Potravinárska komora Slovenska
KTO SME
Potravinárska komora Slovenska (PKS) je záujmovým združením právnických osôb, založeným
potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom podpory a ochrany podnikania svojich členov
v záujme rozvoja a zveľaďovania potravinárstva v Slovenskej republike a spolupráce pri obhajovaní
spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu
na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií.
PKS vznikla v septembri 2002 v Bratislave. Od
svojho vzniku sa vypracovala na najväčšiu
a najreprezentatívnejšiu organizáciu, ktorá
zastupuje záujmy potravinárov na Slovensku.

PKS združuje 52 subjektov, z ktorých 7 sú kolektívni
členovia.
Podiel
potravinárskych
spoločností
združených v PKS na celkovom obrate potravinárskeho
priemyslu na Slovensku je vyšší ako 60 %.

PKS je hlasom potravinárskych firiem,
distribútorov
potravín,
zamestnávateľov
a exportérov, prispievajúcim k tvorbe legislatívy, podporujúcim konkurencieschopnosť priemyslu, ochranu
spotrebiteľa, životného prostredia, kvalitu výrobkov, potravinovú bezpečnosť a trvale udržateľný rozvoj.
Svoje aktivity zameriava tiež na osvetu spotrebiteľa o vyváženej výžive, o zdravom životnom štýle a
zvyšovania pohybovej aktivity.
Dôležitým poslaním PKS je náležité sprístupňovanie európskych informácií podnikateľskej a spotrebiteľskej
verejnosti. PKS je od polovice roka 2004 členom Európskej konfederácie výrobcov potravín a nápojov
(FDE/FoodDrinkEurope). PKS je od 1.1.2016 jediným zástupcom potravinárskeho priemyslu vo FDE za
Slovenskú republiku.
PKS napĺňa svoje poslanie a ciele predovšetkým prostredníctvom pripomienkovania návrhov všeobecne
záväzných právnych predpisov vo všetkých fázach legislatívneho procesu, prípravy stanovísk k aktuálnym
problémom potravinárskeho priemyslu, zverejňovaním tlačových správ k aktuálnym problémom
potravinárskeho priemyslu, komunikáciou s médiami, spoluprácou s členskou základňou a spoluprácou
s domácimi, zahraničnými a medzinárodnými profesijnými združeniami.
PKS zastupuje záujmy svojich členov v nasledovných organizáciách a pracovných skupinách:
• Republiková únia zamestnávateľov
• Rada pre reklamu
• Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv
• Rada pre potravinárstvo pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
• Rada národnej platformy predchádzaniu plytvania potravinami
Potravinárska komora Slovenska je spolu so Slovenskou alianciou moderného obchodu zakladajúcim
členom Iniciatívy pre férový obchod.

PRE ČLENOV PKS PONÚKAME:
•

Pravidelný
denný
monitoring
najdôležitejších
správ,
vrátane
potravinárskych tém

•

Pravidelný prehľad o aktuálnom dianí
v PKS, vrátane pozvánok na podujatia
a dôležitých výstupov PKS v médiách:
Spravodaj

•

Mimoriadne aktuálne správy o dianí
v problematike dôležitej pre členov

• Pravidelný prehľad právnych predpisoch,
ich návrhov a iných dôležitých
dokumentoch na úrovni SR a EÚ –
Legislatívny servis PKS

ORGÁNY PKS:
•
•

•
•
•

Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom PKS zložený zo zástupcov členov PKS
Predstavenstvo PKS
Predstavenstvo PKS je štatutárnym a výkonným orgánom PKS. Jeho úlohou je riadiť činnosť PKS
medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia a rozhodovať o všetkých záležitostiach PKS, ktoré nie
sú zverené valnému zhromaždeniu
Dozorná rada PKS
Dozorná rada PKS je kontrolným orgánom PKS, voleným Valným zhromaždením PKS
Výbory PKS
Sekretariát PKS
Sekretariát zabezpečuje komplexné administratívne, hospodárske a organizačné činnosti PKS.

Členovia PKS majú možnosť zúčastňovať sa a predkladať námety a požiadavky v rámci práce
jednotlivých výborov PKS:
1. Výbor pre legislatívu
Zaoberá sa otázkami potravinárskej legislatívy a všeobecnej legislatívy majúcej priamy dosah na
potravinársky priemysel. V záujme lepšieho fungovania výboru bola prijatá zásada, že na rokovania
budú prizývaní zástupcovia inštitúcií
2. Výbor pre obchod, konkurencieschopnosť a daňovú politiku
Zaoberá sa otázkami konkurencieschopnosti, dotácií, štátnej pomoci, vzťahu s obchodom,
liberalizácie obchodu, výstav a veľtrhov, konferencií, ako aj tých oblastí, ktoré majú vzťah
k potravinárskemu priemyslu.
3. Výbor pre životné prostredie
Zaoberá sa otázkami týkajúcimi sa oblasti životného prostredia, odpadov z obalov a plytvania
potravinami.
4. Výbor pre vzdelávanie, vedu, výskum a inovácie
Zaoberá sa otázkami vzdelávacích aktivít pre riadiacich pracovníkov na rôznych úrovniach, návrhmi
vzdelávacích modulov pre jednotlivé odvetvia potravinárskeho priemyslu, analýzou systémov
vzdelávania a jeho úrovňou v oblasti stredného a vysokého školstva z pohľadu požiadaviek
potravinárskeho priemyslu, zabezpečovaním transferu poznatkov z vedecko-výskumnej základne
do potravinárskeho priemyslu.
5. Výbor pre zdravý životný štýl
Zaoberá sa otázkami legislatívy vo vzťahu k verejnému zdraviu s priamym a nepriamym dopadom
na potravinársky priemysel, otázkami výživového a dobrovoľného označovania potravín,
vzdelávaním verejnosti o zdravom životnom štýle.

PROJEKTY PKS:
Potravinárska komora Slovenska každoročne prezentuje výsledky prieskumu Gfk, ktorý mapuje:
• podiel vystavenia slovenských potravín v maloobchode
• podiel vystavenia privátnych výrobkov v maloobchode

Potravinárska komora Slovenska organizuje v rámci podpory zdravého životného štýlu internetový
kurz Hravo ži zdravo pre žiakov piateho ročníka základných škôl. Počas 7 ročníkov sa do projektu
zapojilo už 34 tisíc žiakov.

KOMUNIKÁCIA PKS:
PKS vydáva stanoviská k pripravovanej legislatíve a aktuálnym témam prostredníctvom stanovísk,
alebo rozhovorov pre médiá.

Potravinárska komora Slovenska zároveň komunikuje so spotrebiteľmi na sociálnej sieti Facebook
https://www.facebook.com/potravinari/

Kontaktné informácie
V prípade Vášho záujmu o bližšie informácie k činnosti Potravinárskej komory Slovenska nás prosím
neváhajte kontaktovať.
JUDr. Jana Venhartová
Riaditeľka
Tel. +421 903 468 149
venhartova@pks.sk

Informácie o združení
Potravinárska komora Slovenska
Einsteinova 3817/19
851 01 Bratislava
Tel. 02 / 444 500 45
www.potravinari.sk
IČO: 36 065 803

