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Ing. Jarmila Halgašová je absolventkou Chemicko-technologickej fakulty Slovenskej vysokej školy 
technickej v Bratislave. Pracovnú kariéru začala v roku 1985 v bratislavskej Palme a Stredoslovenských 
mliekarňach vo Zvolene pričom v ďalších rokoch pracovala v štátnej správe, kde sa venovala 
predovšetkým ochrane spotrebiteľa a certifikácii potravín, najmä kontrole dodržiavania podmienok 
určených na zabezpečenie kvality a zdravotnej neškodnosti pri ich výrobe, skladovaní a predaji. V rokoch 
1999 až 2005 pôsobila ako hlavný štátny radca pre oblasť potravinárstva a výživy na Ministerstve 
pôdohospodárstva SR, kde okrem koncepčnej práce participovala na tvorbe legislatívy na národnej 
i európskej úrovni vrátane negociačných rokovaní o prístupe SR do EÚ. Od roku 2005 je riaditeľkou 
Potravinárskej komory Slovenska, kde sa jej podarilo vybudovať najväčšiu a najreprezentatívnejšiu 
dobrovoľnú organizáciu zastupujúcu záujmy potravinárskeho priemyslu na Slovensku. Je členkou 
Komisie pre bezpečnosť potravín, pracovnej skupiny na monitorovanie podielu slovenských potravín, 
pracovnej skupiny Národný program prevencie nadváhy a obezity v SR, Dočasnej pracovnej skupiny 
k revízii smernice o tabakových výrobkoch a predsedníčkou Sektorovej rady potravinárstvo v národnom 
projekte Národná sústava povolaní v SR. 

 

Dopady ruských sankcií na poľnohospodársky sektor Slovenska a EÚ 

Niektorí analytici poukázali na to, že ceny nebudú závisieť iba od pretlaku potravín na 
trhu následkom sankcií, ale aj od mnohých iných faktorov vrátane počasia, kvality úrody 
alebo cien ropy. Aké budú predpovede vývoja cien potravín na Slovensku na túto jeseň, 
ak budeme rátať s týmito dodatočnými faktormi? 

Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že tohtoročná celosvetová úroda bola nadštandardná. To, že 
napríklad na Slovensku bol záver žatvy ovplyvnený daždivým počasím, určite neovplyvní vyššiu úrodu 
na Slovensku ani svetové ceny poľnohospodárskych surovín. Okrem toho si je dobré uvedomiť, že 
z celkovej produkcie obilnín na Slovensku sa na potravinárske účely využíva približne 10 %. V súvislosti 
s vyššou úrodou sa nielenže obnovujú, ale aj zvyšujú zásoby poľnohospodárskych surovín. Logicky sa 
spustil tlak na ich ceny a následne aj na spotrebiteľské ceny potravín. Pokles cien poľnohospodárskych 
surovín vnímam ako opodstatnený. Poľnohospodári s ich predajom môžu vyčkať, ak majú možnosť 
úrodu skladovať. V prípade potravinárskej výroby je situácia odlišná. Výsledná cena produktov 
zohľadňuje všetky vstupné náklady, v ktorých rámci náklady súvisiace s poľnohospodárskymi 
produktmi tvoria len časť. Výsledná cena je priemerná a nemôže okamžite kopírovať všeobecný vývoj 
cien surovín. Navyše slovenský potravinársky priemysel dlhodobo zvádza nerovný boj nielen na domácej 
pôde s inými priemyselnými odvetviami, ale aj na európskej pôde s pretrvávajúcimi diskriminujúcimi 
dotáciami. Výsledky hospodárenia domáceho potravinárskeho priemyslu vykazujú v globále vytváranie 
zisku, pretože pri hodnotení sa neberú do úvahy zaniknuté podniky a logicky sa hodnotí hospodárenie 
len existujúcich podnikov. Od roku 1989 však potravinárske firmy kontinuálne zanikajú. Napríklad, kým 
v roku 2000 na Slovensku pôsobilo 369 podnikov s 20 a viac zamestnancami, v roku 2013 ich bolo len 
215. 

Opatrenia Európskej komisie voči Ukrajine, ktorej dočasne zrušila dovozné clo na agropotravinárske 
suroviny, a následné sankcie Ruska voči Ukrajine, Európskej únii, Nórsku, Austrálii, Kanade a USA 
vyvolávajú rovnako tlaky na ceny potravín. Z môjho pohľadu, ak sa aj počasie a ceny iných vstupných 
surovín podpísali na cenách potravín miernym poklesom, nastáva obdobie, keď sa začne reálny 



 
a nekompromisný boj o trhy a ceny. Potravinári už teraz pociťujú dôsledky prijatých štvorstranných 
opatrení Rusko – Ukrajina – EÚ – USA poklesom záujmu obchodníkov o dodávky tovaru, rušením 
dohodnutých akcií a vyčkávacím manévrovaním na lacnejšie dodávky potravín. Spotrebitelia sa budú vo 
veľkej väčšine orientovať na cenovo výhodnejší sortiment potravín. Samozrejme, že pre nich bude veľmi 
príjemné ušetriť domáci rozpočet. Najmä ak vezmeme do úvahy, že priemerná mzda na Slovensku je 
v rámci EÚ šiesta najnižšia a nezamestnanosť na Slovensku je v rámci EÚ piata najvyššia. Z dlhodobého 
hľadiska je to však veľmi krátkozraké, pretože reálne môže nastať scenár obmedzovania výroby potravín, 
zvyšovania nezamestnanosti a prípadne aj zániku najmä malých a stredných firiem. Miesto na pultoch, 
ktoré uvoľnia, určite nahradia iní výrobcovia a dodávatelia, ktorí však už nemusia byť so sídlom na 
Slovensku. V dôsledku naznačeného scenára možno očakávať pokles cien potravín na pultoch, ktorý však 
bude deformovať trh s potravín. To znamená, že z dlhodobého hľadiska budú ceny potravín vlastne 
neustále rásť. Súvisí to napríklad aj s rastom počtu obyvateľov na našej planéte. Ako však motivovať 
slovenských spotrebiteľov k lokálpatriotizmu, skutočne ťažko povedať. 

Minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek pripustil možnosť uzatvorenia 
slovenského trhu pred dumpingovými produktmi zo zahraničia, ak si to situácia vyžiada. 
Je to na spoločnom európskom trhu z právneho hľadiska prípustné? 

Neviem o tom, že by Zmluva o fungovaní EÚ takúto alternatívu pripúšťala. Naopak, vo svojich 
ustanoveniach zaručuje na jednotnom vnútornom trhu EÚ okrem iných slobôd aj voľný pohyb tovaru. 
Samozrejme, členský štát môže použiť nástroje na ochranu svojho územia pred dovozom potravín, ktoré 
by mohli ohroziť zdravie a bezpečnosť obyvateľov. Napríklad nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje 
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovuje postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín, vo 
svojich ustanoveniach pripúšťa prijatie opatrení v záujme vysokej úrovne ochrany ľudského života, 
a zdravia. Tieto opatrenia by však mali byť vo všeobecnosti založené na analýze rizika. Uvedené 
nariadenie zároveň členským štátom ukladá, že prijaté opatrenia musia byť primerané a nesmú 
obmedzovať obchod viac, než si vyžaduje dosiahnutie vysokej úrovne ochrany zdravia, pre ktorú sa 
rozhodlo spoločenstvo. Môžu byť však prijaté len na nevyhnutné časové obdobie. 

Politické sankcie sú narúšaním trhovej ekonomiky a princípu „neviditeľnej ruky“. Takéto 
zásahy sú jednoznačne nad rámec toho, čo sa očakáva od štátu ako správcu trhu. Môžu 
sankcie napriek tomu viesť k niečomu pozitívnemu pre slovenských potravinárov? 

Nechcem byť poslom zlých správ a rozhodne nemám záujem maľovať čerta na stenu, ale v prijatých 
sankciách nevidím pre slovenských podnikateľov v agropotravinárskom sektore nič pozitívne. Na scéne 
je príliš veľa faktorov negatívne ovplyvňujúcich konkurencieschopnosť slovenského potravinárskeho 
priemyslu, počnúc od Spoločnej poľnohospodárskej politiky a iných eurofondov a ich systematicky zlého 
nastavenia vládami SR vo vzťahu k možnostiam využívania týchto finančných zdrojov až po vysoké 
daňové a administratívne zaťaženie podnikateľov, resp. jednu z najvyšších DPH na potraviny v rámci 
celej EÚ. Toto je len veľmi stručný výpočet negatívnych vplyvov na výslednú cenu potravín na 
slovenských pultoch. Naše produkty pri konfrontácii s potravinami vyrobenými v iných členských 
štátoch EÚ nemajú šancu byť úspešné. Rada by som podotkla, že sa zaoberáme opatreniami prijatými 
Ruskom. Zamyslime sa konečne aj nad Ukrajinou, ktorá je druhým najväčším štátom Európy a obilnicou 
Európy a ktorá v súčasnosti rovnako ako EÚ na základe sankcií prijatých Ruskom takmer 50 % svojej 
produkcie potravín nemôže vyvážať do Ruska. Veľmi by ma zaujímalo, kam tieto potraviny putujú. Pri 
jednostrannom zrušení dovozných ciel ani tak veľa hádať a rozmýšľať nie je potrebné. Aj ja osobne mám 
informácie, že funguje dovoz hydiny z Ukrajiny do EÚ cez niektoré členské štáty. Kde je potom garancia, 
že táto ukrajinská hydina nebude prebalená a že sa nedostane práve na slovenský trh?  

Politici vyzvali k súdržnosti a zachovaniu existujúcich obchodných vzťahov. V akej pozícii 
sú zahraničné veľkoobchodné reťazce na Slovensku? Rozhodnú sa podľa vás dovážať viac 
lacnejších potravín zo zahraničia na úkor slovenských producentov? Akú úlohu môže 
zohrať Potravinárska komora Slovenska vo vzťahu medzi reťazcami a slovenskými 
výrobcami potravín? 

Aj obchodníci sú len podnikateľské subjekty, ktoré musia vykazovať kladné a čo najlepšie hospodárske 
výsledky. Obchod nevyrába, obchod len sprostredkúva predaj vyrobeného tovaru. Je len pochopiteľné, 



 
že na svojej podnikateľskej aktivite má záujem čo najlepšie profitovať. Slovenskí výrobcovia potravín už 
pociťujú tieto záujmy. Obchodníci zacítili príležitosť získať na potravinách vyššie zisky, a preto už na 
svoju príležitosť, resp. ponuku lacnejších tovarov čakajú. 


