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Vždy sa snažím vnímať súvislosti, presahy, korelácie 

medzi prezentovanými informáciami na rôznych 

podujatiach. Toho roku vidím minimálne jeden 

spoločný menovateľ. Je ním nastavenie mysle, 

alebo v origináli mindset. Napríklad inovácie vo 

fi rmách sa najčastejšie odvíjajú od progresívneho 

nastavenia mysle manažmentu. Smart city, nie je ani 

tak o chytrých mestách alebo chytrých riešeniach, 

ako o uvedomelých obyvateľoch. Nepredstavujem 

si, že sa náhle zmení nazeranie na problémy 

retailu v masovom meradle, ale mohol by nastať 

aspoň čiastočný mentálny posun. Veď už i také 

konzervatívne sektory, ako urbanizmus či energetika 

pracujú bežne so „smart“ riešeniami (smart city, 

smart grid). Spojenie „smart retail“ u nás ešte 

nezľudovelo. 

Tip šéfredaktora

Ing. Juraj Púchlo
šéfredaktor IN STORE Slovakia



4

MARKETING MIX

Poznáme mená troch výhercov predplatiteľskej súťaže

Darček od spoločnosti Mecom vyhrávajú: 

Mgr. Michal Raffay, Eva Šoucová a Ing. Attila Tóth.

Srdečne gratulujeme!

Predplatné si môžte objedanť na e-mailovej adrese: distribucia@instoreslovakia.sk.

Cena piatich čísel je 17 € (bez DPH) a desiatich čísel 34 € (bez DPH)
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Rímske zmluvy dali Európe šancu, nesmieme ju zahodiť 28
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Alternatívne produkty oslovujú mladých 36

Pekárenské BIO, a ďalšie novinky z dielne MINIT 38
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PRESENT

Poslanci schválili novelu Zákonníka práce, 

ktorá rozširuje zákaz maloobchodného 

predaja na ďalších 12 dní - sviatkov. 

Doteraz to bolo 3,5 dňa. Zmeny sa nedotknú 

živnostníkov, čerpacích staníc či hotelov.

 

OC Eperia otvorí už túto jeseň. Sedem mesiacov 

pred otvorením hlási 80 % obsadenosť. Medzi 

avizované značky patria: H&M, C&A, Lindex, 

4 F, Yves Rocher, A3 Sport, Pandorra či klenoty 

Aurum, ďalej New Yorker, CCC SHOES & BAGS, 

101 Drogerie, Tescoma, kaderníctvo Vogue Club, 

Pinky Club, Bepon, PLANEO Elektro, Koh -i-Noor, 

Fortuna a ďalšie.

 

Portál DajmeJedlo.sk sa spojil s portálom 

Bistro.sk, ktorý je jednotkou v oblasti online 

objednávania jedla v SR, keďže zahŕňa viac 

ako 500 reštaurácií po celom Slovensku. 

Avizované rozšírenie centra Designer Outlet 

Parndorf je otvorené. Pribudlo 15 predajní 

na ploche 5 500 m2 a 300 pracovných miest. 

Investícia sa vyšplhala na 50 miliónov eur.

 

Na periférii Nových Zámkov do dvoch 

rokov vyrastie Obchodné centrum Piritov. 

OC zaberie pozemok s výmerou 27 000 m2, 

pričom prenajímateľná plocha bude 9000 m2. 

Parkovanie bude pre 230 áut. Developerom je 

bratislavská spoločnosť Primum.

 

Spišský Korzár informoval, že v Levoči začali 

s výstavbou obchodného centra, ktoré bude tvoriť 9 

samostatných obchodných prevádzok. Investorom 

je spoločnosť Europrojekt Delta 4 Sk z Košíc.

 

Mastercard predstavila platobnú kartu so 

zabudovanou technológiou overenia odtlačkov 

prstov. Nová generácia biometrických kariet 

umožňuje bezpečné a okamžité preukázanie 

totožnosti držiteľa karty. Skúšobná prevádzka 

prebehla v Juhoafrickej republike v reťazci 

supermarketov Pick n Pay a v banke Absa 

Bank.

 

Tesco predalo Obchodný dom v Nitre, podobne 

ako v Žiline spoločnosti Mirage Shopping Center, 

ktorá údajne plánuje prestavať celú oblasť. Tesco 

chce naďalej pokračovať v prevádzke obchodu. 

Budova OD má plochu15 559 m2.

FLASH NEWS
MALÉ CHUTNÉ YEME OTVORILO 
NA BÚDKOVEJ

Druhý obchod Yeme ponúka asi 4000 

položiek. Predajňa má vlastnú pekáreň 

(prevádzkovateľ využil zázemie po bývalej 

reštaurácii). Novinkou sú recepty na čerstvé 

sendviče a šaláty, ktoré pre Yeme pripravuje 

Michal Kordoš, ktorý získal svoje skúsenosti 

pri varení v svetoznámej Nome a dnes 

pôsobí pod vlastnou značkou Foodman. Pre 

deti je tu detský kútik, prebaľovací pult aj 

detské peniaze. Celková plocha je 450 m2, 

z toho 250 m2 tvorí predajňa. Pracuje tu 27 

zamestnancov a pre zákazníkov je k dispozícii 

14 parkovacích miest.

Zdroj: Yeme.sk

SPOLOČNOSŤ NOWY STYL 
GROUP PREDSTAVUJE PRVÚ 
INTELIGENTNÚ STOLIČKU

Stolička Navigo Smart je prvým produktom 

v rámci riešení pre inteligentné kancelárie, 

rozšírená o platformu pre internet vecí. Pomocou 

zabudovaného senzoru pomáha optimalizovať 

ergonómiu pracoviska a prináša nové a zaujímavé 

možnosti ako zlepšiť pohodu zamestnancov, 

zvýšiť produktivitu a znížiť choroby súvisiace 

s prácou. Inteligentnú stoličku Navigo si môžete 

vyskúšať v showroome spoločnosti Nowy Styl 

Group na Račianskej 153 v Bratislave.

Zdroj:  Nowystylgroup.com

HRAVOSŤ V ŠATNÍKU 

Prací prípravok Surf Fruity Fiesta vnesie do šatníka 

veselosť a optimizmus. Farebnú bielizeň zanechá 

žiarivo čistú s dlhotrvajúcou vôňou a sviežosťou. 

Nová vôňa je k dispozícii v troch variantoch ako 

tekutý prací prípravok, prášok na pranie a gélové 

kapsuly na pranie. 

Zdroj: Unilever.sk

KONICA MINOLTA PREDSTAVILA 
WORKPLACE HUB

Konica Minolta predstavila víziu pracoviska 

budúcnosti. Workplace Hub spája komplexnú 

správu IT služieb do jedného miesta. Integruje 

širokú paletu nástrojov, služieb a zariadení do 

jedného funkčného celku s cieľom ponúknuť 

moderným fi rmám v jednom zariadení všetko 

potrebné pre ich efektívnu správu. Je to 

centrum, ktoré zjednodušuje, zefektívňuje IT 

štruktúru fi rmy a poskytuje služby pri znížení 

celkových nákladov. Užívateľ má dispozícii 

centrálny panel, ktorý ponúka obsiahly náhľad 

na využívanie IT v rámci celého podniku, čo 

umožňuje jednoduchú správu a optimalizáciu 

fi remných systémov. Keďže dokáže poskytovať 

dátové analýzy v reálnom čase, fi rma si dokáže 

spravovať svoju IT infraštruktúru súbežne 

s meniacimi sa obchodnými potrebami.

Zdroj: Workplacehub.konicaminolta.com
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BILLA ponúkne svojim zákazníkom 

možnosť bezplatného dobitia 

elektromobilov na špeciálne vyhradených 

elektrostaniciach. V blízkej budúcnosti 

spoločnosť plánuje vybudovať nabíjacie 

stanice aj v ďalších slovenských 

mestách.

Medzinárodný prieskum agentúry 

Coleman Parkes Research odhalil 

dáta zamerané na pracovné prostredie 

a návyky zamestnancov. V SR a ČR 

odpovedalo 500 respondentov. 

Vyše 80% opýtaných zamestnancov 

v SR používa tlačiareň každý deň 

a 51% zamestnancov už niekedy 

našlo dokument s utajovanými alebo 

citlivými informáciami zabudnutý 

v tlačiarni. Slováci vytlačia priemerne 

až 31 strán.

Držiteľom titulu EY Podnikateľ roka 

2016 Slovenskej republiky sa stal Jozef 

Klein a spoločnosť Asseco Central 

Europe, a. s.

IKEA pokračuje v stratégii Home 

Smart, ktorá začala v roku 2015 

uvedením výrobkov na bezdrôtové 

nabíjanie mobilných telefónov. Do jej 

sortimentu inteligentného osvetlenia 

postupne pribudne napríklad 

bezdrôtové stmievače, senzor 

pohybu, brána pre pripojenie a vlastná 

aplikácia, ktorá ovláda osvetlenie.

Väčší priestor v maloobchodných 

predajniach pre regionálnych výrobcov 

potravín. To je výsledok rokovaní medzi 

Ministerstvom pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR (MPRV) 

a obchodným reťazcom Kaufland.

Veľkoobchod pre podnikateľov METRO 

sa pripojil k Aliancii pre mladých. Tá 

už tretí rok podporuje zamestnávanie 

a zamestnateľnosť mladých ľudí. 

Medzi jej záväzky patrí podpora 

získavania pracovných skúseností 

či bezplatný kariérový workshop pre 

mladých do 30 rokov. V SR má teraz 

aliancia 22 členov, jej zakladajúcim 

partnerom je spoločnosť Nestlé.

FLASH NEWS
APRÍLOVÉ NOVINKY V DM 
DROGERIE MARKT

Do portfólia kozmetiky pribudnú: alverde Beauty 

& Fruity micelárna voda (200 ml, 2,89 €), Balea 

sprej na vlasy s trblietkami (100 ml, 1,99 €), 

Balea Med krém na ruky s pH 5,5 (100 ml, 

1,59 €), Balea Men šampón na vlasy proti 

lupinám (250 ml, 1,99 €), Balea ošetrujúce 

mlieko (200 ml, 3,99 €), Balea Professional 

sprej pre objem a krásu vlasov (150 ml, 2,99 €) 

a Balea sprchovací gél „Bahamas Dream“ 

(300 ml, 0,99 €). Sortiment potravín rozšírili: 

dmBio Natur špaldové krekry (100 g, 1,19 €), 

dmBio špaldové lupienky (200 g, 1,69 €), dmBio 

bulgurový šalát (180 g, 2,39 €).

Zdroj: Dm -drogeriemarkt.sk

TEXTILNÉ 3D MASKY 
DERMACOL: DOKONALÁ PLEŤ 
ZA 10 MINÚT!

Textilné 3D masky Dermacol si zamilujete! Ich 

aplikácia je veľmi jednoduchá a už za 10 minút 

dosiahnete vynikajúce výsledky! Stačí si len 

vybrať, či chcete masku určenú na hydratáciu 

a výživu, hĺbkové čistenie alebo starostlivosť 

proti vráskam. Trojicu noviniek tvoria: 

Textilná 3D hydratačná a vyživujúca maska; 

HYDRATING NOURISHING MASK (15 ml, 

2,69 €), Textilná 3D hĺbkovo čistiaca maska; 

DEEP CLEANSING MASK (15 ml, 2,69 €) 

a Textilná 3D intenzívne liftingová maska; 

INTENSIVE LIFTING MASK (15 ml, 2,69 €).

Zdroj: Dermacol.sk

MECOM GRIL PÁRTY 
POKRAČUJE S NOVINKAMI!

Príchod grilovacej sezóny nám prináša možnosť 

konečne vytiahnuť gril a pripraviť poriadnu mäsovú 

párty! A aby párty stála za to, Mecom prichádza 

aj tento rok s novými gril výrobkami, na ktorých si 

pochutná každý nadšenec grilovania. Ochutnajte 

Miniberner – párok obalený v lahodnej slaninke, 

aj vo verzii so syrom či Tenkú klobásu na gril 

s podielom mäsa 91% v baraňom čreve. Je 

tenšia ako bežné gril klobásky a vhodná okrem 

grilu napríklad aj do hot dogov. Gril taška MIX je 

novinkou sezóny. Ide o nové praktické a väčšie 

balenie obľúbených syrových, bavorských 

a pikantných klobások v balení vhodnom na 

grilovačku s rodinou či priateľmi. Neprehliadnuteľnou 

novinkou je tiež Šunka na gril s podielom mäsa 

90%, ktorú možno priamo grilovať či obohatiť 

marinádou, vhodná je na všetky druhy grilov.

Viac na www.viemecovamchuti.sk
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FLASH NEWS
ALLERGIKA® - KRÉM NA OČNÉ 
VIEČKA

Problém pokožky okolo očí spočíva v tom že je 

tenká, má málo mazových žliaz a preto ľahko 

vysychá, tvoria sa tu šupiny a citlivo reaguje na 

všetko s čím sa stretne. Na trhu je však špičková 

nemecká medicínska kozmetika vyrábaná 

vo farmaceutickej kvalite - ALLERGIKA. Bez 

kompromisov vylúčila zo svojich produktov to, 

čo tam nemá byť a obsahuje len to, čo koži 

pomôže. ALLERGIKA®- krém na očné viečka má 

jedinečnú receptúru a obsahuje o.i. protidráždivý 

komplex štyroch účinných látok, ktorými sú 

glycerín, alantoín, bisabolol a vitamín E. Distribúcia 

je prostredníctvom lekární (15 ml, 19,95 €) 

v praktikom a hygienickom vákuovom dispenzeri.

Zdroj: Allergika.sk

JARNÝ LIFTING PRE VAŠU 
DOMÁCNOSŤ

Jarné upratovanie začína akosi prirodzene praním 

zimných vecí. Veľkým pomocníkom je napríklad 

Perwoll Wool & Silk, ktorý zachová farby, odstráni 

nečistotu a zaručí, že sa jednotlivé vlákna počas 

prania nepoškodia. Po praní použite kvalitný čistič 

práčky, napríklad K2R Washing Machine Cleaner 

3in1, ktorý odstraňuje vodný kameň, zvyšky 

pracieho prostriedku a aviváže a predĺži životnosť 

práčky. Na okná vyskúšajte Clin s novou pištoľou. 

Vďaka nej zasiahnete až o 25% viac povrchu ako 

doteraz. Na toaletu použite čistič, ktorý odstráni 

špinu a vodný kameň vo WC mise - Bref Power 

Aktiv 5v1 WC čistič. Na záver nezabudnite vložiť 

Bref WC guličky. Vyskúšajte napríklad nový biely 

variant Bref Power Aktiv Pure White.

Zdroj: Henkel.sk

ZDRAVÁ TYČINKA STVORENÁ PRE 
DETI

FIT KID je bezlepková tyčinka pre deti, ktorá 

bola vytvorená v spolupráci s odborníkmi na 

detskú výživu. Tyčinka s jedinečnými nutričnými 

parametrami obsahuje vysoký podiel vlákniny, 

aquamínu a vzácne omega 3 a 6 mastné kyseliny 

pochádzajúce z ľanových semienok. Nenájdete 

v nej palmový tuk, je dosladená stéviou a máčaná 

v pravej mliečnej čokoláde. FIT KID ponúka rodičom 

a ich deťom nielen chutnú, ale aj zdravšiu alternatívu 

v porovnaní s ostatnými produktami v kategórii. 

Skvelý produkt na desiatu či výlety prichádza 

v dvoch príchutiach - vanilka a čokoláda. Zamilujú si 

ho nielen deti, ale aj rodičia.

Zdroj: Maxsport.sk

 Valné zhromaždenie Slovenskej 

franchisingovej asociácie zvolilo nové 

predstavenstvo. Novým prezidentom sa stal 

Marián Paták, zakladateľ, spolumajiteľ a CEO 

realitnej siete Directreal. Asociácia má zatiaľ 

30 členov, vznikla v roku 1994.

MPRV SR pokračovalo prostredníctvom 

Štátnej veterinárnej a potravinovej správy 

(ŠVPS SR) v rozsiahlych kontrolách 

brazílskeho mäsa po celom Slovensku. 

Prvé výsledky testov preukázali pochybenia 

u 17 výrobkov z 82 vyšetrených vzoriek.

Tretieho apríla sa uzavrela transakcia, v rámci 

ktorej spoločnosť Asahi kúpila bývalé podniky 

SABMiller v Európe.

 

ShopRoku 2016: Najkvalitnejším e -shopom 

na Slovensku je internetová parfuméria 

Notino.sk. Cenu Heureky, o ktorej 

rozhodovala odborná porota, získal e -shop 

Zoot.sk, absolútnym víťazom sa v Cene 

Kvality stal e -shop Notino.sk (predtým 

Parfums.sk). Cena Popularity bola udelená 

e -shopu Mall.sk.

Shoppie.sk, e -shop s elektronikou, ktorý 

vznikol v roku 2010 a prevádzkoval ho NET 

Sales, s. r. o., dcérska spoločnosť NAY, a. s. 

sa 20. apríla 2017 spojil s materskou 

spoločnosťou NAY.

Wal -Mart od 19. apríla ponúka v e -shope 

zľavu na asi 10 000 položiek za to, že si pri 

objednávke zákazníci zvolia „vyzdvihnutie 

tovaru na predajni“. Takýmto spôsobom 

sa snaží reťazec prilákať ľudí späť do 

kamenných prevádzok.

Americká značka Kiehl´s, ktorá sa fokusuje na 

predaj prémiovej prírodnej kozmetiky, otvorí 

na prelome júna a júla 2017 svoj prvý obchod 

v SR, konkrétne v OC Eurovea v Bratislave.

Server ihned.cz informoval, že e -shop 

MT -nabytok, ktorý prevádzkovala 

bnianska spoločnosť Exiteria, 

skončil. MT -nabytok bol jednotkou na 

slovenskom aj českom trhu s tržbami 

okolo 37 milióna eur.

k
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Euroshop 2017 bol organizačne rozdelený do siedmich dimenzií: POP 

Marketing, Expo & Event Marketing, Retail Technology, Lighting, Visual 

Merchandising, Shop Fitting & Store Design a Food Tech & Energy 

Management. Kľúčovými témami z pohľadu zastúpenia vystavovateľov boli 

digitalizácia, pokročilé technológie, environmentálne udržateľné riešenia 

a nástroje pre analýzu nákupného správania zákazníka. Nazrime spolu 

retrospektívne do siedmych dimenzií...

PRVÁ DIMENZIA:
POP MARKETING

V Düsseldorfe bol i stánok brnenskej spoločnosti 

Authentica (Hala 3), ktorá prezentovala nový 

obchodný koncept Global Retail Partners. 

Authentica, ktorá sa venuje výrobe POS 

médií, in -store dizajnu a dekoráciám výkladov, 

prezentovala návštevníkom jednotlivé ostrovčeky 

venované napr. dekoráciám pre značky Manor či 

Wrangler, luxusným stojanom pre renomované 

kozmetické značky a do expozície bola zahrnutá 

aj celá prezentačná stena Philips.

Stánok HL Display (Hala 3) bol rozdelený na 

časť zameranú na merchandisingové riešenia 

pre retail a na časť určenú pre výrobcov značiek. 

V retailovej časti sa s najväčším ohlasom stretli 

novinky pre efektívnejší merchanidising tovaru 

FacerTM a MultivoTM. V sekcii pre výrobcov 

boli predstavené rôzne riešenia pre zvýraznenie 

značky, komunikáciu noviniek či čelné regálové 

multifunkčné lišty Brandline TM. Celá expozícia 

bola zameraná na správanie zákazníkov v reálnom 

živote. HL Display ukázala novinky, ktoré sú 

súčasťou skladačky riešení pre vytvárania lepšieho 

zážitku z nakupovania.

Partnerstvo ateliéru 30-70 a 3070 Digital už 

dlhodobo vytvára maloobchodné prostredie 

orientované na zákazníka. Integruje fyzické 

aj digitálne prvky a zaručuje kvalitný zážitok. 

Spoločnosť stojí napríklad za dizajnom vlajkových 

predajní Samsung na Slovensku. Firma 3070 

(thirtyseventy) bola súčasťou POPAI Global Village 

v Hale 3.

DRUHÁ DIMENZIA: 
EXPO & EVENT MARKETING

Z odborníkov na organizáciu eventov sa zúčastnili 

Expomont Nitra (Hala 5), ktorá navrhuje a realizuje 

výstavných expozícií po celej Európe a Progress 

Promotion (Hala 5) fullservisová agentúra, ktorá 

poskytuje komplexné služby v oblasti reklamy, 

marketingu a výstavníctva. 

Z Českej republiky výstavníctvo 

reprezentovali BVV Veletrhy Brno 

(Hala 5).

Na spracovaní zákazníckych dát, 

analýze správania zákazníkov 

a vývoji iných analytických nástrojov 

pracuje spoločnosť FaceMedia 

(Hala 4). Firma prezentovala 

teplotné mapy (heat mapy) 

umožňujúce automatizovanú 

analýzu pohybu s jedinečnou 

možnosťou fi ltrovania dát a náhľadov zvlášť 

pre pohlavia, vek a spokojnosť zákazníkov. 

FaceMedia svojou novinkou získala pozornosť 

a záujem svetových retailových reťazcov. Okrem 

toho mala v exhibícii aj aplikácie pre cielené 

zobrazovanie reklám a analytické nástroje 

pre maloobchodné prostredie. Slovenská 

technologická spoločnosť FaceMedia sa od 

roku 2014 zameriava na vývoj a implementáciu 

technológie detekcie tváre a postavy.

TRETIA DIMENZIA:
RETAIL TECHNOLOGY

Analýzu pohlavia, veku a emócií v reálnom 

čase prostredníctvom inteligentného snímača 

obrazu prezentoval aj ďalší slovenský start -up 

Pygmalios (Hala 6). Pygmalios dnes ponúka 

takmer kompletnú analýzu správania zákazníkov 

v kamennej predajni. „Spolu s unikátnou 

analýzou pohybu, monitoringom radov pred 

pokladnicami, monitoringom návštevnosti, 

zaľudnenosti a ďalšími metrikami dokážeme 

v kombinácii s predajnými dátami poskytnúť 

retailerovi ucelený obraz o tom, čo sa deje v jeho 

prevádzkach,“ uviedol pri príležitosti veľtrhu Michal 

Tomčík, spoluzakladateľ a Director of Business 

Development, Pygmalios, s. r. o.

Spoločnosť Mettler Toledo vystavovala v Hale 

6 a medzi kľúčové produkty patrí automatická 

váha Verpacker 880, vlajková loď v portfóliu fi rmy. 

Zariadenie, ktoré je jedným z najkompaktnejších 

vo svojej triede, a je dôsledne navrhnuté pre 

minimalizáciu celkových nákladov na vlastníctvo. 

Ide o úsporná a pritom robustný systém pre 

automatizované váženie, balenie a označovanie 

potravinového tovaru v prípravnej miestnosti. 

V Nemecku je takmer 1,5 milióna ľudí, ktorí sú 

pripútaní na invalidní vozíček. Mettler Toledo 
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predstavilo preto fl exibilné váhy FreshWay 

V s modulárnym dotykovým displejom, ktoré 

hendikepovaným uľahčujú váženie tovaru pri 

nakupovaní.

ŠTVRTÁ DIMENZIA: 
LIGHTING

Pre návštevníkov, ktorí hľadali spôsob, ako 

doslova rozsvietiť svoj retailový biznis, bolo 

na Euroshope 2017 až 200 vystavovateľov 

s osvetlením. Spoločným menovateľom 

vystavovaných riešení boli interaktivita 

a konektivita, modularita a miniaturizácia. Dnes 

už je napríklad zapustené osvetlenie takmer 

neviditeľné. Jediným zástupcom zo Slovenska 

na EuroShop -e bola spoločnosť SLE (Hala 9), 

ktorá odprezentovala inteligentné zrkadlo (Smart 

Mirror), dynamický výklad a riešenie osvetlenia 

pre supermarkety. „Zrkadlo Smart Mirror bolo 

absolútnou novinkou a tešilo sa úspechu aj 

v médiách svetového formátu ako napríklad 

LuxReview,“ uvádza Zuzana Šrámková, Event 

Manager, SLE Smart Lighting Engineering 

a dopĺňa: „Cieľom technológie Smart Mirror je 

premeniť frustrujúce skúšanie odevov v kabínkach 

na zábavu. Prináša lineárne osvetlenie po oboch 

stranách zrkadla, ktoré minimalizuje výskyt 

drsných a nerealistických tieňov, veľmi prirodzene 

odráža farby a tón pleti, zmäkčuje tvary tela 

a tváre. Dobrý vzhľad zákazníka pri pohľade do 

zrkadla preukázateľne zvyšuje obchodníkom 

tržby.“

Philips Lighting predstavila v Hale 9 napríklad 

Philips Maxos fusion nový úsporný systém LED 

osvetlenia pre maloobchodné a priemyselné 

priestory. Ponúka úsporu až 55 % oproti 

konvenčnému osvetleniu. Systém je variabilný, 

svietidlá môžu byť presunuté a zaklapnuté 

v montážnej lište, aby zdôraznili promoakcie 

s akcentovanými bodmi alebo svetlom, ktoré 

vyžaduje dlhé svetelné línie na dosiahnutie vysokej 

rovnomernosti svetla. Prvým obchodom, ktorý 

nainštaluje túto technológiu je hypermarket siete 

Auchan vo francúzskom Saint -Priest.

