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ABSTRAKT 

V tomto príspevku sa venujeme analýze situácie v dodávateľsko-odberateľskom reťazci 

mlieka na Slovensku z výrobného, ekonomického a finančného hľadiska s dopadom na 

konkurencieschopnosť potravinárskych výrobkov na domácom a zahraničnom trhu. 

Nezameriavame sa len na popis súčasného stavu, ale aj na identifikáciu faktorov ovplyvňujúcich 

doterajší vývoj. Výkonnosť prvovýroby a hlavne mliekarenského priemyslu, napriek investíciám 

do rozšírenia produkcie, nie je schopná kryť domácu spotrebu, ktorej značnú časť musí Slovenská 

republika saturovať dovozom mliečnych výrobkov zo zahraničia.  

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 NPPC-VUEPP 

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-18-

0512.  
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SEKTOR VÝROBY MLIEKA 

 

Stavy dojníc v období rokov 2012-2018 klesli o 15,8 %. Za hlavné príčiny znižovania stavov 

dojníc považujeme rastúce dovozy  mlieka a  mliečnych výrobkov na Slovensko, politiku 

obchodných reťazcov a nižšiu cenovú konkurencieschopnosť mlieka na domácom trhu v 

porovnaní s vyspelými krajinami EÚ v súvislosti s rezervami v rentabilite výroby. Okrem toho v 

sledovanom období danú situáciu ovplyvnila aj celoeurópska mliečna kríza (v rámci ktorej bol 

zaznamenaný dramatický prepad farmárskych cien mlieka), ktorá vznikla z titulu zrušenia 

kvótového systému. Pokles stavov dojníc ovplyvnil aj  výrobu  kravského mlieka, ktorá  sa na 

Slovensku v sledovanom období  znížila o 2,8 % napriek rastu dojnosti. 

 

Tab. 1: Vývoj počtu dojníc a výroby kravského mlieka (tis. ks, tis. t, kg/dojnica)  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/12 

Počet dojníc 152,4 147,4 145,9 142,2 135,9 131,3 128,3 84,2 

Výroba 959,4 933,9 948,7 957,4 933,3 938,0 932,6 97,2 

Úžitkovosť 6 296 6 334 6 505 6 733 6 868 7 145 7 268 115,4 

Prameň: Mlieko. Situačná a výhľadová správa. Bratislava: NPPC-VÚEPP, MPRV SR, 2012-2019; ŠÚ SR,  

 

V tejto  súvislosti je nutné  poznamenať, že kvótový systém nielen reguloval produkciu mlieka v 

Európe, ale v značnej miere prispieval k istej stabilizácii sektora z hľadiska výšky farmárskych 

cien mlieka. Po zrušení mliečnych kvót v roku 2015 začala cena mlieka na Slovensku klesať pod 

úroveň výrobných nákladov. Dôvodom je pretlak konkurenčného mlieka na trhu EÚ  zo strany 

dominantných európskych producentov. Situáciu umocňuje ruské embargo a limitovaný dopyt zo 

strany Číny po sušenom mlieku z európskej produkcie. Vzhľadom na veľkosť nášho mliečneho 

sektora a pozíciu Slovenska ako  „prijímateľa“ (nie tvorcu) cien agrárnych produktov  je reálne 

predpokladať, že pokiaľ sa neprijmú účinné systémové opatrenia na úrovni EÚ, resp. podporné 

opatrenia na národnej úrovni (vrátane podpory odbytu mlieka), potom  bude  počet dojníc na 

Slovensku naďalej klesať.  K zmierneniu poklesu stavov dojníc a k zastabilizovaniu produkcie 

mlieka  by mohol pomôcť zvýšený odbyt mliekarenskej produkcie do tretích krajín 

(predpokladom je aktívne hľadanie nových odbytových možností a zrušenie ruského embarga).  
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Pre dosiahnutie rentabilnej výroby je dôležité dosahovať primerané parametre intenzity výroby. 

Pozitívne hodnotíme skutočnosť, že sa úžitkovosť dojníc na Slovensku postupne zvyšuje, čím sa 

zmierňuje dopad poklesu počtu dojníc na celkovú produkciu mlieka. K rastu dojnosti bude naďalej 

prispievať rast  podielu mliekových plemien v stave dojníc (preraďovanie dojníc z miešaných 

mäsovo-mliekových plemien do stavu dojčiacich kráv, resp. preradenie časti mliečneho stáda do 

mäsového programu). Za predpokladu dostatočného objemu finančných prostriedkov bude v 

poľnohospodárskych podnikoch aj v nasledujúcich rokoch pokračovať obnovovanie genofondu 

dojníc s vysokou dojnosťou. Pre zvýšenie dojnosti bude nutné zamerať pozornosť na zvýšenie 

kvality a produkčnej účinnosti objemových krmív, zlepšenie odchovu teliat a mladého dobytka a 

zmodernizovanie technológií ustajnenia zvierat. Okrem toho dôležitým bude aj vývoj cien krmív, 

ktorý je ovplyvnený čoraz častejšou volatilitou cien obilnín na svetových trhoch a  dotačná 

politika. 

