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Jem pre Zem je neziskový program, ktorého poslaním je presadzovať udržateľné spôsoby stravovania a robiť 

ich dostupnejšími. Pôsobí v dvoch oblastiach: 

• Zvyšuje dostupnosť rastlinných a udržateľných potravinových produktov a jedál na trhu budovaním 

prostredia, v ktorom je pre firmy rozširovanie ponuky o takéto potraviny výhodné, atraktívne  

a jednoduché. 

• Podporuje záujem jednotlivcov o rastlinné stravovanie a uľahčuje im častejšie zaraďovanie 

rastlinných jedál. 

Medzi aktivity programu Jem pre Zem patrí:  

● organizovanie B2B konferencie Plant-Powered Perspectives Slovakia, zameranej na aktuálne 

trendy a novinky v oblasti rastlinných potravín a gastronómie, 

● vydávanie reportov a výskumných správ o aktuálnej situácii na slovenskom trhu v oblasti 

udržateľných a rastlinných potravinových produktov, 

● podpora začínajúcich lokálnych firiem, ktoré majú potenciál obohatiť ponuku a dostupnosť 

rastlinných jedál na Slovensku, organizovaním súťaže pre rastlinné startupy, 

● pomoc firmám pri zaraďovaní nových rastlinných jedál a produktov do ponuky, 

● a iné. 

 

Vízia programu Jem pre Zem: Potravinový systém, ktorý šetrí prírodné zdroje a dokáže nakŕmiť ľudstvo. 

 

  



3 
 

Vysvetlenie použitých pojmov 

Alternatívne proteíny, resp. alt. proteíny: Zdroje proteínov, ktoré predstavujú alternatívu k mäsu či iným 

produktom živočíšneho pôvodu. V tomto reporte ide najčastejšie o potraviny, ktoré slúžia ako priama 

náhrada živočíšnych produktov. Pojem je používaný pre rastlinné alternatívy, mäso produkované kultiváciou 

buniek či potraviny vyrábané modernými technológiami fermentácie. 

Fermentácia1: Proces, ktorý má (nielen) v potravinárstve dlhú históriu, používa sa napríklad pri výrobe piva, 

chleba, tempehu atď. V kontexte alternatívnych proteínov sa pod fermentáciou myslí využívanie 

mikroorganizmov (baktérie, huby) na spracovanie potravín. V súčasnosti sa rýchlo vyvíjajú nové technológie, 

ktoré využívajú túto metódu. 

1. Tradičná fermentácia: Proces, ktorý využíva mikroorganizmy na úpravu chuti, štruktúry či 

nutričných vlastností rastlinných surovín. 

2. Tvorba mikrobiálnej biomasy fermentáciou: Rýchla produkcia mikroorganizmov s vysokým 

zastúpením bielkovín. Takto je možné veľmi rýchlo a efektívne produkovať veľké množstvo 

proteínov. 

3. Precízna fermentácia: Využíva upravené mikroorganizmy na tvorbu špecifických látok (napr. 

srvátkový proteín). Tie slúžia vo finálnom produkte na úpravu senzorických alebo funkčných 

vlastností. 

V tomto reporte sa pod pojmom „moderná fermentácia” myslia najmä posledné dva typy fermentácie. 

Konvenčná strava: Strava, v ktorej je zastúpená ako rastlinná, tak aj živočíšna zložka. Predstavuje bežnú 

skladbu jedálnička v danej geografickej oblasti. 

Konvenčné mäso, resp. klasické mäso: Živočíšna svalovina, získavaná chovom tzv. hospodárskych zvierat.  

V dnešnej dobe patrí k zďaleka najbežnejším spôsobom produkcie mäsa.  

Kultivované mäso, resp. mäso produkované kultiváciou buniek: Metóda výroby skutočného mäsa 

pomocou kultivácie buniek v kontrolovanom laboratórnom prostredí. Malé množstvo buniek, odobratých 

zo zvieraťa, sa vo vhodnom prostredí nechá deliť a diferencovať na rôzne typy buniek (svalové, tukové bunky 

a bunky spojivového tkaniva), ktoré sa nachádzajú v klasickom mäse. Dnes existuje veľké množstvo 

startupov, zameraných na tento spôsob produkcie mäsa. Od decembra 2020 je v Singapure dostupné prvé 

komerčne dostupné kultivované mäso firmy Eat Just. V súčasnosti prebieha posudzovanie ďalších produktov 

kultivovaného mäsa regulačnými orgánmi, ktoré umožní ich komerčný predaj.  

Rastlinné analógy, resp. rastlinné alternatívy: Rastlinné potravinové produkty, ktoré slúžia ako náhrada 

živočíšnych produktov (napr. mäso, mlieko, vajcia). Sú to produkty s rastlinným zložením, ktoré sa 

zameriavajú na napodobnenie vlastností (chuť, štruktúra, funkcia) živočíšnych produktov. 

Rastlinné potraviny, resp. rastlinné potravinové produkty: Potravinové produkty s rastlinným zložením. 

Okrem rastlinných alternatív sú to aj iné produkty, ktoré nemajú ekvivalent živočíšneho pôvodu (napr. tofu, 

tempeh). V tomto reporte sa pod týmto pojmom nemyslia prvotné suroviny ako ovocie, zelenina, obilniny 

atď. 

R&D: Výskum a vývoj (Research & Development). Týmto pojmom sa označujú aktivity, ktoré spoločnosti 

vykonávajú za účelom získania nových vedomostí a/alebo inovovania svojich produktov, služieb, technológii 

či predstavenia nových služieb alebo produktov na trhu.   
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1. Úvod        

Táto správa si kladie za cieľ ponúknuť ucelený pohľad na aktuálnu situáciu v oblasti rastlinných 

potravinových produktov doma aj vo svete. Informuje tiež o tom, aký je o tieto produkty záujem. Rastlinné 

potravinové produkty prešli dlhú cestu. Stále častejšie sa objavujú nové, moderné alternatívy živočíšnych 

produktov, ktoré nadväzujú na generáciu tradičných rastlinných produktov ako tofu či tempeh. Tieto nové 

produkty sa snažia ľuďom ponúknuť chuť, štruktúru a využitie čo najpodobnejšie živočíšnym produktom, 

ktorých sú náhradou. Zároveň majú poskytovať benefity, ktoré sa s rastlinnými alternatívami spájajú.  

Nový prístup k segmentu rastlinných potravinových produktov zaujal početnú skupinu spotrebiteľov  

a spotrebiteliek, ktorí konzumujú živočíšne produkty a zároveň chcú zaraďovať viac rastlinných jedál. 

Kapitola 2. Potravinový systém vo svete prechádza veľkými zmenami sa venuje tomu, aký veľký je v súčas-

nosti globálny trh s rastlinnými potravinovým produktami a aký vývoj sa očakáva v nasledujúcich rokoch. 

Budúci vývoj tohto segmentu bude do značnej miery závisieť na trhovom prostredí. Ktoré tri faktory budú 

mať najvýznamnejší vplyv, sa dočítate v časti 2.2. Čo ovplyvní rast tohto segmentu?. 

Rast tohto segmentu by, samozrejme, nebol možný bez zvyšujúceho sa záujmu spotrebiteľov  

a spotrebiteliek. Kto sú ľudia, ktorí vo svete poháňajú tento trh, sa dočítate v kapitole 3. Kto má záujem  

o rastlinné potraviny? Dozviete sa v nej nie len 3.1. Prečo rastie záujem o rastlinné potraviny?, ale taktiež 

3.2. Aké sú najväčšie prekážky častejšej konzumácie rastlinných potravinových produktov?, ktoré vnímajú 

zákazníci a zákazníčky na celom svete. 

V kapitole 4. Slovensko zistíte, aká je situácia u nás. Táto kapitola obsahuje dosiaľ nezverejnené dáta  

a ponúka unikátny pohľad na aktuálnu situáciu na Slovensku a jej vývoj za posledné roky. Dozviete sa, koľko 

ľudí na Slovensku znižuje svoju konzumáciu živočíšnych produktov a ako sa ich počet vyvíjal za posledné  

4 roky. Zistíte aj 4.2. Kto najčastejšie znižuje konzumáciu živočíšnych výrobkov? a 4.3. Aké prekážky vidia 

ľudia na Slovensku? V časti 4.4. Čo si ľudia na Slovensku kupujú najviac? sa dozviete bližšie informácie  

o tom, aké rastlinné potravinové produkty si kupujú slovenskí zákazníci a zákazníčky najčastejšie.  

Ako na tento dopyt reagujú slovenské maloobchodné reťazce a aké produkty sú už bežne dostupné,  

a naopak, ktoré produkty na slovenských pultoch chýbajú, zistíte v časti 4.5. Ponuka rastlinných 

potravinových produktov v maloobchodných reťazcoch. 

Záujem o rastlinné potraviny rastie aj na Slovensku. Tento rýchlo rastúci segment ponúka pre firmy, ktoré 

dokážu týmto zmenám porozumieť a rýchlo na ne reagovať, viacero príležitostí. 
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2. Potravinový systém vo svete prechádza veľkými 
zmenami  

Vyšlo niekoľko prác, ktoré mapujú aktuálnu situáciu na trhu s rastlinnými potravinami a snažia sa predikovať 

jeho vývoj v budúcnosti. Vzhľadom na použitie rôznej metodológie a sledovaných parametrov sa zistenia 

jednotlivých štúdii nedajú priamo porovnávať. Spoločne však tieto dáta ponúkajú ucelenejší pohľad na 

očakávaný rast trhu s rastlinnými potravinami (a alt. proteínmi). 

