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Rýchlosť zmien sa zvyšuje a retail patrí medzi 

sektory, v ktorých sa pohybujeme čoraz 

nepredvídateľnejšie. Preto je lepšie namiesto 

na intuíciu, spoliehať sa radšej na systematickú 

analýzu a dáta. Hoci niektoré originálne nápady 

vyzerajú na prvý pohľad ako skvelý trhák, ale 

sú zároveň z oblasti mimo váš záber, je lepšie 

spoľahnúť sa na hodnotenie odborníkov z branže. 

Preto sa aj počítačový mág Steve Jobs mýlil (ale 

aj ďalší investori), keď predpovedal fenomenálny 

komerčný úspech vozítku Segway. Jednoducho 

osobná preprava a osobné počítače sú dve rôzne 

oblasti, dva rôzne trhy, kde majú zákazníci svoje 

špecifi cké potreby. Ako píše Adam Grant v knihe 

mesiaca Originálni: „Výrobky hodnotu nevytvárajú. 

Zákazníci áno.“

Kniha mesiaca

Ing. Juraj Púchlo
šéfredaktor IN STORE Slovakia

kp)
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MARKETING MIX

Oslávte štvrťstoročie Vydavateľstva SLOVART s kompletným 

vydaním kultovej päťdielnej série Stopárov sprievodca galaxiou

Predplaťte si aspoň 5 čísel IN STORE Slovakia a piati z vás získajú  špeciálne 

narodeninové vydanie série kníh z pera Douglasa Adamsa. Päť kníh v jednom 

zväzku a v slovenskom jazyku vychádza vôbec prvýkrát. 

Predplatné objednávajte na adrese distribucia@instoreslovakia.sk, 

päť čísel za 17 € (bez DPH), desať čísel za 34 € (bez DPH). 

Súťaž trvá do 31. októbra 2016. 
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Slovenská aliancia moderného obchodu 

(SAMO) má od septembra nového člena 

– spoločnosť dm drogerie markt. SAMO 

dnes reprezentuje firmy zamestnávajúce 

26 tisíc ľudí, ktoré ponúkajú služby 

prostredníctvom 610 maloobchodných a 6 

veľkoobchodných prevádzok.

Medzinárodná investičná spoločnosť 

New Europe Property Investments (NEPI) 

kúpila nákupné centrum Korzo v Prievidzi 

za 29,5 milióna eur od pôvodného 

vlastníka Alfa Group. NEPI vlastní aj 

Auparky v Žiline, Košiciach a Piešťanoch. 

Samsung zastavil predaj a výrobu nového 

smartfónu Galaxy Note 7, ktorý mal 

byť konkurenciou pre nový iPhone 7. 

Problematické boli batérie, v niektorých 

prípadoch pri nabíjaní začali horieť 

alebo explodovali. Namiesto zisku z 

predvianočného predaja sa straty Samsungu 

vyšplhajú na desiatky miliárd USD. 

Neinver, európsky developer, avizoval 

otvorenie pražského outletu s názvom 

Prague The Style Outlets na koniec 

roka 2017. Centrum bude mať asi 

100 obchodov a viac ako 20 000 m2 

predajnej plochy.

Ateliér DV chystá výstavbu dvoch 

obchodných priestorov v blízkosti 

hypermarketu Tesco v Piešťanoch. 

Pribudne i takmer 500 parkovacích miest.

Augustový pokles cien tovarov 

a služieb dosiahol hodnotu – 0,8 % 

podľa národného CPI indexu aj 

harmonizovaného HICP indexu. Údaje 

zverejnil Štatistický úrad SR.

Slováci minuli v roku 2015 na on -line 

nakupovanie odhadom 703 miliónov eur. 

Naďalej vedie elektronika či oblečenie, 

no Slováci začínajú čoraz častejšie na 

internete vyhľadávať aj tovary dennej 

spotreby. Podľa portálu Heuréka sú 

najkupovanejšie kvalitný alkohol, 

kapsulová alebo zrnková káva, prírodné 

sladidlá, rôzne drobnosti a detské výživy.

FLASH NEWS
FRUITSTORE NIE JE ZELOVOC, 
ALE NOVÝ E-SHOP PRE MLADÝCH

Nový IT e-shop je určený najmä pre študentov 

a mladých ľudí, čomu prispôsobil aj ponuku a 

ceny. Ambíciou je prilákať mladých, ktorí na nákup 

uprednostňujú predovšetkým on-line prostredie a 

hľadajú čo najlepšiu ponuku. Produktové portfólio 

e-shopu bude zahŕňať notebooky, stolové PC, 

smartfóny, tablety, kompletnú výbavu pre gejmerov 

a príslušenstvo. Za značkou, sub-brandom 

FruitStore stojí spoločnosť Shark Computers, ktorá 

od septembra realizuje viaceré zmeny, vrátane 

e-shopu. 

Zdroj: FruitStore.sk

NOVINKY V DM DROGERIE MARKT 
SEPTEMBER – OKTÓBER 2016

Non-Food sortiment posilní: alverde ošetrujúci 

sprchovací gél „Morská soľ“ citrón & bio čierne 

korenie (250 ml, 1,89 €), Balea deo sprej na nohy 

a do topánok Lovely (100 ml, 1,99 €), Balea Med 

ultra sensitive šampón na vlasy proti lupinám so 

soľou z Mŕtveho mora (250 ml, 2,79 €), Balea Med 

tekutá umývacia emulzia bez obsahu mydla, pH 

neutrálne (300 ml, 1,19 €), ebelin čistiaca rukavica 

z mikrovlákna (1 ks, 6,29 €), Balea Professional 

balzam „sila & hydratácia“ (200 ml, 1,79 €), Balea 

telová emulzia „kvetinový sen“ (400 ml, 1,49 

€), Balea deo sprej „Fresh Inspiration“ (200 ml, 

1,69 €), Balea Professional šampón „ochrana + 

ošetrenie“ (250ml, 1,69 €), Jessa dámske slipové 

NOVÉ GUĽÔČKY DO WC BREF 
POWER AKTIV FRAGRANCE 
BOOST 

Koľko dní by mala zostať vaša toaleta 

svieža? Ideálne od prvého do posledného 

spláchnutia. Nové guľôčky do WC Bref Power 

Aktiv Fragrance Boost obsahujú až o 40 % 

viac parfému, a tak zaručia dlhotrvajúcu a 

intenzívnu sviežosť. Guľôčky sú ešte odolnejšie 

voči splachovaniu a zmenšovať sa budú 

pomalšie. Toaleta bude rozvoniavať aj po 50-

vložky normal (60 ks, 1,69 €). Potraviny: dmBio 

bielkovinový chlieb, BIO (250 g, 1,99 €), dmBio 

toastové žemle s obsahom mletých celých 

ražných zŕn (260 g, 1,35 €), dmBio nátierka zázvor 

& šošovica (125 g, 1,89 €), dmBio prírodný olivový 

olej Terra Di Bari, BIO (500 ml, 7,69 €).

Zdroj: Dm-drogeriemarkt.sk 

tich spláchnutiach. Vybrať si môžete z piatich 

sviežich vôní: levanduľa, kvety, oceán, citrón, 

borovica. Novinka je navyše Najlepšou novinkou 

roka a Víťazom voľby spotrebiteľov v roku 2016. 

Zdroj: Henkel.sk

(Chefparade.cz, Thali) alebo Simona Budinská 

(Kávičkári.sk). IN STORE Slovakia bol 

mediálnym partnerom podujatia. 

Zdroj: Chefstarter.sk

START IT! PRVÁ FOOD STARTUP 
KONFERENCIA V BRATISLAVE

Chefstarter SK spolu s Regal Burgerom 

zorganizovali prvú konferenciu pre začínajúcich 

podnikateľov v gastrobiznise. V Bratislave 

okrem prednášok na návštevníkov čakalo 

niekoľko workshopov, praktických ukážok 

a bohatý sprievodný program. O svoje 

skúsenosti sa podelil napríklad Oto Kóňa (NYC 

Corner, REgal Burger), Jana Palenčárová 

(Ozajstné jedlo – Sklizeno), Milan Zekucia 
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obsah vlákniny. Bezlepkový produkt neobsahuje 

žiadne nezdravé trans tuky a má nižší glykemický 

index ako bežné cukrovinky. Na výber sú 3 varianty 

polevy – prémiová, 70% tmavá čokoláda, jemná 

mliečna čokoláda alebo pravý jogurt. Ďalšie 

produkty z tejto línie spoločnosť Max Sport uvedie 

na svetovom potravinárskom veľtrhu SIAL Paríž 

2016 v októbri tohto roka.

Zdroj: Maxsport.sk

Po kampaniach Star Wars, Vitamani 

a Dobrodružné cestovanie v čase prichádza 

BILLA s novou kampaňou Loptoši. 

Základom je 6 plyšových postavičiek, 

ktoré si zákazníci môžu kúpiť po nazbieraní 

špeciálnych „loptošských“ bodov.

Dell Technologies oznámila dokončenie 

akvizície spoločnosti EMC Corporation. 

Vznikla tak najväčšia technologická 

fi rma na svete a líder na trhu s hodnotou 

74 miliárd dolárov.

V OC CENTRAL prebehla výstava mapujúca 

históriu značky Jaguar od prvých modelov, 

ktoré vznikli medzi dvoma svetovými 

vojnami až po súčasnosť. V slovenskej 

premiére sa predstavil aj Jaguar F -TYPE 

Project 7, ktorý sa vyrába v limitovanej 

edícii 250 kusov.

Vo fi nančnom roku 2016 (od 1. 9. 2015 do 

31. 8. 2016) sa  celkové tržby IKEA Group 

vyšplhali na 34,2 mld. eur. Celkové tržby 

vyjadrené v eurách tak vzrástli o 7,1 %. 

S úpravou zohľadňujúcou zmeny kurzov 

to predstavuje nárast celkových tržieb 

o 7,9 %.

Spoločnosti Ford of Europe sa podarilo 

dosiahnuť nulovú produkciu odpadu 

z výroby určeného na skládky vo všetkých 

jej výrobných závodoch v Európe. Tým 

kleslo množstvo odpadu, ktorý končil na 

skládkach, v porovnaní s rokom 2011 až 

o 6 000 ton za rok.

Potraviny a nealkoholické nápoje v SR 

patria k tým najlacnejším v rámci EÚ. 

Nižšie ceny potravín ako u nás nájdeme 

už len v 7 krajinách únie. Tvrdí to 

Poštová banka na základe aktuálnych 

údajov Eurostatu.

Festival regionálnych gurmánskych špecialít 

MňamFEST sa už siedmykrát konal 

v Bánovciach nad Bebravou. V stánkoch 

obcí a mikroregiónov mohli návštevníci 

ochutnať napríklad veľkochlievnaské 

hríbové melence, krásnoveskú sobášnicu či 

dvorecký guláš.

FLASH NEWS
NOVÁ DIZAJNOVÁ SÉRIA 
JABLOTRON 100

Nové PIR detektory Jablotron 100 od svetovo 

uznávaného dizajnéra Jána Tučeka tvoria 

kombináciu všetkého, čo od kvalitného 

zabezpečovacieho systému očakávate. 

Overená kvalita značky Jablotron sa totiž 

spojila so súčasným dizajnom a vznikli 

elegantné PIR detektory aj pre toho 

najnáročnejšieho zákazníka. Dizajnové PIR 

detektory ponúkajú širokú škálu montáže. 

Už nemusia byť len v rohu miestnosti. 

Spolu s estetickým rámčekom sú detektory 

čiastočne zapustené a tak so stenou splývajú. 

Zabezpečovací systém tak už neruší, len chráni 

a pomáha.

Zdroj: Jablotron.sk

GREPOVÝ RITUÁL 
S DERMACOL AROMA RITUAL

Energizujúce osvieženie v kúpeľni si môžete 

dopriať so sprchovacím gélom DERMACOL 

AROMA RITUAL PINK GRAPEFRUIT (250 ml, 

2,29 €). Sprchovací gél s grepovým olejom 

jemne čistí pokožku tela, dodáva jej sviežosť 

a energiu na celý deň. Energizujúca vôňa 

ružového grepu uvoľňuje nahromadený 

stres po celom dni a zmierňuje depresie. Je 

blahodarný nielen pre telo, ale i myseľ. Užite 

si svoj kúpeľňový rituál s novým sprchovacím 

gélom.

Zdroj: Dermacol.sk, Dermacol50.sk

ROYAL PROTEIN TRUFFLES – 
PRVÉ PROTEÍNOVÉ PRALINKY

Max Sport uvádza novinku novú produktovú 

líniu Royal Protein, ktorou vstupuje do kategórie 

„confectionery“. Prvým produktom z tejto línie sú 

proteínové pralinky Royal Protein Truffl es, ktoré 

tvorí z 20 % mix kvalitných proteínov a majú vysoký 
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Grécko v lete tvorilo 26% podiel na celkovom 

predaji dovoleniek cestovnej agentúry Invia. 15% 

podiel na celkovom predaji tvorilo Bulharsko a 

zhodne Chorvátsko. Najväčší nárast dopytu bol 

zaznamenaný v prípade exotických destinácií, 

napríklad Tunisko stúplo medziročne o 50 % 

a Kapverdské ostrovy o 63 %. Najväčší záujem 

bol v lete o pobyty so stravou all inclusive, ktoré 

tvorili 70 % zo všetkých predaných zájazdov. 

Letecké zájazdy tvorili na celkovom predaji 

dovoleniek 78 %. Celkovo tento rok slovenskí 

turisti minuli za dovolenku priemerne 529 eur na 

osobu.

Z publikácie Spotrebiteľský barometer III., 

ktorú zverejnil Štatistický úrad SR vyplýva, 

že kým v januári očakávalo zlepšenie 

ekonomickej situácie 23 % domácností, 

v júli to bola rovná pätina. Podiel tých, ktorí 

očakávajú zhoršenie narástol z 25 % na 33 %. 

Slovákov opustil optimizmus aj čo sa týka 

očakávaného vývoja spotrebiteľských cien.

Výrobky predávané spoločnosťou Lidl SR 

pod privátnymi značkami považujú slovenskí 

spotrebitelia za najkvalitnejšie na domácom trhu. 

V historicky prvom prieskume verejnej mienky 

QUDAL – QUality meDAL – Private Label získal 

sortiment Lidl až 25 prvenstiev. V prieskume 

bolo hodnotených 51 kategórií. Prieskum 

QUDAL Private Label 2016/2017 realizovala v júli 

2016 medzinárodná organizácia ICERTIAS zo 

Švajčiarska metódou CAWI. Prieskum sa konal 

na reprezentatívnej vzorke 1200 Slovákov nad 

15 rokov.

Až 32 slovenských spoločností sa tento 

rok umiestnilo v rebríčku najväčších 

spoločností v strednej Európe CE TOP 500, 

ktorý zverejnila spoločnosť Deloitte. Pozíciu 

slovenského lídra si aj tento rok udržal 

výrobca automobilov Volkswagen Slovakia, 

ktorý obsadil ôsmu priečku.

Sumou 80 000 € podporí Nadácia Tesco 

slovenských farmárov a drobných výrobcov 

potravín. Pod odbornou záštitou Ministerky 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky Gabriely Matečnej 

a v spolupráci s Národným poľnohospodárskym 

a potravinárskym centrom, bude v tohtoročnom 

treťom ročníku ťažisko projektu orientované na 

vzdelávanie v oblasti modernizácie a inovácií vo 

výrobe farmárskych potravín.

FLASH NEWS
INOVÁCIE V PORTFÓLIU AVON

AVON Cosmetics rozširuje portfólio značky 

Nutra Effects. Hydratačná línia obsahuje 

zjemňujúci hydratačný krém na tvár, ruky 

a telo s výťažkami z chia semienok (200 ml, 

7,90 €) a Hydratačné telové mlieko s výťažkami 

z chia semienok (250 / 400 ml, 7,50 / 9,20 €). 

Výživovú líniu reprezentuje Hĺbkovo vyživujúce 

telové mlieko s mandľovým olejom (250 / 

400 ml, 7,50 / 9,20 €). Novinkou sú i peelingové 

pleťové tampóny značky Anew Clinical (30 

tampónov, 17,90 €) a unikátna špirála Wide 

Awake značky AVON True Color. AVON 

Cosmetics prvýkrát prináša vzácnu vôňu, ktorá 

obsahuje aromatickú zložku absolute. Toaletný 

parfum Today Tomorrow Always Absolute 

(30 ml , 25,00 €) rozširuje rovnomenný rad.

Zdroj: Avon.sk

VOŇAVÝ ŠATNÍK SO SILANOM 
PO CELÝCH 10 TÝŽDŇOV

Vylepšená receptúra aviváží Silan obsahuje 

novú generáciu parfumovaných kapsúl, 

vďaka ktorým sa vôňa na vláknach oblečenia 

udrží aj po ich vyschnutí. Oblečenie bude aj 

po 10 týždňoch voňať stále rovnako sviežo 

ako ihneď po opraní. Vylepšenú receptúru 

aviváži nájdete v kolekcii Silan Classic, ktorá 

obsahuje Silan Fresh Spring, Silan Morning 

Sun, Silan Fresh Sky a novú levanduľovú 

arómu Silan Lavender Garden. Nový rozmer 

neodolateľnej a dlhotrvajúcej vône má aj 

kolekcia Silan Aromatherapy. Nová rada 

obsahuje päť kvetinových vôní: Orange Oil 

and Magnolia, Rose Oil and Peony, Citrus 

Oil and Frangipani, Patchouli Oil and Lotus 

a Jasmine Oil and Lily.

Zdroj: Henkel.sk

NOVÝ PERWOLL RENEW 3D

Vďaka jedinečnému zloženiu výrobku získa vaše 

oblečenie hneď 3 rozmery nádhernej farby – 

intenzívny, žiarivý a dlhotrvajúcí. K dispozícii je 

v troch variantoch. Pri praní funkčného oblečenia 

sa vďaka variantu Perwoll sport activecare 3D 

pre športové oblečenie môžete zase spoľahnúť 

na „refresh efekt“, funkčnosť membrán 

a neutralizáciu zápachu. S Perwollom tak 

vyperiete teraz bez problémov rôzne druhy textílií, 

a to bez toho, aby stratili svoju pôvodnú farbu 

a tvar. Odporúčaná MOC je 3,99 € (1 l), 6,99 € (2 l) 

a 9,99 € (3 l).

Zdroj: Henkel.sk
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„Súčasťou nášho plánu je 

zjednodušenie spolupráce 

s dodávateľmi a som rád, že vás 

môžem informovať o zavedení kratšej 

doby splatnosti - 14 dní pre všetkých 

našich najmenších dodávateľov,“ 

povedal na Konferencii pre dodávateľov 

Jamie Walker, produktový riaditeľ Tesco 

pre Strednú Európu. Pri tejto príležitosti 

sme sa ho spýtali niekoľko otázok.

ČO BOLO IMPULZOM 
PRE SKRÁTENIE DOBY 
SPLATNOSTI FAKTÚR PRE 
MALÝCH DODÁVATEĽOV Z 30 
NA 14 DNÍ? IDE O SÚČASŤ 
CELKOVÉHO OZDRAVNÉHO 
PROCESU SPOLOČNOSTI 
A REAKCIA NA ONESKORENÉ 
PLATBY DODÁVATEĽOM 
V BRITÁNII MEDIALIZOVANÉ 
ZAČIATKOM ROKA?

Už je to viac ako rok, čo sa Tesco rozhodlo 

pre významnú transformačnú zmenu čím 

sa začala cesta premeny na silnejšie 

a jednoduchšie podnikanie, orientované 

na to, aby sme čo najlepšie obslúžili 

zákazníka. Jednou z kľúčových oblastí nášho 

podnikania, kde sa ako fi rma meníme, je 

spôsob spolupráce s našimi dodávateľmi. 

A ten dôvod je viac ako jednoznačný – za 

každým produktom, ktorý predávame, sú 

fi rmy a ľudia, ktorí s nami spolupracujú. Na 

to, aby sme dodali zákazníkom produkty 

výbornej kvality je potrebný každý článok 

tejto reťaze a preto chceme zjednodušiť 

spoluprácu s každým malým dodávateľom, 

aby sme mohli rásť spoločne. Chceme 

s našimi partnerskými dodávateľmi pracovať 

spoločne tak, aby sme vybudovali trvalo 

udržateľné vzťahy a vytvárali hodnoty, 

o ktoré sa môžeme podeliť s inými. A o tom, 

že to myslíme vážne, svedčia viaceré 

kroky, ktoré robíme pre dodávateľov bez 

ohľadu na to, akí sú veľkí, ako napríklad 

Telefonická podpora pre dodávateľov, 

Informačný bulletin pre dodávateľov, 

prieskum, alebo každoročne organizovaná 

Konferencia dodávateľov. Na to, aby sme 

zvýšili transparentnosť a jednoduchosť, 

je zavedenie jednotných obchodných 

podmienok pre všetkých stredne veľkých 

a veľkých dodávateľov a dodatočné 

skrátenie doby splatnosti na 14 dní pre 

malých dodávateľov iba jedným z mnohých 

krokov v procese zjednodušovania vzťahov 

s našimi dodávateľmi. Sme lídrom na trhu 

a sme to práve my, kto prináša na slovenský 

maloobchodný trh najviac inovácií. Byť 

lídrom na trhu prináša aj zodpovednosť, 

a preto sa neustále snažíme prichádzať 

s novými myšlienkami a nápadmi, ktoré 

prispejú k zvyšovaniu už vysokého štandardu 

odvetvia, v ktorom podnikáme na tomto 

veľmi konkurenčnom trhu.

PODĽA AKÉHO KĽÚČA BOLI 
VYBERANÍ DODÁVATELIA (BOL 
KRITÉRIOM IBA OBRAT 25 000 
LIBIER ROČNE / 34 000 TISÍC 
EUR)?

Skrátená doba splatnosti na 14 dní je 

zameraná na malých dodávateľov s ročným 

obratom do 25 000 libier resp. 34 000 €, 

nakoľko práve táto skupina je veľmi citlivá 

na akékoľvek zmeny v cash -fl ow. Aby sa 

však zvýšila transparentnosť a jednoduchosť 

obchodných vzťahov s dodávateľmi, Tesco 

tiež zavádza jednotné podmienky pre 

všetkých stredných a veľkých dodávateľov, 

pre ktorých doba splatnosti bude do 

30 dní na potraviny a najviac 45 dní pre 

nepotravinový tovar. Pre dodávateľov 

spotrebného tovaru bude doba splatnosti 

60 dní. Zmeny v lehotách splatnosti pre 

stredných a veľkých dodávateľov sa začnú 

zavádzať postupne po januári 2017.

TÝKA SA KRATŠIA DOBA 
SPLATNOSTI PRE MALÝCH 
DODÁVATEĽOV LEN A

u
to

r:
 J

ur
aj

 P
úc

hl
o 

| F
o

to
: T

es
co

 S
to

re
s

PRICHÁDZAME 
S MYŠLIENKAMI, KTORÉ 
ZVYŠUJÚ ŠTANDARD 
ODVETVIA

„Byť lídrom na trhu prináša aj 
zodpovednosť.“

Jamie Walker, 
produktový riaditeľ Tesco pre Strednú Európu
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Tri pätiny spotrebite ov si myslí, že na pultoch obchodných re azcov nie je dostatok slovenských potravín.

Takmer 80 % obyvate ov vie pri nákupoch bežnej spotreby dobre rozozna  / odlíši  slovenské výrobky.

Viac ako polovica udí nakupuje v sú asnosti viac slovenských výrobkov ako v predchádzajúcich rokoch.

Najvä šia as  spotrebite ov, vyše 93%, by preferovala jednotné  logo ozna ovania kvalitných slovenských 
potravinárskych a nepotravinárskych produktov a služieb.

Dôležitou celospolo enskou témou sa stala téma „Kúpa slovenských produktov ” a rozpráva sa o nej každý 
druhý lovek vo svojom okolí.

Minulý rok sa do projektu Pýtajme si Slovenské! zapojilo 1,05 milióna ob anov. Tento rok o zapojení do 
projektu premýš a 2,35 milióna ob anov.

•

•

•

•

•

•

Ako sa vyvíja
slovenský nákupný patriotizmus

www.kva lita zna s ichreg
iono

v.s
k

w
ww.kvalitaznasichregionov. sk
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SLOVENSKA, PRÍPADNE AKÝCH 
ĎALŠÍCH ŠTÁTOV A CELKOVO 
KOĽKÝCH DODÁVATEĽOV 
V STREDNEJ EURÓPE SA 
ZMENA DOTKNE?

Z nových, kratších termínov splatnosti 

bude profi tovať takmer 1 000 dodávateľov 

v strednej Európe. Táto zmena priaznivo 

ovplyvní podnikanie najmenších dodávateľov 

Tesca v strednej Európe.

AKÝ POČET DODÁVATEĽOV 
ZAHRNUTÝCH DO 14 DŇOVEJ 
SPLATNOSTI FAKTÚR SÚ 
SLOVENSKÉ FIRMY? Z AKÝCH 
SEGMENTOV POCHÁDZAJÚ?

Na Slovensku sa táto pozitívna zmena bude 

týkať 236 dodávateľov z rôznych segmentov. 

Najviac dodávateľov pochádza zo segmentu 

čerstvé potraviny – ako príklad by som rád 

spomenul pekárne. Tesco totiž spolupracuje 

s množstvom malých lokálnych pekární po 

celom Slovensku. Ale samozrejme, ide o viacero 

kategórií, ktorých sa zmeny týkajú, taktiež zo 

segmentu trvanlivých potravín, nepotravinového 

segmentu a spotrebného tovaru.

