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Podpora predaja agropotravinárskych 
výrobkov v krajinách EÚ 

Česká republika                                                         
• Značka kvality Klasa 
- nositeľom Mze ČR, financovaná zo štátneho rozpočtu 
- hlavnou úlohou je propagácia kvalitných českých výrobkov 
- rozpočet = 200 mil. Kč na 1 rok  
 
• Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR 
- nositeľom PK ČR, financovaná z poplatkov za lízing  značky 
- hlavnou úlohou je identifikácia a propagácia českej potraviny 
 

• Regionálna potravina 
- nositeľom Agrární komora ČR a jej regionálne úrady 
- štátna podpora na rok 2011 50 mil. Kč 
 
• Vinařský fond 

 
 



Podpora predaja agropotravinárskych 
výrobkov v krajinách EÚ 

Rakúsko 

• Agrarmarkt Austria Marketing s.r.o. 

    - dcérska  spoločnosť platobnej agentúry AMA 

    - hlavnou úlohou je: 

  podpora odbytu  agrárnych produktov na domácom a zahraničnom 
trhu 

 realizovanie opatrení na podporu kvality - 5 značiek kvality 

• Financovanie agrárneho marketingu AMA 

    - Zákon o AMA stanovuje výšku príspevku 

    - povinné príspevky za vyrobenú produkciu  

    - rozpočet v roku 2010 bol 22 mil. EUR, reálne vyzbieraných bolo 
17,8 mil. EUR 

 

 



Značky kvality v Rakúsku 

 



Marketingová komunikácia v Rakúsku 



Marketingová komunikácia v Rakúsku 



Podpora predaja agropotravinárskych 
výrobkov v krajinách EÚ 

Poľsko 
• Poľnohospodárska platobná agentúra 
    - Zákon o fondoch na propagáciu poľnohospodárskych a 

potravinárskych výrobkov 
    - finančné prostriedky vyberá platobná agentúra 
    - na správe fondov sa podieľajú jednotlivé sektory 
    - Značka kvality „Poznaj dobrú potravinu“ 
 
Maďarsko 
• Agrárne marketingové centrum AMC 
    - financované zo štátneho rozpočtu + projekty s 

podnikateľskou sférou (výstavy) 
    - Značka kvality „ Kvalitná potravina z Maďarska“ 
 
 



Značka: Kvalita z našich regiónov 
- iniciatíva ZOCRSR 

- propagácia slovenských 
regionálnych potravín 

- financovanie projektu = uhradíš 
poplatok, budeš propagovaný 

- bez garancie kontroly kvality 

- pozitívne vnímanie zo strany 
obchodu 

- pozitívne ohlasy zo strany 
spotrebiteľov 

=  je zrejmé, že spotrebiteľ hľadá 
usmernenie pre lepšiu orientáciu 
pri nákupoch 

 

 



Značka kvality SK 
 

Negatívne stránky: 

- zanedbaná komunikácia 

- závislosť na štátnom rozpočte 

- slabá zručnosť štátu v agrárnom marketingu 

- poddimenzované finančné prostriedky 

- nekomunikovala pôvod, iba kvalitu 

 



Značka kvality SK 

Pozitívne stránky: 

-     výborné grafické stvárnenie 

- časť výrobcov ju akceptovala, je na výrobkoch 

- existuje o nej určité povedomie spotrebiteľa, 
aj keď nízke 

- v systéme je zapojených 72 výrobcov a  446 
svojich výrobkov 

 



Výsledky prieskumu SPPK 

• 67 % respondentov pozná Značku kvality SK ako spotrebiteľskú značku, 
ktorá identifikuje kvalitu a pôvod, pričom najviac dôverujú práve  Značke 
kvality SK, čo uviedlo 100 % respondentov 

• 73 % respondentov rozhodne súhlasilo s tým, že logo, ktoré sa v súčasnosti 
pre Značku kvality SK používa v dostatočnej miere identifikuje kvalitu 
a pôvod výrobku. 

• 81 % respondentov rozhodne súhlasilo s komunikáciou prostredníctvom 
jednej národnej značky. 

• 54 % respondentov uviedlo, že pri nákupe potravín rozhodne dáva 
prednosť tým, ktoré majú spotrebiteľskú značku kvality alebo pôvodu. 

• Výsledky prieskumu potvrdili nevyhnutnosť komunikovania národnej 
značky reprezentujúcej kvalitu a pôvod  smerom k domácim 
spotrebiteľom. 