Zo slovenských vystavovateľov sa zariaďovaniu 

predajní a dizajnom zaoberá tiež slovenská 

fi rma europlac z Topoľčian (Hala 10). Firma 

sa prezentovala vo svojom stánku sloganom 

„EDELHOLZ – mágia pre všetky zmysly“. 

Návštevníci mohli prejsť replikou skutočného 

lesa zloženého s 13 rôznych druhov stromov. 

Ukázali kombináciu high -tech výroby a unikátneho 

materiálu. Na EuroShop -e premiérovo vystavoval 

„objektové parkety“.

PIATA DIMENZIA: 
VISUAL MERCHANDISING

V dobe e -commerce je vizuálny marketing čoraz 

dôležitejší. Emócie, pocity a dobre premyslený 

STOCK SLOVENSKO A BEAM SUNTORY 
VSTÚPILI DO NOVEJ SPOLUPRÁCE  
STOCK Slovensko s.r.o., vstupuje do novej distribučnej spolupráce so 

spoločnosťou Beam Suntory, tretím najväčším výrobcom a dodávateľom 

alkoholických nápojov v prémiovom segmente na svete. 

Vďaka dlhoročným skúsenostiam s budovaním 

distribúcie pre lokálne aj medzinárodné 

značky získala spoločnosť STOCK Slovensko 

dôveru vlastníkov spoločnosti Beam Suntory 

a s účinnosťou od 15.4.2017 prevzala na seba 

zodpovednosť za distribúciu celého portfólia 

tejto spoločnosti na Slovensku. Na slovenskom 

trhu s alkoholickými nápojmi sa zameria na 

budovanie distribúcie pre kľúčové značky 

spoločnosti Beam Suntory, medzi 

ktoré patrí aj pravý a ikonický americký 

bourbon Jim Beam, francúzsky koňak 

Courvoisier, ručne vyrábaná whisky 

Maker’s Mark, škótska single malt whisky 

Laphroaig, írska whisky Connemara, či 

jedinečná japonská whisky Yamazaki.

Roman Pócs, Generálny riaditeľ spoločnosti 

STOCK Slovensko: „Je mi cťou, že môžem byť 

pri zrode našej spolupráce so spoločnosťou 

Beam Suntory na Slovensku. Verím, že ide 

o výbornú príležitosť na rozšírenie nášho 

portfólia o svetové produkty spoločnosti 

Beam Suntory. V prémiových značkách 

vidíme obrovský potenciál, preto sa 

budeme usilovať o dosiahnutie spoločného 

úspechu, z ktorého budú benefi tovať obe 

spoločnosti.“

Spoločnosť STOCK Slovensko je členom 

silnej medzinárodnej Skupiny Stock 

Spirits Group, popredného vlastníka 

a producenta prémiových značkových 

alkoholických nápojov, predávaných 

primárne v strednej a východnej Európe. 

Na slovenskom trhu je spoločnosť 

STOCK Slovensko známa najmä vďaka 

úspešným a obľúbeným značkám 

rodiny Fernet Stock, vodke Amundsen, 

originálnej novinke Golden Ľadová 

z rady Golden, či pravým destilátom 

značky Kosher, vďaka ktorým sa 

radí medzi lídrov na slovenskom trhu 

s alkoholickými nápojmi.
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Wanzl Connect FOTOBODEN

pokračovanie zo str. 9 >>

príbeh sú rozhodujúcimi prvkami vizuálneho 

merchandisingu a na výstavisku bolo mnoho 

inšpirácie pre kamenné prevádzky, ako získať 

pozornosť zákazníka. 

Napríklad riešenie Fotoboden pomohlo na 

podlahe vytvoriť marťanskú krajinu so všetkými 

detailmi ako prach, skaly a krátery. Toto takmer 

umelecké dielo bolo vidieť na spoločnom stánku 

Európskej organizácie pre vizuálny marketing 

a merchandising (VMM) a nemeckej Schule für 

Farbe und Gestaltung (Škola pre farby a dizajn) zo 

Stuttgartu v Hale 11. Podlaha je veľký priestor pre 

komunikáciu, ale používa sa zriedkavo. Fotoboden 

prezentovala fi rma visuals united ag (Hala 10) 

a podlahovú grafi ku s logom veľtrhu inštalovala aj 

do vstupnej haly.

ŠIESTA DIMENZIA: 
SHOP FITTING & STORE DESIGN

Wanzl (Hala 13) predstavil na EuroShop -e Smart 

Trolley. Chytrý nákupný vozík je vybavený RFID 

tagmi a okrem prepravy tovaru poskytuje dôležité 

informácie o zákazníkoch, ako napr. o trasách 

v predajni (nákupná cesta), dĺžke pobytu, 

preferovaných produktoch a realizovanom obrate 

v nákupnom vozíku. Vďaka tomu je možné 

evidovať aj zákazníkov, ktorí k nákupu nevyužívajú 

smartfón. Ešte viac svetla vnesie na predajnú 

plochu kombinácia rôznych dát: vďaka prepojeniu 

s pokladničným systémom možno zisťovať 

mieru konverzie v kampaniach, optimalizovať 

umiestnenie produktov v pokladničnej zóne 

a efektívnejšie plánovať 

nasadenie personálu pre 

špičkovú obsluhu zákazníkov. 

Smart Trolley je súčasťou 

komplexného softvérového 

riešenia Wanzl connect, ktoré 

riadi všetky procesy v predajni 

a zhromažďuje užitočné údaje 

o zákazníkoch. Wanzl connect 

zahŕňa aj moduly Customer 

Connect a Store Manager. Druhý 

spomínaný modul zhromažďuje 

všetky dostupné dáta na jednej 

platforme. Je teda futuristickým 

riadiacim centrom vedúceho 

pobočky (store manažéra). 

Vďaka tomu možno pobočku 

riadiť veľmi jednoducho - 

od prípravy dostatočného 

množstva nákupných vozíkov 

v parkovacom boxe, cez 

zabezpečenie personálu 

na pokladni bez čakania zo 

strany zákazníkov (tzv. queue 

management) až po riadenie 

pokladní a kontrolu vstupných 

zariadení, pekárskych staníc 

alebo dodávateľských systémov, ako sú stroje na 

vratné obaly, chladiace boxy atď. Prostredníctvom 

smartfónu zákazník navyše dostane informáciu 

o aktuálnych ponukách, ktorá ho stimuluje 

k nákupu. S modulom Customer Connect možno 

už v existujúcich retailových aplikáciách upraviť 

funkcie ako nákupný zoznam, personalizované 

ponuky, preferované značky a aktuálne ceny 

podľa zákazníkov a ich životného štýlu.

SIEDMA DIMENZIA: 
FOOD TECH & ENERGY 
MANAGEMENT

Zástupcov zo Slovenska sme mali 

na veľtrhu aj z fi riem Pan -Dur (Hala 

17) a Pastorkalt (Hala 16), ktorých 

riešenia a vyjadrenia sme priniesli 

už v minulom čísle (2/2017). V ich 

prípade platí tvrdenie z perexu, 

že dnes i v budúcnosti retailu 

budú hrať prím environmentálne 

udržateľné vybavenie predajní, 

najmä s nízkou spotrebou energie 

a dlhou životnosťou. Pastorkalt 

v modelovom rade KALIFORNIA 

Q predviedol verziu EcoVision 

s vysokými sklenenými dverami. 

U obslužných vitrín v modelovom 

rade KUBUS pribudla teplá 

vitrína v module 625. Na výstave 

prezentovala aj zaujímavý 

chladiaci ostrov CONV. Viaceré 

trhy už požadujú vitríny so vstavaným agregátom 

s chladivom R290, a tak mohli návštevníci 

v expozícii vidieť aj prístennú vitrínu SARAQ 

s chladivom R290 a aj mraziace/chladiace ostrovy 

VILIAM s rovnakým chladivom.

ebm -papst CZ, s. r. o. z Brna vystavovala v Hale 

15 novinky ESM ventilátory MODBUS s novým 

sériovým rozhraním MODBUS -RTU. Ide o úsporné 

a spoľahlivé chladenie v supermarketoch. Ďalšími 

novinkami sú diagonálny ventilátor K1G250 

a AxiBlade, modulárny systém, ktorý je vhodný 

pre mnohostranné použitie a montážne situácie.

A V CENTRE 
SIEDMYCH DIMENZIÍ JE…

…zákazník. Retail je stále o predaji zákazníkovi. 

Retaileri však dnes už chcú, aby sa zákazník 

počas toho, ako mu odchádzajú peniaze z účtu 

aj usmieval. Chcú ho poznať, aby mu vyšli 

maximálne v ústrety.
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Slovensko je hladné po inováciách v sektore retailu. I tak je možné 

charakterizovať dojem z unikátneho podujatia RETAIL INNOVATIONS 

CONFERENCE. Okrem toho, že bolo vypredané do posledného miesta, 

účastníci pozorne vnímali prednášky a diskusie do podvečerných hodín. 

Atraktívne podujatie RETAIL INNOVATIONS 

CONFERENCE poskytlo počas jedného dňa 

priestor 17 invenčným rečníkom zo Slovenska 

aj zo zahraničia. Kľúčové témy boli dáta v retaili, 

realita kamenného obchodu a vernostné 

programy. „Čo je vlastne inovácia? Niečo zásadne 

nové. Od príchodu diskontu sa na retailovom trhu 

roky nič nové ani revolučné neudialo. Potraviny 

doteraz predávame ako v stredoveku a ponuka 

je generická! Zmena nastáva až s nástupom 

e -commerce a je smutné, že musí prísť do Európy 

Amazon Fresh, aby domácim hráčom ukázal ako 

sa robí on -line food retailing,“ priamo pomenoval 

súčasný stav špičkový odborník Dr. Peter 

Littmann, zakladateľ BRANDINSIDER. Tomáš 

Bél, CEO startupu Anovative spomenul, že sa 

problematika inovácií v retaile je aj v strete dvoch 

kultúr: inovatívnej a konzervatívnej: „Akoby sa 

spájali start -upy a korporátny retail. Musí nastať 

istý mentálny posun a uvedomenie si potreby 

zmeny.“

O nutnosti spájania dvoch svetov hovoril aj 

Marco Maria Pedrazzo, kreatívec z Carlo 

Ratti Associati. Konkrétne o spojení fyzického 

a digitálneho sveta: „Ľudia sú viac interagovať, 

baviť sa, zapájať do nakupovania všetky zmysly 

a zdieľať svoje skúsenosti. Odporúčam skúšať, 

prototypovať, vytvárať scenáre. Prepájate biznis, 

dizajn a technológie. Jediná možnosť ako 

spoľahlivo predpovedať budúcnosť, je vytvoriť 

si ju.“ Práve na predikcie budúceho správania 

zákazník a ovplyvňovania jeho správania upozornil 

Victor Efthimiades, výkonný riaditeľ AXIOM 

Consulting: „Je alarmujúce, že ak obchodník má 

cestu zákazníka na dosah, pod kontrolou, nevie 

potenciál dostatočne zužitkovať. Nerobí nič, 

pokým zákazník nezaplatí, a to je škoda. Prečo 

neponúkajú retaileri niečo navyše už v procese 

nákupu? Prečo nevytvárajú partnerstvá s tými, 

ktorí predávajú súvisiace výrobky a služby?“

Spíkri potvrdili, že technológie budú ovplyvňovať 

retail aj zákaznícke správanie. Retaileri musia 

reagovať rýchlo a natoľko inovatívne, aby ich 

konkurencia nestihla napodobniť.

Jeden z kľúčových spíkrov, ktorý si podujatia pre 

svoje vystúpenia veľmi úzkostlivo vyberá, kreatívny 

riaditeľ a spolumajiteľ spoločností Zaraguza, 

Exponea, Big Name Theory Michal Pastier event 

zhodnotil: „Organizátorom sa podarilo vytvoriť 

výnimočný mix pohľadov a výziev na retail, vďaka 

čomu si návštevníci mohli odniesť oveľa viac ako 

len buzzwords, ktoré sú práve v móde ako to býva 

pri bežných eventoch.“

„Chcem sa organizátorom poďakovať za možnosť 

účasti a prezentácie. Nespomínam si na takto 

výborne zorganizovanú konferenciu, či už 

pohľadu procesov alebo výberu spíkrov, účasti aj 

programu. Klobúk dolu,“ uviedol Daniel Minárik, 

spoločník fi rmy Korner Analytics, s. r. o.

„Nechceme, aby nápad RETAIL INNOVATIONS 

skončil jedným podujatím. Pátrali sme po tom, 

čo obchodníkov najviac zaujíma, čo ďalšie by 

ich inšpirovalo a pomáhalo pri práci. Enormný 

záujem a podpora, ktorú prejavili naši fanúšikovia 

nás posúva ďalej. Radi by sme ponúkli v blízkej 

budúcnosti aj menšie užitočné formáty,“ dodáva 

Tibor Tabery, zakladateľ RETAIL INNOVATIONS. 

„Mimoriadny úspech festivalu nás zaväzuje. 

Tvoríme novú platformu, ktorá má ambíciu spájať 

inovatívnych lídrov v sektore retailu. Sledujte našu 

stránku RETAIL INNOVATIONS a sociálnu sieť,“ 

upozorňuje Martin Kadleček spoluorganizátor 

podujatia.

  

RETAIL INNOVATIONS CONFERENCE sa uskutočnila 11. apríla v 

Grand Hotel River Park, A Luxury Collection Hotel, Bratislava. Ďakujeme 

hlavným partnerom podujatia: U&SLUNO a.s., Diebold Nixdorf, 

Pygmalios, Korner Analytics, s.r.o.. Partnerom: FEEDBACK s.r.o ., Prvá 

stavebná sporiteľňa, a. s. , Poštová banka, a.s., Ryba Žilina, spol. s r.o., 

VISITOR, s.r.o., Kofola a.s., ST. NICOLAUS – trade, a.s., Tauris, innogy 

Slovensko, Kocka s.r.o., Ingenico Group. Mediálnym partnerom: 

Forbes, Retail magazín, TASR, IN STORE Slovakia, PREDPREDAJ.sk.

Retail-Innovations.com Retail Innovations HUB

INOVÁCIE SÚ SEXI

p
ti

Tibor Tabery, zakladateľ RETAIL INNOVATIONS otvára konferenciu.

Daniel Minárik z Korner Analytics, s. r. o. a jeho prednáška Big (problém) Data
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V RETAILE JE STÁLE VEĽA 
BYROKRACIE 
„Mnohí obchodníci sa po revolúcii v roku 1989 nedokázali prispôsobiť meniacim 

sa podmienkam. Trh opustili aj drobní retaileri, ktorých zasiahli zmeny vyvolané 

príchodom veľkých sietí. Dnes je slovenský retail na európskej úrovni, ale stále 

ho ovplyvňuje veľa byrokracie. Do budúcnosti sa nezaobíde bez širšej odbornej 

diskusie a edukácie spotrebiteľa,“ spomína v rozhovore pre IN STORE Slovakia 

prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu a generálny riaditeľ spoločnosti 

KON - RAD spol. s r.o. Ing. Pavol Konštiak, CSc.

V obchode sa pohybujete od školských čias, 

podnikáte od roku 1990, pričom od mája roku 

1999 ste prezidentom ZOCR. Aké míľniky 

považujete za uplynulých takmer 27 rokov 

v biznise za významné pre Vás a pre obchod?

Celý život pracujem v obchode s potravinami 

a pamätám si ako štátny, tak aj družstevný 

obchod za socializmu, ktorý pracoval v rovnakých 

reláciách nedostatkovosti tovaru. Ľudia čakali 

v rade nevediac, na čo vlastne čakajú. Významným 

míľnikom bol revolučný rok 1989. Bol obrovský 

hlad po akýchkoľvek tovaroch zo zahraničia. Až 

taký, že obyčajné igelitové tašky sa predávali na 

Miletičovej ulici za vtedy veľký peniaz, za desať 

korún. Ja som svoj prvý obchod zrealizoval 

koncom roka 1990. Na základe bankovej garancie 

mi rakúska fi rma dodala nápoje Radlberger.

Privatizácia sa pomaly rozbehla, no podnikateľské 

prostredie bolo komplikované aj vďaka rôznym 

opatreniam rôznych vlád. Spomínam si, keď 

boli dane 42 %, v bankách sa platil 24-26 % 

úrok, bola vysoká infl ácia, v obchode chýbala 

serióznosť a skúsenosti. Nie každý, kto vtedy 

v obchode pôsobil, sa dokázal prispôsobiť novým 

podmienkam. Riadiac sa okrídleným heslom 

„jesť sa bude stále“, vznikli tisíce „garážových“ 

veľkoobchodníkov s potravinami. Našťastie 95 % 

z nich už dnes neexistuje.

Ďalší míľnik vo vnútornom obchode nastal 

s príchodom zahraničných reťazcov, najmä 

hypermarketov. Negatívnym dôsledkom však bola 

ekonomická likvidácia domácich obchodníkov. 

V súčasnosti až 80 % maloobchodného obratu 

tvoria veľké, najmä zahraničné siete a drobný malý 

nezávislý obchod zanikol a zaniká. V roku 1999 

vznikol Zväz obchodu a cestovného ruchu (ZOCR) 

zlúčením troch profesijných zväzov - Asociácie 

obchodu SR (AVODIS), Zväzu podnikateľov 

a zamestnávateľov v zahraničnom obchode SR 

a Zväzu zamestnávateľov obchodu a cestovného 

ruchu SR. V súčasnosti sa ZOCR viac zaoberá 

retailom než cestovným ruchom a je možné, že 

valné zhromaždenie koncom mája 2017 schváli 

zmenu stanov a zmenu svojho názvu.

Určite ste zažili aj rôzne humorné situácie 

resp. situácie, na ktoré dnes už spomínate 

s úsmevom?

Spomínam si, že keď som priviezol prvé kamióny 

Radlbergeru, tak moji odberatelia, vtedy štátny 

podnik Zdroj, vôbec nechápali ako môžem doviezť 

tovar zo zahraničia, že sa preclieva priamo na 

hranici. Komické bolo i to, keď si šofér pomýlil 

adresu odberateľa so sídlom fi rmy, priviezol mi 

30 paliet nealko nápojov medzi paneláky do 

Petržalky. O šiestej ráno. V začiatkoch podnikania 

vznikalo množstvo dnes až takmer neuveriteľných 

príhod. Hľadali sme napríklad elektronický účtovný 

systém, ktorý by mal sedemmiestne pole na 

číselné sumy, pretože už vtedy sme pracovali 

s obratom v desiatkach a neskôr stovkách 

miliónov korún. Zakladal som fi rmu 20. septembra 

1990 a stal som sa nielen priekopníkom, ale aj 

poradcom pre svojich priateľov. Učili sa aj banky. 

Prišiel som na podnikateľské oddelenie s tým, že 

mám na účte dostatok peňazí voči kurzu, ktorý 

bol stanovený NBS koncom roka 1990, aby teda 

previedli do Rakúska peniaze dodávateľovi. To 

bola tzv. vnútorná konvertibilita, teda možnosť 

zaplatiť faktúru vystavenú v šilingoch korunami. 

Banka sa s tým stretla prvýkrát a celý proces 

realizovala tri dni. Dostal som napríklad bankovú 

garanciu na dva milióny šilingov na základe zmlúv 

s odberateľmi. Banka ju spočiatku ani nevedela 

v správnej forme poslať do rakúskej banky.

Mnohé štátne fi rmy sa báli nakupovať tovar 

od súkromníka. Mnohým vyhovovala istota 

socializmu a slovo „podnikateľ“ v nich vzbudzovalo 

negatívne konotácie. Zlú reputáciu vytvárala 

neserióznosť prvých súkromníkov, ktorí často vzišli 

z netransparentnej privatizácie alebo podnikali 

s kapitálom, ktorý nezákonne nadobudli za 

socializmu.

S odstupom času sa môžem usmiať aj nad 

naivitou vtedajších vysokých štátnych úradníkov. 

V septembri 1990 nás presviedčali, že už 

počas Vianoc 1990 budú v retaile pracovať iba 

súkromníci. Realita procesov a termínov malej 

privatizácie bola ale iná. Než prebehli verejné 

dražby, platby, inventúry a fyzické odovzdanie 

predajní, ubehlo oveľa viac času. Štátni úradníci 

sa žiaľ v tomto smere nezmenili. Tak ako sme k 1. 

1 .2017 mali komunikovať elektronicky s novým 

čipovým občianskym preukazom, tak sa tak udeje 

až k 30. 6. 2017.
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Ing. Pavol Konštiak, CSc.,
generálny riaditeľ spoločnosti KON - RAD spol. s r.o.
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teda nakupujú od toho, kto je najlacnejší, v tomto 

prípade sa do zoznamu dostalo aj brazílske mäso. 

Musíme zmeniť systém, aby vyššiu váhu mala 

kvalita a potom až cena.

Je pochopiteľné, že spotrebiteľ vystrašený kauzou 

s mäsom, bude načas viac nakupovať slovenské 

výrobky. ZOCR zastupuje slovenské siete, COOP, 

CBA, Labaš a niektoré menšie, v ktorých je vysoký 

podiel predaja slovenských výrobkov. Máme oveľa 

bližší vzťah k slovenským výrobcom, no nemáme 

takého uvedomelého spotrebiteľa ako majú 

v Rakúsku, Nemecku či Poľsku. Pre väčšinu Slovákov 

je najdôležitejšia cena (dokazujú to aj štatistiky 

predaja). Skôr ako krajina pôvodu ho zaujíma, či je to 

lacnejšie než ostatné porovnateľné produkty.

Musíme občana presvedčiť, aby dal prednosť 

slovenským výrobkom. Okrem odbytových 

združení a marketingového fondu v tomto 

úsilí hrá nezanedbateľná úlohu verejnoprávny 

rozhlas a televízia. Ľudia nevedia ako sa tvorí 

rozpočet, čo sú spotrebné dane, ani to, prečo 

je dobré byť patriot. Do dnešného dňa sa za 

týmto účelom médiá nevyužívajú, pritom fungujú 

aj z koncesionárskych poplatkov. Prečo tieto 

inštitúcie nevychovávajú občanov?

Na záver predsa len pozitívnejšie: podarilo sa 

presadiť zatvorenie obchodov počas viacerých 

sviatkov…

Pochopili sme zámer odborárov, že chcú 

sviatky a voľno aj pre zamestnancov v obchode, 

ktorých je vyše 200 000. Myslím si, že návrh sa 

stretol so súhlasom v domácich sieťach úplne 

a v zahraničných čiastočne. Nikdy nebudeme všetci 

a so všetkým spokojní. Je to však jeden z trendov 

približovania sa západu. Napríklad v Nemecku 

a Rakúsku majú zatvorené aj počas nedelí.

Považujete vývoj retailu na Slovensku 

v kontexte stredoeurópskej, malej a otvorenej 

ekonomiky, v kontexte členstva v EÚ za 

štandardný?

Socializmus je už dávno za nami. Sme na 

európskej úrovni vrátane retailu. Či vojdete do 

supermarketu u nás alebo v Rakúsku na prvý 

pohľad neuvidíte rozdiel. Podnikateľské prostredie 

sa výrazne zlepšilo, založenie spoločnosti netrvá 

mesiace. Stále je tu ale veľa byrokracie, stále je čo 

dolaďovať. Obchod je napríklad zodpovedný za to, 

či dodávateľ platí za výrobky do environmentálnych 

fondov. Od 1. januára 2017 musíme pre štatistický 

úrad robiť takpovediac cenový ziskový a maržový 

striptíz u vybraných druhov tovaru. Existuje veľké 

množstvo štatistických hlásení, ktoré sa ale dajú 

získať ľahšie z iných zdrojov.

Ako vnímate skutočnosť, že za posledné 

obdobie sa mnohé odborné témy stávajú 

verejnou agendou a propagáciou pre tých, ktorí 

ich otvoria? Napríklad dvojaká kvalita potravín 

podľa našich informácií nebola diskutovaná na 

odbornej úrovni s odvetvovými asociáciami, 

vrátane ZOCR…

My sa na rozdielnu kvalitu výrobkov pozeráme 

optikou ministerstva a spotrebiteľa. Keď raz značka 

má nejaké parametre, tak ich má mať na nielen 

v Rakúsku alebo Nemecku, ale aj na Slovensku. 

Nezaslúžime si, aby sme boli druhotriedni občania 

EÚ.

Súhlasím však s tým, že sú tu zákony, ktoré 

vznikajú ad hoc a bez diskusie. Zákonodarci 

by sa nemali zaoberať odbornými detailmi, nie 

je predsa možné, aby 150 ľudí ovládalo každú 

problematiku. Napríklad tzv. Matovičove tabule. 

Nikomu nič nepriniesli, informácia pre spotrebiteľa 

bola nulová, len obchodníci s tým mali robotu. 

Boli zrušené. Pamätám si tiež návrh poslancov 

spred dvoch rokov, podľa ktorého by všetky tovary 

v kamenných obchodoch malo byť možné vrátiť 

bez udania dôvodu do dvoch týždňov. Mali sme 

veľa práce s tým, aby tento nezmysel neschválili. 

My však nechceme bojovať s nezmyslami, 

chceme spolupracovať. Štát vytvára podmienky 

pre občanov a my máme tiež záujem, aby občan - 

spotrebiteľ dostal to najlepšie.

Zväzy a odborové organizácie majú širokú bázu 

odborníkov, s ktorými by mali byť odborné témy 

diskutované. Namiesto diskusie sa schválili 

tiež miliónové pokuty. V tejto súvislosti musím 

upozorniť, že tu vzniká jedna paradoxná situácia. 