NAKOĽKO ZMENA PODPORÍ 
DODÁVKU A PREDAJ 
ČERSTVÉHO, SEZÓNNEHO 
TOVARU A UNIKÁTNYCH 
LOKÁLNYCH VÝROBKOV?
Veríme, že táto zmena bude vo všetkých 

ohľadoch pozitívna či už upevnením našich 

vzájomných vzťahov s dodávateľmi a taktiež 

podporou samotných dodávateľov, ktorí sa budú 

môcť plne sústrediť na výrobu svojich produktov

BUDE SA ZMENA TÝKAŤ 
AJ DODÁVATEĽOV, KTORÍ 

DODÁVAJÚ PRIVÁTNE ZNAČKY 
NAPR. Z RADU TESCO PRAVÁ 
CHUŤ?

Jediným kritériom je obrat. Ako som už 

povedal, chceme sprehľadniť a zjednodušiť 

spoluprácu s nami pre všetkých 

dodávateľov a preto sa jednotná platobná 

politika vzťahuje na všetkých dodávateľov 

bez ohľadu na to, či nám dodávajú 

produkty vlastnej značky alebo produkty 

značky Tesco.  

„Sme malý dodávateľ a takáto 
výrazná zmena doby splatnosti 
za dodanie tovaru nám pomôže v 
ďalšom platobnom styku. Zatiaľ 
sa nám nikdy nestalo, aby Tesco 
s platbami meškalo, bolo to skôr 
naopak, ale napriek tomu vnímame 
tento krok ako ústretový k zlepšeniu 
vzájomnej spolupráce.“ 
Emil Prítrský, majiteľ lokálnej pekárne v Chtelnici.

“Sledujeme v Únii nielen doby 
splatnosti ale aj správanie sa 
odberateľov ako také. Aj preto 
oceňujeme kroky, aké v spolupráci 
s malými dodávateľmi podniká 
spoločnosť Tesco.“
Slavomír Moravčík, predseda Únie priemyselných 
pekárov Slovenska

(kp)
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Veľa kupujúcich spotrebiteľov 

verí, že podľa čiarového kódu 

sa dá rozoznať krajina pôvodu 

každého výrobku. Konkrétne, že 

výrobky ktorých kódy sa začínajú 

číslicami 858 sú zaručene vyrobené 

na Slovensku. Nie je to však 

stopercentná pravda. Čo však 

stopercentná pravda je, že firma, 

ktorá tento výrobok vyrába je 

registrovaná na Slovensku. 

ČIAROVÉ KÓDY NA VÝROBKOCH 
S PREMENLIVOU HMOTNOSŤOU

obchodoch. To sú spravidla výrobky, ktoré sú 

balené pre spotrebiteľov u výrobcu pre všetky 

obchody, ale každý má inú hmotnosť a potom aj inú 

cenu. Sú to napríklad kurence, balíčkované mäso, 

zelenina, syry a podobne. Na Slovensku majú takéto 

výrobky počiatočné číslice čiarového kódu 26, 27 

a 29. Na označovanie takýchto výrobkov sa používa 

elektronická váha, ktorá po odvážení výrobku vytlačí 

štítok s čiarovým kódom a skutočnou hmotnosťou.

Čiarové kódy pre výrobky s premenlivou 

hmotnosťou sú v každej krajine prideľované odlišne. 

Výrobca, ktorý chce takéto výrobky exportovať do 

zahraničia, musí o kódy pre danú krajinu požiadať 

v miestnej pobočke GS1. Takýchto kódov je pre 

každú krajinu len obmedzené množstvo, preto sa 

bežne recyklujú a po odhlásení jednou fi rmou sa 

prideľujú iným fi rmám na iné výrobky. Samozrejme 

sa zohľadňuje to, či predchádzajúci výrobok môže 

ešte byť na trhu.

ČIAROVÝ KÓD NA OBALE 
A SKENERY

Takmer každý kupujúci sa stretol s tým, že pri 

pokladni mala pokladníčka problémy s čítaním 

takýchto kódov. Veľmi často sa to stáva pri 

výrobkoch, ktoré sa pri balení najskôr označia 

etiketou s vytlačeným kódom a potom sa balenie 

dokončí buď vysatím vzduchu alebo zmršťovaním 

obalovej fólie. Veľa výrobcov si uvedomuje, že 

Výrobok si však môže nechať vyrobiť kdekoľvek na 

svete a predávať ho pod svojou značkou. Podľa 

posledných zisťovaní GS1 Slovakia je na trhu viac 

ako 95 % výrobkov s čiarovým kódom začínajúcim 

číslicami 858 vyrobených na Slovensku. V praxi to 

znamená , že asi každý dvadsiaty takýto výrobok nie 

je vyrobený na Slovensku.

KÓDY, KTORÉ SA RECYKLUJÚ

Určitá skupina výrobkov má však kódy začínajúce 

sa číslicou 2. Čo sú to za výrobky? Veľká skupina 

týchto výrobkov je vyrobená v spotrebiteľovi 

neznámej krajine pre konkrétny obchodný 

reťazec. Väčšinou je to obchodná politika tzv. sietí 

diskontných supermarketov a tieto výrobky nie sú 

v iných obchodoch. Sú však aj také výrobky, ktoré 

sa začínajú číslicou 2 a sú takmer vo všetkých 

čiarový kód je jediným prvkom na obale, ktorý sa číta 

strojom – skenerom a nedá sa predať pokiaľ sa kód 

správne neprečíta. Títo pozorne sledujú čitateľnosť 

kódov na svojich výrobkoch. Na druhej strane je 

zrejmý malý tlak obchodu nato, aby tak robili všetci 

a nevytvárali sa tak zbytočne rady pri pokladniciach.

 

U nás sa na výrobkoch s premenlivou hmotnosťou 

začínajú objavovať aj nové kódy, ktoré obsahujú viac 

údajov ako iba označenie výrobcu, výrobku a váhu. 

Sú to kódy GS1 DataBar. Dá sa pomocou nich 

zakódovať napríklad dátum minimálnej trvanlivosti, 

dátum „ Spotrebujte do:“ ako aj hmotnosť výrobku. 

Ak dodávateľ s odberateľom dohodnú, je možné 

zakódovať aj šaržu alebo iné údaje. Oproti bežne 

používaným kódom EAN 13 má pre obchodníka 

aj pre výrobcu mnohé výhody. Dá sa čítať bežným 

skenerom s červeným lúčom, ktoré sú bežne 

súčasťou pokladníc, dajú sa do neho zakódovať 

dodatočné informácie, poskytuje správne informácie 

na správnom mieste pre logistiku, zvyšuje ochranu 

spotrebiteľa tak, že sa kontroluje dátum spotreby 

na výrobku s aktuálnym dátumom v čase predaja, 

zjednodušuje proces vyhľadávania výrobkov 

s končiacim sa dátumom exspirácie na predajnej 

ploche.

V budúcnosti sa začneme určite stretávať aj 

s dvojdimenzionálnym kódom GS1 Datamatrix, 

ktorý poskytuje tie isté výhody ako GS1 DataBar, ale 

zaberá menší priestor na obale. Jedinou nevýhodou 

je, že sa nedá čítať bežným skenerom, ale potrebuje 

na čítanie iný druh skenerov tzv. imidžery.

Členovia združenia GS1 Slovakia majú k dispozícii 

aplikáciu EANonline na kontrolu kódov na svojich 

výrobkoch a všetci majú možnosť kontrolovať všetky 

výrobky s čiarovým kódom EAN pomocou webovej 

aplikácie GEPIR http://www.gs1sk.org/gepir.

Na fotke je výrobok s kódom EAN 13 pre 

premenlivú hmotnosť a aj s kódom GS1 

DataBar.

Príklad kódu na výrobky s premenlivou 

hmotnosťou.

Kód na výrobky s premenlivou hmotnosťou 

má 13 miest, vyzerá rovnako ako bežný EAN 

kód, jeho štruktúra je však iná.

290395k04205K

(0395 – označenie výrobcu a výrobku, 

k – vnútorná kontrolná číslica, 04205 – 

hmotnosť v gramoch, K – kontrolná číslica)

V zobrazenom kóde GS1 Datamatrix sú 

zakódované GTIN 8581234500016, dátum 

výroby 10.1. 2010 a hmotnosť 49 g.A
u
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Poctivá tlačenka
s plieckom

Hrádocká údená
tlačenka

Jaternice

Plnený bok
s klobásovou plnkou
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Vychutnajte si

Poctivá tlačenkaPoctivá tlačenka
s plieckoms plieckom

Hrádocká údenáHrádocká údená
tlačenkatlačenka

JaterniceJaternice

Plnený bokPlnený bok
s klobásovou plnkous klobásovou plnkou

Viac receptov nájdete na www.viemecovamchuti.sk

Vieme, čo vám chutí

Poctivá tlačenka

s plieckom s cviklovým šalátom

Jaternice pečené na kapuste
so zemiakovými tortičkami

Krvavnice 
zapečené s cesnakom
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COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo po remodelingu otvorila 

predajňu Tempo Supermarket v zábavno-obchodnom centre MAX Žilina. 

V súčasnosti tak ide o jednu z najmodernejších jednotiek. Na prvý 

pohľad prešli výraznou zmenou chladiace a mraziace zariadenia. Pri 

tejto príležitosti sme položili niekoľko otázok manažmentu CJ Žilina aj 

dodávateľskej spoločnosti Pastorkalt.

MODERNIZÁCIA SA DOTKLA 
VYBAVENIA I SORTIMENTU 

Ako vidno z fotografi í chladiace a mraziace 

zariadenia radikálne zmenili farebnosť a dizajn. 

Zariadenia, ktoré v supermarkete využívali, boli 

v prevádzke už od otvorenia a ich spotreba 

energie bola na súčasné pomery pomerne vysoká. 

Pri výbere dodávateľa a typu zariadenia bolo 

jednou z priorít posúdenie energetickej náročnosti 

jednotlivých typov zariadení. „V súčasnosti je ešte 

predčasné hovoriť o výške úspor, ale minimálne 

nový spôsob odmrazovania mraziacich zariadení 

horúcimi parami by mal výrazne prispieť 

k energetickej efektívnosti,“ hovorí M. Drígeľová.

„Presne kvantifi kovať ekonomický prínos 

jednotlivých zmien v predajni je ťažké, najmä pre 

ich synergický efekt. Základnou požiadavkou 

a veľkou výzvou remodelingu je, aby sa predajňa 

páčila zákazníkom, aby sa do nej radi vracali – 

a nakupovali. Samozrejme, vynovená predajňa 

priláka spočiatku množstvo zvedavcov, ale udržať 

trvalo vyšší záujem a budovať lojalitu je zložitejšie. 

Preto je potrebné dbať na zatraktívnenie 

nakupovania, napríklad práve ergonomickým 

REMODELING V KRÁTKOM ČASE

COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo 

prevádzkuje 100 predajní od formátu Tempo 

Supermarket až po najmenšie predajne Potraviny. 

Remodeling spomínaného Tempa supermarketu 

bol súčasťou dlhodobých zámerov v zmysle 

ktorých, je cieľom modernizácia celej siete tempom 

minimálne 10 predajní ročne. „Vzhľadom na to, že 

prevádzku Tempo Supermarket sme otvárali v roku 

2007, vnímali sme ako nevyhnutné uskutočniť 

modernizáciu nášho Tempa najmä zmenou 

zariadenia, ale súčasne s tým aj kompletnou zmenou 

dispozičného riešenia celej predajne,“ uvádza 

RNDr. Miriam Drígeľová, obchodná riaditeľka, 

COOP Jednota Žilina, s.d. a dopĺňa: „Predajňa bola 

z dôvodu remodelingu zatvorená. Avšak vďaka 

mimoriadnemu úsiliu tak dodávateľa zariadenia, 

ktorým bola fi rma Pastorkalt, a. s., Nové Zámky 

ako aj riadiacich pracovníkov a zamestnancov 

predajne, sme mohli predajňu opäť otvoriť pre našich 

zákazníkov už po 10 dňoch.“

zariadením, dostatočne veľkou výstavnou plochou 

pre chladený tovar, dobrým nasvietením tovaru vo 

vitrínach, či vizuálne pekným obslužným úsekom 

so zaujímavou ponukou. A tu prechádzame 

do časti, kde už zmeny musí robiť náš klient, 

napríklad doplniť sortiment podľa aktuálnych 

trendov,“ hovorí Juraj Blaškovič, obchodný 

riaditeľ, Pastorkalt, a.s. a dopĺňa: „Pre žilinskú 

Jednotu realizujeme rekonštrukciu predajní 

rôznych formátov. Nie všetko z Tempa je možné 

preniesť do menšej predajne s plochou do 200 m2, 

ale základná myšlienka remodelingu je jasne 

čitateľná vo všetkých vynovených prevádzkach.“

PRÍM HRAJÚ MODERNÉ 
TECHNOLÓGIE

Už pred rokom bolo prvým krokom modernizácie 

prevádzky doplnenie samoobslužných pokladní. 

Supermarket je zároveň prvou predajňou žilinskej 

COOP Jednoty, ktorá túto technologickú novinku 

zaviedla. Podľa slov M. Drígeľovej ide o ústretový 

krok najmä pre zákazníkov, ktorí realizujú nákupy 

nižšej hodnoty resp. majú blízky vzťah k modernej 

technike: „V priebehu prvého roku si naši 

zákazníci postupne na tento typ pokladní zvykli 

a v súčasnosti ich využíva takmer 30 %. Aj pri 

týchto pokladniach vždy asistuje náš pracovník, 

ktorý zákazníkom pomôže pri akýchkoľvek 

problémoch.“
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špeciálne farmárske výrobky od regionálnych 

farmárov a pivá z „domácich pivovarov“.

„Zdravé návyky sú síce dôležité, ale nudné 

a nelákavé. Rýchly životný štýl, časový a pracovný 

stres však tento názor zmenili a výberu zdravých 

potravín naši zákazníci venujú viac pozornosti. 

Na tento trend sme zareagovali aj my ponukou 

rozšíreného sortimentu,“ vysvetľuje M. Drígeľová 

a dopĺňa: „Základom zdravej výživy je pestrosť 

a rozmanitosť a tú chceme ponúkať aj na regáloch 

Tempa Supermarket. Naša ponuka obsahuje 

samostatnú sekciu s čerstvými pekárenskými 

bezlepkovými výrobkami. Ponuka bio a dia 

výrobkov je doplnená sekciou „žijeme zdravo“, 

ktorá obsahuje široký sortiment racio výrobkov od 

sladkých tyčiniek, sójových produktov, obilných 

výrobkov až po cestoviny. Nezabudli sme ani na 

samostatnú sekciu s fi tness výrobkami s vysokým 

podielom bielkovín.“

Ďalším moderným prvkom predajne sú digitálne 

displeje – LED televízory. Umožňujú automatickú 

aktualizáciu cien ako aj fotografi í ovocia a zeleniny 

kedykoľvek v priebehu dňa bez zásahu obslužného 

personálu. LED televízory nielen skrášľujú vstupný 

priestor predajne v sekcii ovocia a zeleniny, ale 

umožňujú lepšiu čitateľnosť cien, ako aj všetkých 

údajov o tovare a zaručujú správnosť zobrazených 

cien. Sú tiež dôležitým marketingovým nástrojom 

pre upozornenie zákazníkov na prebiehajúce akcie.

ZDRAVÉ, DOMÁCE I FARMÁRSKE 
PRODUKTY

Predajná plocha viac ako 1000 m2 zostala 

nezmenená, zvýšil sa však počet tovarových 

položiek o približne 15%. COOP Jednota Žilina 

vytvorila samostatnú ponuku výrobkov „zdravej 

a špeciálnej výživy“ a osobitne rozšírila sekciu 

detského sortimentu. Do ponuky pribudli aj 

(kp)

CHLADÍME VÁŠ TOVAR

OBSLUŽNÉ VITRÍNY

Pastorkalt a.s.  Považská 26, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika tel.: 00421 35 / 6424 311 pastorkalt@pastorkalt.sk www.pastorkalt.sk

TRENDY POHĽADOM 
DODÁVATEĽA

Ako výrobca mame určitú škálu modelov 

vitrín. Z tej „vyskladáme“ každú predajňu. 

Personalizácia ich však dokáže do značnej miery 

zmeniť, teda „oblečenie“ je aj v našom segmente 

výrobkov dôležité. V zahraničí už dávnejšie začal 

trend high -end, limitovaných a zákazkových 

sérií a bude to i jeden zo smerov, ako sa odlíšiť 

v retaile na Slovensku. Môžem spomenúť, že 

v Anglicku sme pre sieť „Prett a Manger“ pred 

niekoľkými rokmi vyvinuli špeciálne prístenné 

vitríny. Dnes ich hromadne kupujú pre všetky 

svoje pobočky nielen doma, ale aj vo Francúzsku 

a USA. Rovnako je to so sieťou ITSU. Z iných 

trhov možno spomenúť ruský reťazec RADEZH 

alebo nemecký Denns – Biomarkt. U nás na 

Slovensku a v okolí sa zatiaľ viac venujeme 

špeciálnym výrobkom pre výrobcov, napr. bagiet 

– Pierre Baquette alebo CROCODILLE. Výrobky 

špecifi cky vyrábané pre konkrétnych klientov 

tvoria značné percento nášho obrat. Odporúčam 

navštíviť výstavu Euroshop v 5.-9. marca 2017, 

kde budú prezentované nastupujúce trendy 

v retaile a množstvo inovácií. My budeme 

predstavovať novinky v expozícii v hale 16/C23.“ 

Juraj Blaškovič, 

obchodný riaditeľ, Pastorkalt, a.s.
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„Retail dnes aj v budúcnosti bude stáť na človeku. Spotrebiteľ bude 

potrebovať pri nákupe a orientácii v nadponuke tovarov asistenciu 

kvalifi kovaného personálu obchodu. ,“ hovorí v rozhovore pre IN STORE 

Slovakia Ing. Jozef Orgonáš, PhD., odborný asistent na Katedre marketingu 

Obchodnej fakulty Ekonomickej Univerzity v Bratislave.

NOVÁ GENERÁCIA
RETAILEROV PREPOJÍ 
TEÓRIU A PRAX

AKÍ BUDÚ SPOTREBITEĽ A RETAIL 
BLÍZKEJ BUDÚCNOSTI? NA ČO 
SA MUSIA MALOOBCHODNÍCI 
PRIPRAVIŤ?

Charakteristické pre strednú Európu a najmä pre 

Slovensko a Čechy je to, že zákazník je multilojálny, 

prelietavý a je ťažké ho udržať. Obchodníci sa 

musia stále viac snažiť, aby ho vôbec získali 

a ešte viac, aby ho udržali. V ostatnom čase 

začínajú rezonovať argumenty ako kvalita 

a čerstvosť, ale cena je a bude stále silný fenomén. 

Napríklad cieľová skupina dôchodcov, ktorí sú 

limitovaní fi nančne a majú dosť času, dokážu 

cielene nakupovať len akciový tovar. Sme však 

aj v kontakte s mladými ľuďmi, študentmi, t.z. 

budúcimi spotrebiteľmi, ktorí inklinujú k on -line 

nákupom. U nás je ešte nízky, odhaduje sa okolo 

15% podiel na celkových nákupoch v retaile, no 

v škandinávskych krajinách niektoré typy on -line 

nákupov majú podiel až 70 %. Predpokladáme, 

že takéto percento časom dosiahneme i u nás. 

V Južnej Kórei a v Ázii všeobecne silnie trend 

nákupov potravín on -line. U nás je zatiaľ najďalej 

Tesco Potraviny domov (pozn. red. v ČR mu 

konkurujú napríklad Rohlik.cz, Kolonial.cz, Kosik.

cz, v SR Potraviny.eu, Goga.sk, Lokapetit.sk, 

Svetbedniciek.sk a pod.).

Konečný zákazník je a bude viac vzdelaný. Pozná 

svoje práva, menej už svoje povinnosti. Dnes je 

schopný reklamovať jogurt za 40 centov, alebo 

zverejniť subjektívne vnímajú „ujmu“ na sociálnych 

sieťach. Zákon o predaji na diaľku umožňuje 

vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní. Je to 

výrazne v prospech spotrebiteľa, ale v neprospech 

obchodníka. Žiaľ budeme sa stretávať i s neetickým 

správaním, napr. zákazník si zakúpi fotoaparát, 

nafotí si dovolenku a potom aparát vráti. Sú 

typy tovarov, kde má 14 dňová lehota svoje 

opodstatnenie, napríklad odevy a obuv, kedy môže 

byť rozdiel v značení a proveniencii a zákazníkovi 

jednoducho nesadne.

MÁME TU TEDA TRH 
KUPUJÚCEHO. ZÁKAZNÍK 
VŠAK ČASTO ANI NEVIE, ČO SI 
MÁ VYBRAŤ A FRUSTROVANÝ 
ODCHÁDZA BEZ TOHO, ABY 
NAKÚPIL. ČO MAJÚ ROBIŤ 
OBCHODNÍCI V TAKÝCHTO 
PODMIENKACH?

Retail dnes aj v budúcnosti bude stáť na človeku. 

Spotrebiteľ nemá chuť tráviť čas výberom 

v nadponuke tovarov. Má naopak záujem 

o jednoduchú štruktúru a taký sortiment, ktorý 

potrebuje. V odbornej terminológii je pojem gate 

keper (pozn. red. strážca brány, vrátnik; používa 

sa aj v oblasti médií a komunikácie). Obchodník 

rozhoduje o tom, čo bude v regáli, čo sa ocitne 

v ponuke. Spotrebiteľ príde do predajne a nevie 

čo chce, prejde celú plochu a nepamätá si, čo 

videl. Ak má retailer dostatok skúseností a vie 

ponúknuť to, čo zákazník hľadá, tak je úspešný. 

Klasický nákupný proces má 5 fáz: vznikne 

problém, zbierame informácie, spravíme výber, 

kupujeme a sledujeme ponákupné správanie. Fázy 

sa vzťahujú k nákupu drahšieho tovaru. Pri pečive 

zákazník ani nepozerá na cenu. Kvalita personálu 

sa ukáže práve vtedy, keď zákazník prechádza 

niektorou z fáz nákupného procesu, napr. dokáže 

objasniť (zber informácií) alebo poradiť (výber).

AKÉ ĎALŠIE SCHOPNOSTI BUDÚ 
MUSIEŤ MAŤ ZAMESTNANCI 
A ČO BUDE RETAIL 
BUDÚCNOSTI POŽADOVAŤ OD 
ZAMESTNANCOV?

Azda najväčší problém obchodníkov je a si aj bude 

fl uktuácia zamestnancov. Zamestnanci budú 

musieť myslieť prozákaznícky. To je alfa a omega 

retailu. Ten, kto predáva, sa musí vžiť do pozície 

kupujúceho, a to v zmysle pochopenia toho, čo A
u
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„V maloobchode narastá potreba 
vysokokvalifi kovaného personálu 
a užšej špecializácie.“

Ing. Jozef Orgonáš, PhD.,
odborný asistent na Katedre marketingu 

Obchodnej fakulty Ekonomickej Univerzity 

v Bratislave
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chce. Musí mu vyjsť v ústrety a dať kupujúcemu, 

ktorý nemá prehľad o celej šírke sortimentu, 

kvalifi kovaný tip, nákupné odporúčanie. Narastie 

i potreba vysokokvalifi kovaného personálu 

a špecializácie. Dnes napríklad predavač predáva 

celý sortiment elektro vrátane vreciek do vysávača, 

v budúcnosti príde k užšej špecializácii. Pritom 

však odporúčam a učím to i svojich študentov, že 

predavač by nemal v styku so zákazníkom používať 

slangové výrazy a príliš odbornú terminológiu. A to 

v prípadoch, že zákazník prichádza do predajne 

pripravený.

Naproti tomu bude stáť iná forma predaja, ktorá 

začína byť populárna napríklad v sektore fashion. 

Predaj tu funguje takmer ako samoobsluha. 

Napokon dnes predavači v módnych reťazcoch 

často nemajú dostatok informácií o tom, čo 

vlastne predávajú. Nedávno som sa pýtal na 

jednotky tex pri kúpe obleku a predavačka tento 

parameter vôbec nepoznala. Na pôde Univerzity 

vyučujeme i tovaroznalectvo a môžem potvrdiť, že 

fi rmy i školy začínajú tomuto odboru venovať stále 

viac pozornosti. Retail bude musieť zabezpečiť 

vysoko kvalifi kovaný personál, ústretový voči 

zákazníkovi, aby reálne naplnil heslo „Náš 

zákazník, náš pán.“

OBČAS SA ZDÁ, AKOBY 
OBCHODNÍCI HĽADALI SVÄTÝ 
GRÁL, KTORÝ UMOŽNÍ 
„RAKETOVO“ VYSTRELIŤ 
PREDAJ. PRITOM IM CHÝBAJÚ 
ELEMENTÁRNE VECI AKO 
ÚSLUŽNÝ PERSONÁL, TOVAR NA 
REGÁLOCH ATĎ.?

Takmer 25 rokov som spolupracoval 

v maloobchodnej činnosti s nemeckým 

partnerom, ktorý bol vždy o krok pred 

ostatnými a zástanca inovácií. Hovorieval mi: 

„Chceme stále vymýšľať niečo mimoriadne, 

ale chýba nám zdravý sedliacky rozum.“ S tým 

sa stotožňujem. Bez inovácii to jednoducho 

nepôjde, ale takisto je vývoj nemožný 

bez zdravého úsudku a prozákaznícky 

orientovaného personálu. Ľudia musia rozumieť 

obchodu a procesom v obchode, aby dokázali 

implementovať nové technológie v prospech 

procesov a zákazníka.