 

Tab. 2: Nákupná cena surového kravského mlieka podľa kvality bez DPH  

(EUR/100 kg)  

Ukazovateľ/rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/12 

Priemerná cena 29,46 32,65 33,82 27,95 25,28 30,94 31,94 108,4 

Q trieda 29,72 32,89 34,11 28,32 25,58 31,11 32,35 108,8 

I trieda 29,48 32,59 33,44 27,27 24,69 30,79 31,45 106,7 

Neštandard 23,32 25,41 26,88 21,07 20,02 27,07 27,45 117,7 

Prameň: Výkaz ML (MPRV SR), ŠÚ SR,  

  

 

Pre zabezpečenie bezproblémového chodu farmy, generovanie zisku a následného investovania 

do moderných technológií, kvalitnejšieho genetického materiálu a nákupu hodnotných krmív je 

dôležitá realizačná cena mlieka, ktorá sa v sledovanom období vyvíjala diferencovane, pričom 

ako bolo uvedené v predchádzajúcom texte, v rokoch 2015  a 2016 rapídne klesla, čím dosiahla 

veľmi nízku  úroveň vo všetkých kvalitatívnych triedach ako logický následok zrušenia 

kvótového systému.  

 

Surové mlieko na farmách sa používa na  dodávky mlieka pre ďalšie spracovanie inými 

podnikateľskými subjektmi, na kŕmenie vlastných hospodárskych zvierat a priamy predaj. 
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Humánny konzum a straty sú zanedbateľné. Do spracovateľského priemyslu smeruje  viac ako 

90 % nadojeného kravského mlieka, hospodárske zvieratá skonzumujú približne 4 % mlieka. Na 

priamy predaj sa v sledovanej časovej perióde využilo v priemere 2,7 %  vyprodukovanej  

produkcie mlieka, pričom jeho podiel v posledných rokoch rastie.  

 

Tab. 3: Použitie surového kravského mlieka* na farmách v SR (% z celkovej produkcie)  

Ukazovateľ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Kŕmenie na vlastnej 

farme 
4,69 4,46 4,30 3,98 3,94 4,00 4,23 4,02 

Skonzumovanie na 

vlast. farme 
0,09 0,12 0,12 0,20 0,23 0,21 0,31 0,36 

Priamy predaj 2,49 2,30 2,55 2,86 3,74 2,81 2,10 3,00 

Dodávky 92,69 93,00 92,88 92,86 91,69 92,94 93,32 92,57 

Straty a iné 0,04 0,12 0,16 0,10 0,28 0,04 0,05 0,05 

Spolu 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Prameň: ŠÚ SR, Výkaz  Poľ, CD MPRV SR,  

Poznámka:* nadojené kravské mlieko  
 

V rámci priameho predaja sa mlieko distribuuje pre účely  humánneho konzumu, 

kŕmenia hospodárskych zvierat alebo sa presúva do vlastnej prevádzky na spracovanie. Surové 

kravské mlieko, ktoré sa spracováva vo vlastných prevádzkach na farmách  sa spotrebuje 

z najväčšej časti na výrobu konzumného mlieka. V štruktúre výrobkov klesá podiel 

konzumného mlieka a zvyšuje sa podiel iných výrobkov s vyšším podielom pridanej hodnoty. 

V tejto súvislosti je nutné poznamenať, že pre bilančné účely  ponuky a použitia kravského 

mlieka sa  namiesto celkovej produkcie mlieka  používa  naturálny predaj kravského mlieka od 

prvovýrobcov.  

 

Tab. 4: Štruktúra výrobkov zo surového kravského mlieka vo vlastných prevádzkach na 

farmách (%) 

Ukazovateľ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Konzumné mlieko 55,5 54,1 50,8 53,3 46,5 44,8 33,1 

Smotana 6,2 2,0 2,3 2,0 1,4 1,1 7,1 

Maslo 2,6 1,1 1,2 1,0 1,0 1,3 1,6 
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Syry 19,1 16,8 16,5 18,4 25,5 21,9 20,9 

Ostatné výrobky 16,7 26,2 29,3 25,3 25,5 30,9 37,3 

Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Prameň: ŠÚ SR, vlastné výpočty 

Poznámka: *podniky spracovávajúce mlieko vo vlastných prevádzkach 

 

 

MLIEKARENSKÝ PRIEMYSEL 

 

Mliekarenský priemysel patrí z hľadiska humánnej výživy k nosným odborom potravinárskeho 

priemyslu. Jeho výsledky hospodárenia boli v sledovanom období pozitívne (okrem roku 2012). 