Ak kontrolný orgán nájde konzervu fazule pod 

DMT (dobe minimálnej trvanlivosti) a je to tretí 

priestupok, obchodník dostane pokutu 1 až 

5 miliónov eur. Avšak tento tovar aj pod DMT 

môže darovať charitatívnym organizáciám, teda 

ľuďom v núdzi. Máme palicu, ktorá má dva konce, 

jeden hladká a druhý bije. Od 1.1. 2017 platí, že 

polnocou dňa vypršania DMT sa tovar v regáli 

stáva akoby vysoko toxický pre spotrebiteľa, 

ktorý si ho môže kúpiť, ale nie je vysoko jedovatý 

pre sociálne odkázaných? V ústave je predsa 

zakotvené, že všetci občania sú si rovní.

Štátne orgány vyvíjajú aktivity pre zvýšenie 

podielu domácej produkcie v regáloch 

reťazcov. V tejto súvislosti sa hovorí tiež 

o tzv. marketingovom fonde a odbytových 

združeniach dodávateľov. Aký je Váš názor?

O odbytových združeniach sa hovorí celé roky 

a nič sa neurobilo. Hladinu verejnej mienky 

rozbúrila kauza s brazílskym mäsom. Brazílske 

mäso sa však predáva podľa európskych 

a slovenských zákonov. Na Slovensku sú veterinári 

prísni. Obchodníci, ale aj takzvaní obchodníci 

musia nahlásiť dovoz citlivých výrobkov (mäso, 

mliečne výrobky) príslušnému úradu ŠVPS, aby 

ich mohol skontrolovať. Ako však mohla vzniknúť 

fi rma v hoteli, ktorá nemá sídlo a sklady a napriek 

tomu importuje brazílske mäso? Aj tu sú problémy, 

ktoré treba riešiť. Najmä systémové. Máme 

napríklad elektronické trhovisko pre nákup potravín 

do štátnych organizácií. V školách a nemocniciach 
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Obchodným formátom rozumieme 

konkrétny typ obchodnej prevádzky 

– typ predajne. Klasifi kácia 

obchodných formátov respektíve 

ich kategorizácia je v teórii i praxi 

rôznorodá. A nielen na Slovensku. 

Doteraz nebolo prijaté ich striktné 

a záväzné členenie, takže existujú 

rôzne alternatívy. 

RÔZNE FORMÁTY, RÔZNE 
VÝSLEDKY

Pri prezentovaní rôznych štatistických výsledkov 

z rôznych zdrojov (štatistický úrad, štátne orgány 

či výskumné agentúry) sa stretávame s rôznou 

defi níciou obchodných formátov. Interpretácia 

výsledkov je preto často rozporovateľná (napr. 

z hľadiska dosahovaných tržieb, podielu na trhu, 

počtu prevádzok a pod.).

V našom primárnom výskume sme sa zamerali na 

obľúbenosť obchodných formátov u zákazníkov na 

Slovensku. Zadefi novali sme si nasledujúce formáty:

• hypermarket – široký sortiment potravinárskeho 

a nepotravinárskeho tovaru typu Tesco, Kaufl and, 

veľká predajná plocha 

(2 500 – 20 000 m2), malé pridružené prevádzky 

v predkasových zónach

• supermarket – široká ponuka potravinárskeho 

tovaru, nepotravinársky tovar len doplnkový, typu 

Billa, COOP Jednota Slovensko, predajná plocha do 

2 500 m2.

• diskont – predajne s nízkymi cenami typu Lidl

• špecializovaná predajňa – úzky a hlboký sortiment 

nepotravinársky typu Nay, kníhkupectvá a pod.

• malá špecializovaná predajňa – malá predajňa 

s konkrétnym nepotravinárskym sortimentom najmä 

pultového charakteru typu galantéria, zlatníctvo

• malá predajňa potravín – malá samostatná 

predajňa s potravinárskym sortimentom, napr. 

večierka, mäsiarstvo

• hobbymarket – predajňa s konkrétnym 

sortimentom pre domácich majstrov, záhradkárov 

typu Mountfi eld, Hornbach

• obchodný dom – široký nehlboký sortiment, 

viacero samostatných oddelení pod jednou strechou 

typu Prior

• nákupné centrum – veľké množstvo menších 

obchodov a veľké potraviny typu Mirage, Europa, 

Max, Aupark

Samotný výskum sme realizovali v júni 2016. 

Výberový súbor dotazníkového výskumu tvorilo 

327 respondentov od 18 rokov. Pri všetkých 

respondentoch sme predpokladali, že pravidelne 

nakupujú v rôznych obchodných formátoch. 

V príspevku uvádzame len časť realizovaného 

celkového výskumu.

V MALEJ PREDAJNI SA ZÁKAZNÍCI 
ZDRŽIA KRÁTKO

Zisťovali sme dĺžku pobytu v predajniach, pričom 

respondenti si mohli vybrať z viacerých časových 

rozpätí, napríklad do 15 minút, do 30 minút, do 

1 hodiny, do 3 hodín alebo nad 3 hodiny. V prípade, 

že vybrané formáty nenavštevujú vôbec, vyplnili 

kolónku žiaden. Respondenti v tejto otázke mohli 

označiť len jeden interval.

Respondenti trávia najkratší čas v malých 

špecializovaných predajniach a malej predajni 

potravín. V týchto predajniach sa zdržia priemerne 

len do 26 minút. Takto odpovedalo pri malej predajni 

potravín takmer 77 % a pri malej špecializovanej 

predajni viac ako 61 % opýtaných, ktorí navštevujú 

tieto typy predajní. V supermarkete (133), diskonte 

(159) a v špecializovanej predajni (132) sa zdrží 

najviac respondentov do 30 minút. Viacerí 

respondenti hovorili, že najmä do supermarketu 

a diskontu chodia niekedy len tak „na rýchlo“ 

niečo zobrať a zdržia sa tam ešte oveľa kratšie. 
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VNÍMANIE OBCHODNÝCH FORMÁTOV 
ZÁKAZNÍKMI NA SLOVENSKU

 KOĽKO ČASU V PRIEMERE STRÁVITE 
    V JEDNOTLIVÝCH TYPOCH PREDAJNÍ?

KOĽKO ČASU
Do
15 minút

Do
30 minút

Do
1 hodiny

Do 
3hodín

Nad
3 hodiny

Žiaden

HYPERMARKET 38 103 138 23 3 22

SUPERMARKET 98 133 67 11 1 17

DISKONT 96 159 48 0 0 24

ŠPECIALIZOVANÁ PREDAJŇA 65 132 86 28 0 16

MALÁ ŠPECIALIZOVANÁ PREDAJŇA 190 75 37 8 0 17

MALÁ PREDAJŇA POTRAVÍN 232 58 13 0 0 24

HOBBYMARKET 28 87 135 12 3 62

OBCHODNÝ DOM 23 65 137 51 7 44

OBCHODNÉ CENTRUM 4 19 102 131 34 37

Prameň: Vlastný výskum 2016
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Čas v týchto typoch prevádzok skracuje aj viacero 

pokladní, ktoré v týchto typoch predajní bývajú.

V hypermarkete (138), hobbymarkete (135) 

a obchodnom dome (137) strávi najviac 

respondentov nákupom do 1 hodiny. Tieto formáty 

majú väčšiu plochu a vzhľadom na štruktúru 

sortimentu sem chodia zákazníci väčšinou 2-3 krát 

mesačne, na väčšie rodinné nákupy, čo samozrejme 

predlžuje čas nákupu, kým nájdu všetko, čo 

potrebujú.

Najviac času respondenti strávia v nákupných 

centrách. Väčšinou sa zdržia do 3 hodín. Výsledok 

sme pri nákupnom centre očakávali, keďže 

v nákupných centrách je veľa rôznych obchodov, 

služieb a respondenti sem často chodia s celou 

rodinou na prechádzku, do kina, kaviarne 

a podobne. Teda nielen nakupovať, ale i relaxovať 

a stráviť príjemne svoj voľný čas.

NAJOBĽÚBENEJŠÍM TYPOM 
PREDAJNE JE HYPERMARKET

V ďalšej otázke, sme zákazníkov požiadali 

vyjadriť svoje názory na to, ktoré tri typy 

obchodných formátov majú najradšej, ktoré sú ich 

najobľúbenejšie, najpreferovanejšie. Táto otázka 

bola uzavretá. Zákazníci mali zakrúžkovať len tri typy 

obchodných formátov. V preferenciách dominovali 

hypermarkety, obchodné centrá a špecializované 

predajne (v tabuľke sú zvýraznené).

KRITÉRIÁ VÝBERU OBCHODNÝCH 
FORMÁTOV

Ďalšia tabuľka poskytuje prehľad vyjadrení 

zákazníkov na otázku, aké sú dôvody obľúbenosti/

preferencie obchodných formátov. Zákazníci 

mali v otvorenej otázke vyjadriť svoj názor, prečo 

najradšej navštevujú tie obchodné formáty, ktoré 

vybrali za najobľúbenejšie.

POZOR NA PRÍLIŠ AGILNÝ 
PERSONÁL

Pri obchodnom formáte hypermarket nás zaujala 

odpoveď „sila zvyku“, prípadne „personál nie je 

prehnane ochotný“. Túto odpoveď uviedlo dokonca 

niekoľko respondentov. Samozrejme, najviac 

respondentov pri hypermarkete odpovedalo, že 

je tam veľký výber, prijateľné ceny, kvalitný tovar 

a dlhšia otváracia doba. Pri nákupnom centre 

respondenti uvádzali najmä, že tam nájdu všetko 

pod jednou strechou. Ako výhodu uvádzali 

parkoviská, hoci väčšina podotkla, že bývajú 

preplnené. Ddve tretiny respondentov uviedli ako 

hlavný dôvod návštevy špecializovanej predajne 

odbornosť personálu, ktorý vie dobre poradiť 

a taktiež kvalitu produktov. Hlavným plusom 

supermarketov je lokalita predajní, dostatočný 

sortiment potravín v dobrej kvalite a domáce 

výrobky. Diskont všetci obľubujú z dôvodu 

výhodnej ceny výrobkov v dobrej kvalite. Pri malej 

špecializovanej predajni sa viacerým respondentom 

páči atmosféra v predajni a pri hobbymarkete 

zaujímavý tovar a možnosť väčšie výrobky 

bezplatne odviezť domov. Malá predajňa potravín 

sa umiestnila na predposlednom mieste, hoci si 

respondenti pochvaľujú kvalitné slovenské potraviny 

a najmä rýchle vybavenie nákupu. Na poslednej 

priečke obľúbenosti sa v našom výskume umiestnil 

obchodný dom. V tomto prípade zákazníci uvádzajú 

ako pozitívum najmä kvalitu tovaru a skutočnosť, že 

nájdu všetko pod jednou strechou.

 KTORÉ TRI TYPY OBCHODNÝCH FORMÁTOV 
    NAVŠTEVUJETE NAJRADŠEJ?

TYP PREVÁDZKY Počet odpovedí

HYPERMARKET 196

SUPERMARKET 125

DISKONT 123

ŠPECIALIZOVANÁ PREDAJŇA 154

MALÁ ŠPECIALIZOVANÁ PREDAJŇA 91

MALÁ PREDAJŇA POTRAVÍN 46

HOBBYMARKET 53

OBCHODNÝ DOM 28

OBCHODNÉ CENTRUM 165

Prameň: Vlastný výskum 2016

 VYBRANÉ DÔVODY OBĽÚBENOSTI OBCHODNÝCH FORMÁTOV

TYP PREVÁDZKY Počet odpovedí

HYPERMARKET

veľký výber rôzneho tovaru (najmä potravinového), výhodné ceny, kvalita, rod-

inné balenia, dostatok parkovacích miest, dlhšie otváracie hodiny, zľavy a akcie 

(napr. víkendové akcie, letákové zľavy), dodatkové služby (pošta, banka, ban-

komat, lekáreň, kaviareň), WC, dostatok pokladní, výhodná poloha,  vernostné 

karty, dostupnosť MHD, privátne značky, viaceré možnosti platby, prehľadnosť 

predajne, široké uličky, sila zvyku, personál nie je prehnane ochotný

NÁKUPNÉ CENTRUM

veľký výber produktov, veľa obchodíkov (rôzne značky), všetko pod jednou 

strechou, doplnkové služby (reštaurácie, kino, kaviarne, ...), kvalitný tovar, prí-

jemné prostredie, veľké parkoviská (aj keď často preplnené), vhodné na nákupy 

s celou rodinou, výpredaje, príjemný personál, dobré umiestnenie

ŠPECIALIZOVANÁ 

PREDAJŇA

odbornosť personálu, príjemné vystupovanie, empatia, poradenstvo, kvalita 

produktov, dobrý výber (hlboký sortiment), špecifi cký tovar, parkovanie, 

možnosť platby na splátky (niekedy aj bezúročné), usporiadanie predajne a 

atmosféra, vyjednávanie zliav

SUPERMARKET

dostatočný sortiment potravín za prijateľné ceny a v dobrej kvalite, umiestnenie 

predajne blízko bydliska (aj na dedinách), domáce produkty aj bio produkty, do-

statok osobného priestoru pri nakupovaní, dobrá orientácia v predajni, rýchlosť 

vybavenia nákupu

DISKONT

nízke ceny a napriek tomu vysoká kvalita produktov, umiestnenie predajne, 

veľký výber najmä potravín, parkovisko, čerstvé mliečne výrobky, ovocie a 

zelenina, zaujímavá letáková ponuka každý týždeň, zahraničné produkty, dobré 

skúsenosti

MALÁ ŠPECIALIZO-

VANÁ PREDAJŇA

odbornosť a ochota personálu, poradenstvo, osobný kontakt, kvalita tovaru, 

umiestnenie predajne, rýchle vybavenie nákupu, špecializované produkty, 

atmosféra v predajni

HOBBYMARKET
odborný a milý personál, výhodné ceny, príjemná atmosféra, priestrannosť 

predajne, odvoz väčšieho tovaru zdarma, parkovanie, zaujímavý tovar

MALÁ PREDAJŇA 

POTRAVÍN

umiestnenie predajne ("vždy po ruke"), lacné kvalitné slovenské potraviny, milý 

personál, príjemný vzhľad predajne, komorná atmosféra, čerstvé produkty, 

málo ľudí, rýchle vybavenie nákupu

OBCHODNÝ DOM

umiestnenie predajne, ústretový a odborný personál, kvalita tovaru, viac ob-

chodov pod jednou strechou (obľúbené značky), atmosféra predajne, rýchlosť 

vybavenia, veľa druhov hlavne nepotravinového tovaru 

Prameň: Vlastný výskum 2016
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Ako bude vyzerať logistika v najbližšej budúcnosti? Mnohé trendy naznačili 

spíkri na odbornom podujatí Logistic Conference, ktorého sa zúčastnila aj 

redakcia IN STORE Slovakia. Všeobecne možno povedať, že odvetvie ešte 

viac ovplyvní digitalizácia a technológie.

BIG DATA V LOGISTIKE

Dáta nás valcujú. Bude už len viac dát. Aj to 

boli vety, ktoré zazneli v prvom diskusnom 

bloku Logistic conference. Alexander 

Cimbaľák, riaditeľ a spolumajiteľ, ACE 

enterprise Slovakia, s. r. o. hovoril o tom, že 

potreba zbierať dáta tu je, ale málo fi riem 

má defi nované ktoré dáta zbierať, kto s nimi 

má pracovať a kto je vlastne „konzumentom 

dát“ respektíve analýz z dát pochádzajúcich. 

Mnohé dáta sa tak zbierajú duplicitne 

a ľudia sa zaoberajú nie primárnymi, ale 

sekundárnymi dátami. Dôležité je teda je 

škálovať dáta podľa typu konzumentov 

a ich úrovne v hierarchii spoločnosti. 

Zároveň je potrebné venovať väčší dôraz 

pripojiteľnosti, dostupnosti a čisteniu dát 

a menší skladovaniu, stohovaniu dát. Jan 

Baran, Bid Data Architect, T -Systems Austria 

nadviazal s myšlienkou, že je zbytočne 

venovať sa veľkému projektu, ktorý len roky 

zbiera dáta a neposkytuje žiadne zmysluplné 

výstupy. Podľa Miroslava Bílika, Solution 

Designer, ANASOFT APR, spol. s r. o. by sa 

biznis mal inšpirovať napríklad sociálnym 

hmyzom, kedy včelia kráľovná nemusí vedieť, 

čo robí každá robotnica a napriek tomu 

včelstvo ako celok funguje. Pomerne novou 

pozíciou aj v logistických fi rmách – a do 

budúcnosti potenciálne 

nedostatkovou - je dnes 

tzv. data scientist, dátový 

analytik, ktorý analyzuje 

dáta, navrhuje opatrenia 

a osvedčené postupy 

aplikuje do praxe. Bude 

pravdepodobne osobou, 

ktorá bude robiť lepšie 

rozhodnutia, ako manažér 

s dlhoročnou praxou. 

„V oblasti prediktívnej 

analytiky zohrávajú úlohu 

rôzne na prvý pohľad 

neviditeľné korelácie 

a faktory. Napríklad večer 

použije známy kuchár 

v televíznej relácii nejakú menej obrátkovú 

zeleninu a na druhý deň ju zaradí do menu 

toľko reštaurácií, že sa dopyt a následne aj 

nároky na logistiku zvýšia niekoľkonásobne,“ 

uviedol M. Bílik.

ÚSVIT INTERNETU VECÍ

A. Cimbaľák apeloval na to, aby fi rmy dbali 

na čistotu dát: „Dáta sa nedajú stopercentne 

vyčistiť a jednou z možností ako zabezpečiť 

ich čistou je presunúť zodpovednosť na 

miesto vzniku.“ J. 

Baran predostrel vízie 

blízkej budúcnosti, 

kde dáta budú 

zbierať autonómne 

systémy a kde dáta 

budú produkovať 

neživé veci, teda 

rôzne stroje, roboty, 

čipy a beacon-

-y. Pre logistiku 

to má význam, 

nakoľko musí 

sledovať sezonalitu 

a predvídať, čo 

sa bude diať. Aj 

k tomuto účelu bude 

slúžiť IoT – internet vecí. Výborný príklad 

použil M. Bílik, keď hovoril o zariadení, 

ktoré sa „zasadí“ spolu so zemiakmi na 

pole. Zariadenie samočinne sleduje zmeny 

v prostredí, v pôde a po vyoraní úrody sa 

oddelí od zemiakov. Medzitým odosiela do 

spracovateľského závodu údaje, ktoré mali 

vplyv na kvalitatívne parametre úrody, čomu 

sa prispôsobia aj procesy v továrni (napríklad 

ak bolo na poli príliš vlhko alebo príliš 

sucho). Podobný princíp využíva aj „ovocný 

senzor“ (artifi cial fruit sensor), ktorý vyvinuli 

vedci zo švajčiarskeho výskumného ústavu 

EMPA a testuje ho fi rma Agroscope. Senzor, 

vytlačený na 3D tlačiarni, svojim tvarom, 

zložením a farbou pripomína konkrétne 

ovocie a odrodu, aby čo najdokonalejšie 

zapadol medzi tovar, pričom počas celej 

doby prepravy „sa tvári“ ako skutočné 

ovocie a zaznamenáva zmeny prostredia 

a prepravovaného ovocia. Nateraz je nutné 

informácie zo senzorov získavať pripojením 

k počítaču, v druhej fáze chcú výskumníci 

sledovať zmeny v reálnom čase bezdrôtovo.

Zo Švajčiarska pochádza aj ďalší nástroj, 

konkrétne algoritmus Blue Yorder, ktorý 

spracúva údaje o transakciách, nákupnom 

správaní zákazníkov, ale aj počasia a ďalšie. 

Nástroj slúži na znižovanie nákladov na 

reverznú logistiku a skladové zásoby 

nemeckého e -shopu Otto. V súčasnosti je 

údajne systém schopný predikovať nákup 

mesiac predtým ako ho zákazník uskutoční, 

a to až s 90% pravdepodobnosťou. 

O reverznej logistike a optimalizácii 
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skladových zásob pri extrémnom raste 

spoločnosti hovoril počas Logistic Conference 

Martin Kozok, Lean Coordinator, TOMRA 

Sorting Solutions, s. r. o. Spomenul napríklad 

to, že fi rma akvizovala niekoľko spoločností, 

pričom každá mala rôzne názvoslovie 

produktov. Zjednotenie terminológie pomohlo 

dostať zásoby pod kontrolu.

MOŽNOSTI ÚSPOR V LOGISTIKE

Ďalšiu technologickú inováciu predviedol 

účastníkom naživo Michal Fišer, výkonný 

riaditeľ, KODYS SLOVENSKO, s. r. o. 

s kolegom. Princípom hlasového 

vychystávania tovaru (tzv. pick -by -voice) 

sú hlasové príkazy priamo z informačného 

systému, ktoré sú prenášané do slúchadiel 

jednotlivým operátorov a tí príkazy potvrdzujú 

tiež hlasom do mikrofónu. Na základe hlasovej 

navigácie vychystávajú operátori zásielku 

z regálov alebo paliet. Výhody sú nesporné, 

napríklad pracovník má obe ruky voľné, 

znižuje sa chybovosť (10-25 %) a zvyšuje 

sa celková efektivita (od 10-35 %). Ako 

spomenul M. Fišer, systém implementovali 

v niektorých skladoch pre COOP Jednotu 

Slovensko, kde pickeri už dnes pracujú 

na najrýchlejšom režime 

prijímania hlasových 

príkazov (ako sme sa 

mohli na vlastné uši 

presvedčiť, je pri tejto 

rýchlosti znie strojový 

hlas takmer ako čínština. 

Mimochodom systém 

podporuje 35 jazykov). 

O svetlej budúcnosti pick-

-by -voice svedčí aj to, že 

dnes technológiu používa 

84 % z TOP 25 globálnych 

retailových reťazcov, ako sú 

Wal -mart, Carrefour alebo 

Kroger Co.

Eva Vrzalová, Partner 

Expense Reduction Analysts CZ (ERA) sa 

špecializuje sa na retailové, priemyslové 

a prepravné obaly. Ma dlhoročné skúsenosti 

so zvyšovaním efektivity a znižovaním 

nákladov v dodávateľsko -odberateľských 

reťazcoch v medzinárodnom podnikateľskom 

prostredí. Auditórium poučila, že podľa 

skúseností ERA je možné vo väčšine fi riem 

dosiahnuť dodatočné 10-30% úspory 

nákladov na obalový materiál. Ako? Napríklad 

odhalením rôznych trikov dodávateľov. 

Typicky ide o dodávku strečových fólií 

a lepiacich pások, ktoré nemajú deklarované 

parametre (menej fólie, menšia hrúbka 

a pod.). Mnohí dodávatelia tiež nedodržiavajú 

parametre vlnitej lepenky a pozor si treba dať 

aj na kvalitu sušenia dreva paliet, prípadne na 

rozmery paliet.

(kp)
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V predposlednej časti prehliadky víťazov prestížnej súťaže POPAI AWARDS 

2016 si ukážeme kategórie prevažne nepotravinové ako sú šport, služby 

a spotrebiče. Zabrúsime dokonca až do populárnej oblasti VR - virtuálnej reality 

a do oblasti HR marketingu a ochrany životného prostredia.

POPAI AWARDS 2016
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a zároveň umožnil návštevníkov kina vyskúšať 

platformu pre sledovanie HBO s širokým výberom 

obsahu.

Kategóriu „Elektronika a IT produkty“ ovládol 

prémiový stojan pre najvýkonnejší kuchynský robot 

značky Kenwood v sieti Euronics ČR (2). Prémiový 

stôl je celý vyrobený z ohýbaného, lešteného, 

umelého kameňa. V hlavnej časti je osadená 

kruhová podesta poháňaná elektromotorom, na 

ktorej je umiestnený robot. Obvod podesty je 

nasvietený LED svetlom. Uprostred druhej časti 

je vyvýšená polica na prezentáciu príslušenstva k 

robotu. Okolo police po druhej časti obvodu stola je 

umiestnené príslušenstvo prístroju. Celý promo stôl 

je na aretačných kolieskach z dôvodu manipulácie 

a vysokej hmotnosti. Zadávateľom je De´Longhi 

Praga s.r.o. a prihlasovateľom spoločnosť RETAIL 

OF THE FUTURE, s.r.o.

Vlajková predajňa Nike v Prahe má vďaka WELLEN 

a.s. unikátny stojan pre kampaň „Nike Roche 2“. 

Nike predstavilo revolučné riešenie pre funkčnú 

obuv v spojení dizajnu Nike Roche a technológie 

vlákien Flyknit. Jeho výsledkom je maximálny 

komfort a prispôsobenie sa chodidlu. Vlákna s 

pružnými rozstupmi sa stali aj základným motívom 

a inšpiráciou pre stojan. V in-store prostredí 

realizátor využil prvky vĺn, číslicu 2 z názve produktu 

a segmentované lamely pre dramatizáciu benefi tov 

v 3D vystavení. Vo vlajkových predajniach (napr. 

Praha Příkopy) je hlavná inštalácia mobilná. Ako 

vyzerá víťaz kategórie „Textil, šport, obuv, osobné 

potreby a príslušenstvo si pozrite na fotografi e č.3.

Kategóriu „Svetelná komunikácia, orientačné a 

informačné systémy“ vyhral Quadrio - levitujúce 

logo, respektíve dve logá obchodného centra, 

ktoré realizoval Rex spol. s r.o. (4) Logá formátu 

500 x 3500 mm sú vyrobené z brúseného 

nerezu a umiestnené na vertikálnej 

nerezovej konštrukcii. Čelná plocha je 

vyrobená zo špeciálneho plexiskla englihten. 

