárstvo

Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch

Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo

Mil. EUR

0 5 10 15 20 25 30

Zdravotníctvo, sociálne služby

Administratíva, ekonomika, manažment

Verejné služby a správa

Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo

Informačné technológie a telekomunikácie

Doprava, logistika, poštové služby

Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch

Remeslá a osobné služby

Vzdelávanie, výchova a šport

Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Kultúra a vydavateľstvo

Voda, odpad a životné prostredie

Energetika, plyn, elektrina

Celulózopapierenský a polygrafický priemysel

Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály

Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Potravinárstvo

Hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

Ťažba a úprava surovín, geológia

Chémia a farmácia

Elektrotechnika

Automobilový priemysel a strojárstvo

Mld. EUR



 
 
 
 
Úroveň exportu podľa sektorov v mld. EUR 

 

Celkový objem produkcie jednotlivých sektorov v mil. EUR 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Remeslá a osobné služby

Zdravotníctvo, sociálne služby

Administratíva, ekonomika, manažment

Verejné služby a správa

Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo

Informačné technológie a telekomunikácie

Doprava, logistika, poštové služby

Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch

Vzdelávanie, výchova a šport

Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Kultúra a vydavateľstvo

Ťažba a úprava surovín, geológia

Voda, odpad a životné prostredie

Energetika, plyn, elektrina

Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály

Celulózopapierenský a polygrafický priemysel

Potravinárstvo

Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

Chémia a farmácia

Elektrotechnika

Automobilový priemysel a strojárstvo

Mld. EUR

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000

Remeslá a osobné služby

Ťažba a úprava surovín, geológia

Kultúra a vydavateľstvo

Voda, odpad a životné prostredie

Textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Celulózopapierenský a polygrafický priemysel

Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály

Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Potravinárstvo

Hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

Zdravotníctvo, sociálne služby

Informačné technológie a telekomunikácie

Vzdelávanie, výchova a šport

Administratíva, ekonomika, manažment

Elektrotechnika

Verejné služby a správa

Chémia a farmácia

Energetika, plyn, elektrina

Doprava, logistika, poštové služby

Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo

Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch

Automobilový priemysel a strojárstvo

Mil. EUR



 
 
 
 
Produktivita práce na zamestnanca podľa sektorov v tis. EUR 

 

Hrubá tvorba fixného kapitálu podľa sektorov v mil. EUR 

 

0 20 40 60 80 100 120 140

Textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Remeslá a osobné služby

Vzdelávanie, výchova a šport

Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch

Potravinárstvo

Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Zdravotníctvo, sociálne služby

Hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

Administratíva, ekonomika, manažment

Voda, odpad a životné prostredie

Elektrotechnika

Doprava, logistika, poštové služby

Kultúra a vydavateľstvo

Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Automobilový priemysel a strojárstvo

Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Celulózopapierenský a polygrafický priemysel

Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály

Verejné služby a správa

Chémia a farmácia

Ťažba a úprava surovín, geológia

Informačné technológie a telekomunikácie

Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo

Energetika, plyn, elektrina

Produktivita práce na 1 zamestnanca v tis. EUR

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000

Ťažba a úprava surovín, geológia

Remeslá a osobné služby

Textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály

Kultúra a vydavateľstvo

Hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Celulózopapierenský a polygrafický priemysel

Potravinárstvo

Zdravotníctvo, sociálne služby

Elektrotechnika

Voda, odpad a životné prostredie

Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Administratíva, ekonomika, manažment

Informačné technológie a telekomunikácie

Chémia a farmácia

Vzdelávanie, výchova a šport

Energetika, plyn, elektrina

Doprava, logistika, poštové služby

Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch

Verejné služby a správa

Automobilový priemysel a strojárstvo

Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo

Mil. EUR



 
 
 
 
Počet pracujúcich podľa sektorov v tis. osôb 

 

Podiel zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním podľa sektorov 

 

0 100 200 300 400 500

Ťažba a úprava surovín, geológia

Celulózopapierenský a polygrafický priemysel

Energetika, plyn, elektrina

Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály

Voda, odpad a životné prostredie

Hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

Kultúra a vydavateľstvo

Textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Potravinárstvo

Elektrotechnika

Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Chémia a farmácia

Remeslá a osobné služby

Informačné technológie a telekomunikácie

Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo

Administratíva, ekonomika, manažment

Zdravotníctvo, sociálne služby

Doprava, logistika, poštové služby

Verejné služby a správa

Vzdelávanie, výchova a šport

Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Automobilový priemysel a strojárstvo

Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch

Tis. osôb

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Ťažba a úprava surovín, geológia

Remeslá a osobné služby

Potravinárstvo

Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch

Celulózopapierenský a polygrafický priemysel

Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály

Automobilový priemysel a strojárstvo

Chémia a farmácia

Hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

Doprava, logistika, poštové služby

Elektrotechnika

Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Voda, odpad a životné prostredie

Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Administratíva, ekonomika, manažment

Energetika, plyn, elektrina

Zdravotníctvo, sociálne služby

Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo

Kultúra a vydavateľstvo

Informačné technológie a telekomunikácie

Verejné služby a správa

Vzdelávanie, výchova a šport

Podiel v %



 
 
 
 
Priemerná hrubá mesačná mzda podľa sektorov v EUR 

 

Vymedzenie zdrojov a metodické poznámky  

 

Metodické poznámky k údajom Vnútornej strategickej analýzy  

1 Zdrojom údajov je ŠÚ SR.  

2 Zdrojom údajov je ŠÚ SR a EUROSTAT.  

3 

Zdrojom údajov je Register organizácií, Register účtovných závierok a zamestnanosť podľa 
konceptu ESA2010. Každému podniku je priradená reálna úroveň pridanej hodnoty zo súvahy. 
Pri podnikateľských subjektoch, ktoré nemajú súvahu, je úroveň pridanej hodnoty odhadnutá na 
základe počtu zamestnancov a pridanej hodnoty pripadajúcej na zamestnanca pri podnikoch z 
rovnakej veľkostnej kategórie, rovnakého regiónu a rovnakej oblasti podnikania.  

4 Zdrojom údajov je register organizácií a vlastníctvo podnikov.  

5 
Zdrojom údajov je register organizácií, vlastníctvo podnikov a počet zamestnancov podľa 
konceptu ESA2010.  

6 
Zdrojom údajov je register organizácií, dátum vzniku a zániku spoločností. Údaje sú vrátane 
živnostníkov a podnikateľských subjektov bez zamestnancov.  

7 
Zdrojom údajov sú Národné účty a svetové input-output tabuľky dynamizované na aktuálne 
obdobie.  

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500

Remeslá a osobné služby

Textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Potravinárstvo

Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Voda, odpad a životné prostredie

Vzdelávanie, výchova a šport

Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch

Doprava, logistika, poštové služby

Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Kultúra a vydavateľstvo

Zdravotníctvo, sociálne služby

Elektrotechnika

Celulózopapierenský a polygrafický priemysel

Ťažba a úprava surovín, geológia

Chémia a farmácia

Verejné služby a správa

Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály

Automobilový priemysel a strojárstvo

Administratíva, ekonomika, manažment

Hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo

Energetika, plyn, elektrina

Informačné technológie a telekomunikácie

EUR



 
 
 
 

Metodické poznámky k údajom Vnútornej strategickej analýzy  

8 
Zdrojom údajov je štatistika zahraničného obchodu ŠÚ SR podľa klasifikácie produkcie CPA. 
Jednotlivé produkty sú priradené k divíziám ekonomických činností SK NACE Rev. 2.  

9 
Zdrojom údajov je štatistika zahraničného obchodu ŠÚ SR podľa klasifikácie produkcie CPA. 
Jednotlivé produkty sú priradené k divíziám ekonomických činností SK NACE Rev. 2.  

10 
Zdrojom je medzinárodný input-output model vyvinutý spoločnosťou TREXIMA Bratislava. Pri 
poklese zahraničného dopytu sa uvažuje s poklesom finálneho dopytu.  

11 Zdrojom je medzinárodný input-output model vyvinutý spoločnosťou TREXIMA Bratislava.  

12 
Na makroekonomickej úrovni je zdrojom tržieb ŠÚ SR, na úrovni podnikov je zdrojom register 
účtovných závierok, register organizácií a zamestnanosť ESA2010.  

13 Zdrojom údajov je register účtovných závierok, register organizácií a zamestnanosť ESA2010.  

14 
Zdrojom údajov k pridanej hodnote a počtu pracujúcich sú Národné účty. Produktivita práce je 
počítaná na pracujúceho, nie na zamestnanca.  

15 
Zdrojom údajov na makroúrovni je štatistika majetku ŠÚ SR. Na podnikovej úrovni je zdrojom 
súvaha a register organizácií.  

16 
Zdrojom údajov na makroúrovni je štatistika majetku ŠÚ SR. Na podnikovej úrovni je zdrojom 
súvaha a register organizácií.  

