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Rovnaké miesto. Jeden obchod živorí, druhý 

prosperuje. Čím to je, že jeden dokáže z genia 

loci vyťažiť, vytvoriť komunitu, druhý doslova 

naháňa zákazníkov, vnucuje lojalitné kartičky, 

zráža cenu. Profesionáli z praxe sa zhodujú 

v jednom. Či ide o obchod alebo gastronomickú 

prevádzku, zákazníkov láka chuť objavovať, 

nachádzať aj na známom mieste stále niečo 

nové. Podobne Simona Budinská so svojím 

tímom poctivo hľadala prevádzky, ktoré sú niečím 

výnimočné. Po štyroch rokoch práce vznikol 

dvojjazyčný bedeker pre všetkých milovníkov 

kvalitnej gastronómie, pôžitkárov a kávičkárov. 

My si len môžeme želať, aby podobných 

kvalitných miest – a následne i kníh – bolo viac.

Tip šéfredaktora

Ing. Juraj Púchlo
šéfredaktor IN STORE Slovakia
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V NOVOM ROKU ŠTÝLOVO
S IN STORE SLOVAKIA A LOGITECH

ZÍSKAJTE INFORMÁCIE O TRENDOCH A DIANÍ NAPRIEČ 

DODÁVATEĽSKÝM REŤAZCOM A K TOMU DARČEK!

Predplaťte si aspoň 5 čísel magazínu IN STORE Slovakia 

do 31. marca 2018 a traja z vás vyhrajú štýlové bezdrôtové myši 

od spoločnosti Logitech.

1. Doodle Collection je kolekcia dizajnových myší určená ľuďom, ktorí majú 

spontánneho hravého ducha plného predstavivosti.

2. Limitovaná edícia Logitech Wireless Mini Mouse M187 je myš vreckovej veľkosti, 

ktorá je ideálnym doplnkom k notebookom i tabletom.

3. Ergonomická Logitech M335 Wireless Mouse v elegantnej čiernej farbe spoľahlivo 

pracuje na rôznych typoch povrchov.

Predplatné objednávajte na e -mailovej adrese distribucia@instoreslovakia.sk.

Cena piatich čísel je 17 € (bez DPH) a desiatich čísel 34 € (bez DPH) 

Súťaž trvá do 31. marca 2018

Majte informácie v tlačenom časopise na dosah a v on -line iba na jeden klik.
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Slovenská investičná skupina M-MARKET 

otvorila v Starej Ľubovni v poradí už desiate 

OC KOCKA. Celková plocha nového centra 

je vyše 2 200 m2, z toho prenajímateľná 

plocha tvorí takmer 80 %. Investícia do 

rekonštrukcie pôvodného objektu bola vo 

výške 800 000 eur.

Slováci sú schopní odložiť si mesačne 106 

eur, v porovnaní s minulým rokom sme sa 

zlepšili o 9 eur. Muži si sporia výrazne viac 

ako ženy, 127 eur oproti 84 eur. Každý šiesty 

Slovák je schopný odložiť si mesačne viac 

ako 200 eur. Najpoužívanejšie sú sporiace 

účty, majú ich dvaja Slováci z troch, nasleduje 

kapitálové poistenie. Prieskum zrealizovala pre 

SLSP spoločnosť IMAS International počas 

júla 2017 prostredníctvom telefonických 

rozhovorov na N = 500 respondentov vo veku 

nad 15 rokov.

NAY otvoril novú, krajšiu a väčšiu predajňu 

v Malackách v NEO Zóne na Javorovej ulici. 

Predajná plocha sa zväčšila z pôvodných 

328 m2 na 784 m2. V novej predajni tak 

zákazníci nájdu dvojnásobné množstvo 

sortimentu, ako v tej predchádzajúcej.

Jadrom inscenácie novej kampane Hornbach 

je žena, ktorá všetkou silou búra stenu vo 

svojom byte. Touto cestou skôr rozbíja 

stereotypy a tradičné predstavy o ženských 

roliach, Zákazníci Hornbachu sú skutoční 

machri, rovnakou mierou muži aj ženy. 

Kampaň pre reťazec vyprodukovala berlínska 

spoločnosti HEIMAT.

Klenotníctvo ALO diamonds otvorilo butik 

v bratislavskom Auparku. V rámci SR sa 

jedná už o 4 butik značky. Inšpiráciou pre 

vzhľad interiéru butiku sa stali toskánske 

renesančné šľachtické sídla. ALO 

diamonds sa o obchodný priestor delí so 

spoločnosťou LISKA BRATISLAVA, ktorá 

ponúka luxusné kožušiny.

Datart tu pokračuje v projekte humanizácie 

nákupného priestoru, ktorým sa snaží čo 

najviac priblížiť potrebám zákazníkov 

a spríjemniť im pobyt v predajni. 

Rekonštrukcia predajne s rozlohou 666 m2 

trvala necelé 2 mesiace. V Trenčíne má Datart 

už jednu predajňu v OC Max.

FLASH NEWS
DERMACOL: DOKONALÁ AJ BEZ 
FILTRA

Pri dennom líčení platí, že menej je viac - 

upravené obočie, zvýraznené riasy a farebne 

zjednotená pleť sú základ. S novinkami od 

značky Dermacol dosiahnete dokonalý look 

za niekoľko minút. V jedinom kroku Riasenka 

SELFIE (6 ml, 5,69 €) od riasy výrazne predĺži, 

zvýrazní a dodá im objem. Praktické balenie sa 

vojde do každej kozmetickej taštičky Jumbo 

obojstranná ceruzka pod obočie Dermacol 

Gorgeous Eyebrow 2v1 (10g, 5,13 €) je určená 

na precízne dotvarovanie kontúr obočia. Má 

veľmi jemnú a krémovú textúru, univerzálnu 

farbu a neobsahuje parabény. Make-up SELFIE 

(25 ml, 7,69 €) make-up 2 v 1 pleť v jednom kroku 

vyhladí, zmatní a zároveň farebne zjednotí. 

Zdroj: Dermacol

JEDNOTKA V PRENÁJME JÁCHT 
ZINDULKA VSTUPUJE NA 
SLOVENSKO

Česká jednotka v prenájme lodí spoločnosť 

ZINDULKA, ktorá patrí k najväčším jachtárskym firmám 

v Európe, masívne expanduje do zahraničia. Vstupuje 

na Slovensko, do Nemecka a Poľska a v budúcom 

roku chce pokračovať do ďalších európskych krajín. 

Cieľom firmy, ktorá ponúka zákazníkom on -line 

prenájom vyše 15 tisíc lodí a komplexný jachtársky 

servis, je stať sa svetovým lídrom. Záujem Slovákov, 

Poliakov aj Nemcov o dostupnú dovolenku na mori 

každoročne rastie. Loď je možné si objednať pohodlne 

online i so skúseným kapitánom, prípadne si zákazníci 

môžu urobiť kapitánske skúšky.

Zdroj: Zindulka.cz

ŠTVRTÁ PREVÁDZKA STARBUCKS 
V BRATISLAVE 

Spoločnosť AmRest, jediný prevádzkovateľ 

kaviarní Starbucks v regióne strednej Európy, 

formou licenčnej zmluvy otvorila štvrtú kaviareň 

Starbucks v Bratislave. Nová kaviareň sa 

nachádza v OC  Central. Má rozlohu 136 

m2 a zákazníkom ponúka celkom 97 miest 

na sedenie, z toho 40 na exteriérovej terase. 

Jedinečným prvkom interiéru kaviarne je 

obraz, ktorý reprezentuje príbeh kávy, ktorá sa 

prostredníctvom ľudí mení zo zrnka až na voňavý 

nápoj v šálke. 

Zdroj: Amrest.eu

NOVÝ SILAN 
AROMATHERAPY+ 
INŠPIROVANÝ 
PRÍRODOU

Čoraz viac siahame po produktoch 

inšpirovaných prírodou, ktoré 

rozmaznávajú telo a myseľ. 

Henkel prináša na trh dve novinky 

z radu Silan Aromatherapy. 

Silan Aromatherapy+ kokosová 

voda & minerály podporuje očistu 

mysle a budete sa cítiť, ako by ste 

sa preniesli na magické miesta plné 

nezabudnuteľných chvíľ. So Silanom 

Aromatherapy+ pivonka a biely čaj 

si užijete pocit prechádzky medzi 

rozkvitnutými kvetmi a jemná 

vôňa vás bude sprevádzať počas 

niekoľkých dlhých týždňov. Obe 

novinky sú k dispozícii v dvoch 

baleniach – 900 ml za odporúčanú 

maloobchodnú cenu 2,69 Eur 

a 1800 ml za 3,99 Eur.

Zdroj: Henkel.sk
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Sieť CBA Slovakia a.s. s 310 

predajňami na celom území SR kúpil 

súkromný investičný fond Polish 

Enterprise Fund VII, ktorý spravuje 

skupina Enterprise Investors.

Prémiové značky alkoholu Aperol, 

Cinzano, Gin Bulldog a Carolans sa 

stali súčasťou portfólia spoločnosti 

Coca -Cola HBC Česko a Slovensko. 

Tá bude od januára 2018 výhradným 

distribútorom týchto značiek z portfólia 

Gruppo Campari v SR a ČR.

Aliancia Môj obchod prijala do svojich 

radov už 500. člena. Partnerstvo 

s ňou uzavrel Peter Gnip, ktorý vedie 

prevádzku Dobrý gazda v Belej nad 

Cirochou (okres Snina).

Začiatkom novembra otvorili 

v Michalovciach NC OPIDIUM 

v blízkosti autobusovej a železničnej 

stanice. Na 7000 m2 predajnej plochy 

sa nachádzajú prevádzky: Mountfield, 

KiK, Pepco, CCC, GATE, TEDi, 

Dráčik, dm drogerie, COOP Jednota, 

ProElektro Market, Super ZOO, VÁŠ 

DOMÁCI MäSIAR, café ENJOY, Víno 

Levice a X -FAKTOR.

Lidl otvoril svoj prvý obchod na 

Slovensku v nákupnom centre, 

konkrétne v Cassovia Shopping 

Center v Košiciach, kde dovtedy 

pôsobil reťazec Carrefour, ktorý svoj 

hypermarket takmer súbežne zatvoril.

Britské Tesco získalo súhlas britského 

protimonopolného úradu (CMA) na 

prevzatie veľkoobchodníkas potravinami 

Booker. Tesco deklaruje uzatvorenie 

kontraktu v 4,13 miliardy eur začiatkom 

budúceho roka.

Americký obchod Giant Food patriaci 

do reťazca Ahold Delhaize testuje 

merchandisingového robota, ktorý 

skenuje chýbajúci tovar, kontroluje 

cenovky aj eviduje aj neporiadok na 

podlahe.

FLASH NEWS
NOVEMBROVÉ NOVINKY 
V DM DROGERIE MARKT

Portfólio kozmetiky rozšírili Balea antiperspirant 

(200 ml, 1,69 €), Balea telové mlieko pre dievčatá 

(150 ml, 1,49 €), Balea šampón s vôňou karamelu 

(300 ml, 1,19 €), Balea pleťová maska (2 x 8 ml, 

0,99 €), Balea zlupovacia maska na tvár s aktívnym 

uhlím (100 ml, 2,99 €), Balea MEN balzam na pery 

(4,8 g, 1,49 €), Balea MEN pena do kúpeľa Relaxing 

Zone (500 ml, 1,99 €), Soft & Sicher papierové 

vreckovky Classic (110 ks, 1,99 €). Novinky 

v segmente potravín: dmBio špaldové keksy 

čokoláda & ovsené vločky (150 g, 2,49 €), dmBio 

kokosová tyčinka v mliečnej čokoláde (40 g, 0,99 

€), dmBio ovsené vločky jemné (500 g, 2,49 €), DAS 

gesunde PLUS smoothie (90 g, 1,15 €).

Zdroj: Dm -drogeriemarkt.sk

NOVÉ PERSIL KAPSULE 
S TECHNOLÓGIOU COMPLETE 
CLEANL

Presné a pohodlné dávkovanie, dokonalá 

čistota a svieža vôňa. To všetko v sebe ukrývajú 

Persil pracie kapsule, ktoré prichádzajú na trh 

s novou silnejšou receptúrou. Gélové kapsule 

Persil Duo -Caps ako aj Persil Power -Mix Caps, 

s kombináciou pracieho prášku a gélu, sú 

obohatené o technológiu 360° Complete Clean 

a majú nový pútavý dizajn. Súčasťou novinky 

je aj vylepšený systém uzatvárania pre väčšiu 

JESENNÉ NOVINKY OD 
SPOLOČNOSTI MECOM

Obľúbený predajca mäsových výrobkov, značka 

Mecom, prináša na trh jesenné novinky, ktoré 

potešia malých i veľkých gurmánov. Vyskúšajte 

Rohlíkovú šunku so správne šťavnatou a lahodnou 

chuťou. Oceníte jej praktický tvar na bagetu 

či chrumkavý rožok a na reze príjemnú farbu 

s viditeľnými kúskami mäsa. Máte radi rýchle 

a chutné pokrmy? V tom prípade siahnite po 

Chopok saláme s charakteristickou mäsovou 

ružovou farbou a Sitno saláme s jemnou 

plesňovou arómou. Obe sú údené na bukovom 

dreve a pochváliť sa môžu dobou sušenia až 25 

dní. Vďaka vysokému podielu mäsa a praktickému 

trojuholníkovému tvaru sa zaraz stanú favoritmi 

v každej modernej kuchyni. Užitočné rady o varení 

a veľa chutných receptov nájdete na stránke

www.viemecovamchuti.sk

ochranu detí. Stačí vložiť jednu kapsulu do práčky 

ešte pred naplnením bubna práčky a po kontakte 

s vodou sa kapsula rozpustí, čím uvoľní 100% 

pracej sily priamo do prania.

Zdroj: Henkel.sk
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FLASH NEWS

NA SLOVENSKÝ TRH PRICHÁDZA 
PRVÁ VEGÁNSKA KOZMETIKA 
PRE MUŽOV – BULLDOG

Britská kozmetika ponúka tie najkvalitnejšie 

produkty založené na najlepších, čisto prírodných 

surovinách a najmodernejších poznatkoch 

skúsených expertov na mužskú pleť. Výrobky 

Bulldog napr. neobsahujú syntetické vonné látky, 

umelé farbivá ani zložky živočíšneho pôvodu. 

Sú teda vhodné pre vegetariánov aj vegánov. 

Produkty boli od základov vytvorené špeciálne 

pre mužskú pokožku. Kozmetika Bulldog je 

k dispozícii výhradne v sieti dm drogerie markt. 

Konkrétne produkty Bulldog Hydratačný krém 

pre normálnu pleť (100 ml, 8,99 €), Bulldog 

Hydratačný krém pre citlivú pleť (100 ml, 8,99 €), 

Bulldog Olej pre starostlivosť o fúzy pre normálnu 

MAX SPORT UVÁDZA: PROTEIN 
BAR GRAND CARAMEL

Neviete sa nabažiť lahodnej chuti karamelu? 

MAX SPORT vypočul vaše tajné túžby 

a svetlo sveta uzrela nová príchuť fantastickej 

Proteínky! Tyčinka vás podrží v práci, na 

OC Aquario v Nových Zámkoch plánuje 

prístavbu. Predajná plocha sa tak 

rozšíri z 5400 na 8700 m2. OC otvorili 

v roku 2007, súčasným majiteľom 

centra je Prvá pezinská tehliarska 

spoločnosť.

Tohtoročný tzv. Singles day – Deň 

nezadaných priniesol pre e -commerce 

giganta Alibaba tržby vo výške 25,3 

miliardy dolárov, čo je dvojnásobok 

celkových tržieb za minuloročný Black 

Friday a Cyber Monday dokopy.

S mottom „Podívej se lišce do očí – 

BLACK FOX jeden pohled nestačí“ 

predstavil STOCK Plzeň – Božkov s.r.o. 

prémiový alkoholický nápoj BLACK 

FOX z kategórie horké bylinné likéry.

V súlade s trendom dopytu po kvalitných 

potravinách rozbieha špičkový šéfkuchár 

Tomáš Tejbus nový streetfoodový 

koncept. Ide o projekt pojazdnej 

reštaurácie Folks Food Truck.

V Avion Shopping Centre nahradil 

Hypernovu Kaufland. Predajná plocha 

nového konceptu siete hypermarketov 

je 3 725 m2 a predbežne vznikne asi 

90 nových pracovných miest. Zvyšnú 

plochu hypermarketu nahradí nový 

foodcourt. Kaufland svoju prvú 

predajňu v nákupnom centre otvoril 

v roku 2004 v OC Galéria v Košiciach.

Firma Logitech oznámila, že 5 jej 

produktov získalo ocenenie CES 2018 

Innovation Awards Honorees: Jaybird® 

RUN, Logitech® G POWERPLAY Wireless 

Charging System, Logitech® Circle 2, 

Logitech® CRAFT Advanced Keyboard 

with Creative Input Dial a Logitech® Flow. 

Kým bankového poradcu v pobočke navštívili 

za ostatných 6 mesiacov 43 % Slovákov, 

internetbanking si zaplo až 58 %. Vyplýva 

to z prieskumu Erste Group. Pre porovnanie 

internetbanking využíva 62 % Rakúšanov 

a až 77 % Čechov  Budúcnosťou bankovania 

však nebude súboj medzi pobočkami 

a digitálnymi službami, ale v ich spolupráci.

OPERATÍVNY LÍZING VOZIDIEL

Ako efektívne spravovať vozový park vo vašej 

fi rme? Zoznámte sa s operatívnym lízingom, 

ktorý využíva stále viac podnikateľov. Financie 

máte pod kontrolou a odpadnú 

vám starosti súvisiace so 

servisom, pravidelnými revíziami 

vozidiel či pracovným zaťažením, 

na ktoré zamestnávate ďalšie 

pracovné sily alebo uberajú čas 

priamo vám. Spoločnosť ARVAL 

SLOVAKIA je jedným z lídrov 

na slovenskom trhu, ktorá pre 

vás zabezpečí operatívny lízing 

a manažment vozového parku 

na prvotriednej úrovni. Fleetové 

riešenia a odborné poradenstvo 

poskytuje na mieru ako malým 

a stredným podnikateľom, tak aj pre veľké 

spoločnosti. K dispozícii sú aj online služby My 

Arval, ktoré združujú kompletné informácie o 

fi remnom vozovom parku. 

Viac na: www.arval.sk

cestách, v prírode alebo aj ako chutná maškrta 

medzi jedlami. Je bezlepková, neobsahuje 

žiadnu zbytočnú chémiu a prebiotická vláknina 

vás navyše zasýti a prospeje aj imunite. Jej 

zdokonalenú mäkkú konzistenciu a originálnu 

karamelovú chuť jednoducho musíte vyskúšať! 

Odporúčaná MOC: 1,59€

Zdroj: Maxsport.sk

pleť (30 ml, 7,90 €), Bulldog Čistiaci gél pre 

normálnu pleť (150 ml, 5,10 €).

Zdroj: Bulldogskincare.com

Zdroj: Max
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Vedeli ste, že počet kliknutí a konverzií narastá najmä v utorok? Platí to 

globálne. ShopComm s poradovým číslom osem predstavil deväť výživných 

prednášok a jednu panelovú diskusiu, ktoré sa okrem iného venovali aj 

úskaliam expanzie na zahraničné trhy, repozicioningu značky a doručovaniu. 

My vám z konferencie prinášame výber myšlienok a inšpirácií v dvoch častiach.

UĽAHČITE ZÁKAZNÍKOM 
VYHĽADÁVANIE

Michal Král, zakladateľ a riaditeľ Pricemania.sk 

prezentoval 18 nástrojov úspešného e -shoppera, 

medzi nimi bolo množstvo aplikácií od slovenských 

a českých fi riem. Napríklad BlueWinston 

nitrianskej fi rmy Winston bros s.r.o. slúži na 

automatizáciu adWords kampaní. „Kedysi sa 

kampane nastavovali manuálne, no dnes pri 10 000 

produktoch v e -shope je to prácne a chybové. 

BlueWinston nastaví inzercia napríklad len na 

produkty, ktoré sú na sklade. Slovenský analytický 

nástroj a rovnomenný start -up Luigi’s Box sleduje 

správanie zákazníkov na stránke e -shopu pri 

vyhľadávaní. Dáva e -shopom odpovede na to, či sa 

zákazník dočká očakávaných výsledkov, či dostane 

to, čo hľadá, hoci zadá aj iné ako očakávané frázy 

a kľúčové slová. M. Král upozornil aj na to, že veľa 

e -shopov má podiel návštevnosti z mobilov viac 

ako 50%, no často nemajú responzívny dizajn 

a zákazníci nedokončia nákupný proces. Odporúča 

rozvíjať e -commerce biznis krok po kroku 

a neimplementovať naraz veľa rôznych nástrojov.