V NADVÄZNOSTI NA „ĽUDÍ, 
KTORÍ ROZUMEJÚ OBCHODU“ 
SA NEMÔŽEM NESPÝTAŤ NA 
PROJEKT RETAIL ACADEMY. AKÉ 
BOLI AMBÍCIE, ČO SA PODARILO 
DOSIAHNUŤ A ČO PLÁNUJETE 
ĎALEJ?

Retail Academy je súčasťou programu Talentway. 

Partner projektu Lidl vypracoval kvalitný a pre 

študentov prínosný program, ktorý pozostáva 

z teoretickej a praktickej časti. V praktickej časti 

zadali 7 náročných odborných tém. Tímy študentov 

ich riešili počas celého semestra a na záver 

výsledky prezentovali partnerovi programu. Mnohé 

z nich Lidl už úspešne implementoval v praxi. 

Najlepšie práce sa zúčastnili fakultného kola ŠVOČ 

(Študentská vedecká odborná činnosť), najlepšia 

práca bola ohodnotená dekanom a dve práce 

dokonca pripravujeme do odborných publikácií.

Práve vďaka kvalitnému garantovi študenti vidia, 

že teória sa dá preniesť do praxe. Retail Academy 

pokračuje v zimnom a letnom semestri v druhom 

ročníku štúdia a perspektívne ju rozšírime i ďalej. 

Uvažujeme, že by sme zrealizovali špecializované 

bakalárske štúdium, ktoré by Lidl gestoroval, 

Kladieme vysoké nároky na študentov, stále 

vnášame do štúdia nové prvky a úzko prepájame 

pokračovanie na str. 16 >>

„Nevyužitý potenciál franchisingu 
na Slovensku je v sektore cestovného 
ruchu.“

(kp)
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teóriu s praxou. Študent, ktorý u nás skončí piaty 

ročník, bude mať za sebou preukázateľne dva roky 

praxe.

LEN NEDÁVNO OTVORIL 
PRVÚ PREVÁDZKU AMERICKÝ 
REŤAZEC STARBUCKS. AKO 
VIEME, FUNGUJE NA PRINCÍPE 
FRANCHISINGU A VY STE OKREM 
INÉHO AUTOROM ANTOLÓGIE 
FRANCHISINGU (EKONÓM , 2015). 
AKO SA DARÍ TEJTO FORME 
PODNIKANIA V EURÓPE A NA 
SLOVENSKU?

Dôležité bude to, ako Starbucks zvládne ekonomiku 

prevádzky. Jeho koncepcia je vo svete úspešná, 

aj u nás majú širokú ponuku nápojov a zatiaľ dve 

frekventované lokality. Môžem však spomenúť 

napríklad WalMart, ktorý doplatil na to, že americký 

spôsob, kultúra predaja a americká fi lozofi a 

Nemcom nevyhovovali, a tak musel z nemeckého 

trhu odísť (pozn. red. fungoval tu v rokoch 1997 – 

2006, iné americké reťazce ako Starbucks a Dunkin´ 

Donuts sú v Nemecku úspešné). Ďalší príklad je zo 

Slovenska. Subway, tu bol, odišiel, opäť sa vrátil 

a ich výsledky sú stále rozpačité. Naopak úspešným 

je McDonald´s , ktorý včas obsadili strategické 

miesta, rastie aj podiel jeho franchisingových 

pobočiek v pomere k vlastným.

PREČO NA SLOVENSKU 
ABSENTUJE SILNÝ 
FRANCHISINGOVÝ OPERÁTOR, 
AKÝM JE NAPRÍKLAD POĽSKÝ 
AMREST, PREVÁDZKOVATEĽ 
STARBUCKS?

Na Slovensku je špecifi cká situácia. Máme tu 

aktívnych zhruba 200 konceptov, v ČR je to 500, 

pričom 75 % českých má aj české pozadie, kým 

na Slovensku len 25 %. Pravdepodobne mladí 

ľudia, malí a strední podnikatelia málo poznajú túto 

formu podnikania. Stretol som sa i so zaujímavým 

sociálnym fenoménom: hrdý Slovák akosi nie 

je ochotný prepožičať svoje meno veľkému 

zahraničnému konceptu či značke. Chýba zrejme 

aj ochota ísť do vybudovania konceptu alebo do 

podnikateľského rizika. Máme tu však aj pôvodné 

slovenské životaschopné koncepty. Napríklad 

Pizza Mizza sa dokázala prispôsobiť aj nákupným 

centrám značkou Pizza Mizza Express. Za jeden 

z najlepších konceptov považujem Fornetti (dnes 

už Minit).

FRANCHISING JE NAJRÝCHLEJŠIE 
SA ROZVÍJAJÚCIM 
MALOOBCHODNÝM KONCEPTOM 
OSTATNÝCH ROKOV. MÔŽE 
PRINIESŤ NOVÚ GENERÁCIU 
RETAILEROV?

Sám som začínal s franchisingom. Nemal 

som čas, chuť ani peniaze vyvíjať vlastný 

koncept. To je jedna z výhod franchisingu, že 

podnikateľ dostáva hotový koncept a môže 

s ním hneď pracovať. Faktom zostáva, 

že niektoré koncepty sú pre začínajúcich, 

malých a stredných podnikateľov ekonomicky 

nedosiahnuteľné, napr. spomínaný 

McDonald´s vyžaduje vstupnú investíciu 732 

tisíc eur. Oproti štátom ako sú Holandsko, 

Francúzsko, Veľká Británia či Nemecko 

máme i tú nevýhodu, že fi nančné inštitúcie 

u nás neponúkajú špecializované produkty 

na fi nancovanie franchisingu. Vo svete 

sú najobľúbenejšie segmenty podnikania 

potraviny, horeca vrátane fast -food, zdravie, 

krása a šport. Posledné tri majú rastúci 

podiel. Na Slovensku vidím veľký a nevyužitý 

potenciál franchisingu v sektore cestovného 

ruchu, veď kvalifi kované odhady hovoria o trhu 

s objemom 1 miliardy dolárov. Franchising 

je beh na dlhé trate, bežný kontrakt je 

uzatváraný na 3-5 rokov. Podľa prieskumov 

nový koncept podnikania má iba 12% šancu, 

že prežije prvý rok, pričom u franchisingu je 

to 80 % pravdepodobnosť. Našou snahou 

je dostať franchising do širšieho povedomia 

prostredníctvom škôl, médií a Slovenskej 

franchisingovej asociácie.

Kedy sa zastaví rast počtu a plochy 

nákupných centier? Už teraz 

v Bratislave pripadá na jedného 

rezidenta vyše 1,2 m2 plochy 

moderných retailových priestorov. 

A pribúdajú ďalšie. Aký je postoj 

investorov, bánk, developerov 

a správcov retailových nehnuteľností, 

sa dozviete počas konferencie Real 

Estate Market 2016.

RETAILOVÝ TRH: BOOM 
ALEBO PRIRODZENÝ RAST?

KAŽDÁ MINCA MÁ DVE STRANY

Hoci prieskumy konzultačných spoločností 

ukazujú, že predaje v retaile medziročne 

a medzikvartálne stúpajú a investície do 

retailového trhu prevyšujú dokonca industriálny 

či kancelársky trh, investori a fi nančné 

inštitúcie sú opatrní. O možných rizikách 

fi nancovania retailových projektov bude hovoriť 

na konferencii Real Estate Market Michal Baláž 

z Tatrabanky.

Takisto laická verejnosť je po medializovaných 

transakciách, ktoré realizovali Sandberg 

Capital (Terno RE, Bratislava), SIRS (OD 

Tesco, Žilina), či NEPI (OC Korzo , Prievidza), 

presvedčená, že investori sú pri chuti a majú 

dostatok voľných prostriedkov. Menej 

známe sú ich prísnejšie požiadavky na 

reality. Vyberajú si napríklad len špičkové 

lokality a životaschopné projekty s víziou do 

budúcnosti. Daniel Boďa (NEPI Slovakia), 

ktorá okrem Korza vlastní a spravuje Auparky 

v Žiline a Košiciach, príde porozprávať práve 

o praktických skúsenostiach spoločnosti 

v rannom bloku konferencie.

Dozviete sa tiež, aké sú rozdiely v retailovom 

segmente v Bratislave a regiónoch, keďže 

Bratislava sa už len ponukou a množstvom 

centier vymyká celoslovenským štatistikám. 

V diskusnom paneli okrem spomínaných 

spíkrov zasadnú zástupcovia významných 

developerov J&T REAL ESTATE a HB Reavis 

pod taktovkou moderátora Tomáša Hegeduša 

z CBRE.

12. ročník odbornej realitnej konferencie 

Real Estate Market 2016 s podtitulom 

Development & investície sa bude konať 

od 8.30 do 16.00 dňa 26. 10. 2016. Miestom 

konania je Hotel Devín, Riečna 4, Bratislava.

PRIHLÁŠKA NA 
KONFERENCIU 
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PLACE

Hotel Gate One hostil účastníkov unikátnej konferencie s názvom Inovácie 

v retailovej analytike. Trojica partnerov Slovanet, Pygmalios a Cisco predstavila 

revolučné riešenie, ktoré pomáha maloobchodníkom manažovať cestu 

zákazníka v reálnom čase.

SPOZNAJTE NÁKUPNÝ 
PRÍBEH VÁŠHO ZÁKAZNÍKA

RETAIL SA TRANSFORMUJE

„Súčasťou našej fi lozofi e je originalita. Chceme 

stále prinášať originálne a zaujímavé riešenia 

a odlíšiť sa od konkurencie. Svet biznisu – 

vrátane retailu – sa transformuje, digitalizuje 

a až 80 % inovácií pochádza z IT prostredia. 

Novátorský prístup bol i dôvod, prečo sme 

začali spolupracovať so spoločnosťou 

Pygmalios,“ povedal na úvod konferencie 

Tomáš Jaššo, riaditeľ pre business 

development, Slovanet a doplnil: „Budeme 

prinášať inovatívne riešenia, ktorá vám pomôžu 

vo vašom biznise. Vytvorili sme spolu s Cisco 

nový produktový rad bigdata:LINK postavený 

na Pygmalios Analytics. Inteligentné aplikácie 

totiž budú motorom zmien a náskok pred 

konkurenciou v retaile bude mať ten, kto 

bude mať kvalitné dáta a bude s nimi vedieť 

efektívne pracovať. Prežijú tí najrýchlejší.“

BUDÚCNOSŤ RETAILOVEJ 
ANALYTIKY

Na jednej strane je kamenná prevádzka a na 

strane druhej web, e -shop, ktorému sa venuje 

veľa úsilia. Existujú nástroje a analýzy na to, aby 

ste o on -line nakupujúcom vedeli takmer všetko. 

Pritom globálna štatistika hovorí, že e-shop tvorí 

iba 10 %, sieť kamenných prevádzok 90 % obratu 

fi rmy. Paradoxne táto má počítadlá návštev 

zo sedemdesiatych rokov a ďalšie zastarané 

technológie. „On -line dáta máte ihneď, ale ak chcete 

informácie o zákazníkoch z prevádzky, musíte 

zrealizovať prieskum či mystery shopping. Dáta tak 

získavate ex -post, sú na malej vzorke ľudí a nemôžu 

slúžiť pre kvalifi kované rozhodovanie. Našou 

ambíciou preto bolo preniesť analytické nástroje 

z on -line prostredia do reálneho času a reálneho 

retailu. K dispozícii máme pokročilé technológie 

zberu a analýzy dát. Rôzne druhy senzorov zbierajú 

údaje a v reálnom čase ich spracúva robustná 

aplikácia. Dokážete ich interpretovať do výstupov, 

ktoré sú podobné metrikám na webe. Na rozdiel 

od ankety vieme zmerať násobne viac zákazníkov, 

vrátane potenciálnych,“ uviedol vo svojom vstupe 

Michal Tomčík, Director of Business Development, 

Pygmalios.

ODHAĽTE ZÁKAZNÍCKE 
SPRÁVANIE

„Vieme, že retaileri majú málo času a preto 

sa sústreďujeme na vizuálne prehľadné 

reporty a ukazovatele, ktoré poskytnú 

rýchly prehľad,“ zdôraznil M. Tomčík. Milan 

Novota, Director of Product & Engineering, 

Pygmalios dodal: „Na chode obchodu sa 

podieľajú tri zložky: marketing, merchandising 

a prevádzka. In -store analytika je ich podporný 

nástroj. Meria a manažuje cestu zákazníka 

(customer journey). Úlohou in -store analytiky 

je spravovať ukazovatele, ako napríklad 

konverziu návštevníkov na zákazníkov, 

čakanie v rade, lojalitu a podobne.“ „Jedným 

z kľúčových ukazovateľov je „magnetizmus 

predajne“ (capture rate), najmä v korelácii 

s ďalšími ukazovateľmi, napríklad tržby alebo 

obrátka zásob. Ďalšou metrikou je priemerná 

dĺžka nákupu a tretím, novým a zásadným 

ukazovateľom je zaľudnenosť (occupancy),“ 

uviedol Tibor Tabery, Head of Retail 

Consulting & Organizational Development, 

Pygmalios a pokračoval: „Rozhodnutia na 

základe transakčných dát sú históriou. Naše 

ukazovatele prezrádzajú nielen to, čo sa stalo, 

ale aj to, čo sa mohlo stať a čo nenastalo. 

Napríklad veľkosť množiny neuspokojených 

zákazníkov, tok zákazníkov, studené zóny 

a úzke hrdlá v predajni.“

DIGITÁLNY RETAIL NOVEJ 
GENERÁCIE

„Odpoveďou na súčasný vývoj je digitalizácia 

a retail je tým odvetvím, ktoré sa s ňou 

musí vyrovnať. Už aj gigant Home Depot si 

uvedomuje, že viac kladív predá Amazon.com. 

Oblasť, kde sa bude rozhodovať o bytí a nebytí 

retailu je však zákaznícky zážitok, vzťahy so 

zákazníkmi,“ zdôraznil v prednáške Roman 

Janovič, Partner Regional Sales Manager, 

CZ & SK, Cisco Slovensko, ktorý predstavil 

niekoľko príkladov z praxe, najmä z oblasti 

mobilného marketingu a nákupných centier. 

V záverečnej diskusii zaznelo želanie, aby 

Pygmalios Analytics a Slovanet bigdata:LINK 

boli inteligentnou chrbticou obchodu 

budúcnosti.

A
u

to
r:

 R
ed

 (
pt

i) 
| F

o
to

: 
IR

A



18

PROMOTION

Obľúbená značka ovocných liehovín spoločnosti ST. NICOLAUS prichádza 

v novom šate a so 40% objemom alkoholu. Cieľom tejto zmeny je reagovať na 

súčasné trendy požiadavky spotrebiteľov.

REDIZAJN 
ZNAČKY PARTY 

Základným motívom pre zmenu bola snaha zvýšiť 

mieru odlišnosti a atraktívnosti, pričom chuťové 

parametre napriek zmene objemu alkoholu zostali 

zachované.

Redizajnované logo PARTY voči pôvodnej verzii 

je masívnejšie a omnoho ľahšie rozpoznateľné. 

Výrazne lepšia čitateľnosť a identifi kácia loga pri 

nákupe bola jedným z kľúčových aspektov pri 

rozhodovaní o konečnej podobe. Typická farebnosť 

však zostáva bez zmeny pre zachovanie kontinuity 

pri vnímaní značky.

Pomerne výrazné zvýšenie atraktivity sa týka 

samotného dizajnu etikiet. Pribudla farebnosť 

a dynamika. Nové Party priam nie je možné 

prehliadnuť. Pestré a výrazné farby pri prvom 

pohľade a v neposlednom rade osobnosť, ktorá 

srší z každého príchute podporujú atraktivitu 

a jasnú odlíšiteľnosť od zvyšku kategórie na 

regáli. Pri pohľade na ovocie zobrazené na etikete 

nájdeme štipku vtipu a hodný kus originality. 

Samotné stvárnenie ovocia nám jasne dáva 

najavo, že Party je určené pre tých, ktorí netúžia po 

fádnosti a rutine, ale naopak hľadajú značku, ktorá 

pomôže rozprúdiť zábavu. Piercing na čerešni či 

tetovanie na hruške sú symboly dospelosti. Tých, 

ktorí sú sami osobnosťou a neboja sa byť sami 

sebou. Slivka evokuje silu a dominanciu a marhuľa 

so symbolom mieru pokoj a priateľskosť. Novým 

prvkom na etikete je slogan „Pre dobrú partiu“, 

ktorý podporuje vnímanie značky.

Chuťové parametre zostávajú a súčasní 

spotrebitelia si aj po redizajne nájdu svoje obľúbené 

príchute bez nutnosti zvykať si na nové chute.

NOVINKA PARTY COOL 40%

Aktuálne portfólio značky Party (marhuľa, hruška, 

slivka, čerešňa) bolo obohatené o novinky Party 

Cool (príchute hruška a marhuľa), ktoré sú reakciou 

na spotrebiteľské požiadavky konzumovať 

ovocné liehoviny vychladené a s jemnejšou 

dochuťou. Jemnejšia dochuť pri tejto novinke nie je 

spôsobená iba samotným vychladením. Kľúčová 

je práve špeciálna receptúra, ktorá je na mieru 

pripravená pre tých, ktorí preferujú jemnejšie chute. 

Súčasťou Party Cool je aj mätová prírodná aróma, 

ktorá ladí, neprehlušuje a ešte viac zvýrazňuje 

typickú chuť hrušky a marhule.
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www.informslovakia.sk
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Predposledný týždeň októbra 

patril celoživotnému učeniu. 

Týždeň celoživotného učenia je 

podujatie, ktoré chce upozorniť 

na význam celoživotného učenia 

a túto myšlienku priblížiť širokej 

verejnosti. Počas jedného týždňa 

prebehli prednášky, workshopy 

a diskusie na celom Slovensku.

TÝŽDEŇ CELOŽIVOTNÉHO UČENIA

vzdelávania Národnej banky Slovenska 

a Národnému osvetovému centru.

ČO JE CELOŽIVOTNÉ 
UČENIE

V súčasnosti sa musíme všetci vedieť 

čoraz rýchlejšie adaptovať na meniace sa 

technológie, ekonomické pomery a nové 

trendy. Učiť sa preto neznamená len 

sedieť v škole alebo na zaplatenom kurze, 

ale otvorene prijímať a spoznávať nové 

vedomosti a skúsenosti v každodennom 

živote.

 

Organizátori projektu veria vo vzájomnú 

pomoc v tejto oblasti. Ak sa rozličné 

aktivity prezentujú pod jednotnou hlavičkou 

Podujatia s podobným charakterom majú 

v európskom priestore vyše 20-ročnú 

tradíciu. Za touto obdivuhodnou snahou 

stojí presvedčenie profesionálov vo 

vzdelávaní i dobrovoľníkov a ich snaha 

rozšíriť účasť vo vzdelávaní počas celého 

ľudského života.

 

Koordinátorom tohto pekného projektu 

bola Asociácia inštitúcií vzdelávania 

dospelých /AIVD SR/, nezisková 

organizácia, ktorá vyše 20 rokov 

pomáha spájať profesionálov v oblasti 

vzdelávania dospelých. O jej misii 

a činnosti sa viac dozviete na oficiálnej 

webovej stránke www.aivd.sk. Týždeň 

celoživotného učenia prebehol pod 

záštitou Petra Plavčana, ministra 

školstva, vedy, výskumu a športu 

SR a Jána Richteta, ministra práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR. Tieto 

ministerstvá boli tiež spoluorganizátormi 

projektu a podujatia. Dôležitá úloha 

patrila hlavným partnerom, Slovenskej 

akademickej asociácii pre medzinárodnú 

spoluprácu a Filozofickej fakulte 

Univerzity Komenského v Bratislave 

a partnerom, Inštitútu bankového 

Týždeň celoživotného učenia, oslovujú 

väčší počet účastníkov, a tak zvýšujú 

celkový úspech a význam jednotlivých 

organizácií. Hlavným zámerom je naďalej 

prinášať vzdelávacie príležitosti pre 

všetkých a otvárať celospoločenskú 

diskusiu o celoživotnom učení na 

Slovensku.

Týždeň celoživotného učenia otvoril 

v bratislavskom Primaciálnom paláci 

okrúhly stôl zainteresovaných inštitúcií 

a organizácií zo Slovenska i viacerých 

krajín Európy, združených v Európskej 

asociácii pre vzdelávanie dospelých 

(EAEA). Prebehla veľmi živá diskusia 

o súčasnom stave, problémoch 

a perspektívach celoživotného učenia 

na Slovensku, obohatená o skúsenosti 

zahraničných hostí.

 

Na záver podujatia udelili Cenu AIVD . 

Pri príležitosti 25. výročia založenia AIVD 

v SR ju ziskala Európska asociácia pre 

vzdelávanie dospelých , mimovládna 

európska organizácia zložená zo 141 

členských organizácií zo 45 štátov, ktoré sa 

angažujú v oblasti vzdelávania dospelých 

a zastupuje viac ako 60 miliónov dospelých 

učiacich sa. Cenu prevzal Prezident EAEA 

Per Paludan Hansen. Cenu odovzdali 

Monika Korkošová, riaditeľka odboru 

celoživotného vzdelávania Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR 

a Klaudius Šilhár, prezident AIVD v SR.
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Podporovať myšlienky aktívneho 

starnutia a najmä motivovať a oceniť 

subjekty,  ktoré vychádzajú v ústrety 

seniorom  má za cieľ projekt a súťaž 

Senior Friendly.  I. ročník podujatia 

vyhlásili občianske združenia Klub 

Luna Senior Friendly a OZ Bagar 

, ktoré s dlhodobo venujú téme 

aktívneho starnutia. 

OCENENIA V PROJEKTE 
A SÚŤAŽI SENIOR FRIENDLY  
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spoločnosť Slovalco za mimoriadnu 

starostlivosť o zdravie starších 

zamestnancov, medzi veľkými 

spoločnosťami Slovnaft, a. s., za 

dlhoročnú podporu aktivít bývalých 

Projekt a súťaž vyvrcholili slávnostným 

vyhlásením výsledkov, konferenciou na 

témy aktívneho starnutia a víkendom, 

venovaným službám a poradenstvu 

pre seniorov, všetko v Zichyho paláci 

v Bratislave.

 Súťaž o ocenenie Senior Friendly 

vyvolala značný záujem, potešujúci 

je vysoký počet aj kvalita prihlášok 

samospráv. Odborná porota rozhodla, že 

v tejto kategórii získajú ocenenie Senior 

Friendly Bratislavský samosprávny kraj, 

mestá Banská Bystrica, Šaľa a Kežmarok 

a Mestská časť Bratislava – Ružinov. 

Čestné uznania si odniesli mestá 

Košice, Zvolen a Pezinok, mestské časti 

Bratislava – Petržalka a Bratislava - 

Dúbravka a obec Omšenie.

 

Medzi malými firmami a inštitúciami 

získali ocenenie Senior Friendly 

živnostníci z Ako Si Uvariť Zdravie 

a Staromestská knižnica v Bratislave 

za dlhodobú prácu so seniormi, čestné 

uznania Centrum ďalšieho vzdelávania 

Univerzity Komenského v Bratislave 

a Katolícka univerzita v Ružomberku, 

Hotel Kaskády a Hotel Prameň Dudince, 

ďalej Relax 2000, Jana Šport – Fitko pre 

ženy a Levanduľová kaviareň z Bratislavy.

 

Medzi strednými firmami získala 

ocenenie Senior Friendly akciová 

zamestnancov a Poštová banka za 

inovatívny grantový program Nápad pre 

3 generácie. 

Hlavní partneri: Mediálni partneri:
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SLOVENSKO - UKRAJINA: SPOLUPRÁCA NAPRIEČ HRANICOU / SLOVAKIA - UKRAINE: COOPERATION ACROSS THE BORDER

Necelý mesiac po tom, čo Ukrajina oslávila štvrťstoročie svojej nezávislosti, 

v piatok 23. septembra bol na ukrajinskom veľvyslanectve v Bratislave ďalší 

významný deň. Najvyšší predstavitelia obchodných komôr oboch krajín 

slávnostne podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci.

CENTRUM SPOLUPRÁCE 
SLOVENSKA A UKRAJINY

Za prítomnosti Oksany Kytsun, Charge 

d´Affairs a.i.Ukrajiny na Slovensku, ktorá 

v súčasnosti vedie ukrajinskú ambasádu a tiež 

podnikateľov oboch krajín, ktorí sa angažujú 

na prospech dobrých vzťahov a spolupráce, 

podpis pod dokument položili Volodymyr 

Ščelkunov, prezident národného výboru 

Medzinárodnej obchodnej komory /ICC/ 

a za slovenskú stranu Peter Mihók. Súčasne 

s tým ICC Ukrajiny odovzdala zakladajúce 

dokumenty Informačného a analytického 

centra ICC Ukrajiny na Slovensku. Keď 

jeho novopečený riaditeľ Dimitrij Skačkov 

prevzal poverovací dekrét, rovnako ako obaja 

prezidenti deklaroval, že toto centrum bude 

aktívne vystupovať za rozvoj všestrannej, 

predovšetkým ekonomickej kooperácie 

Ukrajiny a Slovenska a ich zapájania do 

medzinárodného obchodu a svetového 

hospodárstva.