Presvietenie plexiskla je riešené pomocou 

LED. Napájanie a prepojky LED sú vedené 

nosnou konštrukciou. Logo je inštalované 

za skleneným výkladom pri vstupe do 

obchodného centra Quadrio. Pri pohľade 

zvnútra tak vznikajú zaujímavé odrazy loga, 

V kategórii K „Služby“ zvíťazil exponát HBO 

GO Display pre službu HBO GO STREAMING 

PLATFORM realizovaný spoločnosťou Willson 

& Brown Czech s.r.o. (1) Futuristický stojan bol 

umiestnený vo vestibule kina. Bol navrhnutý 

na základe požiadavky klienta, ktorý si prial 

interaktívne zariadenie, ktoré bude prenášať 

zážitky kina „kdekoľvek a kedykoľvek budete 

chcieť“, presne tak, ako sa hovorí v slogane. 

Tablet prepojený s televíziou, pracuje spoločne 

s HBO GO aplikáciou. U tabletu Samsung, bol 

upravený softvér tak, aby blokoval ostatné aplikácie 

pri pohľade zvonku potom logo pôsobí ľahko 

levitujícím dojmom.

Medzi exponáty súťaže POPAI AWARDS 

sa logicky dostali i „Prostriedky pre 

služby podpory predaja“. Čo s skrýva pod 

názvom kategórie ukazuje jej víťaz: 4D 

VR EXPERIENCE MODUL vytvorený pre 

zadávateľa Samsung spoločnosťou CHEIL 

Czech (5). 4D experience platforma je určená 

pre prezentáciu virtuálnej reality Samsung Gear 

VR. Mobilné zariadenie prehráva 360 ° obsah 

do okuliarov, ktoré umožňujú 360 ° zážitok z 

priestoru, konkrétne prejazd vodného kanála 

na kajaku. 4D platforma prevádza každý pohyb 

jazdca fyzicky do makety kajaku. Zážitok 

spojený s virtuálnou realitou a pohybom je tak 

veľmi skutočný. Zákazník už nie je len pasívny 

pozorovateľ, ale je aktívne vtiahnutý do deja. 

S platformou sa dá synchronizovať akékoľvek 

video v akomkoľvek prostredí, napríklad surfi ng 

alebo snowboarding. Zariadenie slúži ako 

podpora predaja produktov Samsung.

Dokončenie v čísle 4/2017  

3.
časť

4.
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VÝCHODNÉ SLOVENSKO 
POZERÁ TV ZEMPLÍN 
Východoslovenské samosprávne kraje sú počtom obyvateľov suverénne 

najľudnatejšie. Prešovský je na prvom mieste a žije tu až 820 tisíc obyvateľov, 

Košickému samosprávnemu kraju podľa štatistických údajov z konca roku 2015 

iba pár tisícok chýbalo do čísla 800 tisíc.

Práve v tejto časti Slovenska pôsobí 

Televízia Zemplín, ktorá vznikla v máji 

2005 a je najvýznamnejšou a najznámejšou 

regionálnou televíziou na východnom 

Slovensku. TV Zemplín so sídlom 

v Michalovciach svojim signálom pokrýva 

väčšinu územia Košického aj Prešovského 

kraja a zasahuje mestá a obce s viac než 

miliónom obyvateľov. Sledovanosť sa 

pohybuje v rozpätí 25 až 30 percent, čo 

predstavuje viac než štvrť milióna divákov.

INFORMÁCIE PRE VŠETKÝCH

TV Zemplín vysiela dvadsaťštyri hodín každý 

deň, ťažisko je na spravodajstve a publicistike 

s jednoznačným dôrazom na región. Ide 

predovšetkým o hlavnú spravodajskú reláciu 

Správy z Východu, reagujúcu na najvýznamnejšie 

udalosti v tejto časti Slovenska. Pravidelné 

magazíny patria Košickému aj Prešovskému 

samosprávnemu kraju, majú ich tiež niektoré 

východoslovenské mestá.

 

Gréckokatolícky magazín tu má tiež svoje logické 

miesto, keď táto tretia najrozšírenejšia cirkev 

na Slovensku ( 220 tisíc veriacich) má najväčšie 

rozšírenie práve na slovenskom východe. 

Programovú skladbu dopĺňa tvorba kolegov 

z organizácie regionálnych televízií LOToS či 

relácie prevzaté z iných televízií.

Cenný komerčný potenciál

 

TV Zemplín má tiež nemalé možnosti v oblasti 

komerčného využitia, mediálnej a marketingovej 

komunikácie. Na Slovensku sa zatiaľ nie 

dostatočne využíva lokálny a regionálny potenciál 

médií s možnosťou veľmi cielene a bezprostredne 

osloviť spotrebiteľa, navyše za výrazne 

výhodnejšie ceny.

Televízia má zdokumentovanú sledovanosť vo 

viac než šesťdesiatich tisícoch domácnosti vo 

viacerých východoslovenských mestách. Toto 

je cenný potenciál pre šírenie informácií o dianí 

na východnom Slovensku aj pre marketingovú 

a komerčnú komunikáciu.

V oblasti reklamy a marketingovej komunikácie 

ponúka nielen bežné formáty ako reklamný spot, 

sponzorský odkaz či telenákup, ale aj rozsiahly, až 

pätnásťminútový telenákupný program.

 

Je to priestor komunikovať efektívne a cenovo 

výhodne všetky druhy produktov a služieb. 

Nie iba pre regionálne a lokálne subjekty, ale 

aj pre nadnárodné spoločnosti, podnikajúce 

na východnom Slovensku. Túto možnosť už 

využili napríklad automobilky Citroen a Hyundai 

prostredníctvom svojich východoslovenských 

predajcov, stálymi reklamnými partnermi sú Prvá 

stavebná sporiteľňa, Bardejovské kúpele, Thermal 

Park na Zemplínskej Šírave. A tento sľubný 

potenciál by mohli účinne využiť aj ďalší.
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ČO PRINIESOL 
A UKÁZAL PROJEKT
Projekt cezhraničnej spolupráce Slovenska a Ukrajiny, podporený z Nórskeho 

fi nančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR s názvom Informácie pre 

občanov a spoluprácu, po takmer roku vstúpil do svojej záverečnej etapy. Čo 

v priebehu svojej realizácie priniesol a na čo poukázal?

Už jeho názov Informácie pre občanov 

a spoluprácu napovedá, že išlo predovšetkým 

o zintenzívnenie vzájomných informačných 

tokov medzi susediacimi krajinami 

a v súvislosti s tým o rozvoj kontaktov 

a partnerstiev, posilnenie spolupráce v rôznych 

oblastiach. Komunikačné a kontaktné aktivity 

ako základ projektu sú celkom logické. Jednak 

preto, že ich v porovnaní so vzťahmi s inými 

susedmi rozhodne nie je dostatok a bez nich 

je rozvoj stykov a kooperácie sotva možný. 

A tiež preto, že realizátormi projektu sú 

subjekty a ľudia, ktorí sa celoživotne venujú 

komunikačným a mediálnym aktivitám.

SPOLOČNÝ AKTÍVNY VKLAD
 

Trojica jeho realizátorov, kežmarská 

spoločnosť Clinicum so skúsenosťami 

z regionálnej a miestnej tlače, Nautilus 

DJ z Bratislavy, pôsobiaca na celoštátnej 

mediálnej a komunikačnej úrovni a ukrajinský 

partner Press Klub Užhorod spoločne 

a veľmi aktívne vytvorili silné zázemie 

v širokom spektre informačných tokov. Desať 

špecializovaných príloh v troch novinách, 

pôsobiacich vo východoslovenských 

regionálnych a lokálnych podmienkach, 

množstvo článkov v niekoľkých centrálnych 

časopisoch a tiež v agentúrach TASR 

a SITA, magazíny o projekte a spolupráci 

Slovenska a Ukrajiny v najsledovanejšej 

východoslovenskej televízii TV Zemplín – to 

je telegrafi cký výpočet mediálnych výstupov. 

A samozrejme vlastná internetová stránka 

www.slovensko -ukrajina.sk.

 

Nejde však iba o počet, ale najmä obsah 

informačných produktov. Približovali nielen 

samotný projekt a jeho aktivity, ale nemenej 

rôzne príklady cezhraničnej spolupráce, na 

poprednom mieste tie, ktoré majú podporu 

z Nórskeho fi nančného mechanizmu. Je ich 

naozaj celá paleta s rôznym zameraním, od 

ochrany životného a prírodného prostredia, 

cestovný ruch až po vzdelávanie a spoluprácu 

v kultúre. Všade tam sa stretávajú tí, ktorí 

prispievajú k vzájomným priateľským 

a prospešným stykom susediacich krajín.

 

Tak to bolo aj na podujatiach, organizovaných 

v rámci projektu. Dvoch otváracích 

konferenciách v Prešove, jedna s témou 

samospráv a občianskych organizácií a druhá 

k hospodárskej kooperácii – a obdobne 

obsahovo zameranej dvojici záverečných 

konferencií v Košiciach. K tomu viacero 

konkrétnejšie zameraných seminárov, 

workshopov, diskusných stretnutí na 

najrôznejšie témy. Aktívne zapojenie 

niekoľkých stoviek účastníkov a desiatky 

nadviazaných partnerstiev a priateľstiev, to je 

mimoriadne pozitívny vklad projektu.

CENNÁ VÝMENA SKÚSENOSTÍ
 

Samozrejme bola by trúfalosť robiť závery 

za približne rok projektu, ale viaceré získané 

poznatky sú poučné. Napríklad ten veľmi 

pozitívny pokiaľ ide o partnerstvá a kontakty 

samospráv. Tie už dosiahli veľmi slušnú 

úroveň aj dynamiku, najmä medzi mestami 

a obcami Zakarpatskej oblasti a Prešovského 

aj Košického kraja už existuje množstvo 

formalizovaných aj neformálnych partnerstiev 
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Veľkú zásluhu na progresívnom smerovaní 

má to, že na jeseň minulého roku najvyšší 

predstavitelia Medzinárodnej obchodnej 

komory (ICC) Ukrajiny a Slovenskej 

obchodnej a priemyselnej komory podpísali 

dohodu o vzniku a podpore činnosti 

medzinárodného Centra pre obchodnú 

spoluprácu ICC Ukrajiny v Bratislave. Jej 

agilný predstavitelia sa ihneď pustili do práce 

v snahe nadväzovať prospešné kontakty 

a podporovať všetky formy vzájomnej 

kooperácie.

 

Treba otvorene povedať, že v tom všetkých 

čaká veľa práce, aby sa viac využíval veľký 

potenciál na dvojstrannej aj mnohostrannej 

rovine. Aj tento cezhraničný projekt ukázal, 

že Ukrajina nie je iba poľnohospodárska 

veľmoc či bohatá zásobáreň surovín, 

ale ponúka nemálo možností na báze 

moderných technológií. Problémom je, že 

naša podnikateľská sféra tieto skutočnosti 

nie dostatočne pozná – a k tomu je zneistená 

situáciou v krajine susedov či nestabilitou jej 

meny.

 

Aj tieto skutočnosti treba zohľadniť, ešte 

viac informovať všetkých zainteresovaných 

aj širokú verejnosť v oboch krajinách. 

Práve k tomu sa čo najviac snažil prispieť 

cezhraničný projekt Informácie pre občanov 

a spoluprácu.

a družobných vzťahov. A ukrajinské 

miestne samosprávy, ktoré sú na rozdiel 

od regionálnej úrovne volené demokraticky 

občanmi, ukazujú svoju akcieschopnosť aj 

zdravé sebavedomie.

 

Zložitejšia je situácia v občianskych 

aktivitách. Áno , boli to práve občania, ktorí 

svojimi masovými a odvážnymi vystúpeniami 

rozhodli o smerovaní Ukrajiny do Európy. 

Štruktúry tretieho sektoru sa však v mnohom 

iba formujú, niektoré naďalej chýbajú 

a v nejednom smere pripomínajú nás pred 

zhruba štvrťstoročím. Aj my sme sa museli 

a chceli učiť od vyspelejších krajín, naša 

cesta môže byť poučná pre ukrajinských 

priateľov.

 

Na jednej strane tu vidíme veľmi živé 

štruktúry, za ktorými stoja väčšinou mladí 

ľudia, vzdelaní , rozhľadení a dobre jazykovo 

pripravení, schopní nadväzovať kontakty 

s cudzinou a nachádzať príležitosti pre 

získavanie zdrojov na svoju činnosť. Na 

druhej strane doslova v plienkach alebo 

takmer neexistujúce sú organizácie, ktoré 

by zastupovali záujmy niektorých veľkých 

a veľmi významných skupín občanov. 

Napríklad seniorov, kde sa len ťažko hľadajú 

partnerské organizácie na celoštátnej či 

miestnej úrovni. V tom môže byť náš príklad, 

skúsenosti a pomoc veľmi prínosné.

STÁLE NEVYUŽITÝ POTENCIÁL
 

Medzi otváracou a záverečnou konferenciou 

k otázkam ekonomickej spolupráce bol 

zjavný posun na vyšší stupeň. Už prvá 

v Prešove bola značne reprezentatívna 

a dokumentovala napríklad prínos 

obchodných komôr oboch krajín k vzájomnej 

hospodárskej kooperácii. V Košiciach 

sa však už prezentovali predovšetkým 

konkrétne príležitosti, hlavne vo sférach, 

ktorým patrí súčasnosť aj budúcnosť. 

Energetická efektívnosť, informačné 

technológie, prínosy pre ochranu životného 

a prírodného prostredia – to patrilo ku 

kľúčovým témam.
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KOŠICE V ZNAMENÍ 
UKRAJINY
Už po tretí raz boli Košice koncom apríla v znamení nášho najväčšieho, 

východného suseda. Pod záštitou primátora Richarda Rašiho a v tesnej 

spolupráci s mestom a ďalšími partnermi tu združenie Feman pod vedením 

agilného Eduarda Buraša organizuje Dni Ukrajiny.

Ide o najvýznamnejšie podujatie u nás, 

venované tejto významnej krajine, 

ktorá je poznamenaná dramatickým 

vývojom, jej potenciál a dôležitosť 

pre Európu aj Slovensko je však 

nepochybný. Bolo preto logické, že 

viac než týždeň plný podujatí využil i 

realizátori cezhraničného projektu 

Informácie pre občanov a spoluprácu na 

zorganizovanie záverečných konferencií 

a ďalších aktivít.

PARTNERSTVÁ SAMOSPRÁV
 

Konferencia venovaná spolupráci 

samospráv a občianskym aktivitám 

potvrdila správny trend v rozvoji 

prospešných partnerstiev miest 

a lokálnych štruktúr oboch krajín. A hoci 

na východ Slovenska najčastejšie 

prichádzajú samosprávni reprezentanti 

z blízkej Zakarpatskej oblasti, 

konferencia ukázala, že konkrétny záujem 

o spoluprácu je aj v ďalších častiach 

Ukrajiny. Prišli sem z Krivého rohu, 

známeho ťažbou a spracovaním železnej 

rudy, Nikolajeva na brehu Čierneho mora, 

Novodnestrovska, ktorému meno dala 

rieka na juhu krajiny. Témou početných 

stretnutí boli rôznorodé podoby 

spolupráce a výmeny skúseností, pekným 

symbolom bolo, že pár dní po konferencii 

primátori Novodnestrovska a našej 

Gelnice podpísali dohodu o partnerstve.

 Z viacerých ukrajinských miest 

prišli najmä mladí, ale aj starší 

nadšenci umenia a tieto súbory spolu 

s reprezentantmi kultúrnych aktivít 

našich Ukrajincov a Rusínov pripravili 

Dňom Ukrajiny v Košiciach pekný 

kultúrny rámec viacerými vystúpeniami. 

Organizátori cezhraničného projektu 

využili túto príležitosť a konferenciu 

obohatili o novú tému, kultúrnu 

spoluprácu, ktorá je veľmi živá. Okrem 

toho sa v rámci projektu počas týchto dní 

na pracovných a odborných stretnutiach 

zišli predstavitelia cestovného ruchu, 

novinári, mladí módni tvorcovia, športovci 

a športoví funkcionári, predstavitelia 

Karpatského euroregiónu a ďalší, aby 

hovorili o veľmi širokých možnostiach 

spolupráce, nadväzovali nové 

a upevňovali existujúce partnerstvá.

S POHĽADOM DOPREDU
 

Úplný záver projektu patril konferencii 

o hospodárskych stykoch a kooperácii. 

V spolupráci s Medzinárodnou obchodnou 

komorou Ukrajiny a jej Centrom 

obchodnej spolupráce v Bratislave prišli 

zástupcovia regionálnych komôr a hlavne 

firiem zo Záporožskej a Dnepropetrovskej 

oblasti, prezentovali sa aj ďalšie 

ukrajinské podnikateľské subjekty. 

Možnosti investícií a hospodárskych 

aktivít predstavili zástupcovia Košíc aj 

samosprávneho kraja, vystúpili tiež naši 

podnikatelia.

 

Zloženie podľa odvetví bolo pestré, 

spoločným znamením však bolo 
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zameranie na progresívne technológie. 

Častou témou bola energetika s dôrazom 

na to, že najefektívnejšia a najlacnejšia 

energia je tá, ktorá sa ušetrí. Energetická 

efektívnosť je veľká úloha všade vrátane 

Ukrajiny, pri tomto smerovaní sa ukazujú 

sľubné príležitosti pre slovenské subjekty, 

ktoré sú v tom na výške súčasných 

požiadaviek.

 

Ukrajinci prišli v takom zložení, ktoré 

ukázalo najmä pohľady dopredu. Mnohé 

firmy majú kontakty na inovatívne 

technológie najvyspelejších západných 

krajín a majú ambíciu uplatniť ich 

nielen doma, ale aj u nás. Mohli sme 

sa zoznámiť s veľmi zaujímavými 

a progresívnymi riešeniami na poli 

informačných technológií pre dopravu 

a logistiku, ochranu životného 

prostredia a prácu s odpadmi, izolácie 

v stavebníctve a ďalšie. Ukrajinské 

aktivity a záujem o spoluprácu sú 

zreteľné, z našej strany vidieť skôr isté 

vyčkávanie…

 

V rámci konferencie zaznelo, že pre 

pozitívny vývoj v tomto smere je 

nevyhnutné výrazne zintenzívniť tok 

informácií a rozvoj vzájomných kontaktov. 

Už názov cezhraničného projektu 

Informácie pre občanov a spoluprácu 

hovorí, že v ňom je podstatou práve to. 

Jeho prínos je nesporný, na nastúpenej 

ceste však treba pokračovať.

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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MILÁNO

CityLife je jedným z najväčších projektov obnovy miest 

v Európe za posledných niekoľko rokov. Územný plán 

navrhnutý trojicou zvučných mien: Zaha Hadid (31. 10. 

1950 – 31. 3. 2016), Arata Isozaki a Daniel Libeskind, 

v sebe spája bývanie, prácu a nakupovanie v symbióze so 

zeleňou a verejným priestranstvom. Všetky prvky vytvárajú 

holistický miestotvorný koncept v blízkosti historického 

centra Milána. Jeho súčasťou je obytný komplex navrhnutý 

Zahou Hadid, ktorý ponúka luxusné rezidencie od malých 

bytov až mezonetový penthouse. Viacpodlažnú fasádu 

rezidenčnej časti projektu CityLife novej štvrte charakterizujú 

vlny, hra s tvarmi, farbami a materiálmi. Aj napriek tomu, že 

základné vzory sa opakujú, budovy sú osobité, nakoľko na 

všetkých úrovniach sú realizované iné konštrukčné variácie. 

Architektúra nesie typické znaky dekonštruktivizmu, kedy 

celok pôsobí vďaka rôznym oživujúcim prvkom hravo. Zaha 

Hadid v tomto projekte dokázala, že architektúra môže byť 

individuálna, a zároveň geniálna a plne funkčná.

ANTVERPY

Prvou stavbou, s ktorou si Zaha Hadid vyslúžila 

medzinárodné uznanie, bola požiarna stanica pre fi rmu Vitry 

v nemeckom meste Weile nad Rýnom postavaná v roku 

1993. Zaujímavé je, že jedným z projektov, na ktorých sa 

Hadid so svojim ateliérom podieľala, bol medzi prvými po jej 

smrti dokončený Port House v antverpskom doku Kattendijk. 

Architektúra je ešte stále pomerne maskulínne odvetvie. Zaha Hadid pokorila zažité konvencie a svojou prácou, svojimi ideami si 

vyslúžila označenie prvá dáma architektúry. 31. marca uplynul rok od jej smrti. Pripomeňme si ju prostredníctvom troch európskych 

projektov, na ktorých sa spolupodieľala a ktoré nesú jej nadčasový odkaz.

ODKAZ PRVEJ DÁMY ARCHITEKTÚRY
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Ide o vertikálnu nadstavbu s renováciou a premenou 

bývalej požiarnej stanice na moderné hlavné sídlo Úradu 

antverpského prístavu. Z pozície druhého najväčšieho 

komerčného prístavu v Európe majú Antverpy významnú 

úlohu v medzinárodnom námornom aj vnútroštátnom 

obchode. Prístav, ktorý vytvára množstvo pracovných miest 

nielen v Antverpách, ale vďaka obchodným partnerom aj 

celosvetovo, si žiadal reprezentatívne priestory, udržateľné 

a odolné do budúcnosti. Projekt v sebe spája staré s novým, 

pričom tvar budovy sa podobá trupu lode a tiež vnútorné 

priestory novostavby svojou dynamikou pripomínajú loď. 

Port House v Antverpách je príkladom citlivého spracovania 

historického odkazu a potrieb danej lokality v spravodlivom 

meradle.

BRATISLAVA

Tretím odkazom slávnej architektky je bratislavský 

rezidenčný projekt Sky Park by Zaha Hadid. Byty v troch 31 

podlažných budovách budú podľa developera poskytovať 

unikátny pohľad na centrum Bratislavy. Jednotlivé budovy 

sú orientované tak, aby mal každý z bytov čo najlepší 

výhľad na panorámu mesta. Súčasťou projektu je aj 2 

100 m2 obchodných priestorov na prízemí obytných veží. 

Koncept ateliéru Zaha Hadid nesie prvky organickej, fl uidnej 

architektúry s obrovským dôrazom na detaily a miestotvorbu. 

Minimalizoval zastavanú plochu a prinesie mestu nový park 

v s plochou vyše 35 000 m2. Rozsiahla prestavby územia 

zahŕňa i rekonštrukciu obálky národnej kultúrnej pamiatky 

Jurkovičovej teplárne. Zachovaním industriálnej pamiatky 

a výstavbou verejného mestského parku spája projekt 

hodnotný verejný priestor s moderným dizajnovým bývaním. 

Je to veľká škoda, že práve v čase štartu projektu, kedy 

mala Bratislavu osobne navštíviť Zaha Hadid, svet prekvapilo 

jej nečakané úmrtie. Kolaudáciu projektu Sky Park plánuje 

developer koncom roku 2019.
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ŽENY DOMINUJÚ NAJMÄ V NÍZKO 
PLATENÝCH ODVETVIACH
„Pojem „platová nerovnosť medzi 

ženami a mužmi“ alebo tiež 

„genderová platová nerovnosť“ 

označuje rozdiel medzi výškou 

platov mužov a žien.  Tieto rozdiely 

sú merané z priemerného rozdielu 

v hrubej hodinovej mzde všetkých 

zamestnancov. Žiaľ ani v 21. storočí 

nie je postavenie žien z pohľadu 

odmeňovania rovnocenné,“  hovorí 

Mgr. Martina Čizmadiová, Managing 

Director, ZenithPeople Consulting 

spol. s r.o.

PLATOVÉ ROZDIELY AŽ 20 %

Vedeli ste, že Medzinárodný deň žien 

uznávaný sviatok stanovený OSN 

k výročiu štrajku 40 000 newyorských 

krajčírok v roku 1908? Tie bojovali za 

zrušenie desaťhodinového pracovného 

času, proti nízkym mzdám a negatívnym 

pracovným podmienkam. Musíme však 

konštatovať, že ani po vyše 100 rokoch nie 

je postavenie žien rovnocenné. Výskumy 

ukazujú, že ženy v EÚ si za hodinu zarobia 

v priemere o zhruba 16 % menej ako muži. 

V jednotlivých krajinách je tento údaj pritom 

rozdielny. Zatiaľ čo v Slovinsku, Chorvátsku, 

Luxembursku a Rumunsku je to menej ako 

10 %, v Maďarsku, na Slovensku, v Českej 

republike, Poľsko a Estónsku je tento rozdiel 

aj vyše 20 %.

Táto skutočnosť je dedičstvom histórie. 

Celoživotná genderová platová nerovnosť 

má však negatívne dôsledky. Následkom 

genderovej nerovnosti ženy zarábajú 

v produktívnom veku menej a majú tak 

nižšie dôchodky, sú vo vyššom veku 

vystavené vyššiemu riziku chudoby.

ZLOMOM JE RODIČOVSKÁ 
DOVOLENKA

Značné rodové odlišnosti sa prejavujú 

už v zameraní či type vzdelania. Pokiaľ 

ide o odborné školy, dievčatá majú veľkú 

prevahu na ekonomických, zdravotníckych, 

pedagogických školách, kým chlapci 

výrazne dominujú na stavebných 

a priemyselných školách. Jasne sa tu 

prejavuje zameranie dievčat na humanitné 

smery štúdia a chlapcov na technické. 