Na dôležitosť B2B trhu v e -commerce upozornil 

Peter Legény, e -commerce specialist, Riešenia.

com, ktorý spomenul, že tento trh majú v hľadáčiku 

aj veľkí hráči ako Alibaba alebo Amazon. P. Legény 

uviedol aj hlavné rozdiely medzi očakávaniami 

zákazníkov v segmentoch B2B a B2C. Prvým 

rozdielom je veľký počet položiek s vyššou sumou 

objednávky pri B2B. Zároveň sa nemôže stať, že 

dostupná nakupovaná položka nie je reálne na 

sklade, teda niečo, čo sa bežne stáva v oblasti 

B2C a prejavuje sa meškaním objednávok. 

Ďalším výrazným rozdielom je napríklad to, že 

pri B2C priemerne len 33% zákazníkov využíva 

interný vyhľadávač e -shopu. Pri registrovaných 

B2B klientoch je to viac ako 50 %, pričom tí, ktorí 

používajú interný vyhľadávač robia o 70 % viac 

konverzií. Interný vyhľadávač však musí vedieť 

reagovať na preklepy (bereta – beretta), ekvivalenty 

(beretta 85 koža - beretta 85 leather holsters) alebo 

frázové popisy (beretta holsters brushed).

ZÁKAZNÍKA PRESVEDČÍ 
DODÁVKA ZDARMA

Veľmi zaujímavá bola prednáška, ktorú mal Miloš 

Malaník, regionálny riaditeľ DPDgroup. Prieskum 

zákazníckeho správania zrealizovala agentúra Kantar 

na vzorke 23 450 respondentov formou on -line 

interview v 21 krajín Európy (e -shopperi 18+ žijúci 

v Európe, rôzne pohlavie, región, ktorí si objednali 

hmotný tovar on -line a potom dostali zásielku). 

Prieskum ukázal, že podiel on -line nákupov na 

celkových nákupoch na Slovensku už dosahuje 

7,1 % (pre porovnanie v ČR 8,4 % čo je pod 

európskym priemerom (9,6 %), najvyššie je Veľká 

Británia – viac ako 12 %, avšak v úvahu je braný 

len hmatateľný, fyzický tovar). Aspoň raz mesačne 

nakupuje on -line na Slovensku 35 % respondentov, 

v ČR 31 % a vo Veľkej Británii 60 %. Zlou správou 

pre terajšie e -shopy je fakt, že v Európe je lojálnych 

voči rovnakým webovým stránkam len 19 % 

respondentov. Najviac sú voči e -shopom lojálni 

Taliani (29 %), naopak Česi sú promiskuitní – celých Ju
ra
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20 % vždy nakupuje inde a len 5 % je verných 

rovnakým webom. Na Slovensku sme na tom troška 

lepšie, lebo na rovnakých stránkach nakupuje 13 

% e -shopperov, ale tých, ktorí vždy nakupujú na 

rozličných weboch je až 25 %. Na druhú stranu 

je to pozitívna informácia pre nové e -shopy, ktoré 

vstupujú na trh. M. Malaník však nezabudol dodať, 

že konkurencia je už teraz ostrá, nakoľko v ČR je 

37 000 e -shopov a na Slovensku okolo 10 000. Vo 

východnej Európe je dôležitý faktor nákupu cena 

a tiež je tu veľký potenciál zvýšiť penetráciu internetu 

(na Slovensku je 88 %) a konvertovať pasívnych 

užívateľov internetu na aktívnych zákazníkov.

Celých 52 % európskych e -shopperov už nakúpilo 

v zahraničí (Čína, USA, Európa), pričom 69 % 

Európanov nakúpilo na európskych webových 

stránkach. E -shopperi zo Slovenska nakupujú tiež 

v zahraničí (61 %). Neprekvapuje to, že e -shopperi 

nakupujú v jazykovo blízkych krajinách, napríklad 

76 % Rakúšanov nakupuje v Nemecku, 41 % 

Belgičanov nakupuje vo Francúzsku a 56 % 

Slovákov nakupuje v Čechách. Ako dôvody, prečo 

nechcú objednávať zo zahraničia, uviedli Slováci 

veľmi komplikované vrátenie tovaru (52 %) a to, že 

všetko potrebné nájdu na domácich stránkach (43 

%), prípad, že musia platiť extra poplatky (42 %). 

Medzi Top motivátory pre on -line nákupy Slovákov 

podľa prieskumu patria žiadne skryté poplatky 

(93 %), detailný popis produktov (92 %), vrátanie 

tovaru zdarma (91 %), dodávka zdarma (87 %). 

Dodávka zdarma je po spriemerovaní v Európe 

rozhodujúcim faktorom (40 %).

Každá európska krajina má svoje špecifi ká 

doručovania. 87 % Slovákov si nechá poslať 

zásielku domov, do práce (21 %), 38 % Slovákov 

využije poštu alebo si zásielku vyzdvihne 

v kamennom obchode (16 %). V ČR si pomerne veľa 

ľudí necháva objednávky poslať na výdajné miesto 

(42 %). V Estónsku si nechávajú doručovať do tzv. 

locker boxov (najviac zo všetkých sledovaných 

krajín, 81 %). Dôvodom môže byť aj penetrácia 

výdajných miest a locker boxov. V Nemecku je 

trendom budovať špeciálne schránky u domu (tzv. 

ParcelLock). V Británii sa rozbieha doručovanie 

na bezpečné miesto napr. do garáže alebo psích 

búd (na bezpečné miesto si nechá doručiť zásielku 

10 % Britov). Vo Francúzsku sa pri neúspešnom 

pokuse o doručenie zásielka okamžite dostáva do 

najbližšieho miesta vyzdvihnutia.

Aký dopad má širšia ponuka parametrov 

doručenia na ochotu objednať? Na Slovensku 

93 % e -shopperov potvrdilo, že ich osloví 

doručenie druhý deň po objednávke (toto sa 

stáva štandardom a e -shopy začínajú doručovať 

podľa geolokácie alebo v ten istý deň), 89 % 

respondentov uvíta možnosť zmeniť resp. 

preplánovať doručenie, 89 % ľudí kvituje notifi kácie 

jednohodinového okna (napr. „doručíme medzi 

10.00 – 11.00“), 88 % by ocenilo doručenie 

v rovnaký deň, 85 % doručenie v sobotu / v nedeľu. 

M. Malaník spomenul, že doručenie cez víkend 

sa v Čechách nestretlo s dostatočnou odozvou. 

Vysvetľuje si to tak, že Česi sú chalupári, cez víkend 

jednoducho nie sú doma a nečakajú na zásielky.

Slovenský e -shopperov on -line nakupovanie 

spríjemnia e -shopy, ktoré nemajú žiadne skryté 

poplatky, ktoré navýšia konečnú cenu (93 %), ďalej 

stránky, kde je detailný popis produktov (92 %), 

jasné pravidlá pre vrátenie tovaru (92 %), prípadne 

vrátenie zdarma (91 %). Naopak nakupovanie 

znepríjemňujú už od začiatku neznáme podmienky 

vrátenia zásielky (84 %), zložitý proces vrátenia 

(83 %) a nutnosť ďalších platieb pri vrátení tovaru 

(80 %) a zlé ohlasy od ďalších zákazníkov na 

sociálnych sieťach (80 %). Dôležitý poznatok je to, 

že nadpolovičná väčšina slovenských e -shopperov 

dá na odporúčanie známymi na sociálnych sieťach 

a dôverujú aj reklame v týchto sieťach, dokonca 

viac, než je priemer v Európe. M. Mlaník upozornil 

aj na ďalšie špecifi kum, a síce fakt, že zákazníci sa 

ostýchajú alebo vôbec nechcú komunikovať so 

zákazníckym servisom.

AKO PREDAŤ 15 DOMOV ON -LINE

Práve dôveru v značku a cestu od zliav k zážitkom 

prezentoval Aleš Mlátilík, riaditeľ portálu Zľavomat.

sk. Zľavové portály prešli za posledné tri roky od 

fázy boomu a hromadných výpredajov, kedy neboli 

výnimkou ani 80% zľavy a zľavy bez kontroly kvality 

produktov a služieb, cez fázu konsolidácie trhu, 

až po dnešný stav. A. Mlátilík vysvetlil, že oveľa 

skôr ako konkurencia zmenili model a dnes sú 

trhový líder v zážitkoch a inšpirácii. Denne majú 

100 000 návštev, 2500 aktívnych partnerov, vyše 

100 zamestnancov a ročný obrat 20 miliónov eur. 

Aj vďaka štyrom pilierom fungovania, ktorými 

sú šírka a pestrosť ponuky, Nulová tolerancia 

k nekvalitnému produktu, zameranie na mobilné 

telefóny a inovácie, dokázali niekoľko priam 

husárskych kúskov. Predali napríklad 15 domov po 

49 999 eur za 20 dní. Na ponuku si kliklo 150 000 

ľudí. Pomocou kampane pomohli rozbehnúť 

e -shop pre Deichmann, kedy za 20 dní používatelia 

Zľavomatu uskutočnili 1561 nákupov.
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TANKOVANIE 
AKO Z BUDÚCNOSTI
Predstavte si, že tankujete a popri tom si už pri palivovom stojane prostredníctvom 

dotykového displeja objednáte kávu a sendvič. Po natankovaní zaplatíte. 

Bezkontaktne. Pre jedlo si už len zájdete do vnútra servisnej stanice. Takéto 

tankovanie ako z blízkej budúcnosti už využívajú vodiči v Bratislave.

GENIUS LOCI A UNIKÁTNY 
DIZAJN

Stojí na mieste, kde v minulosti stála rafi néria 

minerálnych olejov Apollo, považovaná za 

predchodcu Slovnaftu, a kde zároveň v súčasnosti 

prebieha výstavba Twin City (developer HB Reavis). 

Bavíme sa o najmodernejšej servisnej stanici 

skupiny MOL v strednej Európe sa nachádza na 

Prístavnej ulici v Bratislave na ploche takmer 

3500 m2 (zastavaná plocha je niečo vyše 1000 m2). 

Servisnú stanicu navrhol architektonický ateliér 

ALEXY & ALEXY a už na prvý pohľad ju ozvláštňuje 

originálne riešené membránové prestrešenie 

s výraznou kovovou konštrukciou a prvkami, ktoré 

odkazujú na funkcionalistické stavby. Budova je 

vykurovaná prostredníctvom tepelného čerpadla, 

kedy sa odobratá voda z podložia používa na 

vykurovanie a chladenie objektu a následne sa vráti 

späť do podzemných vôd. Strechu stanice zas 

pokrýva zeleň.

SERVIS JE NIELEN 
O TANKOVANÍ

Okrem očakávanej možnosti doplnenia 

paliva servisná stanica poskytuje množstvo 

nadštandardných. Ako nám potvrdil Anton 

Molnár, hovorca spoločnosti Slovnaft, hoci aj 

keď existujú podobné stanice v skupine MOL, 

vždy je každá niečím unikátna. Tá bratislavská 

má napríklad službu Dog Wash, ktorá 

pozostáva zo zvýšenej vane s protišmykovou 

podlahou, fl exibilnou sprchou na jednoduché 

kúpanie, sušičom srsti a prípravkami špeciálne 

vyvinutými pre ošetrenie srsti psov. Svojská 

je i spolupráca s biznis časopisom Forbes. 

V zadnej časti stanice je totiž moderná 

rokovacia miestnosť pre desať ľudí Forbes 

Business Lounge s najnovšími prezentačnými 

technológiami, ktorú si možno vopred 
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Lounge. Plášť budovy stanice má žalúzie, 

ktoré chránia zákazníkov a zamestnancov 

v letných mesiacoch. Pri vstupe do predajne 

je digitálny informačný kiosk, ktorý okrem 

prebiehajúcich akcií a faktoch o palivách, 

poskytuje rady motoristom, podáva obraz 

o dopravnej situácii na cestách a počasí, 

odporúča aj turistické atrakcie v okolí 

stanice.

Stanicu si vodiči všimnú aj v noci, nakoľko 

netradičné zastrešenie je v noci podsvietené 

LED diódami. Celková investícia je okolo 

1,7 milióna eur, čo je viac ako býva pri 

tradičných čerpacích staniciach, avšak 

v dynamicky sa rozvíjajúcej štvrti mesta, má 

potenciál a zároveň slúžiť aj ako zaujímavá 

štúdia retailových možností čerpačky.

rezervovať. Presklené steny sa vďaka 

ovládaniu dokážu v okamihu zmeniť na mliečne 

sklo, čím zaručia rokujúcim zákazníkom 

súkromie.

Zimnú a letnú zmes do ostrekovačov už 

netreba nalievať zo žblnkotajúcej bandasky. 

Zariadenie na tankovanie kvapaliny je 

totiž zabudované pri výdajných stojanoch. 

Výhodou je aj jednoduchá a rýchla 

manipulácia či šetrenie plastových obalov. 

Jednoduchšia je platba za tankovanie. 

Na tejto servisnej stanici je možné platiť 

platobnou kartou aj počas tankovania 

priamo na samoobslužnom platobnom 

termináli. Okrem toho sa dá pohodlne 

nakúpiť už počas tankovania. Zákazník si 

jednoducho objedná občerstvenie z ponuky 

FRESH Corner už pri palivovom stojane 

a objednávku si potom prevezme v predajni. 

FRESH Corner má na Prievozskej niekoľko 

špecifík, najmä širšiu ponuku jedál. V ponuke 

sú napríklad domáce burgre, hotdogy, 

cestoviny, wok jedlá, šaláty či polievky. 

Samozrejmosťou je ponuka kávy, ktorú si 

možno dať pri samoobslužnom automate 

alebo objednať pri pulte.

MIESTO STRETNUTÍ 
S RETAILOVÝM POTENCIÁLOM

To, že tankovanie nie je jediný dôvod 

návštevy čerpacej stanice Slovnaft vie, 

čo vidno i toaletách, kde je štýlová zelená 

machová stena a horné osvetlenie cez 

kruhové svetlovody. Na celej stanici je wi -fi  

zdarma, posedieť sa dá vnútri aj na vonkajšej 

terase, pričom vo vnútri sú k dispozícii 

aj tablety zabudované do kaviarenských 

stolíkov. Takisto sú k dispozícii aj voľné 

nabíjačky na telefóny a pre deti malý, ale 

dobre vybavený detský kútik Kids Lounge 

s hernou konzolou. Biznismeni sa môžu 

stretnúť v súkromí v spomínanom Business 
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Na Slovensku sú v súčasnosti tri dominantné siete drogérií: dm drogerie 

markt, Teta s dvomi konceptami a 101 drogeria. Množstvo drogistického 

tovaru sa síce predá aj prostredníctvom sietí, v ktorých prevažuje potravinový 

sortiment, ale drogériám sa darí získavať stále viac zákazníkov na svoju stranu. 

V budúcom roku chce líder na trhu dm drogerie markt zabojovať aj o on-line 

klientelu. Plánuje spustiť e-shop.

TRAJA RELEVANTNÍ HRÁČI

O tom, aké reťazce s drogériou zákazníci vnímajú 

svedčia aj dva preiskumy. Víťazom kategórie 

Mastercard Obchodník s drogériou a parfumériou 

2016 sa stala spoločnosť dm drogerie markt, 

2. miesto získala 101 drogerie a tretie TETA 

drogerie. V prieskume zákazníckej skúsenosti, 

ktorý v apríli 2017 uskutočnila konzultačná 

spoločnosť KPMG Nunwood na vzorke viac ako 

2000 slovenských spotrebiteľov 9. miesto obsadil 

reťazec dm drogerie markt a 20. priečku 101 

drogerie. Spomedzi týchto troch reťazcov 101 

drogerie patrí medzi slovenské rodinné fi rmy a ako 

uvádza Forbes jej tržby sa pohybujú na úrovni 

54,5 milióna eur. Firma má okrem veľkoobchodu 

približne 174 retailových prevádzok po celej SR 

a okolo 1000 zamestnancov. Tohto roku otvorili 

nové prevádzky napríklad NC Eperia v Prešove, 

Nákupnom parku S1 Center v Brezne, plánujú 

fi liálku v projekte Slnečnice Market.

V rebríčku Trend Firma roka na 8. mieste 

skončil prevádzkovateľ siete drogérií Teta a Top 

drogéria a súčasne distribútor drogériového 

a kozmetického tovaru p. k. Solvent SK. Reťazec 

postupne mení vzhľad a koncept svojich predajní 

a pričom „dúhový dizajn“ donútil aj konkurenciu 

spozornieť. Nové Tety majú krajšie nákupné 

prostredie a širšiu ponuku sortimentu aj služieb. 

Celkové investície do zmien podľa portálu Teraz.

sk na Slovensku dosiahli čiastku 20 miliónov 

eur. Ambíciou fi rmy je otvoriť u nás celkom 

300 predajní, niektoré aj formou franchisingu, 

a preinvestovať vyše 60 miliónov eur. Rozrastá 

sa i Teta klub, ktorý má po zavedení už vyše 400 

tisíc členov. Štandardom nových Teta drogérií sú 

špeciálne vybavené kozmetické testovacie kútiky 

s denným a nočným osvetlením alebo možnosť 

dopriať si kávu zadarmo pri každom nákupe pre 

klubových zákazníkov.

DM DROGERIE MARKT 
POKRAČUJE V RASTE

Pozíciu lídra aj tento rok potvrdila spoločnosť 

dm drogeri markt svojimi hospodárskymi 

výsledkami. Ročný obrat slovenskej pobočky 

dm narástol o 6,6 %, keď dosiahol výšku 197,7 

milióna eur. Ako povedal Martin Podhradský, 

konateľ dm drogerie markt na tlačovej 

konferencii, plán bol ešte ambicióznejší, ale 

svoju úlohu zohral veľmi slabý december 2016, 

kedy zákazníci míňali na drahšie položky (napr. 

biela a čierna technika) a načasovanie programu 

„Vždy výhodne“ v kobinácii s vyššími nárokmi 

na logistiku, najmä vlastnej značky. Zároveň 

uviedol, že priemysel ako taký, teda dodávatelia, 

tiež vykázal slabé medziročné výsledky.

V uplynulom obchodnom roku realizovala 

dm v SR investície vo výške viac ako 8,7 

milióna eur, z čoho najväčšia časť – viac 

ako 7 miliónov eur – bola určená na rozvoj 

pobočkovej siete. Počet fi liálok sa zvýšil na 

139. Na rozvoj informačných technológií bolo 

vyčlenených 565 000 eur, na modernizáciu 

a zabezpečenie centrály 347 000 eur a do 

centrálneho skladu slovenská pobočka dm 

drogerie markt investovala 791 000 eur. Pred 

troma rokmi dm reagovala na požiadavky 

a zmeny trhu a pristúpila k prestavbe layoutov 

tovaru vo svojich predajniach, ktorá odráža 

vnímanie významu jednotlivých sortimentov 

zákazníkmi. V minulom obchodnom roku 

v nej pokračovala a zrealizovala ďalších 18 

refreshingov, teda kompletných prestavieb 

fi liálok, a 2 regenerácie, teda prestavby 

spojené so zväčsením plochy fi liálok. Čo R
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V súčasnosti strategickí developeri v Bratislave suplujú činnosti, ktoré v iných 

štátoch bežne spadajú do agendy a kompetencie hlavného mesta. Počas 

konferencie Real Estate Market 2017 zaznelo i to, že samospráva ani štát 

nestíhajú reagovať na dynamiku trhu a enormný dopyt po nehnuteľnostiach.  

DEVELOPERI SUPLUJÚ 
AGENDU HLAVNÉHO MESTA

Situácia na trhu nedovoľuje komerčným 

investorom vyčkávať na široký konsenzus na 

úrovni štátnej správy a z neho vyplývajúce 

koncepcie a plány. Napríklad dopyt po 

bývaní je enormný. Prevažujú tí záujemcovia, 

ktorí chcú v kúpených bytoch reálne bývať, 

nekupujú špekulatívne za účelom ďalšieho 

predaja. Mnohé legislatívne a administratívne 

nedostatky nútia developerov, aby suplovali 

niektoré činnosti mesta, najmä pri projektoch 

väčších územných celkov. Paradoxne aj štatút 

významnej investície, ktorý by im mal aspoň 

čiastočne pomôcť, sa stretáva s prieťahmi.