 

NEVYUŽITÝ POTENCIÁL

Ukrajina je so svojimi 600 tisícmi štvorcových 

kilometrov po Rusku druhou najrozľahlejšou 

krajinou európskeho kontinentu a má takmer 

50 miliónov obyvateľov. Je to náš najväčší 

sused – a súčasne jediná krajina, s ktorou 

hraničíme, ktorá nie je členom Európskej 

únie. Tieto základné skutočnosti patria medzi 

najvýznamnejšie faktory, ktoré ovplyvňujú 

súčasnú úroveň spolupráce. Na jednej 

strane má Ukrajina a kooperácia s ňou 

nepochybne ohromný potenciál. Na strane 

druhej jej zložité problémy, ešte znásobené 

vojnou na jej východe a tiež to, že vzájomná 

hranica predstavuje reálnu prekážku pre 

pohyb ľudského i ekonomického kapitálu, 

spôsobuje, že tieto možnosti sa zďaleka 

nevyužívajú.

 

V najlepších rokoch pred ekonomickou 

krízou a vojnou na Ukrajine vzájomný obchod 

predstavoval objem okolo 1, 2 miliardy eur, 

v poslednom čase však klesol na približne 

800 miliónov ročne. Aby sme si vedeli urobiť 

konkrétnejší obrázok, za rok 2015 zahraničný 

obchod Slovenska predstavoval približne 130 

miliárd eur. Najväčší podiel, až 85 percent, 

z toho pripadalo na krajiny Európskej únie. 

Je to celkom pochopiteľné, veď voľný pohyb 

osôb, tovarov, služieb i kapitálu vytvára pre 

rozvoj obchodu a spolupráce tie najlepšie 

podmienky.

 

Hoci s Ukrajinou, rovnako ako inými tretími 

krajinami, je to zložitejšie, predsa objem 

obchodu je hlboko pod obojstrannými 

možnosťami. Uvedený objem okolo 800 

miliónov je iba o niečo viac než pol percenta 

nášho zahraničného obchodu. To rozhodne 

nezodpovedá potenciálu susediacich krajín. 

O našich možnostiach nielen automobilovej 

veľmoci netreba veľa hovoriť. A Ukrajina 

je nielen veľmocou v produkcii viacerých 

poľnohospodárskych plodín, ale dosahuje 

aj pozoruhodné výsledky v niektorých 

sférach náročnej vedy, výskumu a techniky, 
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SLOVENSKO - UKRAJINA: SPOLUPRÁCA NAPRIEČ HRANICOU / SLOVAKIA - UKRAINE: COOPERATION ACROSS THE BORDER

Pri príležitosti podpisu memoranda o spolupráci medzi obchodnými komorami Slovenska a Ukrajiny sme o rozhovor 

požiadali prezidenta ICC Ukrajiny Volodymyra Ščelkunova.

HOVORÍME S PREZIDENTOM ICC UKRAJINY 
VOLODYMYROM ŠČELKUNOVOM

od optiky či farmaceutického priemyslu po 

letectvo. To všetko ešte čaká na využitie.

DOBRÉ PRÍKLADY A MOŽNOSTI

Nájdeme už viaceré dobré príklady 

spoločných podnikov či slovenských 

investícií na Ukrajine. K najvýznamnejším 

patrí Záporožský železnorudný kombinát, 

dlhoročné aktivity Chemosvitu Svit, slovenské 

investície do strojárstva a stavebníctva 

v Charkove, rozvíjajúce sa medicínske služby 

pre ukrajinských občanov vo viacerých 

mestách a ďalšie. Mohlo a malo by ich však 

byť rozhodne viac, rovnako ukrajinských 

investícií a spoločných podnikov na Ukrajine.

 

Práve tomu môže napomôcť nové Informačné 

a analytického centrum ICC Ukrajiny na 

Slovensku. Má na to viacero nástrojov 

a možností. K dispozícii je rozsiahla kapacita 

ICC Ukrajiny nielen v jej centrále, ale vo 

všetkých regiónoch rozľahlej krajiny. Pomôže 

našim záujemcom o podnikanie zorientovať 

sa v ukrajinských a miestnych podmienkach, 

uľahčí zakladanie fi rmy a jej rozbeh. 

A samozrejme podporí aj všetkých, čo už na 

Ukrajine podnikajú a potrebujú nové kontakty.

VÁŽENÝ PÁN PREZIDENT, 
POPROSÍME VÁS PREDSTAVIŤ 
ICC UKRAJINY, JEJ HLAVNÉ 
ÚLOHY A AKTIVITY .
 

Hlavnou úlohou Národného výboru 

Medzinárodnej obchodnej komory na 

Ukrajine(ICC Ukrajiny) je presadzovať 

moderné trendy v podnikaní na národnej 

úrovni a pomáhať pri podpore medzinárodnej 

spolupráce. Strategickými cieľmi je formovanie 

pozitívneho medzinárodného imidžu Ukrajiny, 

vytváranie priaznivého podnikateľského 

prostredia a trvalo udržateľného rozvoja 

a prosperity.

ICC Ukrajiny je partnerom národných výborov 

ICC v 93 členských krajinách s cieľom podpory 

medzinárodného obchodu, vyhľadávania 

nových trhov, na podporu získavania partnerov 

 Obdobne na Slovensku – a to nielen v zmysle 

litery podpísaného memoranda o spolupráci 

a angažovanosti Slovenskej obchodnej 

a priemyselnej komory. Pripravené pomáhať 

je prirodzene aj veľvyslanectvo Ukrajiny 

na Slovensku – a pri slávnostnom podpise 

a stretnutí na jeho pôde bolo zreteľné, že 

ochoty je ešte oveľa viac. Boli tu podnikatelia 

z Ukrajiny, ktorí sa rozhodli pre dlhodobý 

pobyt a pôsobenie u nás. Jasne deklarovali, 

že je aj v ich záujme poradiť a pomôcť svojim 

krajanom aj našincom, ktorí sa rozhodli 

vstúpiť do priestoru vzájomnej spolupráce. 

Napriek všetkým súčasným problémom 

je potenciál na linke Slovensko – Ukrajina 

pozoruhodný. Treba ho výraznejšie využívať 

čím skôr.
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VOLODYMYR ŠČELKUNOV

Prezident ICC Ukrajiny, člen Svetovej 

rady ICC, predseda poradného zboru 

Ministerstva zahraničných vecí Ukrajiny.

Narodil 16. mája 1957 v meste Krivoj 

Rog. Vyštudoval fakultu strojného 

inžinierstva banskej vysokej školy 

v Krivom Rogu. Už ako študent sa 

venoval kreatívnemu výskumu v oblasti 

ekonómie a manažmentu. Ako vedec 

získal titul, Ph.D. na tému Strategické 

systémy riadenia v oceliarskom priemysle. 

V období „perestrojky“ bol postavený 

do vedúcich funkcií, najprv na miestnej 

úrovni, kde si mohol preveriť nové metódy 

riadenia a obchodných aktivít.

V rokoch 1994 až 1995 bol v pozícii 

výkonný riaditeľ Ministerstva priemyslu 

Ukrajiny, od roku 1995 bol riaditeľom 

a v rokoch 1997 - 2002 prvým 

viceprezidentom Ukrajinského zväzu 

priemyselníkov a podnikateľov.

Od roku 2000 je prezidentom Národného 

výboru ukrajinskej Medzinárodnej 

obchodnej komory /ICC Ukrajiny/.

Doktor ekonomických vied, profesor, 

akademik Ukrajinskej akadémie vied..
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a investícií. Snaží sa vytvoriť príležitosti 

pre ukrajinské podniky integrovať sa do 

medzinárodného obchodného spoločenstva.

 

AKÉ JE REÁLNE 
PODNIKATEĽSKÉ ZÁZEMIE 
A ZASTÚPENIE ČLENOV 
V RÁMCI UKRAJINY A JEJ 
REGIÓNOV?

 K dnešnému dňu ICC Ukrajiny je zastúpená 

v 20 oblastiach Ukrajiny, kde sa otvorili 

regionálne kancelárie na báze veľkých podnikov 

aobchodných štruktúr. Takmer všetky kraje 

podpísali dohodu o spolupráci a partnerstve 

s orgánmi regionálnej a štátnej správy s cieľom 

vytvárať spoľahlivý mechanizmus interakcie 

v súvislosti s poskytovaním praktickej pomoci 

zo strany ústredia pri získavaní príležitostí na 

zahraničných trhoch, hľadaní obchodných 

partnerov a spoločných investičných projektoch.

AKO FUNGUJE ICC 
V MEDZINÁRODNOM RÁMCI, KDE 
MÁ SVOJE ZASTÚPENIE?
 

ICC Ukrajina uplatňuje komplexný prístup 

k riešeniu súčasných i budúcich problémov 

podnikania. Prináša prehľad o tovary a službách, 

o ktoré je záujem pri realizácii zahraničných 

obchodných operácií (plná informácií je 

k dispozícii na našich webových stránkach).

V medzinárodnom rozsahu sa ICC Ukrajiny 

od svojho vzniku v roku 1998 zúčastnila na 

obchodných fórach vo viac ako 60 krajinách 

po celom svete. To je realizácia programu 

medzinárodných partnerstiev so zapojením 

cieľového obchodného publika v spolupráci 

s Radou exportérov a investorov pri Ministerstve 

zahraničných vecí Ukrajiny a obchodnými 

zastúpeniami v zahraničí. Aktívne spolupracujeme 

s medzinárodnými mimovládnymi organizáciami 

na spoločných fórach a konferenciách.

AKÝ JE VÝZNAM A PRÍNOS 
VYTVORENIA INFORMAČNÉHO 
A ANALYTICKÉHO CENTRA ICC 
UKRAJINY NA SLOVENSKU?
 

Cieľom otvorenia medzinárodných centier 

obchodnej spolupráce, vrátane Slovenska, je 

vytvoriť spoľahlivú dlhodobú platformu priamej 

interakcie podnikových štruktúr príslušných 

krajín, transparentnosť a predvídateľnosť 

atmosféry pri vykonávaní zahraničnoobchodnej 

činnosti, v ktorých ICC Ukrajina odporúča 

aktivity s ohľadom na povesť obchodných 

partnerov .Činnosť týchto centier účinne 

prispieva k posilneniu pozitívneho obrazu krajiny 

v očiach podnikateľov a vytvára pozitívne 

príklady dialógu, ktoré sa rýchlo dostanú do 

médií zainteresovaných štátov. Aktivity strediska 

na Slovensku s podporou obchodnej komory 

Slovensko - to je skutočná realizácia obsahu 

vzájomných dohôd a zmlúv o spolupráci, zvýšenie 

povedomie o tom, aký je jej potenciál.

KTORÉ SÚ PODĽA VÁS 
NAJPERSPEKTÍVNEJŠIE OBLASTI 
PRE EKONOMICKÚ A ĎALŠIU 
SPOLUPRÁCU UKRAJINY 
A SLOVENSKA?
 

Zoznam sľubných oblastí spolupráce sa bude 

nepochybne ďalej rozširovať, nástrojov, ale 

už dnes podľa nášho názoru môžeme hovoriť 

o dobrých vyhliadkach na úspešnú spoluprácu 

v oblasti poľnohospodárstva, spracovania rôznych 

produktov, dopravy a logistiky, kombinovanej 

doprava, železničnom spojení, farmaceutickom 

priemysle a rade ďalších sfér obchodnej 

a ekonomickej spolupráce oboch krajín.

Supported by a grant from

Norway Cofi nanced by the State Budget

of the Slovak Republic

Projekt je fi nancovaný z grantu Nórskeho

kráľovstva prostredníctvom Nórskeho

fi nančného mechanizmu

Spolufi nancované zo štátneho rozpočtu

Slovenskej republiky

Výška NFP: 102.213 €.

Prijímateľ grantu: Clinicum, s. r. o., Kežmarok

Názov projektu:

Informácie pre občanov a spoluprácu

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org
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PEOPLE

2016

„Vedieť sa prispôsobiť, je vždy výhodou v neúprosnom boji džungle o miesto pod slnkom.“

Jednotný európsky digitálny trh,  o akávania, príležitosti a riziká
             Peter Stan k, ekonóm a prognostik, Ekonomický ústav SAV 
          Mário Lelovský, prezident, ITAS 
          Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

E–commerce, nevyhnutnos  prežitia?
          Miroslav Lukeš, generálny riadite , MasterCard SR/ R a Rakúsko
          Zuzana Kunertová, Sector Leader Consumer Goods and Retail, GfK
          Martin Der ar, Riadite  Internetového predaja, NAY Elektrodom
          Martin Štrba, E – shop Director, Martinus.sk
          Michal Sebí , generálny riadite , NATUR–PACK

Podpora predaja a digitálny marketing
          Michal Král, zakladate , Pricemania a Pricemania Academy
          Júlia Micháleková, Managing Director, VISIBILITY
          Martin Buriánek, Biznis konzultant, MIBCON 
          Martin Der ar, Riadite  Internetového predaja, NAY Elektrodom

Komunikácia hodnoty v digitálnom prostredí
          Peter Kriš ák, Founding Partner, PRICEWISE
          Tibor Hodni , Regional Head of Sales, DHL Parcel Slovensko
          Radoslav Simon, generálny riadite , Mercuri International
          Jozef Ková , Founder & Product  owner, Exponea

Registrácia spustená na www.intraco-special.sk

Generálni partneri:

Hlavní partneri:

Mediálni partneri:

Záštita: Odborný garant:Partner:



Partner rubriky: Baliarne obc
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BUSINESS COFFEE

Berlín. IFA. Každoročná septembrová show spotrebnej elektroniky. Veľtrh, ktorý je predzvesťou toho, čo si mnohí nájdu 

pod vianočným stromčekom. Technickému spotrebnému tovaru sa v západnej Európe darí aj mimo Vianoc, veď len za 

2. štvrťrok vygeneroval 48,3 miliardy eur. Ktoré novinky teda majú potenciál ďalej akcelerovať tržby?

IFA BOLA PREDZVESŤOU 
SMART VIANOC

SHOW S VEĽKÝM „S“

Pri tak širokom výbere 

a stále sa skracujúcich 

inovačných vlnách je 

zrejmé, že i spotrebná 

elektronika sa musí zmeniť 

na zážitkovú. Už nejde 

o spotrebiče, ale o prístroje 

na zážitky. Či už ide o estetiku, 

užívateľský komfort, funkcionality 

alebo spoločenský status. Smart 

novinky prezentované na veľtrhu IFA 

chcú pomocou množstva funkcionalít 

zjednodušovať používateľom život. 

Technológie boli predstavené s veľkou 

pompou, pomocou pútavých vizuálnych 

a akustických show. Napríklad Samsung 

spojil s nemeckými umelcami a blysol 

sa inštaláciou s názvom „The Origin 

of Quantum Dot“, ktorá ukázala 

SUHD TV s technológiou Quantum 

Dot prostredníctvom videí, osvetlenia 

a hudby. Umeleckú inštaláciu 

tvorila vitráž z 9 000 črepín 

farebného skla.

ŽIVOT JE HRA

V segmente domácej zábavy 

predstavili 20th Century Fox, 

Warner Brothers, Amazon, 

Netflix a ďalšie spoločnosti HDR 

(vysoko dynamický rozsah) a UHD 

(Ultra HD) služby, ktoré sú stále 

populárnejšie. Uvedú na trh tiež 

hry, ku ktorým používatelia 

nepotrebujú konzoly. Čo sa 

týka hráčskych notebookov, 

na IFA zaujal napríklad 

Acer Predator 21X so 

zakriveným displejom 

a notebook Asus ROG Strix 

GL702VM. Sektor spotrebnej 

elektroniky pravidelne profituje 

zo športových udalostí. Nebolo tomu 

inak ani v prípade Majstrovstiev Európy 

vo futbale EURO 2016. V porovnaní 

s 2. kvartálom 2015 tržby za rovnaké 

obdobie 2016 narástli o 9,5 % a dosiahli 

6,4 miliardy eur. Naďalej rástol tiež 

segment audio produktov predovšetkým 

zásluhou audiosystémov s pripojením 

a bezdrôtových reproduktorov 

s Bluetooth. Napríklad LG na IFA 

uviedol bezdrôtové reproduktory Music 

Flow P5 a SoundPop 360. Okrem 

hier a televíznych prenosov sú 

„v hre“ i filmové blockbustery. 

Výrobcovia na IFA predstavili 

špičkové výbavy pre zážitok 

zo sledovania filmov. Okrem 

spomínaných televízorov, 

to boli Blu -ray prehrávače 

a populárne soundbary. 

Napriek športovo a filmovo 

silnému roku je predaj televízorov A
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na našom trhu podľa našich informácií 

pre elektro reťazce sklamaním. Preto 

očakávajú, že čísla vylepšia práve 

Vianoce.

NOSITEĽNÁ ELEKTRONIKA 
A SMARTFÓNY

Značky na IFA cielili na vianočný trh, na 

personálnu produktivitu a zábavu. Koncept 

Zenvolution predstavil ASUS, 

ktorý uviedol 

ďalšie generácie 

svojich dobre 

etablovaných 

výrobkov. 

Napríklad 

ZenWatch 3 sú 

cenovo dostupné 

a luxusne 

vyzerajúce 

smart hodinky 

so systémom 

Android Wear 

a okrúhlym 

ciferníkom. ASUS 

Transformer 3/3 Pro sa svojou konfi guráciou 

vyrovná už serióznym notebookom a ľahko 

odnositeľný 910 gramový ASUS ZenBook 3 

svojou cenou takmer 2000 € aj novinkám fi rmy 

Apple. Športovo -elegantné Smartwatch Gear 

S3 s novátorskými funkcionalitami predstavil 

Samsung.

Ak by sme pod nositeľnú elektroniku zaradili 

aj smartfóny, tak vedzte, že trhový podiel 

smartfónov (s displejom 5 palcov a viac) sa 

podľa GfK v 2. kvartáli 2016 výrazne 

zvýšil - až na 60 %. Súčasne 

vzrástol trhový podiel 

high -end smartfónov (za 

viac ako 500 €), a to 

na 35 %. Počas IFA 

však smartfóny nehrali 

prvé husle, hoci za 

zmienku stoja novinky od 

čínskeho výrobcu Huawei 

s názvami Nova a Nova Plus. 

Opäť ide o modely, ktoré spájajú 

aktuálne technológie a dostupnú cenu (399 € 

resp. 429 €), čo oslovuje stále 

širšiu bázu zákazníkov aj 

na Slovensku. Do cenovo 

ešte nižších kategórií 

mieri Lenovo s rodinou 

smartfónov K6, v ktorej 

základná verzia sa 

bude predávať za 

199 €. Tradične kvalitné 

fotoaparáty a zvuk 

majú novinky Sony, najmä 

vlaková loď Xperia XZ s 5,2-palcovým 

displejom. Tohtoročnou novinkou sú 

i bezdrôtové hands -free slúchadlá do ucha.

SMART DOMÁCNOSŤ

V porovnaní s 2. štvrťrokom 2015 sektor 

veľkých domácich spotrebičov v 2. 

kvartáli celkovo vzrástol o 5,1 %. 

Kľúčovou kategóriou západoeurópskeho trhu 

veľkých domácich spotrebičov boli 

sušičky bielizne - ich predaj 

sa celkovo zvýšil o 15 %. 

K dobrému výsledku 

prispeli tiež vstavané 

spotrebiče, ktorých 

predaj vzrástol o 6 %. 

Práčku, ktorá obsahuje aj 

vstavanú sušičku uviedol 

na IFA Samsung (AddWash 

Combo) a LG (F84U2TDH0N, 

F72A8HDM2N a F72U2HDM0N). 

Zjednodušovať život bude Európanom 

aj ich chladnička Family Hub, ktorá po 

z americkej CES zavítala aj do európskej 

IFA. Už nebudete potrebovať magnetky na 

odkazy, tie nahradí 21,5-palcový displej. Čo 

vám aktuálne chýba zistíte aj cez smartfón 

v obchode, nakoľko po každom otvorení 

a zatvorení chladničky sa jej obsah odfotí 

a sprístupní používateľovi on -line. Zatiaľ čo 

budete nakupovať, tak automatický vysávač 

Home Bot od LG vám povysáva a zároveň 

pomocou troch kamier postráži dom. 

Lenivci v zahraničí môžu cez obrazovku na 

chladničke pohodlne nakupovať  na internete 

vďaka partnerstvu Samsungu s európskymi 

on -line predajcami potravín, ako sú Eataly, 

Supermercato24 či švajčiarskym 

coop@home. Cena chladničky 

Family Hub však atakuje sumu 

3900 dolárov.

V porovnaní s 2. štvrťrokom 2015 sektor

veľkých domácich spotrebičov v 2. 

kvartáli celkovo vzrástol o 5,1 %. 

coop@home. Cena chladničky 

Family Hub však atakuje sumu 

3900 dolárov.
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PRICE

Mladí Slováci do 26 rokov viac než polovicu svojich peňazí minú na zábavu 

a jedlo. V rebríčku výdavkov vedú fast -foody, kiná, oblečenie alebo nákup hier. 

Mladí radi využívajú aj výpredaje oblečenia v nákupných centrách, kde minú 

v jednom obchode v priemere 30 €.* Mileniáli každý mesiac kartou zaplatia tovar 

a služby v priemere za 190 €. 

MLADÍ MÍŇAJÚ 
NA ZÁBAVU A JEDLO

ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV: 
VEDIE ZÁBAVA

V súvislosti s peniazmi sú mladí ľudia 

(a predovšetkým tí najmladší) vo veľkej 

miere odkázaní na svojich rodičov, 

ktorí im mesačné rozpočty vylepšujú 

pravidelným vreckovým. Podľa prieskumu 

Millennials agentúry TNS Slovakia (N 

= 1 500, ľudia vo veku 12-26 rokov) 

priemerne dostávajú mladí ľudia vreckové 

na mesiac vo výške 45 €. Zároveň však 

mladí ľudia venujú viac času práci či 

brigádam. Zo zarobených peňazí si 

potom môžu kúpiť to, po čom túžia a čo 

im nekúpia rodičia. Na niektoré svoje 

vysnívané veci si mladí ľudia peniaze 

sporia. A dokonca až 37 % z nich si sporí 

viac ako rok.

„Stále rastie počet mladých ľudí, ktorí 

majú účet v banke. U vekových skupín 

nad 20 rokov má vlastný účet v banke 

viac ako 90 % mladých ľudí. Výrazne sa 

však zvýšil počet mladých ľudí vo veku 

16-19 rokov, ktorí majú účet a začína rásť 

aj segment 12-15 ročných. Trend nárastu 

práve v mladších vekových skupinách 

môžeme očakávať aj naďalej“, hovorí 

Katarína Procházková, Head of Quali 

Department zo spoločnosti TNS Slovakia.

Neprekvapí, že sa mladí ľudia sa chcú 

predovšetkým zabávať. Potvrdzuje to aj 

štruktúra ich výdavkov, zábava totiž tvorí 

až pätinu všetkých útrat platobnou kartou 

u ľudí narodených po roku 1990. Viac 

zaplatia len za jedlo. Významnú položku 

v ich rozpočte tvorí predovšetkým kino, 

šport alebo hry. „A rozhodne nešetria. 

Za jeden nákup súvisiaci so zábavou 

sú schopní v priemere minúť až 26 €. 

Kde naopak šetriť chcú, sú výdavky za 

bankové služby. Až tri štvrtiny mladých 

preferujú bezpoplatkové účty,“ potvrdzuje 

aktuálne trendy vo finančnom správaní 

Slovákov do 26 rokov Zuzana Ďuďáková, 

hovorkyňa UniCredit Bank.

Bližší pohľad na výdavky potvrdzuje 

aj ďalšie trendy v generácii mileniálov. 

Bavia sa najčastejšie on -line pomocou 

smartfónu, televíziu už dávno vystriedali 

sociálne siete od Facebooku po 

Snapchat. „V našich údajoch vidíme časté 

platby za mobilné aplikácie a in -game 

nákupy, ale aj v kamenných predajniach 

s počítačovými hrami. Keď už vyrazia 

von, tak do kina, na nákupy oblečenia 

alebo s kamarátmi do fastfoodov,“ 

vysvetľuje Ďuďáková.

Práve nákupy oblečenia sú po jedle 

a zábave treťou najčastejšou položkou, 

za ktorú mladí neváhajú zaplatiť pomerne 

vysoké peniaze. Priemerný nákup 

štýlových tričiek, nohavíc alebo topánok 

podľa najnovších trendov má u slovenskej 

mládeže hodnotu až 30 €. Ceny oblečenia 

sa cez prázdniny radikálne znižujú a to je 

pre niekoho s obmedzeným rozpočtom 

ten najlepší čas na nákupy.

SUPERMARKETY AJ FAST-
-FOODY

Zďaleka najviac peňazí však mladí 

Slováci minú na jedlo. Aj napriek tomu, 

že priemerná čiastka za túto položku je 

len 18 € za platbu, celkovo tvoria výdavky 

za stravu štvrtinu mesačného rozpočtu 

priemerného mladého Slováka. Dominujú 

nákupy v supermarketoch. Keď mladí 

vyrazia za jedlom von, najčastejšie sa 

stretnú v niektorej z populárnych sietí 

fastfoodov. „Trend ale ukazuje posun 

od tradičných fastfoodov smerom ku 

kaviarenským sieťam alebo pri mladšej 

generácii predajniam typu Bubbletea,“ 

hovorí Z. Ďuďáková.

Ak siahneme po prieskume spoločnosti 

GfK, dozvieme sa, že mládež a deti 

nechodia len do nákupných centier 

a obchodov. Šesť z desiatich detí sa 

venuje športu. Keď porovnáme chlapcov 

a dievčatá, tak sa športu aktívne venujú 

65 % chlapcov a 52 percent všetkých 

dievčat. „Najobľúbenejší rekreačný 

šport u detí je cyklistika. Každé tretie 

športujúce dieťa sa rekreačne bicykluje,“ 

vysvetľuje Zuzana Kunertová, Sector 

Leader, Consumer Goods, GfK Slovakia. 

