
Predstavitelia ZOCR SR a PKS podpísali dňa 9. 11. 2006 Deklaráciu spolupráce o spoločenskej zodpovednosti voči spotrebiteľovi (ďa-
lej len „Deklarácia“). V záujme prehĺbenia spoločenskej zodpovednosti sa organizácie zaviazali spolupracovať aj pri podpore a vytváraní 
prostredia, ktorého prínosom budú pozitívne dopady na ekonomiku Slovenska.

ZOCR SR a PKS dobrovoľne podporujú, s cieľom zlepšovania dodávateľsko-odberateľských vzťahov v rámci potravinového reťazca, aby 
sa ich členovia po ich zvážení dobrovoľne pripojili k „Princípom dobrého správania sa vo vertikálnych oblastiach súvisiacich s potravina-
mi“, ktoré boli dňa 29. 11. 2011 podpísané okrem iných aj európskymi profesijnými združeniami EuroCommerce a FoodDrinkEurope.

Predstavitelia ZOCR SR a PKS konštatujú, že na Slovensku je dlhodobo nepriaznivý vývoj domáceho agropotravinárskeho sektora. Obi-
dve organizácie a ich členovia si uvedomujú dôležitosť tohto národohospodárskeho odvetvia a že svojim zodpovedným prístupom môžu 
prispieť k zlepšeniu ukazovateľov ekonomického vývoja spoločnosti.

V záujme plnenia záväzkov uvedených v Deklarácii, ako aj v záujme stabilizácie a zlepšenia dlhodobo negatívneho 
smerovania vývoja v agropotravinárskom sektore na Slovensku
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a ich členovia
verejne deklarujú dobrovoľnú iniciatívu

 Obchodné siete a výrobcovia potravín vyvinú maximálne úsilie na postupné zvyšovanie ponuky potravín vyrobených na Slovensku;

 Výrobcovia potravín vyvinú maximálne úsilie na plnenie množstevných a kvalitatívnych kritérií dodávok do obchodných sietí za 
predpokladu korektného obchodného vzťahu pre plnenie tohto záväzku;

 Výrobcovia a obchodné siete chcú prehlbovať spoluprácu v procese zabezpečovania dodržiavania kvality a zdravotnej neškodnos-
ti potravín v rámci celého potravinového reťazca a zlepšovať vzájomnú výmenu informácií  relevantných pre posilnenie ochrany 
a bezpečnosti zdravia spotrebiteľa;

 Obchodné siete a výrobcovia potravín sú si vedomí dôležitosti transparentných, čestných a vyrovnaných obchodných vzťahov 
a preto podporujú  založenie slovenskej skupiny na kontrolu Zásad správnej praxe v potravinovom dodávateľskom reťazci v súlade 
s ofi ciálnou výzvou Skupiny na úrovni EÚ pre kontrolu princípov dobrého správania sa medzi obchodníkmi a potravinármi.

Predpokladom úspešného napĺňania deklarovanej iniciatívy ZOCR a PKS je intenzívna spolupráca výkonnej a zákonodarnej moci pri 
nastavovaní podnikateľského prostredia, ktoré vytvorí reálne podmienky na uskutočňovanie uvedených cieľov. V záujme toho

Zväz obchodu a cestovného ruchu SR a Potravinárska komora Slovenska
verejne vyzývajú predstaviteľov výkonnej a zákonodarnej moci

na odbornú spoluprácu pri kreovaní reálneho podnikateľského prostredia, ktoré vytvorí a podporí podmienky vhodné na plnenie dekla-
rovaných ambícií výroby a obchodu.
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