17 
Zdrojom údajov sú Národné účty a rozdelenie na hmotný a nehmotný majetok je realizovaný na 
základe súvah spoločností.  

18 
Zdrojom údajov sú Národné účty. Počty podnikov sú definované podľa registra organizácii. 
Zamestnanosť na základe konceptu ESA2010.  

19 
Jedná sa o odvodené ukazovatele z informácií uvedených v predchádzajúcom texte. Pridaná 
hodnota, produkcia a investície na makroúrovni vychádzajú z Národných účtov.  

20 
Jedná sa o odvodené ukazovatele z informácií uvedených v predchádzajúcom texte. Všetky 
vstupné informácie pochádzajú z účtovných závierok prepojených s registrom organizácií.  

21 Zdrojom údajov je ŠÚ SR.  

22 Zdrojom údajov je ŠÚ SR.  

23 Zdrojom údajov k výpočtom na podnikovej úrovni sú účtovné závierky.  

24 
Ukazovateľ kategorizuje spoločnosti na úrovni sektoru podľa informácií o investíciách za 
posledných 5  rokov na základe účtovných závierok. V týchto spoločnostiach je následne určená 
produktivita práce na základe účtovných závierok a jej vývoj.  

25 
Vyjadruje celkový počet pracujúcich podľa ESA2010. Rozdelenie do kategórií je realizované na 
základe registra organizácii a metodiky TREXIMA Bratislava.  

26 Počet pracujúcich podľa ESA2010.  

27 
Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na 
úroveň zamestnanosti ESA2010.  



 
 
 
 

Metodické poznámky k údajom Vnútornej strategickej analýzy  

28 
Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na 
úroveň zamestnanosti ESA2010.  

29 
Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na 
úroveň zamestnanosti ESA2010.  

30 
Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na 
úroveň zamestnanosti ESA2010.  

31 
Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na 
úroveň zamestnanosti ESA2010.  

32 
Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na 
úroveň zamestnanosti ESA2010.  

33 
Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na 
úroveň zamestnanosti ESA2010.  

34 
Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na 
úroveň zamestnanosti ESA2010.  

35 
Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na 
úroveň zamestnanosti ESA2010 a interné modely TREXIMA Bratislava určujúce optimálnosť 
vykonávanej profesie vzhľadom na vyštudovaný odbor vzdelania.  

36 
Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na 
úroveň zamestnanosti ESA2010.  

37 Zdrojom sú údaje pochádzajúce z CVTI, uplatnenie.sk a modelov TREXIMA Bratislava.  

38 Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04.  

39 
Zdrojom je model spoločnosti TREXIMA Bratislava priraďujúci každému zamestnaniu podiel 
pracujúcich, ktorí môžu pracovať z domu. Tieto informácie sú následne priradené k 
zamestnaniam a z ISCP (MPSVR SR) 1-04 dopočítané na úroveň zamestnanosti ESA2010.  

40 
Zdrojom je medzinárodný input-output model vyvinutý spoločnosťou TREXIMA Bratislava. Pokles 
dopytu vyjadruje pokles finálneho dopytu (vrátane finálneho dopytu zahraničia) po tovaroch a 
službách sektora, ktoré sú produkované v SR.  

41 
Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na 
úroveň zamestnanosti ESA2010.  

42 
Zdrojom je prognostický model potrieb trhu práce spoločnosti TREXIMA Bratislava. Potreby trhu 
práce sú osobitne definované podľa prislúchajúcich divízií SK NACE Rev. 2 k sektoru, ale tiež 
podľa garantovaných zamestnaní sektorovou radou.  

43 
Zdrojom je prognostický model absolventov prichádzajúcich na trh práce spoločnosti TREXIMA 
Bratislava. Absolventov nie je možné jednoznačne priradiť podľa divízií ekonomických činností, 
preto sú identifikovaní podľa garantovaných zamestnaní sektorovou radou.  

44 Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na 
úroveň zamestnanosti ESA2010. Absolventov nie je možné jednoznačne priradiť podľa divízií 



 
 
 
 

Metodické poznámky k údajom Vnútornej strategickej analýzy  

ekonomických činností, preto sú identifikovaní podľa garantovaných zamestnaní sektorovou 
radou.  

45 

Jedná sa o odvodené ukazovatele z predchádzajúcich údajov. Viď. metodické poznámky 42-44. 
Keďže absolventov je možné priradiť k sektorom len podľa zamestnaní, v tejto infografike sa 
nachádzajú všetky údaje podľa sektorových zamestnaní, nie podľa prislúchajúcich ekonomických 
činností.  

46 
Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na 
úroveň zamestnanosti ESA2010.  

47 
Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na 
úroveň zamestnanosti ESA2010.  

48 

Zdrojom je model spoločnosti TREXIMA Bratislava priraďujúci každému zamestnaniu podiel 
pracovných činností, ktoré môžu byť nahradené technológiami v horizonte do roku 2030. Tieto 
údaje sú prepojené s údajmi ISCP (MPSVR SR) 1-04 a dopočítané podľa konceptu ESA2010. 
Finálny  podiel činností potenciálne nahraditeľných technológiami je určený pri každom 
zamestnaní na základe počtu zamestnancov v danom zamestnaní a podielu činností, ktoré môžu 
byť nahradené technológiami. Počet zamestnancov je informatívny údaj vyjadrujúci proporčne o 
koľko zamestnancov sa jedná. Je si však potrebné uvedomiť, že ak časť procesov môže byť 
nahradená strojmi pri danom zamestnancovi, tak to ešte nemusí znamenať, že spoločnosť 
zamestnanca prepustí.  

49 

Zdrojom je model spoločnosti TREXIMA Bratislava priraďujúci každému zamestnaniu podiel 
pracovných činností, ktoré môžu byť nahradené technológiami v horizonte do roku 2030. Tieto 
údaje sú prepojené s údajmi ISCP (MPSVR SR) 1-04 a dopočítané podľa konceptu ESA2010. 
Finálny  podiel činností potenciálne nahraditeľných technológiami je určený pri každom 
zamestnaní na základe počtu zamestnancov v danom zamestnaní a podielu činností, ktoré môžu 
byť nahradené technológiami. Počet zamestnancov je informatívny údaj vyjadrujúci proporčne o 
koľko zamestnancov sa jedná. Je si však potrebné uvedomiť, že ak časť procesov môže byť 
nahradená strojmi pri danom zamestnancovi, tak to ešte nemusí znamenať, že spoločnosť 
zamestnanca prepustí.  

50 

Zdrojom je model spoločnosti TREXIMA Bratislava priraďujúci každému zamestnaniu podiel 
pracovných činností, ktoré môžu byť nahradené technológiami v horizonte do roku 2030. Tieto 
údaje sú prepojené s údajmi ISCP (MPSVR SR) 1-04 a dopočítané podľa konceptu ESA2010. Každý 
zamestnanec je následne priradený do jednej z kategórií podľa toho, koľko percent jeho činností 
môže byť potenciálne nahradených technológiami. Do vysokého rizika sú zahrnutí zamestnanci, 
pri ktorých podiel pracovných činností potenciálne nahraditeľných strojmi je vyšší ako 70 %. Do 
nízkeho rizika patria zamestnanci s hodnotou tohto podielu do 30 %.  

51 Zdrojom údajov je MH SR.  

52 Zdrojom údajov je prognostický model spoločnosti TREXIMA Bratislava.  

53 Zdrojom údajov je prognostický model spoločnosti TREXIMA Bratislava.  

54 Zdrojom údajov je prognostický model spoločnosti TREXIMA Bratislava.  

55 Zdrojom údajov je prognostický model spoločnosti TREXIMA Bratislava.  

 



PRÍLOHA 3

Karty inovácií 



1 

KATEGÓRIA INOVÁCIE: 3D technológie a materiály  

Inovácia: 3D tlač  

Charakteristika: Trojrozmerné (3D) tlačiarne sa už využívajú napr. pre výrobu cukríkov alebo prípravu menu pre 

astronautov (šetrenie priestoru pri vynášaní na obežnú dráhu). Pomocou 3D technológie bude možné vytvoriť 

jedlo z vyhodených potravín, ale sú aj aplikácie, ktoré dokážu napríklad vytlačiť pizzu, čokoládové figúrky alebo 

rôzne pasty. Vedci vyvíjajú 3D tlačiareň potravín, ktorá pomocou softvéru riadeného počítačom dokáže vyrábať 

jedlá varením z jedlých pást, gélov, práškov a tekutých prísad – v prototype, ktorý vyzerá ako elegantný kávovar. 