Na uvedenú situáciu vplýva výška nákupnej ceny mlieka ako základnej suroviny pre 

mliekarenský priemysel a dovoz konkurenčných mliečnych výrobkov zo zahraničia. Adekvátne 

výsledkom hospodárenia sa vyvíjali ukazovatele rentability nákladov. 

 

 Z analýzy ďalších ekonomických ukazovateľov vyplynulo, že tržby za vlastné výrobky 

a služby  sa na výnosoch v roku 2018 podieľali 66,6%-ami. Finančné objemy tržieb za vlastné 

výrobky a služby a výnosov sa v porovnaní hraničných rokov sledovaného obdobia zvýšili o 13,5 

%. Najviac rastúce tendencie boli zaznamenané  pri pridanej hodnote (+ 42,0 %) a výnosoch 

(+18,1 %).  

 

V roku 2018 pracovalo v mliekarenskom priemysle 5 423 zamestnancov, čo bolo až  

o 19,8 % viac ako v roku 2012. Pozitívnym signálom do budúcnosti je skutočnosť, že 

produktivita práce z pridanej hodnoty od roku 2012 vzrástla o 18,4 %. K tomuto vývoju 

prispievajú  podniky so zahraničným kapitálom, ktorý sa na základnom imaní mliekarenského 

priemyslu v roku 2017 podieľal ešte 78,6 %, avšak v roku 2018 výrazne poklesol na 25,9 %. 
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Tab. 5: Vybrané ekonomické a analytické  ukazovatele mliekarenského priemyslu  

Ekonomické 

ukazovatele (tis. €) 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Výsledok hosp. pred 

zdanením 
-2 880 11 241 3 800 4 017 9 904 11 336 8 131 

Náklady spolu 802 268 842 814 859 179 773 998 780 561 851 498 936 112 

Výnosy spolu 799 388 854 054 862 978 778 015 790 465 862 834 944 243 

Výroba 575 606 613 833 618 117 559 789 552 138 764 031 659 064 

Pridaná hodnota 90 990 96 429 91 278 92 923 108 921 113 162 129 193 

Tržby za vlastné výr. 

a služby 
553 692 587 656 583 145 532 810 525 429 598 775 628 507 

Tržby za predaj 

tovaru 
181 698 208 463 210 827 195 099 212 874 204 915 248 444 

Analytické 

ukazovatele 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nákladovosť 

výnosov  (€/100 €) 100,4 98,7 99,6 99,5 98,7 98,7 99,1 

Rentabilita nákladov  

(%) -0,4 1,3 0,4 0,5 1,3 1,3 0,9 

Podiel tržieb za 

vlastné výrobky a 

služby na výnosoch 

(%)   69,3 68,8 67,6 68,5 66,5 69,4 66,6 

Produktivita práce z 

PH (tis. €) 20,1  21,8  21,0  21,7  23,5  23,2 23,8 

Prameň: Potrav (MPRV SR), vlastné výpočty 

 

 

V posledných siedmych rokoch v mliekarenskom  odbore vznikli 3 malé, 6 stredných a 2 veľké 

podniky. Negatívnym je fakt, že klesol nielen počet ziskových podnikov. 
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Tab. 6: Počet  podnikov v mliekarenskom priemysle 

Ukazovateľ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Celkom, z toho: 29 29 30 29 37 38 40 

Podľa počtu zamestnancov         

     . malé (1-49) 13 12 14 14 18 19 16 

    .  stredné (50-249) 12 13 12 11 14 15 18 

    .  veľké (250-viac) 4 4 4 4 4 4 6 

Podľa výsledku hosp.        

    . ziskové 18 23 22 22 32 29 27 

    . stratové 11 6 8 7 5 9 13 

Prameň: Potrav (MPRV SR)  

 

Dlhodobým problémom mliekarenského priemyslu je nedostatočné využívanie výrobných 

kapacít. V roku 2018 výrobné kapacity pre mlieko, maslo a kyslo-mliečne výrobky neboli 

vyťažené ani na 50 %. Najlepšia situácia bola pri vyťaženosti prírodných syrov (79,2 %). 

 

Tab. 7: Využitie výrobných kapacít v mliekarenskom  priemysle (%)  

Ukazovateľ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mlieko konzumné  45,9 51,7 42,7 46,0 39,7 38,7 33,6 

Kyslomliečne výr. 35,0 40,3 38,9 41,2 35,0 43,1 35,5 

Maslo mliekarenské 27,4 30,4 31,1 30,3 30,4 39,7 42,1 

Syry prírodné 59,7 64,0 60,3 61,9 69,0 81,9 79,2 

Syry tavené 45,8 53,8 59,0 44,5 45,0 55,0 50,0 

Prameň: Potrav (MPRV SR) 

 

Dopyt po výrobkoch mliekarenského priemyslu výrazne ovplyvňuje štruktúru jeho produkcie. 