„Za týmto športom nasleduje futbal, 

plávanie a turistika.“ V priemere 

rodičia minú na krúžky jedného dieťaťa 

30 € mesačne. Ak sa vrátime späť 

k Millennials, ktorých JPMorgan definuje 

ako ľudí narodených medzi rokmi 1981 

- 1997, tak títo minú viac na zážitky ako 

staršia generácia. JP Morgan hovorí 

o 34 % verzus 28 %. Keďže nemajú A
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PRICE

Zákaz predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak osobám mladším ako 18 rokov podľa Zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov.

moderného obchodu

vlastnú domácnosť, tak míňajú namiesto 

na rekonštrukcie domu radšej na 

cestovanie, zábavu a návštevy reštaurácií 

vrátane fast -foodov.

JEDNORAZOVÉ VÝDAVKY

Pri jednorazových výdavkoch vedú 

s miernym náskokom platby kartou za 

služby. Na jednu platbu v tejto kategórii 

mladí minú podľa UniCredit Bank 

v priemere 32 €. Patria sem totiž platby 

za drahšie položky, napríklad nákup 

leteniek alebo platenie za ubytovanie 

na cestách, ale tiež platby za faktúry 

od mobilných operátorov. Na druhej 

strane rebríčka stoja v rozpočte mladých 

ľudí položky ako zdravie, knihy alebo 

výdavky na vybavenie domácnosti. 

Okrem kníh, za ktoré podľa údajov 

Slovenského štatistického úradu mladí 

Slováci nezaplatia ani tisícku ročne, ide 

o výdavky, o ktoré sa namiesto nich ešte 

často postará niekto iný, či už rodičia 

alebo štát.

* Analýza UniCredit Bank sa uskutočnila 

na údajoch z viac než 20 300 

platobných kariet klientov banky z radov 

mladých Slovákov vo veku od 15 do 

26 rokov. Prieskum o preferenciách 

bezpoplatkových účtov realizovala 

UniCredit Bank na vzorke 550 mladých 

Slovákov vo veku medzi 15 - 26 rokov.

„Významnú položku v rozpočte 
mladých tvorí  kino, šport alebo 
hry.“

Zdroj: UniCredit Bank

Ø AKO MLADÍ SLOVÁCI DO 26 ROKOV PLATIA KARTOU 
(PRIEMERNÁ VÝŠKA PLATBY KARTOU, €)  

£
£
£
£

Služby

Oblečenie

Zábava

Potraviny

18

27

32

30

Zdroj: UniCredit Bank

Ø ZA ČO MLADÍ SLOVÁCI 
NAJČASTEJŠIE MÍŇAJÚ? 

£
£
£
£
£
£

Potraviny

Zábava

Oblečenie

Služby

Zdravie

Iné výdavky

21

26

1

26

12

15

(kp)
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PRODUCT

Keď idete autom z Bratislavy smerom na Šamorín, na konci Dunajskej Lužnej si vpravo zrejme zbadáte veselú dvojicu 

panákov z balov slamy a vedľa stánok s ovocím a nápisom Dobré jablká. Vpravo, trochu skrytý, je rozsiahly areál, ktorý 

stojí za tým a mnohým ďalším, čo sa týka ovocia. Spoločnosť Boni Fructi. 

JABLKÁ HOVORIA PO SLOVENSKY
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V druhú sobotu októbra ste si toto miesto 

museli všimnúť. Parkovali tu hádam stovky 

áut a v okolí areálu bolo doslova ľudské 

mravenisko, všetky generácie a veľmi bohato 

zastúpené deti. Už po deviaty raz tu a tiež 

viac než desiatke ďalších miest a obcí 

Bratislavského kraja prebiehalo Jablkové 

hodovanie. Dali sa ochutnať jablká a všemožné 

produkty z nich, prezrieť areál, deti sa tiež 

zabavili, kultúrny program vyvrcholil Soňou 

Martausovou a pesničkami s príťažlivými 

melódiami a hlbokým obsahom.

 

Hold jablkám sa nie náhodou odohráva 

v októbri, kedy sa zberajú už aj ich neskoré 

odrody. 21. októbra sa už od roku 1990 

na základe iniciatívy britskej organizácie 

Common Ground na celom svete slávi Deň 

jabĺk. Symbolicky sa s nimi porozprávať po 

slovensky možno najlepšie 

práve v Dunajskej 

Lužnej.

POTENCIÁL JE 
OVEĽA VÄČŠÍ

Čo sa týka ovocia a osobitne 

jabĺk je na tom Slovensko 

veľmi rozporuplne. Spotreba 

ovocia na jedného obyvateľa 

ročne je u nás iba niečo nad 

päťdesiat kilogramov, to je len 

polovica európskeho priemeru 

a štvrtina toho čo v Grécku. 

Súčasne však pre pestovanie jabĺk máme 

mimoriadne vhodné podmienky. 

Odborníci uvádzajú tri ideálne 

oblasti v Európe. Je to okolie 

Bodamského jazera, patriace 

Nemecku a Švajčiarsku, južné 

Tirolsko a rozhranie Slovenska, 

Maďarska a Rakúska.

 

Potenciál ovocinárstva 

a konkrétne 

produkcie jabĺk je 

teda u nás oveľa 

väčší než súčasný 

stav, podľa 

odborníkov dokonca 

až štvornásobne. 

Pravda, nestačí iba využiť 

prírodné podmienky. K modernému sadu patria 

závlahy, ktoré súčasne dodávajú stromom 

presne dávkovanú výživu. Ďalej napríklad siete 

proti ľadovcu, ktoré počas najhorúcejšieho 

leta súčasne tienia plody pred 

slnečným úpalom, čerešne si 

vyžadujú fólie, ktoré chránia 

pred prudkým dažďom.

 

Ako to vyzerá v praxi si 

návštevníci Jablkového 

hodovania mohli pozrieť 

v neďalekom rozľahlom 

sade v Alžbetinom dvore. 

A s nefalšovaným uznaním 

obdivovať ich progresívny 

charakter aj bohatstvo odrôd.

EVELINA A KIKU

Ovocinári, spojení do družstva Bonum 

a spolupracujúci so spoločnosťou Boni Fructi, 

pestujú jablká na takmer päťsto hektároch, 

bezmála sto je ich v okolí Dunajskej Lužnej. 

V sadoch ovocinárskeho družstva nájdete 

všetky najvýznamnejšie a najpopulárnejšie 

odrody. Podľa abecedy Braeburn, Gala, 

Golden Delicious, Granny Smith, Idared, 

Jonagold, Pinova, Red Delicious, Rubinola, 

Šampión, Topaz… Každá z nich má 

charakteristické vlastnosti a na svoje si prídu 

naozaj všetci milovníci jabĺk.

 

Osobitné postavenie však majú medzinárodne 

chránené značky Fuji KIKU® a „Roho 3615“ 

Evelina®.

 

Fuji KIKU® je asi najsladšie jablko, ktoré 

možno ochutnať. Objavil ho v roku 

1990 ovocinársky škôlkar Luis 

Braun z Južného Tirolska. Pri 

svojich cestách po svete 

sa dostal až do starého 

ovocného sadu na japonskom 

ostrove Honšú, kde objavil 

konár s nádhernými rubínovo 

červenými jablkami. Očarila 

ho ich sladká, lahodná chuť 

a šťavnatá, chrumkavá 

dužina s krásnymi „medovými 

srdiečkami“ v okolí jadrovníka. 

Nasledovali roky šľachtiteľskej 

práce, vďaka ktorej si môžeme 

teraz vychutnať toto jedinečné jablko. 

Super sladké, dopestované na Slovensku.

Odroda „Roho 3615“ Evelina® je červená 

mutácia odrody Pinova. Objavil je nemecký 

škôlkar Hoffmann , z pomenovania Červený 

Hoffmann- Roter Hoffmann dostala meno 

Roho, keď bola v roku 2006 zaradená medzi 

právne chránené odrody. Licenciu na jej 

pestovanie a predaj má iba jedenásť subjektov 

v jedenástich krajinách, medzi nimi náš tandem 

Bonum – Boni Fructi. Takto sa po slovensky 

naučila hovoriť aj chýrna Evelina, označovaná 

za jablko plné prekvapení a pobozkané 

prírodou.
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PRODUCT

Náš časopis IN STORE Slovakia pravidelne prináša výsledky prieskumov, 

ktoré ukazujú nedostatočné zastúpenie domácich potravín na regáloch 

obchodov aj v nákupných košíkoch spotrebiteľov. Týka sa to tiež ovocia, 

hoci Slovensko má na pestovanie viacerých jeho druhov dobré predpoklady. 

Obchodníci často poukazujú na to, že naši ovocinári nedokážu dodať potrebné 

množstvo a kvalitu, navyše v požadovanom balení. V Dunajskej Lužnej 

nájdeme príklad, ako sa to dá robiť.

AKO TO ROBIA V DUNAJSKEJ LUŽNEJ
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Ak to trochu zjednodušíme, na uspokojenie 

týchto nárokov treba splniť dva predpoklady. 

Jednou líniou je žiadané druhy ovocia 

vypestovať v potrebnom množstve, štruktúre 

a kvalite. To samotné však nestačí, musí 

nastúpiť bod číslo dva. Zabezpečiť jeho 

dopravu, triedenie, balenie, skladovanie 

a odbyt. Obe línie v Dunajskej Lužnej dokážu 

efektívne spojiť a tak ich ovocie, od drobného, 

jahôd, malín, čučoriedok až po naozaj 

dobré jablká nájdeme aj u takých náročných 

odberateľov akými sú Lidl, Kaufl and, Billa či 

Tesco.

UČIŤ SA OD NAJLEPŠÍCH

Obe línie sa spájajú v spoločnosť Danubius 

Fruct, ktorá je významnou zložkou 

ovocinárskeho družstva Bonum a spoločnosti 

Boni Fructi. Ich najväčším kapitálom je 

ten ľudský –120 stálych zamestnancov, 

odborníkov, manažérov a ďalších pracovníkov. 

Danubius Fruct patrí k najmodernejším 

ovocinárskym spoločnostiam a farmám 

na Slovensku, zameriava sa na čerešne, 

jablká a hrušky – a napríklad za minulý rok 

vyprodukovala osem miliónov kilogramov jabĺk 

a hrušiek. Pozberať ich pomáha každý rok 

v sezóne okolo päť stoviek pracovníkov na 

dohodu.

 

Veľmi dôležitým prvkom zoskupenia je 

spoločnosť Boni Fructi. Tá ovocinárom dodáva 

všetok potrebný servis. Znie to jednoducho – 

návšteva jej priestorov ukazuje, o čo všetko 

ide. Vlastné kamióny dovážajú ovocie, 

moderné linky plné elektroniky ho triedia, 

ďalšie nemenej progresívne zasa balia. Všetko 

adjustované podľa požiadaviek odberateľa 

a v najrôznejších veľkostiach balenia, až po tie 

najmenšie, 125 gramov drobného ovocia, malín 

či čučoriedok.

 

Na linkách názvy výrobných fi riem z krajín, 

ktoré sú veľmocami v ovocinárstve, Talianska, 

Holandska a Belgicka. Práve k nemu sú 

silné väzby ovocinárov z Dunajskej Lužnej 

a zakladateľa spoločnosti Jozefa Vozára . 

Počas tovarišských čias, keď sa zoznamoval 

s ovocinárstvom v Rakúsku, Nemecku 

a Belgicku, našiel veľkú ústretovosť u fl ámskej 

ovocinárskej rodiny Woutersovcov. Tá 

v neveľkom Rummene, na pol cesty medzi 

Bruselom a Maastrichtom, pôsobí už štyri 

generácie. Nezostalo iba pri dobrých radách, 

ich fi rma sa stala spoločníkom pri podnikaní 

na Slovensku. Učiť sa a spolupracovať treba 

s tými najlepšími…

ZO SADU DO OBCHODU
 

Ak si sad súčasnosti vyžaduje moderné 

technológie, možno ešte výraznejšie 

to platí pre triedenie, balenie 

a skladovanie ovocia. Spomenuli sme 

elektroniku na triediacich linkách v Dunajskej 

Lužnej. Tá je taká dômyselná, že presne 

sortíruje napríklad jablká nielen podľa 

hmotnosti a veľkosti, ale aj percenta sfarbenia 

či ďalších parametrov. Dlhodobé skladovanie 

prebieha v moderných ULO komorách, ktoré 

znížením teploty a najmä prívodu kyslíka 

dokážu kvalitne uchovať ovocie až desať 

mesiacov.

 

To všetko a všeličo ďalšie nájdete u ovocinárov 

v Dunajskej Lužnej. Keď chcú byť na 

medzinárodnej úrovni, ale so zameraním 

hlavne na naše ovocie a domáci trh, musia 

do svojho úsilia vložiť nemálo investícií, 

technológií, kvalitného manažmentu, 

skúseností a vedomostí. A k tomu pridať 

nadšenie a veľký kus srdca. To je cesta 

k dobrým jablkám – a dobrým výsledkom.
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PRESENT

Him (75 ml, 42,00 €) boli vyvinuté v spolupráci 

s návrhárom Kenzom Takadom. Pleťovú 

starostlivosť značky Nutra Effects zastupujú 

vyživujúci denný krém s OF20 (50 ml, 7,90 €( 

a Vyživujúci nočný krém (50 ml, 7,90 €).

Zdroj. Avon.sk

E -shop BevMarket.sk spustil prevádzku. 

Do konca roka 2016 chce ponúknuť okolo 

4000 bežných aj špecifi ckých druhov 

alkoholu a rad exkluzívnych produktov. 

V rámci fi lozofi e „Pomáhame podnikateľom 

rásť“ ho podporuje veľkoobchod METRO. 

Olympijský víťaz v chôdzi na 50 kilometrov 

v Rio de Janeiro Matej Tóth „ide do škôl“. 

Svojim osobným príbehom chce motivovať 

deti k zdravému životnému štýlu. Aj preto sa 

stal tvárou 6. ročníka internetového kurzu 

„Hravo ži zdravo“, ktorý na základných školách 

odštartoval 3. októbra.

Slováci sú v rebríčku bohatstva domácnosti na 40. 

mieste z 50-tich, bohatší sú Česi, Poliaci aj Rumuni. 

Dlhy Slovákov po prvýkrát prevýšili úspory, 

v priemere dlží každý Slovák 5750 €. Úspory 

domácností po celom svete stagnujú, ťahúňom je 

Ázia. Vyplýva to zo štúdie Global Wealth Report

Obyvatelia Slovenska môžu využívať Voice over 

LTE (VoLTE), čo je technológia prinášajúca 

rýchlejšie spojenie volania a vyššiu kvalitu 

hlasu. Jej komerčnú prevádzku ako prvý spustil 

operátor 4ka. Príchod VoLTE možno prirovnať 

k nástupu GSM siete v 90-tych rokoch, keď 

postupne vytlačila nešifrovanú NMT sieť.

BILLA začína s predajom biopotravín Alnatura. 

Výrobky budú spočiatku dostupné vo vybraných 

bratislavských prevádzkach Billy, neskôr pribudnú 

predajne po celom Slovensku. Značku predáva aj 

reťazec dm drogerie markt, ktorý ju však postupne 

nahrádza bio privátkami.

Zamestnanci predajní a skladov v rámci 

logistických centier Lidl Slovensko sa od 

októbra tešia z plošného zvýšenia miezd 

v priemere o 20 %. Toto opatrenie sa týka viac 

ako 90 % všetkých zamestnancov reťazca. Lidl 

zároveň spustil imidžovú kampaň „Aj ja som 

Lidl“, v ktorej vystupujú zamestnanci.

Prvýkrát v histórii má METRO SR generálneho 

riaditeľa. Na novo vytvorenú pozíciu nastúpil Jan 

Žák, doterajší riaditeľ nákupu a člen predstavenstva 

veľkoobchodného reťazca MAKRO ČR a METRO 

SR. Obe fi rmy aj naďalej fungujú ako spoločná 

obchodná jednotka.

FLASH NEWS
DATART OTVORIL V TRNAVE 
PREDAJŇU 21. STOROČIA

Predajca elektra Datart otvoril v trnavskej City 

Arena novú predajňu, ktorá je prvou v SR v rámci 

konceptu „Predajňa 21. storočia“. Hlavným 

motívom je humanizácia priestoru. Dôraz je 

kladený na prehľadnosť vystaveného tovaru, 

jednoduchšiu orientáciu a pohyb v predajni vďaka 

použitiu nových materiálov a technológií. Datart 

spolupracoval s architektonickým ateliérom Lila. 

Predajňa má plochu 435 m2 a otváraciu dobu 

denne od 9 do 21 hod. Vďaka novému LED 

osvetleniu, usporiadanému do zaujímavého dizajnu, 

ušetrí až tretinu elektrickej energie.

Zdroj: Datart

bielizeň dlhšie udržala sviežu a podmanivú vôňu. 

Aj Coccolino Purple Orchid & Blueberries totiž 

obsahuje milióny špeciálnych parfumovaných 

mikrokapsúl, ktoré sa pri praní prichytia 

o oblečenie a následne sa každým pohybom 

uvoľňujú a praskajú.

Zdroj: Coccolino.eu

MAGICKÁ VÔŇA AVIVÁŽE 
COCCOLINO

Objavte magickú kombináciu orchideí 

a čučoriedok. Rad aviváži Coccolino 

Creations sa rozšíril o novinku – parfumovaný 

variant spájajúci v sebe kvety zmyselných 

orchideí a sviežich čučoriedok. Za 

vznikom vône stoja odborníci na 

parfumy, ktorí sa postarali o to, aby si 

KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ 
ZNAČKY AVON

Avon prináša nové šampóny a kondicionéry pre 

svieže a silné vlasy. Rad výrobkov zahŕňa napríklad 

vyživujúci šampón na vlasy s argánovým olejom 

(250 / 400 ml, 3,90 € / 5,60 €) a šampón pre zdravý 

lesk vlasov (250 ml, 3,90 €). Výrobky línie Advance 

Techniques – Supreme Oils, obsahujú komplex 

olejov Nutri 5 – makadamiový, mandľový, marulový, 

zo semienok kamélie a zo semienok hrozna a tiež 

masky pre regeneráciu vlasov. Novinkou sú i 3 

druhy séra. Toaletný parfum Avon Life for Her 

(50 ml, 42,00 €) a Toaletná voda Avon Life for 

TRI NOVINKY DERMACOL PRE OČI

Vďaka trom novým produktom od značky 

Dermacol teraz môžu byť vaše oči ešte výraznejšie 

a opticky väčšie, riasy doslova neprehliadnuteľné 

riasy a obočie dokonale vytvarované. Biela 

kajalová ceruzka na oči Dermacol White Kohl 

Pencil (3,79 €) má vysoko kryciu krémovo bielu 

farbu, je vodeodolná a dlhotrvácna. Riasenka pre 

dokonale defi nované a predĺžené riasy Dermacol 

UltraTech Mascara (7,69 € / čierna) vyčaruje 

neprehliadnuteľné riasy. Púdrový tieň na obočie 

DERMACOL Powder Eyebrow Shadow (7,69 € / 

v troch prirodzených odtieňoch) dodáva obočiu 

dlhotrvácny, prirodzený vzhľad.

Zdroj: Dermacol.sk, Dermacol50.sk

I
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Vychutnajte si zimné zážitky 

s originálnou novinkou Jubilejná 

PUNČ, ktorý aktuálne prináša 

ST.NICOLAUS v limitovanej edícii.

JUBILEJNÁ DÁVA ZIMNÝM 
ZÁŽITKOM TEN SPRÁVNY PUNČ

pt
i

Punč patrí najmä v zimných mesiacoch 

k najobľúbenejším nápojom, pretože rýchlo 

zahreje a rozprúdi zábavu aj v mrazivom 

počasí. Poznáme ho z populárnych 

vianočných trhov, večierkov, zimnej ponuky 

kaviarní, lyžiarskych svahov, ale radi si 

ho pripravujeme aj doma na posedenie 

v rodine či s priateľmi. Vďaka novinke 

Jubilejná PUNČ 36 % si tento nápoj môžu 

spotrebitelia dopriať bez zdĺhavej prípravy. 

Je to originálne riešenie aj pre nečakané 

návštevy a ocenia ho dámy i páni.

„Vôňa a chuť punču sa spája s adventom, 

zimnými mesiacmi a príjemnými zážitkami 

s priateľmi. Aby si ho naši zákazníci mohli 

kedykoľvek pohodlne vychutnať, rozhodli 

sme sa ich prekvapiť novinkou Jubilejná 

PUNČ v limitovanej edícii. Alkoholický 

nápoj tohto typu na trhu doteraz chýbal, 

preto veríme, že si ho spotrebitelia 

obľúbia a všetkým spríjemní zimné večery 

a sviatky,“ hovorí Peter Havrilák, brand 

manažér ST.NICOLAUS.

Jubilejná PUNČ príjemne prekvapí 

punčovo -ovocnou vôňou a červenou farbou 

typickou pre kategóriu Punč. Spotrebitelia 

punč dostanú kúpiť v elegantnej fľaši 

s obsahom 0,7 l charakteristickej pre rad 

alkoholických nápojov Jubilejná. Môžu si 

ho vychutnať samostatne ako chladený 

neriedený nápoj, alebo ako horúci 

i chladený miešaný drink.

Na podporu predaja novinky ST.NICOLAUS 

plánuje využiť ATL aj BTL aktivity 

– komunikáciu v printových i on-

-line médiách, na sociálnych sieťach, 

ako aj priamo v predajniach využitím 

komunikácie v letákoch obchodných 

reťazcov, ochutnávkami, sekundárnym 

vystavením na ploche a nákrčníkom na fľaši 

s informáciami o produkte a receptami na 

prípravu miešaných nápojov.



34

PRODUCT

iba bez cukru

viac bez cukru

rovnako bez cukru 

aj s cukrom

viac s cukrom

iba s cukrom

neuvedené

viac ako 2-krát týždenne

2-krát týždenne

1-krát týždenne

menej ako 

1-krát týždenne

neuvedené

1-krát denne / takmer denne

2-3-krát týždenne

1-krát týždenne

2-3-krát mesačne

1-krát mesačne

menej ako

1-krát mesačne

neuvedené

pre deti v rodine

pre seba

pre iného člena rodiny

pre niekoho iného

Želatínové cukríky

Tvrdé cukríky

Lízanky

Bonbóny na kašeľ

Ostatné

Priemerná hodnota celoročných nákupov rovná 315 eurám. Táto hodnota 

by mohla byť i vyššia, avšak predaj cukroviniek medziročne poklesol. Chutia 

najmä sušienky a napolitánky a ak si má spotrebiteľ vybrať, tak uprednostní 

čokoládové maškrty pred nečokoládovými.

CHUTIA NÁM SUŠIENKY A NAPOLITÁNKY
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DOSPELÁCI KUPUJÚ 
BONBONIÉRY A MÜSLI TYČINKY

„Cukrovinky nakupujú prakticky všetky slovenské 

domácnosti v priemere každý tretí deň. Najčastejšie 

sa cukrovinky nakupujú na východnom Slovensku, 

najmenej často v Bratislave. Najviac na cukrovinky 

míňajú rodiny s tínedžermi a rodiny s dospelými 

členmi. Jedna takáto domácnosť minie na 

cukrovinky v priemere 315 €. Najčastejšie sa 

nakupujú sušienky a napolitánky, ktoré domácnosti 

vkladajú do nákupného košíka každý týždeň. 

Ďalšími najčastejšie nakupovanými typmi sladkostí 

sú čokoládové tyčinky, cukríky a tabuľková 

čokoláda. Okrem uvedených tovarových skupín, 

viac ako 9 z 10 domácností ešte nakupuje 

rôzne bonboniéry a piškóty,“ uvádza Veronika 

Némethová, Senior Consultant, Spotrebiteľský 

panel GfK a dopĺňa: „Pre takmer ¾ domácností 

boli aspoň raz súčasťou nákupu žuvačky. Lízanky 

si za posledných 12 mesiacov kúpilo viac ako 2/5 

domácností. Na bonboniéry a müsli tyčinky najviac 

míňajú rodiny s dospelými členmi, na žuvačky 

rodiny s tínedžermi, na lízanky rodiny s malými 

deťmi do 5 rokov.“

Podľa MEDIAN SK kupovalo za posledných 12 

mesiacov cukríky a nečokoládové cukrovinky 

53,4 % respondentov. V súlade s predchádzajúcimi 

faktami ich v spotrebe predbiehajú bonboniéry 

(62,8 %), čokoládové tyčinky (64,1 %), tabuľkové 

čokolády (73,6 %) aj žuvačky, ktoré žulo 55,2 % 

opýtaných.

SPOTREBA KLESÁ, AKCIE 
PRIBÚDAJÚ

Šimon Halamásek, Client Service Support, Nielsen 

uvádza, že spotreba cukroviniek v medziročnom 

porovnaní mierne poklesla. „Na vine je 

predovšetkým nižšia spotreba nečokoládových 

cukroviniek, ktorých predaný objem poklesol 

o-2,8 %. Čokoládové cukrovinky si spotrebitelia 

toľko neodopierali a kúpili ich iba 0,1% menej 

ako predchádzajúci rok. Medzi nečokoládovými 

cukrovinkami jasne vedú želatínové a tvrdé 

cukríky,“ spomína Š. Halamásek.

