
Chlieb komplikuje život menším domácnostiam 

 

Ešte v minulom roku boli najmä starší ľudia zvyknutí si kupovať polovicu alebo 

štvrtinu pecňa chleba. Takúto službu väčšina obchodných prevádzok od mája 2014 už 

neumožňuje. Predajcovia ako dôvod uvádzajú sprísnenie podmienok po schválení zákona 

o predaji potravín. Väčšina obchodníkov sa tak zľakla následkov, ktoré by mohlo mať 

tradičné prekrajovanie chleba. Podľa Vyhlášky č. 24/2014 Z.z. Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 23. januára 2014 o pekárenských 

výrobkoch, cukrárenských výrobkoch a cestovinách, účinný 1. 4. 2014, musí obchodník 

označiť krájané potraviny údajom o  ich zložení na viditeľnom mieste (www.zbierka.sk). Aby 

sa obchodníci vyhli označovaniu nimi rozkrojeného chleba, tak radšej takúto službu 

zákazníkom zrušili.   

Niektorí predajcovia napriek tomu 

pokračujú v predávaní polovíc či štvrtín 

chleba naďalej. Napríklad v obchode 

Sama vo Vlčkovciach sa predajca 

rozhodol, že nemôže „sklamať“ svojich 

zákazníkov, a tak stále pokračuje 

v predávaní voľných polovíc či štvrtín 

chleba. No v okolitých dedinách to také 

ružové nie je. Napríklad v obchodoch 

COOP Jednota Trnava, SD je umiestnené 

nasledovné oznámenie o ukončení krájania chleba: „Vážení zákazníci. Z dôvodu zmeny 

potravinovej legislatívy Vám oznamujeme, že nebalený chlieb s účinnosťou od 7. 5. 2014 

neprekrajujeme. Ďakujeme za pochopenie.“ 

Z tohto dôvodu som kupujúcim položila otázku: „Ste spokojní s rozhodnutím, ktoré 

vás núti kúpiť si celý peceň chleba alebo len polovicu nakrájaného a zabaleného chleba?“ 

Odpovede som zhrnula do troch skupín: Najväčšiu časť tvorili  nespokojní zákazníci - boli 

väčšinou dôchodcovia a ľudia, ktorí žijú sami. Je pre nich zbytočné, aby kupovali celý peceň 

chleba, pretože im väčšia časť z neho zoschne alebo splesnivie. Bežne kupovali nebalený 

chlieb, ktorý im v obchode prekrojili na polovicu alebo štvrtinu. „Som dôchodkyňa a žijem 

sama. Je zbytočné, aby som si kupovala celý chlieb, pretože mi z neho väčšina zoschne. Celý 

ho sama nezjem. Bežne som si kupovala čerstvý chlieb, ktorý mi prekrojili na polovicu alebo 

štvrtinu,“ hovorí dôchodkyňa z Majcichova. „Čo iné mi zostáva? dodala dôchodkyňa. 

Spokojní boli väčšinou mladí ľudia a rodiny s malými deťmi, pretože balený a krájaný chlieb 

je pre nich pohodlnejší. Rodičia sa nemusia báť, že ich dieťa príde k úrazu pri krájaní chleba. 

Časť kupujúcich sa vyjadrila neutrálne. Hoci nemajú radi balený chlieb, lebo im nechutí. 

Preto si vždy kupujú celý peceň nebaleného chleba, ktorý doma rozkrájajú na menšie časti. 

http://www.zbierka.sk/


Jednu časť použijú na priamu spotrebu a zvyšok vložia do mrazničky. Keď chlieb potrebujú, 

vyložia ho z mrazničky a nechajú rozmraziť. 

Obchodníci takto nútia spotrebiteľa kupovať drahší balený chlieb a tým zvyšovať 

množstvo odpadov a zároveň zákazníkovi neponúkajú možnosť výberu. 
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