Pre vývoj produkcie mliečnych výrobkov vo vyspelých  krajinách EÚ je charakteristická 

expanzia  výroby syrov a čerstvých výrobkov, čomu zodpovedá aj vývoj  na Slovensku.  

V období rokov 2016-2018  v porovnaní s predchádzajúcim trojročným obdobím bol 

zaznamenaný evidentne rastúci trend výroby prírodných syrov, kyslo-mliečnych výrobkov, ako 
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aj masla. Pri ostatných produktoch boli zaznamenané klesajúce tendencie, najvýraznejšie pri 

sušenom mlieku.   

 

Tab. 8: Vývoj výroby  mliečnych výrobkov  (t)  

Rok 
Konzum. 

mlieko 

Syry 

prírodné 

Syry  

tavené 

 

Smotany 
Kyslo-

mliečne výr. 

Maslo a výr.  

z mlieč. tuku 

Sušené 

mlieko spolu 

2012 318 306 33 235 11 499 31 965 62 237 12 264 4 382 
2013 321 525 34 047 9 483 32 380 63 264 13 638 5 121 
2014 288 560 34 512 8 957 32 245 62 094 12 839 5 998 
2015 285 485 37 434 9 023 32 222 65 084 12 352 4 935 
2016 252 271 39 704 8 461 31 091 66 409 12 320 3 633 
2017 249 775 41 893 8 153 30 496 66 617 12 758 2 497 
2018 243 835 44 080 7 473 28 582 65 759 13 547 2 898 

2018/12 76,6 132,6 65,0 89,4 105,7 110,5 66,1 

Prameň: Výkaz ML (MPRV SR), ŠÚ SR,  

Spracovateľské a spotrebiteľské ceny mlieka  

 

Trend vývoja odbytových a spotrebiteľských cien mliekarenských produktov bol  v období rokov 

2012-2018 variabilný. Zaujímavé je porovnanie tempa rastu/poklesu odbytových 

a spracovateľských cien. V porovnaní hraničných rokov sledovaného obdobia cena konzumného 

mlieka od spracovateľa mierne klesla, avšak jeho spotrebiteľská cena sa v podstate nezmenila. 

Trend poklesu odbytových cien bol v uvedenom období zaznamenaný pri sušenom mlieku 

a trend ich nárastu pri jogurtoch, syroch a masle, pričom tempá ich zmien neboli identické. Na 

druhej strane pri medziročnom porovnaní posledných dvoch rokov predmetnej analýzy 

spracovatelia aj obchodníci ceny sledovaných mliečnych výrobkov evidentne zvýšili, aj keď 

tempo uvedeného rastu bolo pri jednotlivých výrobkoch variabilné. Najvýraznejšia vzrástla cena 

masla. Dôvodom je zvýšený dopyt po mliečnom tuku a nedostatok mlieka v EÚ pre jeho výrobu. 

V tejto súvislosti je nutné poznamenať, že na vývoj spotrebiteľských cien mlieka od roku 2016 

vplýva aj  znížená sadza dane z pridanej hodnoty. 

 

Tab. 9: Odbytové ceny spracovateľov (bez DPH) a spotrebiteľské ceny vybraných 

mliečnych výrobkov z kravského mlieka (vrátane DPH)  v SR (EUR)   

Odbytové 

ceny (EUR/kg) 

Mlieko konzumné 

polot. trv. 1 litr. kr. 

Sušené mlieko 

plnot. 26-42% tuku 

Jogurt biely 

3-10% tuku 

Syr 

Eidamská tehla 45% 

Maslo 

max.16% vody 

2012 0,40 3,20 1,39 4,19 4,32 

2013 0,45 3,33 1,42 4,69 4,49 
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2014 0,43 3,24 1,44 4,81 4,58 

2015 0,35 2,61 1,42 4,38 4,05 

2016 0,33 2,65 1,40 4,77 4,06 

2017 0,40 3,00 1,43 . 5,59 

2018 0,39 2,92 1,42 4,66 5,80 

2018/2012 97,5 91,3 102,2 111,2 134,3 

Spotrebiteľské 

ceny 

Pasterizované  

polotučné mlieko /l 

Pasterizované  

plnotučné mlieko /l 
Tvaroh 

Syr  

Eidamská tehla/kg 

Maslo 

čerstvé 125 g 

2012 0,74 0,88 1,12 6,21 0,97 

2013 0,76 0,90 1,14 6,28 1,02 

2014 0,79 0,96 1,19 6,47 1,05 

2015 0,77 0,92 1,17 6,00 1,01 

2016 0,64 0,78 1,12 5,71 0,89 

2017 0,70 0,85 1,16 6,34 1,15 

2018 0,74 0,90 1,18 6,55 1,29 

2018/2012 100,0 102,3 105,4 105,5 133,0 

Prameň: Výkaz  ML (MPRV  SR), ŠÚ SR,  

 

Tab. 10: Priemerná spotreba mlieka a mliečnych výrobkov na obyvateľa SR (kg) 

