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Boj o mäso: výrobcovia 
stavajú na domáce chute
POTRAVINOVÝ PRIEMYSEL l Slovenský trh s mäsom sa pod tlakom silnej konkurencie a spotrebiteľa konsoliduje.

Humenné – Slovenský trh s mä-
sovými výrobkami je poznačený 
bojom malých firiem s obchod-
nými reťazcami. Silu konkuren-
cie cíti aj firma GVP Humenné, 
ktorá už od leta 2013 preniká pod 
vlastnou registrovanou značkou 
farmárskych produktov Naša do-
máca chuť východoslovenská ma-
loobchodná sieť GVP Humenné. 
Firma pritom vstúpila do vysoko 
konkurenčného prostredia. Pria-
mo v Humennom totiž sídlia dva 
veľké mäsokombináty – Mecom, 
ovládaný finančnou skupinou 
Penta, a Althan, patriaci veľko-
podnikateľovi Jánovi Molnáro-
vi. GVP napriek tomu každý rok 
zrýchľuje svoj rast. Kým v roku 
2014 firma dodala na pulty pri-
bližne 500 ton čerstvého mäsa 
a vlastných výrobkov, vlani to 
bolo až o vyše 25 percent viac. 
„V mäsokombináte ideme na sto 
percent plánovanej produktivity 

pri jednozmennej prevádzke. Mä-
sovýroba nám pritom produkuje 
plusové čísla do hospodárskeho 
výsledku spoločnosti,“ hovorí pre 
HN výkonný riaditeľ východoslo-
venskej maloobchodnej siete GVP 
Marián Cap.  

Stávka na regionálne chute
Firma z Humenného stavia na 
chute mäsa z gazdovského dvora 
– bez chémie, separátov a ďalších 
prídavkov používaných vo veľko-
výrobe. „Spotrebiteľ je zvyknu-
tý na domáce regionálne chute. 
Jednoznačne ich preferuje pred 
celoplošným sortimentom. Na 

výrobky, kde je 60 percent mäsa 
a zvyšok tvorí balast, začínajú 
byť ľudia hákliví,“ tvrdí analytik 
spoločnosti Terno Ľubomír Dra-
hovský s tým, že spotrebitelia sú 
ochotní priplácať za obľúbené 
značky a kvalitu. „Našu sieť záso-
bujeme čerstvým mäsom až štyri-
krát do týždňa. Rastieme i vďaka 
rozširovaniu nášho reťazca, ktorý 
má 33 pobočiek,“ vysvetľuje Cap. 
Celkovo reťazec zamestnáva 450 
ľudí, čím sa stal druhým najväč-
ším zamestnávateľom v Humen-
nom. Tlak zákazníka na cenu 
a kvalitu sa pritom neustále zvy-
šuje. Menší výrobcovia mäsa totiž 

v súčasnosti nezažívajú práve naj-
lepšie časy. Naznačujú to problé-
my viacerých konkurentov. 

Stratový biznis
Mäsokombinát Berto SK z Vysokej 
pri Morave dosahoval v najlepších 
časoch ročné tržby prevyšujúce 
20 miliónov eur. No v roku 2014 
firma skončila v strate 1,2 mi-
lióna eur a vykázala záporné 
vlastné imanie vo výške 1,15 mi-
lióna eur. Aby sa Záhoráci vyhli 
bankrotu, pokúsili sa zachrániť 
biznis reštrukturalizáciou. Tá sa 
práve blíži ku koncu. Konečný 
verdikt zatiaľ nepadol.  S podob-

nými problémami pritom bojuje 
aj mladý mäsokombinát podni-
kateľa Jána Molnára z Humenné-
ho Althan. „Spoločnosť vykazuje 
záporné vlastné imanie vo výške 
1 325 685 eur. Tento stav môže vý-
znamnou mierou ovplyvniť ďalšie 
pokračovanie činnosti spoločnos-
ti,“ upozorňuje v audite k účtov-
nej uzávierke Althanu za rok 2014 
audítorská spoločnosť HB Consult 
Košice. Bol to práve Molnár, kto na 
Slovensku vybudoval najziskovejší 
mäsokombinát Mecom Group. Ten 
ešte v čase úspechu začiatkom ro-
ka 2008 predal do rúk Penty. Mol-
nár vo februári 2012 odštartoval 
výrobu nového mäsokombinátu 
Althan. Ten od vzniku vykazuje 
každoročne stratu a firma takmer 
skončila v konkurze. Analytik 
Drahovský hovorí, že na malom 
slovenskom trhu vládne silná kon-
kurencia veľkých i menších pro-
ducentov. „Viac ako polovica mäsa 
a výrobkov pochádza z importu. 
Domáci výrobcovia sa snažia od-
líšiť od konkurencie, cestou je re-
gionálna chuť a špeciality.“