„Požiadali sme o štatút významnej investície 

pre projekt autobusovej stanice Nivy. 

Neočakávame žiadne stimuly. Autobusová 

stanica tu bude, ale ak by sme nedostali 

štatút významnej investície, tak sa budeme 

rozhodovať o tom, ako rýchlo a v akých 

fázach budeme stavať. Takisto lanová dráha 

od Ekonomickej univerzity po autobusovú 

stanicu je niečo navyše. Zdôrazňujem, že 

projekt spĺňa všetky koefi cienty dopravy 

aj bez lanovky. Pokým bude najväčším 

fi remným benefi tom služobné auto a bude 

chýbať alternatíva v podobe kvalitnej 

mestskej hromadnej dopravy, situácia 

s dopravou sa bude len zhoršovať,“ uviedol 

v diskusnom paneli Jakub Gossányi, Head of 

Development spoločnosti HB REAVIS.

Výkonný riaditeľ J & T Real Estate Pavel 

Pelikán v diskusii prvého panelu povedal: 

„Ak budú v meste kvalitné projekty, ľudia 

nebudú mať dôvod dochádzať zo satelitov 

a do mesta sa vráti život. Určite by medzi 

novými projektami nemali byť len kancelárie, 

ale aj byty a ďalšia vybavenosť. Bratislava 

dnes napríklad nemá kongresové centrum, 

chceme ju pripnúť na mapu kongresovej 

turistiky. Avizovali sme rozšírenie 

električkovej trate, ale obávam sa, že bez 

štatútu významnej investície bude realizácia 

náročnejšia.“

„V iných štátoch to funguje napríklad tak, 

že developer vybuduje svoj projekt a mesto 

dobuduje po hranice pozemku všetko 

ostatné – infraštruktúru, inžinierskych siete 

a podobne. My dnes ako investori suplujeme 

mesto,“ poznamenal Radek Pšenička, 

riaditeľ zodpovedný za Business development 

YIT Slovakia.

Developeri sa dnes často menia na zberateľov 

záväzných stanovísk. Realizácia projektov 

s odďaľuje, pričom dnešné plány už nemusia 

vyhovovať požiadavkám trhu o 4-5 rokov. 

Ako zdôraznili účastníci ďalších diskusných 

panelov konferencie Real Estate Market, 

zákazník je stále náročnejší.
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sa týka sortimentu, znížil sa počet artiklov 

z 13 000 na 10 000, značku Alnatura 

kompletne nahradila privátka dm bio. Pribudnú 

novinky z kategórie wellness & spa a v čase 

uzávierku bola ofi ciálne uvedená dekoratívna 

kozmetika trend IT UP. M. Podhradský 

uviedol, že s portfóliom ďalej aktívne pracujú, 

veľmi zaujímavé tržby napríklad generuje 

dermokozmetika. V rámci optimalizácie skrátili 

i skladovú zásobu tovaru.

Po piatykrát v poradí sa dm stala nositeľom 

ocenenia Slovak Superbrands Award 2017 

v kategórii drogérie. V porovnaní s minulým 

obchodným rokom sa zvýšilo aj množstvo 

zákazníckych nákupov, pričom medziročný 

nárast vďaka viac ako 18,4 milióna nákupov 

predstavuje približne 4 %. Priemerný denný 

počet zákazníckych nákupov je 50 487 

a priemerný mesačný počet nákupov takmer 

1,54 milióna. O 8,8 % sa zvýšil aj počet 

prihlásených zákazníkov do lojalitného 

programu dm active beauty svet plný výhod, 

ktorý dosiahol k 30. 9. 2017 úctyhodný počet 

1 057 284 registrácií. Spolupracovníci dm 

toho roku na fi liálkach dostali k dispozícii 

tablety, ktoré umožnili „vysunúť kanceláriu“ 

do priestorov predajne. Vďaka nim môžu 

zákazníkom na fi liálke poskytnúť informácie 

o ich konte v lojalitnom systéme či registrovať 

ich do programu priamo počas nákupov.

Dôsledkom rozširovania pobočkovej siete 

je aj zvýšenie počtu dm spolupracovníkov. 

K 30. 9. 2017 mala dm drogerie markt na 

Slovensku 1 364 kmeňových zamestnancov 

vrátane žiakov a študentov, čo predstavuje 

medziročný nárast o viac ako 9 %. Dm sa tiež 

umiestnila v 5. ročníku ankety Najzamestnávateľ 

2016, ktorú vyhlasuje Profesia, na 3. mieste 

v kategórii obchod a služby. Dm sa aktívne 

venuje problematike duálneho vzdelávania. 

Momentálne je v programe takmer 60 študentov 

a niektorí absolventi už pracujú v dm.

ROK 2018 V ZNAMENÍ MOBILITY

Čo dm plánuje? Do konca nasledujúceho 

obchodného roka (t. j. do 30. septembra 2018) 

by na Slovensku malo byť celkovo 147 fi liálok 

dm. Plánované investície vo výške viac ako 

8,83 milióna eur, opäť najviac poputujú na 

rozvoj pobočkovej siete (takmer 6,84 milióna 

eur). Týka sa to i 9 refreshingov a 3 regenerácií 

predajní. Na rozvoj informačných technológií 

je vyčlenených 653 000 €, na modernizáciu 

a zabezpečenie centrály 400 000 € a do 

centrálneho skladu plánuje slovenská pobočka 

dm drogerie markt investovať 944 000 €. 

Nový obchodný rok sa bude niesť v znamení 

mobility a digitalizácie fi liálkových systémov. 

Pracovníci fi liálok dostanú k dispozícii 

smartfóny s koncernovými aplikáciami 

a internetom. S touto výbavou sa im uľahčí 

a zefektívni práca – eliminuje sa pohyb medzi 

kanceláriou a predajňou, informácie o tovaroch 

budú k dispozícii priamo pri regáloch pre 

vlastnú prácu, ale aj pre zákazníkov. Podľa M. 

Podhradského sa bude reťazec viac zameriavať 

na Millennials a striebornú generáciu. 

Technickým novinkám v skladoch dm sa ešte 

budeme venovať, ale ide hlavne o zavedenie 

chaotického ládovania, multi -order -picking 

a čiastočnú automtizáciu s cieľom optimalizácie 

logistických nákladov. Samostatnou kapitolou je 

potom avizovaný e -shop, ktorý bude štartovať 

s 80 % terajšieho sortimentu dm -ky a ponúkať 

bude aj produkty dostupné len v on -line. 

Logistika pre e -shop bude spoločná s Českou 

republikou. Elektronický obchod obslúži oblasti, 

kde dm nemá fi liálky a mal by byť platformou aj 

na získanie segmentu Millennials. Ambíciou je 

dosiahnuť s e -shopom v prvom roku okolo 2 % 

celoročného obratu. 
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SMART HOME UŽ 
MÔŽE MAŤ KAŽDÝ
Chceme mať chytrý domov. Inteligentnú domácnosť. Často si však pojem smart 

home spájame iba s rôznymi technologickými zariadeniami, snímačmi alebo 

kamerami. Ide však aj o aplikácie a nadväzné služby. V prípade zložitejších 

riešení sa nevyhneme ani nákladom za inštaláciu. 

REZIDENČNÝ AJ KOMERČNÝ 
SEKTOR

V odborných kruhoch sa o smart home hovorí 

už dlho, najmä v súvislosti s internetov vecí (IoT), 

no na Slovensku začína byť tento sektor masový 

až za posledný rok. Hoci názov smart home 

zvádza k tomu, že si pod ním predstaví zákazník 

inteligentný dom alebo byt, tieto služby sú 

určené aj pre fi remných zákazníkov, napríklad do 

administratívnych, logistických alebo výrobných 

prevádzok.

SMART HOME PRE KAŽDÉHO?

Podobne ako v iných sektoroch aj riešenia 

pre inteligentnú domácnosť možno rozdeliť na 

jednoduchšie, určené aj z pohľadu inštalácie 

a ceny pre bežného používateľa, ale aj fi nančne 

náročné smart riešenia, na ktoré je nutné myslieť 

už pri projektovaní budovy. Priemerný používateľ 

je už teraz zvyknutý, že k službám operátorov patrí 

i prenájom zariadení typu set -top -box alebo wi -fi  

router. Medzi cenovo dostupné riešenia patria 

rôzne senzory a kamery, ktoré jednak zvyšujú 

bezpečnosť obyvateľov (ochrana pred 

neželanými návštevníkmi alebo dohľad 

nad deťmi či domácimi maznáčikmi) 

a jednak monitorujú vnútorné 

a vonkajšie prostredie budovy. 

Samozrejmosťou sú notifi kácie 

a vzdialená správa. Používateľ tak 

môže kontrolovať domácnosť cez 

aplikáciu a na základe vstupov 

zo senzorov pomocou aplikácie 

spustiť napríklad na diaľku kotol 

a zakúriť. Používateľ môže zapínať 

a vypínať zásuvku, v prípade ak 

vlastní inteligentné osvetlenie napr. 

Philips Hue, môže meniť aj intenzitu 

osvetlenia. Bežné a dostupné už sú 

smart prístupové systémy, ktoré otvárajú dvere 

alebo okná na základe biometrických údajov, napr. 

odtlačkom prsta.

Akýmsi druhým vyšším stupňom „inteligencie“ sú 

zariadenia, ktoré vedia vykonávať tieto činnosti 

autonómne na základe používateľom nastavených 

parametrov, pravidiel alebo dokážu samé reagovať 

na vonkajšie podmienky. Výhodou je nastavenie 

celých scenárov, napríklad pred príchodom 

domov sa zvýši teplota, zatiahnu rolety a podobne. 

Samozrejme sú aj drahšie, často vyžadujú odbornú 

inštaláciu. Najvyšším stupňom smart home sú 

robustné riešenia na kľúč, napríklad od slovenskej 

spoločnosti Domotron, ktoré v dlhodobom 

horizonte sľubujú vysoký komfort a návratnosť, 

napríklad v podobe ušetrenej energie za 

vykurovanie alebo osvetlenie. Aká je však ponuka 

pre mass market na slovenskom trhu?

TELEKOM MAGENTA 
SMARTHOME

Každý zákazník automaticky získa základňovú 

stanicu, ktorá prepája všetky zariadenia a dvojicu 

senzorov – pohybový a dverový. Na výber je ďalej 

dverový senzor, pohybový senzor, dymový senzor, 

cloudová kamera s obojsmerným audio prenosom, 

inteligentná zásuvka – s meraním spotreby 

a možnosťou vzdialeného a programovateľného 

zapnutia/vypnutia, inteligentné osvetlenie – viacero 

možností z rodiny Phillips Hue od základných 

žiaroviek po nabíjateľné a mobilné náladové 

osvetlenie. Do ponuky v lete pribudli exteriérová 

kamera na sledovanie domova aj v exteriéri, 

radiátorová hlavica, ovládač radiátorových hlavíc, 

vodný senzor stačí umiestniť na miesto, kde je 

riziko úniku vody – pod umývadlo, práčku, kotol 

a podobne, bezdrôtový sieťový reproduktor Sonos 

Play:1 a inteligentný vypínač.

ZSE ZEON SMART DOMOV

Balík Komplet obsahuje: riadiaca jednotka, dymový, 

dverový a pohybový senzor, senzor zaplavenia, 

teploty a vlhkosti, smart tlačidlo, zásuvka 

a predlžovačka, hudobná žiarovka. Aplikácia ZEON 

Smart Domov je dostupná na Google Play a App 

Store.

SPP SMARTHOME

Pozostáva zo smart technológií a ďalších 

expertných služieb. Spolu tvoria 37 produktových 

kombinácií, vďaka ktorým dokáže používateľ 

výrazne zvýšiť úspory energie, komfort 

a bezpečnosť svojho bývania. SPP má tri 

skupiny riešení: SPP SMART osvetlenie (súprava R
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na ovládanie svetiel pomocou bezdrôtových 

komponentov a chytrej krabičky), SPP SMART 

termoregulácia (bezdrôtové termostatické hlavice 

a spínací modul na kotol), SPP SMART bezpečnosť 

(detektory dymu, pohybu, či otvorenia okien 

a dverí).

IKEA HOME SMART

K výrobkom, dostupným aj na Slovensku, patria 

napríklad LED žiarovky, svetelné panely a dvierka či 

bezdrôtové stmievače, senzory pohybu a podobne. 

Séria inteligentného osvetlenia IKEA zahŕňa: 

žiarovky LED a diaľkové ovládanie TRÅDFRI, 

súpravu s bránou a aplikáciou TRÅDFRI, súpravu 

so senzorom pohybu TRÅDFRI, viaceré súpravy 

na stmievanie, svetelné panely LED FLOALT 

a svetelné dvierka LED SURTE a JORMLIEN na 

skrinky BESTÅ a kuchynské skrinky METOD.

SMART ZARIADENIA 
V DOMÁCNOSTI

Okrem systémových riešení si dnes spotrebiteľ 

môže vylepšiť domácnosť aj iným technológiami 

a podľa GfK TEMAX tak aj robí. Výsledky za 

Slovensko v 3. štvrťroku 2017 ukazujú pozitívny 

trend predajov malých domácich spotrebičov, 

konkrétne nárast o viac ako 8 %. Kategóriou 

s nárastom skoro o 20 % sú vysávače, kde je 

rastúci trend ešte akcelerovaný aj výpredajom 

klasických vysávačov s príkonom od 900 wattov. 

Domáce spotrebiče LG SIGNATURE budú 

prvé z portfólia spoločnosti, ktoré ponúknu 

plnú kompatibilitu so zariadením Google Home 

a softvérom Google Assistant. Ide napríklad 

o robotický vysávač LG Hom -Bot Turbo+ (MOC: 

999,00 €) alebo chytrú klimatizačnú jednotku LG, 

časom pribudnú práčky, sušičky, chladničky či rúry.

Podľa prieskumu Electrolux* chcú používatelia 

robotických vysávačov najmä jednoduchú 

obsluhu (64%), dlhú výdrž batérie (62 %), 

maximálny sací účinok (61 %) a nízku spotrebu 

(51 %). Celých 43 % používateľov robotických 

vysávačov je nespokojných s tým, ako vysávač 

vysáva rohy a malé priestory, 42 % zasa potvrdilo, 

že ich robotický vysávač ľahko uviazne pod 

nábytkom alebo spadne zo schodov. Práve pre 

tieto nedostatky odstránil Electrolux a uviedol 

novú generáciu robotických vysávačov PUREi9 

(MOC: 899€), ktorý je možné ovládať pomocou 

mobilnej aplikácie. PUREi9 má byť prvým z radu 

inteligentných zariadení Electrolux, ktoré zapadajú 

do konceptu smart home. Ambíciu zapojiť nové 

výrobky do jedného celku má i Panasonic Smart 

Home, ktorý dnes ponúka riadiacu jednotku, 

snímač pohybu a dverový snímač, kamery, senzory 

a inteligentné zásuvky) alebo Apple Homekit. 

Riešenie od Apple je tradične drahšie a na 

inštaláciu náročnejšie. Jeho základom je Apple TV 

alebo iPad.

* Zdroj: Globálny výskum o vysávačoch 2014, Panel 8133 ľudí 

z Kórey, Austrálie, Ruska, Švédska, Nemecka, Francúzska a Brazílie.

Vitajte vo svete
knižnej produkcie

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

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

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

PREPRESS
DTP centrum

PRESS
Tla ové centrum

POSTPRESS
Produkcia

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

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

www.nikara.sk
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Výzvou pre obchod bude lepšie 

poznanie spotrebiteľa. Aký je a aký 

bude? Kam až by mal obchod zájsť pri 

uspokojovaní jeho potrieb? Vie vôbec 

zákazník, aké bude mať potreby a kde 

je akýsi „strop spotreby“, kedy už 

skutočne nepotrebuje ďalší tovar?

NOVÉ VÝZVY 
NIELEN PRE OBCHOD 
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prvoplánovo sortiment, ale pomôcť zákazníkovi 

vybrať si tak, aby bol spokojný: „Zákazník nevie 

posúdiť ceny vo vákuu, ale iba v kontexte. 

Jednou z úloh obchodníka je eliminovať tzv. 

Buyers Remorse, výčitky nakupujúceho. Aby sa 

jednoducho s kúpou spájal pozitívny ponákupný 

pocit. Obchodník by mal uistiť zákazníka, že kúpil 

výhodne.“

NADSPOTREBA, NADPONUKA 
A STRIEDMOSŤ

Súčasná psychológia nakupovania vychádza aj 

z uspokojovania túžby človeka po pocite šťastia, 

dosiahnutého z vlastnenia určitého tovaru alebo 

služby. Marketing je masovo orientovaný na 

zvyšovanie spotreby práve v mene uspokojenia 

potrieb a želaní spotrebiteľov. Je teda stále 

zvyšujúca sa výroba a spotreba tou pravou cestou 

ku šťastiu? Na pomerne ťažkú až fi lozofi ckú 

otázku sa vo svojej prednáške zameral Vladimír 

Synek, minister, Ministerstvo šťastia. „Naše životy 

prispôsobujeme tomu, že niečo očakávame. 

Niečo očakávať a niečo chcieť sú dve rozdielne 

kategórie. Filozof Theodor Wiesengrund Adorno 

povedal, že najnebezpečnejším mužom v USA 

bol Walt Disney, lebo zdvihol očakávania. 

Základom obchodu je tiež zvyšovať očakávania 

zákazníkov, ktoré ale zvyčajne nie sú naplnené,“ 

ZÁKAZNÍK PARALYZOVANÝ 
ROZHODOVANÍM

„Denne urobí človek priemerne 35000 rozhodnutí. 

Časť z nich sú nákupné rozhodnutia, pričom až 

95 % nákupných rozhodnutí vzniká podvedome 

Matej Šucha, Managing Partner, MINDWORX, 

ktorý spomenul, že človek má z pohľadu 

správania Systém 1 a Systém 2, teda Pilot alebo 

Autopilot. Koná bez toho, aby si to uvedomoval 

a využíva stovky skratiek v rozhodovaní, ktoré mu 

pomáhajú plávať životom.

M. Šucha upozornil na architektúru voľby okolo 

produktu. Obchodník môže interagovať so 

zákazníkom prostredníctvom mnohých drobností, 

ktoré môžu jeho vnímanie ovplyvňovať a zvyšovať 

zákaznícku spokojnosť. „Jeden z najhorších 

pocitov, ktorý môžu ľudia zažívať, je neistota. 

Neistota zabíja predaj. Zamyslite sa nad tým, čo 

sa deje v hlavách zákazníkov, aké otázky majú 

v akom kroku nákupného procesu.“ Uviedol M. 

Šucha, ktorý spomenul aj pojem Choice overload, 

voľne preložené ako „presýtenie výberom“. Termín 

Choice overload alebo Overchoice prvýkrát 

spomenul futorológ Alvin Toffl er ešte v roku 1970 

v knihe Šok z budúcnosti a zjavne sa vo svojej 

predpovedi nemýlil. V súčasnosti čelí zákazník 

nadmernej ponuke, ktorá často prekonáva aj jeho 

predstavivosť. M. Šucha odporúča neredukovať 

upozornil V. Synek, ktorý uviedol aj niektoré 

výsledky z robustnej štúdie „Anatómia šťastia na 

Slovensku“. 100 % respondentov napríklad pri 

kúpe nových vecí zažíva dobrý pocit. Podobne 

vysoký počet súhlasných odpovedí bolo na 

tvrdenie „Som presvedčený, že keby som viac 

peňazí, bol by som šťastnejší.“ Oba výsledky sú 

typické pre veľmi nešťastného človeka.

„Slovo šťastie pochádza z ruštiny, „z časti“, 

teda sme šťastní vtedy, keď sme časťou alebo 

súčasťou niečoho. Presne to vystihol Erich Fromm 

psychoanalytik, sociológ a fi lozof v diele Mať alebo 

byť (To have or to be?). Dôležitejšie je byť ako mať. 

Nákupy nesúvisia so šťastím, len spôsobujú dobrý 

pocit, potešenie, zvyčajne krátkodobé potešenie. 

