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SLOVENSKÉ ZDRUŽENIE VÝROBCOV PIVA A SLADU 

• Pivo patrí k histórii ľudstva už od dávnej histórie 

• Slovenské združenie výrobcov piva a sladu vzniklo v roku 1991 

• Združuje výrobcov piva a sladu a ďalšie spolupracujúce organizácie 

• 11 členských spoločností: pivovary, sladovne a spolupracujúce organizácie, 
ktoré pracujú v sekciách:  

– pivovarníckej sekcii 

– sladovníckej sekcii 

– v špecializovaných pracovných  

(pod)skupinách napr. pracovná skupina  

jačmeň, mediálna  a marketingová rada  

a pod.  

Kvalitné pivo sa rodí na poli  
 



 
Slovenské pivovarníctvo a hlavné výzvy  

• Viac ako 82% surovín čerpá pivovarnícky priemysel zo Slovenska: podpora 
domáceho hospodárstva 

• Pokles výroby piva, nižšia spotreba piva, pokles konzumácie piva v sektore HoReCa 
(ekonomická situácia, neúmerné zvýšenie spotr. dane v 2003- zatvorené pivovary) 

• Pivovarníctvo vytvára viac ako 16 000 pracovných miest: poľnohospodárska výroba 
a dodávatelia surovín, pivovary, hotelierstvo, reštaurácie a kaviarne, dopravné 
služby, obalové služby, technológie, výskum a vývoj, reklamné služby 

• Kvalitné pivo sa rodí na poli: pestovanie sladovníckeho jačmeňa má na Slovensku 
dlhodobú tradíciu – pokles osevných plôch jačmeňa 
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Kategorizácia pivovarov 

 

 

 

 

kategória Počet v SR 

veľké pivovary nad 200 000 hektolitrov ročnej výroby   2 

malé samostatné pivovary s ročnou výrobou  do 200 000 hl  2 

malé/mini pivovary reštauračného typu 30 

Spotreba piva 

2012 

 

78,2 l 

 

 

 

 

Výroba piva 

2012 

 

3 206 177 

hl 

 



 
SLAD – najvýznamnejšia exportná komodita 

agropotravinárskeho priemyslu 

 

• Výroba sladu si v posledných rokoch udržiava stabilnú pozíciu 

• Na jeho výrobu sa zabezpečuje základná surovina – sladovnícky 
jačmeň prevažne z domácej produkcie 

• Dovoz jačmeňa prichádza do úvahy len v ojedinelých prípadoch (ak 
sa dôsledkom zlých klimatických podmienok dosiahnu nižšie úrody, 
ako je potreba sladovní) 

• Slad je najvýznamnejšia exportná komodita agropotravinárskeho 
priemyslu 

• V súčasnosti vyrába slad na Slovensku 7 sladovní  

 s ročnou kapacitou 289 000 ton 

 



 
Výroba sladu na Slovensku  

v rokoch 2001 – 2012 v tonách 

  

 

rok ton rok ton 

2001 211 998  2007 260 429  

2002 233 342  2008 267 959 

2003 278 145 2009 224 571 

2004 249 835 2010 228 171 

2005 251 109 2011 217 019 

2006 265 051 2012 251 127 



 
Výroba sladu na Slovensku v rokoch 2002 – 2012  

v tonách 
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Podiely jednotlivých sladovní na výrobe sladu v roku 

2012 v % 

 

• Heineken Slovensko Sladovne, a.s.   56%                               

• LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o.  18% 

• SLADOVŇA, a.s. Michalovce    14% 

• Pivovary Topvar, a.s.        6% 

• Tatranská sladovňa, s.r.o.       4% 

• OSIVO a.s.           1% 

• Sladovňa Sessler, a.s.        1%  



 
EXPORT sladu slovenských sladovní  

• Export sladu slovenských sladovní tvorí takmer  85% 

 z ich ročnej produkcie 

• Slad určený na vývoz spĺňa najprísnejšie kvalitatívne 
parametre 

• Je dlhodobo konkurencieschopným vývozným artiklom na 
svetových trhoch 

• Udržateľnosť exportu sladu, ako i konkurencie -schopnosť  
slovenských sladovní na svetových trhoch si vyžaduje 
upevnenie a stabilizáciu postavenia sladovníckeho jačmeňa  

     na Slovensku 

 



 
Vývoj exportu sladu v tonách bol  

v rokoch 2001 -2012 rokov nasledovný:  

  

 

Zdroj: Radela, s r.o.  

rok ton rok ton 

2001 119  887 2007 210 594 

2002 160 732  2008 213 293 

2003 209 326 2009 183 089 

2004 166 526 
 

2010 194 231  

2005 212 006 2011 182 422 

2006 225 861 2012 206 887 



 
SLADOVNÍCKY JAČMEŇ 

• Pestovanie sladovníckeho jačmeňa  má na Slovensku 
dlhodobú tradíciu 

• Vhodný výber odrôd sladovníckeho jačmeňa ovplyvňuje 
kvalitu sladu 

• Pri rešpektovaní zásad agrotechniky a pri pravidelnom 
dosahovaní vysokej sladovníckej kvality je perspektívnou a 
rentabilnou komoditou 