Marek Nemec ©hn

marek.nemec@mafraslovakia.sk

Burzy v pohybe 

Čína po 
dlhšom čase 
podporila 
akcie

Kamil Boroš 
analytik X-Trade Brokers

Uplynulý týždeň bol pre trhy pozi-
tívny. Nemalou mierou k tomu 
prispela Čína. Najskôr v ponde-
lok po dlhom čase čínska cen-
trálna banka posilnila kurz čín-
skej meny oproti doláru. V uto-
rok zase prekvapili januárové 
nové úvery v krajine, ktoré do-
siahli nové maximá na úrovni 
2,5 bil. jüanov. Z dlhodobého 
hľadiska pumpovanie nového dl-
hu do čínskej ekonomiky nevy-
tvára dojem väčšej stability, zní-
žili sa však obavy o prudké spo-
malenie čínskeho rastu 
v dohľadnom čase. Akcie na 
oboch stranách Atlantiku predo-
všetkým vďaka silnému úvodu 
vzrástli počas uplynulého týždňa 
o viac ako 4 percentá. Na deví-
zových trhoch sa nedarilo libre, 
a to ani napriek lepším číslam 
z ekonomiky. Dôvod, prečo bola 
libra pod tlakom, vidíme v neis-
tote ohľadne ďalšieho zotrvania 
v EÚ. Rušno bolo aj na trhu s ro-
pou. Najskôr ju správy o črtajú-
cej sa dohode o zmrazení ťažby 
poslali nad 35 dolárov za barel, 
po nesúhlase Iránu zisky vyma-
zala. V úvode nového týždňa bu-
dú investori sledovať ukazovate-
le podnikateľskej dôvery z krajín 
eurozóny, v pondelok dorazia in-
dexy nákupných manažérov, 
v utorok nemecký IFO index. 
Z USA zase vo štvrtok objednáv-
ky tovarov dlhodobej spotreby 
a v piatok prvú revíziu HDP.

Talianska 
ekonomika je 
na vode. Jej rast 
sa spomaľuje
Rím – Talianska ekonomika bude rásť 
pomalšie, ako sa čakalo. OECD odhadu-
je rast hrubého domáceho produktu me-
dziročne len na úrovni 1 percenta. 
To je o 0,4 percenta menej, než očakáva-
li vlani. Vláda Mattea Renziho však stále 
trvá na svojej predpovedi rastu 1,6 per-
centa. (RED) SNÍMKA: DREAMSTIME  

Daňový
sprievodca 2016
 s komentárom 
Daňové zákony
� Zákon o dani z príjmov 

�  Zákon o dani 
z pridanej hodnoty 

�  Zákon o miestnych 
daniach a miestnom 
poplatku 

�  Zákon o dani 
z motorových vozidiel 

�  Zákon o správe daní 
(daňový poriadok) 

Zákon o účtovníctve

Postupy účtovania
�  Postupy účtovania pre podnikateľov 

účtujúcich v sústave jednoduchého účtovania 

�  Postupy účtovania pre podnikateľov 
účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva 

�  Opatrenie o zostavení účtovnej závierky 
pre mikro účtovné jednotky 

�  Opatrenie o zostavení účtovnej závierky 
pre malé účtovné jednotky 

�  Opatrenie o zostavení účtovnej závierky 
pre veľké účtovné jednotky a subjekty 
verejného záujmu

Bonus
�  Zákon o používaní 

elektronickej 
registračnej 
pokladnice 

�  Zákon o cestovných 
náhradách 

�  Zákon o obmedzení 
platieb v hotovosti 

�  Informácie o účtoch 
Sociálnej poisťovne 
a zdravotných 
poisťovní
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Objednávajte na:  
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alebo v kníhkupectvách Martinus,  
Panta Rhei, Gorila, Viera, Elita

   vybrané  
daňové zákony  
a postupy 
účtovania  
na rok 2016

   podrobný  
prehľad zmien  
v daňových 
zákonoch

   až 436 strán – 
najviac na trhu

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

34 653 236 
19 679 934

5 537 278

16 432
96 496 -562 028

37 570 312 20 498 798 8 902 670

18 737
7 553 -904 579

41 869 963

11 738 156
7 508 102

2 515
-1 224 236 -172 354

GVP Humenné

Tržby a zisky vybraných firiem (v eurách)

Berto sk Althan

tržby zisky