Neplatí matematický vzorec, čím viac potešení, 

tým väčšie šťastie. Neplatí, že čím viac možností 

výberu, tým viac slobody, čím viac slobody, tým 

viac blahobytu. Ide o zotrvačnosť ideí,“ povedal 

V. Synek. Podobne ako M. Šucha uviedol viacero 

záverov z výskumov, ktorými sa zaoberal Barry 

Schwartz (autor knihy The Paradox of Choice: 

Why More Is Less, 2004) vrátane známeho 

príkladu s výberom rifl í. Barry si skúšal rifl e, ktoré 

by mu dokonale sedeli. V konečnom dôsledku 

sa však sebaobvyňujeme (buyers remorse) za 

to, že sme si nevybrali dokonalé rifl e. Nemôže za 

to výrobca, ale človek, mohol predsa len hľadať 

a skúšať dlhšie. Opäť ide o zvýšené očakávania, 

2.
časť
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 26. 1. 2018, INCHEBA EXPO, Bratislava 

Konferencia -

-

Registrácia spustená 

zvyknutí sa uskromniť a veci skôr opravovať ako 

ich nahrádzať novými. „Mladí ľudia prikladajú 

dôležitosť slovenským výrobcom, vnímajú 

ekologické dopady svojich nákupov. Na 

základe týchto poznatkov sme do sortimentu 

zaradili 100% prírodné zubné pasty, ale chýbali 

nám ekologické kefky. Oslovili sme preto 

slovenskú spoločnosť Ecoheart a výrobkom 

poskytli kvalitnú exekúciu, vrátane vystavenia 

a promotion v našich interných a externých 

tlačovinách. Veľmi sa nám osvedčila aktivita 

2 plus 1, kedy sme zaznamenali 84 % nárast 

predajov v kusoch a 46% nárast v obrate. Čo 

sa týka výberu, tak ECOheart má jednu kefku 

v rôznych farbách, pričom ostatné značky 

majú viac druhov a subbrandov, uviedla 

Linda Takácsová, sortimentná manažérka, 

dm drogerie markt, ktorá dodala, že fi lozofi ou 

dm drogerie markt je zušľachťovať potreby 

zákazníkov, ponúknuť možnosťou rozvoja 

a ako spoločnosť byť dobrým príkladom 

v okolí. „Zdieľame a kolaborujeme medzi ľuďmi, 

značkami, vecami. Dokážeme porozumieť 

obom generáciám a pripraviť svet pre ďalšiu 

generáciu. Dokážeme spojiť sily, vytvoriť oveľa 

zelenší svet,“ dodal Roman Kovács, konateľ, 

ECOheart. Mária Šimonovičová, sortimentná 

manažérka, dm drogerie markt zodpovedná za 

kategóriu domácnosť spomenula, že ekologické 

často nereálne. Pritom veľký výber vedie 

k nerozhodnosti, paralýze a už len 10% zvýšenie 

ponuky znamená, že o 2 % klesá rozhodovacia 

schopnosť človeka.

Otázka či menší výber aj zmenší očakávania, je 

otvorená. Zatiaľ sa nepodarilo zistiť, kde je bod 

zlomu, kedy je výber akurátny. Cestou ku šťastiu 

je však znížiť očakávania. Už Diogenes nechal 

v meste Oenoanda v Lýcii (dnešné juhozápadné 

Turecko) postavať na miestom trhovisku asi 

80 metrový múr, kde boli napísané dôležité 

epikurejské fi lozofi cké zásady. Okrem iného tam 

nabádal k striedmosti.

ZÁKAZNÍCI NOVEJ GENERÁCIE

Nová generácia spotrebiteľov, nazývaná „Z“, 

je čoraz viac citlivá nielen na svoje potreby, ale 

aj na potreby dôležité z hľadiska národných 

a globálnych trendov. Na druhú stranu populácia 

v Európe starne a stále narastá aj význam tzv. 

„striebornej generácie“. Čo majú spoločné 

tieto cieľové skupiny, ktoré sú si generačne 

tak vzdialené? V súvislosti s vyššie uvedeným 

sa spotreba skutočne mení. Mladá generácia 

už nepotrebuje nutne veci vlastniť, chce si 

skôr prenajímať a zdieľať. Naopak seniori sú 

výrobky z tejto kategórie v sieti o 30% bez 

toho, aby prišla nejaká nová značka. Trend eko 

správania chcú naďalej podporovať. „Evidujeme 

aj podnety od zákazníkov, ktorí by chceli prejsť 

na bezobalovú domácnosť.“ Dm drogerie 

markt začala preto i spoluprácu s Tierra Verde, 

ktorá vyrába ekologickú drogériu a okrem 

iného prevádzkuje aj bezobalové obchody. Tie 

vznikajú ako huby po daždi, hoci pre zákazníka 

je nákup komplikovanejší, nachádzajú si verných 

zákazníkov.

 

Veľmi pekne celý blok – a zároveň náš článok 

- uzatvárajú myšlienky, ktoré vyslovil Tibor 

Schätzel, konateľ, Tierra Verde: „My sme 

ekológiu nikdy ako módny trend nemali. Chceli 

sme robiť to, čo je zmysluplné a čo je v súlade 

s naším hlbokým presvedčením. Snažíme 

sa o chemický minimalizmus, nechceme 

chémiou ubližovať nám, sebe, prírode. Našimi 

zákazníkmi sú ľudia, ktorí opustili konvenčný 

model, rozhodujú sa na základe dopadov na 

vyšší celok. Zákazníkov teda nepresviedčame, 

ale obsluhujeme presvedčených. 

Obchodných partnerov a klientov inšpirujeme 

k zodpovednosti.“

 

(kp)
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Hudba ovplyvňuje náladu, aj správanie človeka. Môže upokojiť, povzbudiť, 

naladiť. Z pohľadu brandingu má vplyv na osobnosť značky a na jej 

zapamätateľnosť. Napriek uvedenému je soundbranding v našich končinách 

v marketingu akousi prehliadanou Popoluškou.

SOUNDBRANDING: 
POPOLUŠKA MARKETINGU
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komunikácie značky. Dobrým príkladom sú 

reklamy na sýtené nápoje, pre ktoré je typické 

zasyčanie pri otváraní viečok fl iaš a plechoviek. 

Napokon, zákazník si často vybaví z reklamného 

spotu skôr charakteristický zvuk, melódiu, ako 

slogan alebo posolstvo. Agentúra Millward 

Brown zistila, že silnejšie vzťah medzi zvukmi 

a hudbou v reklame a reklamou samotnou 

vníma najmä mladšia generácia.

„Popri vizuálnej identite je jedným z atribútov 

značky hudobná zvučka. Tá sa, žiaľ, 

v slovenských podmienkach uplatňuje veľmi 

málo napriek tomu, že komunikácia fi riem sa 

presúva do oblasti on -line médií a na sociálne 

siete a čoraz viac sa využíva video a vlogy. Po 

popredia sa tak dostávajú animácie loga, ktoré 

sa umiestňujú na úvod videí a tie sa už bez 

zvuku nezaobídu,“ uvádza Alena Mazánová, 

executive director agentúry CUBE studio 

a pokračuje: „Najlepší efekt pri animácii loga 

možno dosiahnuť vlastným zvukovým dizajnom, 

ktorý dodá animácii potrebnú dynamiku 

a požadovanú emóciu v závislosti od charakteru 

značky. Pri tvorbe animovaných videí a motion 

designu sa snažíme klientom vysvetliť aj 

MÔŽETE ZATVORIŤ OČI, ALE 
NEMÔŽTE „ZAKLAPNÚŤ“ UŠI

Zvuk neodmysliteľne patrí k celkovej identite 

značky. Hoci sluchom absorbujeme „len“ 11 

% vnemov z okolia (pre porovnanie zrakom až 

83 %, čuchom 3,5 %, hmatom 1,5 % a chuťou 

1 %), vieme identifi kovať, čo je pre naše uši 

príjemné alebo nepríjemné. Z praxe je známe, že 

klasická hudba hraná „na pozadí“ vo vinotéke 

má vplyv na zvýšený predaj vína. Švédsky Retail 

Institute v spolupráci so start -upom Soundtrack 

Your Brand (ktorý podporuje Spotify) zistili, že 

špeciálne vybrané skladby zvyšujú výdavky 

spotrebiteľov až o 9,1 %. Je teda rozdiel v tom, 

či zákazníkom v obchode alebo fast -foode 

prehrávajú náhodné skladby, alebo sklady 

zámerne vybrané tak, aby zodpovedali značke.

Zvuk akordeónu sa nám asociuje s Parížom, 

rytmus samby sa spája s juhoamerickou 

vitalitou, gajdy so Škótskom, banjo s westernom 

a Divokým Západom. Sú známe aj produkty, 

ktoré na špecifi ckom zvuku budujú branding, 

povedzme „pukajúce“ cukríky. Alebo výrobky, 

kde sú zvuky neoddeliteľnou súčasťou 

benefi t vlastnej autorskej hudby, s ktorou sa dá 

dosiahnuť dokonalá kompatibilita obrazu, zvuku 

a značky. Vo výnimočných prípadoch hľadáme 

vo zvukovej banke najvhodnejšiu zvukovú 

stopu, ktorú však vždy obohatíme o ruchy ako 

napríklad buchnutie, vŕzganie, šum, písknutie 

a podobne.“

„Len niekoľko fi riem v dnešnej dobe 

využíva soundbranding, čo je veľká škoda. 

Je prekvapujúce a smutné ako niektoré 

spoločnosti, ktoré majú veľké rozpočty 

zanedbávajú resp. nekladú až taký dôraz na 

zvukovú identitu svojej značky alebo značiek. 

Napokon soundbranding nie je až taký 

nákladný, aby fi rmu zruinoval. Podstatné je 

tento druh brandingu uchopiť a použiť aspoň 

niektoré prvky na vylepšenie zvukovej identity. 

Dnes už nie sú potrebné veľké štúdiá a živí 

hudobníci. Mixáž a mastering dokáže vytvoriť 

hudbu blízku analógovej hudbe. Soundbranding 

nie je jediná forma brandingu, ale určite je 

iná, odlišná a má sa určite kam vyvíjať,“ 

myslí si Ing. Ivan Zubo, CEO a zakladateľ 

Music Laboratory booking & production, 

ktorý okrem iného aj vytvára hudbu vo 

vlastnom vydavateľstve pod pseudonymom 

Switch2Smile.

Ako bolo spomenuté, najmä pri vizuálnej 

reklame musí recipienta zaujať prvých pár 

sekúnd a často rozhoduje už prvá sekunda. 

Zvuk a hudba majú však problém s prostredím. 

Ak práve príjemca reklamy nemá slúchadlá, 

tak dbá na okolie, kde sa práve nachádza. Na 

verejnosti pravdepodobne zvuk vypne alebo 

stlmí, aby nevyrušoval. „Ak však recipient 

vidí, že celý obsah je viazaný na hudbu, ako 

je to v prípade sklady Swedish house mafi a 

- Greyhound v reklame na vodku Absolut, 

pustia si zvuk. Vtedy je dôležité, aby ich zaujala 

celá zvuková stopa. V ideálnom prípade 

príjemca spot aj zdieľa,“ uvádza I. Zubo. Medzi 

ďalšie príklady toho, kedy skladba pomohla 

pri zapamätaní si značky možno zaradiť 

Eurotel a The Wiseguys – Ooh La La, alebo 

7up a Martin Garrix & Tiësto The Only Way 

Is Up. V zahraničí interpreti a značky bežne 

spolupracujú na exkluzívnej báze, teda napríklad 

vytvoria song len pre konkrétnu kampaň (ako 

spomínaná Swedish house mafi a). Je to jedna 

z ciest ako zlepšiť kvalitu hudby v reklame, i keď 

nie úplne najlacnejšia. Ďalšia z ciest, lacnejšia, 

ale nie práve 100% fér voči interpretom, je tzv. 

sound-a-like. V reklamnom spote je použitý 

síce pozmenený motív, ale nápadne podobný 

na pôvodnú skladbu. Pre menších interpretov, 

ktorí nemajú taký mediálny „výtlak“ je ťažké 

dokazovať plagiátorstvo a už vôbec nemajú 

prostriedky na to, súdiť sa s veľkou korporáciou 

o nejakú napodobeninu.
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KORPORÁTNY ZVUK A MELÓDIA

Zvuky vydávané produktmi môžeme rozdeliť 

na dve množiny. Prvou sú konzekvenčné 

zvuky (consequential), ktoré produkt vydáva 

v dôsledku svojej činnosti, napríklad zvuk 

vysávača alebo vysúšača vlasov. Druhou 

množinou sú funkčné zvuky (intentional), 

ktoré sú zvyčajne digitálne a niečo signalizujú, 

napríklad cinknutie mikrovlnnej rúry. S oboma 

množinami zvukov pracuje zvukový dizajnér 

(aural designer). Automobilka BMW má priamo 

v sídle spoločnosti v Mníchove svojho dvorného 

zvukového dizajnéra, ktorý navrhuje zvuky 

pre rôzne modely vozidiel. Napríklad Mini má 

športový, impulzívny zvuk, v kontraste s ním je 

BMW radu 7 pre biznismenov, ktoré má veľa 

tlmení a izolácie zvukov. Každý zvuk má svoj 

zmysel. Napríklad ak by vodiča na nezapnutý 

pás upozorňoval príjemný zvuk, tak by ho 

počúval ako pesničku, naopak, aby by to bol 

príliš otravný tón, tak by sa ho snažil natrvalo 

vypnúť.

Ďalším dobrým príkladom je značka Calgon, 

ktorá v spote ukázala vyčistené ohrevné 

teleso práčky vydávajúce jasný a čistý 

tón. Predtým, keď bolo obalené vrstvou 

vápenatých usadenín, bolo počuť len škrípavý 

zvuk. Produkty fi rmy však môžu slúžiť aj na 

vygenerovanie individuálneho korporátneho 

zvuku a melódie. Napríklad spoločnosť 

Schüco z materiálov používaných pri výrobe 

vytvorila dva špecifi cké hudobné nástroje. 

„Schüco Kaskáda“ je perkusný nástroj 

zložený z plastových pásov. Udáva rytmus 

zvukového profi lu. Podobný zvuk vydávajú 

kastanety. Korporátnu melódiu vytvára nástroj 

„Schüco Phon“, variácia na xylofón, ktorý 

sa skladá z piatich rôzne dlhých hliníkových 

profi lov a vydáva individuálne rozpoznateľné 

tóny, ktoré poskytujú značke jasné odlíšenie. 

Výsledkom je zvukový vnem získaný priamo 

z produktov značky a ústredná melódia 

Schüco Pulse.

Hudobný rámec pre spoločnosť Schüco 

vytvorila nemecká agentúra Blut, ktorá sa 

špecializuje na soundbranding. Transformovala 

fi remné hodnoty do jazyka melódie a hudby. 

Rytmus reprezentuje dynamiku a inovačnú silu 

Schüco, harmonická melódia zasa prístupnosť 

a blízkosť. Hrejivá a zároveň výrazná farba 

zvuku stelesňuje silu zdravej fi rmy. Všetko 

je aranžované v modernej kompozícii 

s využitím digitálnych technológií aj klasických 

hudobných nástrojov. Melódia Schüco Pulse 

vyjadruje skutočnosť, že fi rma sa stále posúva 

vpred a udáva tón v odvetví.

Nezávislá skupina odborníkov z priemyslu 

a vedy udelila práve za tento nový korporátny 

zvuk spoločnosti Schüco titul Víťaz 

v kategórii Brand Design. German Brand 

Award je významné ocenenie za úspešné 

riadenie značky. Čo je zaujímavé, do súťaže 

sa môže zapojiť len tá spoločnosť, ktorá 

je nominovaná Nemeckým inštitútom pre 

výskum značiek (German Brand Institute) 

a jej expertnými panelmi. „Silná značka má 

pre úspech spoločnosti zásadný význam. 

Roky sme pracovali s naším dizajnom 

na tom, ako značka hovorí a najnovšie 

i s korporátnym zvukom. Ocenenia nás veľmi 

tešia a sú dôkazom, že branding a naša 

stratégia sú správne,“ uviedol Dr. Georg 

Spranger, vedúci marketingu a fi remného 

rozvoja Schüco International KG.

KEĎ JE HUDBY A ZVUKOV VEĽA

Špecifi cké prostredie pre soundbranding 

sú nákupné centrá. Jednak tam hrá hudba 

centrálne na chodbách a toaletách a jednak 

každý obchod má svoju vlastnú viac či 

menej hlasnú hudbu. Ako vyladiť tento často 

až stresujúci mix hlasitostí a štýlov? „Táto 

téma je veľmi komplexná. Nákupné centra 

majú agentúry, ktoré sa zaoberajú hĺbkovou 

dátovou analýzou vnímania centra zákazníkmi, 

čomu ladia vôňu, hudbu a ostatné atribúty. Čo 

sa týka značiek a jednotlivých prevádzok, tak 

každá má svoj vlastný marketing a je veľmi 

ťažké skombinovať s „centrálnou hudbou“. 

Myslím si, že by to malo byť nastavené aspoň 

tak, aby každá predajňa jemne potláčala 

hudbu, ktorá ide z chodieb nákupného centra, 

nakoľko je to ich vlastný soudnbranding,“ 

uviedol pre IN STORE Slovakia Ivan Zubo.

Firma či značka by mala mať okrem logotypu, 

vizuálnej identity aj defi nované zvuky, či 

hudbu. Z pohľadu psychológie spotrebiteľa 

ide o tzv. priming, nepodmienený podnet 

a nepodmienenú reakciu (páči/nepáči). Philip 

Graves, odborník na správanie spotrebiteľov 

hovorí: „Spôsob, akým spracovávame naše 

životné prostredie, je predovšetkým na 

nevedomej úrovni. To, čo vnímame sú v prvom 

rade pocity, a pocity potom správne alebo 

nesprávne priraďujeme k podnetom, veciam.“
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Zľavy až do výšky 70 % ponúkli od 

piatka 24. 11. až do nedele 26. 11. 2017 

aj vybrané predajne v najväčšom 

nákupnom centre AVION v SR. Zatiaľ čo 

vlani sa do Black Friday zapojili najmä 

predajne s elektronikou, tento rok sa 

k nim pridali aj módne a kozmetické 

značky a ďalšie pribúdajú.

Zľavy – aj počas Black Friday - sú pre 

zákazníkov vždy lákadlom, nie vždy sú 

však tak vysoké, ako sa uvádza a nie vždy 

ide o reálne výhodné ponuky. Tradične 

bývajú tovary zľavnené o 10 až 20 %. 

Porovnávač Heureka.sk pri každom tovare 

monitoruje vývoj ceny tovaru, ktorá je 

dostupná pre každého užívateľa. Zároveň 

pripravuje aj samostatnú stránku vypredaj.

heureka.sk, v rámci ktorej monitoruje 

práve zľavy počas pred- a povianočných 

výpredajov.

Podľa štatistík spoločnosti O2 sa 

v mesiacoch november a december 

predá až tretina zariadení z celkového 

počtu predaných zariadení za rok. 

Medzi trojicu najpredávanejších 

telefónov počas minulých Vianoc patrili 

Samsung Galaxy J3 (2016), Honor 7 lite 

a Huawei P9 Lite. Podľa Datart -u bude 

hitom tohtoročných Vianoc iPhone 8.

Nákupy pred vianočnými sviatkami 

vyjdú drahšie ako vlani. Najvýraznejšie 

zdraželo maslo, za ktoré si priplácame až 

o polovicu viac ako pred rokom. Výrazne 

drahšie sú ale aj viaceré druhy zeleniny 

a ovocia, napr. paradajky zdražili až o 40 

%, kiwi o 35 % a jablká a karfi ol približne 

o štvrtinu. Za bravčové mäso a výrobky 

z neho zaplatíme o 6 až 24 % viac. 

Naopak, pri pečení vianočných koláčov 

nás potešia nižšie ceny múky, kakaa alebo 

čokolády na varenie. Vyplýva to z údajov 

Štatistického úradu SR a analýzy Poštovej 

banky.

Heureka odštartovala vianočnú sezónu 

akciou Dni dopravy zdarma, do ktorej 

sa zapojilo takmer 500 e -shopov. Za 

3 dni v nich Slováci urobili 77,5 tisíca 

objednávok a utratili vyše 5 miliónov 

eur. Zároveň na poštovnom ušetrili 

271 tisíc eur.

FLASH NEWS
OBJAVTE RECEPT NA DOKONALÉ 
VIANOCE VĎAKA AVONU!

Či už plánujete darovať vašim blízkym niečo 

kozmetické, praktické alebo štýlové, z portfólia 

AVON si určite vyberiete. Napríklad Set pre 

dokonalý vzhľad (30,20 €) obsahuje: Ľahký čistiaci 

pleťový olej (125 ml), odličovač dlhotrvácneho 

make -upu (50 ml), Zhusťujúca špirála Luxe 

Extravagance (7 ml), Kozmetická taštička. 