„Za cukrovinky za zvýhodnenú cenu sa v priemere 

minie 42 % z výdavkov na maškrty. Nadpriemerný 

podiel akciových nákupov je v rámci tabuľkovej 

čokolády, kde akcie tvoria viac ako polovicu 

z výdavkov. Ďalej sú to čokoládové tyčinky, 

sušienky a napolitánky, bonboniéry. Domácnosti 

míňajú najväčší podiel z výdavkov na cukrovinky 

celkovo v supermarketoch, a to vďaka vysokej 

frekvencii nákupov,“ dopĺňa celkový obraz o trhu 

a spotrebiteľských preferenciách V. Némethová.

Ø OBJEM A HODNOTA PREDAJA CUKROVINIEK V SR

SLOVENSKO
Objem predaja v 1000 kg Hodnota predaja v 1000 EUR

Sep/2014-

Aug/2015

Sep/2015-

Aug/2016

Sep/2014-

Aug/2015

Sep/2015-

Aug/2016

CUKROVINKY CELKOM 18296,25 18081,73 178725,2 182228,7

NEČOKOLÁDOVÉ 

CUKROVINKY
7328,12 7121,80 58453,01 58063,49

ČOKOLÁDOVÉ 

CUKROVINKY
10968,13 10959,93 120272,20 124165,18

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Údaje vyjadrujú predaje na celom slovenskom trhu okrem Metro Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2016

Ø AKÉ ŽUVAČKY NAJČASTEJŠIE 
ŽUJETE?

£
£
£
£

£ 
£

2,71,2

8,9

19,6

21,1

1,6

Zdroj: Nieslen, Sledované obdobie september 2015 – august 2016

Ø PODIEL NEČOKOLÁDOVÝCH 
CUKROVINIEK V HODNOTE PREDAJA (%)

£
£
£
£
£

8,7

7,5

44,7

34,1

5,0

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2016

Ø AKO ČASTO JETE TABUĽKOVÉ 
ČOKOLÁDY?

£
£
£
£

£

4,5
1,6

19,3

9,3

38,9

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2016

Ø AKO ČASTO ICH KUPUJETE CUKRÍKY 
A NEČOKOLÁDOVÉ CUKROVINKY? (%)

£
£
£
£
£ 
£

£

3,9
0,33,0

15,5

13,4

9,1

8,1

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2016

Ø PRE KOHO KUPUJETE NAJČASTEJŠIE 
TIETO CUKROVINKY? (%)

£
£
£
£

3,4

15,3

17,0

4,5

27,7

8,6 24,2

17,2

Cukríky a nečokoládové cukrovinky
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PEOOPPLE

www.ebenica.com       ebenica@ebenica.com           0917 853 555

INDIVIDUÁLNE PONUKY 

SLOVENSKÁ KÁVA EBENICA TERAZ V NOVÝCH DIZAJNOVÝCH DARČEKOVÝCH BALENIACH. 
VHODNÝCH AKO EXKLUZÍVNY DARČEK PRE OBCHODNÝCH PARTNEROV, ZÁKAZNÍKOV A ZAMESTNANCOV.

Slovenská káva EBENICA patrí medzi 10 najlepších espresso káv v Európe

Ručná manufaktúrna výroba 

Nové dizajnové darčekové balenia 220g káv a exkluzívne kazety s obsahom podľa Vášho výberu 
(kávy, šálky s logom Ebenica)

Možnosť aplikácie Vášho loga
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1-krát denne a viac

4–6-krát týždenne

2–3-krát týždenne

1-krát týždenne

2–3-krát mesačne

1-krát mesačne

menej ako 1-krát 

mesačne

neuvedené

viac ako 1-krát týždenne

1-krát týždenne

2 – 3-krát mesačne

1-ktá mesačne

menej ako 

1-krát mesačne

neuvedené

v kocke

želatínové / tekuté

iné

halušky v prášku

iné zemiakové prílohy 

(napr. zemiakové 

placky atď.)

knedle v prášku

zemiaková kaša 

v prášku

iné

viac ako 1-krát týždenne

1-krát týždenne

2-3-krát mesačne

1-krát mesačne

menej ako 1-krát mesačne

neuvedené

Držková

Zelená s párkom

Rajčinová

Gulášová

Fazuľová s párkom

Ostatné

Dehydrované a konzervované pokrmy sú trvanlivé a šetria čas pri príprave jedál. 

Spotrebiteľ, najmä ak je súčasťou domácnosti so staršími a dospelými členmi, to 

oceňuje. Dôkazom sú aj stúpajúce predaje týchto kategórií. 

SPOTREBITEĽ OCEŇUJE 
RÝCHLOSŤ PRÍPRAVY 

DEHYDROVANÉ VS. 
KONZERVOVANÉ

„Na slovenskom trhu si dehydrované 

hotové jedlá vedú dobre. Tejto kategórie 

sa v objemovom vyjadrení v maloobchode 

medziročne predalo o 11,6 % viac ako 

predchádzajúci rok. Naproti tomu obľuba 

konzervovaných polievok v uplynulom roku 

klesla. Spotrebitelia ich medziročne zakúpili 

o 11,8 % kilogramov menej. Najobľúbenejšie 

polievkou zostáva, ako v segmente chladených 

tak konzervovaných polievok, držková 

polievka,“ uvádza Šimon Halamásek, Client 

Service Support, Nielsen.

Ako na septembrovej tlačovej konferencii 

uviedli zástupcovia spoločnosti Hamé, najvyšší 

podiel komodít na ich dosiahnutých tržbách 

za rok 2015 tvorili mäsové výrobky (38 %). Za 

nimi nasledujú zelenina a výrobky z paradajok 

(18 %) a chladené výrobky (11 %). Generálny 

riaditeľ Hamé Slovakia Ľubomír Preclík 

potvrdil, že v súlade s dopytom rozširujú rad 

trvanlivých aj chladených produktov: „Stále 

stúpajúce predaje majú výrobky v tzv. doypack 

(stojace vrecko). Neplníme do nich dreň, 

ale plnohodnotnú detskú výživu, pričom 

toho roku rozširujeme radu o nové príchute 

a kombinácie ovocia a tvarohu.“ K ďalším 

trendom v segmente patria: ľahko otvárateľné 

obaly, sklené obaly a nový, najmä zdravší 

obsah, napr. rybacie výrobky a bezlepkové 

produkty. Pre spotrebiteľa neblahým trendom 

je však i zvyšovanie ceny, nakoľko do platnosti 

prišiel nový zákon o odpadoch a narástli ceny 

vstupných surovín, najmä cukru a bravčového 

mäsa. Vplyv na cenu majú i ďalšie externé 

vplyvy ako nedostatok pracovných síl 

a politicko -geografi cké obmedzenia.

„Konzervovanú (sterilizovanú) zeleninu si 

aspoň raz za posledných 12 mesiacov kúpili 

skoro všetky slovenské domácnosti. Najviac 

domácností, skoro 9 z 10, si z nákupu domov 

prinieslo konzervovanú zeleninu v plechovke 

(konzerve). Zeleninu v skle si kúpilo 8 z 10 

domácností. V rámci konzervovanej zeleniny 

celkovo najviac domácností nakúpilo 

jednodruhovú zeleninu, ako kukuricu alebo 

kapustu. Každá druhá domácnosť kúpila 

huby. A takisto, každá druhá domácnosť 

kúpila olivy. Viacdruhovú zeleninu kúpili 3/5 

domácností, pričom najviac z nich kúpilo 

kombináciu mrkvy s hráškom. Paradajkový 

pretlak si za posledných 12 mesiacov z nákupu 

priniesli domov 2/3 domácností. Priemerná 

frekvencia nákupu pretlaku je 5-krát za 

rok,“ hovorí Veronika Némethová, Senior 

Consultant, Consumer Panel Services GfK 

Slovakia a dopĺňa: „Ovocné kompóty si za 

A
u

to
r:

 R
ed

 | 
Z

d
ro

j:
 N

ie
ls

en
, M

ED
IA

N
 S

K
, G

fK
 | 

Il
u

st
ra

čn
é 

fo
to

: 
P

ix
ab

ay
.c

om

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2016 Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2016

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2016Zdroj: Nielsen, Pozn. sledované obdobie September 2015 – August 2016 Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2016

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2016

Ø AKÉ DRUHY VÝVAROV A BUJÓNOV 
POUŽÍVATE NAJČASTEJŠIE? (%)

Ø AKO ČASTO JETE BALENÉ A 
KONZERVOVANÉ ORIEŠKY? (%)

Ø AKO ČASTO POUŽÍVATE 
DEHYDROVANÉ POKRMY? (%) 

Ø HODNOTOVÝ PODIEL POLIEVOK 
PODĽA DRUHOV (SR, %)

Ø AKÉ DRUHY DEHYDROVANÝCH 
PRÍLOH POUŽÍVATE NAJČASTEJŠIE?

Ø AKO ČASTO POUŽÍVATE PRÁŠKOVÉ 
ZMESI NA PRÍPRAVU SLADKÝCH 
POKRMOV? (%)

£
£
£

£
£
£
£
£ 
£
£

£

£
£
£
£
£ 
£

£
£
£
£
£ 
£

£
£

£
£

£

£
£
£
£
£
 
£

3,80,5 0,7

0,1 0,1

0,20,9

0,514,5

0,5

62,0 2,8

49,4 12,6

2,3

3,6

0,9

7,6

1,5

10,1

3,4

6,2

0,4

2,57,1 1,8

5,2

9,44,4

5,7

11,9

1,4

1,32,6
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posledných 12 mesiacov kúpilo viac ako 70% 

domácností. Dominujú nákupy ovocných 

kompótov v plechovkách (konzervách). V rámci 

nich si skoro 2/5 domácností kúpili ananás, 1/3 

mandarínky, viac ako ¼ domácností si kúpila 

broskyne.“

VEDÚ REZANCOVÉ POLIEVKY

„Polievky v dehydratovanej podobe si za 

obdobie 12 mesiacov od júla 2015 do júna 

2016 mesiacov kúpili tri štvrtiny domácností. 

Najväčšiu skupinu kupujúcich tvoria kupujúci 

tzv. štandardných sáčkových polievok. Kupuje 

ich viac ako 80 % z kupujúcich polievok. 

Druhá najväčšia skupina kupujúcich sú tí, 

ktorí si kúpili tzv. rezancovú polievku. Je to 

skoro polovica kupujúcich polievok. Malé 

sáčkové polievky si kúpili skoro 2/5 kupujúcich 

polievok. Najviac výdavkov minú domácnosti 

na nákup týchto polievok v supermarketoch,“ 

uvádza V. Némethová a pokračuje: „Bujón si za 

posledný rok kúpilo 7 z 10 domácností, pričom 

tri štvrtiny z nich si ho kúpili opakovane. 

Najväčšiu časť výdavkov na bujóny, až tretinu, 

domácnosti minú v malých predajniach. 

Na bujóny podpriemerne míňajú mladé 

domácnosti a domácnosti s deťmi a naopak, 

nadpriemerne na ne míňajú domácnosti 

s dospelými členmi a staršie jedno- až 

dvojčlenné domácnosti. Tak ako bujóny, aj na 

dehydratované polievky míňajú podpriemerne 

mladé domácnosti a domácnosti s deťmi 

a naopak, nadpriemerne na ne míňajú 

domácnosti s dospelými členmi a staršie 

domácnosti,“

Z prieskumu MEDIAN SK pramení, že vývary 

a bujóny použilo vo svojej domácnosti 

za posledných 12 mesiacov 62,0 % 

respondentov. Klasické polievky na varenie 

použilo za rovnaké obdobie 36,2 %, 

dehydrované pokrmy 8,2 %, dehydrované 

prílohy 7,8 % a instantné snacky jedlo 7,9 % 

opýtaných. Instantné polievky (do hrnčeka) 

jedlo za uvedené obdobie 24,2 %.

Čo sa týka ostatných trvanlivých a chladených 

výrobkov, napríklad chladené mäkké pečivo 

jedlo za posledných 12 mesiacov podľa 

MEDIAN SK 16,7 % respondentov a balené 

a konzervované oriešky 47,2 % opýtaných. 

Spotrebiteľ skôr používa a pije trvanlivé mlieko 

(19,6 %), pričom len 9,5 % potvrdilo, že skôr 

používa a konzumuje čerstvé mlieko. 26,3 

% respondentov deklaruje, že pije rovnako 

čerstvé aj trvanlivé mlieko. 

Ø OBJEM A HODNOTA PREDAJA DEHYDROVANÝCH 
    PRODUKTOV V SR

SLOVENSKO
Objem predaja v 1000 kg Hodnota predaja v 1000 EUR

Sep/2014-

Aug/2015

Sep/2015-

Aug/2016

Sep/2014-

Aug/2015

Sep/2015-

Aug/2016

DEHYDROVANÉ HOTOVÉ 

JEDLÁ
510,68 569,73 4034,05 4424,04

POLIEVKY KONZER-

VOVANÉ
43,85 35,49 152,81 136,62

POLIEVKY CHLADENÉ 50,68 55,09 235,54 216,42

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Údaje vyjadrujú predaje na celom slovenskom trhu okrem Metra

(kp)
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Mediálny buzz okolo výrobcu, výroby, lokality. Príbeh stojaci za prevádzkou a jej majiteľom. Šum okolo netradičnej 

farby. Víno, ktoré pili pasažieri Titanicu. Aj to sú faktory, ktoré ovplyvňujú konzumenta vína pri jeho výbere a kúpe. Vinári 

a obchodníci vedia, že ich zákazník sa dávno nerozhoduje iba na základe ceny.

AKÉ FAKTORY OVPLYVŇUJÚ 
KONZUMENTA VÍNA?

MODRÉ VÍNO AKO BUZZWORD

Mal to byť hit tohto roku. Hoci fľaša Pasion Blue 

Chardonnay z produkcie mladej španielskej fi rmy 

stojí 12- 19 €, našlo si svoju cieľovú skupinu. 

Odborníkom a someliérom okamžite vyčarovalo 

sarkastický úsmev na tvári, mnohí mu otvorene 

vyčítali označenie „modré víno“ (úvodzovky sú 

zámerné) a zloženie prísad, ktoré spôsobili modré 

zafarbenie (farbivo E133). Táto prípadová štúdia 

však ukazuje, že konzument má chuť vyskúšať 

niečo netradičné, hoci aj za vyššiu cenu. Zároveň 

sa prejavila sila sociálnych médií. Modré víno totiž 

bolo prioritne vytvorené preto, aby vyzeralo dobre 

na vizuálnych sieťach typu Instagram a Pinterest. 

Sociálne siete u nás využila aj sieť Metro, ktorá 

počas leta „modré víno“ krátko promovala. 

Napriek tomu, že sú ingrediencie sú v súlade s 

Potravinovým kódexom, spotrebiteľ by mal vedieť, 

kam produkt zaradiť. Podobne ako by sekt nemal 

byť ponúkaný a promovaný ako šampanské, aj 

alkoholický nápoj na báze révového vína by nemal 

byť ponúkaný ako „modré víno“ (odborník na víno 

a šéfredaktor portálu Vínko.sk Tibor Vittek píše, že 

španielsky popis produktu Bebida aromatizada 

a base de vino má ešte menej sexi preklad: 

aromatizovaný nápoj na báze vína). Napokon 

sa pôvodne deklarovaného „čisto prírodného 

farbiva“ chytil aj český program zameraný na 

ochranu spotrebiteľa „A dost!“ na portáli Stream.

cz. Na základe odvysielaných informácií mnohí 

predajcovia víno stiahli z predaja. 
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cena

chuť

odroda

odroda v kombinácii s výrobcom

obsah cukru(sladké / suché / polosuché a pod.)

typ vína (stolové / odrodové / s prívlastkom atď.)

výrobca (oblasť)

značka

iný

neuvedené

Úroveň servisu / obsluha 

Atmosféra v podniku

Cenová úroveň podniku

Je to obľúbený podnik

Je to blízko môjho bydliska

Môžem si tam dať niečo na jedenie

Šírka sortimentu

Značka piva, ktorá sa v danom podniku podáva

Je to trendy podnik

Poznám barmana, čašníka

Má dobre vyriešené parkovanie

Je blízko môjho pracoviska

Je to nový podnik

Slovensko

Francúzsko

Česká republika

Maďarsko

Ostatné krajiny

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2016

Zdroj: Data Servis - informace s.r.o. , Customer On trade,  január 2016, 

respondenti = pravidelní návštevníci podnikov on-trade vo veku  18 – 60 

let, po celom Slovensku Zdroj: Nielsen, Obdobie: september 2015 – august 2016

Ø AKÝ FAKTOR JE PRE VÁS OSOBNE 
PRI VÝBERE VÍNA NAJDÔLEŽITEJŠÍ?

Ø PODĽA AKÝCH KRITÉRIÍ SI 
NAJČASTEJŠIE VYBERÁTE PODNIKY, 
KAM ZÁJDETE S PRIATEĽMI? (%)

Ø HODNOTA PREDAJA VÍNA V SR 
PODĽA JEHO PÔVODU (%)
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Vinári si uvedomujú, že hoci najlepšie je výsledky 

ich lopoty „prekoštovať“ vo vínnom sklepe, 

dnes už musia komunikovať a predávať aj on 

-line. Dokazuje to i vyššie uvedený prípad. Ak 

prezentáciu uchopia správne, tento predajný 

kanál nijako nezníži kvalitu ich práce. Konzument 

si privykol a a stúpa počet „fajnšmekrov“, ktorí 

nakupujú drahší, luxusnejší tovar. Zároveň 

je to cesta pre menších vinárov, ako svoju 

produkciu realizovať po celom území a prípadne 

aj v zahraničí. Za ostatné obdobie napríklad 

Hubert J.E. spustil nový web hubertsekt.sk, 

ktorý je mladší, svieži, zameraný na väčšiu 

interakciu (napr. virtuálny someliér) a prepojenie 

so sociálnymi sieťami. Ak ďalej uvádza 

agentúra Nielsen, predaj vína cez kamenné 

predajne stagnuje a darí sa len bielemu vínku. 

Pravdepodobne sa teda nákup a konzumácia vína 

presúva do oblastí e -commerce a on -trade.

PREDAJ VÍNA STAGNUJE

„Množstvo vína predaného na slovenskom 

maloobchode medziročne stagnuje. Najviac 

sa v predanom objeme prepadlo ružové víno, 

ktorého konzumácia medziročne klesla o 2,0 %. 

Nedarilo sa ani červenému vínu, ktorého nakúpili 

slovenskí spotrebitelia o 1,4 % menej, čo 

predstavovalo pokles o -4,1% v predané hodnote. 

Jediný typ vína, ktorý nezaznamenal prepad 

a rástol tak v predanom objeme, ako aj v predanej 

hodnote, je biele víno. Najviac nakupovali 

slovenskí spotrebitelia miestne vína, ďalej potom 

z Francúzska a treťou najčastejšou voľbou 

boli vína z Českej republiky,“ uvádza Šimon 

Halamásek, Client Service Support z agentúry 

Nielsen.

Richard Outrata, konzultant, 

Spotrebiteľský panel GfK hovorí, že 

v období august 2015 - júl 2016 vs. 

august 2014 – júl 2015 takmer tri štvrtiny 

slovenských domácností nakúpilo víno 

aspoň jeden krát. Najviac vín vrátane 

sektov sa v rámci posledného obdobia 

nakúpilo v hypermarketoch. „Dve tretiny 

spotrebiteľov si kúpilo produkt v kategórii 

sekty a šumivé vína. Priemerná kupujúca 

domácnosť kupuje tiché víno približne 

raz za mesiac, sekty a šumivé vína 

raz za jedenásť týždňov. Pri pohľade 

na priemernú spotrebu slovenských 

domácností za posledných 12 mesiacov, 

spotreba v litroch je najvyššia u bielych 

vín, za nimi nasledujú červené a ružové 

vína. Najmenej zo všetkých sa však 

vypije červených šumivých vín,“ dopĺňa 

R. Outrata.

Slováci si síce doprajú, ale nevyhýbajú 

sa ani nákupom vína za zvýhodnenú cenu. Podľa 

GfK sú akcie sú silnejšie zastúpené kategórii 

sektov a šumivých vín, kde tvoria viac ako 3/5 

z výdavkov. V rámci objemu bol najvyšší podiel 

nákupov v akcii zaznamenaný u červených 

šumivých vín – až dve tretiny, a zároveň najvyšší 

podiel nákupov mimo akcie, skoro až tri pätiny, 

bol zaevidovaný u bielych vín.

PODNIK MUSÍ MAŤ ATMOSFÉRU

Ako zistila agentúra MEDIAN SK, konzument sa 

pri výbere bieleho a červeného vína rozhoduje 

najčastejšie podľa chuti a ceny. Respondenti 

deklarovali, že víno pijú častejšie doma, ale 

konzumujú ho aj mimo domov (napr. biele víno 

doma vypilo menej ako 1 fľašu 12,5 % opýtaných, 

mimo domov 12,1 %).

O tom, že cena je síce dôležitá, ale nie je 

rozhodujúca, svedčia i výsledky prieskumu 

Data Servis - informace. Prevádzkovatelia 

a obsluha v podnikoch za posledné 2 roky 

zaznamenali podstatné zmeny pri rozhodovaní 

a v požiadavkách hostí pri objednávkach jedla 

a nápojov. „Podľa respondentov hostia chcú 

kvalitnejšie jedlo, pitie a kvalitnú obsluhu (36 %), 

sú náročnejší na obsluhu a interiér prevádzok 

(16 %) a menia svoje preferencie (11 %). Chcú 

„veľa hudby za málo peňazí“ a menej utrácajú 

(10 %),“ hovorí Ing. Marcela Šimková, konateľka 

Data Servis - informace, s. r. o. a dopĺňa: 

„Potešiteľné je to, že hostia vyhľadávajú zdravšie 

jedlá, napr. menej kalorické, chcú novinky 

a domáce výrobky. Zákazníci sú tiež lepšie 

informovaní. Ak si však majú vybrať podnik, tak 

stále preferujú reštauráciu bežného štandardného 

charakteru (83 %). Na druhom mieste je kaviareň 

s možnosťou posedenia vo večerných hodinách 

(44 %).“ Tieto informácie sú dôležité aj pre 

prevádzkovateľov nákupných centier, pri výbere 

operátorov a značiek do food courtu, prípadne pre 

doplnenie mixu retailových nájomcov.

Ø OBJEM A HODNOTA PREDAJA VÍNA A SEKTOV V SR

SLOVENSKO
Objem predaja v mil. litrov Hodnota predaja v mil. EUR

9/2014-8/2015 9/2015-8/2016 9/2014-8/2015 9/2015-8/2016

VÍNO CELOM 25,74 25,79 83,83 82,56

ČERVENÉ VÍNO 10,82 10,67 34,71 33,27

BIELE VÍNO 12,62 12,87 40,87 41,20

RUŽOVÉ VÍNO 2,30 2,26 8,25 8,09

SEKTY A ŠUMIVÉ VÍNA 

CELKOM
5,85 5,91 28,09 28,00

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Údaje vyjadrujú predaje na celom slovenskom trhu okrem Metro. 
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Majstrovstvo a umenie slovenských vinárov potvrdzuje nová kolekcia značky Slovenské Vinice ručný zber od 

spoločnosti ST.NICOLAUS., ktorú si môžete vychutnať vo vinárňach a reštauráciách. To najlepšie z najlepšieho - šesť 

vín výnimočnej kvality z rodinných vinárstiev v rôznych kútoch Slovenska vybrali svetovo uznávaní odborníci.

SLOVENSKÉ VINICE S 
FRANCÚZSKYM ŠARMOM
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Slovenské Vinice združujú pod jednou 

značkou skvelé vína z malých rodinných 

vinárstiev. Domácemu spotrebiteľovi 

pomáhajú orientovať sa v bohatej ponuke 

slovenských vín a lokálnym vinárom zasa 

ponúkajú možnosť presadiť sa na trhu. „Na 

Slovensku sa rodia úžasné vína, máme na čo 

byť hrdí. Mnohé rodinné vinárstva poctivou 

prácou a bohatými skúsenosťami dodávajú 

svojim vínam dušu a neopakovateľnú chuť. 

Koncept Slovenské Vinice ručný zber po 

starostlivom výbere ponúka výsledky ich 

majstrovstva náročnému spotrebiteľovi,“ 

vysvetľuje Mikuláš Šranko, marketingový 

riaditeľ ST.NICOLAUS.

Najnovší rad vín pre oblasť HoReCa vyberali 

renomovaní odborníci: Jean Daniel Angibaud, 

svetovo uznávaný someliér z Bordeaux, držiteľ 

mnohých prestížnych svetových ocenení, 

Fedor Malík, medzinárodne uznávaný odborník 

na víno, Katarína Furdíková, enologička 

a vedecká pracovníčka oddelenia Fakulty 

chemickej a potravinárskej technológie STUv 

Bratislave a Marek Závracký someliér a hlavný 

inšpektor Štátnej veterinárnej a potravinárskej 

správy na Slovensku, podpredseda komisie 

pre zatrieďovanie a certifi káciu vín ÚKSUP.

„Slovenské vína z malých vinárstiev sú veľmi 

zaujímavé a lahodné,“ hodnotí J. D. Angibaud 

a dodáva: „Je doslova zázrak, aký pokrok 

a profesionalitu dosiahli slovenskí vinári, 

ktorých víno sa môže smelo porovnávať 

s viacerými uznávanými vínami z Bordeaux, 

Austrálie, Čile či Nového Zélandu.“

 

Ktoré vín to sú aká je ich charakteristika?

DEVÍN, ROČNÍK 2015, BIELE 
SUCHÉ, RUČNÝ ZBER

Pochádza z Jasovej v Južnoslovenskej 

vinohradníckej oblasti. Žlto -zelenkavé víno 

s intenzívnou arómou v sebe skrýva chuť 

zrelého žltého ovocia, je korenisté s jemným 

náznakom muškátového kvetu.