Good Food Institute vo svojom reporte z roku 2021 uvádza, že za posledné dva roky sa vo svete zvýšila 

hodnota predaných rastlinných alternatív mäsa v maloobchodoch o 40 % a dosiahla úroveň 4,2 miliárd USD 

(medziročný nárast 12 % a 24 %, pozri graf 1). Táto kategória nezohľadňuje predaj tofu, ale iba predaj 

moderných rastlinných alternatívy mäsa2. 

 

 

Podľa rovnakého reportu vzrástla celosvetová hodnota predaných rastlinných alternatív mliek v maloob-

chode za posledný rok iba o 4 % (pozri graf 2). Tento pomalší rast sa dá pripísať už relatívne rozvinutému 

trhu s rastlinnými alternatívami mliek: 16,9 miliárd USD2. 
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Spolu tak hodnota predaných rastlinných alternatív mäsa a mlieka v maloobchode predstavovala sumu  

21,1 miliárd USD. V jednotlivých častiach sveta sa situácia výrazne líši. Hodnota predaných rastlinných 

alternatív mliek či mias je vo východnej Európe najnižšia. Predstavuje 67 miliónov USD pre rastlinné náhrady 

mäsa a 210 miliónov USD pre alternatívy mliek. Práve vďaka tomu, že v našej oblasti je trh s týmito 

potravinami ešte v začiatkoch, je jeho rast relatívne rýchly. Nárast predstavuje za posledný rok 14 % pre 

rastlinné alternatívy mäsa a 23 % pre rastlinné alternatívy mlieka2. 
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Správa projektu Smart Protein sledovala hodnotu predaných rastlinných alternatív v 11 krajinách EÚ. 

Sledovanými krajinami boli: Rakúsko, Holandsko, Belgicko, Poľsko, Dánsko, Rumunsko, Francúzsko, 

Španielsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo a Taliansko. V závislosti od dostupných dát pre jednotlivé krajiny 

práca zohľadňovala predaj rastlinných alternatív mäsa, mlieka, jogurtov, syrov či zmrzlín. Podľa Smart 

Protein došlo v týchto krajinách za posledné dva roky k nárastu hodnoty predaných rastlinných alternatív  

o 49 % (medziročný nárast 16 %, resp. 28 %, pozri graf 5)3. 

 

Pri predikcii vývoja trhu s alt. proteínmi zohľadňujú niektoré práce okrem rastlinných alternatív aj moderné 

riešenia ako sú kultivované mäso či produkty modernej fermentácie.  
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Štúdia z roku 2021 od konzultačnej spoločnosti BCG a spoločnosti rizikového kapitálu Blue Horizon, 

pôsobiacej v oblasti alternatívnych proteínov, uvádza, že rastlinné alternatívy predstavujú v súčasnosti iba 

2 % z celkovej hmotnosti konzumovaných živočíšnych zdrojov proteínov. Ich zastúpenie sa však bude 

zvyšovať. Štúdia predpokladá niekoľko možných scenárov vývoja trhu s alternatívnymi proteínmi. Uvádza, 

že množstvo skonzumovaných alternatívnych proteínov bude v roku 2035 predstavovať 11 – 22 % z celkovej 

hmotnosti skonzumovaných proteínov (v závislosti od toho, aké priaznivé budú podmienky pre rast tohto 

segmentu)4. V grafe 6 je uvedený predpokladaný vývoj konzumácie jednotlivých zdrojov alt. proteínov pri 

scenári, v ktorom by sa vývoj relevantných oblastí výrazne nelíšil od súčasného smerovania. Viac informácii 

je v kapitole 2.2. Čo ovplyvní rast tohto segmentu?. 

 

Keďže rastlinné alternatívy mäsa či mliečnych produktov konkurujú klasickým mliečnym produktom či mäsu, 

rastúci záujem o tieto alternatívy sa prejaví aj na predaji živočíšnych produktov. Spomínaná štúdia od BCG 

a Blue Horizon uvádza, že pokiaľ by sa naplnil „optimistický scenár“a, je možné, že sa nárast konzumovaného 

množstva živočíšnych zdrojov proteínov v Európe zastaví už v roku 20254. 

Celkové množstvo konzumovaných zdrojov proteínov bude rásť aj po tomto roku, avšak množstvo 

konzumovaných živočíšnych proteínov začne klesať (pozri graf 7)4. S medziročným poklesom celosvetovej 

hodnoty trhu s konvenčným mäsom počíta aj štúdia ATKearney z roku 2019, ktorá odhaduje vývoj tohto 

trhu počas najbližších 20 rokov. Podľa nej bude od roku 2025 dochádzať k poklesu záujmu o konvenčné 

mäso v priemere o 3 % ročne5. 

                                                 
a Scenár, pri ktorom sú dosiahnuté technologické pokroky vo výrobe alternatívnych proteínov, vedúce k zrýchleniu docielenia 
parity so živočíšnymi produktami v oblasti štruktúry, chuti a ceny. To by viedlo k rýchlejšiemu prijatiu týchto produktov 
verejnosťou. Tento scenár tiež počíta s regulačnou podporou, ako napríklad zavedenie uhlíkovej dane alebo zvýšenie dotácií 
do tohto sektora. 
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Hodnota predaných alternatív živočíšnych produktov v maloobchode za posledné roky rastie. Podľa Good 

Food Institute to v posledných 2 rokoch predstavovalo až 40 % nárast v oblasti rastlinných alternatív mäsa. 

Hodnota predaných rastlinných alternatív mlieka rastie oveľa pomalšie. Pravdepodobne je to spôsobené 

tým, že tento trh je už dnes relatívne dobre rozvinutý (16,9 miliárd USD v porovnaní so 4,2 miliardovým 

trhom rastlinných alternatív mäsa). Vo východnej Európe, kde je aj trh s rastlinnými alternatívami mlieka vo 

svojich začiatkoch, dochádza stále k jeho rýchlemu rastu (23 % za posledný rok). Z rovnakého dôvodu je  

v tomto regióne pozorovaný aj rýchly rast hodnoty predaných rastlinných alternatív mäsa2. 

Prieskum od Smart Protein, ktorý sa realizoval v 11 krajinách EÚ a zameriaval sa na širšiu paletu rastlinných 

potravinových produktov, zaznamenal za posledné 2 roky nárast hodnoty predaja týchto produktov až  

o 49 %3.  

Pri pohľade na hmotnosť konzumovaných zdrojov proteínov dospeli BCG a Blue Horizon k zisteniu, že aj keď 

dnes predstavujú rastlinné zdroje iba 2 % z celkovej hmotnosti konzumovaných živočíšnych zdrojov 

proteínov, je pravdepodobné, že v roku 2035 bude množstvo konzumovaných rastlinných a ostatných  

alt. proteínov predstavovať 11 – 22 %4. 

To sa nutne prejaví na vývoji konzumácie živočíšnych zdrojov proteínov. Spomínaná štúdia od BCG a Blue 

Horizon, ako aj práca od ATKearney, poukazuje na pravdepodobné postupné znižovanie veľkosti trhu so 

živočíšnymi produktami už od roku 2025. A to v celosvetovom meradle alebo iba v určitých regiónoch 

(Európa, Severná Amerika)4, 5. 

2.1. Transformácia celého výrobného reťazca 

Na trh s potravinami je možné nahliadať aj v širšom kontexte, než len na hodnotu predaja týchto produktov  

v maloobchodoch. Globálny hodnotový reťazec mäsa zahŕňa oblasti produkcie krmiva (napr. stroje, 

agrochemikálie, pestovanie krmiva, preprava krmiva), produkcie mäsa (napr. chov zvierat, spracovanie 

mäsa), veľkoobchodného a maloobchodného predaja. Posun v stravovaním smerom k častejšiemu 

zaraďovaniu rastlinných alternatív živočíšnych produktov (a iných alt. proteínov) bude mať dopad aj na tieto 

oblasti.  
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Práca od poprednej globálnej konzultačnej spoločnosti ATKearney (2019) mapuje tento celosvetový 

hodnotový reťazec. Keďže vychádza z predpokladu, že pri náhrade živočíšnych produktov (konkrétne mäsa) 

by nebol veľkoobchod a maloobchod veľmi ovplyvnený, zameriava sa iba na prvé dva stupne výroby mäsa 

(produkcia krmiva a produkcia mäsa).  

ATKearney predpokladá, že medzi rokmi 2018 a 2040 narastie hodnota trhu s mäsom z 1 bilióna USD na  

1,8 bilióna USD5. Avšak do tejto kategórie mäsa sa už zaraďujú aj rastlinné analógy mäsa či mäso 

produkované kultiváciou buniek. Napriek tomu, že v dnešnej dobe majú rastlinné alternatívy mäsa 

minimálny podiel na príjmoch uvedeného trhu, v roku 2030 to bude podľa univerzálnej banky Barclays6  

10 % a podľa ATKearney5 18 %.  

Pokiaľ uvažujeme aj ďalšie moderné technológie náhrady mäsa, tak v spomínanom roku 2030 by mohlo 

konvenčné mäso predstavovať 72 % celkového trhu s mäsom. Do roku 2040 by už mali rastlinné alternatívy 

a kultivované mäso predstavovať väčšinový podiel na trhu s mäsom5. 

 

Vyjadrené v príjmoch, kým ešte v roku 2018 mal globálny hodnotový reťazec s rastlinnými alternatívami 

mäsa hodnotu 4,6 miliárd USD, predpokladá sa, že do roku 2025 bude dosahovať úroveň 120 miliárd USD5. 