Relaxačný set Planet Spa (30,40 €) obsahuje: 

Rozžiarujúca pleťová maska s práškom z perál 

a morskými riasami (75 ml), Elixír do kúpeľa 

s práškom z perál a morskými riasami (50 ml), 

Špongia do kúpeľa s prísavkou. Set Mesmerize 

Red for Him (25,50 €) obsahuje: Toaletná voda 

Mesmerize Red for Him (100 ml), Darčeková 

taštička. Vhodným darčekom je i Mydlová farbička 

pre deti do kúpeľa s hruškou (100 ml, 4,90 €). Celú 

rodinu poteší Set prestieraní Santa (40 x 30 cm, 

20,00 €) vo farbách červená, biela, čierna a zlatá.

Zdroj: Avon

OZDOBTE SI VIANOCE VO 
VEĽKOM ŠTÝLE

Dr. Oetker si pripravil bohatú nádielku dekorácii. 

Napríklad Orieškový nugát (200g, 3,79 – 3,99 

€) je prémiový sezónny výrobok vysokej kvality 

s obsahom 30 % lieskových orieškov a v 

praktickom balení v plastovej vaničke s hliníkovou 

fóliou. Tubičky na zdobenie prichádzajú teraz na 

trh v novom atraktívnom dizajne a praktickom 

balení (biele 4ks (76g) a 4 farby (76g), 2,59 – 2,79 

€). Zdobiaca biela poleva je v  novom praktickom 

vrecúšku so 4 rôznymi zdobiacimi násadkami 

umiestnenými na uzávere. Sortiment dekoračného 

zdobenia uzatvárajú Snehové vločky (38g), 

Guľôčky strieborné/biele (65g), Guľôčky dúhové 

(65g), Perličky strieborné (42g), Mini konfety 

dúhové (39g) za cenu od 1,59 do 1,75 €. 

Zdroj: Droetker.sk 

DATART SA PRIPRAVUJE NA 
REKORDNÉ VIANOCE

Predný elektro predajca Datart očakáva tento 

rok rekordnú vianočnú sezónu. S prípravou 

preto začal už v lete. Zákazníkov navyše privíta 

ešte pred Vianocami v 4 nových predajniach. 

Koncom novembra bude napríklad otvorená 

nová predajňa v Martine. Flotilu vlastnej Datart 

dopravy rozšíril reťazeco o 11 nových dodávok so 

zatepleným prepravným priestorom. Doručenie 

do Vianoc garantuje zákazníkom e-shopu Datart 

u objednávok podaných do 21. decembra s 

vyzdvihnutím na predajni alebo s Datart dopravou. 

V predajniach vydáva e-shopové objednávky 

zdarma. Zákazníci si ich budú môcť vyzdvihnúť aj 

na Štedrý deň do 12.00. 

Zdroj: Datart.sk
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FLASH NEWS

MIKULÁŠ PRINESIE DEŤOM 
ADVENTNÉ KALENDÁRE AJ 
KVALITNÉ ČOKOLÁDY

JOJO Adventný kalendár dostupný v sieti Tesco 

ukrýva jednotlivo balené želé cukríky s rôznymi 

ovocnými príchuťami a rôznymi tvarmi (156 g, 

4,59 €), Milka Adventný kalendár poteší staršie 

deti (200 g, 7,29 €), ORION Adventný kalendár 

v okienkach ukrýva bonbóny z mliečnej čokolády 

plnené mliečnou náplňou s ryžovými chrumkami 

(189 g, 5,69 €). Figúrky Mikuláša z mliečnej 

čokolády v rôznych podobách aj veľkostiach 

stoja od 1,09 € za 50 g fi gúrku až po 1,79 € za 

120 g fi gúrku. Ferrero Rocher oblátky poliate 

mliečnou čokoládou s drvenými lieskovcami 

(50 g, 1,75 €). Výberové čokolády TESCO 

Finest sa vyrábajú s použitím kakaovej hmoty 

AKO STRÁVIA SLOVÁCI ADVENT?

„Taký veľký záujem o predvianočné zážitky 

a výlety ako tento rok sme doteraz ešte nemali. 

Ľudia chcú zrejme uniknúť aspoň na pár hodín 

predvianočnému stresu a trochu 

si spríjemniť hektické pracovné 

tempo koncom roka,“ uviedol 

Erik Richnák, manažér cestovania 

najväčšieho inšpiračného portálu 

na Slovensku Zľavomat.sk. 

Najväčší záujem majú podľa 

neho ľudia o vianočné trhy vo 

Viedni, Győri, Brne či v Krakove. 

Hitom je aj Beh čertov v mestách 

Hallstatte, Graz, Mariazell aj 

v Badene. Relaxáciechtivích oslovil 

pobyt v rakúskych termálnych 

Hitom v segmente hračiek budú tento 

rok exkluzívne hračky za atraktívne ceny 

predávané len v sieti Tesco – ako napríklad 

Barbie 3-poschodový domček či množstvo 

hračiek privátnej značky Carousel 

za skvelé ceny od detskej kuchynky, 

autíčok, bábik či drevených vláčikov. Vo 

vianočnej ponuke nebudú chýbať ani 

najnovšie stavebnice LEGO, ktoré patria 

každoročne k najpredávanejším darčekom 

v SR. Heureka.sk očakáva obrovský 

záujem o technologické hračky, napr. 

o Hatchimals.

Značka BRIX – Grown for fl avour si pri 

príležitosti Mikuláša pripravila limitovanú edíciu 

balení mrazom sušeného ovocia v čokoláde. 

Spája v sebe chuť kvalitnej čokolády a vitamíny 

zachované v lyofi lizovanom ovocí.

Kampaň s mottom „Pre lepšiu chuť Vianoc!“ 

realizuje PepsiCo v BTL a ATL komunikácií. 

S vianočnými elfami sa ľudia stretnú priamo 

v uliciach miest a nákupných centrách, na 

sociálnych sieťach a v TV.

Pilsner Urquell bude organizovať už 6. ročník 

dobročinnej aukcie exkluzívnych pivných fl iaš, 

ktorej výťažok venuje na konto Centra Paraple. 

Dizajn kolekcie inšpirovanej 175. výročím 

plzenského ležiaka navrhol tento rok umelecký 

riaditeľ sklárne Moser Lukáš Jabůrek. Fľaše 

pôjdu do online dražby 13. decembra.

Podľa prieskumu agentúry Nielsen trávia 

takmer tri štvrtiny Slovákov Vianoce v širokom 

kruhu najbližších. Tešíme sa na stretnutie 

s blízkymi, na dobré jedlo a darčeky. Lidl vo 

vianočnej kampani vyzýva: Netvárme sa, že 

všetko musí byť tip-top a oslávme normálne 

Vianoce. Ústrednými postavami kampane 

sú skutoční ľudia. Tí, ktorí nestíhajú, ohŕňajú 

nos nad vianočným menu, smejú sa za 

štedrovečerným stolom.

Najvyššie zľavy počas Black Friday dosiahli 

položky v kategórii oblečenie (21 %) 

a kozmetika (19 %). Naopak najmenšie zľavy 

ponúkali obchodníci na fi lmy, knihy, hry, 

hobby sortiment či detský tovar, bolo to len 

16 %. Slováci vo veľkom kupovali sušičky 

potravín, slúchadlá, športové doplnky či 

kávovary. Zistil to porovnávač Heureka.sk

SLADKÉ PREKVAPENIA DO 
MIKULÁŠSKEJ ČIŽMY

V žiadnej čižmičke by nemal chýbať Mikuláš 

z kvalitnej čokolády, akým je Favorina Mikuláš 

z mliečnej čokolády, zdobený bielou a horkou 

čokoládou v priehľadnom darčekovom balení 

(75 g, 0,99 €). Pralinky z lieskovoorieškového 

nugátu Favorina Finest Pralines (125 g, 1,39 €) 

a Kakaové pralinky Favorina Truffl es (250 g, 

1,79 €) sú tipy do balíčka najmä pre dospelých. 

Príjemne prekvapia guľôčky z mliečnej čokolády 

Favorina Milk Chocolate Balls s mliečnym, 

kakaovým alebo karamelovým krémom (100 g, 

1,29 €). Favorina Marzipan Log poteší všetkých 

labužníkov (175 g, 1,49 €). Vo vianočnom balíčku 

Cosmo ich deti poteší nielen Mikuláš, ale viacero 

fi gúrok z mliečnej čokolády a čokoládové ozdoby 

na stromček (170 g, 1,49 €). Favorina Biscuits 

with Almonds sú krehké korenisté sušienky 

s mandľami (300 g, 1,69 €).

Zdroj: Lidl

prameňoch, návšteva kúpeľov Széchenyi alebo 

budapeštianskeho Tropicaria. Vyhľadávané sú 

i vianočné nákupné zájazdy do Milána, Paríža, 

Londýna, Prahy, Salzburgu či Ľubľany.

Zdroj: Zlavomat.sk

z kakaových bôbov z Ekvádoru (od 1,05 € do 

3,59 € za kus), výberové sušienky s rôznymi 

príchuťami stoja od 3,99 € za balenie.

Zdroj: Tesco.sk
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„Starnutie populácie Slovenska, ako dlhodobý dôsledok nízkej pôrodnosti 

a zlepšujúcich sa úmrtnostných pomerov je proces v horizonte najbližších 

desaťročí nezvratný. Čo táto zmena prinesie pre dodávateľský reťazec a retail?“ 

pýta sa a v článku prináša odpovede Mgr. Martina Čizmadiová, Managing 

Director, ZenithPeople Consulting spol. s r.o.

AGE MANAGEMENT 
V RETAILE
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Posledné desaťročia priniesli zmeny aj 

v oblasti migrácie. Najväčšie migračné 

úbytky vykazovali v posledných rokoch 

okresy Spišská Nová Ves, Levice, Stará 

Ľubovňa, Humenné. Najviac obyvateľov 

SR sa dlhodobo sťahuje do Česka, 

s odstupom nasleduje Nemecko, Rakúsko, 

Anglicko. Opačným trendom sú migračné 

prírastky zo zahraničnej migrácie na 

Slovensko. V súvislosti s migračnou 

situáciou vo svete a predovšetkým 

potrebami trhu práce je predpoklad, že 

migračný prírastok sa v nasledujúcich 

desaťročiach zvýši. Lovenie zamestnancov 

v okolitých krajinách a zamestnávanie 

cudzincov je už aktuálnym trendom vo 

veľa firmách na Slovensku. Táto potreba 

stále rastie.

NIEKTORÉ PROFESIE 
„VYMIERAJÚ“

Uvedené charakteristiky vývoja štruktúry 

obyvateľstva priamo zasahuje spätne do 

ekonomických a sociálnych oblastí života 

ŠTRUKTÚRA
OBYVATEĽSTVA SA MENÍ

Šírenie procesu populačného starnutia 

z hľadiska času i podmienok je odlišné 

v európskom i svetovom priestore. Európska 

populácia zaznamenala v doterajšom 

vývoji najrýchlejší proces svojho starnutia 

v porovnaní s ostatnými svetadielmi. Práve 

tu totiž v druhej polovici 20. storočia 

boli zmeny rodinného a reprodukčného 

správania najradikálnejšie. Výrazne zasiahli 

do vekovej štruktúry Európy. Hoci začiatky 

procesu starnutia populácie na Slovensku 

možno identifikovať už od konca 50. rokov 

minulého storočia, najdramatickejšie sa 

populačné starnutie začalo prejavovať až 

v 90. rokoch.

Najvýraznejšie sa tieto zmeny prejavili 

v poklese plodnosti, premenách rodinného 

správania a v zmenách vekových štruktúr 

obyvateľstva. Jednou z najvýznamnejších 

zmien, ktorú priniesol populačný vývoj 

v posledných rokoch je posúvanie času 

rodenia detí do vyššieho veku.

ľudí. Rastú hodnoty indexu starnutia 

a priemerného veku u obidvoch pohlaví. 

Na jednej strane treba spraviť možné 

opatrenia na zmiernenie demografických 

dopadov na ponuku na trhu práce, na 

druhej strane treba týmto skutočnostiam 

prispôsobiť fungovanie trhu práce, hlavne 

po stránke organizačnej a technologickej. 

Už v súčasnosti existuje nedostatok 

pracovných síl v niektorých profesiách. 

Niektoré profesie „vymierajú“ aj z dôvodu, 

že zamestnanci odchádzajú do dôchodku 

a nemajú za seba náhradu. Tento 

nedostatok sa bude ďalej prehlbovať. 

Je potrebné hľadať zdroje na rozšírenie 

ponuky pracovných síl vytváraním 

podmienok podľa aktuálnej situácie 

zamestnanca a snahu o jeho najdlhšie 

podržanie. Jednou z možností môže byť aj 

zamestnávanie zamestnancov vo vyššom 

veku na čiastočné úväzky.

So zvyšovaním ekonomického rozvoja 

dochádza ku zmenám hodnotových 

orientácií ľudí , ktorým možno pripísať 

nemalý podiel na zmene reprodukčného 

správania. Trendom je jedno maximálne 

dve deti pripadajúcich na jednu ženu 

počas reprodukčného obdobia. Ďalším 

negatívom by sme mohli uviesť odkladanie 

materstva do vyššieho veku najmä kvôli 

kariére. Vidíme aj bezdetné manželstvá 

a partnerstvá, kde obaja dajú prioritu 

práci a vyhovuje im život bez detí. 

Mladá generácia spája svoj život so 

slobodou, cestovaním a užívaním. Počet 

obyvateľov sa znižuje. Trend znižovania 

počtu produktívneho obyvateľstva 

a jeho starnutia sa bude po roku 2020 

a v najbližších desaťročiach stupňovať. 

Očakávaný demografický vývoj prinesie 

riziká ale aj zásadné výzvy pre trh práce.

V súčasnosti sa fi rmy sústreďujú na nábor 

absolventov stredných a vysokých škôl a na 

možnosť si absolventa „vychovať a tvarovať“. 

Mgr. Martina Čizmadiová, 
Managing Director, 

ZenithPeople Consulting spol. s r.o.
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Absolvent však necíti takú zodpovednosť, 

nemá záväzky, je neukotvený a nelojálny. 

Mladý človek má veľké očakávania aj 

na fi nančný rast, aj rýchly rast v rámci 

štruktúry fi rmy. Pri ich nenaplnení nemá 

problém prijať inú ponuku zo dňa na deň. 

Veľa mladých ľudí sa dá na podnikanie, 

zakladajú start -upy s vidinou ich predaja 

(exitu) s vysokým ziskom. Ich myslenie 

o práci a kariére je skrátka iné. Vznikli 

nové pozície hlavne v oblasti informačných 

technológií a digitálneho marketingu, ktoré 

sú parketou pre mladých špecialistov. 

Technologický vývoj ide veľmi dopredu 

a mladý zamestnanec napríklad na pozícii 

junior PPC alebo SEO špecialista môže 

mať už po jednom roku veľa seniorských 

pracovných ponúk. V iných oblastiach je toto 

výnimkou. Seniorita sa získava dlhoročnou 

praxou. Zamestnancov, ktorí sa vypracovali 

zo skladníka na TOP manažéra nájdeme 

skôr v retaile alebo výrobe. Prieskumy z USA 

uvádzajú, že zamestnanci okolo 50. roku 

života sú motivovanejší a majú zodpovedný 

prístup k prác, než mladší. Ľudia v zrelom 

veku sú zodpovednejší k svojmu zdraviu 

a dbajú na prevenciu, sú menej chorí a majú 

menej absencií.

AKO PRACOVAŤ SO 
SENIORMI?

V ďalších rokoch bude vo firmách staršia 

generácia viac početná a vzhľadom 

na migračný vývoj aj národnostne 

pestrejšia. Zamestnanci po 50-ke sú 

skúsenejší, lojálnejší, stabilnejší. Firmy 

prevažne investujú do mladých ľudí a so 

staršou generáciou nepracujú resp. 

neprispôsobujú jej pracovné prostredie. 

Starší človek nezriedka vyhorí a je 

demotivovaný.

Vekom prirodzene človek v pracovnom 

živote prechádza zmenami. „Age 

management môžeme vymedziť ako 

spôsob riadenia s ohľadom na vek 

zamestnanca a jeho meniacim sa zdrojom 

(zdravie, kompetencie, ale i hodnoty, 

postoje a motivácia ). Do popredia 

záujmu sa dostávajú otázky spojené 

práve s metódami udržovania, podporou 

a s hľadaním silných stránok jednotlivých 

generácií. Tento potenciál môže pre firmu 

v budúcnosti predstavovať strategickú 

výhodu.“, Ilona Štorová, vedúca projektu 

Implementácie Age Managementu v ČR.

Viete, že napríklad zamestnanci vo veku 

40 až 55 rokov potrebujú o 50 % silnejšie 

svetlo? Vo výrobe sa osvedčili pracovné 

stoly, ktoré sú nastaviteľné podľa výšky. 

Pripravte pre starších pracovníkov 

individuálne rozvojové plány a možnosti 

kariérneho rastu, zamerané aj na oblasti 

mimo ich súčasnej pozície, s cieľom 

udržania ich zamestnateľnosti (tréning 

mentoringu a koučovania, ako efektívne 

odovzdať skúsenosti, IT školenia, jazykové 

kurzy a pod.). Umožnite im navrhnúť 

aktivity, ktoré sú im blízke. Začleníte 

ich tak do diania spoločnosti, umožníte 

sebarozvoj a posilníte ich motiváciu a chuť 

do práce. Vytvárajte príjemnú atmosféru 

a prepájajte generácie v prospech 

firmy. Umožnite tiež odchádzajúcim 

zamestnancom prácu na čiastočný 

pracovný úväzok, dajte im možnosť vracať 

sa do firmy a poskytovať konzultácie či 

mentoring.
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ZO VŠETKÝCH KÚTOV SVETA

Počas festivalu mali návštevníci možnosť vyskúšať nové chute kávy a čajov 

z rôznych kútov sveta.  Vôní, chutí, farieb, úsmevov, ochutnávok bolo toľko, 

že za jedno dopoludnie sa nedalo všetko uchopiť a už vôbec nebolo fyzicky 

možné všetko ochutnať. Napokon v centre bolo 52 vystavovateľov a a viac ako 

100 značiek, pričom 11 z nich boli slovenské pražiarne a štyri talianske značky 

kávy. Nechýbali tradiční špecialisti ako Barzzuz, ktorí pražia kávu už vyše 10 

rokov v Banskej Bystrici, alebo manželia Ondejčíkovci z legendárnej nitrianskej 

Čajovne dobrých ľudí. Nový čajový program Mighty Leaf predstavila spoločnosť 

Lauko. Svoje expozície mali rodinné pražiarne InCuple, Café ORO, a tiež 

Coffeein, Caffé 4 You (distribútor značiek CAFFÉ MILANI a FIRST TEA), košická 

Caffe Diemme a sympatická pojazdná kaviarnička Ape Coffee.

Mnohí z takmer 60000 návštevníkov centra si počas víkendu dali bublinkové 

wafl e na paličke, sladký palacinkový Choco – Kebab alebo menej tradičné 

pudingy v skle. Komu by snáď „nevoňalo“ tradičné espresso, na festivale mali 

možnosť vyskúšať aj kávu pripravenú alternatívnymi metódami ako sú chemex, 

Hario V60, frenchpress, aeropress alebo Moccamaster. Zakúpiť sa dali i čaje 

v škatuľkách, ktoré vyzerali ako knihy. Zo sprievodného programu možno 

spomenúť tradičnú Latte Art Show organizovanú Academy of Coffee, potom 

prednášky o čokoláde, Indonézskej káve, cesty za čajom a japonský čajový 

obrad, zdobenie perníčkov a cestovateľské minikino v stánku BUBO Travel 

Agency.

AKÁ KÁVA CHUTÍ SLOVÁKOM A SLOVENKÁM?

Hovorí sa, že sto ľudí, sto chutí. Podľa jedného z posledných prieskumov 

portálu Modrý koník medzi používateľkami, ženy pijú najčastejšie jednu až dve 

Podľa Štatistického úradu SR Slovák vypije priemerne 3,3 kg kávy za rok, čo je takmer o pol kilogramu viac ako pred piatimi rokmi. 

Stúpa spotreba a stúpajú aj nároky. Na súčasné trendy sme sa boli pozrieť na festival Káva, čaj, čokoláda – tradične netradične. 

V centre Bory Mall sa tretí novembrový víkend miešala vôňa kávy s vianočnou výzdobou a nakupovaním darčekov.