3D tlačiarne budú vedieť vyrobiť na základe digitálnych receptov množstvo výživných potravín na mieru, premenia 

základné prísady dodávané v mrazených kazetách na nutrične vyvážené jedlá. Na rozdiel od konvenčného pečenia 

a varenia bude 3D tlačiareň schopná variť rôzne ingrediencie pri rôznych teplotách a rôznych dobách trvania, 

všetko pod kontrolou novo vyvíjaného softvéru – softvér dokáže predpovedať, ako bude 3D-tlačený tvar vyzerať 

potom, čo bol varený určitý čas pri nastavenej teplote.  

BUDÚCE KOMPETENCIE 

Odborné vedomosti:   

❖ materiály (PLA – bioplast na báze škrobu, PETG, ABS, NYLON) ich chemické, mechanické a fyzikálne vlastnosti 

❖ vlastnosti potravín

❖ vývojové trendy technologických postupov a nových materiálov

❖ postupy a metódy práce pri 3D skenovaní

❖ 3D tlačiareň, technológie, nastavenie, výplň materiálu

❖ aplikačné softvéry a základy modelovania

Odborné zručnosti: 

❖ používanie rôznych druhov materiálov určených pre 3D tlačiareň

❖ používanie programu na zostavenie modelu objektu (INVENTOR, FUSIO360, Solidworks)

❖ využívanie 3D tlačiarne (technológie, nastavenie, profil tlače – hrúbka steny, výška tlačenej vrstvy)

▪ Špecialista výskumu a

vývoja v potravinárskej

výrobe

▪ Všetci operátori

v potravinárskej výrobe

▪ Všetci výrobcovia v

potravinárstve

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA 



KATEGÓRIA INOVÁCIE: Nové a inovatívne potraviny  

Inovácia: Alternatívne zdroje bielkovín   

Charakteristika: Vzhľadom na ekologické problémy a trvalo udržateľný rozvoj je potrebné hľadať iné alternatívne 

riešenie pri spotrebe bielkovín a preto je nevyhnutné vytvárať iné bielkovinové zdroje. Patria k nim hmyz, 

chrobáky, umelé mäso a iné.   

Chrobáky (hmyz) ako zdroj bielkovín budúcnosti 

Hmyz predstavuje významný potenciál pre riešenie problému s dostatkom bielkovín, najmä pre svoju početnosť a 

pomerne jednoduchú starostlivosť. Má vysokú výživovú hodnotu. Hmyzí proteín je vysoko kvalitný a v porovnaní 

s hovädzím mäsom sú napr. také cvrčky zložené zo 69 % bielkovín, zatiaľ čo bielkoviny pri hovädzom mäse tvoria 

len 29 % hmotnosti. Múka ako hotový produkt obsahuje napr. viac vápnika ako kravské mlieko a viac železa ako 

špenát. Exoskelet hmyzu obsahuje polysacharid chitín, ktorý prirodzene zvyšuje imunitný systém hydiny a 

eliminuje potrebu antibiotík, ktoré vstupujú do potravinového reťazca u ľudí. Bielkoviny z hmyzu vytvárajú tiež 

potenciál pre krmivá.  

BUDÚCE KOMPETENCIE 

Odborné vedomosti:   

❖ entomológia 

❖ základy z biologických a chemických odborov 

❖ potraviny a ich nutričné hodnoty, alergény, GMO 

❖ technológie chovu resp. pestovania a následného spracovania hmyzu pre  

komerčné účely – bielkovinový zdroj stravy 

❖ spôsoby tvorby nutričných hodnôt a celkových výživových údajov pri alternatívnych potravinách 

Odborné zručnosti:   

 

❖ využívanie schopnosti tvorby receptúr                                                                                                                           

❖ využívanie technológií chovu resp. pestovania a spracovania hmyzu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Špecialista výskumu a 

vývoja v potravinárskej 

výrobe  

 

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA 



   

Inovácia: Umelé mäso (vyrobené v laboratórnych podmienkach) ako riešenie problému s mäsom 

Charakteristika: Umelé mäso sa vyrába z kultivovaných živočíšnych svalových buniek, ktoré sa zvieratám 

odoberajú šetrne pomocou biopsie. Tieto bunky sa potom za prítomnosti aminokyselín, cukrov a soli kultivujú v 

tzv. bioreaktore. Počas celého procesu sa nepoužívajú žiadne antibiotiká. Tieto nové mäsové a bielkovinové 

výrobky, známe ako „umelé mäso“, využívajú prelomové technológie určené na riešenie problémov, ktorým čelí 

konvenčný mäsový priemysel. Umelé mäso, in vitro alebo kultivované mäso a mäso z geneticky modifikovaných 

organizmov, nemá v súčasnom prostredí skutočnú kapacitu konkurovať konvenčnej produkcii mäsa. Avšak 

náhrady mäsa vyrobené z rastlinných bielkovín a mykoproteínov sú v súčasnosti najväčšími konkurentmi mäsa a 

získavajú na trhu určité percento.  

BUDÚCE KOMPETENCIE 

Odborné vedomosti:   

❖ základy z biologických a chemických odborov 

❖ potraviny a ich nutričné hodnoty, alergény, GMO 

❖ technológie kultivácie živočíšnych svalových buniek – bielkovinový zdroj stravy 

❖ poznatky o bielkovinových aspektoch kultivovaných živočíšnych svalových bunkách 

Odborné zručnosti:   

❖ kultivácia živočíšnych svalových buniek 

❖ používanie bioreaktora (fermentora) 

❖ aplikovanie biopsie bielkovinových živočíšnych svalových buniek 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Špecialista výskumu a 

vývoja v potravinárskej 

výrobe  

▪ Mäsiar, údenár 

▪ Porážač, vykosťovač 

▪ Spracovateľ hydiny 

▪ Špecialista technológ v 

potravinárskej výrobe 

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA 



KATEGÓRIA INOVÁCIE: Big Data    

Inovácia: Dátová analytika (Big Data) 

Charakteristika: Big Data je termín používaný na opis súboru údajov, ktoré sú rozsiahle a napriek tomu časom 

exponenciálne rastú. Vylepšené služby zákazníkom, lepšia prevádzková efektívnosť, lepšie rozhodovanie sú len niektoré 
výhody Big Data. Práca s dátami vo všeobecnosti v sebe pritom zahŕňa veľmi široký rozsah činností, od jednoduchého 
reportingu až po predikcie s pomocou umelej inteligencie. Dátová analytika je nevyhnutným nástrojom na optimalizáciu a 
automatizáciu výrobných procesov a riadenia logistiky. Využíva IT nástroje ako Microsoft Power BI. Power BI je cloudová 
technológia, ktorá pracuje na základe rôznych vstupov napr. reportov z BW, SAPu, vizualizuje výstupy napr. ak sú 2 
ukazovatele ako zhoda s centrovaním a defekty kvality. Power BI ich zvizualizuje dokopy a ukáže priamu súvislosť, pričom 
zvýrazňuje novú dimenziu, nápomocnú pre ďalšie rozhodovanie. 
 

BUDÚCE KOMPETENCIE 

Odborné vedomosti:   

❖ matematické moduly 

❖ dátová analýza 

❖ princípy, metódy a postupy využívania Big Data 

❖ postupy riadenia výkonnosti dátových úložísk 

❖ nástroje a štatistické databázy v oblasti výskumu, vývoja a inovácií 

 

Odborné zručnosti:   

❖ vyhľadávanie, analyzovanie, usporiadanie a ukladanie dát 

❖ vytváranie a aktualizovanie dát  

❖ vizualizácia dát na analytické, rozhodovacie a riadiace procesy 

❖ prezentácia a argumentácia návrhov riešení vyplývajúcich z matematickej, štatistickej a dátovej analýzy 

❖ tvorba algoritmov a skriptov na spracovanie dát  

❖ orientácia v štatistických dátach 

❖ používanie nástrojov Big Data management (BOM)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Technik kontroly v 

potravinárskej výrobe 

▪ Technik údržby v 

potravinárskej výrobe 

▪ Riadiaci pracovník 

(manažér) v 

potravinárskej výrobe  

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA 



KATEGÓRIA INOVÁCIE: Nové materiály     

Inovácia Biodegradovateľné plasty 

Charakteristika: Bioplast je všeobecné označenie pre biologicky odbúrateľné plasty a/alebo plasty vyrobené z 

obnoviteľných  zdrojov. Biologicky odbúrateľný plast je plast, u ktorého za vhodných podmienok vplyvom 

pôsobenia prírodných mikroorganizmov dôjde k odbúraniu polymérneho reťazca na bežne sa v prírode 

vyskytujúce látky. Plast vyrobený z obnoviteľných surovín  je plast, ktorý je vyrábaný z obnoviteľných zdrojov, 

napr. kukurica, cukrová trstina, sójové boby, a pod. Ďalšou  významnou skupinou plastov, ktoré môžu pozitívne 

prispieť k redukcii uhlíkovej stopy, sú recykláty. Ak sa výrobok z biodegradovateľného plastu dostane do styku so 

zemou, mikroorganizmy ho degradujú ďalej až na oxid uhličitý (alebo metán – bez prístupu vzduchu), vodu a 

biomasu. Z hľadiska biodegradovateľných materiálov z obnoviteľných zdrojov sú akceptovateľné kompostovanie 

(prírodná biodegradácia), využitie génového inžinierstva na manipuláciu organizmov pre praktické veci a prípravu 

užitočných produktov, ako napríklad poskytuje tzv. biela biotechnológia (biotechnologická výroba bioplastov 

PHA). 