• Za posledné roky Slovensko zaznamenáva klesajúcu tendenciu 
osiatych  plôch jačmeňom 

 



 
JAČMEŇ  

ÚDAJE o zberových plochách a úrodách  v rokoch 2001 - 2012  

ZBEROVÁ PLOCHA  
v hektároch ÚRODA v tonách 

ÚRODA v tonách na 1 
hektár 

Rok jačmeň jarný jačmeň spolu jačmeň jarný jačmeň spolu jačmeň jarný 
jačmeň 
spolu 

2012 129 463 147 994 412 666 470 482 3,19 3,18 

2011 120 511 135 728 466 105 525 001 3,87 3,87 

2010* 117 868 133 008 313 445 361 390 2,66 2,72 

2009 178 019 195 826 607 327 675 475 3,41 3,45 

2008* 193 756 213 050 813 298 891 317 4,20 4,18 

2007 190 203 209 928 587 663 659 621 3,09 3,14 

2006 166 137 184 519 584 241 641 768 3,52 3,48 

2005 185 817 204 245 673 284 739 311 3,62 3,62 

2004 203 501 221 987 839 530 915 903 4,13 4,13 

2003 249 302 269 271 757 889 804 200 3,04 2,99 

2002 163 863 194 691 611 682 695 017 3,73 3,57 

2001 158 292 186 424 509 395 613 295 3,22 3,29 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

 



 
JAČMEŇ   

ÚDAJE o zberových plochách a úrodách rok 2013 - odhad  

rok 2012 ZBEROVÁ PLOCHA v hektároch ÚRODA v tonách ÚRODA v tonách na 1 hektár 

jačmeň sladovnícky 62 356 206 488 3,30 

jačmeň sladovnícky 

Rok 2013 
ZBEROVÁ PLOCHA v 

hektároch ÚRODA v tonách 
ÚRODA v tonách na 1 

hektár 

odhad jačmeň jarný jačmeň spolu jačmeň jarný jačmeň spolu jačmeň jarný jačmeň spolu 

104 675 122 422 412 420 487 240 3,94 3,98 

presné údaje za rok 2013 zverejní ŠÚ SR vo februári 2014  

priemerná úroda od roku 1970 doteraz je 3,63 t/ha za 43 rokov 

Zdroj: Štatistický úrad SR 



 
Dlhodobá stratégia sladovníkov SZVPaS 

Cieľ:  

 Vybudovať silnú a stabilnú pozíciu    
 sladovníckeho jačmeňa v agropotravinárskom sektore 

 



Napĺňanie cieľa Dlhodobej stratégie  

• Udržateľnosť  osiatych plôch jačmeňom na úrovni nad 200 000 ha 

• Pestovaním sladovníckeho jačmeňa na výrobu sladu podporíme 
export SR  

• Spolupráca  s výrobcami a pestovateľmi sladovníckeho jačmeňa 

• Spolupráca so šľachtiteľmi najmä pri výbere vhodných odrôd 
sladovníckeho jačmeňa 

• Sejbou kvalitného certifikovaného osiva je zabezpečená vysoká 
odrodová čistota 

• Spolupráca s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  

      SR, Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou,                         
 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky,                      
 s vedeckou obcou, univerzitami (Slovenská poľnohospodárska 
 univerzita Nitra a pod.) 

 



 
Zviditeľnenie komodít sladu a sladovníckeho jačmeňa 

Podporná aktivita - výzva: 

Zachráňme pestovanie sladovníckeho jačmeňa – farmári, 
pestujte sladovnícky jačmeň! 

 



 
PREČO pestovať sladovnícky jačmeň ?  (1) 

 

• Slovensko má jedny z najvhodnejších pôdnoklimatických  
podmienok na dopestovanie kvalitného sladovníckeho 
jačmeňa 

• Na Slovensku sú dlhoročné skúsenosti s jeho pestovaním 

• Jačmeň siaty je druhou najrozšírenejšou hustosiatou 
obilninou a najvýznamnejšou komoditou s pridanou 
hodnotou 

• Slovensko má dostatočné kapacity sladovní  

 na jeho spracovanie  

 



 
Prečo pestovať sladovnícky jačmeň?  (2) 

• Pestovanie sladovníckeho jačmeňa  za účelom predaja na výrobu sladu  je 
ekonomicky výhodné a poskytuje odbyt pre pestovateľov 

• Vzhľadom na krátke vegetačné obdobie zavčasu uvoľňuje pôdu a 
poľnohospodári ju môžu ešte využiť  

• Vytvára priestor pre pestovanie ďalšej plodiny 

 



 

 

 

 

ĎAKUJEM! 