VIANOČNÉ NÁKUPY S VÔŇOU KÁVY 
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kávy denne (54,9 %), pričom najviac 52,2 % deklaruje, že dôvodom pitie kávy 

je, že „mám rada chuť kávy“. Barzzuz zrealizoval so spoločnosťou GroupSolver 

na Slovensku prieskum, pričom najčastejšie sa objavovala požiadavka na 

horké, čokoládové a orieškové chute, bohaté telo, slabú kyslosť, sladkú chuť, 

intenzívnu kávovú vôňu a bohatú penu. „Kávy spracované mokrou cestou, 

napríklad z Kene, majú kyslejšiu chuť. Naopak, neprané kávy z Brazílie sú 

sladšie a tie z Jávy alebo Sumatry sú ťažšie a bez acidity,“ prezradil nám jeden 

z vystavovateľov Marek Hudaček, konateľ Barzzuz s.r.o.

O tom, že na Slovensku sa kávovej kultúre darí svedčí i fakt, že viacerí pražiari 

majú špičkové pražičky značky Giesen, ktorá pochádza z rovnomennej 

holandskej rodinnej fi rmy. Dvomi disponuje Urban Coffee, jednu sme 

zaznamenali v banskobystrickej Coffee Factory a veľký, 15 kilogramový stroj 

majú v Ebenica Coffee v Modre či v Goriffee. Samozrejme, mohli by sme 

pokračovať ďalej: Concept v Piešťanoch, NordBeans v Košiciach, ale to 

presahuje zámery reportáže.

ESPRESSO NEMÁ 1,5 DECILITRA

Pre retailerov je zaujímavé info, že 81,2 % žien najčastejšie nakupuje kávu do 

domácnosti v supermarkete. Vyplýva to zo spomínaného prieskumu portálu 

Modrý koník. Paradoxne doma si najčastejšie pripravujú instantnú, rozpustnú 

kávu (50,7 %), espresso, cappuccino si pripraví „iba“ 25,7 % respondentiek. 

„Káva je v súčasnosti mimoriadne populárna a aj knihy, ktoré vychádzajú, určite 

edukácii veľmi pomáhajú. Keď sme začínali my, museli sme ľuďom vysvetľovať 

základné rozdiely medzi arabikou a robustou, prečo si kúpiť zrnkovú kávu, a že 

espresso nemá 1,5 dcl. Je potešujúce, že je stále viac informácii. Veľmi dobrá 

a komplexná kniha o káve, „klasika“ pochádza od doc. Augustína. V diskusiách, 

či na blogoch je to už s informáciami horšie. Objavuje sa množstvo kávových 

špecialistov a odborníkov, ktorí sú na webe príliš hlasní, majú potrebu sa ku 

všetkému vyjadrovať a vychovávať konzumentov. Našťastie, ich publikum až také 

široké nie je. Konzument sa musí rozhodnúť sám, čo mu chutí a nájsť si svoju 

cestu. Podobne trend tzv. hipsterských kaviarní si nájde svojich fanúšikov, ale 

určte nebude väčšinový. V každom prípade knihy, moderné kaviarne aj podujatia 

tohto typu znamenajú posun ku kvalite a ústup od instantných nápojov, zvyšujú 

znalosť konzumentov o kávy a to je dobre,“ konštatuje M. Hudaček.

KNIŽNÝ TIP: 
KÁVA NA KAŽDÝ 
DEŇ
Ste vášniví kávičkári? Pripravte si aj doma 

skvelú kávu podľa návodov z tejto knihy. 

Poradia vám, ako spracovať zrná, vybrať si 

správne pomôcky a zavŕšiť to nádherným latte art. Úvod do slovenského 

vydania napísal známy barista Martin Hudák. Vydavateľ: IKAR, Cena: 

14,90 €



26

PRICE

Naozaj je zákazník cenovo senzitívny alebo si dokáže za slovenské produkty 

priplatiť? Tvári sa, že je patriot a v skutočnosti si v taške odnáša z obchodu 

zahraničné výrobky? Pomáhajú kampane a slovenské regály pri zvyšovaní 

podielu predajov domácich potravín? Ktoré faktory pôsobia proti a ktoré 

nahrávajú našim producentom?

STÁVAJÚ SA 
ZO ZÁKAZNÍKOV PATRIOTI?
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prieskumu pre združenie Kvalita z našich regiónov 

v máji tohto roku. Rovnaký prieskum, ale z októbra 

2017 hovorí, že takmer dve tretiny spotrebiteľov si 

myslia, že na pultoch obchodných reťazcov nie je 

dostatok slovenských potravín, pričom tento podiel 

má stúpajúci trend. Takmer 60 % ľudí nakupuje 

v súčasnosti viac slovenských výrobkov ako 

v predchádzajúcich rokoch, čo oproti minulému roku 

predstavuje mierny nárast.

Už v minulosti sme písali, že ponúkať vysoký 

pomer slovenských výrobkov voči zahraničným 

a predávať signifi kantný objem slovenskej produkcie 

je matematický, štatistický rozdiel. Podľa GfK, 

ktoré robilo prieskum pre Potravinársku komoru 

ABSOLÚTNE ČÍSLA PREDAJOV

Podľa reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, 

ktorý pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka (MPRV SR) vypracovala agentúra A.K.O. 

(N = 1000), považuje 59 % opýtaných slovenské 

potraviny za kvalitnejšie ako zahraničné a 25% za 

rovnako kvalitné. Najčastejším dôvodom uvádzajú 

čerstvosť (48%) a prísnejšiu kontrolu (41%).

„Pre troch zo štyroch slovenských kupujúcich 

(77,1 %) je prítomnosť slovenských výrobkov 

dôležitá a viac ako polovici nie je jedno, aký je pôvod 

nakupovaných potravín,“ uviedol Ladislav Csengeri, 

riaditeľ spotrebiteľského panelu GfK CZSK výsledky 

Slovenska (PKS) a výsledky zverejnilo v máji 2017, 

podiel vystavenia slovenských výrobkov v roku 

2017 dosiahol 37,2 %. Najviac slovenských potravín 

je podľa tejto metodiky zastúpených na regáloch 

reťazcov COOP Jednota (56 %) a CBA (48 %), 

najmenej v reťazci Lidl (14 %).

Podobne Kaufl and si nechal už druhým rokom 

vypracovať prieskum agentúrou GfK. Tá zistila, 

že najviac vystavených slovenských výrobkov 

sa nachádza v prevádzkach Kaufl and a Tesco. 

Konkrétne Kaufl and má aktuálne 5443 takýchto 

vystavení. Najviac vystavení je v kategóriách 

pivo, vody, víno a liehoviny, najmenej v kategórii 

oleje, chladené mäso, dezerty a maslo. Podielom 

vystavení slovenských výrobkov na svojich pultoch 

sa v praktickej rovine zvyšuje aj ich viditeľnosť pred 

zákazníkmi a tým aj ich predajnosť.

MARKETING A SLOVENSKÉ 
REGÁLY

Ako prvý sa k iniciatíve MPRV SR pridal Kaufl and. 

Spoluprácu avizoval v apríli, prvé výsledky predstavil 

v septembri. Aktuálne šesť výrobcov dodáva svoje 

produkty do dvadsiatich prevádzok a s ďalšími 

80 dodávateľmi Kaufl and rokuje. Ambíciou je 

zazmluvniť ďalších 15-20 dodávateľov do konca 

januára 2018. Podľa slov riaditeľa nákupu Richarda 

Bendíka, chce dať Kaufl and príležitosť producentom 

regionálneho významu, ktorí dokážu obohatiť 

ponuku produktov typickými výrobkami vo svojom 

domovskom regióne, avšak musia splniť legislatívne 

požiadavky pre predaj prostredníctvom reťazcov.

Zákazníci v 20 hypermarketoch Tesco v špeciálnom 

regáli nájdu stovky produktov malých lokálnych 

fi riem ako napríklad medy, vína, cestoviny či 

mäsové a mliečne výrobky. Na projekte Tesco 

spolupracovalo aj s MPRV SR, ktoré aktívne 

pomáhalo pri výbere malých slovenských 

producentov. „Aktuálne Tesco v rámci tohto 

nového projektu zaradilo do ponuky takmer 500 

produktov od malých a stredných slovenských 

producentov. Sme veľmi radi, že aj výrobky 

malých lokálnych slovenských fi riem odteraz 

spestrujú a rozširujú ponuku spoločnosti Tesco 

pre zákazníkov. Ide o malé fi rmy, z ktorých mnohé 

nemajú ešte skúsenosti s dodávaním tovaru do 

reťazcov. Aj preto sme týmto malým producentom 

vyšli v ústrety a pripravili sme pre nich špeciálne 

podmienky, aby s nami mohli spolupracovať a rásť. 

Firmám sme napríklad prispôsobili objednávkový 

1.
časť
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režim či distribúciu podľa ich potrieb,“ uviedol 

Martin Kuruc, výkonný riaditeľ spoločnosti Tesco 

na Slovensku. Tržby za slovenské výrobky tvoria 

až približne polovicu tržieb za predaj potravín 

tohto reťazca. Aktuálne prebieha už štvrtý ročník 

Farmárskeho grantu s podporou Nadácie Tesco, 

ktorý sa zameriava práve na ďalší odborný rozvoj 

malých slovenských producentov s cieľom prispieť 

k tomu, aby sa mohli stať úspešným dodávateľom 

pre obchod.

BILLA chce v rámci projektu „BILLA regionálni 

výrobcovia“ podporiť aj výrobcov, ktorých výrobné 

kapacity nedokážu pokryť celé Slovensko. Dôležitou 

časťou projektu je ich edukácia, keďže doteraz 

s veľkými reťazcami nespolupracovali. „Vďaka 

projektu sa na naše pulty dostal 61 nových lokálnych 

výrobkov so 100% slovenským pôvodom. Budeme 

tak ponúkať ešte viac výrobkov od lokálnych 

slovenských dodávateľov ako doteraz a naším 

cieľom je pokryť územie celého Slovenska,“ vyhlásil 

generálny riaditeľ BILLA Slovensko Dariusz Bator 

a dodal: „Tieto nové výrobky zákazníci nájdu 

jednoducho, budú umiestnené na vyhradenom regáli 

so špeciálnym dizajnom – zákazník ich tak v predajni 

ľahko nájde. Cieľom je ponúknuť regionálne 

produkty s najväčším pokrytím, ale vždy s unikátnou 

ponukou podľa regiónu.“ Nové výrobky je zatiaľ 

možné nájsť v 32 predajniach v bratislavskom 

regióne. Aktuálne BILLA spolupracuje so 16 

regionálnymi dodávateľmi, ktorých výrobky pred 

spustením projektu nemala v ponuke. Už dlhšie má 

v ponuke produkty pod značkou Slovenská farma, 

ktoré dodávajú slovenskí producenti a farmári.

Lidl, ktorý bol a je dlhé roky na chvoste rebríčka 

zastúpenia slovenských výrobkov v regáloch, 

zaradil medzi tematické týždne prvý raz aj slovenský 

týždeň „Vyrobené na Slovensku“, ktorú sprevádzala 

aj štýlová kampaň. Zjavne to bolo v reakcii na 

stúpajúci dopyt a aktivity konkurentov. Napokon 

aj retrotýždne, kedy Lidl ponúkal výrobky (vrátane 

slovenských) v obaloch známych za socializmu, boli 

veľmi úspešné. Od októbra ponúka Lidl tiež každý 

týždeň „Päť cenových hitov zo Slovenska“. Na 

rozdiel od spomínaných reťazcov ponúka slovenské 

výrobky plošne vo všetkých 130 predajniach. 

Podľa GfK väčšina spotrebiteľov, takmer 90%, 

v kampaniach na podporu kúpy slovenských 

výrobkov vidí zmysel, hlavne z dôvodu podpory 

samých seba a zlepšovania ekonomiky Slovenska 

nákupným správaním. Deklarované a skutočné 

správanie je však odlišné.

Pokračovanie v čísle 9/2017 
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Pýtajme si a kupujme 
s rozumom domácu kvalitu.
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V posledných týždňoch sa na Slovensku aj v okolitých krajinách skloňovala 

„maslová kríza“, spôsobená najmä jeho nedostatkom s prudko stúpajúcou 

cenou. Cenovo senzitívny spotrebiteľ spočiatku akceptoval zdraženie, no neskôr 

zareagoval logicky a maslo nahradil kúpou lacnejších a dostupnejších výrobkov zo 

segmentu zmesných tukov a nátierok.

NEDOSTATOK MASLA 
NAHRAL MARGARÍNOM

RAST CIEN UŽ OD MÁJA 2016

„Maslová kríza“ je dôsledkom „mliečnej krízy“ 

z rokov 2015-2016, pri ktorej boli v Európe 

prebytky mlieka. Následné opatrenia ako napríklad 

utlmovanie výroby či znižovanie stavov dobytka 

a zároveň stúpajúci dopyt po masle však vyústili do 

opačného extrému, do nedostatku.

Podľa údajov spoločnosti Nielsen spotreba masla 

v slovenskom maloobchode medziročne klesla 

len o 5 % na úroveň 11,1 miliónov kg ročne 

napriek výraznému nárastu ceny o viac ako 

tretinu (+34 %). Na druhej strane sa takýto vývoj 

podpísal o navýšenie tržieb kategórie o 28 %, čo 

v obrate znamená 74,7 miliónov EUR za obdobie 

posledných 12 mesiacov (obdobie od augusta 

2017- do septembra 2016).

Pri pohľade na dlhodobejší vývoj cien masla 

v maloobchode sleduje Nielsen nárast ceny už  od 

mája 2016. Predchádzal tomu výrazný pokles na 

úroveň 4,30 eur, čo je najnižšia suma za kilogram za 

posledné roky. V auguste 2017 sa cena vyšplhala 

na rekordných 8,80 eur za kilogram po rapídnom 

náraste od mája 2017. Napriek takémuto vývoju 

však nesledujeme dramatický pokles spotreby 

ani v posledných štyroch mesiacoch, ktoré patria 

z hľadiska spotreby medzi sezónne najslabšie pre 

kategóriu masla (spolu s povianočným obdobím na 

začiatku roka), čo vypovedá o obľúbenosti masla 

medzi slovenskými spotrebiteľmi a ich ochote 

nakupovať maslo aj pri týchto vyšších cenách. 

Pre ilustráciu predaje za 4 mesiace máj až august 

2017 (t. j. obdobie rapídneho nárastu ceny masla) 

poklesli síce o 8 % oproti rovnakému obdobiu 

predchádzajúceho roka, ale cena narástla v tomto 

štvormesačnom porovnaní až o 53 %.

250 GRAMOVÉ BALENIE 
ZDRAŽELO O 40 %

Medziročný nárast cien sa oveľa viac dotkol 250g 

balenia masla, ktorého predaj tvorí takmer 80 % 

z celkovej ročnej spotreby. Cena tohto balenia 

medziročne narástla oveľa rapídnejšie ako pri 

125g balení: priemerná cena štvrťkilového masla 

narástla medziročne až o 40 %, kým pri 125 

gramovej verzii len o 11 %. V číselnom prevedení 

to znamená, že spriemerovaná ročná cena pri 

250g balení sa zmenila z 1,15 EUR za 1 kus na 

1,61 EUR / kus za posledný monitorovaný rok. 

Pri 125g balení došlo k nárastu z 0,91 eur / kus 

na 1,01 EUR / kus. Tieto priemerné ročné ceny 

sú ovplyvnené aj obdobím pred zdražením. 

Pre porovnanie v poslednom monitorovanom 

mesiaci august 2017 dosiahla na slovenskom 

maloobchodnom trhu priemerná cena 250g 

masla 2,13 EUR / kus a 125g balenia 1,22 EUR 

/ kus.

ZMESNÉ TUKY NA VZOSTUPE

Trend nárastu ceny masla pochopiteľne prináša 

otázky, či spotrebitelia začínajú nahrádzať maslo 

inými kategóriami, akými sú margaríny a rôzne 

zmesi (t. j. zmesné tuky, zmesné nátierky). 

Po minuloročnom poklese táto kategória 

zaznamenala znovu nárast spotreby o 3 %, t.j. 

o 375 tisíc kg, ale nekompenzovala medziročné 

straty masla, ktoré dosiahli až 700 tisíc kg za 

posledných 12 mesiacov. Pri bližšej analýze 

však sledujeme, že tento nárast nie je ťahaný 

segmentom samotných margarínov, ktoré 

medziročne objemovo stagnovali (predaj 11,3 

miliónov kg ročne), ale menšinovým segmentom 

zmesných tukov a nátierok. Tie tvoria z celej 

produktovej skupiny masiel a margarínov len 6 % 

z celoročného objemu predaja, ale medziročne 

sa tešia nárastu spotreby až o 35 % na úroveň 

1,6 miliónov kilogramov ročne. Tento segment 

je zaujímavý vďaka akceptovateľnejšej cene 

a samotným zložením, ktoré môže byť pre 

spotrebiteľom prijateľným kompromisom. Kým 

priemerná cena masla dosiahla za posledných 12 

mesiacov 6,70 EUR za kilogram, cena margarínov 

(bez zmesných tukov) bola 2,60 EUR a zmesné 

tuky sa cenovo pohybujú takmer presne v strede 

cenovej osi na úrovni 4,60 EUR za kilogram.
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Maslo 67 %

Margaríny 26 %

Zmesi (zmesný nátierkový tuk) 7 %

Maslo 46 %

Margaríny 47 %

Zmesi (zmesný nátierkový tuk) 6 %

Zdroj: Nielsen: Pozn.: Obdobie september 2016 - august 2017, údaje z 

obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom na Slovensku, bez Metro

Zdroj: Nielsen: Pozn.: Obdobie september 2016 - august 2017, údaje z 

obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom na Slovensku, bez Metro

Ø PERCENTUÁLNY PODIEL NA TRŽBÁCH 
Z PREDAJA MASLA A TUKOV 

Ø PERCENTUÁLNY PODIEL OBJEMU 
PREDAJA MASLA A TUKOV 

£
£
£

£
£
£



29

PRICE

TRŽBY A OBJEM 
PREDAJA 
KUCHYNSKÝCH 
OLEJOV

Počas obdobia od októbra 2016 po 

september 2017 spotrebovali Slováci 

361 tisíc hektolitrov jedlých olejov 

na trhu potravín a zmiešaného tovaru 

(Metro vylúčené). To predstavuje 

57,3 milióna EUR a v porovnaní 

s minulým rokom ide o viac menej ten 

istý objem a tržby. „Hypermarkety 

a supermarkety tvoria hlavné miesto 

nákupu, spolu s Lidlom až 71% a je 

zaujímavé, že na malých predajniach, 

ktoré nie sú súčasťou žiadnej 

siete sa predávajú v minimálnom 

množstve“ uvádza Jana Magicová, 

group account manager spoločnosti 

Nielsen. Dve tretiny všetkých 

olejov sú slnečnicové oleje. Tento 

segment je aj zároveň jediný rastúci 

v medziročnom porovnaní a to 3 % 

v objeme, kým tržby ostali stabilné. 

Každý štvrtý liter kúpeného oleja 

je z repky a kým v minulom roku 

zaznamenávali tieto oleje prudký 

nárast, tento rok sa ich spotreba 

zastabilizovala. J. Magicová: „Olivové 

oleje sú na tom trendovo podobne 

a po minuloročnom 12% náraste - ich 

spotreba aktuálne klesá takmer o 10 

%. Na spotrebe sa podieľajú necelými 

3 %, čo predstavuje niečo cez 9 000 

hektolitrov, ale nakoľko sú cenovo 

drahšie, ich významnosť v eurách je 

až 14 %.“

Výrobcovia s najvyšším predaným 

objemom bez privátnych značiek 

v abecednom poradí: Bunge, Gaston, 

Gold Plus, Glencore Agriculture, 

Palma Group

TUKY A OLEJE V NÁKUPOCH 
SLOVENSKÝCH DOMÁCNOSTÍ

Niektorý z tukov vo forme masla, náhražok masla, 

stolových olejov, margarínov, tukov na pečenie, 

a masti/sadla za posledných 12 mesiacov nakúpila 

podľa GfK aspoň raz v podstate každá slovenská 

domácnosť. Nadpriemerne míňajú na tuky 

domácnosti s dospelými členmi. Na druhej strane 

najmenej míňajú mladé 1-2 členné domácnosti bez 

detí.

„Priemerná slovenská domácnosť minula na tuky 

celkovo približne 106 EUR za rok (sledované 

obdobie október 2016 – september 2017). 