Predikcie na dlhšiu dobu sa rôznia. Podľa Barclays bude jeho hodnota v roku 2030 na úrovni 140 miliárd 

USD6, predikcie od ATKearney sú o niečo ambicióznejšie: 252 miliárd USD5. 

Novšia práca z roku 2021 od BCG a Blue Horizon je konzervatívnejšia. Predpokladá niekoľko scenárov vývoja 

trhu s alternatívnymi proteínmi. Správa predikuje, že množstvo konzumovaných alternatívnych proteínov 

bude predstavovať v roku 2035 11 – 22 % z celkovej hmotnosti konzumovaných proteínov, v závislosti od 

toho, aké priaznivé budú podmienky pre rast tohto segmentu4. 

Ako bolo uvedené v predošlej kapitole (2. Potravinový systém vo svete prechádza veľkými zmenami), trh  

s rastlinnými alternatívami živočíšnych výrobkov v minulosti významne rástol a predpovede sa zhodujú, že 

rast bude pokračovať aj v budúcnosti.  

Zvyšujúci sa podiel alternatívnych proteínov v našej strave ovplyvní aj vývoj trhu s potravinami živočíšneho 

pôvodu. V budúcnosti sa očakáva jeho postupný pokles4, 5. To sa prejaví v celom výrobnom reťazci, od 
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pestovania a produkcie krmiva, až po spracovanie finálnych produktov. V horizonte 10 rokov sa očakáva, že 

podiel rastlinných analógov bude tvoriť 10 % 6 až 18 % 5 hodnotového reťazca výroby mäsa.  

Je pravdepodobné, že najbližších 10 – 15 rokov budú v segmente s alternatívnymi proteínmi dominovať 

rastlinné zdroje4, 5. Z dlhodobého hľadiska však budú inovatívne zdroje proteínov ako kultivované mäso či 

produkty vyrobené modernou fermentáciou predstavovať pravdepodobne významnejšiu časť trhu  

alt. proteínov ako rastlinné alternatívy5. Jednotlivé práce sa nezhodujú v tom, kedy by tieto inovatívne zdroje 

proteínov mali predbehnúť rastlinné alternatívy. Kým jedna práca uvádza, že už v roku 2035 sa zastúpenie 

rastlinných zdrojov a spomínaných inovatívnych zdrojov proteínov začne preklápať5, iná práca predikuje, že 

v danom roku budú mať rastlinné zdroje stále 2,5-násobne vyššie zastúpenie ako zdroje proteínov  

z kultivovaného mäsa a modernej fermentácie4. 

Vývoj celého segmentu alternatívnych proteínov, ako aj zastúpenie ich jednotlivých kategórii, bude 

významne ovplyvnený prostredím, v ktorom sa bude nachádzať. Faktory, ktoré budú mať najvýznamnejší 

dopad, sú diskutované v kapitole  2.2. Čo ovplyvní rast tohto segmentu?. 

Táto očakávaná zmena otvára nové príležitosti v celom výrobnom reťazci. Rastúci trh s rastlinnými 

alternatívami živočíšnych produktov prinesie nové výzvy. Bude potrebné zabezpečiť suroviny na výrobu 

rastlinných alternatív, ktoré budú schopné uspokojiť rastúce nároky na ich chuťový profil, ale aj na funkčné 

vlastnosti počas spracovania či funkčné vlastnosti finálneho produktu a zároveň minimalizovať zastúpenie 

alergénov. Tieto požiadavky bude možné splniť vďaka využitiu nových plodín, ktoré sa v súčasnosti  

v poľnohospodárstve nepoužívajú alebo je ich zastúpenie iba minimálne, či úpravou vlastností plodín, ktoré 

sa už dnes používajú. Taktiež oblasť spracovania prvotných surovín či výroba finálneho produktu otvára nové 

príležitosti v oblasti technologického spracovania. Včasná identifikácia príležitostí a príprava na 

transformáciu potravinového systému je preto strategickým krokom s veľkým potenciálom.   

2.2. Čo ovplyvní rast tohto segmentu? 

Dôležitú úlohu v tom, ako rýchlo si zákazníci a zákazníčky osvoja tieto produkty a ako rýchlo sa bude zvyšovať 

zastúpenie alternatívnych proteínov na trhu, bude hrať najmä ich cena (v porovnaní so živočíšnymi 

produktami) a senzorické vlastnosti ako napriklad chuť či textúra. To závisí najmä od: 

● tzv. úspor z rozsahu4, 

● technologického pokroku vo výrobe týchto potravín4, 

● regulácií a potravinovej politiky4, 6. 

V prvých dvoch oblastiach vidíme za posledné obdobie významný posun a predpokladá sa ďalšie 

napredovanie.  

Úspora z rozsahu: Rastlinné alternatívy sa začali prostredníctvom hlavných obchodných kanálov dostávať 

vo veľkom k bežným spotrebiteľom a spotrebiteľkám od rokov 2015 – 2016. Dôvodom bol príchod 

inovatívnych rastlinných alternatív (produkty rastlinných alternatív mäsa: Beyond burger, Impossible 

burger), ktoré mali napodobniť nielen chuť, vôňu a štruktúru svojich živočíšnych predchodcov, ale aj spôsob 

prípravy. Vďaka tomu začali silno rezonovať medzi bežne sa stravujúcou populáciou, čo týmto firmám 

umožnilo zvyšovať svoje výrobné kapacity.  

V dnešnej dobe je na trhu mnoho produktov, ktoré úspešne využívajú túto stratégiu a cielia na konvenčne 

sa stravujúcich ľudí, ktorí chcú zaradiť viac rastlinných zdrojov proteínov.  

Významnú úlohu tiež hrajú veľké spoločnosti (vrátane tých, ktoré sa doteraz sústredili najmä na živočíšnu 

výrobu), vstupujúce na trh s rastlinnými potravinami. Tie dokážu využívať na zníženie nákladov svoje 

existujúce dodávateľské a výrobné kapacity. Príkladmi sú: Bel Group, Cargill, Danone, JBS, Nestlé či Tyson 

Foods a Unilever. 
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Zmluvný výrobca Plant&Bean nedávno otvoril najväčší závod v EÚ a Spojenom kráľovstve, ktorý je zameraný 

na výrobu rastlinných alternatív mäsa. Cieľom je ponúkať svoju výrobu pre európsky trh. S kapacitou výroby 

55 000 ton ročne sa chce dostať na cenu porovnateľnú s cenou konvenčného mäsa7. Súčasne s rastom trhu 

s rastlinnými potravinami sa posilňuje aj pozícia firiem, ktoré sa dlhodobo zameriavajú iba na rastlinné 

produkty. Švédska spoločnosť Oatly, vyrábajúca ovsené rastlinné mlieko, plánuje v roku 2023 otvoriť jednu 

z najväčších prevádzok na výrobu rastlinného mlieka na svete. Po plnom rozbehnutí výroby by mala 

dosahovať kapacitu 450 miliónov litrov ročne8. 

Či už ide o lídrov na trhu s potravinami, ktorí rozširujú svoju ponuku o rastlinné možnosti alebo o čisto 

rastlinné spoločnosti, ktoré za posledné roky získali dostatok prostriedkov na svoj rast, tieto spoločnosti 

hrajú dôležitú úlohu pri znižovaní cien rastlinných produktov vďaka úspore z rozsahu.   

Technologický pokrok: Technologický pokrok vo výrobe alt. proteínov umožňuje zlepšiť ich senzorické 

vlastnosti a znížiť výrobné náklady. Mnohé spoločnosti, zamerané na moderné rastlinné alternatívy, 

investujú veľké prostriedky do R&D. Vďaka tomu je posun v senzorických vlastnostiach výsledných 

produktov oveľa dynamickejší ako u iných potravinárskych firiem. Cenou za to však môže byť nižšia marža, 

resp. vyššie náklady. To môže viesť k väčšiemu počtu akvizícií týchto firiem väčšími spoločnosťami  

s diverzifikovaným portfóliom6 (napr. Nestlé, Danone, Unilever).  

Množstvo investícií do rastlinných alternatív medziročne rastie. Investície pomáhajú zvýšiť výrobné kapacity 

a senzorické vlastnosti ešte viac priblížiť konvenčným produktom živočíšnej výroby. V roku 2020 sa podľa 

Good Food Institute investovalo do rastlinných alternatív mäsa, mlieka a vajec 2,1 miliardy USD. To 

predstavuje viac ako 3-násobok sumy, investovanej do tejto oblasti v roku 2019. Ak sa pripočítajú aj 

investície v oblastiach kultivovaného mäsa či potravín vyrobených modernou fermentáciou, investície do 

alt. proteínov v roku 2020 narastú na hodnotu 3,1 miliárd USD9. 

Regulácie a potravinová politika: Táto oblasť môže v budúcnosti hrať významnú úlohu v rozvoji trhu 

rastlinných potravín. Dôležitým faktorom je napríklad to, ako sa bude implementovať prijatá stratégia EÚ  

„Z farmy na stôl” (Farm to Fork), ktorá má pomôcť vytvoriť udržateľný potravinový systém a znížiť množstvo 

skleníkových plynov, ktoré vznikajú pri produkcii potravín. V stratégii sa tiež spomína potreba posunúť sa 

smerom k väčšiemu zastúpeniu rastlinných potravín v ľudskej strave, čím sa podarí znížiť jednak množstvo 

život ohrozujúcich ochorení, ako aj dopad potravinového systému na životné prostredie10. Konkrétny 

priestor na implementáciu tejto stratégie nie je predmetom tejto správy.  