Ukazovateľ 2012 2013  2014  2015 2016 2017  2017/12 

Mlieko a ml. výrobky*  158,6 158,5 166,8 164,3 171,1 171,0 107,8 

    z toho:  mlieko kravské  156,3 156,1 164,2 161,8 168,5 168,4 107,7 

Mlieko konzumné spolu 54,3 49,3 48,3 48,1 46,5 46,3 85,3 

    z toho: mlieko  kravské 53,7 48,7 47,6 47,4 45,8 45,6 84,9 

Syry a tvarohy 10,1 11,4 11,5 12,2 14,0 13,7 135,6 

Sušené a zahustené mlieko  0,9 1,2 0,8 0,7 0,7 0,8 88,9 

Maslo  3,20 3,00 3,20 3,60 3,90 3,90 121,9 

Kyslo-mliečne výrobky  14,3 14,7 16,2 16,7 17,3 17,0 118,9 

Prameň: ŠÚ SR, vlastné výpočty 

Poznámka: *v hodnote mlieka bez masla 

 

Spotreba mlieka a mliečnych výrobkov na obyvateľa je u nás vo všeobecnosti nízka a okrem 

stravovacích návykov ju ovplyvňuje výška cien v maloobchode v relácii k priemerným príjmom 

obyvateľstva. Podľa údajov ŠÚ SR v roku 2017 dosiahla úroveň 171,0 kg (v hodnote mlieka bez 

masla). V porovnaní s rokom 2012 sa spotreba mlieka a mliečnych výrobkov zvýšila o 7,8 %.   
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Z hľadiska jednotlivých výrobkov klesla spotreba konzumného mlieka (o 8,0 

kg),  sušeného a zahusteného mlieka (o 0,1 kg). V súlade s celosvetovým trendom vzrástla 

spotreba syrov a tvarohov, pričom spotrebitelia viac preferujú prírodné syry pred tavenými. Rast 

bol zaznamenaný aj pri kyslo-mliečnych výrobkoch, k čomu výrazne prispela osveta týkajúca sa 

zdravej výživy. Slováci po roku 2012 začali opäť konzumovať viac masla (+21,9 %). Za 

predpokladu  postupného oživovania ekonomiky a rastu príjmov obyvateľstva je reálne 

predpokladať, že spotreba kravského  mlieka  a  mliečnych výrobkov sa bude naďalej zvyšovať. 

 

Z celkovej bilancie mlieka v období rokov 2012-2018 vyplýva, že predaj mlieka od 

prvovýrobcov na domácom trhu klesol o 3,3 % pri vzraste  spotreby mlieka a mliečnych 

výrobkov (v prepočte na mlieko)  o 24,9 %. Uvedená situácia  vyústila do výrazného zvýšenia 

naturálneho objemu dovozu (+39,5 %)  a poklesu vývozu (-7,6 %). 

 

Tab. 11: Vývoj hlavných bilančných ukazovateľov kravského mlieka (tis. t) 

Prameň: Mlieko. Situačná a výhľadová správa. NPPC-VÚEPP, MPRV SR: 2012-2019,  

Poznámka: *Pre bilančné účely je  namiesto celkovej produkcie mlieka  použitý   predaj kravského mlieka od 

prvovýrobcov. Dovoz a vývoz mlieka a mliečnych výrobkov je prepočítaný na tekuté mlieko;  

 

V sledovanom období sa menili podiely dovozu mlieka a mliečnych výrobkov na 

Slovensko na domácej spotrebe (z  59,2 % v roku 2012 na 66,1 % v roku 2018) a predaji mlieka 

od prvovýrobcov (z  58,2 % v roku 2012 na 83,9 % v roku 2018).  

Sebestačnosť Slovenska v mlieku v období rokov 2012-2018 variovala s evidentnou 

tendenciou poklesu  porovnaní s východiskovým rokom (zo 101,8 % až na 78,8 %).   

 

  

Ukazovateľ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/12 

Predaj mlieka 872,3 849,1 869,4 893,5 847,6 844,6 843,7 96,7 

Spotreba 857,2 887,4 976,2 961,6 1 035,3 1 064,1 1 070,5 124,9 

Dovoz 507,3 631,5 659,5 643,3 650,8 731,9 707,6 139,5 

Vývoz 526,9 594,8 549,2 576,1 469,3 505,5 486,6 92,4 

Sebestačnosť 101,8 95,7 89,1 92,9 81,9 79,4 78,8 77,4 
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ZAHRANIČNO-OBCHODNÁ VÝMENA 

 

Pri analýze zahraničného obchodu SR s výrobkami mliekarenského priemyslu sme sa zamerali 

na rozhodujúce položky, ktoré zásadným spôsobom každoročne ovplyvňujú našu celkovú 

obchodnú bilanciu – jednotlivé druhy mliečnych výrobkov. Z dôvodu komplexnosti dopĺňame aj 

prehľad zahraničného obchodu so surovinou pre mliekarenský priemysel – tekuté mlieko. 