 



Projekt podpory spotreby mlieka 
„Objav mlieko“ 

- jediný propagačný projekt na  
    Slovensku s finančnou podporou  
    EÚ s celkovým rozpočtom 3,6 mil. EUR 
- zdroje žiadateľov – SMZ a SZPM  vytvorené cez 

Mliečny fond na základe Odvetvovej dohody v 
zmysle zákona 

- Generická kampaň na podporu spotreby mlieka, 
bez ohľadu na pôvod 

- Zvýšenie spotreby na osobu a rok zo 153, 3 kg v 
roku 2008 na 162,8 kg v roku 2010 
 



Projekt podpory spotreby slovenského 
mlieka a mliečnych výrobkov 

 



Koncepcia podpory predaja 
slovenských poľnohospodárskych 

 a potravinárskych výrobkov 



Definícia slovenskej potraviny 

• Slovenská potravina musí spĺňať nasledovné podmienky: 
  
• Výrobky a potraviny musia spĺňať požiadavky ustanovené  v Zákone NR 

SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 
• Ak ide o mliečne  výrobky, mäsové výrobky, hydinové výrobky 

a mlynské výrobky, cestoviny, chlieb a pečivo, rastlinné tuky a oleje, 
výrobky zo sladkovodných rýb, výrobky z ovocia a zeleniny a polotovary 
z nich, minerálne vody a nealkoholické nápoje, spotreba surovín z 
domácej výroby  musí byť najmenej 75 % 

• Ak ide o výrobky a potraviny, ktoré nie je možné vyrábať bez surovín 
z dovozu, pretože tieto nemožno v Slovenskej republike dopestovať, 
získať, alebo vyrobiť v požadovanom množstve a kvalite, podiel 
domácej suroviny nie je predpísaný. 

•  Všetky rozhodujúce fázy výrobného procesu výrobku  sa musia 
uskutočniť na území Slovenskej republiky, s výnimkou surovín z dovozu. 

 



Označenie slovenskej potraviny 
• Pri posúdení všetkých pozitívnych a negatívnych aspektov bolo 

prijaté označovanie slovenskej potraviny a poľnohospodárskych 
výrobkov naďalej Značkou kvality SK   

• Označenie jednotlivých potravinárskych výrobkov  nie je povinnosť 
ale možnosť 

• Bude na jednotlivých výrobcoch, aby svoje výrobky prihlásili, 
deklarovali splnenie požadovaných kritérií a po kontrole ŠVPS SR im 
bude udelená možnosť označovať svoje výrobky Značkou kvality SK 
bezplatne.  

• Celý proces posudzovania a udeľovania Značky kvality SK podľa 
platných zásad  značky bude aj naďalej v kompetencii Sekcie 
potravinárstva a obchodu  v gescii MPRV SR. 

• Pracujeme aj s návrhom, aby potraviny, ktoré preukazujú 
nadštandardné vlastnosti, boli označené  Značkou kvality SK GOLD 
 



Financovanie podpory predaja 
slovenskej potraviny 

• Je nevyhnutné zabezpečiť jednotnú a profesionálnu 
komunikáciu so spotrebiteľom prostredníctvom 
dostupných marketingových nástrojov a na realizáciu 
týchto úloh je nevyhnutné zabezpečiť primerané 
a dlhodobo udržateľné finančné zdroje. 

• Na zabezpečenie úloh spojených s propagáciou 
a podporou predaja slovenských poľnohospodárskych 
a potravinárskych výrobkov je nutné na začiatok 
investovať  zodpovedajúci objem finančných 
prostriedkov. Návrh na minimálny ročný rozpočet na 
viditeľnú komunikáciu je cca 3 mil. EUR. 

 



Financovanie podpory predaja 
slovenskej potraviny 

• nie je možné počítať s vyššou čiastkou na tieto 
účely zo štátneho rozpočtu,   

• poľnohospodárska a potravinárska verejnosť sa 
na pôde SPPK koncom roka 2011 zhodla 
udržateľnom koncepčnom riešení, ktoré 
predstavuje vytvorenie spoločného 
marketingového fondu zo zákona, ktorý vychádza 
z rakúskeho modelu 

•  Pracovne má názov Zákon o Odbytovom fonde. 

 



Návrh Zákona  
o Odbytovom fonde 
poľnohospodárskych  

a potravinárskych výrobkov  



Zriadenie Odbytového fondu  

• Zriaďuje sa odbytový fond (ďalej len „fond“) 
so sídlom v Bratislave. 

• Fond je právnická osoba, ktorá hospodári 
s vlastným majetkom. 

• Fond nesmie byť účastný na podnikaní iných 
osôb. 