Aký veľký efekt by mal priaznivý vývoj v oblasti regulácie a potravinovej politiky? Podľa BCG a Blue Horizon 

by pozitívny vývoj v tejto oblasti mohol vyústiť až v 22 % zastúpenie alt. proteínov na celosvetovom trhu  

s proteínmi v roku 2035, namiesto zastúpenia 16 %4. 

Odhaduje sa, že rastlinné alternatívy by sa mohli cenovo vyrovnať živočíšnym produktom okolo roku 20234. 

Konkrétny čas dosiahnutia cenovej parity bude, samozrejme, rôzny v jednotlivých krajinách a pre jednotlivé 

produkty. Už teraz však niekoľko lídrov v tomto sektore jasne komunikuje podobný cieľ. Napríklad 

spoločnosť Beyond Meat sa plánuje cenovo vyrovnať hovädzím burgerom do roku 202411. 
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2.3. Na čo sa pripraviť 

Rastlinné alternatívy predstavujú v súčasnosti malý podiel na trhu živočíšnych produktov a ich alternatív. 

Ide však o oblasť, ktorá sa dynamicky vyvíja a očakáva sa, že jej podiel bude ďalej rásť4, 5. 

V roku 2020 bola celosvetová hodnota predaja rastlinných alternatív mlieka a mäsa v maloobchodoch  

21,1 miliárd USD. Najrozvinutejší trh s rastlinným mäsom predstavuje západná Európa a Severná Amerika. 

Rastlinným alternatívam mlieka sa v súčasnosti najviac darí v ázijskom tichomorskom regióne a v Severnej 

Amerike2. 

Trh s rastlinnými potravinovými produktami patrí v našej oblasti východnej Európy v súčasnosti medzi 

najmenej rozvinuté. Východná Európa však doháňa celosvetový trend rastlinných potravín a medziročný 

nárast spomínaných kategórií patrí medzi najrýchlejší. Vo východnej Európe vidno najrýchlejší nárast 

hodnoty predajov rastlinných alternatív mlieka (medziročne 23 %) a tretí najrýchlejší nárast predajov 

moderných rastlinných alternatív mäsa (medziročne 14 %)2. V jedenástich sledovaných európskych 

krajinách bol nárast segmentu rastlinných alternatív za posledný rok až na úrovni 28 %3. 

Keďže jednotlivé štúdie sledujú rôzne produkty a merajú rôzne parametre, je veľmi náročné stanoviť 

konkrétnu hodnotu, ktorá by vyjadrovala rýchlosť rastu segmentu rastlinných produktov. Je však možné  

s istotou povedať, že v našom geografickom regióne dochádza k veľmi rýchlemu nárastu, a to s dvojciferným 

medziročným rastom. 

Pokiaľ bude tento rast pokračovať, musí sa nutne odraziť aj na poklese predajov klasických živočíšnych 

produktov. Viaceré práce poukazujú na pravdepodobnosť, že vzhľadom na rýchly nárast trhu s rastlinnými 

alternatívami môže v budúcnosti nastať bod, v ktorom začne klesať hodnota trhu s klasickými živočíšnymi 

produktami. A to aj napriek zvyšujúcej sa potrebe po proteínoch vo svete. Túto potrebu bude uspokojovať 

rastúce zastúpenie rastlinných (a iných moderných) zdrojov proteínov4, 5, 6. 

Kedy nastane tento bod a ako rýchlo bude rásť segment rastlinných produktov a alt. proteínov, sa bude 

pravdepodobne odvíjať najmä od senzorických vlastností a cien týchto produktov. Tri oblasti, ovplyvňujúce 
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spomenuté vlastnosti (a teda rast segmentu), ktoré identifikovali BCG a Blue Horizon, sú: úspora z rozsahu, 

technologický pokrok a regulácie, resp. politika ovplyvňujúca tento sektor4.  

Úspora z rozsahu sa prejavuje nielen vďaka firmám, s výrobou špecializovanou na rastlinné produkty, ktoré 

si dlhodobo posilňovali svoju pozíciu na trhu, ale aj vďaka veľkým potravinárskym spoločnostiam, ktoré 

vstupujú na trh rastlinných potravín. Technologický pokrok umožňuje zlepšovať senzorické vlastnosti 

rýchlosťou, ktorá nemá medzi bežnými potravinami obdobu. Rýchly vývoj senzorických vlastností na jednej 

strane zvyšuje náklady6, no na druhej strane priťahuje veľký potenciál tohto segmentu stále viac investícií9. 

Prijímanie nových politík v oblasti potravín môže hrať kľúčovú úlohu v raste sektoru rastlinných potravín, 

kultivovaného mäsa či moderných metód fermentácie4. Už dnes je pozorovateľný záujem tvorcov politík  

o podporu udržateľného potravinového systému10, ktorý súvisí s úpravou nášho stravovania.  

Mäso má v histórii ľudstva jedinečné postavenie. Okrem významnej úlohy, ktorú malo a stále má pri 

získavaní potrebných nutrientov, má tiež dôležitý spoločenský význam. Čo však budeme označovať ako mäso 

za pár rokov a čo bude plniť jeho funkciu, bude pravdepodobne značne odlišné od súčasných predstáv.  

Potravinársky sektor a trh s mäsom či mliečnymi produktami prechádza vývojom, podobne ako iné odvetvia 

ľudskej činnosti. Mnohé firmy, ktoré sa doteraz zameriavali na produkciu mäsa, už dnes začínajú sami seba 

označovať za producentov proteínov, namiesto producentov mäsa. To im umožňuje diverzifikovať svoj 

dodávateľský reťazec proteínov a zaistiť si stabilnú pozíciu aj v budúcnosti.   
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3. Kto má záujem o rastlinné potraviny? 

Ľudí, vo svete, ale aj na Slovensku, ktorí si najčastejšie nakupujú rastlinné potravinové produkty alebo si 

objednávajú rastlinné jedlá, je možné rozdeliť na dve skupiny: 

1. Bežne sa stravujúci spotrebitelia/ky, ktorí zaraďujú do jedálničkov aj rastlinné jedlá. Niekedy sa 

označujú ako flexitariáni. 

2. Spotrebitelia/ky, ktorí nekonzumujú mäso a/alebo živočíšne výrobky (stravujúci sa vegetariánsky 

alebo vegánsky). 

Rastlinné jedlá už dávno nie sú len pre ľudí, ktorí sa stravujú vegetariánsky či vegánsky. Súčasne s tým, ako 

sa tieto potraviny stávajú dostupnejšími a chutnejšími, stále viac bežných spotrebiteľov a spotrebiteliek 

znižuje spotrebu mäsa, mlieka, vajec a častejšie zaraďuje rastlinné jedlá. Napriek rýchlemu nárastu druhej 

menovanej skupiny, väčšina nákupov rastlinných produktov nepochádza z radov vegánov/vegánok či 

vegetariánov/vegetariánok, ale od ľudí, ktorí znižujú spotrebu živočíšnych bielkovín v prospech zvýšeného 

obsahu rastlinných bielkovín. Táto skupina ľudí tvorí významnú časť zákazníkov a zákazníčok12. Podľa 

prieskumu od NielsenIQ až 98 % Američanov a Američaniek, ktorí kupujú alternatívy mias, kupuje aj klasické 

mäso13. 

Tento fakt je možné vidieť aj na rastlinných alternatívach mlieka, ktoré majú spomedzi rastlinných produktov 

najväčšiu penetráciu trhu a najvyššiu trhovú hodnotu. Predstavujú 12 %14, resp. 15 %15 celkového trhu  

s mliekom. Aj keď len 2 % Európanov/iek (UK, FR, DE, EE, DK, RU) konzumuje iba rastlinné alternatívy mliek, 

až 52 % ľudí z týchto krajín konzumuje aj živočíšne mlieko, aj jeho rastlinné alternatívy16. Prieskum 

obyvateľov Nemecka, Francúzska, Holandska, Spojeného kráľovstva a USA, ktorí aspoň jeden deň v týždni 

nekonzumujú mlieko alebo mäso, zistil, že zhruba polovica z nich znižuje spotrebu živočíšnych produktov 

bez toho, aby sa na to zámerne sústredila. Zdá sa, že znižovanie konzumácie produktov živočíšneho pôvodu 

sa stáva normou17. Aj na Slovensku je väčšina nákupov rastlinných alternatív realizovaná ľuďmi, ktorí 

konzumujú aj živočíšne produkty (pozri kapitola 4.4. Čo si ľudia na Slovensku kupujú najviac?). 

Keďže väčšina ľudí, ktorí nakupujú rastlinné produkty, sú ľudia, konzumujúci aj živočíšne produkty, je vhodné 

pri ponuke rastlinných produktov cieliť na bežne sa stravujúcich zákazníkov a zákazníčky.  

3.1. Prečo rastie záujem o rastlinné potraviny? 

Existuje viacero motívov, prečo ľudia častejšie zaraďujú rastlinné jedlá. Zahraničné zdroje uvádzajú 

rozdielnu relevanciu jednotlivých dôvodov, je však možné identifikovať týchto 5 najdôležitejších: 

Zdravie: Jednou z najčastejších motivácií pre zaradenie väčšieho množstva rastlinných produktov do 

jedálnička sú zdravotné dôvody6, 18. Ľudia zohľadňujú pri výbere potravín stále častejšie aj zdravotnú 

stránku12, 17. Mnoho z nich si spája rastlinné zdroje bielkovín so zdravotnými benefitmi12 alebo sa snažia 

znížiť konzumáciu mäsa zo zdravotných dôvodov19. Podľa prieskumu z roku 2020 v 27 krajinách označilo 

najviac ľudí (61 %) svoje správanie vo vzťahu k vlastnému zdraviu za oblasť, v ktorej by sa chceli zmeniť 

najviac20. 