Ženy sú lojálnejšie k zamestnávateľovi, 

uvedomujú si ekonomickú nevyhnutnosť 

zabezpečenia dvojpríjmového modelu rodiny 

a na úkor toho sa často krát sami uspokoja 

s nižšou mzdou. Najväčšou prekážkou 

rovnocennej kariéry žien a mužov je prístup 

k výchove a starostlivosti o deti alebo 

člena rodiny. O deti sa zvyčajne starajú 

ženy, ktoré zostávajú dlho na rodičovskej 

dovolenke. Nie sú zvyknuté ostávať so 

zamestnávateľom v kontakte, dopĺňať si 

počas tohto obdobia potrebné informácie, 

znalosti a zručnosti. Ženy po návrate 

z materskej zarábajú vo všeobecnosti 

menej, no muži počas tohto obdobia naďalej 

rozvíjajú svoju kariéru. Ich snaha je navyše 

podporená potrebou zabezpečiť rodinu.

V MALOOBCHODE JE 
PREVAHA ŽIEN

Celková miera zamestnanosti žien v Európe 

je asi 63%, u mužov vo veku od 20 do 

64 let je asi to 75%. Ženy tvoria v EÚ 

väčšinou zamestnancov na čiastočné 

pracovné úväzky až 35 % žien oproti 9 % 

mužov. Čiastočné úväzky sa však negatívne 

premietajú do možností kariérneho rastu, 

vo výške dôchodku i výške podpory 

nezamestnanosti. Ženy dominujú najmä 

v nízko platených odvetviach ako školstvo, 

zdravotníctvo, sociálna práca, kde to môže 

byť až do 80 %. Podobne vysoké percento 

žien pracuje aj v maloobchode, pričom retail 

zamestnáva celkovo okolo 200 000 ľudí.

Ženy však chýbajú na vedúcich pozíciách 

Nežnejšie pohlavie nie je dostatočne 

zastúpené v politickej ani ekonomickej A
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Mgr. Martina Čizmadiová, 
Managing Director, 

ZenithPeople Consulting spol. s r.o.
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sfére. V Európe máme niekoľko silných 

politických líderiek, ale tento trend je 

pomalý – v EÚ je dnes v národných 

parlamentoch iba 24 % žien. V roku 2016 

bolo na vedúcich pozíciách v najväčších 

podnikoch žien len 22 % a z toho 

v pozíciách výkonných riaditeliek iba 5 %.

Za posledné roky sa zvýšila vnímavosť 

žien i mužov voči otázkam rovnosti šancí, 

nesporne aj vďaka verejným diskusiám 

o rodových nerovnostiach na európskej 

úrovni. Dňa 5. marca 2011 usporiadala 

Európska komisia prvý Európsky deň 

rovnakého odmeňovania . Tento deň je 

každoročná udalosť , ktorá má zvýšiť 

povedomie o stále existujúcej platovej 

nerovnosti medzi ženami a mužmi 

a skutočnosťou, že ženy musia pracovať 

dlhšie ako muži, aby si zarobili rovnako.

MENEJ PEŇAZÍ A VIAC 
PRÁCE?

Ako píše David Caplan v titule „Mýtus 

racionálneho voliča“, prejavom 

tzv. „posadnutosti zamestnanosťou“ je 

odpor proti tomu, aby firmy znižovali počet 

svojich zamestnancov s cieľom zefektívniť 

výrobu (angl. downsizing). „Keď si kúpite 

automatickú práčku, asi si nelámete hlavu 

s tým, ako strávite ušetrený čas, ktorý 

vám predtým zaberalo pranie bielizne na 

valche v potoku. Z ekonomického pohľadu 

sa bohatstvo zvyšuje tým viac, čím viac 

sa zvyšuje pomer medzi dosiahnutým 

výsledkom a vynaloženým úsilím. že 

absolútnu dokonalosť dosiahne jedinec, 

ktorý obdrží nekonečné výsledky bez 

akéhokoľvek úsilia,“ uvádza Kaplan.

Samozrejme stratégia minimalizácie 

nákladov na zamestnancov a tlak na 

zvyšovanie ich výkonu nie je dlhodobo 

udržateľná a v dnešných podmienkach 

iracionálna. Mnoho zamestnancov totiž 

tvrdí, že chodia do práce len pre peniaze. 

Aj za zmenou zamestnávateľa býva veľakrát 

vidina vyššieho finančného ohodnotenia. 

Realita je často iná. Dôvod prečo každé 

ráno vstaneme z postele nie sú iba peniaze. 

Okrem samotného obsahu práce je to 

sebarealizácia, kolegovia, nadriadení, 

prostredie, pracovné podmienky, pre 

ktoré máme k práci pozitívny postoj. 

Manažment firmy môže kedykoľvek prispieť 

nefinančnou investíciou času a energie do 

vytvorenia príjemnej pracovnej atmosféry, 

otvorenej komunikácie, podpory kreativity 

a pravidelného oceňovania zamestnancov.

Vyspelý manažment by mal viesť ľudí 

k prekonaniu tradičných rodových 

stereotypov „silnejšieho“ a „slabšieho“ 

pohlavia. Ženy disponujú zručnosťami, 

ktoré nie sú vždy v pracovnom procese 

často úplne využívané. Vo všeobecnosti 

môžeme povedať, že ženy bývajú v práci 

poriadkumilovnejšie, precíznejšie, 

dôslednejšie. Je dobré priznávať podporu 

ženským zručnostiam a vlastnostiam, 

školiť ich. Snažiť sa podporovať zladenie 

pracovného a súkromného života 

flexibilnými formami práce, zriadením 

firemných škôlok priamo vo firmách. 

Ohodnocovať ženy podľa pracovných 

výsledkov, spravodlivo odmeňovať ich 

zručnosti a rovnoprávne zaobchádzanie 

môže zlepšiť ich výkonnosť, prilákať 

talenty a vytvoriť pozitívny obraz a meno 

spoločnosti.
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RÍMSKE ZMLUVY DALI EURÓPE 
ŠANCU, NESMIEME JU ZAHODIŤ

Dňa 25. marca 1957 boli v Ríme 

podpísané dve zmluvy, ktoré sú 

dodnes symbolom a základom 

európskej spolupráce. Signatári, 

ktorými bolo šesť štátov, sa zhodli, 

že chcú „združením zdrojov zachovať 

a posilniť mier a slobodu.“

Musíme si uvedomiť, že všetci, ktorí tieto 

slová podpisovali, teda premiéri a prezidenti 

Francúzka, Spolkovej republiky Nemecko, 

Talianska, Belgicka, Luxemburska 

a Holandska, mali ešte v živej pamäti dve 

hrôzostrašné vojny, ktoré sa európskym 

kontinentom v dvadsiatom storočí prehnali. 

A tretia, studená, bola aktuálnou realitou. 

Predstavitelia týchto štátov si uvedomili, že ak 

by súperenie v Európe malo ešte raz prerásť do 

vojny, bola by zrejme skutočne tou poslednou. 

Preto sa rozhodli, že prestanú neustále hľadieť 

na to, čo ich rozdeľuje, ale sústredia sa na to, 

čo ich spája.

 Výsledkom tohto historického kompromisu je 

dnes, po šesťdesiatich rokoch Európska únia. 

Jej koncept nie je vôbec dokonalý. Vedeli by 

sme na nej, tak ako na každom ľudskom diele, 

nájsť nekonečné množstvo chýb a povedať 

nekonečné množstvo návrhov, ako a kde ju 

vylepšiť. Svoju základnú úlohu, tak ako bola na 

začiatku vyjadrená v citovanej vete, však spĺňa 

perfektne.

 

Európska únia je vďaka združeniu zdrojov 

jej členských štátov najväčším a najsilnejším 

ekonomickým celkom na svete vôbec. 

Vďaka svojej sile dokážeme byť lídrom, ktorý 

nastavuje pravidlá a ostatné štáty ich musia, 

ak s nami chcú obchodovať, nasledovať. 

Príkladom je kvalita výrobkov. Ak chce, 

napríklad, Čína vstúpiť na náš trh s nejakým 

tovarom, musí spĺňať spoločne nastavené 

štandardy, ktoré sa neustále sprísňujú. Keď 

chce indická vláda prijať nejaký zákon, alebo 

opatrenie súvisiace s ochranou životného 

Zasadnutie európskych lídrov sa konalo na tom istom mieste, kde boli v roku 1957 podpísané zakladateľské zmluvy 

súčasnej Európskej únie - v Paláci konzervátorov (Palazzo dei Conservatori) na Kapitolskom námestí v Ríme.

prostredia, príde sa o ňom poradiť do Európy. 

A keď Kanada hľadá partnera, s ktorým by 

mohla spojiť svoje sily, prirodzene sa obráti na 

Európsku úniu.

 

Európska únia je ostrovom mieru. Skúsme 

si spomenúť, koľko razy za posledných 200 

rokov jej členské štáty proti sebe bojovali. 

A koľkokrát bojovali od roku 1957. Ak by už 

nebolo výsledkom európskej integrácie nič 

iné, ako milióny zachránených životov, tak to 

stojí za to. Mier dokážeme udržiavať nielen 

vo vnútri, ale aj v našom bezprostrednom 

okolí. Vďaka Európskej únii sa skončili 

bratovražedné vojny na Balkáne. Vďaka nášmu 

tlaku a pevnému postoju zatiaľ neprerástla 

ruská invázia na východe Ukrajiny do skutočne 

veľkého konfl iktu. V tomto úsilí pokračujeme aj 

v prípade Sýrie a Líbye.

Európska únia garantuje svojim občanom takú 

mieru slobôd, akej sa môžu tešiť ľudia len A
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to, pred čím chceli „Otcovia zakladatelia“ 

Európu uchrániť, sa môže veľmi ľahko 

opäť stať.

Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu 

málokde na svete. Charta základných práv je 

súčasťou Lisabonskej zmluvy a legislatívnych 

systémov viacerých členských štátov. Európsky 

súdny dvor, na ktorý sa môže obrátiť každý 

občan, je poslednou inštanciou, ktorá rozhoduje 

o porušovaní práv členskými štátmi, alebo 

samotnou Európskou úniou. Jeho nezávislosť 

a medzinárodný charakter je garanciou toho, že 

rozhodnutia nie sú politicky ovplyvňované, ako 

sa to, žiaľ, často deje aj na Slovensku.

Lídri EÚ sa stretli tiež s pápežom Františkom. Fotografi a je z vatikánskej Sixtínskej kaplnky, pričom pozadie tvorí 

Michelangelova freska „Posledný súd“, zobrazujúca koniec sveta.

Keď šiesti prezidenti a premiéri pred 

šesťdesiatimi rokmi podpisovali Rímske 

zmluvy, nemali predstavu, ako presne 

bude európska spolupráca vyzerať. 

Neexistovali inštitúcie, európske právo, 

ani spoločná zahraničná a bezpečnostná 

politika. Ich cieľom bolo dať Európe a jej 

národom šancu žiť v mieri a prosperovať. 

Našou povinnosťou je túto šancu prevziať 

a ďalej rozvíjať, nie ju zahadzovať. Pretože 

Ivan Štefanec

Ivan Štefanec ako poslanec Európskeho 

parlamentu uplatňuje svoje skúsenosti 

z podnikateľského prostredia predovšetkým ako 

aktívny člen Výboru pre vnútorný trh a ochranu 

spotrebiteľa. Súčasne je viceprezidentom 

združenia SME Europe, ktoré zastupuje malé 

a stredné podniky. Na stránkach IN STORE 

Slovakia sa vyjadruje k aktuálny politickým 

a ekonomickým témam a otázkam, ktoré sú 

spojené s jeho aktivitami.

REZIDENČNÝ TRH PREKONÁVA 
UKAZOVATELE Z ROKU 2008
V Bratislave sa konal už 13. ročník odbornej konferencie Real Estate Market 

2017 s podtitulom Development & investície. Účastníci sa dozvedeli, akým 

trendom a výzvam čelí realitný trh – vrátane bratislavského – a či bude naďalej 

schopný absorbovať  pribúdajúcu výstavbu. 

Moderátor prvého panelu Filip Žoldák, 

partner v spoločnosti Herrys, uviedol niekoľko 

charakteristík trhu: „V rokoch 2013 a 2014 sme 

považovali prírastok nových bytov na hranici 

absorbovateľnosti trhom, ba až nezdravý. Rast 

však pokračoval a dnes môžeme skonštatovať, 

že sme sa dostali nad čísla z predkrízového 

roku 2008. Ceny bytov rastú.“

Analytik NBS Mikuláš Cár: „Vybavenosť bytmi 

na Slovensku je v európskom 

porovnaní pomerne slabá. 

Dopyt bude teda ešte 

pretrvávať, najmä zo strany 

generácie tzv. Husákových 

detí. Pozorujeme i trend 

návratu do miest z okolitých 

obcí a prímestských oblastí. 

Koncom roka očakávame 

dokončenie viacerých 

projektov, čím ponuka 

prevýši dopyt. Významným 

hýbateľom trhu sú nízke 

úrokové sadzby úverov 

na bývanie.“ Dve komerčné banky dokonca 

ponúkajú hypotekárne úvery s úrokom pod 

1 %, pri trojročnej fi xácii a splnení rôznych 

ďalších podmienok. „Vyrátali sme kompozitný 

ukazovateľ vývoja cien bývania. Môžem na jeho 

základe konštatovať, že trend je rastúci, ale 

nie sme ani vo fáze rizika ani vo fáze realitnej 

bubliny,“ potvrdil M. Cár a dodal: „Prostredie je 

zdravé, a aj pri trocha zhoršených podmienkach 

budú klienti bánk schopní splácať úvery.“

Panelisti - developeri potvrdili, že dopyt po 

bývaní je stabilný a dokonca už rozbehnuté 

projekty zdražovali v závislosti od výšky 

štartovacej ponuky, a to od 5 do 15 %. Projekty 

sa predávajú práve v prvých troch mesiacoch, 

podľa Herrys je to v objeme 25-40 % ponuky 

bytov. „Klienti častejšie zvažujú sociálny vývoj 

územia. Zaujíma ich, ako bude mikrolokalita 

vyzerať a je to významný rozhodovací faktor pri 

výbere medzi dvomi podobnými nehnuteľnosti,“ 

uviedol Karol Machánek, projektový manažér 

Corwin. „Developeri sa predháňajú v tom, čo 

ponúknu klientom navyše, hoci mnohí klienti by 

možno akceptovali aj nižší štandard,“ spomenul 

Ľuboš Mistrík, projektový manažér Lucron 

Group.
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 CENOVÁ HITPARÁDA

POTRAVINA február 2016 február 2017 medziročný rozdiel

RAJČINY 1,860 2,904 56,1%

UHORKY 1,903 2,699 41,8%

CESNAK 4,186 5,392 28,8%

KARFIOL 1,499 1,910 27,4%

BRAVČOVÉ KARÉ S KOSŤOU 3,692 4,606 24,8%

MANDARÍNKY 1,241 1,481 19,3%

CUKOR KRYŠTÁLOVÝ 0,761 0,883 16,0%

BRAVČOVÝ BÔČIK 3,076 3,544 15,2%

ŠOŠOVICA 1,083 1,237 14,2%

HROZNO 3,519 4,014 14,1%

KIWI 1,757 1,974 12,4%

PAPRIKA 2,985 3,291 10,3%

CITRÓNY 1,915 1,652 -13,7%

CIBUĽA 0,647 0,519 -19,8%

KAROTKA 0,744 0,575 -22,7%

PETRŽLEN 1,818 1,275 -29,9%

KAPUSTA BIELA 0,687 0,475 -30,9%

Zdroj: Poštová banka podľa údajov ŠÚ SR, Pozn.: Vybrané len údaje s medziročnou zmenou nad 10 a pod 10 %

Spomedzi potravín vybraných analytikmi Poštovej banky z údajov ŠÚ SR 

najvýraznejšie medziročne zdraželi viaceré druhy zeleniny a ovocia. Konkrétne 

rajčiny sú v porovnaní február 2016 a február 2017 drahšie o viac než polovicu, 

uhorky o dve pätiny, cesnak a karfi ol o takmer 30 %. Naopak najviac zlacnela 

biela kapusta (- 30,9 %). 

CENY POTRAVÍN PRED 
VEĽKONOČNÝMI SVIATKAMI

ZA POTRAVINY 
ZAPLATÍME VIAC
Naša krajina počas celého uplynulého roka 

prechádzala obdobím defl ácie, to 

znamená, že ceny tovarov 

a služieb vrátane potravín 

v obchodoch klesali. Na 

jeseň 2016 sa ale v súlade 

s očakávaniami začal 

medziročný 

cenový 

pokles 

potravín 

postupne zmierňovať 

a od začiatku roka začali 

potraviny mieriť smerom nahor. 

Na základe najaktuálnejších februárových údajov 

sa ceny potravín zvýšili medziročne o 2,4 % 

a medzimesačne o 1,3 %. Výdavky na potraviny 

tak slovenským domácnostiam pravdepodobne 

ukrojili väčšiu časť z rodinného rozpočtu ako 

zvyčajne. Analytici Poštovej banky sa zamerali 

na to, ako sa vyvíjajú ceny potravín a aký vývoj 

nás v nadchádzajúcom období čaká. Údaje 

pochádzajú zo Štatistického úradu SR [ŠÚ SR].

Podľa očakávaní s aj v nasledujúcich mesiacoch 

budú ceny v našich obchodoch mieriť smerom 

nahor. Slovensko sa totiž počas tohto roka 

prehupne z defl ácie opäť do infl ácie. Žiadne 

prudké zdražovanie nás ale nečaká, v priemere 

odhadujú analytici rast cien tovarov a služieb 

v našich obchodoch v tomto roku na úrovni 

mierne nad jedným percentom. 

EFEKT ZNÍŽENEJ DPH 
VYPRCHÁVA

Pod medziročné zdražovanie potravín sa u nás 

v tomto roku bude podpisovať aj vyprchanie 

efektu zníženej DPH na vybrané potraviny, ku 

ktorému došlo od začiatku roka 2016. A zo 

svetového hľadiska ruku k dielu pridáva aj drahšia 

ropa. Ceny potravín a agrokomodít závisia 

hlavne od úrody, a tú ovplyvňujú také ťažko 

predvídateľné faktory akými sú počasie, extrémne 

suchá alebo naopak povodne, či výskyt rôznych 

druhov škodcov.

CENOVÁ HITPARÁDA 
POTRAVÍN

Na základe údajov ŠÚ SR 

o spotrebiteľských cenách bola 

zostavená cenová hitparáda 

vybraných potravín za február 2017, 

v medziročnom porovnaní s februárom 

2016. Spomedzi vybraných potravín 

najvýraznejšie vo februári tohto roka zdraželi 

viaceré druhy zeleniny a ovocia. Konkrétne 

rajčiny sú medziročne drahšie až o viac než 

polovicu, uhorky o dve pätiny, cesnak a karfi ol 

o takmer 30 %. Dvojciferný medziročný 

rast ceny ale dosiahli aj ďalšie druhy ovocia 

a zeleniny ako napríklad mandarínky, hrozno 

či paprika. Zdraželi ale aj niektoré druhy 

mäsa – bravčové mäso si medziročne 

pripísalo približne desatinu. Ceny cukru sú 

o 16 % vyššie ako pred rokom. Drahšie ako 

v rovnakom období vlaňajška sú aj mlieko, 

maslo a viaceré druhy syrov.

Zoznam potravín, ktoré boli v druhom 

tohtoročnom mesiaci drahšie ako pred rokom, 

bol dlhší ako zoznam potravín, ktoré zlacneli. 

Najvýraznejšie sa oproti februáru 2016 znížili 

ceny kapusty a petržlenu (o cca -30 %) 

a mrkvy a cibule približne o pätinu. Z mäsových 

výrobkov najvýraznejšie medziročne zlacneli 

kuracie prsia, a to o zhruba -6 %. Menej ako 

pred rokom nás vychádzajú aj napríklad jablká, 

banány, vajcia, ale taktiež aj šunková a trvanlivá 

saláma.
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Toaletný papier nakupujú slovenskí 

spotrebitelia najmä vo väčších 

baleniach a viac kupujú trojvrstvové 

výrobky. V segmente hygienických 

vreckoviek je trend opatrnejší. Viac 

ako 80% objemu predaja tvoria 

lacnejšie privátne značky. Slováci 

väčšinou nakupujú dvoj a troj-

-vrstvové výrobky, najdrahšie 

4-vrstvové majú len 13% podiel.

PAPIEROVÁ HYGIENA DVAKRÁT INAK

TROJVRSTVOVÝ DOBIEHA 
DVOJVRSTVOVÝ

V roku 2016 sa na Slovensku predalo 206,4 

miliónov kusov toaletného papiera, čo predstavuje 

medziročný nárast až o 7%. Slováci za túto 

kategóriu utratili oproti minulému roku až o takmer 

9% viac a to celkovo 56 miliónov EUR. „Za 

nárastom stoja najmä trojvrstvové toaletné papiere, 

ktorých objemový podiel sa už pomaly vyrovnáva 

s dvojvrstvovými výrobkami na úrovni 47%,“ 

uvádza Jana Magicová, group account manager 

spoločnosti Nielsen.

Vyše polovica zakúpených spotrebiteľských balení 

obsahovala 8 kusov toaletného papiera a je to 

zároveň segment, ktorý určuje trend nárastu. 

J. Magicová dopĺňa: „Vo väčších obchodných 

formátoch ako hypermarkety a supermarkety 

dosahujú 8-kusové balenia až takmer 70 % 

objemu predaja. Logicky na tomto formáte sa 

jednokusové balenia podieľajú na predajoch len 

10-imi percentami, napriek tomu, že je to druhý 

najpredávanejší segment. Spotrebitelia si ho však 

kupujú spontánne na predajniach do 400 m2, kde 

tvoria vyše polovicu predajov.“

Špecifi kom predaja v sieťových drogériách sú 

vlhčené toaletné papiere, ktoré tu dosahujú až 

3%-ný podiel, čo je oproti ostatným obchodným 

formátom až desaťkrát väčší podiel. Výrobcovia 

s najvyšším predaným objemom bez privátnych 

značiek v abecednom poradí sú: Metsa Tissue SA, 

Moracell Italy, SCA hygiene, SHP Group, Velvet 

Care.

ZA ROK MINIEME TAKMER 32 €

„Toaletný papier nakúpili slovenské domácnosti 

v rámci sledovaného obdobia (január až december 

2016) v priemere približne 18-krát, pričom zaň 

celkovo zaplatili takmer 32 €. Na jeden nákup minula 

priemerná slovenská domácnosť približne 1,80 €. 

Viac ako polovica celkových výdavkov (54 %) na 

toaletný papier bola uskutočnená za štandardnú 

cenu. Mimo akcie sa toaletný papier nakupoval 

častejšie, približne o 4 nákupy v priemere, ako sa 

nakupoval v akcii. Vlhčený toaletný papier si kúpila 

približne len 1 z 10 domácností,“ uvádza Richard 

Outrata, konzultant, Consumer Panel Services GfK.

PODIEL VRECKOVIEK KLESÁ 
V PROSPECH KOZMETICKÝCH 
UTIEROK

Denisa Bališová z agentúry Nielsen uvádza, že 

kategória papierových vreckoviek rástla v roku 

2016 oproti roku 2015 v objeme o takmer 10 % 

na 2 miliardy kusov, čo v hodnote predstavuje 

vyše 15 miliónov eur (6%-ný nárast). „Pomalší 

rast tržieb bol spôsobený poklesom ceny o 3 %, 

ktorý primárne ťahali privátne značky. Až 82 % 

všetkých papierových vreckoviek sa predá ako 

privátna značka. Hygienické vreckovky tvoria 60 % 

predaného objemu, avšak ich podiel klesá o 5 p. b. 

v prospech kozmetických utierok (40 % podiel 

na trhu). Slováci preferujú dvoj- a troj -vrstvové 

vreckovky, drahšie štvorvrstvové tvoria len 13 % 

predajov.“

V kategórii možno pozorovať sezónnosť - v lete 

sa predá najmenšie množstvo a od septembra do 

decembra predaný objem rastie. Dominantným 

kanálom pre predaj kozmetických utierok sú 

hypermarkety/supermarkety, v ktorých sa predá 

až 56 % z celkového objemu. Pri hygienických 

vreckovkách sa väčšina predajov uskutoční 

v hypermarketoch/supermarketoch (46 %) a až 

31 % na organizovaných predajniach do 400 m2. 

Výrobcovia s najvyšším predaným objemom 

bez privátnych značiek v abecednom poradí sú: 

Kimberly Clark, Melitrade, Metsa Tissue SA, SCA 

Hygiene, SHP Group.

Čo sa týka nákupov domácností, Richard Outrata 

z GfK uvádza: „Papierové vreckovky si aspoň raz za 

rok kúpi viac ako 80 % domácností, a to priemerne 

8-krát za rok. Pri jednom nákupe sa na ich nákup 

vynaloží približne 90 centov. Papierové vreckovky 

nakupujú domácnosti skôr za štandardnú cenu, 

podiel výdavkov v akcii je 18 %.“

Dvojvrstvové 98 190

Trojvrstvové 91 574

Jednovrstvové 12 219

Ostatné -

2 kusy a menej  3,2

3 - 4 kusy  21,8

5 - 6 kusov  25,8

7 - 9 kusov  18,5

10 - 12 kusov  15,1

13 kusov a viac  11,8

neuvedené  1,5

Zdroj: Nielsen Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2016

 PREDANÁ HODNOTA TOALETNÉHO 
PAPIERA, SEGMENTÁCIA PODĽA POČTU 
VRSTIEV (V 1000 EUR)

 KOĽKO KUSOV TOALETNÉHO PAPIERA 
SPOTREBUJETE PRIEMERNE ZA 
MESIAC? 