Napriek tomu, že položka colného sadzobníka HS 0401 Tekuté mlieko a smotana obsahuje 

okrem surového aj spotrebiteľské balenia mlieka, zaradili sme uvedenú položku medzi suroviny 

vychádzajúc z faktu, že chovatelia dojníc hlavne v prihraničných oblastiach SR dodávajú svoju 

produkciu surového kravského mlieka, v dôsledku lepších obchodných podmienok, do mliekarní 

v okolitých členských krajinách EÚ. 

V období rokov 2012-2018 mliekarenský priemysel generoval výrazne negatívnu 

bilanciu zahraničného obchodu, ktorá sa v sledovanom období prehĺbila až o 60,9 %. Hodnota 

importu sa celkovo zvýšila o 41,3 % a exportu o 31,4 %. Negatívny vývoj možno pripísať 

všetkým položkám colného sadzobníka priradeným pod mliekarenský priemysel. 

 V zahraničnom obchode so sušeným mliekom, v dôsledku výrazného poklesu domácej 

výroby, dosahujeme negatívnu obchodnú bilanciu. Útlmom výroby, aj v dôsledku zrušenia 

podpory exportu prostredníctvom vývozných náhrad, sme sa v tomto segmente trhu stali 

nesebestační a závislí od dovozu zo zahraničia. Napriek nevyrovnanému vývoju hodnoty dovozu 

a výraznom poklese hodnoty vývozu priemerné pasívne saldo v sledovanom období dosahovalo 

úroveň –11,2 mil. EUR a v sledovanom období sa celkovo zvýšilo až o 135,8 %. 

Negatívnu obchodnú bilanciu dlhodobo zaznamenávame pri kyslomliečnych výrobkoch 

a hlavne pri masle. V slovenskom exporte kyslo-mliečnych výrobkov dominujú jogurty. 

Expanzia vývozu viedla k výraznému poklesu negatívnej obchodnej bilancie do roku 2016. Náš 

export kyslomliečnych výrobkov sa v období 2012 – 2018 celkovo zvýšil o 3,2 mil. EUR 

(+14,2 %), pričom hodnota ich importu sa zvýšila až o 3,9 mil. EUR (+10,5 %) a celkové záporné 

saldo celkovo vzrástlo o 0,6 mil. EUR (+4,5 %). Rast domácej produkcie jogurtov ako aj neustále 

inovácie vo vyrábanom sortimente  úspešne vytláčali zahraničnú konkurenciu zo slovenského 

trhu, avšak v poslednom období domáca produkcia čelí rastúcej zahraničnej konkurencií. 

Zložitejšia situácia je pri masle, keďže na slovenskom trhu sa udomácnili výrobky z okolitých 

krajín EÚ, čím sťažujú pozíciu domácich výrobcov. Dovoz masla sa v sledovanom období 
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výrazne zvýšil (+65,6 %), hodnota vývozu vzrástla len o 21,8 %. Absolútna hodnota záporného 

salda obchodnej bilancie vzrástla z 24,6 mil. EUR v roku 2012 až na 45,3 mil. EUR (+84,5 %). 

Pasívne saldo v obchode s maslom tvorilo zhruba tretinu celkovej zápornej bilancie 

mliekarenského priemyslu, pričom v roku 2018 dosahoval jeho podiel až 39,9 %. 

 

Tab. 12: Zahraničný obchod SR – mliekarenský priemysel* (tis. EUR) 

 

Prameň: Štatistický úrad SR, vlastné výpočty 

Poznámka: *Mliekarenský priemysel - HS 0402, 0403, 0404, 0405 ,0406, 1702 11-19 

 

Najväčší objem z celkovej hodnoty zahraničného obchodu mliekarenského priemyslu tvoria syry 

a tvaroh. Export slovenských syrov je orientovaný hlavne na trh EÚ-28. Úplné odstránenie 

obchodných bariér po vstupe SR do EÚ umožnilo ľahšie etablovanie sa zahraničných druhov 

syra na slovenskom trhu, čím sa značne spestrila ponuka pre spotrebiteľov. V priemere až 63,9 

% z celkovej hodnoty vývozu výrobkov mliekarenského priemyslu pripadá na syry. Na strane 

dovozu sa ich podiel pohybuje na úrovni 55,2 %. Vyššia dynamika rastu hodnoty dovozu 

v porovnaní s vývozom sa prejavila v postupnom prehlbovaní pasívnej obchodnej bilancie. 