BUDÚCE KOMPETENCIE 

Odborné vedomosti:   

❖ kritériá vhodnosti výroby biodegradovateľných plastov z obnoviteľných zdrojov energie 

❖ suroviny na výrobu biodegradovateľných plastov 

❖ proces a technológie biodegradovateľnosti 

❖ základy  z organickej chémie a biochémie 

❖ druhy kompozitov  

❖ vývoj inovovaných bioplastov z prírodných zdrojov pomocou mikroorganizmov (s možnosťou kompostovania, biodegradácie 

a génových techník)  

Odborné zručnosti:   

❖ výroba z inovovaných bioplastov pochádzajúcich z prírodných zdrojov pomocou mikroorganizmov, 

s možnosťou kompostovania, biodegradácie a génových techník  

❖ výroba termoplastických škrobov 

❖ využívanie biodegradovateľných plastov pri výkone povolania 

❖ dodržiavanie technologických postupov pri práci s biodegradovateľnými materiálmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Špecialista výskumu 

a vývoja v 

potravinárskej 

výrobe  

▪ Riadiaci pracovník 

(manažér) v 

potravinárskej 

výrobe    

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA 



KATEGÓRIA INOVÁCIE: Informačná a kybernetická bezpečnosť   

Inovácia: Biometria  

Charakteristika: Biometria je súbor metód určených na identifikáciu alebo verifikáciu osôb podľa jedinečných 
fyzických (fyziologických) znakov alebo zvykových (behaviorálnych) čŕt jedinca. Ide o systémy na identifikáciu 
alebo verifikáciu jedinca na základe odtlačku prsta, obrazu tváre, rozmerov ruky, vlastností dúhovky resp. 
sietnice oka, ale aj podpisu, hlasu či chôdze. Rozsah biometrických aplikácií a súvisiacich služieb bude v 
potravinárstve v budúcom období narastať. Budú sa využívať biometrické snímače, ktoré snímajú príchodové a 
odchodové transakcie prostredníctvom senzora. Biometrické zámky sa používajú ako technológie odtlačkov 
prstov. Bezpečnosť biometrie je na vysokej úrovni a pre používateľov je veľmi pohodlná. Vyžaduje však 
spoľahlivú a najmä fungujúcu kombináciu hardvéru a softvéru. Popularita biometrického bezpečnostného 
riešenia je tak vysoká, že výrobcovia stále hľadajú nové spôsoby, vylepšujú bezpečnosť a zdokonaľujú svoje 
riešenia. 
 

BUDÚCE KOMPETENCIE 

Odborné vedomosti:   

❖ biometrické postupy 

❖ zásady využívania biometrického snímania, čítania a bezpečnostných riešení  

❖ postupy spracovávania a uchovávania dát z biometrie 

❖ vývoj biometrických aplikácií pre zjednodušenie, urýchlenie a kontrolu technologických procesov v 

potravinárstve 

Odborné zručnosti:   

❖ aplikácia biometrie v praxi 

❖ vyvíjanie a zavádzanie biometrických aplikácií na zjednodušenie, urýchlenie a kontrolu 

technologických procesov  

❖ kontrola nových technologických procesov v potravinárstve 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Majster (supervízor) v 

potravinárskej výrobe 

▪ Inšpektor kontroly 

potravín vo výrobe  

▪ Riadiaci pracovník 

(manažér) v 

potravinárskej výrobe  

▪ Technológ  

v potravinárskej výrobe  

▪ Špecialista logistik v 

potravinárskej výrobe 

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA 



KATEGÓRIA INOVÁCIE: Nové a inovatívne potraviny  

Inovácia: Biopotraviny  

Charakteristika: Pri biopotravinách ide o rozširovanie podielu a sortimentu biopotravín, v kontexte stratégie 

biodiverzity. Biodiverzita znižuje zaťaženie životného prostredia a konzumácia potravín z takéhoto prostredia 

menej zaťažuje ľudské telo chemickými látkami (pesticídy, herbicídy a pod). Zároveň je to príležitosť na 

zefektívnenie produkcie biopotravín, príležitosť na rozširovanie pestovania, produkcie a spotreby zdravších 

potravín, prípadne rast exportného potenciálu. 

BUDÚCE KOMPETENCIE 

Odborné vedomosti:   

❖ botanika, zoológia, pedológia, ekológia, environmentalistika a podobné vedné biologické odbory 

❖ oblasť anorganickej a organickej chémie, biochémie 

❖ zloženie potravín, ich makronutrienty, mikronutrienty, nutričné hodnoty 

❖ príslušná legislatíva 

❖ poľnohospodárske a nepoľnohospodárske suroviny 

❖ spôsoby vývoja biopotravín 

❖ vlastnosti surovín a ich vzájomnej interakcie v technológii výroby 

❖ technológie výroby 

Odborné zručnosti:   

❖ príprava a spracovávanie podkladov pre certifikačný audit na biopotraviny 

❖ uplatňovanie pravidiel na tvorbu správnej receptúry (aby spĺňala požiadavky bio výrobku) 

❖ využívanie nových technológií výroby 

❖ adaptovanie receptúry na základe poznatkov z výrobných skúšok 

❖ určovanie pravidiel a ich modifikovanie podľa obalových vlastností a materiálov 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Špecialista výskumu a 

vývoja v potravinárskej 

výrobe 

▪ Špecialista technológ v 

potravinárskej výrobe 

▪ Technológ v 

potravinárskej výrobe 

▪ Inšpektor kontroly 

potravín vo výrobe 

 

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA 



KATEGÓRIA INOVÁCIE: Technológia distribuovaných záznamov a blockchain 

 

Inovácia: Blockchain    

Charakteristika: Blockchain je v informatike špeciálny druh distribuovanej decentralizovanej databázy 
uchovávajúcej neustále sa rozširujúci počet záznamov, ktoré sú chránené proti neoprávnenému zásahu z vonka, 
ako aj zo strany samotných uzlov peer-to-peer siete. Jednotlivé záznamy sú spájané pomocou šifrovania. 
Prostredníctvom QR kódu na výrobku môže zákazník vysledovať pôvod, zloženie a celý distribučný tok potraviny.   

BUDÚCE KOMPETENCIE 

Odborné vedomosti:   

❖ spôsoby počítačového riadenia procesov 

❖ počítačové databázy 

❖ metódy vyhodnocovania technologických parametrov procesu výroby a skladovania ako aj logistických 

procesov 

❖ postupy riešenia pre proces výroby potravín 

 

Odborné zručnosti:   

❖ digitálne zručnosti 

❖ používanie databáz 

❖ využívanie softvéru pre receptúrny manažment 

❖ využívanie dát v rôznych destináciách – interných aj externých 

❖ koordinácia práce s rôznymi sieťami a identifikácia rozdielu medzi centralizovanou, 

decentralizovanou a zdieľanou sieťou 

❖ výroba potravín a kontrola kvality potravín a nápojov 

❖ využívanie dát vo forme grafických a štatistických prehľadov v interných systémoch 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Špecialista výskumu 

a vývoja v 

potravinárskej 

výrobe 

▪ Špecialista logistik v 

potravinárskej 

výrobe 

▪ Kvalitár potravín a 

nápojov 

 

 

 

 

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA 



KATEGÓRIA INOVÁCIE: Automatizácia     

Inovácia: Business Automation  (Automatizácia obchodných procesov) 

Charakteristika: Business automation je automatizácia obchodných procesov, mechanicky sa opakujúcich 

záležitostí (obchod), efektívnejšie vykonávanie backupových operácií. Z pohľadu architektúry ide o technológie 

a prístupy pokrývajúce digitalizáciu a spracovanie vstupov, infraštruktúru pre aplikácie, uskladnenie dát a 

nasadenie nástrojov na riadenie obsahu, či workflow. Rovnako môže byť výsledkom nasadenie portálu na predaj 

produktov, či služieb alebo rozvíjanie vzťahov so zákazníkmi. Riešenia sa môžu prevádzkovať v prostredí 

verejného, privátneho alebo hybridného cloudu.  