 HODNOTA A OBJEM PREDAJA TOALETNÉHO PAPIERA V SR

SLOVENSKO Objem predaja v 1 000 kg Hodnota predaja v 1000 EUR

jan/15 -dec/15 jan/16 -dec/16 jan/15 -dec/15 jan/16 -dec/16

CELKOM 191 914 206 385 51 567 55 987

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Dáta vyjadrujú predaje na maloobchodnom trhu, v obchodoch s potravinami a zmiešaným 

tovarom a drogériách, bez Metro
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Podľa agentúry Nielsen zvyšujú svoju významnosť kečupy v sklenených 

fľašiach, ktoré medziročne rastú o 12,0 %. Najvyššie výdavky za ochucovadlá 

mali domácnosti počas minulého roka v hypermarketoch a nasledovali 

supermarkety.

OCHUCOVADLÁ CHUTIA
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KEČUPY A STOLNÉ OMÁČKY
„Kategória kečupov v medziročnom porovnaní 

na slovenskom trhu rastie ako v objeme, tak 

v hodnote predajov, v oboch prípadoch o 5,5 %. 

Najpredávanejším druhom kečupov, podľa 

ich sily, sú za posledných dvanásť mesiacov 

(február 2016 až január 2017) kečupy „MILD“, 

ktoré tvoria v objeme 62,8 %, v hodnote 61,4 %. 

Nasledujú kečupy „HOT“, tvoriace v objeme 

22,4 % a v hodnote 23,4 % predajov. Kečupy 

bez indikácie sily pokrývajú v objeme 14,8 % 

a v hodnote 15,2 %. Všetky tri segmenty sú 

v medziročnom porovnaní veľmi stabilné,“ 

sumarizuje údaje o trhu Rita Vachková, 

konzultant, klientske oddelenie spoločnosti 

Nielsen.

Čo sa týka typu obalu, tak v rámci kategórie 

kečupov podľa Nielsen zvyšujú svoju významnosť 

kečupy v sklenených fľašiach, ktoré medziročne 

rastú o 12,0 % v objeme a 5,9 % v hodnote 

a tvoria teraz 32,6 % predaných objemov (29,6 % 

hodnoty predaja). Najpredávanejšie sú však stále 

kečupy v plastových fľašiach, ktoré v objeme 

predajov dosiahli 67,2 % (v hodnote 70,3 %) 

a v medziročnom porovnaní tiež mierne rastú ako 

v objeme, tak v hodnote (2,8 % resp. 5,3%).

„Viac ako 50 % objemu aj hodnoty predaja 

kategórie kečupov bolo na Slovensku v období 

od februára 2016 do januára 2017 realizovaných 

v hypermarketoch a supermarketoch,“ uvádza 

R. Vachková a dodáva: „Medzi TOP 5 výrobcov 

kategórie kečupov podľa hodnoty predaja za 

obdobie od februára 2016 do januára 2017 

v abecednom poradí patrí Hamé, Kraft Heinz 

Company, privátne značky, Snico, Unilever.“

„Celá kategória stolných omáčok v období 

od februára 2016 do januára 2017 oproti 

predchádzajúcim 12 mesiacom rastie v hodnote 

o 4,8 %. Spotreba tejto potravinovej kategórie 

v sledovanom období rastie o 2,1 %. Z celej 

kategórie stolových omáčok rastie v hodnote 

najrýchlejšie tekuté korenie, ktoré tvorí 59,1 % 

kategórie (v objeme). Objemový podiel 

privátnych značiek u kategórie stolových omáčok 

dosahuje 22,8 % a rastie (o + 1,7p.b.) v medzi 

ročným zrovnané. Top 5 výrobcov v kategórii 

stolových omáčok podľa predaného objemu sú 

(v abecednom poradí): Hame, Hels, Maggi, Thai 

Pride, a Vitana. Vyše 67% (v objeme) stolových 

omáčok sú predávané vo fľaši,“ uvádza David 

Vajčner, Konzultant spoločnosti Nielsen.

OCHUCOVADLÁ V NÁKUPOCH 
DOMÁCNOSTÍ

Rôzne ochucovadlá ako kečupy, majonézy, 

tatárske omáčky, horčice a podobne, sú 

stabilnými položkami v nákupoch slovenských 

domácností. „Viac ako 8 z 10 domácností 

vložilo do nákupného košíka horčicu, približne 

7 domácností z 10 kúpilo aspoň raz tatársku 

omáčku a kečup, majonézy nakupovalo 6 

domácností z 10. Tatársku omáčku a horčicu 

domácnosti dopĺňajú najčastejšie, v nákupných 

košíkoch sa objaví zhodne viac ako 4-krát za rok. 

Kečupy nakupujú domácnosti viac ako 3-krát 

za rok,“ Jaroslava Brzáková, konzultant, GfK 

Spotrebiteľský panel a pokračuje: „Za tatárske 

omáčky utratili domácnosti počas roka v rámci 

uvedených ochucovadiel najviac. Čo sa týka 

porovnania výdavkov domácností za tatárske 

omáčky, ale tiež aj majonézu počas roka, sú 

výdavky domácností za tatárske omáčky najvyššie 

v decembri a tiež v období Veľkej noci. Slovenské 

domácnosti nakupujú najčastejšie klasickú 

horčicu. Iné typy horčíc nakupujú domácnosti 

len príležitostne, v priemere 1 až 2-krát ročne. 

Domácnosti s deťmi realizujú v priemer takmer 

o 2,5 nákupov kečupu viac než domácnosti bez 

detí. Podiel výdavkov domácností na akciových 

nákupoch je pri tomto sortimente nižší ako 

priemer rýchloobrátky. Pri nákupoch kečupov, 

tatárskych omáčok boli výdavky domácností 

na privátne značky nad priemerom slovenského 

rýchloobrátkového trhu.“

1-krát denne a viac 0,2

4–6-krát týždenne 1,5

2-3-krát týždenne 4,5

1-krát týždenne 6,5

2-3-krát mesačne 7,1

1-krát mesačne 4,6

menej ako 1-krát mesačne 4,6

neuvedené 0,9

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2016

 AKO ČASTO JETE / POUŽÍVATE 
DRESINGY A OMÁČKY K MÄSU? (%)  










 HODNOTA A OBJEM PREDAJA STOLOVÝCH OMÁČOK V SR

SLOVENSKO Hodnota predaja 1000 EUR Objem predaja 1 000 Kg

feb/2015 - 

jan/2016

feb/2016 - 

jan/2017

2/2015 - 

1/2016

2/2016 - 

1/2017

STOLOVÉ OMÁČKY, (CHRANOVÉ, SÓJO-

VÉ, WORCESTEROVÉ, GRILOVACIE)
7279,1 7626,9 1392,5 1421,7

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Údaje vyjadrujú predaje na modernom trhu potravín a zmiešaného tovaru nad 400 m2 predajnej 

plochy bez Metro. Tatárske omáčky sú z tejto kategórie vzhľadom ku svojej špecifi ckosti vyňaté. 

 HODNOTA A OBJEM PREDAJA KEČUPOV V SR

SLOVENSKO Hodnota predaja 1000 EUR Objem predaja 1 000 Kg

feb/2015 - 

jan/2016

feb/2016 - 

jan/2017

2/2015 - 

1/2016

2/2016 - 

1/2017

KEČUPY 12 374 13 049 6 174 6 512

Zdroj: Nielsen, Dáta vyjadrujú predaje v obchodoch s potravinami a zmiešaným tovarom bez Metro. Dáta sú uvádzané za 

obdobie od februára 2016 do januára 2017, v medziročnom porovnaní s obdobím od februára 2015 do januára 2016.
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Spoločnosť MECOM GROUP, s. r. o. je členom 

CARNIBONA GROUP, ktorá je jedným

z najsilnejších a najrýchlejšie sa rozvíjajúcich 

spoločností v oblasti spracovania mäsa

v stredoeurópskom regióne. Vznikla v roku 2008 

postupným zlučovaním významných mäso

spracujúcich spoločností s dlhoročnou tradíciou 

na Slovensku, v Maďarsku a v Českej republike.

Víziou spoločnosti MECOM GROUP je byť aj 

naďalej preferovaným dodávateľom kvalitných 

mäsových výrobkov v strednej Európe a inšpirovať 

spotrebiteľov k príprave chutného jedla.

GRIL TAŠKA MIX
Novinka sezóny vám prináša vaše obľúbené syrové, 

bavorské a pikantné gril klobásky v novom praktickom 

a väčšom balení vhodnom na grilovačku s rodinou či 

priateľmi. Bez lepku.

MINIBERNER SO SLANINOU
Chutný párok obalený v tenkom plátku lahodnej 

slaniny sa stane vaším najobľúbenejším gril 

produktom. Bez lepku.

ŠUNKA NA GRIL 90%
Novinkou tohtoročnej sezóny je šunka ako stvorená 

na gril. S vysokým podielom mäsa až 90% je skvelým 

doplnením grilovačky, ktorú možno priamo grilovať či 

obohatiť marinádou, vhodná je na všetky druhy grilov. 

MINIBERNER 
SO SLANINOU A SYROM

Chutný minipárok plnený syrom (12%) a obalený 

v tenkom lahodnom plátku slaniny je predurčený 

stať sa best sellerom gril sezóny. Bez lepku.

TENKÁ KLOBÁSA NA GRIL 91%
Bravčová klobása na gril s podielom mäsa 91% 

v baraňom čreve si získa každého gurmána. 

Vhodná je na každý gril i na panvicu. Zaujme aj 

svojím tvarom - je tenšia ako bežné gril klobásky 

a vhodná napríklad aj do hot dogov. Bez lepku.

MECOM GRIL PÁRTY POKRAČUJE!
Príchod grilovacej sezóny nám prináša možnosť konečne vytiahnuť gril a pripraviť 

poriadnu mäsovú párty! A aby párty stála za to, Mecom prináša aj tento rok 

nové gril výrobky, na ktorých si pochutná každý nadšenec grilovania i gurmán. 

Samozrejme, aj naďalej v sortimente zostávajú obľúbené klasické, paprikové, 

bavorské či iné príchute a mixy klobások pre tých, ktorý chcú zo všetkého to 

najlepšie. Recepty na gril sezónu nájdete na www.viemecovamchuti.sk.

pt
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Slováci spotrebovali okolo 26 tisíc ton cestovín a rezancov a utratili za 

ich nákup okolo 46 miliónov eur. Preferujú cestoviny a rezance vyrobené 

z pšeničnej múky a bezvaječné. Čo sa týka olejov, medzi uprednostňované 

typy patrí slnečnicový, repkový a olivový. Takmer 96 % olejov sa predá 

v plastových obaloch.

CESTOVINY A OLEJE

Z PŠENIČNEJ MÚKY 
A BEZVAJEČNÉ

„Cestoviny si držia naďalej pozitívny trend 

v spotrebe. Je to poznatok na základe porovnania 

posledných 12 mesiacov (marec 2016 až február 

2017) s rovnakým obdobím predchádzajúceho 

roka, kedy zaznamenala kategória cestoviny 

a rezance nárast v hodnote o 3,0 % a v objeme 

o 3,2 %. V absolútnych číslach, tak Slováci 

spotrebovali okolo 26 tisíc ton cestovín a rezancov 

a utratili za ich nákup okolo 46 miliónov eur. 

Uvádza Júlia Klukanová zo spoločnosti Nielsen 

a dopĺňa: „Cestovinám a rezancom sa darí 

najmä v hypermarketoch a supermarketoch, 

kde zaznamenali medziročný nárast o 5,7 % v 

objeme. Významnosť tohto trhu je takmer 45 % 

pre danú kategóriu. V organizovaných predajniach 

do 400 m2 majú stabilný trend. V medziročnom 

porovnaní v neorganizovaných predajniach ich 

významnosť poklesla.“

Medzi najpredávanejšie typy cestovín patria 

špagety s takmer 13 % podielom. Na druhom 

mieste sú to rigatoni s 10 % podielom a tretie 

miesto uzatvárajú až dva druhy s rovnakým 

podielom a to square (známe ako fl iačky) a fusilli 

s takmer 6,5 % podielom. „Vo všeobecnosti, 

Slováci preferujú cestoviny a rezance 

vyrobené z pšeničnej múky a bezvaječné,“ 

dodáva J. Klukanová. Medzi top 5 výrobcov 

cestovín v abecednom poradí patria: Erce, 

Europasta, Gaston, Komako, Mlynsko -pekársky 

a cestovinársky kombinát.

CESTOVINY V NÁKUPOCH 
DOMÁCNOSTÍ

„Priemerný nákup cestovín váži 700 gramov 

a nakupujeme ho približne dvakrát do mesiaca. 

Bežná slovenská domácnosť si tak domov za 

rok donesie takmer 17 kilogramov cestovín. 

Viac ako štvrtina objemu cestovín bola kúpená 

v akcii. Skoro polovica objemu cestovín bola 

kúpená pod privátnou značkou reťazca. Najviac 

domácností, až 86 %, kúpilo 400 g balenie 

cestovín, ktoré je z hľadiska počtu kupujúcich 

nasledované 500 g balením. Najväčší objem 

v nákupoch tvoria polievkové cestoviny, 

nasledujú špagety, kolienka, vretienka (fusilli). 

Samozrejme, väčšiu spotrebu majú viacčlenné 

domácnosti s deťmi ako rodiny bez detí,“ uvádza 

Veronika Némethová, Senior Consultant, GfK 

Spotrebiteľský panel

96 % OLEJOV SA PREDÁ 
V PLASTE

„Celá kategória kuchynských olejov v období 

od marca 2016 do februára 2017 oproti 

predchádzajúcim 12 mesiacom rastie v hodnote 

o 2,2%. Avšak objem tejto potravinovej 

kategórie v sledovanom období rastie pomalšie 

o 0,5 %. Z celej kategórie kuchynských olejov 

má najväčšiu hodnotu slnečnicový olej, ktorý 

tvorí 53 % kategórie (v hodnote), ale jeho podiel 

v medziročnom porovnaní klesá. Objemový 

podiel privátnych značiek u kategórie stolových 

olejov dosahuje 22,6 % a rýchlo rastie. Vyše 

96 % objemu predaja kuchynských olejov tvoria 

výrobky v plastových nádobách,“ uvádza David 

Vajčner z agentúry Nielsen. Top 5 značiek 

v kategórii kuchynských olejov podľa predaného 

objemu sú (v abecednom poradí): Giana, Raciol, 

Vénusz, Viviol a Zlatý Olej (Usti Oils).

TUKY A STOLOVÉ OLEJE

Tuky vo forme masla, stolových 

olejov, margarínov, tukov na 

pečenie, melanží a masti/sadla za 

posledných 12 mesiacov nakúpila 

aspoň raz v podstate každá slovenská 

domácnosť. Priemerná domácnosť 

minula na tuky približne 94 EUR za 

rok, pričom najväčšia časť výdavkov 

smeruje do kategórie masla. Druhým 

významným segmentom sú stolové 

oleje. Za posledných 12 mesiacov si 

slnečnicový olej kúpilo takmer 9 z 10 

domácností, repkový olej si kúpilo 

približne 6 z 10 domácností. Svojich 

kupujúcich má aj olivový olej, ktorý si 

aspoň raz kúpilo približne 

4 z 10 domácností.

Richard Outrata, konzultant, 

Consumer Panel Services, GfK
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 OBJEM A HODNOTA PREDAJA CESTOVÍN A REZANCOV V SR

SLOVENSKO Objem predaja v 1 000 kg Hodnota predaja v 1000 EUR

mar/2015 - feb/2016 mar/16 - feb/17 mar/15 - feb/16 mar/16 - feb/17

Cestoviny a rezance 25 810 26 625 44 878 46 244

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Dáta vyjadrujú predaje na celom maloobchodnom trhu na Slovensku (obchody s potravinami 

a zmiešaným tovarom, bez Metro)

 HODNOTA A OBJEM PREDAJA KUCHYNSKÝCH OLEJOV V SR

SLOVENSKO Hodnota predaja 1000 EUR Objem predaja 1 000 l

mar/2015 - feb/2016 mar/16 - feb/17 mar/15 - feb/16 mar/16 - feb/17

Kuchynské oleje 55128,5 56329,9 35067,1 35264,7

Zdroj: Nielsen, Pozn: Dáta vyjadrujú predaje na celom maloobchodnom trhu na Slovensku (obchody s potravinami 

a zmiešaným tovarom, bez Metro)

kokosový 1,8

olivový 15,7

rastlinný (zmes olejov) 14,2

repkový 8,9

slnečnicový 57,9

sójový 2,0

iný 0,1

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2016

 AKÉ DRUHY OLEJOV POUŽÍVATE 
NAJČASTEJŠIE? (%)
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BACKALDRIN PODPORUJE AKTÍVNY 
ŽIVOTNÝ ŠTÝL A VYVÁŽENÉ STRAVOVANIE

Rodinná fi rma backaldrin The Kornspitz Company sa niekoľko posledných rokov 

venuje podpore športovcov a športu. V roku 2016 sa dokonca stala „ofi ciálnym 

partnerom pre chlieb Európskych olympijských výborov“ a upečie pečivo 

a chlieb športovcom na Olympijských hrách Phjongčhangu v roku 2018.

BACKALDRIN ZLEPŠUJE 
IMIDŽ PEČIVA
Šport a výživa sú pre majiteľa spoločnosti 

backaldrin Petra Augendoplera ideálnou 

kombináciou: „Špičkové výkony je 

možné totiž dosiahnuť len vtedy, ak sa 

správne stravujeme. Chlieb a pečivo sú 

jeho základným kameňom.“ Vďaka jeho 

angažovanosti podporuje backaldrin 

šport a zároveň imidž chleba a pečiva. 

Bežne sa na internete, ale aj v médiách 

objavuje množstvo skreslených 

informácie a mylných názorov o pečive. 

V tejto súvislosti je napríklad viditeľná 

napríklad stúpajúca konzumácia 

bezlepkových výrobkov aj spotrebiteľmi, 

ktorí vôbec nemajú intoleranciu na lepok. 

Ak však budú konzumovať iba bezlepkové 

výrobky, môžu si spôsobiť zdravotné 

problémy.

BACKALDRIN POUŽÍVA 
MODERNÉ TECHNOLÓGIE 
VÝROBY

V radoch laickej verejnosti sa tiež 

opakovane vynárajú debaty o rozdieloch 

medzi čerstvým a dopekaným 

pečivom. „Medzi výrobkom vyrobeným 

z mrazeného polotovaru a výrobkom 

vyrobeným klasickou metódou neexistujú 

rozdiely v nutričných hodnotách, 

samozrejme ak hovoríme o tom istom 

výrobku s rovnakou receptúrou. Ako 

v každej oblasti, tak aj v pekárenstve 

technológia významne pokročila 

a v súčasnej dobe bežný zákazník 

nerozozná dva výrobky vyprodukované 

týmito dvomi odlišnými metódami. 

Nedávno na Slovensku v nezávislom 

laboratóriu prebehli testy, kde odborníci 

hodnotili rozdiel medzi týmito dvoma 

kategóriami pečiva. Pri prezentovaní 

výsledkov konštatovali, že pri dodržaní 

technológie výroby skutočne rozdiely 

nejestvujú,“ uvádza Miroslav Rolinec, 

obchodný manažér BACKALDRIN 

Slovakia, spol. s r. o. a dopĺňa: „Sú 

spotrebitelia, ktorí si všímajú označenie 

na výrobkoch. Väčšina konzumentov 

sa však rozhoduje podľa vôni a chuti 

a ďalšia rastúca skupina spotrebiteľov 

nehľadí prioritne na cenu ani na spôsob 

výroby, ale na výslednú kvalitu.“

BACKALDRIN ŠÍRI OSVETU 
O POTRAVINÁCH

Zástupcovia spoločnosti backaldrin 

považujú za dôležité šíriť osvetu ohľadom 

informácií o potravinách. Nepovažujú 

však za šťastné, zvyšovať ochranu 

spotrebiteľa plošnými reštrikciami. 

Napríklad zdravotné a výživové tvrdenia 

priniesli do pekárenského biznisu najmä 

zvýšenie administratívnej náročnosti. 

„Sme povinní ich pre zákazníkov 

uvádzať a hoci ani nie sme výrobcovia 

pre konečného spotrebiteľa. Našim 

odberateľom tieto údaje pre finálny 

výrobok vyrátame (ak dodržia nami 

dodanú receptúru). Ide o službu 

zákazníkom hlavne zo segmentu malých 

a stredných podnikov,“ spomína M. 

Rolinec.

Dôležitá je tiež forma, akou dokážeme 

napríklad nutričné informácie zákazníkom 

sprostredkovať. Určite nie je vhodné 

prikazovať, ale skôr presviedčať 

a informovať, že je v záujme každého 

spotrebiteľa, aby si kupoval kvalitné 

a hodnotné produkty. Informácií je dnes 

už toľko, že často i skúsený profesionál 

má problém sa zorientovať. Otázkou teda 

zostáva, či si bežný zákazník bude vedieť 

vyberať produkty na základe legislatívne 

povinne zverejnených informácií alebo 

či bude porovnávať zloženie potravín 

predávaných u nás a v zahraničí. 

Napokon spotrebitelia majú moc 

slobodnej voľby.

BACKALDRIN JE PARTNEROM 
VRCHOLOVÝCH ŠPORTOVCOV

Od roku 2015 je backaldrin partnerom aj 

slovenských biatlonových sestier Paulíny 

a Ivony Fialkových. Do roku 2016 vstúpil 

backaldrin ako „oficiálny partner pre 

chlieb“ Európskych olympijských výborov. 

Na Olympijských hrách v Phjongčhang 

2018 sa budú pekári spoločnosti 

backaldrin starať o vôňu čerstvého chleba 

rovnako tak ako v Riu 2016. 

Peter Augendopler: „Radi v dvoch 

vlastných pekárňach v duchu 

olympijskej myšlienky uvítame aj 

športovcov ostatných krajín! Chceme 

prispieť k tomu, aby sa hostia dobre 

cítili. A predovšetkým, aby chlieb 

a pečivo, podporili športovcov na ceste 

k olympijským úspechom.“
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Hoci dopyt po bioproduktoch a ekologických výrobkoch stúpa, stále 

nedosahuje hodnoty, ktoré by stimulovali výrobcov k ich masívnejšej produkcii. 

Množstvo surovín v certifi kovanej kvalite sa navyše zo Slovenska vyváža 

do zahraničia a naspäť sa vracia vo forme výrobkov. Domácemu rozvoju 

produkcie alternatív konvenčnej výroby neprispievajú ani administratívne 

náročné procesy získavania certifi kátov.

ALTERNATÍVNE PRODUKTY 
OSLOVUJÚ MLADÝCH
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SPÁNOK, 
STRAVA A POHYB

Globálny prieskum spoločnosti GfK* ukázal, že 

66 % spotrebiteľov z celého sveta si v rámci 

starostlivosti o svoje telesné zdravie dopraje 

dostatočne dlhý spánok. Z globálneho hľadiska 

je spánok viac v obľube medzi ženami (69 %) 

ako u mužov (63 %). Druhé miesto obsadila 

zdravá, nutrične vyvážená strava, o ktorú dbá 

59 % spotrebiteľov z celého sveta. V tomto 

prípade majú ženy (63 %) ešte výraznejší náskok 

v porovnaní s mužmi (56 %). Populárna je aj 

pravidelná pohybová aktivita, vďaka ktorej 

sa udržuje v dobrej zdravotnej kondícii 57 % 

spotrebiteľov (muži so 60 %, ženy 54 %).

ČO UKÁZAL BIOFACH 
A VIVANESS?

Zostaňme ešte v globálnom meradle a pri 

stravovaní. Momentálne má trh bioprodukcie 

hodnotu vyše 100 miliárd dolárov a do 

roku 2020 by sa mal zdvojnásobiť (podľa 

organicminotor.com). Približne polovicu 

z trhu ovláda USA, ktoré udávajú trendy. 

Medzinárodné veľtrhy BioFach 

a Vivaness, ktoré do nemeckého 

Norimbegu prilákali rekordných 

51 453 návštevníkov, potvrdili 

postavenie druhého 

najdôležitejšieho svetového 

trhu pre organickú 

produkciu, 

teda 

Európy. 

„Celkovo 

Európania 

nakúpili v roku 

2015 bioprodukty 

za 29,8 mld. EUR, z toho 

27,1 mld. EUR utratili obyvatelia 

EÚ,“ uvádza sa v Die Bio Branche 2017, správe 

Ústavu biologického poľnohospodárstva 

(Forschungsinstitutes für biologischen Landbau, 

FiBL) a Agrarmarkt Informationsgesellschaft 

(AMI).

DRAHÁ VÝROBA A NEISTÝ 
ODBYT

Nemecká pobočka GfK zistila, že dopyt po 

prírodnej kozmetike za posledné roky akceleruje 

hlavne generácia Y (do 36 rokov), obzvlášť 

ročník 1990. Dôvodom je hľadanie spotrebných 

tovarov, ktoré spĺňajú etické hodnoty a ponúkajú 

skutočné alternatívy na hodnotovom rebríčku 

z hľadiska životného prostredia, férovosti 

a udržateľnosti. Význam nadobúda „zrýchlená 

zmysluplnosť“ (acclerated meaningfulness), ktorá 

spája pohodlie (convenience) s vysokou kvalitou 

a zodpovednosť za životné prostredie.