• Odbytový fond je neštátny fond 

 



Činnosť Odbytového fondu  

Hlavnou činnosťou fondu je 
• podpora odbytu a marketing poľnohospodárskych a potravinárskych 

výrobkov, zvyšovanie spotreby a predaja poľnohospodárskych 
a potravinárskych výrobkov s dôrazom na kvalitu a bezpečnosť 
potravín v súčinnosti  s národným programom podpory 
poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov Značka kvality SK 
na domácom a zahraničnom trhu, 

• vyhľadávanie príležitostí na zvyšovanie odbytu poľnohospodárskych 
a potravinárskych výrobkov na domácom a zahraničnom trhu, 

• informovanie verejnosti o kvalite a bezpečnosti 
poľnohospodárskych výrobkov a potravín s dôrazom na správnu 
výživu a zdravý životný štýl, 

• rozvoj a podpora kultúry, tradície a regiónov v nadväznosti na 
poľnohospodársku prvovýrobu a výrobu potravín. 
 



Orgány fondu  

Orgánmi Odbytového fondu sú: 
 
Správna rada, 11 členov, menuje minister, na návrh samosprávy 
• štyria členovia za oblasť poľnohospodárskej výroby, 
• štyria členovia za oblasť potravinárskej výroby, 
• traja členovia za MPRVSR 

 
Dozorná rada, 5 členov, menuje minister, na návrh samosprávy 
• Dvaja členovia za oblasť poľnohospodárskej výroby, 
• dvaja členovia za oblasť potravinárskej výroby, 
• jeden člen za MPRVSR 

 
Riaditeľ 

 
 



Správna rada 
Správna rada je štatutárnym orgánom fondu, koná v jeho mene a riadi jeho činnosť. 

Správna rada ako najvyšší orgán fondu: 

• schvaľuje štatút fondu, organizačný poriadok fondu, rokovací poriadok správnej rady, rokovací 
poriadok dozornej rady  

• schvaľuje rozpočet fondu na rozpočtové obdobie a zmeny rozpočtu fondu  

• schvaľuje plán činnosti fondu, 

• schvaľuje stratégiu rozvoja fondu a činnosti fondu, 

• schvaľuje výročnú správu fondu a účtovnú závierku fondu overenú audítorom, 

• prijíma rozhodnutia k návrhom dozornej rady a k stanoviskám dozornej rady, 

• rozhoduje o žiadosti o odpustenie dlhu alebo jeho časti, 

• rozhoduje o odklade platby odvodu do fondu a o predĺžení lehoty splatnosti odvodu, 

• volí a odvoláva zo svojich členov predsedu správnej rady a podpredsedu správnej rady;  

• volí a odvoláva riaditeľa, 

• navrhuje prerozdelenie finančných prostriedkov pre propagáciu jednotlivých výrobkových 
skupín, 

• schvaľuje nakladanie s majetkom fondu. 



Dozorná rada  

Dozorná rada je kontrolným orgánom fondu. 

Dozorná rada 

• kontroluje činnosť fondu a riaditeľa, 

• dohliada na dodržiavanie povinností fondu podľa tohto zákona a vnútorných predpisov fondu, 

• vykonáva kontrolu výberu príspevkov, riadneho a účelného hospodárenia fondu, účelného 
využívania zdrojov fondu a nakladania s majetkom fondu, 

• vyjadruje stanovisko k návrhu rozpočtu, k účtovnej závierke a k výročnej správe fondu, tieto 
stanoviská predkladá správnej rade, 

• vyjadruje stanovisko k návrhu riaditeľa na odpísanie pohľadávok fondu alebo trvalé upustenie 
od vymáhania pohľadávok fondu, 

• vyjadruje stanovisko k návrhom riaditeľa na nakladanie s majetkom fondu, 

• podáva správnej rade návrhy na odstránenie zistených nedostatkov, 

• volí zo svojich členov predsedu dozornej rady na funkčné obdobie 2 rokov, 

• vyhotovuje výročnú správu o stave fondu, 

• určuje audítora na overenie účtovnej závierky fondu, 

• predkladá návrh ministrovi na odvolanie člena správnej rady, ak zistí závažné nedostatky vo 
výkone jeho funkcie. 

 



Riaditeľ  
Riaditeľ 

 Riaditeľ je štatutárnym orgánom fondu, ktorý koná v mene fondu vo všetkých 
veciach, ak nie sú týmto zákonom alebo vnútorným predpisom fondu vyhradené 
správnej rade alebo dozornej rade, zodpovedá za svoju činnosť správnej rade. 

 Riaditeľ je zamestnancom fondu. 

 Riaditeľa vymenúva predseda správnej rady na základe výsledkov výberového 
konania.  