Pokým v roku 2012 obchod so syrmi generoval deficit -25,0 mil. EUR, v roku 2018 dosiahol 

úroveň -34,7 mil. EUR, čo predstavuje takmer tretinu (30,5 %) celkovej pasívnej bilancie 

mliekarenského priemyslu. 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/12

140 111 166 125 168 189 155 593 152 288 178 436 184 152 131,4

z toho: Sušené mlieko 11 863 18 001 20 085 12 062 7 187 5 940 6 725 56,7

Kyslomliečne výrobky 22 879 25 966 26 588 29 778 29 039 28 225 26 119 114,2

Srvátka 7 312 7 682 7 334 5 514 5 013 6 885 5 770 78,9

Maslo 10 612 14 878 14 209 14 701 11 269 11 223 12 926 121,8

Syry a tvaroh 87 445 99 595 99 960 93 455 98 625 124 243 131 274 150,1

Laktóza a laktózový sirup 0 3 13 83 1 154 1 921 1 337

210 768 250 191 251 491 240 803 258 673 305 360 297 862 141,3

z toho: Sušené mlieko 19 358 27 210 23 193 19 193 19 704 27 510 24 398 126,0

Kyslomliečne výrobky 37 036 35 643 36 365 36 094 35 883 38 531 40 906 110,5

Srvátka 6 598 6 989 7 803 6 877 7 301 9 376 7 932 120,2

Maslo 35 184 41 477 42 044 44 203 50 193 65 443 58 268 165,6

Syry a tvaroh 112 409 138 645 141 887 134 258 145 392 164 282 165 991 147,7

Laktóza a laktózový sirup 184 228 198 177 199 219 366 198,5

-70 657 -84 066 -83 302 -85 210 -106 385 -126 924 -113 710 160,9

z toho: Sušené mlieko -7 495 -9 209 -3 108 -7 131 -12 517 -21 570 -17 673 235,8

Kyslomliečne výrobky -14 157 -9 677 -9 777 -6 316 -6 843 -10 307 -14 787 104,5

Srvátka 714 693 -470 -1 364 -2 288 -2 491 -2 161

Maslo -24 571 -26 599 -27 836 -29 502 -38 924 -54 220 -45 342 184,5

Syry a tvaroh -24 964 -39 050 -41 927 -40 804 -46 767 -40 039 -34 717 139,1

Laktóza a laktózový sirup -184 -224 -185 -95 955 1 702 972

VÝVOZ

DOVOZ

SALDO

Celkom

Názov výrobku

Celkom

Celkom
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Eliminácia podpory exportu prostredníctvom vývozných náhrad negatívne ovplyvnila 

konkurencieschopnosť a možnosti odbytu sušeného mlieka a syrov na Blízky východ. Export 

výrobkov mliekarenského priemyslu je orientovaný na členské krajiny EÚ, čo súvisí s vysokým 

podielom zahraničného kapitálu v spracovateľských podnikoch a rozložením výrobného 

sortimentu v rámci nadnárodných spoločností.  

Hlavnou surovinou mliekarenského priemyslu je tekutého kravské mlieko. Z hľadiska colnej 

nomenklatúry sa jedná o značne diferencované mliečne výrobky - od tekutého mlieka a smotany 

(suroviny) počínajúc až po balené a trvanlivé mlieko a smotanu určené na priamu distribúciu 

spotrebiteľom. Popri tradičnom vývoze baleného mlieka sa vstupom SR do EÚ dramaticky zvýšil 

export tekutého mlieka. Odstránenie obchodných bariér po vstupe SR do EÚ aj napriek krátkej 

trvanlivosti surového kravského mlieka umožnilo jeho producentom hlavne v prihraničných 

oblastiach západného a južného Slovenska (nízke prepravné náklady) využívať lepšie obchodné 

podmienky spracovateľov mimo územia republiky. Výhody spoločného trhu využívajú aj 

zahraniční producenti a hlavne spracovatelia mlieka. V roku 2012 sme tekuté mlieko vyviezli za 

92,5 mil. EUR (v roku 2013 dokonca až 124,6 mil. EUR) a v roku 2018 hodnota jeho vývozu 

dosiahla hodnotu už len 81,4 mil. EUR, čo predstavuje celkový pokles o 12,0 %. 

V porovnateľnom období sa hodnota dovozu tekutého mlieka zvýšila zo 42,5 mil. EUR až na 

63,2 mil. EUR, t.j. až o 48,6 %. Napriek nárastu hodnoty dovozu dosahujeme aktívnu bilanciu 

obchodnej výmeny s tekutým mliekom, ktorá však v porovnaní hraničných rokov sledovaného 

obdobia klesla takmer o dve tretiny.  