BUDÚCE KOMPETENCIE 

Odborné vedomosti:   

❖ spôsoby automatizácie činností 

❖ spôsoby nastavenia a využitia automatizovaných systémov 

❖ metódy automatizácie biznisu 

❖ automatizovaný systém kontroly 

❖ systém prepojenia informácií, procesov a používateľov pre digitálne pracovné toky v priestoroch  

alebo na cloude  

Odborné zručnosti:   

❖ analýza, spracovanie, dokumentovanie a optimalizovanie konkrétnych (nielen) obchodných úloh a  

činností 

❖ prepojenie výstupov na portáli na predaj produktov a služieb 

❖ vytváranie a používanie prepojení viacerých systémov a pritom využívanie výhody jedného prihlásenia 

❖ vytváranie pracovných postupov, ktoré zvyšujú produktivitu, zlepšujú spoluprácu medzi tímami 

❖ aplikácia nových poznatkov o riešení prípadov a dosahovaní lepších obchodných výsledkov 

  

 

▪ Technológ v 

potravinárskej 

výrobe  

▪ Technik kontroly 

potravín 

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA 



 

KATEGÓRIA INOVÁCIE: Nové a inovatívne potraviny  

Inovácia: Clean label  

Charakteristika: Clean label predstavuje nový trend zameraný na zníženie až odstránenie prídavných látok v 

potravinách. Cieľom je použitie len prírodných zložiek potravín tak, aby sa dosiahli požadované nutričné, 

senzorické a technologické vlastnosti finálnych produktov. Ide o kontinuálne znižovanie množstva prídavných 

látok až po ich úplné odstránenie. Vyžaduje si  znalosť zloženia potravín a ich vlastností ako aj  zmenu technológie 

od tradičných agresívnych metód k novým metódam, citlivým na termo a oxilabilné zložky. Tzv. čisté výrobky 

alebo potraviny kitchen cupboard (potraviny, na prípravu ktorých nájdeme suroviny v kuchyni) sú potraviny s 

odstránenými palmovými olejmi, glukózovým sirupom, maltodextrínom, so zníženým množstvom cukru a soli. 

BUDÚCE KOMPETENCIE 

Odborné vedomosti:   

❖ suroviny a obalové materiály (z hľadiska senzorického, nutričného, fyzikálno-chemického,  

mikrobiologického, legislatívneho 

❖ požiadavky a trendy vo výžive 

❖ nutričné hodnoty potravín, optimálne denné nutričné zloženie stravy  

❖ nové potraviny 

❖ vlastnosti surovín v ich vzájomnej interakcii v súvislosti s technológiou výroby 

❖ potravinová bezpečnosť, kontaminanty a prídavné látky 

❖ potravinové normy 

Odborné zručnosti:   

❖ využívanie schopnosti tvorby receptúry 

❖ využívanie nových technologických postupov 

❖ napĺňanie požiadaviek zadávateľa (spotrebiteľa) na clean label 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Špecialista výskumu a vývoja v 

potravinárskej výrobe 

▪ Špecialista technológ v 

potravinárskej výrobe 

▪ Technológ v potravinárskej 

výrobe 

▪ Inšpektor kontroly potravín vo 

výrobe 

 

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA 



 

KATEGÓRIA INOVÁCIE: Digitalizácia    

Inovácia: Digitalizácia, softverizácia  

Charakteristika: Digitalizácia a softverizácia ponúkajú rôzne vyspelé softvérové aplikácie v oblastiach online 

predaja alebo marketingu, CRM systémy, na zlepšenie komunikácie so zákazníkmi, ale aj interne vo firme či inej 

inštitúcii. Digitalizácia prináša vyššiu efektivitu vo všetkých oblastiach – či už ide o výrobné procesy, online predaj 

alebo bežné firemné činnosti, vrátane administratívy. Digitalizácia umožňuje zhromažďovanie a vytváranie 

informácií medzi jednotlivými strojmi rýchlo, efektívne a flexibilne. Zabezpečí extrémne rýchle a presné 

spracovanie aktuálnych dát a všetkých informácií s ušetreným časom. Eliminuje chyby spôsobené ľudským 

faktorom. Poskytuje flexibilný prístup k dokumentom bez obmedzenia. Zároveň je vďaka minimálnej spotrebe 

papiera ekologická. Cieľom digitalizácie je aj optimalizácia výrobných a zásobovacích procesov, zvyšovanie 

efektívnosti výrobných postupov a výkonnosti zariadení, ako aj redukcia prevádzkových nákladov.  

BUDÚCE KOMPETENCIE 

Odborné vedomosti:   

❖ charakter/forma a úložisko dát 

❖ nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia 

❖ digitálne riešenia optimalizácie procesov, odstránenia duplicít a chýb 

❖ metódy ovládania PLC (Programmable logic controller – Programovateľný logický automat) 

❖ spôsoby ovládania jednotlivých komponentov linky 

❖ nástroje pre vizualizáciu dát ako je Power BI, Power Apps 

Odborné zručnosti:   

❖ využívanie nových trendov digitalizácie a softverizácie  

❖ vypracovanie digitálnych riešení/softvéru na zjednodušenie procesov, odstránenie duplicít, chýb 

❖ riadenie rôznych procesov s ohľadom na elimináciu papierovej formy  

❖ kontrola a audit prevádzky počas chodu výroby (aktuálne parametre online v reálnom čase, nie 

oneskorene cez manuálne vkladanie údajov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Všetci operátori 

v potravinárskom 

sektore  

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA 



KATEGÓRIA INOVÁCIE: Drony   

Inovácia: Drony a iná alternatívna doprava 

Charakteristika: Drony umožnili efektívnejší a ekonomickejší plošný zber dát v menších lokalitách. Sú finančne 
prístupné aj menším firmám a fyzickým osobám vykonávajúcim podnikateľskú činnosť. V potravinárstve ich 
možno využiť na mapovanie terénu, mapovanie priestorov výrobných závodov, na vonkajšiu a vnútornú 
kontrolu. Drony majú využitie pre zabezpečenie objektov 24/7. 
 

BUDÚCE KOMPETENCIE 

Odborné vedomosti:   

❖ programovacie jazyky a moduly cloudového riešenia 

❖ smart riešenia pri technologických linkách 

❖ spôsoby programovania pre účely riadenia smart zariadení v potravinárskej výrobe 

❖ matematické modely, postupy, teórie pravdepodobnosti a štatistiky, analýzy štatistických modelov 

Odborné zručnosti:   

❖ digitálne zručnosti 

❖ programovanie, využívanie smart zariadení v potravinárskej výrobe, v skladoch a v nákupnom reťazci 

❖ prepájanie zdieľaných zariadení 

❖ aplikovanie získaných údajov a ich využitie v procese kontroly 

  

▪ Inšpektor kontroly potravín 

vo výrobe  

▪ Riadiaci pracovník (manažér) 

v potravinárskej výrobe  

▪ Špecialista logistik v 

potravinárskej výrobe 

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA 



KATEGÓRIA INOVÁCIE: Nezaradené  

 

Inovácia: Inovácie funkčných vlastností potravín 

Charakteristika: Ide o získavanie a zachovávanie biologicky aktívnych látok z prírodných zdrojov. Inovácie 

aplikujú poznatky vplyvu potravín na ľudské zdravie s cieľom skvalitnenia potravín a zdravia. Až 50 % všetkých 

ochorení je spôsobených nevhodným stravovaním. Hovoríme teda o nesprávnom výbere surovín, nezdravých 

formách tukov, cukrov s nevhodným pomerom,  deficite vitamínov a minerálnych látok, absencii biologicky 

aktívnych látok. Nevhodnou technológiou dochádza k poškodeniu a zničeniu nutričných látok a vo finálnom 

produkte sa často už ani nenachádzajú. Hlavná snaha je nutrične významné látky zachovať, izolovať až 

koncentrovať a vhodnou formou zabezpečiť ich trvalý prísun v potrave v priebehu celej doby trvanlivosti. Na 

to je potrebná komplexná rekonštrukcia a modernizácia technologických liniek a používaných procesov. 

BUDÚCE KOMPETENCIE 

Odborné vedomosti:   

❖ základy biológie, botaniky, anorganickej a organickej chémie, biochémie 

❖ ingrediencie, ich vzájomné ovplyvňovanie v technologických procesoch výroby 

❖ výživa a nutričné hodnoty potravín 

❖ Big 8 nutrienty (sacharidy z toho cukry, tuky z toho nasýtené mastné kyseliny, bielkoviny, vláknina,  

soľ, energetická hodnota)     

Odborné zručnosti:   

❖ využívanie nových trendov v stravovaní  

❖ využívanie potenciálu trendov v prípade potravinových deformácií, anomálií, malnutrícií  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Špecialista výskumu a 

vývoja v potravinárskej 

výrobe 

▪ Špecialista technológ v 

potravinárskej výrobe 

 

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA 



KATEGÓRIA INOVÁCIE: Internet vecí     

Inovácia: Internet vecí (IoT), Priemyselný internet   

Charakteristika: Jeho základnou myšlienkou je používať senzory a automatizáciu na zefektívnenie procesov, 

všadeprítomné dáta v reálnom čase a dynamické rozhodovanie, ktoré môžu podnikom priniesť významný 

nárast efektivity a výkonu. IoT má potenciál umožniť rýchlejšie a lepšie rozhodovanie. Zmena, ktorú môže IoT 

priniesť, úzko súvisí s projektmi digitálnej transformácie, na ktorých mnohé podniky pracujú. Poskytnutím 

mimoriadne podrobných údajov v reálnom čase môže IoT pomôcť spoločnostiam lepšie pochopiť ich výrobné 

a obchodné procesy a analýzou údajov môže zefektívniť procesy a dokonca otvoriť nové možnosti 

generovania výnosov. Internet vecí patrí medzi smart riešenia. Príkladom môže byť rozsvietenie miestností 

podľa vonkajších podmienok, spustenie alarmu monitorovaného priestoru bezpečnostnej služby, spustenie 

hasiaceho systému v skladoch. 