 

Riaditeľ zodpovedá za 

• organizačnú, personálnu, administratívnu a technickú činnosť fondu, 

• vypracovanie stratégie rozvoja fondu a udržateľnosti činnosti fondu, 

• zabezpečuje realizáciu strategických cieľov a rozvojových koncepcií fondu v súlade 
s rozhodnutiami správnej rady, 

• predkladá správnej rade na schválenie návrh rozpočtu fondu, hospodárenie fondu 
podľa schváleného rozpočtu a zmeny rozpočtu fondu počas rozpočtového obdobia 



Príjmy a hospodárenie fondu 
Finančné prostriedky, s ktorými fond hospodári, môže používať len na 
účely podľa tohto zákona. Príjmy fondu tvoria 
 
 príspevky od do fondu podľa § 12, 
 dary od osôb,  
 úroky z vkladov v banke, 
 sankcie za neplatenie alebo omeškanie platenia príspevkov do 

fondu podľa § 14, 
 iné príjmy. 
 Požiadavka SPPK  na poskytnutie finančných prostriedkov do 

Odbytového fondu zo štátneho rozpočtu v takej výške, ako 
vyzbiera fond, bude predmetom rokovania za okrúhlym stolom 

 
• Zdroje príjmov fondu uvedené v odseku 1 písm. a) sa počas prvých 

troch rokov od založenia fondu využijú na všeobecnú prezentáciu 
poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov. 

 
 



Príjmy a hospodárenie fondu 
  

• Po uplynutí trojročného obdobia podľa odseku 2 musí byť 50 % zdrojov 
príjmov využitých na všeobecnú prezentáciu poľnohospodárskych 
a potravinárskych výrobkov a 50 % môže byť využitých na propagáciu 
jednotlivých sektorov podľa § 15 ods. 3. 

• Pre propagáciu jednotlivých sektorov môžu byť využité len tie finančné 
prostriedky, ktoré daný sektor vyzbiera. 

• Prostriedky fondu sa vedú na osobitných účtoch v banke na území 
Slovenskej republiky. 

• Zdroje príjmu fondu za oblasť poľnohospodárstva a za oblasť 
potravinárstva  sa vedú na osobitných účtoch. 

• Zdroje za oblasť potravinárstva sa zbierajú podľa sektorov podľa § 12 ods. 
3 na samostatných podúčtoch. 

• Zdroje za oblasť poľnohospodárstva sa prerozdelia do jednotlivých 
sektorov podľa výrobných ukazovateľov po schválení správnou radou. 

• Fond je povinný pri používaní prostriedkov zachovávať hospodárnosť 
a efektívnosť ich použitia.  

• Fond je povinný použiť 95 % sumy svojich príjmov na podpornú činnosť 
podľa tohto zákona. 

• Fond je oprávnený použiť na vlastnú prevádzku, najviac 5 % z celkovej 
sumy svojich príjmov 



Platenie príspevkov 

Príspevky podľa tohto zákona vyberá a vymáha 
fond. Fond kontroluje dodržiavanie tohto zákona. 

Platcovia do fondu sú: 

• osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť 
v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby a výroby 
krmovín na území Slovenskej republiky, 

• osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť 
v oblasti potravinárskej výroby na území 
Slovenskej republiky. 

 



Výška príspevku 
Východiská pre výpočet príspevku: 

 Potrebný rozpočet na činnosť Odbytového fondu = 3 mil. EUR 

 Celkové tržby poľnohospodárstva v roku 2011 = 1,3 mld. EUR 

 Celkové tržby potravinárstva v roku 2011 = 3,7 mld. EUR 

 Celkové tržby spolu = 5 mld. EUR 

Alternatíva 1 

• Odvod do fondu  odvádzajú platcovia  v stanovenej výške 0,06 % z celkových 
tržieb.  

Alternatíva 2 

• Odvod do fondu odvádzajú platcovia podľa ods. 2 a)  (poľnohospodári) v 
stanovenej výške  0,12 % z celkových tržieb. 

• Odvod do fondu odvádzajú platcovia podľa ods. 2 b) (potravinári)  v stanovenej 
výške v rozmedzí 0,04 % z celkových tržieb.   

• Odvod do fondu musí byť vždy stanovený tak, aby sa na tvorbe fondu podieľali 
platcovia do fondu podľa § 15 ods. 2 pomerne tak, aby každá skupina platcov 
zaplatila do fondu rovnakú konečnú výšku kumulovaného príspevku. 