Najväčšia časť výdavkov smeruje do kategórie 

masla a stolových olejov, ktoré spolu tvoria viac 

ako 3/4 výdavkov na tuky celkovo,“ uviedol 

Richard Outrata, konzultant, Consumer Panel 

Services a dodal: „Najčastejšie sa nakupuje maslo, 

v priemere približne každých 16 dní. Zároveň má aj 

najvyššiu priemernú cenu, ktorá sa za posledných 

12 mesiacov pohybuje na úrovni 6,6 eur za 

kilogram. V mesiaci september však priemerná 

cena masla zo známych dôvodov dosiahla 

úroveň až 8,8 eur za kilogram, čo znamená, že 

cena 250-gramového masla prekročila hranicu 

2 eur. Najdôležitejšiu kategóriu z hľadiska 

výdavkov, maslo, nakúpilo najviac domácností 

v hypermarketoch a supermarketoch. Najčastejšie 

sa maslo nakupovalo v supermarketoch.“

Približne polovica výdavkov na stolové oleje, 

margaríny a tuky na pečenie bolo minutých na 

nákupy v akcii. Ostatné kategórie ako maslo 

a masť/sadlo sú nakupované skôr za štandardné 

ceny. Vďaka maslám a tukom na pečenie je fólia 

najpoužívanejší obal v rámci celej kategórie tukov.

Olej v plastovej fľaši nakúpilo viac ako 9 z 10 

domácností, zatiaľ čo olej v sklenenej fľaši približne 

4 z 10 domácností. Za posledných 12 mesiacov si 

slnečnicový olej kúpilo takmer 9 z 10 domácností, 

repkový olej si kúpilo približne 6 z 10 domácností. 

Olivový olej si aspoň raz kúpili približne 4 z 10 

domácností.

Január  Január  Január  Január  August

2014  2015  2016  2017  2017

4,3

8,8

1-krát denne a viac 0,4

4 - 6-krát týždenne 1,1

2 - 3-krát týždenne 4,2

1-krát týždenne 6,0

2 - 3-krát mesačne 7,0

1-krát mesačne 4,6

menej ako 1-krát mesačne 6,4

nikdy 25,0

neuvedené 0,6

1-krát denne a viac 0,6

4 - 6-krát týždenne 1,3

2 - 3-krát týždenne 4,6

1-krát týždenne 14,1

2 - 3-krát mesačne 14,6

1-krát mesačne 9,3

menej ako 1-krát mesačne 9,5

nikdy 0,8

neuvedené 0,6

Zdroj: Nielsen: Pozn.: Údaje z obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom na Slovensku, bez Metro

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2017Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2017

Ø VÝVOJ PRIEMERNEJ CENY MASLA (EUR / 1 KG)

Ø AKO ČASTO ICH POUŽÍVATE TUKY, 
MARGARÍNY NA VARENIE A SMAŽENIE? 
(%)

Ø AKO ČASTO POUŽÍVATE TUKY, 
MARGARÍNY NA PEČENIE? (%)
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£
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£
£
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£
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SLOVENSKO Objem predaja v 1000 l Hodnota predaja v 1000 EUR

okt/2015 

-sep/2016

okt/2016 - 

sep9/17

okt/2015 

-sep/2016

okt/2016 - 

sep9/17

Kuchynské oleje celkom 35549,7 36182,2 56681,5 57287,2

Zdroj: NIelsen, Pozn.: Údaje sú z trhu obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom na Slovensku, bez Metro. 
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Ø OBJEM A HODNOTA PREDAJA ČAJOV V SR

SLOVENSKO Objem predaja v 1000kg Hodnota predaja v 1000EUR

okt/2015 – 

sep/2016

okt/2016 – 

sep/2017

okt/2015 – 

sep/2016

okt/2016 – 

sep/2017

Čaj celkom 1 314 1 387 40 045 42 036

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Dáta vyjadrujú predaje na Total F&M maloobchodnom trhu na Slovensku (obchody s potravinami a zmiešaným 

tovarom, bez Metra)

Kategória čajov je rastúcou kategóriou vo všetkých predajných kanáloch. Darí 

sa ovocným a funkčným čajom. Kategória kávy si u nás udržiava piatu priečku 

v TOP 30 potravinových kategóriách sledovaných spoločnosťou Nielsen podľa 

tržieb. Rastúci trend zaznamenáva zrnková káva. Dobrou správou je i to, že pri 

kúpe kávy a čaju spotrebiteľ častejšie akceptuje štandardnú cenu.

AKO SA DARÍ KÁVE A ČAJU

RASTÚCE KATEGÓRIE: OVOCNÉ 
A FUNKČNÉ ČAJE

Za posledných 12 mesiacov dosiahli v SR tržby 

za predaje čaju 42 miliónov EUR, medziročne tak 

došlo k nárastu predajov o 5 % oproti minulému 

roku. Údaje vyplývajú z dát maloobchodného auditu 

spoločnosti Nielsen v SR za obdobie od októbra 

2016 do septembra 2017. „V objemovom vyjadrení 

spotreba dosiahla takmer 1,4 miliónov kg, čo je 

nárast o 73 ton oproti predchádzajúcemu roku. 

Medziročný nárast v objeme aj v hodnote je takmer 

identický vzhľadom na stabilnú cenovú úroveň (len 

s miernym medziročným poklesom o 0,6%),“ uvádza 

Lucia Jačaninová, konzultant, Nielsen a pokračuje: 

„Kategória čajov je rastúcou kategóriou vo všetkých 

predajných kanáloch. Viac ako polovica (55 %) čajov 

sa predá v hypermarketoch a supermarketoch a 34 

% v organizovaných predajniach do 400 m2, ktorých 

podiel na predaji čajov má posledné tri roky rastúci 

trend. V organizovaných predajniach do 400 m2 sa 

ceny zvýšili o 0,5%, a tým rozdiel v priemernej cene 

čajov v porovnaní s hypermarketmi a supermarketmi 

je 1,6 eur / kg.“

Na trhu obchodov s potravinami a zmiešaným 

tovarom (bez Metra) až 99 % predaných čajov 

predstavuje porciovaný čaj. Najväčší podiel (42 %) 

dosahujú ovocné čaje, nasledujú bylinkové čaje 

s 21 %, ktoré poklesli o 1 p. b. oproti minulému roku 

na úkor ovocných čajov. Najrýchlejšie rastúcimi 

spolu s ovocnými čajmi sú funkčné čaje (na kašeľ, 

žalúdočné ťažkosti a pod) so 16% podielom. 

Z hľadiska základu produktu (čaju) spotrebitelia 

najčastejšie nakupujú čierne čaje, nasledujú funkčné, 

zelené, s lesným ovocím a zázvorové čaje.

V segmente funkčných čajov prišla s novinkami 

i slovenská spoločnosť Baliarne obchodu, a.s. 

Poprad. Marketingový riaditeľ Viliam Matušek nám 

k novinkám povedal: „Čajová rada pod značkou 

Popradský čaj – wellness je mimoriadne úspešná. 

Vsadili sme na zrozumiteľný dizajn, top kvalitu a férovú 

cenu. Tento mix funguje. Za posledné roky ide o náš 

najlepší projekt, ktorí zákazníci prijali veľmi kladne. 

Zatiaľ do tejto čajovej rady pridávame len produkty, 

ktoré dokáže klient pochopiť okamžite. Pou žitie 

odvážnejších prvkov a smerovanie rozširovania 

radu dôsledne zvážime. Regály obchodov sú stále 

tesnejšie a treba ponúknuť len to, čo vedia aj predať. 

Priestor na chyby už nie je.“

ROZHODUJÚCA JE SEZÓNA 
CHLADNÝCH DNÍ

„Za kúpou čaju sa domácnosti vydávajú pomerne 

často, v priemere raz za tri týždne, pričom táto 

frekvencia zostáva v medziročnom porovnaní na 

stabilnej úrovni. Priemerné ročné výdavky na kúpu 

čaju predstavujú na jednu domácnosť takmer 29 

eur. Najviac, teda niečo cez 15 eur ročne, minie 

priemerná slovenská domácnosť v špecializovaných 

obchodoch, avšak tieto obchody navštevuje len 

malý počet kupujúcich. Naopak, najviac domácností 

nakupuje čaj v hypermarketoch a supermarketoch, 

ktoré spoločne zodpovedajú za polovicu ročných 

tržieb z čaju na Slovensku. Najvyššie ročné výdavky 

na čaj majú domácnosti s tromi a viac dospelými 

členmi,“ komentuje údaje za obdobie od septembra 

2016 do septembra 2017 Nina Páleníková, 

konzultant, Consumer Panel Services GfK a dopĺňa: 

„Čaj z hľadiska výdavkov domácností podlieha 

sezónnym výkyvom. Najvyššie výdavky sú v mesiaci 

január, naopak, najnižšie od júla do augusta.“

R
ed

, 
Z

d
ro

j:
 G

fK
, M

ED
IA

N
 S

K
, N

ie
ls

en

Ovocné 35 %

Bylinkové 21 %

Funkčné 24 %

Čierne, zelené, biele 20 %

Ovocné 42 %

Bylinkové 21 %

Funkčné 16 %

Čierne, zelené, biele 21 %

doma 66,6

niekde inde 1,3

u priateľov / na návšteve 14,5

v práci / v škole 23,5

v reštaurácii / v pohostinstve 8,7

neuvedené 5,7

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Obdobie október 2016 – september 2017, Dáta 

vyjadrujú predaje na Total F&M maloobchodnom trhu na Slovensku (obchody 

s potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metra)

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Obdobie október 2016 – september 2017, Dáta 

vyjadrujú predaje na Total F&M maloobchodnom trhu na Slovensku (obchody 

s potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metra)

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2017

Ø PODIEL TYPOV ČAJU NA CELKOVÝCH 
TRŽBÁCH Z PREDAJA KATEGÓRIE

Ø PODIEL TYPOV ČAJU NA CELKOVOM 
OBJEME PREDAJA KATEGÓRIE

Ø KDE PIJETE PORCIOVANÉ ČAJE? (%)
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Slovensko-nemecká obchodná 
a priemyselná komora
Suché mýto 1

Tel  +421.2 20 850 627 
messe.berlin@dsihk.sk

(kp)

„Pre našu firmu je dôležité kedy začnú chladné dni 

a ako dlho bude chladné počasie trvať. To je kľúčové. 

A našťastie sa už ochladilo, čo sa prejavuje na 

nákupoch,“ potvrdzuje za BOP V. Matušek a zároveň 

sumarizuje celkový kontext a dianie na trhu v roku 

2017: „Tento rok je pre nás mimoriadne silný, no 

zároveň ho považujem za jeden z najťažších rokov 

čo sme kedy mali. Firma jednak prechádza zmenami 

v produkcii a jednak sa mení trh. Ovplyvňuje nás 

meniaca sa legislatíva a máme pocit, že štát veci už iba 

komplikuje. V takomto prostredí sa o to ťažšie dýcha.“

Medzi Top 5 výrobcov za posledných 12 mesiacov 

v tržbách (v abecednom poradí) podľa Nielsen patria: 

Baliarne obchodu, a.s. Poprad, Klember, Mokate, 

Privátne značky (kumulatívne), Teekane. Podľa N. 

Páleníkovej z GfK v kategórii čajov jasne prevládajú 

nákupy značkových produktov pred privátnymi 

značkami. Kupujúce domácnosti tiež dávajú prednosť 

nákupom čaju za štandardnú cenu. Akciové nákupy 

čaju využíva len necelá tretina domácností a tento 

podiel zostáva v porovnaní s minulým rokom stabilný.

KÁVA RASTIE V OBJEME, ALE 
KLESÁ V HODNOTE

Kategória kávy si udržiava piatu priečku v TOP 

30 potravinových kategóriách sledovaných 

spoločnosťou Nielsen podľa tržieb na Slovensku. 

Za posledných 12 mesiacov sa predalo 10 576 ton 

kávy v hodnote 142,3 milióna EUR. Údaje vyplývajú 

z dát maloobchodného auditu spoločnosti 

Nielsen v SR za obdobie od októbra 2016 do 

septembra 2017. „V medziročnom porovnaní 

však tento segment vzrástol len o 0,2 % v objeme 

a v hodnote poklesol o 1,9 %, čo je spôsobené 

aj znížením cien o 2,1 % na úroveň 13,45 eur/kg 

ako najnižšiu priemernú cenu za posledné 3 roky. 

Slováci najviac nakupujú kávu v hypermarketoch 

a supermarketoch, ktoré predstavujú polovicu 

z celkových predajov kávy v objeme a v hodnote 

tento predaj vzrástol na 54 %. A zároveň je to 

jediný trh, na ktorom káva rastie medziročne aj 

v hodnote aj v objeme,“ komentuje údaje Lucia 

Jačaninová, konzultant, Nielsen a konštatuje: 

„Pražená káva (mletá a zrnková) celkovo dosahuje 

60 % podiel z objemu celej kategórie. V segmente 

praženej kávy stále vedie mletá káva s podielom 

75 % aj napriek miernemu medziročnému poklesu 

o 1%. Najpredávanejšími baleniami v tejto kategórii 

sú 250 g balenia. Rastúci trend zaznamenáva 

zrnková káva, až o 25 % medziročne v hodnote.“

Segment instantnej kávy je podľa Nielsen zo 77 % 

tvorený čistou rozpustnou kávou, kde spotrebitelia 

uprednostňujú 200 g balenia, ktoré tvoria 57 % 

z celkových predajov instantnej kávy. Ostatné druhy 

kávy ako sú špeciality (napr. cappuccina, 3v1, a pod.) 

a mixy (zmes kávy a kávovín) klesajú o 5 % v objeme 

a 8 % hodnote, a ich podiel na predaji kávy je 10 %. 

Top 5 výrobcov za posledných 12 mesiacov v tržbách 

(v abecednom poradí): Baliarne obchodu, a.s. Poprad, 

Nestlé, Privátne značky (kumulatívne), Tchibo a 

Jacobs Douwe Egberts. 

ovocný 29,2

bylinný 22,1

zelený 8,8

čierny 

aromatizovaný 3,5

čínsky 3,0

indický 2,4

ostatné čierne 2,3

earl grey 2,1

zelený 

aromatizovaný 1,7

ceylonský 1,4

maté 1,3

roibos 1,1

biely 1,0

pu-erh 0,8

lapacho 0,7

oolong 0,5

iný 0,5

žltý 0,2

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2017

Ø AKÉ DRUHY PORCIOVANÝCH ČAJOV 
PIJETE NAJČASTEJŠIE? (%)  
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CHUTE EDUKOVANÉHO 
KONZUMENTA KÁVY

Pokles rôznych kávových špecialít možno 

čiastočne pripísať aj na vrub stúpajúcim nárokom 

konzumentov. V súčasnosti vzniká najmä vo 

väčších mestách veľa tzv. hipsterských kaviarní, 

hovorí sa aj o tretej vlne kaviarní, čo so sebou 

prináša i zvýšenú edukáciu spotrebiteľov. V. 

Matušek z BOP si myslí, že je veľmi dôležité aby sa 

veci zmenili a vznikali takéto miesta: „Ideálne je, ak 

tam pracuje personál, ktorý kávu praží či pripravuje. 

Jedine tak môže klientovi povedať príbeh, ktorý 

káva naozaj má. Zákazník sa môže dozvedieť 

o tom, ako sa káva praží, ako sa pestuje a prečo 

môže mať rôzne chute. Na takomto mieste môže 

skúsiť kávu pripravenú iným spôsobom a tak dať 

pitiu kávy iný rozmer. My nemáme žiadnu ambíciu 

do tohto segmentu vstupovať. Ale vieme, že dobre 

zorientovaný klient sa bude vedieť aj v retaile 

rozhodnúť o tom, ktorá káva je kvalitná a ktorá 

podiel akciových nákupov vidno v instantnej káve, kde 

domácnosti minú 7 z 10 eur na nákup instantnej kávy 

za zvýhodnenú cenu. V praženej káve zvýhodnené 

nákupy presahujú polovicu z výdavkov, v špecialitách 

2/5 a v substitútoch tretinu výdavkov. Trhu kávy 

dominujú značkové výrobky, podiel privátnych 

značiek je stabilný, na úrovni 15 % z celkového 

objemu. Najsilnejšiu pozíciu majú privátne značky 

v kávových špecialitách, kde tvoria viac ako štvrtinu 

z výdavkov.

NOVÉ A KLASICKÉ DISTRIBUČNÉ 
CESTY

Práve do množiny prémiových značkových výrobkov 

priniesla novú značku MISTRAL SELECTION 

spoločnosti BOP. Ide o prémiovú radu výrobkov 

určených pre segmenty horeca a offi ce. „MISTRAL 

SELECTION budeme distribuovať len cez našu 

spoločnosť priamo, a to cez nové oddelenie. Budeme 

robiť individuálne ponuky pre klientov. Druhý spôsob 

kúpy je iba cez ofi ciálny e -shop popradske.sk alebo 

v podnikovej predajni, no vo vyšších cenách ako pre 

zazmluvnených klientov,“ povedal pre IN STORE 

Slovakia V. Matušek a doplnil: „Celé portfólio sme 

vyvíjali dva roky a pracovali sme na tom z partnermi 

z Londýna a Hamburgu. Dokázali sme vyvinúť prvú 

triedu, na trhu vnímame dostatočnú kúpyschopnosť. 

Pripravili sme veľmi inteligentné portfólio káv a čajov. 

Kategória GRAND SELECTION 6 bio čajov top kvality 

a k tomu 1 kávu vyrobenú z dvoch odrodových káv. 

CLASSIC SELECTION ponúka ekonomické riešenie, 

kde je 8 druhov čaju a 2 kávy. Celé portfólio začneme 

predávať do konca tohto roka.“

Otázkou pohľadu a ekonomických možností je 

i prenikanie menších špecialistov do hlavného prúdu 

„tretej vlny“ kaviarní. Špecialista má málokedy na 

rozbeh a prevádzku v nákupnom centre a ťažko 

sa mu bojuje s konkurenčnou globálnou značkou, 

ktorá svoju kaviareň vybaví drahou technikou. M. 

Hudaček si myslí, že prevádzka vlastnej značkovej 

kaviarne má nesporne mnoho výhod, hlavne vo 

viditeľnosti a znalosti značky: „My však preferujeme 

klasické kamenné KafeHaus -y v centrách miest, kde 

je prevádzkovateľ sám sebe pánom. Tam kaviarne 

patria od nepamäti. Niektoré stoja na tom istom 

mieste už stovky rokov.“

nie. Naša značka ponúka kvalitu, no okrem iného 

aj čerstvosť. Naša káva sa praží na Slovensku 

a spoločnosti tu aj sídli. Čo vie spotrebiteľ 

o zahraničnej káve z obrovského konglomerátu, 

kde nevie ani zistiť presnú adresu sídla?“

Ako nakupujú kávu slovenské domácnosti 

komentuje za obdobie október 2016 až september 

2017 Veronika Némethová, Senior Consultant, 

GfK Spotrebiteľský panel: „V rámci praženej kávy 

dominuje mletá káva. Zrnkovú kávu si kupuje 

približne šestina domácností. Praženú kávu 

domácnosti nakupujú najčastejšie v priemere raz 

do mesiaca. Pri jednom nákupe domácnosti minú 

približne 3,60 EUR a kúpia cca 370 g praženej kávy. 

Instantnú kávu domácnosti kupujú v priemere raz 

za 7 týždňov. Na instantnú kávu minú domácnosti 

pri jednom nákupe najviac, a to 4,90 EUR a kúpia 

približne 230 g v priemere. Kávové špeciality 

domácnosti kupujú v priemere každých 5 týždňov, 

kávové substitúty približne 3-krát do roka.“

„S našou kávou sme na trhu viac ako 10 

rokov. Absolvovali sme množstvo ochutnávok, 

v spolupráci s americko–slovenským startup -om 

Groupsolver sme realizovali prieskum, kde ľudia 

sami defi novali, akú chuť v káve očakávajú. Väčšina 

konzumentov na Slovensku preferuje a očakáva 

u kávy horko -sladkú chuť a zároveň im prekáža 

výrazná acidita. Naša spoločnosť ponúka 4 rôzne 

druhy praženia, od svetlého city+, až po tmavé 

dark praženie. Dlhodobo, vyše 80 % predajov, tvorí 

tmavšie praženie full city++. Myslím, že tento trend 

sa nezmení,“ hovorí Marek Hudaček, BARZZUZ 

s.r.o. V minulom roku začal Barzzuz pražiť deväť 

single origin káv a jednu bezkofeínovú praží pre 

Datart pod značkou Nero. „Datart zvolil správnu 

cestu. K rýchlo sa rozvíjajúcemu sa segmentu 

automatických kávovarov ponúkajú, podobne 

ako u tlačiarni aj náplň, teda kávu. V Čechách aj 

na Slovensku sme zaškolili personál, a pri výbere 

kávovaru vie personál ponúknuť aj tu správnu 

kávu pre konkrétneho zákazníka, poradiť ako si ju 

doma pripraviť. Odbery pomaly rastú a zákazníci 

si začínajú zvykať, že v obchode s elektronikou si 

môžu kúpiť aj kávu,“ doplnil M. Hudáček.