BUDÚCE KOMPETENCIE 

Odborné vedomosti:   

❖ systém počítačového riadenia procesov 

❖ monitorovacia a ovládacia/riadiaca technika 

❖ prístupy a možnosti uplatňovania IoT 

❖ postupy využívania sieťových technológií 

Odborné zručnosti:   

❖ ovládanie a kontrola prvkov IoT 

❖ diagnostikovanie zariadení IoT 

❖ starostlivosť o zariadenia IoT 

❖ obsluha a údržba programovo riadených strojov a strojných zariadení 

❖ využívanie aplikačných a inovatívnych prístupov pri uplatňovaní  IoT 

❖ analýza a vyhodnotenie technologických parametrov procesu výroby, skladovania, distribúcie a  

zálohovanie dát  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Všetci operátori, 

špecialisti, 

spracovávatelia v 

potravinárskej 

výrobe  

 

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA 



KATEGÓRIA INOVÁCIE: Technológia distribuovaných záznamov a blockchain 

 

Inovácia: IT Performance (Distributed computing/Cloud a Edge computing)    

Charakteristika: Technológia distribuovaných záznamov (Distributed ledger technology – DLT) je termín 
používaný na označenie technológie, ktorá umožňuje zdieľanie záznamov v počítačovej sieti. V potravinárstve 
sa takisto využíva výkon viacerých počítačov v iných destináciách a ich spojený výkon. (Napr. 8GB RAM na 1 
počítači môže byť prepojený s desiatimi, ktoré majú určitú kapacitu pamäte a je tak možnosť získať 
niekoľkonásobne vyšší výkon.) 

BUDÚCE KOMPETENCIE 

Odborné vedomosti:   

❖ metódy počítačového riadenia procesov 

❖ metódy analýzy a vyhodnocovania technologických parametrov procesu výroby a skladovania, 

distribúcie v celom logistickom reťazci 

 

 

Odborné zručnosti:   

❖ digitálne zručnosti 

❖ používanie dát na rôznych úložiskách 

❖ používanie softvéru pre receptúrny manažment 

❖ využívanie dát v rôznych destináciách – interných aj externých  

❖ koordinácia sťahovania dát z cloudu alebo externých diskov 

❖ využívanie dát vo forme grafických a štatistických prehľadov v interných systémoch 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Špecialista výskumu a vývoja 

v potravinárskej výrobe 

▪ Inšpektor kontroly potravín 

vo výrobe 

▪ Technológ v potravinárskej 

výrobe 

 

 

 

 

 

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA 



KATEGÓRIA INOVÁCIE: Informačná a kybernetická bezpečnosť    

Inovácia: Kybernetická bezpečnosť 

Charakteristika: V súčasnosti narastá hodnota dát a možnosť ovládania prostredia na diaľku. Narastá však aj 
počet a rozmanitosť útokov, nové spôsoby a ciele útokov a kybernetického zločinu. Útoky sa zameriavajú na 
systémovú infraštruktúru aj na koncové užívateľské zariadenia a zariadenia IoT. Je preto potrebné integrovať 
kybernetickú bezpečnosť, bezpečnosť prevádzky (šifrovanie, heslá, účty a kľúče, autentizáciu, digitálne 
podpisy, bezpečnostné schránky a pod.), kontrolu prístupu, kontrolné platformy a pod. Dôležitá je 
recertifikácia prístupov do aplikácií, proces cloudov so špeciálnymi požiadavkami na prístupové heslá. 
 
BUDÚCE KOMPETENCIE 

Odborné vedomosti:   

❖ postupy využívania kybernetickej bezpečnosti 

❖ postupy využívania konfigurácie siete 

❖ normy skupiny ISO/IEC 27000 
❖ bezpečnosť softvérových systémov 

❖ postupy ochrany databáz 

❖ princípy informačnej a digitálnej bezpečnosti 

❖ zásady uplatňovania princípov a ochrany kybernetickej bezpečnosti 

❖ antivírusové systémy 

❖ princípy politiky riadenia prístupových práv a hesiel 

❖ spôsoby zálohovania dát 

Odborné zručnosti:   

❖ uplatňovanie princípov digitálnej a informačnej bezpečnosti  

❖ uplatňovanie princípov kybernetickej bezpečnosti 

❖ aplikácia náhradných komunikačných systémov 

❖ zabezpečovanie validácie a ochrany dát 

❖ zabezpečenie úniku citlivých dát 

❖ spravovanie citlivých emailov a bezpečnostných údajov   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Technológ v potravinárskej 

výrobe 

▪ Inšpektor kontroly potravín 

vo výrobe  

▪ Riadiaci pracovník (manažér) 

v potravinárskej výrobe  

▪ Špecialista logistik v 

potravinárskej výrobe 

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA 



KATEGÓRIA INOVÁCIE: Nové a inovatívne potraviny  

Inovácia: Nové probiotiká a postbiotiká 

Charakteristika: Probiotiká sú definované ako živé mikroorganizmy, ktoré, ak sa podávajú v dostatočnom 

množstve, prispievajú k zlepšeniu zdravotného stavu hostiteľa. Ako probiotické kultúry sa zvyčajne používajú 

baktérie, ktoré prirodzene obývajú ľudský tráviaci trakt. Najpoužívanejšie sú baktérie rodov Lactobacillus spp. 

a Bifidobacterium. Prebiotiká sú nestráviteľné oligosacharidy, ktoré stimulujú rast a/alebo aktivitu určitej 

baktérie alebo skupiny baktérií, ktoré majú pozitívny účinok na ľudské zdravie. Inulín, oligofruktóza, 

galaktooligosacharidy a laktulóza spĺňajú všetky kritériá prebiotík. Synbiotiká sú kombinácie probiotík a 

prebiotík. Príkladom synbiotickej potraviny je mliečny kvasený výrobok (jogurt) obsahujúci bifidobaktérie a 

oligofruktózu.  

BUDÚCE KOMPETENCIE 

Odborné vedomosti:   

❖ procesy tvorby probiotík a postbiotík  

❖ základy biológie, mikrobiológie, biochémie, mikrobiologických biotechnológií 

❖ nutričné vplyvy potravín na základné stravovacie návyky, malnutríciu, choroby  

gastrointestinálneho traktu a pod. 

❖ podstata imunomodulačného metabolického procesu organizmov  

Odborné zručnosti:   

❖ aplikovanie mikrobiologických biotechnológií v laboratórnych podmienkach ako aj 

v komerčnom výrobnom procese  

❖ aplikovanie techniky tvorby probiotík 

❖ určenie rezistencie probiotík v prostredí tráviaceho traktu človeka a zvierat 

❖ identifikovanie riešenia lepšej účinnosti  

❖ vypracovanie schém pre účinnosť postbiotík ako metabolitov probiotík v organizme 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Špecialista výskumu a vývoja v 

potravinárskej výrobe (vývojový 

špecialista, obalový špecialista, 

špecialista receptúr) 

▪ Technológ v potravinárskej 

výrobe 

▪ Operátor zariadenia na výrobu 

mliečnych výrobkov 

▪ Riadiaci pracovník (manažér) v 

potravinárskej výrobe 

 

 

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA 



KATEGÓRIA INOVÁCIE: Nové a inovatívne potraviny  

 

Inovácia: Personalizované potraviny, nutrigenomika 

Charakteristika: Štruktúra potravín, zloženie, spôsob prípravy, obsah makro zložiek, mikro zložiek a 

biologicky aktívnych látok sú pre každého rozdielne. Snahou je pripraviť potraviny vhodné pre príslušnú 

skupinu obyvateľov a ich rozdielne potreby na základe veku, pohlavia, fyzickej a psychickej záťaže, 

zdravotného stavu, náboženstva, osobných preferencií, zdravých trendov výživy a pod. Tento trend v plnom 

rozsahu reflektuje nový odbor nutrigenomika. 