 



Spoločné ustanovenia k plateniu 
príspevkov  

 
• Odvod sa prevedie na stanovený účet fondu štvrťročne a dňom jeho 

splatnosti je dvadsiaty piaty deň po skončení štvrťroku. Základom 
pre určenie výšky odvodu za príslušný kalendárny štvrťrok sú 
celkové tržby za tovar a služby vykázané vo vyhlásení o odvode za 
príslušný štvrťrok.  

• Základ pre výpočet odvodu sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor. Do 
základu sa nezarátava daň z pridanej hodnoty a spotrebná daň. 

• Platca odvodu je povinný vypočítať a podľa vzoru vyhlásenia 
o odvode za príslušný kalendárny štvrťrok v prílohe č. 1, informovať 
fond o údajoch potrebných na výpočet odvodu, najmä o výške 
základu pre výpočet odvodu a výške odvodu najneskôr do dňa 
splatnosti odvodu. 

• Fond môže vykonávať v súvislosti s kontrolou odvodov kontrolu 
priamo u platiteľa odvodu. 

• Platiteľ odvodu do fondu je na účely výkonu kontroly správnosti 
odvedených príspevkov povinný sprístupniť fondu na základe 
písomnej žiadosti údaje z účtovnej dokumentácie  



Evidenčná povinnosť platcu 

• Platca odvodu je povinný zaevidovať sa do 
evidenčného systému fondu. 

• Evidenčný systém vedie fond v písomnej alebo 
elektronickej podobe. 

• Hlásenie na základe evidenčnej povinnosti platcu 
sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený 
v prílohe  

• Fond môže údaje získané v rámci evidenčnej 
povinnosti využiť iba na plnenie stanovených úloh  

 

 



Sankcie 

• Ak osoba povinná platiť odvod do fondu neodvedie príspevok 
v ustanovenej lehote, predloží nesprávne alebo neúplné údaje, čím 
spôsobí, že príspevok nebol uhradený v plnej výške, fond má právo 
domáhať sa určenia sumy odvodu alebo zaplatenia dlžnej sumy 
neodvedenej výšky odvodu na súde. 

• Penále za neplatenie alebo omeškanie platenia odvodu je 
ustanovené vo výške 0,1 % denne z dlžnej čiastky odo dňa 
nasledujúcom po poslednom dni splatnosti odvodu, najviac však do 
výšky trojnásobku odvodu. Penále je platca povinný odviesť na účet 
fondu. 

• Ak platca odvodu neumožní kontrolu podľa § 12 ods. 8 a 9, fond mu 
uloží pokutu vo výške od 10 000 eur do 150 000 eur v závislosti od 
dĺžky trvania protiprávneho stavu a jeho následkov. pokutu možno 
uložiť aj opakovane. Pokutu je platca povinný odviesť na účet fondu. 
 



Daňové záležitosti  

• Fond je oslobodený od dane z príjmu a dane 
z majetku. 

• Fond netvorí zisk. 

• Odvod do fondu je pre platiteľa odvodu 
odpočítateľnou položkou od základu dane. 
 



Spoločné a prechodné ustanovenia 
• Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o 

správnom konaní.) 
• Minister vymenuje členov správnej rady a dozornej rady do 30. septembra 

2013. 
• Prvé zasadnutie správnej rady zvolá ministerstvo do 15 dní po vymenovaní 

členov správnej rady a minister určí člena správnej rady, ktorý bude riadiť 
rokovanie až do zvolenia predsedu správnej rady. Prvé zasadnutie dozornej 
rady zvolá ministerstvo do 15 dní po vymenovaní dozornej rady a minister 
určí člena dozornej rady, ktorý bude riadiť rokovanie dozornej rady až do 
zvolenia predsedu dozornej rady. 

• Predseda správnej rady rozhodne o vypísaní výberového konania na 
funkciu riaditeľa do 15 dní od svojho zvolenia. Oznam o vyhlásení 
výberového konania uverejní na webovom sídle ministerstva. 

• Predseda správnej rady vymenuje riaditeľa do 15 dní od ukončenia 
výberového konania. 

• Správna rada do 60 dní od platnosti zákona schváli štatút fondu 
a organizačný poriadok fondu. 

 



Účinnosť zákona 

• Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 
2013. 



Očakávané prínosy z činnosti 
Odbytového fondu 

               zlepšenie povedomia spotrebiteľa o                  
                 význame nákupu potravín z domácej výroby 

               postupné zvyšovanie nákupov potravín z                    
                 domácej výroby  

               tlak na zvýšenie podielu potravín z domácej  
                 výroby v obchodných systémoch 
                 zvýšenie výroby a následne tržieb v             
                 poľnohospodárstve a potravinárstve 
 
                  jasné odlíšenie slovenskej potraviny 