Environmentálny dopad: Mnoho ľudí zohľadňuje pri výbere svojich jedál environmentálny dopad. Rastlinná 

strava má menej negatívny dopad na našu planétu a tiež nižšiu uhlíkovú stopu, ako strava s vysokým 

zastúpením živočíšnych produktov. Živočíšna výroba vyprodukuje ročne väčšie množstvo skleníkových 

plynov ako celý dopravný sektor dohromady21. Preto je udržateľnosť ďalším z hlavných dôvodov, prečo ľudia 

siahajú po rastlinných alternatívach18, 6 a znižujú konzumáciu mäsa19. 
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Podľa prieskumu Eurobarometer 2021 si vyše 93 % obyvateľov a obyvateliek EÚ myslí, že klimatická zmena 

je vážny problém. Z opýtaných si až 78 % myslí, že klimatická zmena je veľmi vážny problém22. Na Slovensku 

si 77 % ľudí myslí, že klimatická zmena je veľmi vážny problém a 12 % ľudí si myslí, že ide o najzávažnejší 

problém, ktorému čelí svet22. 

Znepokojenie nad životným prostredím výrazne neovplyvnila ani pandémia nového koronavírusu.  

V prieskume, realizovanom v 27 krajinách, označili ľudia nedostatok prírodných zdrojov a zmenu klímy ako 

dva najvážnejšie problémy, ktorým čelíme hneď po COVID-19. Až polovica opýtaných tvrdí, že by chceli 

zmeniť svoje správanie, aby boli ekologickejší20. 

Má takéto presvedčenie ľudí aj dopad na ich správanie? Zdá sa, že áno. Z ľudí, žijúcich v Európe, 64 % tvrdí, 

že počas posledných 6 mesiacov urobili osobné kroky pre boj proti klimatickej zmene. Na Slovensku to bolo 

až 72 %22. Zákazníci a zákazníčky z 11  krajín EÚ (vrátane Slovenska) navyše tvrdia, že udržateľnosť hrá určitú 

(42,6 %) alebo veľkú úlohu (16,6 %) v ich stravovacích návykoch23. 

Podporu udržateľného potravinového systému niektorí očakávajú aj od štátu. Na Slovensku si 32 % 

obyvateľov a obyvateliek rozhodne myslí alebo sa prikláňa k názoru, že živočíšne výrobky, pri ktorých výrobe 

dochádza k nadmernému zaťaženiu a znečisteniu ovzdušia, pôdy a vody, by mali podliehať vyššiemu 

zdaneniu24. 

Dobré životné podmienky zvierat: Medzi spotrebiteľmi/kami narastá znepokojenie ohľadom dodržiavania 

dobrých životných podmienok (tzv. welfare) hospodárskych zvierat. Preto je aj toto veľmi častým dôvodom, 

prečo sa mnohí rozhodli vynechať alebo obmedziť množstvo mäsa a živočíšnych produktov, ktoré 

konzumujú6, 18, 19. 

„Dobrodružní spotrebitelia/ky“: Týmto termínom sa označujú ľudia, ktorí sa do svojej stravy skôr snažia 

pridať nové potraviny, než vylučovať určité zložky. Zaradenie rastlinných jedál je pre túto skupinu ľudí 

hľadaním nových gastronomických zážitkov17. Tento motív označila štúdia z roku 2021 dokonca za jeden  

z troch najčastejších pre voľbu rastlinných alternatív18. 

Široký výber rastlinných alternatív: V dnešnej dobe je už na výber veľké množstvo rastlinných alternatív. Aj 

bežný spotrebiteľ či spotrebiteľka preto z času na čas siahne po týchto produktoch17. 

3.2. Aké sú najväčšie prekážky častejšej konzumácie rastlinných 
potravinových produktov? 

Mnohé štúdie sa zhodnú na niekoľkých dôvodoch, ktoré zákazníci a zákazníčky opakovane označujú ako 

najväčšie prekážky pre častejšie zaraďovanie rastlinných alternatív do jedálnička. Najčastejšie spomínané 

sú: 

● vyššia cena v porovnaní so živočíšnymi produktami14, 18, 23, 24, 25, 

● neuspokojivé senzorické vlastnosti ako napr. chuť a štruktúra18, 24, 25, 

● horšia dostupnosť týchto potravín18, 23, 25. 

Aké sú príčiny týchto prekážok a aký vývoj sa očakáva v budúcnosti, bolo bližšie diskutované v časti  

2.2. Čo ovplyvní rast tohto segmentu?. V zahraničí je však vidno, že súčasne s tým, ako sa vyvíja trh  

s rastlinnými potravinami, sa aj znižujú ceny a zvyšuje sa dostupnosť týchto produktov. Okrem faktorov, 

spomenutých v uvedenej kapitole, prispieva k zníženiu cien aj rastúca konkurencia na trhu.  
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Tento efekt demonštruje napríklad Spojené kráľovstvo, kde je trh s rastlinnými potravinami pomerne 

rozvinutý. Mnohé rastlinné produkty sa tu dostávajú na cenu veľmi blízku živočíšnym produktom, ktoré 

nahrádzajú25. 
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V grafoch vyššie vidno, že v porovnaní s Talianskom, Francúzskom a Holandskom sú v Spojenom kráľovstve 

ceny rastlinných alternatív mliek, burgerového mäsa a kuracích nugiet významne bližšie cenám ich 

ekvivalentov živočíšneho pôvodu. Tento trh je oveľa vyspelejší, resp. má väčšie zastúpenie rastlinných 

potravinových produktov a podiel zákazníkov a zákazníčok so záujmom o tieto produkty je relatívne vysoký. 

To spôsobuje, že maloobchodné prostredie je vysoko konkurenčné, čo znižuje ceny týchto produktov. 

Bližšie informácie o tom, aké prekážky vnímajú zákazníci a zákazníčky na Slovensku najčastejšie, sú uvedené 

v kapitole 4.3. Aké prekážky vidia ľudia na Slovensku?. 
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4. Slovensko 

Nasledujúca sekcia je zameraná na aktuálnu situáciu a trendy v oblasti rastlinného stravovania na Slovensku.  

Prvá časť informuje o výsledkoch prieskumu rastlinného stravovania na Slovensku, vykonaného agentúrou 

Focus pre program Jem pre Zem. Prieskum prebiehal osobne v dňoch 18. 11. – 25. 11. 2020 na vzorke  

1 004 respondentov a respondentiek, starších ako 18 rokov. Údaje a zistenia z tohto prieskumu sú po 

prvýkrát zverejnené práve v tejto správe. 

Druhá časť sa sústreďuje na dostupnosť rastlinných potravinových produktov v slovenských obchodoch. 

Program Jem pre Zem realizoval v lete 2020 prieskum ponuky rastlinných potravinových produktov v piatich 

najväčších obchodných reťazcoch na Slovensku (Billa, Kaufland, Lidl, Terno, Tesco). Z každého sledovaného 

reťazca prebehol zber dát v piatich prevádzkach. Spolu sa tak získali dáta z 25 prevádzok z celého Slovenska. 

Sledované boli produkty v piatich hlavných kategóriách a v 26 podkategóriách. 

4.1. Každý tretí človek na Slovensku znižuje alebo zvažuje znížiť 
spotrebu živočíšnych produktov 

V tejto časti odpovedali respondenti a respondentky na otázku: „Ktoré z nasledujúcich tvrdení najlepšie 

vystihuje Vaše súčasné stravovanie?“ Na výber mali možnosti: 

● Som vegán/ka. 

● Som vegetarián/ka. 

● Konzumujem mäso a živočíšne výrobky, ale postupne znižujem ich spotrebu. 

● Konzumujem mäso a živočíšne výrobky, ale zvažujem, že ich budem v budúcnosti konzumovať menej 

ako je tomu dnes. 

● Konzumujem mäso a živočíšne výrobky a neuvažujem o tom, že ich budem v budúcnosti konzumovať 

menej ako je tomu dnes. 

 

Prieskum ukázal, že zhruba každý tretí človek na Slovensku (36,9 %) už dnes znižuje svoju spotrebu 

živočíšnych produktov alebo zvažuje, že ju začne znižovať v budúcnosti. Ľudia, stravujúci sa vegetariánsky 

alebo vegánsky, predstavovali 2,5 % opýtaných. Ľudia, ktorí konzumujú živočíšne výrobky, no znižujú ich 

spotrebu, predstavovali 16,3 % a ľudia, ktorí zvažujú, že budú v budúcnosti konzumovať menej týchto 

výrobkov ako je tomu dnes, tvoria 18 % opýtaných. 63,1 % opýtaných konzumuje živočíšne výrobky  

a neuvažuje, že ich bude v budúcnosti konzumovať menej.  
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Pri pohľade na dlhodobejší vývoj počtu ľudí, ktorí znižujú alebo zvažujú znižovať konzumáciu živočíšnych 

produktov, je pozorovateľný postupný nárast24, 26, 27, 28. 