 

BUDÚCE KOMPETENCIE 

Odborné vedomosti:   

❖ nutrigenomika  

❖ spôsoby interakcie medzi stravou a génmi  

❖ identifikácia jednotlivých zložiek potravy, ich prospešné/škodlivé účinky na zdravie 

❖ výživa, molekulárna biológia, genetika 

Odborné zručnosti:   

❖ uplatňovanie poznatkov o biologicky aktívnych látkach v technologickom procese 

❖ analýza rozdielnych faktorov ako sú pohlavie, vek, zdravotný stav, životný štýl,  

genetické predispozície  

❖ analýza štruktúry konzumovaných potravín a jej zložiek 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Špecialista výskumu a vývoja 

v potravinárskej výrobe 

 

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA 



KATEGÓRIA INOVÁCIE: Nové a inovatívne potraviny  

Inovácia: Plant based food (Potraviny na rastlinnej báze) 

Charakteristika: Je to revolúcia vo všetkých oblastiach. Je to inovácia s využitím potenciálu potravín rastlinného 

pôvodu (na báze rastlinných potravín a produktov). Nové globálne trendy, neschopnosť tejto planéty 

vyprodukovať produkty živočíšneho pôvodu pre narastajúci počet obyvateľstva, väčšie nároky na vodu, 

produkcia skleníkových plynov – uhlíková stopa, zdravotné hľadisko – alergie, intolerancie sú len niektoré 

z dôvodov prečo sa čoraz väčšie percento populácie orientuje na rastlinnú stravu. Je to momentálne najsilnejšie 

rastúci segment na celom svete a dotýka sa všetkých odvetví. Tento typ potravín uprednostňuje predovšetkým 

časť populácie, ktorej záleží na budúcnosti, udržateľnej produkcii, podpore obnoviteľných zdrojov, naprieč 

všetkými vekovými kategóriami.  

BUDÚCE KOMPETENCIE 

Odborné vedomosti:   

❖ botanika, zoológia, biochémia, ekológia, pedológia, mikrobiológia 

❖ alergény 

❖ zákonitosti zdravotnej bezpečnosti ako aj potravinovej bezpečnosti 

❖ RASSF systém 

Odborné zručnosti:   

❖ využívanie poznatkov o moderných zelených technológiách  

❖ využívanie/aplikovanie poznatkov o nových alternatívnych zdrojoch bielkovín pri výrobe potravín na 

báze rastlinných zložiek  

❖ aplikovanie poznatkov GMO, Bio, Natural atď. 

❖ analýza nutričných hodnôt potravín  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Špecialista výskumu a vývoja 

v potravinárskej výrobe 

▪ Špecialista technológ v 

potravinárskej výrobe 

▪ Technológ v potravinárskej 

výrobe 

▪ Inšpektor kontroly potravín 

vo výrobe 

 

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA 



KATEGÓRIA INOVÁCIE: Nové materiály   

Inovácia: Inovácie prostredníctvom biotechnológií 

Charakteristika: Sú to inovácie založené na mikrobiálnych, enzymatických a environmentálnych 

biotechnológiách, ktoré nahradili energeticky náročné a chemické postupy. Snahou je návrat k prírode, k 

procesom a postupom, ktoré sa využívajú v prírodnom prostredí pri premene látok – asimilácii, disimilácii, 

kvasení, hydrolýze, hydratácii a pod. Tieto vychádzajú z činnosti mikroorganizmov, ktoré sú v prírode, alebo 

tráviacom trakte človeka, pôsobenia enzýmov, biotechnologických reakcií premeny látok. Tieto nezaťažujú 

životné prostredie a sú zdrojom nutrične aj senzoricky aktívnych látok, ktoré sú trvale udržateľné. 

BUDÚCE KOMPETENCIE 

Odborné vedomosti:   

❖ základy molekulárnej biológie, genetiky, bunkovej biológie, embryológie, mikrobiológie 

❖ základy organickej chémie a biochémie 

❖ environmentálne aspekty na poľnohospodársku výrobu, ekológiu, ekosozológiu  

❖ procesy a technológie biodegradovateľnosti 

❖ vitamíny a minerálne látky  

Odborné zručnosti:   

❖ využívanie metód pre mikroorganizmy, rastliny, živočíchy šetrné k životnému prostrediu 

❖ určovanie kritérií ochrany pôdy, vôd a životného prostredia s dôrazom na inovácie prostredníctvom 

biotechnológií 

❖ praktické využívanie enzymatických a mikrobiálnych vplyvov počas biotechnologických 

procesov vo výrobnom procese 

❖ využívanie biotechnológií pri zneškodňovaní odpadov 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Všetci výrobcovia, operátori, 

spracovatelia, výrobcovia 

v potravinárskom sektore 

(všetky NŠZ) 

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA 



KATEGÓRIA INOVÁCIE: Robotizácia 

 

Inovácia: Robotizácia a kolaboratívne roboty vo výrobe 

Charakteristika: Ide o vlastný systém robota, ktorý je naprogramovaný so systémami riadenia v procese. 

Využite kolaboratívnych robotov pri ukladaní kartónov na paletu – bezpečnosť pri práci, ergonómia, 

šetrenie ľudských zdrojov, ktoré je možné využiť efektívnejšie. Kolaboratívne roboty sú schopné nielen 

pracovať vedľa ľudí, ale dokonca aj priamo spolupracovať s ľuďmi na spoločnom zadaní a zabezpečiť 

absolútnu bezpečnosť, potrebnú flexibilitu a produktivitu. Malé, stredné aj veľké podniky môžu 

kolaboratívne roboty pomocou nástrojov a softvérových služieb ABB veľmi jednoducho inštalovať, 

naprogramovať a sprevádzkovať.  

BUDÚCE KOMPETENCIE 

Odborné vedomosti:   

❖ charakter, forma a úložisko dát  

❖ postupy počítačového riadenia procesov 

❖ metódy ovládania robotov alebo kolaboratívnych robotov v technologickom procese 

❖ metódy využívania kolaboratívnych robotov vo výrobe pre zvýšenie štandardov a bezpečnosti 

práce 

Odborné zručnosti:   

❖ pokročilé digitálne zručnosti 

❖ manipulácia s robotmi, alebo aj kolaboratívnymi robotmi cez zdieľané PLC 

❖ implementácia automatizačných techník v spolupráci s dodávateľmi služieb 

❖ údržba a opravy základných chýb v softvéri robota 

❖ prepájanie a využívanie dát z externého prostredia do interného úložiska 

  

▪ Technológ v potravinárskej výrobe 

▪ Operátor zariadenia na balenie, 

fľaškovanie a etiketovanie 

▪ Operátor zariadenia na výrobu 

rastlinných a živočíšnych olejov 

a tukov 

▪ Operátor zariadenia na výrobu piva 

▪ Spracovateľ mlieka a výrobca 

mliečnych výrobkov 

▪ Špecialista logistik v potravinárskej 

výrobe 

 

 

 

 

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA 



KATEGÓRIA INOVÁCIE: Nezaradené   

Inovácia: Senzorika potravín 

Charakteristika: Senzorická analýza využíva ako nástroj merania psychometrickej odozvy na preferenciu 

potravín ľudské zmysly. Objektivita získaných výsledkov je postavená na eliminácii externých rušivých vplyvov 

(regulované prostredie laboratória), výber a selekcia vhodných kandidátov s predispozíciou senzoricky 

rozpoznať rozdiely prípadne majú výbornú senzorickú pamäť, výber vhodnej metodiky a škálovacieho 

nástroja pre transfer pocitu na číselnú hodnotu. S exponenciálnym nástupom výpočtovej techniky do 

odvetvia senzorickej vedy sa čoraz častejšie využívajú nástroje umelej inteligencie, strojového učenia 

a viacrozmernej štatistiky, ktoré hľadajú latentné vzťahy medzi percepciou a inštrumentálne nameranými 

hodnotami. Vyskytujú sa aj aplikácie neuro-zobrazovacích a biometrických dát korelovaných k dátam 

senzorických a v rámci inovácie. Ide o komplexný spotrebiteľský pohľad (Big Data)  na preferencie. 