Jeho plná harmonická chuť najlepšie 

vynikne s jedlami z morských špecialít, 

sladkovodných rýb, teľacieho 

i hovädzieho mäsa a výraznejšími šalátmi. 

Odporúčame ho servírovať vychladené na 

teplotu 10 °C.

Ocenenie: zlatá medaila Prague Wine Trophy 

2016, zlatá medaila Vino Ljubljana 2016

 

CHARDONNAY, VÝBER 
Z HROZNA, ROČNÍK 2015, 
BIELE SUCHÉ, RUČNÝ ZBER

Toto biele suché víno pochádza 

z Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti, 

presnejšie z obce Jasová. Má iskrivú žlto-

-zelenú farbu, intenzívnu arómu s tónmi 
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medových plástov, lieskových orieškov 

a jadrového ovocia.

Ideálne štrukturované víno si najlepšie 

vychutnáte vychladené na teplotu 8° - 10 °C 

s krémovými jedlami, syrom a terinou 

s husacou pečeňou.

Ocenenie: strieborná medaila Winales 

Internationales 2016, Francúzsko

 

SAUVIGNON BLANC, NESKORÝ 
ZBER, ROČNÍK 2014, BIELE 
SUCHÉ, RUČNÝ ZBER

Suché víno tejto značky sa zrodilo 

v Modrokamenskom vinohradníckom rajóne, 

vo Veľkom Krtíši. Je čisté, vôňa a chuť sú vo 

vzácnej harmónii. Bohaté nuansy aromatického 

profi lu sa prejavujú v tretinovom podiele 

žihľavového buketu a prevahe žltého ovocia 

s kvapkou medu v dochuti.

Svieže víno si najlepšie vychutnáte vychladené 

na teplotu 8° - 10 °C a je ideálne ako aperitív 

k predjedlu a korenistým jedlám.

Ocenenie: strieborná medaila Víno Tirnavia 

2016

 

CABERNET SAUVIGNON, VÝBER 
Z HROZNA, BARRIQUE, ROČNÍK 
2013, ČERVENÉ SUCHÉ, RUČNÝ 
ZBER

Víno rubínovo granátovej farby má intenzívnu, 

príťažlivú ovocnú arómu so stopami čierneho 

bobuľového ovocia, korenia, vanilky a praženej 

kávy. Pochádza zo Strekovského rajónu 

v Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti, 

konkrétne z Belej. Tento druh vína výborne 

dopĺňa jedlá z diviny, hovädzieho mäsa a rôzne 

druhy tvrdého syra. Podávajte ho vychladené 

na 16° - 18 °C.

Ocenenie: zlatá medaila Muvina 2016, Prešov

 

PINOT NOIR (RULANDSKÉ 
MODRÉ), VÝBER Z HROZNA, 
ROČNÍK 2013, ČERVENÉ 
SUCHÉ, RUČNÝ ZBER

Víno s elegantným čerešňovým odtieňom 

a tehlovým odleskom je charakteristické 

dokonalou súhrou arómy a chuti. Skrýva 

v sebe lahodné tóny kôstkového ovocia, 

vanilky a praženej kávy. Pôvod má 

v Strekovskom rajóne v Južnoslovenskej 

vinohradníckej oblasti, v obci Belá.

Jedinečná chuť vína dokonale vynikne pri 

jedlách z hydiny, jahňacieho mäsa a zrelých 

i tvrdých bielych syroch, optimálne vychladené 

je na 16° - 18 °C.

Ocenenie: zlatá medaila Muvina 2016, Prešov

 

CABERNET SAUVIGNON ROSÉ, 
NESKORÝ ZBER, ROČNÍK 2015, 
RUŽOVÉ SUCHÉ, RUČNÝ ZBER

Ružové víno zo Strekovského rajónu, z Jasovej 

v Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti 

odráža vo farbe odtieň májových čerešní. 

V aróme môžete zaznamenať ovocno -jogurtové 

tóny s dominanciou čerstvých malín, ríbezlí 

a čerstvých záhradných jahôd.

Svieža chuť predznamenáva ružové víno 

na aperitív alebo digestív , v kombinácii 

s kvalitnými syrmi či dezertom.

Ocenenie: zlatá medaila Champion Pezinok 

2016

Novú kolekciu vín Slovenské Vinice pre vinotéky, hotely a reštaurácie predstavili (zľava) Peter 

Havrilák zo ST. NICOLAUS a dvaja medzinárodne uznávaní someliéri Jean Daniel Angibaud a 

Fedor Malík. 
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„Našou ambíciou je dlhodobo udržateľný rast a zdravie našich značiek v každom 

predajnom kanáli. Najmä vianočné sviatky sú pre nás tou časťou roka, kedy 

sa všetko, čo vieme robiť, snažíme urobiť na 110 %,“ uvádza v rozhovore pre 

IN STORE Slovakia riaditeľ obchodného tímu spoločnosti Pernod Ricard na 

Slovensku Tomáš Huba.

POČAS SVIATKOV CHYSTÁME 
MNOŽSTVO AKTIVÍT

AKÉ ZNAČKY Z VÁŠHO 
PORTFÓLIA SÚ 
PODĽA PREDAJOV TIE 
NAJÚSPEŠNEJŠIE? V JEDNOM 
ROZHOVORE SA CHRISTIAN 
PORTA, GENERÁLNY RIADITEĽ 
V REGIÓNE EMEA VYJADRIL, 
ŽE V PRÉMIOVOM SEGMENTE 
RASTIETE DVOJCIFERNE 
KAŽDÝM ROKOM. MÔŽETE 
POTVRDIŤ TAKÝTO RAST 
I TENTO ROK?

Dvojciferný dynamický nárast strategických 

importov medziročne ťahajú najmä značky 

Absolut a Jameson, ktoré sú našimi 

prioritami a zároveň patria k prioritným 

značkám Pernod Ricard celosvetovo. 

Pernod Ricard Slovakia je dlhodobo 

jednoznačný líder v kategórii prémiových 

whisiek na Slovensku, kde okrem 

úspešného Jamesona k najvýznamnejším 

hráčom na trhu patria škótske whisky 

Ballantine’s a Chivas Regal, ktoré sú 

rovnako jednotkami v kategóriách škótskej 

premium a superpremium whisky.

MÔŽETE POROVNAŤ 
PREDAJNÉ KANÁLY RETAIL 
VS. HORECA? DOTÝKA SA 
SPOMÍNANÝ DVOJCIFERNÝ 
RAST ROVNAKO OBOCH 
KANÁLOV?

Môžem s uspokojením konštatovať, že 

áno. Po organizačných zmenách v Sales 

oddelení, ktoré spočívali vo zvýšení 

efektivity On -trade tímu, je náš rast ťahaný 

rovnomerne obidvomi kanálmi. To je 

dôležitým predpokladom pre dlhodobo 

udržateľný rast a zdravie našich značiek. 

Našou ambíciou je pracovať so značkami 

tak, aby boli úspešné v každom predajnom 

kanáli, bez ohľadu na jeho aktuálnu 

kondíciu.

ROKUJETE S REŤAZCAMI 
ZA KAŽDÚ ZNAČKU ZVLÁŠŤ 
ALEBO SÚ NEGOCIÁCIE 
SPOJENÉ S CELÝM 
PORTFÓLIOM PERNOD 
RICARD?

Ročné rokovania sú vždy za celé portfólio 

Pernod Ricard, ktoré v danom reťazci 

predávame.

OD MÁJA DISTRIBUUJETE 
ÍRSKU SINGLE POT STILL 
WHISKEY REDBREAST. AKÉ 
SÚ OČAKÁVANIA OD TEJTO 
ZNAČKY A AKO DOPLNÍ 
PORTFÓLIO ZAVEDENÝCH 
ZNAČIEK V ZMYSLE 
POZICIONINGU?

Single Pot Still whiskey je považovaná 

za podstatu štýlu írskej whiskey. Vyrába 

sa v pálenici Midleton Distillery zo zmesi 

sladového a nesladového jačmeňa a potom 

sa trikrát destiluje v tradičných medených 

kotloch (pot still). Je to vlastne obdoba 

škótskych Single malt whisky. Redbreast 

teda primárne cieli na znalcov whisky 

a spotrebiteľov škótskych Single Malt 

whiskey ktorí hľadajú niečo nové a zároveň 

výnimočné.

TOHO ROKU STE PRINIESLI 
AJ ŠKÓTSKU WHISKY CHIVAS 
REGAL EXTRA. AKÉ SÚ PRVÉ 
REAKCIE OBCHODNÝCH 

PARTNEROV A TRHU?

Na slovenskom trhu sa Chivas Regal Extra 

stretla s mimoriadne pozitívnym ohlasom 

a to hlavne v segmente horeca, kde majitelia 

podnikov aj spotrebitelia oceňujú jej 

jedinečné chuťové vlastnosti. Pri postupnom 

budovaní distribúcie sa sústreďujeme na top 

gastro podniky, kde dochádza k spojeniu 

prémiovej kvality služieb a vysokej hodnoty 

značky Chivas Regal Extra.

BLÍŽIA SA VIANOCE, 
TRADIČNE VEĽMI SILNÉ 
OBDOBIE PRE PREDAJ 
ALKOHOLICKÝCH 
A NAJMÄ PRÉMIOVÝCH 
ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV. 
ČO CHYSTÁTE PRE TÚTO 
SEZÓNU V ZMYSLE PROMO 
AKCIÍ, PRÍBALOVÝCH AKCIÍ, 
IN -STORE PROMOTION?

Vianoce sú pre väčšinu ľudí najväčším 

sviatkom v roku a pre nás, samozrejme, 

aj najväčšou oslavou našej práce. Je to 

časť roka, kedy sa všetko, čo vieme robiť, 

snažíme urobiť na 110 %, aby sme naplnili 

jedno z našich najdôležitejších poslaní. Tým 

je v hodnotách Pernod Ricard pohostinnosť. 

Môžem teda sľúbiť, že budeme počas 

Vianoc štedrí k našim zákazníkom v podobe 

širokej škály rôznych akcií v našom 

komplexnom portfóliu. 
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Po organizačných zmenách sa nám 
darí rásť v prémiovom segmente 
retailu aj horeca medziročne 
v dvojciferných číslach.

Tomáš Huba,
riaditeľ obchodného tímu spoločnosti Pernod 

Ricard na Slovensku
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Vitajte vo svete
knižnej produkcie

vytvoríme grafický návrh v komplexne vybavenom grafickom štúdiu 
- spracujeme tla ové podklady na CTP zariadení 
 AGFA  Avalon N8-20 s formátom 707×1000 mm

ve koformátová tla  vysokej kvality do rozmeru 920×630 mm 
na hárkovom stroji RYOBI 925
- tla  menších a stredne ve kých zákaziek na hárkovom 
 stroji HEIDELBERG SM 74 
- elektronicky kontrolované riadenie nanášania farby Printflow 
- rota ná tla  ve kých nákladov ZIRKON RO 66

V1 - mäkká šitá väzba - znášacia a zošívacia linka 
 HEIDELBERG ST 100.2 
V2 - mäkká lepená väzba - znášacia 
 a lepiaca linka HORIZON CABS 4000 
V8 - kompletná knižná väzba od formátu A6 do formátu B4, 
 ktorú realizujeme na nových moderných linkách 
 KOLBUS BF 512 a KOLBUS DA 260. Hrúbka väzby až 80 mm.

PREPRESS
DTP centrum

PRESS
Tla ové centrum

POSTPRESS
Produkcia

Róbert Jurových - NIKARA
M.R.Štefánika 25
963 01 Krupina
nikara@nikara.sk

Prevádzka Krupina:
Tel./fax: +421 45 5511 115
 +421 45 5511 570
 +421 45 5522 343
 +421 0911 518 212

www.nikara.sk

(kp)

„Ak chce e-shop budovať povedomie o značke, potrebuje solídny rozpočet, 

dobrú kreatívu a širokú škálu kanálov. Ak mu ide o okamžitý predaj, potom mu 

stačí PPC kampaň. Základom online komunikácie je ale vždy kvalitný web,“ 

hovorí Júlia Micháleková z agentúry Visibility, ktorá 20. októbra 2016 vystúpi 

v Bratislave na konferencii 7. ShopComm. 

ZÁKLADOM KAŽDEJ KAMPANE JE DOBRÝ WEB!
BEZ KVALITNÉHO WEBU SÚ INVESTÍCIE DO REKLAMY NEEFEKTÍVNE. 

Akcia je určená pre e-shopy a spoločnosti 

predávajúce online. Jedným zo spíkrov bude aj 

Michal Král z portálu Pricemania.sk, podľa ktorého 

dosahujú najlepšie internetové obchody zisk už v 

prvom roku podnikania. Na konferencii prezradí aj 

to, ako sa odlíšiť v konkurencii 8.000 slovenských 

e-shopov.

Marcela Macová obchodníkom poradí, ako sa 

vyhnúť chybám, ale najmä vysokým pokutám pri 

používaní osobných údajov ich zákazníkov.

Z dvanástich prednášok, ktoré zaznejú na 

konferencii 7. ShopComm vyberáme:

• Expanzia do zahraničia ako príležitosť pre rast 

tržieb a zisku 

• 7 tipov ako navýšiť zisk e-shopu pred Vianocami

• Nastavenie komplexnej digitálnej stratégie. Kde 

začať?

• 5 vecí, ktoré zaručene zničia váš Facebook

• Inteligentný redizajn e-shopu, ktorý „za Vás“ urobia 

zákazníci

Generálnym partnerom konferencie 7. ShopComm 

je spoločnosť PRICEMANIA, hlavnými partnermi 

sú DPD a ETARGET, partnermi BESTERON, 

WEBGLOBE-YEGON, RIESENIA.COM, 

SHOPSUPPORT.SK, VISBILITY a MERGADO. 

Hlavným mediálnym partnerom je PROFIT, 

organizátorom agentúra FUSION. Viac informácií 

nájdete na www.shopcomm.eu. 
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Vzbudzuje slovo „diéta“ negatívne konotácie? Čo ak by ste ho nahradili spojením „racionálne stravovanie“? 

Spotrebiteľov pri nakupovaní skutočne viac ovplyvňujú prívlastky racionálna alebo funkčná strava. Medziročne sľubne 

stúpa predaj zdravších alternatív potravín, jedál so zníženým obsahom cukru, tuku a pod. Darí sa výživovým doplnkom 

a voľnopredajným liekom.

RACIONÁLNA STRAVA 
ALEBO JEDLO AKO LIEK
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TRHOVÁ NIKA?

Jedlo by malo plniť okrem funkcie zachovania 

života aj preventívne. Jeho opakovaná 

konzumácia by nemala spôsobovať 

obezitu, srdcovocievne a ani iné zdravotné 

ťažkosti. Práve naopak. Mala by neduhom 

predchádzať. Spotrebiteľ negatívne reaguje 

na „éčka“ v potravinách, častejšie študuje 

etiketu a porovnáva. Mimoriadne citlivý je 

pri potravinách, ktoré ponúka deťom. Podľa 

RNDr. Regecovej z Ústavu hygieny Lekárskej 

fakulty UK v Bratislave na Slovensku trpí 

obezitou vo veku 10 až 12 rokov 10,4 % 

chlapcov a 8,5 % dievčat. Obézne deti majú 

zvýšené riziko vzniku rôznych ochorení 

vrátane kardiovaskulárnych. Pritom často 

stačí niekoľko zmien v jedálničku. Napríklad 

nahradenie bežných solí kardiosoľou, ktorá 

pomáha predchádzať srdcovo -cievnym 

chorobám detí a dospelých a je vhodným 

doplnkom zdravej racionálnej výživy. 

„Kardiosoľ je zmes solí sodíka a draslíka. Má 

znížený obsah sodíka a zvýšený obsah draslíka 

oproti bežnej jedlej soli, čo pomáha udržiavať 

správny pomer sodíka a draslíka v strave. 

Znížený obsah sodíka minimálne o 40 % 

menej pri zachovanej slanej chuti vplýva na 

udržanie rovnováhy tekutín v tele. Zvýšený 

obsah draslíka v tejto soli znižuje krvný tlak 

a spolu s horčíkom pomáha správnej funkcii 

nervového a svalového systému, hlavne 

pri zvýšenej fyzickej námahe,“ vysvetľuje 

Katarína Jánošová, konateľka / sales 

manager, Solivary Trade, s. r. o. Potraviny, 

ktoré by sme mohli zaradiť do množiny 

„racionálna strava“ už dávno nie sú trhová 

nika. Tvoria mnohomiliónové obraty a sú 

pevnou súčasťou portfólia takmer každého 

producenta. S popisom zdravších produktov 

a komunikovaním ich benefi tov je však nutné 

narábať v súlade s legislatívou. Okrem široko 

diskutovaných výživových a zdravotných 

tvrdení na obaloch potravín je potrebné 

mať na zreteli, že od 13. decembra vstúpia 

do platnosti nové pravidlá pre označovanie 

výživových hodnôt na obaloch potravín. 

Povinné označenie výživovej hodnoty musí 

okrem množstva každej živiny, na ktorú sa 

vzťahuje výživové tvrdenie, alebo inej látky, 

na ktorú sa vzťahuje výživové alebo zdravotné 

tvrdenie, obsahovať aj tieto údaje: energetická 

hodnota a množstvo tuku, obsah nasýtených 

mastných kyselín, sacharidov, cukrov,  

bielkovín a soli. Pravidlá pre označovanie platia 

aj pri predaji potravín cez internet.

DOPLNKY VÝŽIVY VS. 
VOĽNOPREDAJNÉ LIEKY

Na Slovensku sa ročne spotrebuje vyše 37,8 

milióna balení liekov bez predpisu, za ktoré 

ľudia zaplatia viac ako 146,7 milióna eur (údaj 

za rok 2013, Národného centra zdravotníckych 

informácií). Veľký vplyv na vyšší predaj majú 

aj reklamné kampane výrobcov, napríklad pri 

liekoch proti nachladnutiu v zimných mesiacoch. 

Aj tento rok si mnohí nájdu pod vianočným 

stromčekom najrozličnejšie prípravky na 

podporu zdravia. V súvislosti s označovaním, 

kedy za nesprávne použité slovo alebo slovné 

spojenie hrozia vysoké pokuty, sme sa bližšie 

pozreli na terminológiu doplnkov výživy a OTC. 

Voľnopredajný liek má štatút lieku, teda bol 

klinicky testovaný a má overenú účinnosť pri 

zlepšovaní zdravotného stavu. Je registrovaný 

v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). 

Voľnopredajné lieky sa označujú aj ako 

OTC – Over the Counter (doslova predaj cez 

priehradku, pult), tento termín je však nepresný. 

Pochádza z anglickej a americkej literatúry 

a slúži na označenie všetkých prípravkov, 

ktoré mohli byť predávané aj mimo lekární 

samoobslužnou formou. Výživové doplnky 

podliehajú Potravinovému kóde -krátu. Nie sú 

klinicky testované a slúžia na ochranu a podporu 

zdravia. Zvyčajne ide o koncentrovaný zdroj živín 

(vitamínov, minerálnych látok a pod.

Spotrebiteľ ale často nerozlišuje medzi 

liekom a doplnkovým sortimentom. Dôveruje 

lekárnikovi a produkty zakúpené cez 

lekárne považuje za „lieky“ alebo na úrovni 

lieku. V niektorých lekárňach môžu pritom 

voľnopredajné lieky tvoriť až 50 % celkových 

predajov. Zaujímalo nás, ako sa spotrebiteľ 

správa pri kúpe voľnopredajných liekov 

na internete (na Slovensku nie je predaj 

liekov na predpis cez e -shopy povolený, ale 

e -krátistuje mechanizmu tzv. switch, kedy sa 

niektoré lieky na predpis uvoľnia do kategórie 

voľnopredajných liekov). „Lieky, vitamíny 

a potravinové doplnky patria na Heureka.sk do 

kategórie kozmetika a zdravie, ktorá má takmer 
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lieky proti bolestiam (analgetiká)

lieky proti nachladnutiu / chrípke

lieky proti kašľu

lieky proti nádche

prípravky proti bolesti v krku

lieky proti bolestiam svalov / kĺbov 

žalúdočné lieky / lieky podporujúce trávenie 

a lieky proti páleniu záhy

lieky proti hnačke

lieky na alergiu

£
£
£
£
£ 
£
£

£
£

kapsule

kvapky

sirup

šumivé / rozpustné 

tablety

tablety

želatínové / žuvacie 

tablety

iná

£
£
£
£

£ 
£

£

viac ako 1-krát denne

1-krát denne

4 - 6-krát týždenne

2 - 3-krát týždenne

1-krát týždenne

2 - 3-krát mesačne

1-krát mesačne 

a menej

neuvedené

£
£
£
£
£ 
£
£

£

3,7-percentný podiel na trhu. Zahŕňa 257 

e -shopov, 4 % tejto kategórie si drží pilulka24.

sk (pozn. red. prevádzkovateľom je spoločnosť 

Herbia, a. s.). Lieky, vitamíny a potravinové 

doplnky máme kategorizované štandardne, 

pričom v rámci svojej kategórie tvoria 12 % 

nákupov. Počet zákazníkov tejto kategórie 

rastie. Slováci stále častejšie využívajú aj 

menšie nákupy a pravidelné nákupy on -line. 

Priemerná hodnota nákupov v tejto kategórii 

je 20 €, stále však vidíme veľký rastový 

potenciál. Vývoj predajov v kategórii je úplne 

rovnaký ako v prípade kamenných obchodov 

a silným faktorom je sezónnosť. Napríklad 

v období chrípok rastie záujem o vitamín C 

a iné podobné produkty,“ hovorí obsahová 

manažérka portálu Heureka.sk Ale -krátandra 

Čermáková.

JEDLO AKO LIEK, LIEKY AKO 
JEDLO?

Ako vyplýva z aktuálneho prieskumu MEDIAN 

SK vitamíny a minerály užilo za posledných 

12 mesiacov 35,9 % opýtaných. Najviac 

preferovanou formou sú tablety (16,8 %) 

a šumivé, rozpustné tablety (13,7 %). Čo sa 

týka užívania liekov a liečivých prípravkov, 

rebríček vedú lieky proti bolesti (analgetiká), 

ktoré majú so 61,8 %, výrazný náskok oproti 

druhej priečke, kde sú lieky proti nachladnutiu, 

chrípke (47,1 %). Lieky proti bolestiam svalov, 

kĺbov použilo za posledných 12 mesiacov 

28,6 % respondentov, pričom najobľúbenejšia 

forma prípravku bola gél, krém a masť 

(17,7 %). Za nimi nasledujú tablety, kapsule 

(14,0 %).

Predstavy autorov sci -fi  o budúcnosti, 

v ktorej budeme jesť len hrste tabletiek, sa 

snáď ešte tak skoro nenaplnia. V jednom 

staršom prieskume* sa respondenti vyjadrili, 

že jedlo je predovšetkým potešením (46 %). 

41 % považujú jedlo za svoju každodennú 

potrebu a len pre 13 % opýtaných predstavuje 

jedlo prevenciu pred vznikom zdravotných 

problémov. Práve v poslednej kategórii 

najčastejšie kladne odpovedali obyvatelia 

Číny (20 %) a Ruska (19 %). K tvrdeniu „Jesť 

dobre znamená v prvom rade jesť zdravo“ 

inklinovalo 61 % z celkového počtu opýtaných. 

Až 84 % ľudí pritom verí kvalite potravín, 

ktoré nakupuje a konzumuje (boli to najmä 

obyvatelia Španielska (95 %), Veľkej Británie 

a USA (obe krajiny po 92 %)). Podľa väčšiny 

ľudí určuje kvalitu potravín zloženie samotných 

výrobkov (55 %). Medzi ďalšie dôležité zložky, 

ktoré v celkovom meradle zabezpečujú kvalitu 

potravín, patria aj: pôvod výrobku (46 %), 

informácie o výrobku uvedené na obale (45 %), 

vzhľad výrobku (41 %), predajňa, v ktorej 

výrobok nakupujeme (40 %), označenie kvality 

(38 %) ako aj samotná značka výrobku (36 %).

* TNS Sofres, jún 2012, N = 7 000, zapojené krajiny Čína, 

Francúzsko, Nemecko, Rusko, Španielsko, Veľká Británia 

a USA

(kp)

Solivary Trade, s.r.o.
Jilemnického 1

080 01 Prešov
tel: +421 51 7563271, 282, 283

fax: +421 51 7563 287
www.solivarytrade.sk
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Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2016 Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2016

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2016

Ø AKO ČASTO UŽÍVATE VITAMÍNY / 
MINERÁLY? (%)

Ø V AKEJ FORME UŽÍVATE VITAMÍNY 
/ MINERÁLY? (%)

Ø UŽILI STE NIEKTORÉ Z TÝCHTO 
LIEKOV / PRÍPRAVKOV ZA POSLEDNÝCH 
12 MESIACOV? (%)
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Cieľom súťaže OBAL ROKU je vyzdvihnúť a propagovať najlepšie myšlienky, inovácie a technológie v oblasti 

balenia, ktoré sa na trhu objavujú. Súčasne umožňuje verejne oceniť prácu obalových konštruktérov a dizajnérov pri 

slávnostnom odovzdaní ocenení na obalovom kongrese SYBA. 

INOVÁCIE ZO SÚŤAŽE OBAL ROKU 2016

ŠPECIÁLNE OCENENIE SAVE FOOD 
Organizátor súťaže Syba sa pripojil k iniciatíve World Packaging Organisation a umožnil prihlasovateľom 

obalov do tohto ročníka súťaže OBAL ROKU prihlásiť exponáty aj na špeciálne ocenenie Save Food. 