Aj keď je pri porovnaní posledných sledovaných rokov 2020 a 2019 vidno mierny pokles (-4 %) v zastúpení 

ľudí, ktorí znižujú alebo zvažujú znížiť konzumáciu živočíšnych produktov, výsledky zo 4 hodnotených období 

naznačujú rastúci trend. Je potrebné upozorniť na to, že v prieskume z januára 2019 boli ponúknuté odlišné 

možnosti odpovedí, čo mohlo viesť k mierne odlišným výsledkom. Porovnanie možných odpovedí je  

v tabuľke na stránke https://jemprezem.sk/15642-2/. 

 

 

https://jemprezem.sk/15642-2/
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Pri pohľade na zastúpenie ľudí, ktorí v týchto prieskumoch uviedli, že znižujú konzumáciu živočíšnych 

produktov, je rastúci trend zjavnejší. Pod touto skupinou sa myslia ľudia, ktorí sa stravovali: 

● vegánsky, 

● vegetariánsky, 

● konzumovali živočíšne výrobky, ale postupne znižovali ich spotrebu.  
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4.2. Kto najčastejšie znižuje konzumáciu živočíšnych výrobkov? 

Ženy majú väčší záujem o znižovanie svojej konzumácie živočíšnych produktov než muži. Toto zistenie je 

konzistentné s výsledkami z predošlých rokov26, 27, 28 ako aj s výsledkami mnohých zahraničných prieskumov. 

Spomedzi žien sa vegetariánsky alebo vegánsky stravovalo 4,4 %. Každá piata žena (19,5 %) živočíšne 

produkty konzumovala, ale postupne znižovala ich spotrebu a rovnako každá piata žena (20,6 %) 

konzumovala tieto produkty, no zvažovala, že v budúcnosti ich bude konzumovať menej. 
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Spomedzi mužov iba 0,7 % uviedlo, že sa stravuje vegetariánsky alebo vegánsky. 13 % mužov uviedlo, že 

konzumujú živočíšne výrobky, ale už dnes znižujú ich spotrebu a 15,2 % uviedlo, že zvažuje konzumovať 

menej živočíšnych produktov ako je tomu v súčasnosti.  
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Vekové kategórie 18 – 24, 25 – 34 a 35 – 44 rokov mali veľmi podobné zastúpenie ľudí, ktorí znižujú alebo 

zvažujú znížiť konzumáciu živočíšnych výrobkov (44,5 %, 44 % a 43,1 %). Záujem o znižovanie konzumácie 

živočíšnych produktov postupne klesal vo vyšších vekových kategóriách (pozri graf 18). 

V dvoch najnižších vekových kategóriách bolo zastúpenie ľudí, ktorí sa stravujú vegánsky alebo 

vegetariánsky, relatívne podobné. U ľudí vo veku 18 – 24 rokov to bolo 7,1 % a 6,6 % u ľudí vo vekovej 

kategórií 25 – 34. 
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Veľký záujem o rastlinné stravovanie je medzi vysokoškolskými študentami a študentkami, kde sa zhruba 

každý desiaty stravuje vegetariánsky (9 %) alebo vegánsky (2,6 %). Živočíšne produkty konzumuje  

a postupne znižuje ich spotrebu 13 % z nich. Tieto produkty konzumuje, ale zároveň zvažuje, že ich bude 

konzumovať menej ako je tomu dnes, 21,5 % študentov a študentiek.  

 

 

4.3. Aké prekážky vidia ľudia na Slovensku? 

Napriek rastúcemu záujmu o rastlinné alternatívy živočíšnych produktov je ešte veľa výziev, ktoré musí tento 

segment prekonať. Tejto téme sa bližšie venovala časť 2.2. Čo ovplyvní rast tohto segmentu?. Ako bolo 

spomenuté v úvode tejto správy, 3 najčastejšie prekážky, ktoré stoja v ceste častejšiemu zaraďovaniu 

rastlinných alternatív vo svete, sú:  

● vyššia cena v porovnaní so živočíšnymi produktami14, 18, 23, 24, 25, 

● neuspokojivé senzorické vlastnosti ako napr. chuť a štruktúra18, 24, 25,  

● horšia dostupnosť týchto potravín18, 23, 25. 
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Medzi Slovákmi a Slovenkami je situácia podobná, avšak existuje niekoľko lokálnych špecifík. V prieskume 

dostali ľudia otázku: „Čo je pre Vás najväčšou prekážkou v tom, aby ste do svojho jedálnička častejšie 

zaraďovali rastlinné alternatívy mäsa, vajec a mliečnych výrobkov, ako sú napr. sójové párky, rastlinné 

burgre či sójové, ovsené, ryžové, pohánkové mlieko alebo kokosové jogurty a iné? Vyberte najviac dva 

dôvody!“ 

Respondenti/ky mali na výber z možností:  

● nechutia mi; 

● pretože mäso, mliečne výrobky a vajcia sa používajú v našich tradičných jedlách a nemali by sme to 

meniť; 

● rastlinné alternatívy sú drahšie; 

● rastlinné alternatívy neobsahujú toľko živín, vitamínov a iných prospešných látok ako mäso, mliečne 

výrobky či vajcia; 

● nie sú bežne dostupné v obchodoch; 

● rodina/známi/priatelia by sa na mňa pozerali divne, keby som nejedol mäso/vajcia či mliečne 

výrobky; 

● iná odpoveď. 

Tri najčastejšie uvádzané odpovede boli:  

● nechutia mi (53 %); 

● pretože mäso, mliečne výrobky a vajcia sa používajú v našich tradičných jedlách a nemali by sme 

to meniť (30,9 %); 

● rastlinné alternatívy sú drahšie (22,6 %). 

Dve z týchto odpovedí sa zhodujú s najčastejšími dôvodmi, uvedenými v mnohých zahraničných 

prieskumoch. Problém s dostupnosťou rastlinných jedál, ktorý vo svete patrí tiež medzi najčastejšie 

uvádzané odpovede, bol na Slovensku až na 5. mieste (9,4 %). Dôvodom môže byť aj skutočnosť, že v našom 

prieskume bola otázka zameraná na produkty, ktoré sú dostupné v obchodoch a nie na hotové jedlá  

v stravovacích prevádzkach. Na Slovensku sú tieto potraviny v dnešnej dobe zastúpené v mnohých 

nešpecializovaných maloobchodných predajniach s potravinami (pozri kapitola 4.5. Ponuka rastlinných 

potravinových produktov v maloobchodných reťazcoch). 
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Poradie týchto odpovedí bolo konzistentné medzi mužmi aj ženami a taktiež naprieč jednotlivými vekovými 

kategóriami (s výnimkou posledných priečok medzi kategóriami 55 – 64 rokov a 65+). 

4.4. Čo si ľudia na Slovensku kupujú najviac? 

Počas prieskumu ľudia odpovedali na otázku: „Ktoré z nasledujúcich potravín ste si kúpili Vy alebo Vaša 

domácnosť počas posledných 12 mesiacov a ako často?“  

Kategória rastlinných produktov, ktorú si aspoň 1-krát za uplynulý rok (2020) kúpilo najviac ľudí,  

bola: tradičné sójové potravinové výrobky – ako napríklad tofu alebo tempeh (47,4 %). Nasledovala 

kategória: rastlinné alternatívy mlieka a jogurtov (44,8 %), rastlinné alternatívy mäsa a údenín (41,5 %)  

a rastlinné alternatívy syrov (38,3 %). 
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Nižšie sú uvedené podrobnejšie výsledky prieskumu pre jednotlivé kategórie.  
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„Ktoré z nasledujúcich potravín ste si kúpili Vy alebo Vaša domácnosť počas posledných 12 mesiacov a ako 

často? Tradičné sójové potravinové výrobky – ako napríklad tofu alebo tempeh.“ 
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„Ktoré z nasledujúcich potravín ste si kúpili Vy alebo Vaša domácnosť počas posledných 12 mesiacov a ako 

často? Rastlinné alternatívy mlieka a jogurtov – ako napríklad sójové, ovsené, ryžové, pohánkové mlieko, 

sójové či kokosové jogurty, ryžový puding, zakysaný sójový nápoj, sójové latté, zmrzlina na báze orechových 

mliek.“ 
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„Ktoré z nasledujúcich potravín ste si kúpili Vy alebo Vaša domácnosť počas posledných 12 mesiacov a ako 

často? Rastlinné alternatívy mäsa a údenín – ako sú napríklad sójové párky a salámy, rastlinné burgery, 

rastlinné údeniny, seitan, sójové kocky či sójové plátky, kukuřízek.“ 
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„Ktoré z nasledujúcich potravín ste si kúpili Vy alebo Vaša domácnosť počas posledných 12 mesiacov a ako 

často? Rastlinné alternatívy syrov – ako napríklad rastlinné syry na báze kokosového tuku alebo orechov, 

roztierateľné rastlinné syry.“ 

 

Podľa posledného prieskumu zhruba každý tretí človek na Slovensku znižuje alebo zvažuje znížiť svoju 

spotrebu živočíšnych produktov (36,9 %). Medzi ľuďmi vo veku 18 – 44 rokov je zastúpenie týchto ľudí  

o niečo vyššie (od 43,5 % do 44,5 %).  

Takmer polovica domácností (47,4 %) si za rok 2020 kúpila tradičné sójové produkty ako tofu či tempeh. Dve 

z piatich domácnosti si za uplynulý rok kúpili rastlinné alternatívy mliečnych výrobkov (44,8 %), mäsových 

produktov (41,5 %) či syrov (38,3 %). Pri porovnaní počtu ľudí, ktorí kupujú tieto produkty, s počtom ľudí, 

ktorí sa na Slovensku v súčasnosti stravujú vegetariánsky či vegánsky (2,5 %), je jasné, že väčšina ľudí 

nakupujúcich a konzumujúcich rastlinné potravinové produkty konzumuje aj živočíšne produkty. 

