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Popis projektu
Dvojaká kvalita

Produkcia výrobkov na spoločnom európskom trhu s voľným pohybom tovarov a služieb, 

pod rovnakou značkou, rovnakým obalom aj marketingovým plánom, avšak s rozdielnym 

zložením (napr. menej mäsa, menej prírodných zložiek a viac umelých aditív v rovnakých 

produktoch) je problém, ktorého riešenie nedokázal presadiť žiaden politik na Slovensku ani v 

rámci EÚ. O dvojakej kvalite pritom bolo presvedčených množstvo občanov SR, ale okrem 

jedného, vážne spochybneného prieskumu v roku 2011, ju nikto nepreukázal ani nechcel 

riešiť. Zároveň predstaviteľmi Európskej komisie aj niektorými ministrami i výrobcami bola 

bagatelizovaná, či označovaná za neexistujúcu. 

Stanovili sme si za cieľ presadiť riešenie tohto problému a zamedziť takýmto praktikám. Išlo 

o extrémne náročnú tému a ešte k tomu pre tak malú krajinu, nielen v rámci EÚ, Európskej 

komisie (EK), ale aj u výrobcov.



Ciele a stratégia
Dvojaká kvalita

Ciele:
1. Presadiť riešenie problematiky „Dvojakej kvality“ na úrovni Európskej únie

2. Vytvorenie reputačného tlaku na výrobcov produktov dvojakej kvality so 

strednodobým cieľom upustenia od týchto praktík

Stratégia: 

1. Oživiť problematiku „Dvojakej kvality“ vo verejnosti

2. Priniesť vedecky overené fakty ako dôkaz existencie dvojakej kvality

3. Publicitou vytvoriť tlak na výrobcov, aby dvojaká kvalita = reputačné riziko

4. Vytvorenie koalície členských krajín EÚ proti dvojakej kvalite potravín

5. Vyvinúť tlak na Európsku komisiu, aby prijala tému za dôležitú a zaoberala sa ňou



Výsledky kampane
Dvojaká kvalita

1. Oživiť problematiku „Dvojakej kvality“ vo verejnosti = viac ako 400 výstupov v 

mienkotvorných slovenských médiách v období 14.2. – 5.11.2017 na tému Dvojaká 

kvalita; Prieskum Slovenského združenia pre značkové výrobky (07/2017) preukázal až 

86 % znalosť témy medzi obyvateľstvom SR.

2. Priniesť vedecky overené fakty ako dôkaz existencie dvojakej kvality = dva testy, 

celkovo 55 výrobkov v akreditovaných laboratóriách, ktoré preukázali rozdiely. V 

reakcii na to 7 testov realizovaných ostatnými členskými štátmi EÚ.

3. Publicitou vytvoriť tlak na výrobcov, aby začali zvažovať praktiky dvojakej kvality = 

Okrem výstupov v SK médiách, tisícky výstupov v médiách EÚ. Aktivnými media



Výsledky kampane
Dvojaká kvalita

relations aj interview ministerky Gabriely Matečnej na tému dvojakej kvality pre 

renomované svetové periodiká ako Financial Times, New York Times, The Guardian,  

Politico, ARTE, ARD, EU Observer a ďalšie.

3. Vytvorenie koalície členských krajín EÚ proti dvojakej kvalite produktov = vznik

9-člennej koalície členských štátov EÚ (tretina EÚ) v októbri.

4. Vyvinúť tlak na Európsku komisiu, aby prijala tému za dôležitú na riešenie – Dvojaká 

kvalita v Reči o stave Únie prezidenta Európskej komisie J. C. Junckera v septembri, 

príprava jednotných metodík na testy dvojakej kvality potravín eurokomisárkou V. 

Jourovou, vyčlenenie milióna eur pre národné inštitúcie na testy dvojakej kvality.