Dôraz je kladený na inováciu materiálu, technológie či také prevedenie obalu, aby bola dosiahnutá zvýšená 

ochrana výrobku v potravinovom reťazci od krmív až po fi nálne potravinárske produkty pri minimalizácii 

potrebného obalového materiálu. V duchu hesla: „As little as possible, as much as necessary.“ (pozn. red. 

Tak málo, ako je možné, tak veľa, ako je potrebné) boli ocenené:

Kompozitný viacvrstvový laminát „Fénix“ 

(prihlasovateľ ALINVEST Břidličná, a. s.)

Kompozitný materiál Fénix triplex zložený 

z 2 vrstiev hliníkovej fólie, medzi ktorými 

je BOPP fólia. Obal je z vonkajšej strany 

potlačený metódou hĺbkotlače a fi nálnu 

vrstvu tvorí z oboch strán nanesený lak, 

slúžiaci ako ochrana pred interakciou balenej 

potraviny a hliníkovej fólie. Fólia je odolná 

voči pretrhnutiu, takisto sa výborne tvaruje na 

baliacich linkách.

Fľaša HOLBA 0,5l 

(prihlasovateľ 

PMS Přerov a.s.)

Nové fľaše, ktoré nahradili 

pôvodné NRW majú 

špecifi cký tvar hrdla 

(pri plnení minimalizuje 

nežiaduci prístup 

vzduchu do piva) a v 

skle embosované logo. 

Hmotnosti je znížená o 

takmer 14 % - na 320 g. 

Autori konštrukcie sú O-I 

Sales and Distribution 

Czech Republic, s.r.o. a 

autori dizajnu Fiala & Šebek 

Visual Communications a.s.

HOTFILL / COLD FILL Stlačiteľná PET fľaša

(prihlasovateľ Plastipak Slovakia, s. r. o.)

Pre balenie senzitívnych výrobkov rýchlo 

podliehajúcich skaze bez použitia konzervantov 

sa používajú dva spôsoby plnenia. Aseptické 

plnenie za studena a plnenie za horúca. Plnenie 

za horúca do transparentných obalov (PET) 

je v regióne CEE novinkou. Stlačiteľná 450 ml 

PET fľaša prispeje ku skvalitneniu produkcie 

v našom regióne, pretože ponúka výrobcom 

potravín obal vhodný pre plnenie ako za 

studena, tak aj za horúca.

Gouda - balený 

plátkový syr 

(prihlasovateľ 

Chemosvit Folie, a. s.)

Laminát z priehľadných 

fl exibilných fólií určený 

na balenie plátkového 

syra do plytkých 

vaničiek. Obal je možné 

ľahko otvoriť a opäť 

opakovane uzavrieť 

jemným tlakom. Balená 

potravina tak predlžuje dĺžku spotreby. Laminát 

sa skladá z PET fólie a fólie PE s EVOH vrstvou. 

Je skvelou bariérou voči priepustnosti vodných 

pár, kyslíka i aromatických látok.

Prvý K3H vanička s prevlečným viečkom

(prihlasovateľ Greiner Packaging Slušovice, s. r. o.)

Materiál Polypropylén v kombinácii s papierom 

je vhodný pre plne aseptické balenie výrobkov 

s vysokým obsahom tuku. Redukciou 

množstva potrebného plastu sa dosahuje 

zníženie uhlíkovej stopy. Obal umožňuje presné 

uzatváranie vaničky hliníkovým uzáverom 

a následne prevlečným viečkom.

Plastové sudy EcoDRAFT

s vnútorným dvojitým vakom

(prihlasovateľ Cardiff Group NV)

Plastové sudy EcoDRAFT s vnútorným 

dvojitým vakom, ktorý oddeľuje nápoj od 

tlačného plynu. Vak je vyrobený z viacvrstvovej 

fólie, ktorá zaručuje predĺženie trvanlivosti 

nápoja až na 2 roky. Sud je vyrobený 

z recyklovateľného polyetylénu a svojou 

robustnosťou a odolnosťou sa vyrovná 

klasickému nerezovému sudu. Sudy sa 

dodávajú v 2 variantoch: jednorazové a znovu 

použiteľné. Sú vyrábané v rôznych objemoch 

pre všetky druhy nápojov, hlavne sýtených 

a fermentovaných. Autor konštrukcie a dizajnu 

sú Imar Vandebriel, Geert Standaert.

Steaky v balení Cryovac® Darfresh® 

(prihlasovateľ Sealed Air, s. r. o.)

Balenie stejkov z produkcie fi rmy Kostelecké 

Údeniny, a. s. je určené pre horizontálne aj 

zvislé vystavenie v regáloch. Balenie Darfresh® 

využíva špeciálne tvarovateľnú vrchne 

zmraštiteľnou fóliu, ktorá pevne skopíruje tvar 

výrobku bez narušenia jeho tvarov. Celistvosť 

zvaru v celej ploche okolo výrobku chráni 

proti strate vákua, avšak udržuje balenie ľahko 

otvárateľné pre zákazníka.
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Ak chce fi rma ušetriť, musí byť efektívna. Nielen vo výrobe, ale aj v logistike. Cieľom 

je robiť veci rýchlo a výhodne. „Energetická efektívnosť do veľkej miery rozhoduje o 

tom, či v logistike na konci dňa skončíte v čiernych alebo červených číslach,“ hovorí 

Miroslav Vajda, obchodný riaditeľ spoločnosti Jungheinrich na Slovensku, ktorá je 

dodávateľom komplexných riešení internej logistiky a skladového hospodárstva.

LEPŠIE ZNAMENÁ 
EFEKTÍVNEJŠIE

VIAC UROBIA, VIAC UŠETRIA

Čim viac techniky vo svojich skladoch spoločnosť 

využíva, tým viac dokáže ušetriť jej obnovou. 

Náklady na energiu totiž bežne tvoria až štvrtinu 

z celkových nákladov spojených s vlastníctvom 

vozíka počas doby jeho životnosti. „Logicky 

je potom návratnosť investícií pri trojzmenovej 

prevádzke výrazne rýchlejšia, ako keď je technika 

vyťažená iba niekoľko hodín denne,“ hovorí M. 

Vajda.

Aby bolo na sto percent jasné, či sa investícia 

oplatí, robí spoločnosť Jungheinrich presné 

prepočty návratnosti investície priamo pre 

podmienky konkrétnej fi rmy pre svojich zákazníkov 

bezplatne.

Rozvážni manažéri sa pri výbere manipulačnej 

techniky pozerajú nielen na vstupné náklady, 

ale aj na náklady počas celého životného cyklu. 

„Po dobre urobenom audite a správne zvolenej 

technike nie je nič nezvyčajné, ak sa zvýšená 

investícia do nových vozíkov vráti už v priebehu 

prvého alebo druhého roku prevádzky,“ hovorí 

M. Vajda. Dôležité však je, aby sa energetický 

audit urobil poriadne. Teda nielen porovnaním 

vozíkov, ale napríklad aj nabíjacej techniky alebo 

prehodnotením zvolených skladovacích kapacít.

JUNGHEINRICH NA ŠPICI

Nemecká spoločnosť Jungheinrich patrí v oblasti 

energetickej efektivity medzi prémiové značky. 

Každé z jej nových zariadení je v čase uvedenia 

na trh efektívnejšie ako jeho priami konkurenti 

a jednoznačne musí mať najnižšiu spotrebu vo 

svojej kategórii. „Systémové alebo vychystávacie 

vozíky Jungheinrichu, ktoré sme na trh uviedli 

v tomto roku, majú iba polovičnú spotrebu 

v porovnaní s rovnakými vozíkmi strednej 

triedy,“ hovorí M. Vajda. Ak by sa táto technika 

porovnávala s najlacnejšími vozíkmi na trhu, bol by 

rozdiel ešte oveľa väčší.

Efektivita neovplyvňuje iba náklady na energie. Ak 

vie vozík dlhodobo pracovať efektívne, nepotrebuje 

fi rma taký počet vozíkov ako v minulosti. 

Jungheinrich napríklad pri vybraných typoch 

vozíkov garantuje, že zariadenie bude schopné 

pracovať na jedno nabitie dve celé pracovné 

zmeny. „Ak by sa nám nepodarilo tento náš 

záväzok dodržať, tak sme povinní fi rme poskytnúť 

druhú batériu zadarmo,“ zdôrazňuje M. Vajda.

EFEKTÍVNY NEZNAMENÁ SLABÝ

To, že nové vozíky sú efektívne, nesmie ísť na 

úkor výkonu. „Prakticky všetky nové stroje, ktoré 

Jungheinrich prináša na trh, majú rovnaký alebo 

lepší výkon pri nižších nákladoch,“ zdôrazňuje M. 

Vajda. Tento trend bude pokračovať aj naďalej 

zapojením nových technológií, ktoré sa dnes 

používajú hlavne v automobilovom priemysle. 

Ďalším faktorom, ktorý fi rmy pri investíciách 

do efektivity výrazne zohľadňujú, je ekologické 

hľadisko celej investície.

Prejavuje sa aj v tom, že čoraz viac fi riem mení 

svoje vozíky so spaľovacím motorom za elektrické. 

A to aj napriek tomu, že efektivita sa výrazne 

zlepšuje i pri vozíkoch so spaľovacím motorom.

p
ti



48

PRODUCT

Nový Hyundai Santa Fe je zdokonalený od začiatku až dokonca. Každý 

detail nového Santa Fe prispieva k celkovému dojmu kvality a kultivovanosti. 

Komfort z jazdy vytvára všetko, čo môžete vidieť, vnímať a cítiť.

ZUŠĽACHTENÝ 
V KAŽDOM DETAILE

S DÔRAZOM NA DIZAJN

Dizajn Santa Fe je defi novaný výraznými tvarmi 

a kontúrami pri atraktívnych, harmonických 

proporciách. Spodnú časť zadného nárazníka 

chráni robustne tvarovaný zadný ochranný 

štít. Lichobežníkový prierez dvojitej koncovky 

výfuku dodáva zadnej časti Santa Fe športový 

vizuálny akcent. Robustné lišty chránia prahy 

dverí pred poškriabaním a znečistením. Čo sa 

týka interiérových dizajnových „vychytávok“, 

zaujímavou je stropná konzola, ktorá okrem svetiel 

na čítanie a schránky na slnečné okuliare obsahuje 

aj ovládacie prvky panoramatického strešného 

okna a elektricky ovládaných dverí batožinového 

priestoru. Dizajn však nie len o vizuálnom vneme, 

ale celkovej užívateľskej prívetivosti. Napríklad 

funkcia AUTO-UP, ktorá umožňuje zatvoriť okná 

jedným dotykom. Bezpečnostný systém proti 

privretiu automaticky otvorí okná, ak pri zatváraní 

narazia na prekážku.

ŠPIČKOVÉ JAZDNÉ VLASTNOSTI

Všetky motory, ktoré sú k dispozícii v novom Santa 

Fe, boli špeciálne vyladené z hľadiska výkonu 

a spotreby paliva na jazdné podmienky v Európe. 

Naftový motor 2.2 CRDi prepĺňaný turbodúchadlom 

s variabilnou geometriou VGT dosahuje maximálny 

výkon 147 kW (200 k) pri otáčkach 3 800 min-1 

a maximálny krútiaci moment 440 Nm v pásme 

otáčok 1 750 ~ 2 750 min-1. Komfort a bezpečnosť 

jazdy pomáhajú zvyšovať aj novo konštruovaná 

predná náprava s tlmičovými vzperami McPherson, 

ktorá zabezpečuje vysokú stabilitu a ovládateľnosť 

pri akcelerácii a brzdení. Ďalej je to systém 

ATCC, ktorý prenesením krútiaceho momentu 

na kolesá s lepšou adhéziou zlepšuje jazdné 

vlastnosti v zákrutách. Ak je to potrebné, systém 

primerane pribrzdí vnútorné zadné koleso. Spolu 

s elektronickým stabilizačným systémom ESC 

zvyšuje agilitu a stabilitu v zákrute.

Po zastavení vášho Santa Fe v hustej 

premávke adaptívny tempomat automaticky 

opätovne rozbehne vozidlo v momente, keď 

sa pohnú vozidlá pred vami. Manévrovanie 

v obmedzenom priestore uľahčuje sústava 

štyroch kamier, ktoré poskytujú obraz 

bezprostredného okolia vozidla v okruhu 360°.

MODERNÝ HIGH -END INTERIÉR

Interiér nového Santa Fe vytvára elegantná 

kombinácia kvalitnej kože, látky a plastových 

materiálov soft -touch. Prostredie high -end je 

okamžite evidentné bez ohľadu na zvolenú verziu 

zhotovenia interiéru. Napríklad najmodernejší 

navigačný systém kombinuje farebný dotykový 

monitor TFT s uhlopriečkou 20,3 cm (8“) s príjmom 

digitálneho rádia DAB. Desať reproduktorov, 

celkový výkon 630 W a systém priestorového 

ozvučenia QuantumLogic Surround (QLS) vytvoria 

v celej kabíne kvalitné priestorové ozvučenie. Keď 

je v kabíne elektronický kľúč Smart key, motor sa 

dá naštartovať a vypnúť tlačidlom Engine start/

stop. Ak systém vozidla zaregistruje kondenzáciu 

vody na vnútornej strane čelného skla, automaticky 

aktivuje klimatizáciu na obnovenie a udržiavanie 

výhľadu vodiča.
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„Dizajn Santa Fe je defi novaný 
výraznými tvarmi a kontúrami pri 
harmonických proporciách.“
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Nina Schautová

ROZHODOVÁNÍ A INTUICE

Rozhodovanie je kľúčový psychologický proces. 

Rozhodujeme sa každý deň a na našich rozhodnutiach závisí 

náš osud. Pritom dobre sa rozhodovať nás vlastne nikto 

naozaj neučí a mnohí z nás sa dokonca domnievajú, že sa 

dobre rozhodovať nevieme, že sme nerozhodní alebo pri 

svojom rozhodovaní príliš iracionálni. Kniha podáva vedecky 

dobre ukotvený a súčasne zrozumiteľný prehľad aktuálnych 

psychologických poznatkov o rozhodovaní. Revitalizuje 

intuíciu ako v mnohých ohľadoch efektívnu rozhodovaciu 

stratégiu. 

Ken Segall  

MYSLETE JEDNODUŠE   - JAK 
CHYTŘÍ PORÁŽÍ KOMPLIKOVANOST  

Nechajte sa inšpirovať lídrami, ktorí to už urobili. Ako 

zaujať zákazníkov, keď konkurencia robí to isté čo 

vy? Vedieť ako na to je otázkou života a smrti značky! 

A pritom je to tak jednoduché! Rešpektovaný autor 

ukazuje ako fi rmy zjednodušujú svoju cestu k úspechu 

a poskytuje reálne príklady, ktoré môžu inšpirovať 

ostatných, aby urobili to isté - mysleli jednoducho. 

Autor destiluje fi lozofi u a metódy všetkých týchto 

úspešných fi riem do deviatich užitočných kapitol.

PORTÁL, S. R. O.
Klapkova 2, 182 00 Praha 8, Tel.: 00420 283 028 502, www.portal.cz 

ALBATROS MEDIA SLOVAKIA, S.R.O. – BIZBOOKS
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, Tel.: +421 (0) 244 452 048, www.albatrosmedia.sk

JAN MELVIL PUBLISHING, S.R.O. 
Roubalova 3, 602 00 Brno, Česká republika, www.melvil.cz

Rick Hanson

STAČÍ JEN MÁLO - 52 ZPŮSOBŮ, 
JAK ROZVÍJET KLID MYSLI POMOCÍ 
NEUROPSYCHOLOGIE

Autor ako neuropsychológ vychádza z výskumy 

podloženého zistením, že aj malé úlohy, ktoré svojmu 

mozgu dáme, môžu v dlhodobom meradle viesť k veľkým 

zmenám. Preto ponúka práve 52 cvičení; jednou 

z možností je vyhradiť na každej z nich jeden týždeň 

a svoju myseľ cvičiť po celý rok. Väčšinu cvikov možno 

vykonávať kedykoľvek, kdekoľvek a len v mysli. Kniha, 

v ktorej autor spája svoj záujem o vedu a meditáciu, 

obsahuje tiež mnoho poznatkov z neurovied.

Maxwell McCombs

AGENDA SETTING   

Kniha predstavuje jeden zo základných konceptov 

súčasných mediálnych štúdií, ktorý nadväzuje na 

myšlienky klasika mediálnych teórií W. Lippmana. 

Moc médií a jej účinky na publikum sa odvíjajú 

predovšetkým od toho, aké témy vo svojej agende 

vyberajú ako ústredné a akú mienku si o nich vytvára 

verejnosť. Autor je zakladateľom teórií týkajúcich 

sa konceptu agenda setting. Sumarizuje stovky 

mediálnych výskumov na túto tému a kritickým 

spôsobom sa zaoberá pramene a dopadom médiami 

nastoľovanej agendy. 

Cena: 12,93 €

Cena: 15,49 €

Cena: 13,58 €

Cena: 15,24 €

David Allen

MÍT VŠE HOTOVO 2 - UMĚNÍ 
PRODUKTIVITY BEZ STRESU - 
DRUHÉ, AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ

Táto kniha je úplne iná, než všetky ostatné knihy 

o produktivite. Prvýkrát vyšla pred pätnástimi rokmi 

a za tú dobu sa stala fenoménom. O jej kvalite 

svedčia 3 milióny predaných výtlačkov vo viac ako 30 

jazykoch. Nové vydanie zúročuje autorove 15-ročné 

skúsenosti: je rozšírené o 150 strán a kompletne 

prepracované. Podľa časopisu TIME je zo všetkých 

kníh o osobnom rozvoji a efektivite práve táto 

jednoznačne najlepšou knihou desaťročia.

Cena: 18,15 €

Cal Newport

HLUBOKÁ PRÁCE - PRAVIDLA 
PRO SOUSTŘEDĚNÝ ÚSPĚCH 
V ROZTĚKANÉM SVĚTĚ

V dnešnej dobe neustále on -line dostupnosti 

väčšina ľudí stratila schopnosť ponoriť sa hlboko 

do práce. Nevieme sa sústrediť bez rozptyľovania 

na kognitívne náročné úlohy. Hlboká práca vám 

umožní rýchlo pochopiť zložité koncepty a vytvárať 

lepšie výstupy v kratšom čase. Z knihy sa 

dozviete, že pestovanie zvyku hlboko pracovať má 

výhody takmer v akejkoľvek profesii. Potom autor 

prichádza s prepracovaným tréningovým plánom 

v podobe štyroch pravidiel.

Cena: 13,60 €
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najvyššia kvalitaDombrovská Michaela

POŘÁDEK NEJEN V HLAVĚ - 28 DNÍ 
PRO JEDNODUŠŠÍ ŽIVOT

Vydajte sa na štvortýždňovú očistu nielen vášho tela, ale 

aj vzťahov, priestoru okolo seba aj vašej mysle. Vďaka 

tejto knihe sa naučíte sústrediť sa v živote na to dobré 

a obohacujúce, zbavovať sa zbytočného balastu, starať sa 

o to, čo je podstatné, a vážiť si dobrých vzťahov aj okamihov. 

Očista vám prinesie pocit slobody, príliv novej energie, 

nápadov a objavov. Oddýchnete si od neporiadku okolo 

seba a v sebe. Kniha je inšpirovaná pozitívnou psychológiou 

a prestúpená minimalizmom.

Cantwell Marianne 

VYDĚLÁVEJTE NA TOM, CO VÁS 
BAVÍ, A ŽIJTE PODLE SVÉHO

V tejto knihe vás čaká vtipný, energický a úprimný 

návod, ako si vytvoriť vytúžený životný štýl a 

zabezpečiť si slušný príjem z niečoho, čo vás baví a čo 

si budete robiť po svojom. Kniha je plná inšpiratívnych 

príkladov, nápadov i praktických krokov, ktoré vám 

umožnia robiť v živote to, čo skutočne chcete. Pred 

niekoľkými rokmi bolo zarábanie bez obvyklej práce 

nedosiahnuteľným snom pre pár šťastlivcov, ale dnes 

je všetko inak.

Johanna Basford  

MAGICKÁ DŽUNGĽA  - 
ATRAMENTOVÉ DOBRODRUŽSTVO 
A KNIHA MAĽOVANIEK

Od autorky svetových bestsellerov Stratený oceán, 

Tajomná záhrada a Začarovaný les, ktorých sa 

po celom svete predalo viac ako 20 miliónov 

maľovaniek. Nádherná a nezvyčajná maľovanka 

pre dospelých, ktorá vás zavedie na dobrodružnú 

výpravu do džungle. Nasledujte majsterku 

maľovaniek Johannu Basfordovú po atramentovej 

ceste Magickou džungľou a objavte zabudnutý 

svet fl óry a fauny, ktorý čaká len na to, aby ste ho 

oživili.

G R A D A SLOVAKIA S.R.O.
Moskovská 29, 811 08 Bratislava, Tel. 00421 2 55645189, www.grada.sk

VYDAVATEĽSTVO TATRAN
Klariská 16, 815 82 Bratislava, Tel:    +421 2 5443 5849, www.slovtatran.sk

PREMEDIA GROUP S.R.O.
Topolčianska 25, 851 05 Bratislava, Tel. +421 948 866 627, www.premedia.sk

Löhken Sylvia

SÍLA INTROVERTŮ - JAK USPĚT 
VE SVĚTĚ, KTERÝ PŘEJE 
EXTROVERTŮM

Kniha sa zaoberá vnímavou polovicou ľudí – introvertmi 

- so všetkými ich silnými stránkami a bariérami 

v komunikácii s druhými i sebou samými. Táto jedinečná 

publikácia je vhodná pre všetkých introvertov, ktorí vďaka 

nej pochopia samy seba. Dozvedia sa, ako skvelé sú 

ich silné stránky a prednosti, ako napríklad vytrvalosť, 

schopnosť počúvať alebo analytické myslenie. Získajú 

preverené stratégie a praktické tipy, ako riešiť prekážky 

vyplývajúce z ich introvertný povahy.

Sohst Kathrin

CITLIVOST JAKO VÝHODA -  JAK 
PROMĚNIT SVOU CITLIVOST V 
SÍLU

Svojimi zmyslami, teda zrakom, čuchom, chuťou, 

sluchom a hmatom, neustále prijímame veľa 

informácií. Takmer štvrtina ľudí vníma vonkajšie aj 

vnútorné podnety intenzívnejšie, sú nadpriemerne 

citliví a často si už od detstva pripadajú „iní“.  Autorka 

krok za krokom odhaľuje jedinečný vzorec, s ktorým 

premeníte svoju citlivosť na silu, a ponúka senzitívnym 

ľuďom konkrétne „posilňovače“ a psychologické 

metódy ako napr. meditácia všímavosti.

Matt Haig  

PREČO ZOSTAŤ NAŽIVE   

Kniha Prečo zostať nažive rozpráva o tom, 

ako využiť náš pozemský čas. Najmä ak trpíte 

depresiami či úzkosťami a prichádzajú vám 

na um myšlienky o samovražde. Matt Haig 

sa ešte ako dvadsiatnik ocitol na pokraji 

útesu s myšlienkou, že by mal skočiť. Kniha 

je rozprávaním o tom, prečo to neurobil, ako 

sa dostal z problémov. Je to prekvapujúco 

optimistické a miestami aj zábavné skúmanie 

toho, ako lepšie žiť, viac milovať, rozumieť 

knihám aj sebe a tešiť sa na ďalší deň.

Cena: 8,36 €

Cena: 12,56 €

Cena: 13,90 €

Cena: 12,56 €

Cena: 14,66 €

Cena: 11,95 €A
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www.kaufl and.skVýsledok prieskumu QUDAL, ktorý v máji a v júli 2016 
na Slovensku uskutočnila švajčiarska organizácia Icertias.

Č. 1 v oblasti Kvality
Kategória: 

Oddelenie lahôdok 
v Supermarkete

Č. 1 v oblasti Kvality
Kategória: 

Oddelenie kozmetiky 
v Supermarkete

Č. 1 v oblasti Kvality
Kategória: 

Oddelenie chovateľských potrieb 
v Supermarkete

Č. 1 v oblasti Kvality
Kategória: 

Oddelenie mäsa 
v Supermarkete

Č. 1 v oblasti Kvality
Private label: 

Čerstvé balené mäso

Č. 1 v oblasti Kvality
Kategória: 

Oddelenie čerstvého ovocia a zeleniny 
v Supermarkete

v kauflande!

Ďakujeme
za dôveru.

najvyššianajvyššia kvalitakvalita

(kp)



MIMORIADNE VÝHODNÉ CENY
UŽ OD

2.390 €

Prepravte ťažký náklad bezpečnejšie  
a ľahšie, ako kedykoľvek predtým.

Prekládka a zakladanie paliet môžu byť ešte

jednoduchšie a efektívnejšie! To všetko vďaka novým  

elektrickým ručne vedeným vozíkom od spoločnosti  

Jungheinrich. Modely EJE M13 / M15 alebo EJC M10  

s mono alebo duplex zdvíhacím zariadením môžete  

mať teraz za mimoriadne výhodné uvádzacie ceny.

Máte otázky? Zavolajte nám!
02/4920 5822

Viac informácií o nových elektrických ručne vedených 

vozíkoch nájdete na stránke:

www.jungheinrich.sk/zamestnanecmesiaca

Nové elektrické 
ručne vedené vozíky 
od spoločnosti Jungheinrich.
rrrrruuuuččnnee vvedené vozíkyy 
oooooddddd ssssppppoooolllooočččnnnooosssstttii JJuunnggghhheeiinnrriicchh..

Váš zamestnanec
mesiaca

(kp)