Výrobcovia a predajcovia by sa preto pri marketingu a výrobe potravín mali zamerať práve na bežne sa 

stravujúcich spotrebiteľov a spotrebiteľky. Segment zákazníkov a zákazníčok, ktorí konzumujú aj živočíšne 

výrobky, ale zároveň majú záujem aj o rastlinné alternatívy, môže byť 15 – 19-násobne väčší ako segment 

ľudí, stravujúcich sa vegetariánsky či vegánsky. To, že bežne sa stravujúci zákazníci a zákazníčky predstavujú 

pre výrobcov a predajcov rastlinných potravín oveľa perspektívnejšiu skupinu, naznačujú aj mnohé zdroje 

zo zahraničia12, 13, 16, 17. Toto zistenie preto nie je žiadnym prekvapením (pozri kapitolu 3 Kto má záujem  

o rastlinné potraviny?). 

Na otázku, prečo ľudia na Slovensku nezaraďujú väčšie množstvo rastlinných alternatív živočíšnych 

produktov, najviac ľudí odpovedalo: „Nechutia mi.“ Ako jednu z najčastejšie vnímaných prekážok uvádzajú 

neuspokojivé senzorické vlastnosti aj viaceré zahraničné zdroje18, 24, 25. V reporte BCG a Blue Horizon bolo 
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dosiahnutie parity chuti a textúry spolu s cenou (voči živočíšnym výrobkom, ktoré majú alternatívy 

nahrádzať) identifikované ako kľúčové pre prijatie týchto produktov ešte širšou skupinou spotrebiteľov  

a spotrebiteliek4. Pred výrobcami rastlinných alternatív živočíšnych produktov preto stojí úloha zlepšiť ich 

senzorické vlastnosti (chuť, textúra a pod.) a zároveň odbúrať stereotypné predstavy o nich.  

Ďalšou príležitosťou ako významne zvýšiť záujem zákazníkov a zákazníčok o tieto produkty, je znížiť ich ceny. 

Na Slovensku bola vysoká cena treťou najčastejšie uvádzanou prekážkou, ktorá stojí v ceste častejšiemu 

zaraďovaniu rastlinných alternatív. Taktiež mnohé zahraničné prieskumy túto oblasť opakovane označovali 

za jednu z najčastejšie vnímaných prekážok14, 18, 23, 24, 25. Rovnako spomínaná práca od BCG a Blue Horizon 

uvádza dosiahnutie porovnateľnej ceny živočíšnych produktov a ich alternatív ako jednu z dvoch kľúčových 

oblastí pre významné zvýšenie penetrácie trhu rastlinnými alternatívami4.  

4.5. Ponuka rastlinných potravinových produktov v 
maloobchodných reťazcoch 

Program Jem pre Zem realizoval v lete 2020 prieskum ponuky rastlinných potravinových produktov v piatich 

najväčších obchodných reťazcoch na Slovensku (Billa, Kaufland, Lidl, Terno, Tesco). Zber dát prebiehal  

v piatich prevádzkach každého sledovaného reťazca. Prieskum prebiehal v rôznych mestách Slovenska pre 

každú z 5 prevádzok. Spolu sa tak získali dáta z 25 prevádzok z celého Slovenska. 

Sledovali sa produkty v piatich hlavných kategóriách a 26 podkategóriách. Keďže nie všetky sledované 

kategórie a podkategórie sú relevantné pre túto správu, nižšie uvádzame iba tie, ktoré spadajú do oblasti, 

ktorej sa venuje táto práca. Priemerný počet typov produktov v jednotlivých reťazcoch bol vypočítaný ako 

aritmetický priemer produktov v 5 prevádzkach daného reťazca na Slovensku. Niektoré dáta a zistenia sú po 

prvýkrát zverejnené práve v tejto správe. 

V dnešnej dobe sa už v mnohých maloobchodných reťazcoch nachádzajú rastlinné alternatívy niektorých 

živočíšnych produktov. V každom zo sledovaných reťazcov (Billa, Kaufland, Lidl, Terno, Tesco) je možné 

zakúpiť tofu alebo rastlinné mlieko či rastlinný jogurt.  

Najväčšiu ponuku produktov je možné nájsť v kategórii rastlinných alternatív mliečnych produktov (ako 

napr. mliek, jogurtov, pudingov, masiel, margarínov, zmrzlín). Ich priemerný počet v jednotlivých reťazcoch 

sa pohyboval od 13,6 do 72,6 rôznych produktov. Za nimi nasledujú produkty z kategórie rastlinných 

omáčok, dipov a nátierok (17 – 59,8), rastlinné alternatívy mäsa, vrátane rastlinných alternatív údenín, 

burgerov či tofu, tempehu (4,2 – 34) ako aj predpripravené a hotové jedlá (3,4 – 20,4). Pozri graf 26. 

Pri pohľade na konkrétnejšie kategórie produktov, ktoré slúžia ako rastlinná alternatíva živočíšnych 

výrobkov (pozri graf 27), mali najväčšie zastúpenie rastlinné alternatívy mlieka. Priemerný počet 

jednotlivých typov rastlinných alternatív mliek na reťazec sa pohyboval od 2,8 až po 41,2b. Druhým 

najpočetnejšie zastúpeným artiklom boli klasické náhrady mäsa ako tofu, tempeh a textúrovaný sójový 

proteín (3,6 – 20,4). Nasledovali rastlinné alternatívy pudingov a jogurtov (3 – 11,4). 

                                                 
b Ako samostatný typ rastlinnej alternatívy mlieka sa počítalo aj mlieko od rovnakého výrobcu, pokiaľ malo inú hlavnú zložku 
(napr. sójové, ryžové, ovsené, kokosové), rôznu príchuť (napr. kakaová, vanilková) či inú veľkosť balenia (napr. 1 l, 330 ml). 
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Napriek tomu, že v posledných rokoch na slovenský trh pribudlo veľa moderných rastlinných alternatív 

mäsových výrobkov (napr. rastlinný burger, nugetky, mleté mäso), je ich zastúpenie v obchodoch stále nízke. 

Tri z hodnotených reťazcov mali v priemere menej ako 1 produkt. Dva z hodnotených reťazcov mali v ponuke 

priemerne 7, resp. 8,2 typov týchto produktov na predajňu. 

Najväčší priestor na obohatenie rastlinnej ponuky na Slovensku ponúkajú rastlinné alternatívy syrov  

a rastlinné alternatívy rýb a morských plodov, keďže tieto produkty boli naprieč všetkými sledovanými 

reťazcami zastúpené minimálne.    

Produkty z kategórie rastlinných alternatív mäkkých a tvrdých syrov boli zastúpené iba v ponuke 2 reťazcov. 

V jednom z nich sa vyskytovali len sporadicky (0,2). Reťazec s najväčším zastúpením rastlinných alternatív 

syrov ponúkal priemerne 4 typy týchto produktov na predajňu. Počas roka 2021 (v období po vykonaní zberu 

dát) sa ponuka rastlinných alternatív syrov v obchodoch mierne zvýšila. 

Jednoznačne najmenej zastúpenou je kategória rastlinných alternatív rýb, rybích produktov a morských 

plodov. Počas zberu dát neboli tieto produkty zastúpené v žiadnej zo sledovaných prevádzok. V jednom 

reťazci sa vyskytli iba v rámci dočasnej ponuky. 
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Z prieskumu vidno, že mnohé rastlinné potravinové produkty sa dnes nachádzajú aj v bežnej ponuke 

slovenských maloobchodných reťazcov. Niektoré kategórie majú relatívne silné zastúpenie takmer vo 

všetkých obchodoch. Ide najmä o rastlinné alternatívy mliečnych produktov a produktov ako tofu, tempeh 

či textúrovaný sójový proteín. Hojné zastúpenie týchto produktov reflektuje aj záujem zákazníkov  

a zákazníčok, ktorí najčastejšie siahajú práve po nich (pozri časť 4.4. Čo si ľudia na Slovensku kupujú 

najviac?).  

Pre výrobcov potravín, ale aj pre maloobchodných predajcov, môže predstavovať rozšírenie ponuky 

rastlinných alternatív syrov, moderných mäsových alternatív či rastlinných náhrad rybích produktov 

zaujímavú príležitosť. Dôvodom je nízka konkurencia na slovenskom trhu v týchto kategóriách. Navyše tak 

môžu výrobcovia či predajcovia potravín ponúknuť zákazníkom a zákazníčkam produkty, ktoré v súčasnosti 

inde nenájdu.  
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5. Zhrnutie 

Záujem o jedlá a potraviny s rastlinným zložením rýchlo rastie doma aj vo svete. Až 18,8 % ľudí na Slovensku 

uviedlo, že už dnes znižuje svoju spotrebu živočíšnych výrobkov. Ich počet sa za posledné 3 roky neustále 

zvyšoval. Ak zohľadníme aj tých, ktorí zvažujú zníženie konzumácie živočíšnych produktov, ich zastúpenie je 

na Slovensku 36,9 %. Vo svete je záujem o častejšie zaraďovanie rastlinných jedál taktiež na vzostupe. 