 

Tab. 13: Zahraničný obchod SR – surovina pre mliekarenský priemysel* (tis. EUR) 

 

Prameň: Štatistický úrad SR, vlastné výpočty  

Poznámka: * Suroviny pre mliekarenský priemysel - HS 0401 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/12

92 475 124 552 111 003 98 051 80 091 92 746 81 396 88,0

42 541 61 720 67 980 55 989 47 425 66 323 63 216 148,6

49 934 62 832 43 023 42 062 32 666 26 423 18 080 36,2Tekuté mlieko

Názov výrobku

VÝVOZ

Tekuté mlieko

DOVOZ

Tekuté mlieko

SALDO
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Skladba dovozu a vývozu je pre nás dlhodobo nepriaznivá. Značnú časť slovenského exportu 

predstavuje tekuté mlieko (surovina). Takýto stav jednak odčerpáva surovinu do zahraničia, čím 

sú domáce výrobné kapacity využité len čiastočne, a zároveň vyvoláva silnejúci konkurenčný 

tlak na domáce mliekarne. 

 Nepriaznivú situáciu v zahranično-obchodnej výmene SR s mliekom a mliečnymi 

výrobkami potvrdzuje aj Lafayov index, ktorý sa využíva pri posudzovaní 

konkurencieschopnosti výrobkov na zahraničných trhoch. Na zahraničných trhoch sme podľa 

Lafayovho indexu konkurencieschopní s tekutým mliekom a smotanou, srvátkou a v posledných 

dvoch rokoch aj so syrmi a tvarohom. 

 

Tab. 14: Konkurencieschopnosť výrobkov  mliekarenského priemyslu podľa Lafayovho 

indexu  

Kód 

CS 

Komodita 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0401 
Mlieko a smotana bez 

cukru  
0,748 1,135 1,103 0,998 0,810 0,811 0,720 

0402 
Mlieko a smotana s 

cukrom 
-0,079 -0,068 0,060 -0,033 -0,109 -0,212 -0,170 

0403 Kyslo-mliečne výrobky -0,148 -0,053 0,006 0,061 0,074 0,038 0,002 

0404 Srvátka 0,018 0,030 0,030 0,009 0,000 0,010 0,013 

0405 Maslo a iné tuky z mlieka -0,295 -0,298 -0,287 -0,305 -0,398 -0,554 -0,410 

0406 Syry a tvaroh -0,201 -0,227 -0,043 -0,075 -0,026 0,229 0,401 
Prameň: ŠÚ SR, vlastné výpočty 

 

 

ZÁVER 

Výroba kravského mlieka a mliečnych výrobkov je jedným z ťažiskových agropotravinárskych 

sektorov. Chov dojníc a produkcia mlieka pozitívne ovplyvňuje zamestnanosť na vidieku 

a zároveň je zdrojom pravidelného príjmu finančných prostriedkov pre poľnohospodárske 

podniky. Značná volatilita nákupných cien surového mlieka, zrušenie produkčných kvót V EÚ 

v roku 2015, voľný pohyb tovarov na silne konkurenčnom spoločnom trhu EÚ, nižšia efektívnosť 

výroby a obmedzené možnosti domácich podpôr sa podpísali pod klesajúci trend v chove dojníc 

na Slovensku. Na druhej strane likvidácia neefektívnych chovov sa pozitívne prejavila v neustále 

sa zvyšujúcej úžitkovosti dojníc. V konečnom dôsledku sa celková výroba surového kravského 

mlieka za uplynulých 7 rokov stabilizovala. Zo štruktúry použitia kravského mlieka na farmách 

v SR je evidentná zvyšujúca sa snaha prvovýrobcov o finalizáciu svojej produkcie a tým o 
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zmiernenie strát v chove dojníc. Avšak podiel priameho predaja je naďalej minimálny (3 % 

z celkovej produkcie). 

 Mliekarenský priemysel patrí z hľadiska humánnej výživy, ako aj z ekonomického 

hľadiska, k nosným odborom potravinárskeho priemyslu v SR. Rastúci trend výroby a s tým 

spojenými výnosmi sa premieta aj do ziskovosti mliekarenského priemyslu. Spracovateľské 

podniky štruktúru svojej produkcie prispôsobujú meniacim sa trendom v spotrebe. Investície do 

inovácií a rozšírenia produkcie primárne orientujú do výroby kyslomliečnych výrobkov, syrov 

ako aj masla. Napriek tomu mliekarenský priemysel nie je schopný kryť domácu spotrebu, čoho 

dôsledkom je vysoké pasívne saldo v zahraničnom obchode s mliečnymi výrobkami. K tomu 

prispieva aj nízke využitie existujúcich výrobných kapacít, s čím súvisí zvýšenie nárokov na 

fixné náklady a morálne opotrebovanie technologických zariadení.. Investície do rozšírenia 

a zmeny štruktúry výroby by mali viesť k postupnému znižovaniu dovozu a tým aj pasívnej 

obchodnej bilancie. Na druhej strane súčasná úroveň produkcie surového kravského mlieka 

nebude schopná v plnej miere kryť potreby mliekarenského priemyslu, čo bude viesť k rastu 

dovozu suroviny zo zahraničia. Zvýšený dopyt mliekarní po surovom mlieku by mal byť 

dostatočným impulzom pre prvovýrobcov na rozšírenie chovov dojníc na Slovensku.  
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