Pozreli sme sa, čo si myslia problematike 

slovenské ženy, ktoré sú v domácnosti zvyčajne 

zodpovedné za nákupy. Podľa prieskumu portálu 

Modrý koník z decembra 2015 ( N = 1781) až 

73,6 % žien súhlasilo s tvrdením, že byť na 

Slovensku zdravým je drahé. Zaujímavé je, že 

až 60,3 % žien nevie posúdiť bio/organickú 

kozmetiku, pričom 34,2 % tvrdí, že je kvalitnejšia 

alebo zdravšia ako bežná kozmetika. Celých 5 % 

ale skepticky tvrdí, že nie je kvalitnejšia alebo 

zdravšia ako bežne dostupné produkty (Modrý 

koník, október 2015, N = 1734).

Úzka, hoci rastúca skupina spotrebiteľov 

preferujúcich biovýrobky a ekoprodukty, však 

nie je pre producentov na Slovensku dostatočná 

trhová nika. Aktuálna správa výskumnej 

spoločnosti CEEC Research uvádza, že do 

biovýroby sa chystá len 12 % slovenských 

poľnohospodárov, tak pri rastlinnej, ako aj 

pri živočíšnej výrobe. Nelichotivé sú aj údaje 

z Eurostatu. V roku 2015 sme na Slovensku mali 

len 98 fariem, ktorých produkty možno označiť 

za organické. Najviac z nich, konkrétne 17, sa 

zameriava na mliečne výrobky. „K októbru 2016 

sa v celej EÚ ekologicky obhospodarovaná 

plocha rozrástla na takmer 11 miliónov ha, teda 

narástla medziročne o viac ako 5 %,“ uviedla 

Helga Willer, expertka z FiBL.

Podľa producentov nemáme u nás dostatočnú 

surovinovú základňu. Navyše sa gro 

bioprodukcie surovín zo Slovenska vyváža na 

ďalšie spracovanie alebo balenie do zahraničia, 

odkiaľ potom dovážame späť fi nalizované 

bioprodukty. „Vyrábame dojčenské výživy a 

pokrmy v biokvalite od roku 2009. V minulom 

roku sme vyexpedovali 3,3 milióna kusov 

týchto výrobkov do 12 krajín sveta. Z tohto 

objemu sme len 3 % umiestnili na slovenskom 

trhu. Bioprodukcia na Slovensku žiaľ nie je 

schopná pokryť naše potreby, a  preto sme 

nútení nakupovať surovinu od zahraničných 

dodávateľov,“ potvrdzuje trendy Ing. Ľubica 

Kucserová, obchodná riaditeľka, NOVOFRUCT 

SK, s.r.o. Svoj podiel na situácii má aj 

byrokratická náročnosť získania certifi kácie pre 

bioprodukciu, čo si uvedomuje aj Európska 

komisia a chystá sa procesy zjednodušiť.

KTORÉ BIO A EKO -FRIENDLY 
VÝROBKY SA DOBRE 
PREDÁVAJÚ?

SPÁNOK, 
STRAVA A POHYB

Globálny prieskum spoločnosti GfK* ukázal, že 

roku 2020 by sa mal zdvojnásobiť (podľa 

organicminotor.com). Približne polovicu 

z trhu ovláda USA, ktoré udávajú trendy.

Medzinárodné veľtrhy BioFach 

a Vivaness, ktoré do nemeckého 

Norimbegu prilákali rekordných 

51 453 návštevníkov, potvrdili 

postavenie druhého 

najdôležitejšieho svetového 

trhu pre organickú 

produkciu,

teda 

Európy. 

„Celkovo 

Európania 

nakúpili v roku 

2015 bioprodukty 

za 29,8 mld. EUR, z toho 

27,1 mld. EUR utratili obyvatelia 

EÚ,“ uvádza sa v Die Bio Branche 2017, správe 
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Stúpajúci záujem spotrebiteľov o informácie, 

či sú výrobky šetrné k životnému prostrediu, 

si samozrejme všimli výrobcovia a obchodníci. 

Silvia Bendžáková, sortimentný manažér, 

dm drogerie markt uvádza: „Jednoznačne 

najviac sa z biovýrobkov predávajú rastlinné 

nápoje (ryžový s kalciom, ryžový, ovsený, 

kokosový, sójový s kalciom a pod.). Čo sa 

týka produktov z obilnín, tak medzi naše 

najpredávanejšie patria dmBio ryžové 

chlebíčky natur, dmBio bielkovinový chlieb, 

dmBio kuskus, dmBio celozrnné ovsené 

vločky hrubé a dmBio müsli s bobuľovým 

ovocím. Najväčší nárast sme zaznamenali 

hlavne v kategórií sušeného ovocia a semien.“

Denisa Pernicová, marketingová 

riaditeľka spoločnosti BILLA Slovensko 

hovorí: „Momentálne u nás nájdu 

zákazníci viac ako 40 druhov pekárskych 

výrobkov. V ponuke certifikovaných BIO 

produktov z radov chleba a pečiva sme 

vykonali niekoľko zmien. V predajniach 

budú jasne označené a umiestnené na 

samostatnej polici. Nedávno sme získali 

Certifikačného orgánu Naturalis SK, ktorý 

potvrdzuje, že vybrané výrobky môžu 

niesť označenie produktov ekologického 

pôdohospodárstva.“

„Bio detské výživy OVKO sú na pultoch každého 

obchodného reťazca na Slovensku, najmä 

vo veľkých formátoch predajní, okrem Lidl. 

Limitujúcim faktorom pre nákup bioproduktov 

stále zostáva vyššia cena týchto výrobkov, ale 

aj slabá informovanosť a nedôvera spotrebiteľov 

v bioprodukty. Pestovatelia však musia splniť 

prísne kritériá pre bioprodukciu, čo má vplyv 

na konečnú cenu ovocia a zeleniny,“ uvádza Ľ. 

Kucserová.

„Stúpa záujem aj o eco -friendly výrobky. Zvýšený 

dopyt je po napríklad po bambusových kefkách 

alebo dámskych hygienických potrebách 

z biobavlny. Veľa sa predávajú opakovane 

použiteľné fľaše, tašky na nákup potravín 

i perlátory na vodovodné batérie, ktoré znižujú 

spotrebu vody,“ uvádza Pavel Milan Černý, 

spolumajiteľ e -shopu Econea, ktorý potvrdzuje 

nárast tržieb medziročne o stovky percent. 

Upozorňuje však, že nie všetci producenti 

sú v tvrdeniach na obaloch svojich výrobkov 

stopercentne čestní: „Veľká časť výrobcov svoje 

produkty „lakuje nazeleno“. Istotu má spotrebiteľ 

predovšetkým v špecializovaných obchodoch. 

Tie totiž presne vedia, aké výrobky odoberajú, 

svojich dodávateľov majú veľmi dobre preverené 

a zvyčajne k produktom uvádzajú rozsiahle 

relevantné informácie. Férový predajca a výrobca 

zohľadňujú 

aj uhlíkovú 

stopu 

produkcie.“

O lakovaní na zeleno 

a o „greenwashing“ (od 

slova brainwashing, 

vymývanie mozgov) 

hovorili aj predstavitelia 

certifi kačných organizácií 

v súvislosti s veľtrhmi 

Biofach a Vivaness. Množstvo certifi kátov 

a kritérií je už také enormné, že je ťažké rozlišovať 

ich validitu. Potom sú tu tiež schválené výrazy 

ako „skutočne prírodné“, „inšpirované prírodou“ 

alebo „blízko k prírode“. Pre obchodníkov 

na Slovensku je skvelou pomôckou zoznam 

spoločností, ktorý zostavuje spomínaná Naturalis 

SK, inšpekčná organizácia zaoberajúca kontrolou 

a certifi káciou v ekologickej poľnohospodárskej 

výrobe (viz QR kód).

* Zdroj: Prieskum GfK zahŕňajúci viac než 28 000 

spotrebiteľov vo veku 15 a viac rokov v 23 krajinách – 

dostupné sú priemerné údaje za všetky krajiny, možnosť 

viacerých odpovedí, čísla sú zaokrúhlené.

(kp)

ZOZNAM 
KONTROLOVANÝCH 

PREVÁDZKOVATEĽOV
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MINIT SLOVAKIA je slovenská rodinná spoločnosť, s viac ako 25 ročnou tradíciou 

v pekárenstve. Výrobca hlbokozmrazených pekárenských výrobkov, ktorý sa pýši 

jedným z najmodernejších výrobných závodov v strednej Európe. Na začiatku roka 

získal certifi káciu aj na BIO výrobky. Okrem BIO, prináša opäť aj ďalšie novinky. 

Napríklad najlepšie muffi ny, ktoré chutia každému.

PEKÁRENSKÉ BIO, A ĎALŠIE 
NOVINKY Z DIELNE MINIT

OCHUTNÁVALO SA NA 
DANUBIUS GASTRO

MINIT SLOVAKIA patrí od roku 2009 medzi 

popredných vystavovateľov veľtrhu, svoju 

ponuku a služby tento rok predstavili 

už po deviaty raz. Tu mali spotrebitelia 

možnosť prvýkrát ochutnať mnohé 

z noviniek, ktoré má spoločnosť v talóne 

pre rok 2017. Absolútnou novinkou bola 

rodina BIO chlebov 

a pekárenských 

výrobkov. BIO 

malo úspech, mnohých 

prekvapilo, že práve veľkovýrobca 

ako MINIT, svoju ponuku rozširuje o BIO 

výrobky na ktoré sú zvyknutí skôr u menších 

miestnych producentov.

Bio či nebio, správne vystavenie predáva 

viac. „Pozornosť návštevníkov pritiahla aj 

naša rozšírená 

expozícia. 

Výstavný stánok 

MINIT sa rozrástol 

o plochu pre posedenie, 

ktorú sme zobrali doslovne „pod 

vlastnú strechu“ a dizajn. Tento priestor 

sme využili aj na prezentáciu sortimentu 

pekárenských výrobkov určených pre retail. 

2,5 metrov vysoké regály so 16 podsvietenými 

policovými dielmi umožnili atraktívne vystaviť 

novinky z rady BIO, kváskové výrobky 

a produkty s pridanou hodnotou pre zdravie,“ 

hovorí Ladislav Ambrovics, riaditeľ divízie 

Franchise, ktorý si pod palec zobral zlepšenie 

vystavenia aj na 250 franchise pekárničkách 

MINIT na Slovensku. Prvá veľkovýroba BIO 

výrobkov MINIT prebehla v marci, a už ich 

nájdete na pultoch predajní BILLA.

AKO CHUTÍ BIO?

Označenie BIO môžu niesť 

len výrobky vyrobené zo 

surovín ekologického 

poľnohospodárstva. Na 

ich výrobu sa používajú 

tzv. bioprodukty, 

čiže suroviny, ktoré 

sú vypestované 

alebo dochované 

za prísnych 

podmienok. Tie 

nesmú obsahovať 

geneticky modifi kované suroviny, nesmú byť 

chemicky ošetrované a pri ich pestovaní sa 

nesmú používať žiadne umelé pesticídy.

„BIO chlebík a pečivo chutia prirodzene, 

sú plné chuti a zdravia. Neobsahujú to čo 

nemajú obsahovať. Slovenský spotrebiteľ je 

vyberavý, za kvalitu je ochotný dať viac. Tu 

je akosť zaručená prísnymi kontrolami z poľa 

až na pult,“ vysvetľuje František Ambrovics, 

zakladateľ a konateľ MINIT SLOVAKIA.

BIO OD MINIT

BIO pekárenské výrobky sú produkty 

zdravého životného štýlu, bez syntetických 

konzervačných látok, umelých farbív 

a ochucovadiel. V receptúrach sa používajú 

suroviny dopestované ekologickým 

spôsobom. Vyhľadávané sú ražné 

chleby, špaldové 

a viaczrnné 

produkty. 

Certifikované BIO 

produkty od slovenského 

výrobcu MINIT SLOVAKIA, nájdete na 

pultoch maloobchodných predajní.

BIO SAPP tmavý chlieb vďaka jeho zloženiu 

a použitým BIO surovinám ocenia nielen 

gurmáni, ale aj vyznávači zdravého 

životného štýlu. Jedinečná je 

receptúra z kombinácie 

BIO pšeničnej 

a BIO ražnej 

múky, ktorá 

tvorí takmer 

polovicu z podielu 

použitých múk. 

Vďaka BIO kvalite 

surovín je chlieb 

sýtejší a výraznejšej 

chuti. Bohatú chuť 

výrobku dodávajú pražené p
ti
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BIO tekvicové a slnečnicové semienka 

v striedke, taktiež výživné a chuťovo 

veľmi príjemné BIO pohánkové lupienky 

a BIO proso. Chrumkavá kôrka tohto 

tmavého chlebíka je bohato sypaná BIO 

sezamovými semiačkami. Výdatný chlieb 

pre gurmánov a milovníkov plnej chuti 

a vône.

BIO ražný bochník je nielen chutný, ale 

pre svoj vysoký podiel ražnej múky aj 

výživovo hodnotný. Obsahuje až 60% 

BIO ražnej múky z podielu použitých 

múk. Originálnu chuť mu dodáva BIO 

rasca. Ražná múka je znamenitá obsahom 

cenných živín, je bohatá na proteíny, 

vitamíny a minerály. Ražná múka má 

vzhľadom na naše trávenie výhodnejšie 

zloženie, najmä má vyšší obsah vlákniny aj 

jej skladba je pre človeka priaznivejšia.

Pšenično - ražné pečivo BIO mini koreň 

vás prekvapí neobyčajnou jemnosťou 

a vláčnosťou striedky. Je to aj vďaka 

kvalitnému olivovému oleju v ceste, ale 

aj pre receptúru z hodnotných surovín 

z rakúskeho domáceho bio -hospodárstva 

Esterházy.

Ak ste vyznávačom zdravého pečiva, ktoré 

viete ľahko naplniť a zabaliť na desiatu do 

práce či školy, tak je tu niečo aj pre vás. 

BIO celozrnná ražná kocka, s obsahom 

až 70% celozrnnej ražnej múky v BIO 

kvalite, je na to ideálna. Celozrnná múka 

je chuťovo výraznejšia a výživnejšia. 

Obsahuje aj vonkajšie časti zŕn, vďaka 

čomu má vyšší obsah vitamínov 

a minerálov, ale aj vlákniny. Celozrnná 

múka má v porovnaní s bielou múkou nižší 

glykemický index.

Z celozrnnej múky je aj BIO celozrnný 

špaldový rožok, s obsahom až 60% 

celozrnnej BIO špaldovej múky. Vďaka 

jemnej orieškovej chuti špaldovej 

pšenice, znásobenej kvalitou 

surovín z ekologického 

poľnohospodárstva, si BIO 

celozrnný rožok ihneď 

zamilujete.

Vývojári v MINIT 

SLOVAKIA 

určite 

nezaspali 

na 

vavrínoch. 

V minulom 

roku predstavili viac 

ako 150 druhov noviniek. 

Inovácie a rýchlosť akou sú schopní 

reagovať na požiadavky zákazníkov považujú 

za kľúč k úspechu. 

„Náš sortiment v BIO línii neustále 

vyvíjame. Novinky predstavujeme našim 

odberateľom, na pulty sa dostávajú tie ktoré 

zaujmú. Po BIO je dopyt, spotrebitelia sú 

čoraz uvedomelejší a vyberavejší. Záujem 

o doplnenie sortimentu o BIO prejavili 

aj naši obchodní partneri. Náš vývoj má 

pripravené ďalšie novinky v BIO kvalite, je 

len otázkou času kedy sa dostanú na pulty. 

Niektoré výrobky vyvíjame dokonca na mieru 

požiadaviek našich odberateľov,“ prezradil 

Alexander Faklen, riaditeľ divízie Retail, 

spoločnosti MINIT SLOVAKIA.

NAJLEPŠÍ MUFFIN JE TEN OD MINIT

Jeho veľké kúzlo spočíva v šťavnatom, jemnom, nadýchanom ceste, ktoré sa rozplýva na jazyku. 

Lepší ako hocijaká tortička, nevyrovná sa mu ani žiadna bábovka. To je muffi n. Poteší na raňajky, 

k obedu ale aj ako sladká večera. Či len tak, za odmenu. Už nemusíte do Ameriky, v pekárničkách 

MINIT nájdete tie najlepšie MUFFINY!

 

Vlastná výroba muffi nov MINIT je projekt, ktorý spoločnosť MINIT SLOVAKIA spustila koncom roka 

2016 a predstavila širokej verejnosti na výstave Danubius Gastro. „Prvá reakcia ochutnávajúcich je 

„stačí mi z neho iba kúsok, nie som taký hladný“, po pár minútach dopĺňame tanier o ďalšie a ďalšie, 

a ešte ich balíme aj na cestu a na doma. Dojesť sa ich nevieme ani my. Sú proste výborné! Pripravili 

sme 16 rôznych príchutí. Z nich sme vybrali na základe odoziev od potencionálnych spotrebiteľov 

5 najlepších, ktoré od apríla nájdete už aj v pekárničkách MINIT,“ dodáva Ladislav Ambrovics, ktorý 

v nich vidí veľký potenciál nielen na pultoch stánkov MINIT, ale aj v maloobchode a prevádzkach 

HoReCa.

PREČO SÚ TAKÉ DOBRÉ?
Cesto je šťavnaté, vláčne a jemné. Obsahuje pravé vajíčka, žiadne náhrady v sušenej forme. Použité 

sú vajcia vo svojej prirodzenej tekutej podobe, bez konzervantov a prídavných látok. Muffi n tak 

získava svoju plnosť a pravú chuť. Muffi ny sa vyrábajú ručne, vo výrobnom závode v obci Ohrady 

vedľa Dunajskej Stredy, kde prebieha aj výroba ručne ťahaných štrúdlí podľa tradičných receptúr.

Doterajšie ohlasy to potvrdzujú čierne na bielom, najobľúbenejší je plnený muffi n black & white. 

V úžasne čokoládovom ceste s kúskami pravej čokolády, sa skrýva aj jemná sladká krémová plnka, 

povrch je posypaný kvapôčkami pravej bielej čokolády. MINIT SLOVAKIA stavili na kvalitné suroviny, 

používajú sa akostné čokolády s vysokým podielom kakaovej sušiny. Pre milovníkov čokolády je tu 

čokoládový muffi n, s tmavým čokoládovým cestom s kúskami pravej horkej a belgickej čokolády. 

Unikátny je mrkvový muffi n, s vanilkovým cestom s obsahom jemne strúhanej mrkvy. Tekvicový 

posyp v kombinácii s cukrom dodáva príjemnú chrumkavú olejnatú chuť pri každom zahryznutí. 

Nesklame ani muffi n s ovocím plný šťavnatých čiernych a červených ríbezlí. Ak milujete orechové 

dobroty, orechový muffi n od MINIT vás očarí. Je úžasne voňavý a orechový ako od babičky.

Aj vo vašej prevádzke to môže rozvoniavať lepšie ako v Amerike, muffi ny od MINIT sú tu. Sú 

balené v praktických krabiciach, po 12 ks. Zmestia sa do každej mrazničky. Ich príprava je veľmi 

jednoduchá, stačí ich len rozmraziť pri izbovej teplote.
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ČO PRINÁŠA PORTÁL A VEREJNÝ 
BLOG PRAVÉ SLOVENSKÉ 

V týchto dňoch rozbieha svoje aktivity internetový portál a verejný blog Pravé 

slovenské (#praveslovenske). Jeho cieľom je prezentovať a propagovať kvalitné 

slovenské výrobky a tvorbu slovenských ľudových umelcov a remeselníkov – 

a tiež približovať príťažlivé miesta na celom Slovensku, jeho historické a prírodné 

krásy a príležitosti na príjemný oddych.

Ako hovoria iniciátori tejto myšlienky 

a tvorcovia internetového portálu Robert Škrab 

a Mária Kasenčáková, po celej krajine máme 

množstvo šikovných a tvorivých ľudí, o ich 

práci a jej výsledkoch sa však často nevie, 

alebo je známa iba veľmi málo. Nedokážu sa 

sami dostatočne zviditeľniť a nemajú dosť 

prostriedkov na zaplatenie svojej prezentácie 

a reklamy. V tomto smere sa chytil iniciatívy 

portál a verejný blog www.praveslovenske.sk.

„SPOZNAJ“ AJ „OCHUTNAJ“
 

Táto línia prezentácií textom aj obrazom 

bude prebiehať v pripravovaných častiach 

projektu Pravé slovenské. Popri tvorbe 

ľudových umelcov a remeselníkov v nej budú 

aj prezentácie či informácie o historických 

a prírodných krásach. Tu tvorcovia tejto aktivity 

„Spoznaj“ /http://spoznaj.praveslovenske.sk/ 

majú dostatok podkladov z verejne 

dostupných zdrojov a táto sekcia 

projektu je už na sociálnych sieťach 

ako Instagram či Facebook veľmi 

obľúbená, nakoľko sa do projektu 

môže zapojiť ktokoľvek svojimi 

príspevkami, ak ich označí značkou 

#praveslovenske.

 

Ako druhá v rámci tohto 

ambiciózneho projektu sa už rozbieha 

časť „Ochutnaj“ Pravé slovenské /

http://ochutnaj.praveslovenske.sk/. 

Zámerom je propagovať kvalitné slovenské 

potraviny a ich výrobcov. Táto iniciatíva 

prichádza v tom najvhodnejšom čase. 

V odbornej aj širokej verejnosti prebieha 

diskusia na tému podielu slovenských potravín 

v našich obchodoch. Popri celkom logickom 

dôvode, že vyšší predaj domácich produktov 

prináša pozitívne hospodárske efekty je tu 

aj ďalší rozmer. Napríklad aféra s brazílskym 

mäsom znova ukazuje, že čerstvé a kvalitné 

slovenské potraviny sú nielen chutnejšie, ale aj 

zdravšie a bezpečnejšie.

Náročnejšie to bude v hlavnom segmente 

blogu ľudových umelcov a remeselníkov, 

tam čaká náročná práca s ich vyhľadávaním, 

kontaktovaním a prezentáciou. Samozrejme 

pomôže, keď sa ohlásia sami 

a budú spolupracovať. 
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Náročnejšie to bude v hlavnom segmente

blogu ľudových umelcov a remeselníkov, 

tam čaká náročná práca s ich vyhľadávaním, 

kontaktovaním a prezentáciou. Samozrejme 

pomôže, keď sa ohlásia sami 

a budú spolupracovať. 

Rovnako môžu pomôcť aj ľudia z ich okolia, 

ak ich prácu zdieľajú na sociálnych sieťach so 

značkou #praveslovenske, čo v posledných 

mesiacoch sa stáva veľmi často.

 

Na tomto poli treba privítať každú iniciatívu 

a najmä konkrétny krok. Napokon 

nemálo sa už urobilo a robí. Jednou 

z najpozoruhodnejších dlhodobých aktivít 

je udeľovanie ocenenia Značka kvality SK. 

Rozsiahly zoznam výrobcov a stoviek ich 

produktov ukazuje, že zázemie a pestrosť 

kvalitných slovenských potravín sú veľké. 

Z tejto bohatej zásobárne môže čerpať aj Pravé 

slovenské – a postupne prinášať aj príklady 

a prezentácie ďalšieho, čím sa môžeme 

pochváliť.

 

Tejto téme, konkrétne Značke kvality 

SK a podpore slovenských výrobkov, 

predovšetkým kvalitných domácich potravín, 

sa dlhodobo venuje aj náš časopis IN STORE 

Slovakia. Preto je celkom pochopiteľná 

podpora myšlienke tvorcov portálu Pravé 

slovenské a aj spolupráca v tomto smere. 

IN STORE Slovakia je B2B titul, zmeraný na 

profesionálnu cieľovú skupinu v tomto odvetví 

a tomu zostáva verný. Svojim odborným 

zázemím však môže pomôcť pri šírení 

pozitívnych informácií a posolstiev do širokej 

verejnosti v záujme podpory slovenských 

produktov. Práve to je významnou a veľmi 

aktuálnou úlohou pre všetkých.



41

PRODUCT



42

PRODUCT

Potravu pre domácich miláčikov 

môžme považovať za jednu 

z najrýchlejšie rastúcich kategórií na 

slovenskom trhu. Významne sú tu 

zastúpené privátky, ktoré predstavujú 

viac ako 40% tržieb a tvoria viac ako 

polovicu objemu predaného tovaru.