Rastlinné alternatívy živočíšnych produktov prešli dlhú cestu. Významný nárast záujmu o tieto produkty je 

možné sledovať zhruba od rokov 2015 – 2016, kedy na trh vstúpili noví hráči, ktorí sa sústredili na to, aby 

ponúkli ľuďom chuť, štruktúru a využitie, ktoré bude čo najpodobnejšie živočíšnym produktom a zároveň 

ponúkli benefity, ktoré sa s rastlinnými alternatívami spájajú. Vďaka tomuto kroku bolo možné osloviť nielen 

malú skupinu spotrebiteľov a spotrebiteliek, ktorí sa stravujú vegetariánsky či vegánsky, ale aj omnoho 

väčšiu skupinu ľudí, ktorí mali záujem zaraďovať viac rastlinných jedál. Túto úspešnú stratégiu začali rýchlo 

kopírovať aj ďalšie spoločnosti. Nový prístup výrobcov k tejto kategórii potravín, spolu s rastúcim záujmom 

ľudí o rastlinné jedlá, začal poháňať rýchly rast kategórie. 

Aj výrobcovia a predajcovia potravín či poskytovatelia služieb reagujú na tento rastúci trend. Okrem firiem, 

špecializujúcich sa na výrobu rastlinných potravinových produktov, aj mnohé veľké potravinárske 

spoločnosti, ako Nestlé či Unilever, rozširujú svoje produktové portfólio o nové rastlinné potravinové 

produkty a investujú do tohto segmentu značné zdroje. Dokonca firmy, ktoré si vybudovali pevnú pozíciu  

v oblasti produktov živočíšneho pôvodu, vstupujú na trh s rastlinnými potravinami, kde sa čo najrýchlejšie 

snažia zaujať pevnú pozíciu.  

Spomedzi popredných producentov mliečnych výrobkov sa pre tento strategický krok rozhodlo napríklad 

Danone, ktoré odkúpilo spoločnosť WhiteWave Foods, materskú firmu mnohých značiek, zameriavajúcich 

sa na rastlinné potraviny a nápoje (napr. Alpro, Provamel). Taktiež nadnárodný syrársky gigant Bel Group 

nedávno prišiel s prvou líniou rastlinných alternatív syrov Nurishh a ponuku rastlinných alternatív sa chystá 

ďalej zvyšovať.  

Podobný prístup je pozorovateľný aj medzi spoločnosťami, zameranými na výrobu a spracovanie mäsa  

a mäsových produktov. Svoj postoj k rastúcemu záujmu spotrebiteľov a spotrebiteliek o rastlinné alternatívy 

ukázal aj najväčší spracovateľ hovädzieho a bravčového mäsa na svete, JBS, keď prišiel s vlastnou značkou 

rastlinných alternatív mäsových produktov OZO. Ponúka ju pod svojou divíziou Planterra Foods. JBS navyše 

v roku 2021 odkúpilo firmu Vivera, tretiu najväčšiu európsku potravinársku spoločnosť, zameriavajúcu sa na 

rastlinné potravinové produkty. Rovnako druhý najväčší spracovateľ mäsa, Tyson Foods, vstúpil do kategórie 

rastlinných alternatív mäsa svojou značkou Raised & Rooted. 

Výsledkom rastúcej ponuky aj dopytu je, že hodnota tejto kategórie začala rýchlo rásť. V roku 2020 bola 

celosvetová hodnota predaja moderných rastlinných alternatív mäsových výrobkov (bez klasických 

rastlinných alternatív ako napr. tofu) v maloobchodoch 4,2 miliárd USD a hodnota rastlinných alternatív 

mliek 16,9 miliárd USD. Prvá spomínaná kategória pritom medziročne vzrástla o 24 % a očakáva sa jej ďalší 

rast. V jednotlivých geografických regiónoch však existujú významné rozdiely vo veľkosti kategórií 

rastlinných potravinových produktov. Naša oblasť východnej Európy patrí v súčasnosti medzi oblasti  

s najnižšou hodnotou predaja rastlinných alternatív. Je to pravdepodobne spôsobené tým, že vo východnej 

Európe je tento trh ešte len v začiatkoch. Práve vďaka tomu patrí medziročný rast tejto kategórie vo 

východnej Európe medzi najrýchlejší.  

Nárast hodnoty predaja rastlinných alternatív mliek v maloobchodoch bol za posledný rok vo východnej 

Európe 23 % a u rastlinných alternatív mäsových produktov 14 %. Pri zahrnutí viacerých kategórii rastlinných 
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potravinových produktov, ako napríklad rastlinných alternatív jogurtov či zmrzlín, došlo v poslednom roku 

v 11 krajinách EÚ k nárastu hodnoty predaja o 28 %. 

Tento pozoruhodný rast už nie je poháňaný iba hŕstkou ľudí, ktorí sa stravujú vegetariánsky alebo vegánsky. 

Trend ženie oveľa väčšia skupina spotrebiteľov a spotrebiteliek, ktorí sa niekedy označujú ako flexitariáni. 

Pri pohľade na zahraničný trh je možné pozorovať, že mnohí výrobcovia a predajcovia potravín si 

uvedomujú, kto sú ich zákazníci a zákazníčky. Svoje produkty s rastlinným zložením preto cielia najmä na 

ľudí, ktorí konzumujú ako živočíšne produkty, tak aj produkty s rastlinným zložením. Na Slovensku je zloženie 

ľudí, nakupujúcich tieto produkty, podobné. Napriek tomu, že iba 2,5 % slovenskej populácie sa stravuje 

vegetariánsky či vegánsky, až 47,4 % ľudí si kúpilo za posledný rok tradičné sójové produkty ako napríklad 

tofu či tempeh. Rastlinné alternatívy mlieka a jogurtov nakupovalo 44,8 % opýtaných a ostatné kategórie 

mali zastúpenie tiež okolo 40 %. 

Tento záujem začína postupne reflektovať aj ponuka slovenských maloobchodných reťazcov zameraných na 

predaj potravín. Vo všetkých najväčších reťazcoch je možné nájsť v bežnej ponuke tofu či rastlinné 

alternatívy mlieka či jogurtu. V mnohých sú tiež dostupné moderné rastlinné alternatívy mäsa. Stále však 

existujú kategórie rastlinných potravinových produktov, ktoré v našich obchodoch chýbajú alebo majú 

nedostatočné zastúpenie.  

Viaceré práce, výskumy či analýzy, zameriavajúce sa na globálnu perspektívu, odhadujú ďalší rast kategórie 

rastlinných potravinových produktov. Konkrétna rýchlosť, akou sa bude vyvíjať trh s rastlinnými 

alternatívami a alternatívnymi proteínmi celkovo, však závisí od mnohých faktorov. Medzi tie 

najvýznamnejšie pravdepodobne patria tieto tri:  

● Technologický pokrok vo výrobe, ktorý umožní rýchlejšie priblíženie sa senzorickým vlastnostiam  

a cenám živočíšnych produktov.  

● Veľkosť spoločností, ktoré budú ponúkať tieto produkty a umožnia využiť úsporu z rozsahu.  

● Nové regulačné rámce či potravinové politiky.  

Je náročné odhadnúť vývin situácie v týchto oblastiach a teda presnú rýchlosť, akou bude daný segment 

rásť. Napriek tomu je možné predpokladať, že doterajší rýchly rast bude pokračovať aj naďalej.  

Niektoré práce tiež poukazujú na to, že rast trhu s alt. proteínmi sa pravdepodobne prejaví aj na záujme  

o produkty živočíšneho pôvodu. Upozorňujú na pravdepodobnosť, že v budúcnosti začne množstvo 

konzumovaných bielkovín živočíšneho pôvodu klesať. Objavuje sa aj scenár, pri ktorom by v Európe mohlo 

dôjsť k postupnému poklesu už od roku 2025. 

Takáto transformácia potravinového systému so sebou prináša tiež nové príležitosti. Firmy môžu pružnou 

reakciou na tieto zmeny a aktívnym prístupom k segmentu rastlinných potravinových produktov (a celkovo 

alt. proteínov) podporiť svoje stabilné postavenie na trhu do budúcnosti a navyše odomknúť nové 

príležitosti. 
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Táto správa slúži iba na poskytnutie všeobecných informácií a nie ako základ pre právne, nutričné, investičné 
ani iné rozhodnutia. Všetky informácie sú uvedené na základe našich aktuálnych vedomostí, no napriek 
snahe ponúknuť čo najlepší prehľad o danej téme, informácie tu uvedené sú poskytované bez záruky, že ide 
o kompletné a presné informácie. Tvorcovia správy tiež nenesú zodpovednosť za rozhodnutia, urobené na 
základe ponúknutých informácií a za ich následky. 

Keďže správa neslúži na účel poskytovania právnych, investičných, nutričných a iných rád, nie je možné na 
tvorcov správy prenášať zodpovednosť za žiadne rozhodnutia, ktoré boli urobené na základe ponúknutých 
informácií. 

Šírenie tejto správy je možné podľa podmienok licencie CC BY-NC 4.0.  

Na vlne rastlinných potravín © 2021 Marian Milec, Jem pre Zem, Humánny Pokrok o.z. je licencované pod 
CC BY-NC 4.0. K zhliadnutiu licenčných podmienok navštívte http://creativecommons.org/licenses/by-
nc/4.0/ 

Pre ďalšie informácie alebo pre získanie povolení, prosím, kontaktujte: info@jemprezem.sk 

Pokiaľ máte k správe otázky alebo v prípade záujmu o konzultáciu kontaktujte autora: 
marian.milec@jemprezem.sk 
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