BUDÚCE KOMPETENCIE 

Odborné vedomosti:   

❖ organoleptické vlastnosti potravín (zmyslové posudzovanie potravín) 

❖ spôsoby prípravy senzorických testov  

❖ štatistické metódy vyhodnocovania senzorických testov  

❖ zásady strojového učenia  

Odborné zručnosti:   

❖ aplikovanie poznatkov zo senzorických tréningov  

❖ spracovanie údajov Big Data 

❖ analýza štatistických výsledkov 

❖ programovanie ako základ pre strojové učenie 

 

 

  

 

 

 

▪ Degustátor potravín 

a nápojov  

▪ Špecialista technológ v 

potravinárskej výrobe 

▪ Technológ v potravinárskej 

výrobe 

 

 

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA 



KATEGÓRIA INOVÁCIE: Umelá inteligencia 

 

Inovácia: Umelá inteligencia a Strojové učenie  

Charakteristika: Umelá inteligencia je schopnosť zariadenia prejaviť schopnosti podobné človeku, ako sú 

uvažovanie, učenie sa, plánovanie a tvorivosť. Strojové učenie predstavuje formu naučenia strojných 

technologických zariadení jednotlivé kroky v procese, napr. adaptuje sa na špecifické a nové vplyvy, ktoré 

potom využíva a dokáže sa samostatne rozhodovať na základe vstupov. Následne aplikuje naučenú skúsenosť 

(umelú inteligenciu) aj v prípadoch, že nie je priamo naprogramovaná. Preto keď sa dnes hovorí o umelej 

inteligencii, myslí sa tým schopnosť stroja splniť akúkoľvek úlohu, aj pomerne jednoduchú, nad ktorou musí 

človek pri jej vykonávaní uvažovať.  

BUDÚCE KOMPETENCIE 

Odborné vedomosti:   

❖ programovacie jazyky a moduly cloudového riešenia  

❖ smart riešenia 

❖ matematické modely a postupy 

❖ teórie pravdepodobnosti a štatistiky 

❖ externé systémy založené na UI pre procesné riadenie výroby a predaja a ich predikcia 

❖ formy simulácie ľudskej inteligencie vo výrobnom a obchodnom procese 

Odborné zručnosti:   

❖ využívanie zručností z programovania, programovacích jazykov na účely riadenia smart zariadení  

❖ mapovanie do počítačovej siete  

❖ analýza štatistických modelov s cieľom prediktívnej pravdepodobnosti riadenia procesov  

❖ využívanie inovatívnych digitálnych technológií v odbore 

❖ tvorba modelov dát s využitím nástrojov strojového učenia 

❖ kontrola a sledovanie vývojových trendov štatistických ukazovateľov a zisťovanie príčin odchýlok  

  

 

 

 

 

 

 

 

▪ Majster (supervízor) v 

potravinárskej výrobe 

▪ Špecialista technológ v 

potravinárskej výrobe 

▪ Operátor zariadenia na výrobu 

nealkoholických nápojov 

▪ Špecialista kontroly, hygieny a 

bezpečnosti v potravinárskej 

výrobe 

▪ Operátor zariadenia na balenie, 

fľaškovanie a etiketovanie 

 

 

 

 

 

 

 

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA 



KATEGÓRIA INOVÁCIE: Zelená ekonomika    

Inovácia: Zelené inovácie v potravinárstve 

Charakteristika: Sú inovácie vznikajúce prostredníctvom zelených technológií, biotechnológií, znižovaním 

dosahu uhlíkovej stopy, či bezodpadovými technológiami. Ide samozrejme o úplne uzatvorený cyklus zahŕňajúci 

pestovanie, produkciu a konzumáciu bez produkcie akéhokoľvek odpadu. Dnes vnímaný odpad sa stane 

surovinou pre ďalšie technologické spracovanie a využitie a nezaťažuje životné prostredie. Dochádza aj k 

lepšiemu zhodnoteniu surovín a finálnych produktov. Ako príklad pestovania zeleniny a chovania zvierat je tzv. 

responsible sourcing = pestovanie zeleniny šetrné k životnému prostrediu, rešpektovanie farmárov, dobré 

životné podmienky pre chované zvieratá, dodržiavanie pravidiel ľudskej práce z hľadiska etického a humánneho. 

BUDÚCE KOMPETENCIE 

Odborné vedomosti:   

❖ environmentálne aspekty na poľnohospodársku výrobu, ekológiu, ekosozológiu (náuka o ochrane 

prírody a obnoviteľnej ekológii) 

❖ kritériá vhodnosti výroby biodegradovateľných plastov z obnoviteľných zdrojov energie s priaznivejším  

dopadom na životné prostredie   

❖ metódy výberu surovín na výrobu biodegradovateľných plastov  

❖ proces technológie biodegradovateľnosti  

❖ základy organickej biochémie a chémie 

Odborné zručnosti:   

❖ prepájanie kritérií zelených inovácií na zelené partnerstvá (nová vlna výskumných a inovačných 

partnerstiev) 

❖ určovanie kritérií ochrany pôdy, vôd a životného prostredia s dôrazom na inovácie prostredníctvom 

biotechnológií 

❖ adaptácia na zmenu klímy a transformácia spoločnosti 

❖ podporovanie Európskej zelenej dohody cez zelené misie pre oblasti: zdravé moria a oceány,  

pobrežné a vnútrozemské vody, klimaticky neutrálne mestá, zdravé pôdy a potraviny 

▪ Všetci výrobcovia, operátori, 

spracovatelia v potravinárskom 

sektore (všetky NŠZ) 

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA 



 

 

 KATEGÓRIA INOVÁCIE: Automatizácia    

Inovácia: Manufacturing Automation (Automatizácia vo výrobe) 

Charakteristika: Automatizáciou sa rozumie etapa rozvoja techniky, pre ktorú je charakteristické 

uskutočňovanie výrobných, riadiacich a iných procesov bez priameho zásahu človeka. Ide o proces kedy sa 

napr. výrobná linka naučí procesy, ktoré predtým vykonával operátor. Môže to byť robot, ktorý váži jednotlivé 

komponenty podľa receptúry, rozdeľuje suroviny podľa charakteru (alergén, bio, hustota, atď.), ukladá 

komponenty na paletu v určenom poradí, premiestňuje ich na plánovanú destináciu podľa výrobného plánu 

prostredníctvom vozíkov AGV (automated guided vehicles), operátora naviguje v akom poradí má komponenty 

nasypať do miešačky v procese miešania. 

BUDÚCE KOMPETENCIE 

Odborné vedomosti:   

❖ spôsoby automatizácie činností 

❖ spôsoby nastavenia a využitia automatizovaných systémov 

❖ automatizovaný systém kontroly 

❖ systém prepojenia informácií, procesov a používateľov pre digitálne pracovné toky v priestoroch  

alebo na cloude  

Odborné zručnosti:   

❖ analýza, spracovanie, dokumentovanie a optimalizovanie konkrétnych úloh a činností 

❖ vytváranie a používanie prepojení viacerých systémov a pritom využívanie výhody jedného 

prihlásenia 

❖ vytváranie pracovných postupov, ktoré zvyšujú produktivitu, zlepšujú spoluprácu medzi tímami 

aplikácia nových poznatkov o riešení prípadov a dosahovaní lepších výsledkov 

 

 

 

▪ Technológ v potravinárskej 

výrobe  

▪ Technik kontroly potravín 

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA 



 

 

KATEGÓRIA INOVÁCIE: Virtuálna a rozšírená realita    

Inovácia: Virtuálna a Rozšírená inteligencia / realita vo výrobe 

Charakteristika: Virtuálna realita je technológia umožňujúca používateľovi ocitnúť sa v simulovanom prostredí, 

ideálne sprevádzaná jeho interakciou s ním. Rozšírená realita je technológia, ktorá umožní zobrazenie reálneho 

obrazu sveta doplneného o objekty, ktoré sú vytvorené počítačom. Rozšírená inteligencia umožňuje aj ďalšie 

možnosti rozšírenej reality: vzdialená podpora – takmer vo všetkých odvetviach existujú situácie, keď pracovníci 

potrebujú spolupracovať so vzdialeným expertom. Príkladom sú okuliare (googles) – umožňujú vidieť výrobné 

prostredie, aktuálne parametre linky ako je teplota, rýchlosť, vlhkosť, príp. nejaké abnormality čo umožní robiť 

v správnom čase správne rozhodnutia.  

BUDÚCE KOMPETENCIE 

Odborné vedomosti:   

❖ metódy ovládania PC zariadenia v rozšírenom stupni počítačovej gramotnosti  

❖ programovacie jazyky a moduly cloudového riešenia  

❖ smart riešenia 

❖ matematické modely a postupy 

❖ teórie pravdepodobnosti a štatistiky  

Odborné zručnosti:   

❖ využívanie znalostí a vedomostí z programovania, programovacích jazykov pre účely riadenia  

smart zariadení v potravinárskej výrobe, skladov a nákupného reťazca 

❖ prepájanie zdieľaných zariadení  

❖ mapovanie do počítačovej siete  

❖ analýza štatistických modelov s cieľom prediktívnej pravdepodobnosti riadenia procesov 

 

 

 

▪ Špecialista technológ v 

potravinárskej výrobe  

▪ Technik údržby v potravinárskej 

výrobe 

▪ Technik kontroly v 

potravinárskej výrobe 

▪ Majster (supervízor) v 

potravinárskej výrobe 

▪ Kvalitár potravín a nápojov 

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA 
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