PET FOOD: RÝCHLO 
RASTÚCA KATEGÓRIA

PRE POCHÚŤKY CHODÍME DO 
DROGÉRIÍ

„Kategória Pet Food / Potrava pre domácich 

miláčikov v medziročnom porovnaní rastie, 

a to ako z hľadiska objemu predaného tovaru, 

ako aj z hľadiska hodnoty tržieb realizovaných 

v maloobchode (t.j. v predajniach s potravinami 

a zmiešaným tovarom a reťazcoch drogérií, 

s vylúčením Metro). Tempo rastu je viac než 

dvojnásobné oproti priemeru pre najväčšie 

sledované drogistické kategórie. Ak k tomu 

pripočítame ešte ďalšie predajné kanály, ako sú 

špecializované predajne či online predaj, môžeme 

Pet Food považovať za jednu z najrýchlejšie 

rastúcich kategórií na slovenskom trhu,“ uvádza 

Romana Duníková, Client Business Partner, 

Klientske oddelenie spoločnosti Nielsen a dopĺňa: 

„Čo sa týka toho, pre akých domácich miláčikov 

sú výrobky určené, väčšiu časť kategórie 

predstavujú výrobky určené pre psov, pomer voči 

výrobkom pre mačky je zhruba 70:30.“

Cieľom majiteľov psov a mačiek nie je len to, aby 

poskytli svojim miláčikom kvalitnú potravu, ale aj 

určitú formu odmeny. Dokazuje to skutočnosť, 

že medzi najrýchlejšie rastúce segmenty patria 

tie najmenšie, t.j. žuvacie produkty pre psov 

a tiež pochúťky pre mačky aj pre psy, ktorých 

medziročný rast je 20%. R. Duníková dodáva: „Za 

zmienku tiež stojí, že práve pre tieto najrýchlejšie 

rastúce segmenty zákazníci často chodia do 

reťazcových drogérií. Zatiaľ čo priemerne je pre 

Pet Food dôležitosť tohto predajného kanála len 

okolo 3% a napríklad suché psie krmivo sa tu 

prakticky nenakupuje vôbec, pochúťky pre svoje 

mačky tu nakupuje viac ako 20 % zákazníkov. 

Celkovo najdôležitejším predajným kanálom sú 

však samozrejme hyper a supermarkety (vrátane 

diskontných reťazcov), kde sa realizujú takmer tri 

štvrtiny tržieb v kategórii Pet Food.“

Privátne značky sú v kategórii veľmi významne 

zastúpené a predstavujú viac ako 40% tržieb, 

v objeme potom dokonca viac ako polovicu 

všetkého predaného tovaru, pričom ich podiel 

medziročne ďalej rastie. Medzi najvýznamnejších 

výrobcov značkových výrobkov potom patrí 

(v abecednom poradí): Austria Pet Food, Mars, 

Nestlé a Partner in Pet Food.

PET FOOD V NÁKUPOCH 
DOMÁCNOSTÍ

„Krmivo pre domácich miláčikov kúpi aspoň 

jedenkrát ročne polovica slovenských 

domácností. Najviac domácnosti míňajú na 

potravu pre psov (60 % z výdavkov na Pet 

Food), nasledujú výdavky na potravu pre mačky 

(1/3 z výdavkov). Zvyšok tvoria výdavky na 

potravu pre iných domácich miláčikov. Krmivo 

pre zvieratá domácnosti nakupujú v priemere 

každé dva týždne, pričom krmivo pre mačky 

domácnosti nakupujú častejšie ako krmivo pre 

psov,“ uvádza Veronika Némethová, Senior 

Consultant, Spotrebiteľský panel GfK a dodáva: 

„Pri jednom nákupe minie domácnosť 3,60 €, 

pričom na nákupy v akcii domácnosti minú 
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Suché psie krmivo 33 %

Vlhké psie krmivo 25 %

Pochúťky pre psov 8 %

Produkty na žutie pre psov 4 %

Vlhké krmivo pre mačky 21 %

Suché krmivo pre mačky 8 %

Pochúťky pre mačky 1%

 Pre mačky Pre psov

len suché 1,6 11,7

viac suché 1,4 4,3

rovnako suché i mokré 4,1 8,2

viac mokré 0,9 0,7

len mokré 0,3 0,2

neuvedené 0,1 0,4

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Dáta vyjadrujúce podiel na predajoch v obchodoch s 

potravinami a zmiešaným tovarom (bez Metro) a reťazcových drogériách za 

obdobie marec 2016 až február 2017. Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2016

 HODNOTOVÝ PODIEL 
SEGMENTOV PET FOOD

 POUŽÍVATE „SUCHÉ“ ALEBO „MOKRÉ“ 
KRMIVO? (%)
















 OBJEM A HODNOTA PREDAJA PET FOOD NA SLOVENSKU 

SLOVENSKO Objem predaja v 1 000 kg Hodnota predaja v 1000 EUR

mar/2015-

feb/2016

mar/2016-

feb/2017

mar/2015-

feb/2016

mar/2016-

feb/2017

KRMIVO PRE MAČKY 5 818 6 918 15 278 17 618

KRMIVO PRE PSOV 29 434 31 374 37 232 39 909

PET FOOD CELKOM 35 252 38 292 52 510 57 527

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Údaje vyjadrujú predaj v obchodoch s potravinami a zmiešaným tovarom (bez Metro) 

a v reťazcových drogériách. 

Pre mačky

Pre psov
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viac ako štvrtinu z celkových výdavkov na Pet 

Food.“

Podľa prieskumu MEDIAN SK vo svojej 

domácnosti za posledných 12 mesiacoch 

použilo krmivo pre mačky 8,5 % a krmivo pre 

psov 25,5 % opýtaných. Najviac respondentov 

pri otázke na krmivá pre mačky síce deklaruje, 

že používajú rovnako suché i mokré krmivá 

(4,1%), ale pri porovnaní tých, ktorí používajú 

len suché (1,6 %) a len mokré (0,3 %) už je 

viditeľná preferencia suchého krmiva. Najviac 

respondentov používa 1 - 2 balenia krmiva pre 

mačky mesačne (3,9 %), takisto aj pre psov 1-2 

balenia mesačne (7,9 %). Rovnako používanie 

suchého i mokrého krmiva pre psov deklaruje 

najviac, teda 8,2 % opýtaných, ale medzi 

preferenciou len suchého a len mokrého je 

priepastný rozdiel (11,7 % vs. 0,2 %). MEDIAN SK 

zistil, že pri mesačných výdavkoch domácností na 

Pet Food najviac respondentov deklarovalo útratu 

4,1 až 12 € (9,7%) a 12,1 až 20 € (9,0 %). 

menej ako 1 balenie 1,3

1 - 2 balenia 3,9

viac ako 2 balenia 2,7

neuvedené 0,6

menej ako 1 balenie 2,6

1 - 2 balenia 7,9

3 balenia 5,0

4 - 5 balení 3,3

viac ako 5 balení 5,8

neuvedené 1,0

0,1 - 4 € 2,6

4,1 - 12 € 9,7

12,1 - 20 € 9,0

20,1 - 30 € 5,6

30,1 - 40 € 2,2

viac ako 40 € 1,9

nič 61,7

neuvedené 7,2

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2016 Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2016 Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2016

 KOĽKO BALENÍ KRMIVA PRE MAČKY 
POUŽÍVATE PRIEMERNE ZA MESIAC? 
(%) 

 KOĽKO BALENÍ KRMIVA PRE PSOV 
POUŽÍVATE PRIEMERNE ZA MESIAC? 
(%)

 KOĽKO PRIEMERNE MINIETE 
VO VAŠEJ DOMÁCNOSTI NA 
STAROSTLIVOSŤ (KRMIVO / HRAČKY 
ATĎ.) O DOMÁCICH MILÁČIKOV ZA 
MESIAC?





















KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV 2017 
Po siedmych rokoch, keď sme prostredníctvom vzdelávacieho projektu na podporu ekonomiky Slovenska „Kvalita z našich 

regiónov“ apelovali v komunikácii so slovenským spotrebiteľom na jeho pocity a vnútorné nastavenie heslami „S hrdosťou 

si pýtajme slovenské“, alebo „S dôverou kupujme Kvalitu z našich regiónov“, môžeme aj na základe výsledkov správania 

slovenských spotrebiteľov pustiť aj do zložitejších tém, spojených s nákupným správaním spotrebiteľa.

Tento rok sa sústredíme na vedomú zložku 

nášho správania pri nákupoch. Budeme 

apelovať na rozum a zdravé 

rozhodovanie pri každodennom 

nakupovaní. Headline 

projektu Kvalita z našich 

regiónov preto bude 

znieť: „Neplytvajme! 

S rozumom 

nakupujme 

Kvalitu z našich 

regiónov“ 

a jesenná kampaň 

v rámci Národných 

dní na podporu 

ekonomiky Slovenska 

sa bude niesť v duchu 

hesla: „Neplytvajme! 

S rozumom si pýtajme 

slovenské!“. Za 

posledných pár rokov sa nám podaril zvýšiť 

záujem spotrebiteľov o sledovanie krajiny 

pôvodu pri nákupoch až o 60%. 

O pôvod tovaru sa zaujíma 

až 80% spotrebiteľov. 

Z prieskumov 

agentúry 

GfK máme 

potešiteľné 

výsledky aj 

v tom, že si 

spotrebitelia 

uvedomujú 

dôsledky svojho 

nákupného 

správania na 

makroekonomiku 

krajiny v ktorej 

žijú. Na 

takomto 

základe sa dá stavať a ísť ďalej v komunikácii 

s občanmi. Dozrel čas, na rozšírenie 

komunikácie so spotrebiteľom o ďalšie, 

súvisiace oblasti, ako je neplytvanie 

potravinami či surovinovými zdrojmi 

a upriamenie ich pozornosti na hodnoty, ktoré 

sú v nich ukryté a ako sa k nim správať. 

Dozrel čas na poukázanie ďalších súvislosti, 

ktoré sú spojené s nakupovaním domácich 

produktov, teda nielen na dopad na našu 

ekonomiku, ale aj na naše zdravie, životné 

prostredie a taktiež na celú kvalitu života, za 

ktorú nesieme spoločnú zodpovednosť a ktorú 

vytvárame na základe nášho správania počas 

života každého z nás. 

p
ti
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Okrem základných funkcií (ochranná, 

manipulačná, informačná a pod.) 

a napriek všetkým negatívam bude 

obal stále najlepší a najlacnejší 

propagátor samotného výrobku. 

Baliť sa bude stále. Otázkou 

zostáva ako sa stále prísnejšia 

legislatíva zameraná najmä na 

ochranu životného prostredia prejaví 

v množstve a kvalite obalových 

inovácií.

OBALY: LEGISLATÍVA 
AKCELERÁTOROM INOVÁCIÍ?

KONTROVERZNÝ ZÁKON 
O ODPADOCH

Zákon od odpadoch č. 79/2015 platí od 1. júla 

2016. Od 1. januára 2017 musia dotknuté subjekty 

platiť poplatky za zber a likvidáciu odpadov 

približne 6 - 10 násobne vyššie (napr. sklo, 

ovplyvní to nápojový a konzervárenský priemysel), 

ako platili do konca roka 2016. Prieskum 

Podnikateľskej aliancie Slovenska realizovaný 

medzi podnikateľmi ukázal, že nový zákon 

nevytvoril prehľadný systém, ako poplatky dostať 

tam, kam majú smerovať – na podporu zberu 

a recyklovania odpadov od fi riem a obyvateľstva. 

Nepomôže šetriť zdroje vzácnych surovín 

a vytvára nadmernú byrokraciu a fi nančnú záťaž. 

Respondenti si myslia, že nepriniesol ani želaný 

ekonomický tlak na producentov odpadu, aby si 

viac vyberali ekologické materiály a obyvateľov, 

aby dbali na triedenie odpadu. Zvýšené náklady 

na recykláciu sa tak premietnu do ceny výrobku 

a zaplatí to spotrebiteľ. Iba ak by kupoval výrobky 

bez obalov.

Jana Žižková, obalový špecialista a odborný 

lektor si však myslí, že výrobky bez obalov sa 

nebudú masovo predávať. „Je pravdou, že 

podobné iniciatívy sa čas od času objavia v ČR 

aj v SR, ale ide len o ojedinelé akcie niektorých 

aktivistov, ktorí hlásajú, že „najlepší obal je žiadny 

obal“. Cena obalu pochopiteľne môže výrobok 

môže predražiť. U niektorých typov tovaru 

môže výrobca či obchodník vyhodnotiť, že to 

z dlhodobého hľadiska vplyv na spotrebiteľské 

správanie mať nebude. Ďalšou cestou je hľadanie 

lacnejšieho riešenia. Či sa už jedná napr. 

v prípade lepenkových obalov o výrobu obalov 

z lacnejších lepeniek (obvykle s vyšším podielom 

sekundárneho vlákna) alebo možno nájsť úsporu 

pomocou optimalizovanej konštrukcie obale či 

v znížení počtu tlačových farieb. U fólií sa ponúka 

zníženie hrúbky materiálu, aj keď nie vždy je toto 

riešenie optimálne.“

Ďalšou možnosťou je, že samotný výrobca 

produktu, aby nemusel zvyšovať cenu výrobku, 

zníži o niečo objem alebo hmotnosť výrobku. Tým 

pádom obal môže zostať veľkostne rovnaký, hoci 

sa aj modifi kuje materiál, z ktorého je zhotovený 

a rovnaká zostáva i konečná cena. Spotrebiteľovi 

je potrebné zmenu vysvetliť, lebo ju môže 

pokladať za zavádzanie.

SHELF READY PACKAGING (SRP)

Fenoménom posledných pár rokov sú SRP 

(niekde sa označujú aj ako Retail Ready 

Packaging - RRP). SRP sú sekundárne 

vystaviteľné obaly upravené do regálov 

obchodu, ktoré zároveň umožňujú balenie 

výrobkov do väčších celkov. Ide síce o drahší 

typ balenia, ale benefi tom sú predovšetkým 

ľahšia a menej kroková manipulovateľnosť 

a logistika, lepšia 

vizuálna identifi kácia 

a atraktivita pre 

zákazníka i výborná 

recyklovateľnosť. 

Z dlhodobého 

hľadiska teda 

SRP predstavujú 

často aj zníženie celkových nákladov. 

„Vývoj, konštrukcia, grafi ka aj celá výroba 

SRP vychádza z 5 základných požiadaviek 

kladenými špeciálne na tento typ obalu. Ide 

o jednoduchú identifi káciu (easy identifi cation), 

ľahké otvorenie (easy open), ľahkú likvidácia 

(easy dispose), ľahké umiestnenie do regálu 

(easy shelf) a jednoduchý nákup (easy shop). 

Z hľadiska propagačnej funkcie sú SRP obaly 

zacielené predovšetkým na podporu značky,“ 

uvádza J. Žižková a dopĺňa: „Výborným 

príkladom je patentovaný koncept posunovača 

tovaru THIMM xPOSe®. Vlastný SRP obal má 

vnútri nielen primárne produkty (teda v napr. 

čokolády, syry, polievky uložené v paletke), ale 

aj tzv. „posunovač“ produktu, tak, že skupinový 

obal vyzerá v regáli stále naplnený a jeho čelná 

strana je usporiadaná, aj keď už boli niektoré 

výrobky z obalu odobraté nakupujúcimi. 

Konštrukcia z hladkej lepenky v podobe 

dvojitého kríža je stabilizovaná gumičkou, ktorá 

svojím prirodzeným zmršťovaním tento kríž 

rozťahuje a neustále tak posúva výrobky na 

prednú stranu obalu. O jedinečnosti konštrukcie 

svedčí aj rad národných i medzinárodných 

ocenení.“
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ODNOSITEĽNÝ OBAL - . 
„IGELITKA“

Aktuálnou agendou sú známe „igelitky“ 

a obmedzenie ich používania. Už nie sú 

zdarma, ale spoplatnené, čo prinieslo 

zníženie ich spotreby priam drasticky, 

až o polovicu. Navyše sa obchodníci 

združení v ZOCR a Kaufl and sa pripojili 

k iniciatíve ministra životného prostredia 

SR László Sólymosa. „Slovensko bez 

igelitiek“. Zároveň sa snažia ponúkať 

rôzne opakovane použiteľné alternatívy 

igelitiek (napr. papierové, textilné alebo 

z bio -degradovateľných materiálov) a vzdelávať 

zákazníkov. „Hľadáme osvedčené a úspešné 

príklady z iných krajín: napr. skúmame možnosť 

vrátenia fi nancií za nepoužité igelitky, resp. za 

použitie vlastnej tašky namiesto ich spoplatňovania, 

keďže takýto model by mohol byť atraktívny pre 

spotrebiteľa,“ uviedol Pavol Konštiak, prezident 

ZOCR SR. Spotrebiteľ sa však nie vždy správa 

racionálne a ekologicky. Parameter ekológie 

je treťoradý, zaujíma ho v prvom rade nosnosť 

(vzhľadom k veľkosti nákupu) a v druhom rade 

rozumná cena „igelitky“. Na druhú stranu neexistuje 

ani dôkaz o tom, že sme takpovediac smetisko 

Európy, nie je k dispozícii úplne aktuálna štatistika 

o priemernom počte použitých „igelitiek“ na 

jedného Slováka za rok. EÚ hovorí až o 466 kusoch 

(priemer EÚ je 175 ks, v Dánsku údajne iba 4 ks), 

Republiková únia zamestnávateľov SR uvádza 12 

kusov. Rôzne výsledky prináša tiež rozrátavanie 

kusov obyvateľa a na zákazníka.

LEGISLATÍVA AKCELERÁTOROM 
INOVÁCIÍ?

Na otázku z nadpisu článku môžeme odpovedať 

kladne. Ekonomický tlak vyvolaný legislatívou 

povedie k vynachádzaniu obalových riešení, ktoré 

budú plniť všetky funkcionality ako doteraz, ale 

budú lacnejšie. Budú vznikať aj obchody, ktoré 

(kp)

budú predávať výrobky bez obalov, 

ako je napríklad Bez obalu v Prahe 

alebo Ecoterra v Trnave. V kontexte 

článku spomeňme len dve inovácie, 

ktoré majú všetky predpoklady byť 

„revolučnými“. Prvým je ekologické 

vrecúško na ovocie a zeleninu Frusack 

od českej značky Infi berry. „Frusack je 

znovupoužiteľná a kompostovateľná 

a alternatíva k jednorazovým 

mikroténovým vrecúškam, ktoré 

denne používame pri nákupe ovocia 

a zeleniny. Vyvinuli sme inovatívnu 

tkaninu z polymliečnej kyseliny 

(bioplastu). Nevšedný dizajn navyše pritiahne aj 

tých, ktorí primárne neuvažujú ekologicky,“ uviedli 

pre Design Mag pri príležitosti Prague Design Week 

autorky Hana Němcová a Tereza Dvořáková. 

Druhým nápadom sú priehľadné okrúhle kapsule 

nazvanej Ooho! Britská spoločnosť Skipping Rocks 

Lab vymyslela tieto jedlé obaly na vodu z morských 

rias a chloridu vápenatého. V budúcnosti by mohli 

nahradiť plastové fľaše. Výroba jednej kapsuly 

vyjde na dva centy, čo je lacnejšie ako produkcia 

plastových fl iaš. Firma momentálne pracuje na 

získaní investičného kapitálu a prezentuje produkt 

na rôznych veľtrhoch. Stihla už získať niekoľko 

ocenení.
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PUBLICATIONS   „MAREC – MESIAC KNIHY“

PEOPLECOMM S.R.O.
Boženy Jandlové 3, 140 00 Praha 4 – Komořany, Tel.: +420 777 723 884, www.peoplecomm.cz

Meg Jayová

ROZHODUJÚCA DEKÁDA - PREČO SÚ 
ROKY PO DVADSIATKE TAKÉ DÔLEŽITÉ 
A AKO Z NICH VYŤAŽIŤ ČO NAJVIAC

Tridsiatka nie je novou dvadsiatkou. Obdobie medzi 20-30 

rokom života nie je druhou pubertou, naopak – je obdobím, 

kedy by sme mali zhromažďovať osobnostný kapitál, 

pracovať na svojej budúcej kariére a perspektívnom 

vzťahu. V knihe vychádza autorka zo svojej dlhoročnej 

praxe zameranej na 20-tnikov, ako aj z mnohých 

vedeckých štúdií a štatistických dát. Rozpráva o práci, 

partnerských vzťahoch, sociálnych väzbách aj osobnom 

rozvoji a chybách, ktorých je dobré sa vyvarovať.

Ján Košturiak

VLASTNÍ CESTOU - JAK V 
PODNIKÁNÍ ROZVÍJET VÝKONNOST, 
VÝJIMEČNOST A VÁŠEŇ

Slová autora: „Myslím si, že podnikanie a sloboda, to 

sú hlavne drina a zodpovednosť, niekedy aj prebdené 

noci a nepodarené plány. Je to predovšetkým 

hľadanie, naprávanie chýb, učenie sa, skladanie 

zložitej mozaiky. Verte, že ak ste k niečomu povolaní, 

ste k tomu aj vybavení, hoci sa vám dnes podlamujú 

kolená a neviete, čo ďalej. Stretávajte sa druhými 

ľuďmi, hovorte s nimi o svojich problémoch a hľadajte 

svoju cestu. Ak je potrebné, vráťte sa a pokračujte 

iným smerom. Vnímajte signály z okolia.“

Frederic Laloux

BUDOUCNOST ORGANIZACÍ 
- PRŮVODCE BUDOVÁNÍM 
ORGANIZACÍ V 21.STOLETÍ NA 
ZÁKLADĚ EVOLUCE LIDSKÉHO 
UVAŽOVÁNÍ

Kniha, ktorá od základov mení to, ako sa pozeráme na 

organizáciu fi riem. Okolo tejto knihy vznikajú vo svete 

fanúšikovské kluby a spontánne organizované stretnutia 

fi remných lídrov. Rastúci počet fi riem mení na základe 

odporúčaní z knihy svoju štruktúru - napr. Buffer. 

Publikácia je manuálom ako vybudovať organizáciu, 

ktorá miesto na hierarchie, cukru a biča a kontroly stavia 

na zdieľanom zmysle, hodnotách, vnútornej motivácii 

a sebariadení.

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

IKAR, A.S.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava 2, Tel.: 00421 (0)2 49 104 333. www.ikar.sk

Ane Riel

ŽIVICA

Severskou krimi roku 2016 sa stal román, ktorý 

s detektívkami nemá veľa spoločného. Temný príbeh 

dánskej autorky je o nezvyčajnej rodine žijúcej na 

izolovanom ostrove. Ďaleko od ľudí sa tam dejú veci, ktoré 

pripadajú normálne iba samotným zúčastneným. Čo sa 

stane, ak je jedinou usadlosťou na malom ostrove statok 

stolára, ktorý tam žije s rodinou obklopený nádhernou, no 

drsnou prírodou a nevyspytateľným morom? A ak otec 

rodiny, citlivý a vnímavý muž, opakovane prichádza o to, 

čo považuje vo svojom živote za najdôležitejšie? Niekto by 

na jeho mieste možno utiekol…

Yvon Chouinard, Vincent Stanley

ZODPOVĚDNÁ FIRMA - JAK PODNIKAT, 
ABY TO BYLO PROSPĚŠNÉ NEJENOM 
VLASTNÍKŮM, ALE I OSTATNÍM LIDEM 
A PLANETĚ

Tomáš Lindner z časopisu Respekt o knihe napísal: „Vraj nie 

je možné zbohatnúť a súčasne zostať verný svojim ideálom. 

Zakladateľ outdoorové fi rmy Patagonia dokazuje, že to je 

lož a jednoduchá výhovorka. V krátkej knihe rozpráva, ako 

vybudoval obdivovaný koncern s 1 500 zamestnancami 

a súčasne zostal nespútaným horolezcom, surferom 

a ekológom. Ťažko nájsť lepší zdroj praktických rád pre 

zvedavých a začínajúcich podnikateľov, ktorí chcú dosiahnuť 

niečo podobné.“

Pedram Shojai

MESTSKÝ MNÍCH - VÝCHODNÁ 
MÚDROSŤ A MODERNÉ TRIKY, AKO 
ZASTAVIŤ ČAS A DOSIAHNUŤ ÚSPECH, 
ŠŤASTIE A POKOJ V DUŠI

Už ste sa niekedy cítili vinní za to, že ste nestihli ísť do fitka? Ľutujete, 

že netrávite dosť času so svojimi deťmi? Máte na nočnom stolíku 

štôs kníh, na ktorých prečítanie nemáte čas? Vitajte v modernom 

svete. Autor precestoval svet, učil sa od duchovných vodcov 

a naučil sa liečebné techniky od vážených ľudí. Počas celej svojej 

kariéry sa snažil priniesť rovnováhu a pokoj zo sveta, z ktorého 

prišiel, a odovzdať starovekú múdrosť Východu obyčajným ľuďom 

v mestách. V knihe nájdete množstvo praktických rád a cvičení.

Cena: 12,95 €

Cena: 15 €

Cena: 16 €

Cena: 12,95 €

Cena: 15 €

Cena: 10,90 €A
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   „Nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky“

Partneri:Gold partneri: Generálny partner: Hlavní partneri: 

Registrácia spustená
Viac informácii nájdete na www.retailsummit.sk

S LO VA K  R E TA I L  S U M M I T
Konferencia o obchode a marketingu 

24. – 26. 4. 2017 hotel Holiday Inn, Bratislava

 Trendy v obchode

 Už stáročia je obchod o tom istom, ale zároveň, vždy aj o niečom inom. Obchod je v neustálom pohybe   
 a veci a javy v ňom fungujú vo vzájomných súvislostiach. Preto je dôležité sledovať „tok rieky“,    
 aby sme do nej vstupovali vždy pripravení.

 Jednota a boj protikladov

 Ako zasiahnuť zákazníka v digitálnom veku.       

 Dáta nie sú zaujímavé, ale odpovede z nich áno.

 Budovanie značky a lojalita zákazníka je cestou      

 ako sa presadiť na trhu

 Koniec predavačov v obchode?   

 Miesto predaja má byť sexy

 Angažovaní spotrebitelia, hrozba alebo príležitosť? 

 Perspektívne formy podnikania v obchode 

 Svet obchodu blízkej budúcnosti

(kp)
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