Podľa GfK v rámci roka domácnosti najviac nakúpia 

a aj minú na kávu v poslednom kvartáli roka. Naopak, 

najslabším obdobím je 1. kvartál roka. Takmer 3/5 

výdavkov na kávu minú domácnosti v akcii. Najvyšší 

ØOBJEM A HODNOTA PREDAJA KÁVY V SR

SLOVENSKO Objem predaja v 1000kg Hodnota predaja v 1000EUR

okt/2015 – 

sep/2016

okt/2016 – 

sep/2017

okt/2015 – 

sep/2016

okt/2016 – 

sep/2017

Káva celkom 10 555 10 576 145 005 142 293

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Dáta vyjadrujú predaje na Total F&M maloobchodnom trhu na Slovensku (obchody s potravinami a zmiešaným 

tovarom, bez Metra)

Mletá pražená 37 %

Čistá rozpustná 38 %

Zrnková 6 %

Ostatné 19 %

Mletá pražená 51 %

Čistá rozpustná 21 %

Zrnková 7 %

Ostatné 21 %

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Obdobie október 2016 – september 2017, Dáta 

vyjadrujú predaje na Total F&M maloobchodnom trhu na Slovensku (obchody 

s potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metra)

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Obdobie október 2016 – september 2017, Dáta 

vyjadrujú predaje na Total F&M maloobchodnom trhu na Slovensku (obchody 

s potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metra)

Ø PODIEL SEGMENTOV KÁVY NA 
TRŽBÁCH KATEGÓRIE

Ø PODIEL SEGMENTOV KÁVY NA 
OBJEME KATEGÓRIE
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FLASH NEWS

INOVÁCIE V RADE ČAJOV 
WELLNESS

„Ginko“, čaj najobľúbenejšieho rastlinného 

extraktu súčasnosti posilňuje cievy a zlepšuje 

činnosť mozgu. „Matcha“ sa získava z lístkov 

čajovníka tradičným japonským spôsobom. 

Živiny teanín a teofylín ukryté tomto čaji sa 

uvoľňujú postupne, a tak koncentráciu počas 

celého dňa. „Detox“ je jedinečná zmes voňavých 

bylín. Nechajte z tela odplaviť nadbytočnú vodu 

pomocou žihľavy a doprajte tráveniu kombináciu 

zeleného čaju, mäty a ruže. „Antistres“ pomôže 

NOVÁ GENERÁCIA KÁVOVAROV 
ZE -PRESSO

Pripravte si kávu s kávovarom, do ktorého 

možno použiť okrem kapsúl Ze -Presso 

Café aj všetky kapsule vhodné pre kávovary 

Nespresso. Nový kávovar Ze -Presso je 

nenáročný na priestor a pripravuje nápoje 

pomocou najmodernejších technológií. 

Obsluha prístroja je jednoduchá a bezpečná, 

a tak jednoduchým stlačením tlačidla pripravíte 

z kapsúl kávu, čaj a v dohľadnej dobe aj 

studený nápoj. Cena: 222, 00 €.

Zdroj: Shop.zepter.sk

LIMITOVANÁ EDÍCIA KAPSÚL 
TCHIBO

Tchibo na náš trh prináša prvýkrát ochutené 

kávy Cafi ssimo Espresso Caramel a Cafi ssimo 

Espresso Vanilla. Trojicu dopĺňa limitovanú 

edíciu radu Grand Classé– Embu Kenya – 

starostlivo vybrané kávové zrná priamo z 

najúrodnejších plantáží Afriky. Aj limitovaná 

edícia s ochutenými novinkami je pripravená 

zo 100 % Tchibo Arabica obsahujúcej len 

prírodné zložky bez pridania cukru. Dostupnosť 

je v predajniach Tchibo za cenu 3,69 €. 

Zdroj: Tchibo.sk

Costa Coffee otvorila 43 pobočku 

v Čechách, konkrétne na Hlavnom 

nádraží. Ide prvýkrát o koncept 

Costa Pronto (v štýle take me away, 

so sebou), ktorý má oproti ostatným 

pobočkám napríklad rozšírený 

sortiment jedál a otváraciu dobu od 

6.00 do 21. 00.

Starbucks predáva svoju značku čajov 

Tazo spoločnosti Unilever za 384 

miliónov USD. Sieť Starbucks kúpila 

túto značku pred 18 rokmi za 8,1 milióna 

USD. Spoločnosť uviedla, že že sa chce 

sústrediť na značku Teavana.

Koncern Shell a britský technologický 

podnik Bio -Bean vyvinuli biopalivo, ktoré 

pomenovali B20. Získava sa z kávovej 

usadeniny. Tento materiál nazhromaždený 

z londýnskych kaviarní sa spracuje na 

kávový olej, ktorým sa budú plniť známe 

červené dvojpodlažné autobusy.

Značka Bercoff Klember uviedla v 2. kvartáli 

roka Bercoff Veggie tea, kolekciu štyroch 

zeleninových čajov s jedinečnou chuťou. 

Zeleninové čaje sú vhodné na detoxikáciu 

organizmu, bojujú proti chorobám 

a posilňujú oslabenú imunitu.

Značka TEEKANNE prišla tento rok 

s viacerými novinkami. Medzi posledné 

patrí trojica čajov Desire (ovocno -bylinný 

čaj s príchuťou čerešne a čokolády), 

Passion (exotická, ovocno -bylinná zmes, 

aromatizovaná, s príchuťou maracuje) 

a Love (spája chuť granátového jablka 

s lahodným ovocím).

Nová kaviareň Café Republika v Žiline 

prináša okrem kávy zo slovenskej pražiarne 

Coffeein aj nový koncept, v ktorom sa 

spája zlatá doba kaviarnictva s moderným 

prístupom. Interiér navrhli pavlech architekti.

Globálnu ponuku a produkciu kávy ohrozujú 

klimatické zmeny. Podľa niektorých vedcov 

v ich dôsledku zmizne káva z vyše 50 %  

plôch, na ktorých sa dnes pestuje. Dopyt 

však neustále stúpa. Už dnes je káva po rope 

druhou najobchodovanejšou komoditou.

PHILIPS PREDSTAVUJE SAECO 
XELSIS

Automatický espresso kávovar Saeco Xelsis 

z najvyššieho prémiového radu kávovarov Saeco 

umožňuje pridávať aj uberať silu nápoja, teplotu, 

objem peny alebo striedať poradie prípravy kávy 

a mlieka. Zároveň je možné uložiť si nastavenia 

až do 8 používateľských profi lov a po novom 

taktiež naraz pripraviť dve šálky kávy vrátane 

cappuccina alebo latte macchiata a ďalších 

13tich kávových nápojov. Prístroj disponuje 

keramickým mlynčekom a patentovaným 

vodným fi ltrom AquaClean. Cena: 1 952,90 €.

Zdroj: Philips.sk/saeco -xelsis

upokojiť organizmus vďaka zmesi mäty, medovky, 

levandule, mučenky a ďalších bylín. Odporúčaná 

MOC za balenie 1,69€.

Zdroj: Popradske.sk
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Cukrovinky sú ako kategória charakteristické svojou pestrosťou a rozšíreným 

sortimentom počas valentínskeho, veľkonočného a samozrejme mikulášskeho 

a vianočného obdobia. Vianočné cukrovinky kúpi podľa GfK takmer 8 z 10 

domácností. Ďalšie relevantné zahraničné prieskumy trhu hovoria, že sezónne 

čokoládové výrobky generujú takmer 10 % celoročný tržieb kategórie.  

SEZÓNNE SLADKOSTI SA 
VÝBORNE PREDÁVAJÚ

VIANOCE BEZ CUKROVINIEK SÚ 
NEPREDSTAVITEĽNÉ

Čokoládové cukrovinky patria v nákupoch 

slovenských domácností k obľúbeným položkám. 

Ťažko by sme totiž našli nejakú domácnosť, ktorá si 

v priebehu posledného roka nejaký typ čokoládovej 

pochúťky nezakúpila. Ako nakupovali čokoládové 

cukrovinky slovenské domácnosti v období od 

septembra 2016 do augusta 2017? „Čokoládové 

cukrovinky v sledovanom období nakupovali 

domácnosti pomerne frekventovane, a to približne raz 

do týždňa. Najčastejšie sa v ich nákupných košíkoch 

nachádzali tabuľkové čokolády a čokoládové tyčinky. 

Z jedného nákupu si najviac odnášali z čokoládových 

praliniek a tabuľkových čokolád, v oboch prípadoch 

viac ako štvrť kilogramu,“ uvádza Lucia Pientková, 

konzultant, GfK Consumer Panel Services.

Ako aj v iných kategóriách, aj v kategórii 

čokoládových cukroviniek sú v ponuke na trhu 

privátne značky. V sledovanej kategórii tvoria 18 % 

z celkových výdavkov, pričom najsilnejšie zastúpenie 

majú v pralinkách a tabuľkových čokoládach, kde 

podiel na výdavkoch presahuje pätinu celkových 

výdavkov na subkategóriu. Slovenské domácnosti 

využívajú pomerne intenzívne aj akciové ceny na 

nákup cukroviniek a nákupy za zvýhodnených 

cenových podmienok tvoria 46 % celkových 

výdavkov na čokoládové cukrovinky. Nákupy 

s využitím letáku tvoria tretinu celkových výdavkov na 

kategóriu.

Mliečna, s orieškami, stogramová - takéto čokolády 

Slováci najčastejšie kupujú v obchodných reťazcoch, 

ktoré sú členmi Slovenskej aliancie moderného 

obchodu (SAMO). A keď k nim pridáme aj čoraz 

obľúbenejšie horké čokolády s vysokým podielom 

kakaovej sušiny, čokoládové tyčinky a rôzne 

limitované príchute, ktoré výrobcovia pravidelne 
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viac ako 1-krát týždenne 7,6

1-krát týždenne 14,6

2 - 3-krát mesačne 19,3

1-krát mesačne 9,7

menej ako 1-krát mesačne 7,4

neuvedené 2,7

viac ako 1-krát týždenne 5,1

1-krát týždenne 13,6

2 - 3-krát mesačne 25,5

1-krát mesačne 16,1

menej ako 1-krát mesačne 14,2

neuvedené 1,7

biela 5,5

horká (tmavá) 22,6

mliečna 51,6

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2017 Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2017 Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2017

Ø AKO ČASTO JETE ČOKOLÁDOVÉ 
TYČINKY A INÉ ČOKOLÁDOVÉ 
CUKROVINKY? (%)

Ø AKO ČASTO JETE TABUĽKOVÉ 
ČOKOLÁDY? (%) 

Ø AKÉ DRUHY ČOKOLÁDY JETE 
NAJČASTEJŠIE? 
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prinášajú na trh, za kalendárny rok sa len v jednom 

maloobchodnom reťazci predá spolu viac ako 2 000 

ton čokolády.

Medzi najobľúbenejšie čokoládové výrobky 

v mikulášskych balíčkoch patria adventné kalendáre, 

čokoládové vajíčka s hračkou vnútri a nepochybne aj 

čokoládové fi gúrky.

Členovia SAMO predajú pred Mikulášom spolu až 

1,5 milióna čokoládových fi gúrok rôznych gramáží 

a tvarov (ide o súhrnné dáta za predaj čokolád 

u jednotlivých členov Slovenskej aliancie moderného 

obchodu za rok 2016). Dnes už sú v ponuke dokonca 

aj mikulášske fi gúrky z bezlaktózovej čokolády, takže 

na Mikuláša naozaj nikto neostane bez obľúbenej 

maškrty. A aj keď spotrebitelia v obchodoch nájdu 

vopred pripravené mikulášske balíčky a aj ich 

nakupujú, čísla hovoria, že Slováci si jednoznačne 

dajú tú prácu a mikulášske balíčky si radšej pripravujú 

doma podľa vlastnej fantázie.

KEĎ TABUĽKOVÁ ČOKOLÁDA, TAK 
MLIEČNA

Za sledované obdobie minula jedna kupujúca 

domácnosť na čokoládové cukrovinky priemerne 

118 EUR, pričom spomedzi subkategórií najviac 

nakupovala tabuľkovú čokoládu. „Tabuľkové 

čokolády si v sledovanom roku kúpila takmer každá 

domácnosť, pričom z hľadiska druhu si najviac 

domácností kúpilo mliečnu čokoládu. 70 % si 

aspoň raz v sledovanom období zakúpilo privátnu 

značku. Z privátnych značiek, z hľadiska výdavkov 

domácnosti, domácnosti najviac nakupovali čokolády 

na varenie, pričom pomer značkových a privátnych 

značiek je v tomto druhu čokolád takmer vyrovnaný,“ 

komentovala kategóriu L. Pientková a dodala: 

„Z hľadiska podielu privátnych značiek za čokoládou 

na varenie nasleduje horká 

čokoláda, kde privátne 

značky tvoria tretinu 

z výdavkov. Domácnosti rady 

nakupujú tabuľkovú čokoládu 

v zvýhodnenej cene, o čom 

svedčí 51-percentý podiel na 

celkových výdavkoch v tejto 

subkategórii.“

Podľa prieskumu MEDIAN 

SK (MML -TGI, 1.+2./2017) 

jedlo čokoládové tyčinky za 

posledných 12 mesiacov 

61,2 % respondentov, pričom 

tabuľkové čokolády jedlo až 76,1 % opýtaných. 

Tabuľkové čokolády respondenti najčastejšie jedia 

2 - 3× mesačne (25,5 %), pričom najčastejšie 

konzumovaným druhom sú mliečne (51,6 %).

PRE ČOKOLÁDOVÉ CUKROVINKY 
DO DISKONTU

Najviac čokoládových cukroviniek z hľadiska 

výdavkov domácnosti nakúpime v supermarketoch. 

Za nimi podľa GfK nasledujú hypermarkety, 

v ktorých domácnosti minú viac ako štvrtinu 

výdavkov. Najväčší podiel domácností však 

nakupuje v diskontoch, kde nakupuje viac ako 80 % 

slovenských domácností.

DÔLEŽITÉ JE SPRÁVNE 
SKLADOVANIE

Čokoláda patrí do kategórie trvanlivých potravín. 

Jej nízka aktivita vody, vysoký obsah antioxidantov 

a prítomnosť kakaového masla, ktoré je z hľadiska 

kazenia stabilné, eliminuje rast plesní a baktérií. 

Je známe, že pravá kvalitná čokoláda sa nekazí. 

Aj preto sa neoznačuje Dátumom spotreby, ale 

Dátumom minimálnej trvanlivosti (DMT), počas ktorej 

si čokoláda pri dodržaní skladových podmienok 

odporúčaných výrobcom uchováva svoje 

kvalitatívne vlastnosti. Na niektoré horké čokolády 

uvádzajú výrobcovia DMT 18 aj 24 mesiacov, 

na mliečne a biele čokolády je to najčastejšie 6 

až 12 mesiacov DMT. A keďže ide o potravinu 

s niekoľkomesačnou dobou trvanlivosti, je dôležité 

jej správne skladovanie. Nevhodná teplota a vysoká 

vzdušná vlhkosť pri distribúcii, ale hlavne potom pri 

skladovaní negatívne vplýva na kvalitu čokolád.

Naučte sa teda čokoládu správne skladovať. 

„Každý výrobca uvádza na obale čokolády najlepšie 

podmienky na skladovanie toho konkrétneho druhu, 

ale môžeme ich zhrnúť do niekoľkých základných 

pravidiel,“ vysvetľuje Katarína Fašiangová, 

predsedníčka Slovenskej aliancie moderného 

obchodu (SAMO). 

Čokoládu skladujeme pri teplote 10 - 20 °C, 

maximálne však do 25 °C. Spotrebiteľov je vhodné 

upozorniť, aby po otvorení pôvodného obalu 

čokoládu vložili do uzavretej, nádoby, aby sa do nej 

nedostala vlhkosť vonkajšieho prostredia, a umiestniť 

ju do tmy.

Čokoláda určite nepatrí do chladničky, pretože pri 

následnom kontakte s teplým vzduchom zvlhne, 

orosí sa a môžu začať plesnivieť oriešky, ovocie 

alebo iné pridané suroviny, ktoré sú súčasťou 

čokolády. Práve čokolády obohatené o nové typy 

surovín sú u Slovákov tiež veľmi obľúbené a neboja 

sa ich vyskúšať. Okrem orieškov, ovocia sa dajú 

nalomiť aj na chilli čokoládu, či čokoládu mentolovú, 

pomarančovú alebo kokosovú. Siahnu aj po drahých 

nemeckých a belgických čokoládach, ktoré majú 

u našich spotrebiteľov stále punc kvality a aktuálnym 

trendom sú bio čokolády.

KEĎ ČOKOLÁDA „KVITNE“

Niekedy nás pri otvorení čokolády prekvapí zmena 

farby povrchu čokolády. Už nie je pekná jednoliata, 

ale obrazne povedané zakvitla. Poznáme dve takéto 

kvalitatívne a estetické chyby čokolády:

* tukový kvet - vznikne nesprávnym 

vytemperovaním čokolády ešte vo výrobe, alebo 

kolísaním teplôt pri jej preprave a skladovaní. Je 

to jav, kedy sa kakaové maslo oddelí od kakaovej 

hmoty, vystúpi na povrch čokolády a prejaví sa na 

nej typickými bielymi, svetlými, alebo hnedkastými 

škvrnami.

* cukorný kvet – vznikne vplyvom vlhkosti, 

uskladnením čokolády napr. do chladničky, 

kedy sa na jej povrchu vykryštalizuje cukor, čo 

sa prejaví vytvorením súvislého hnedo -šedého 

povlaku.

Zakvitnutá čokoláda síce nespraví radosť našim 

očiam, ale spotrebiteľ ju nemusí hneď hádzať do 

koša. V chuti bude mať len mierne odchýlky a určite 

nie je zdraviu škodlivá.

Čokoláda na varenie 65

Horká čokoláda  70

Mliečna čokoláda 90

Biela čokoláda 32

Zdroj: GfK Consumer Panel Services, september 2016 – august 2017

Ø PENETRÁCIA – POČET KUPUJÚCICH 
DOMÁCNOSTÍ (%)
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Čo je vlastne aperitív? Najširšia defi nícia 

hovorí, že ide o alkoholický nápoj, ktorý 

by mal povzbudiť chuť do jedla. Podobne 

široké je i portfólio produktov, ktoré 

spotrebiteľ vníma ako aperitív. Pre jedného 

je to „domáca pálenka“, pre ďalšieho horký 

bylinný likér a iný si dá vermut. 

ČO PIJEME 
PRED A PO JEDLE?

Prieskum MEDIAN SK hovorí, že aperitívy 

a vermuty pilo za posledných 12 mesiacov 

15,5 % respondentov. Odborníci na 

gastronómiu zvyčajne pred jedlom, teda ako 

aperitív, odporúčajú konzumovať aperol, 

campari, cynat, cherry brandy, bentiannu, 

rakiu, ouzo, gin, ražnú alebo ryžovú pálenku, 

kalvados, suchý vermút, suchý sekt alebo 

prosecco.

Ak sa pozrieme na čísla z prieskumu MEDIAN 

SK, tak práve sekty, šumivé vína a šampanské 

pilo za ostatných 12 mesiacov najviac ľudí 

39,2 %. Tieto nápoje – vrátane vína, portského, 

sherry a medoviny – sú často konzumované 

ako slávnostný prípitok.

Protipólom aperitívu, ktorý sa pije po jedle, 

je digestív. Ten by mal podporiť vylučovanie 

tráviacich štiav a „naštartovať“ trávenie. 

Veľkú skupinu aperitívov a digestívov tvoria 

spomínané horké bylinné likéry. Zatiaľ čo pred 

jedlom sú odporúčané HBL typu unicum, fernet, 

po jedle sú vhodnejšie krémové a ovocné likéry. 

Likéry podľa MEDIAN SK pilo za uvedeného 

obdobie 20,3 % opýtaných. Pred i po jedle 

mnohým príde vhod vodka, whisky alebo rum. 

Koňaky, brandy pilo za ostatných 12 mesiacov 

13,5 %, giny iba 7,0 % opýtaných. Digestívom 

je armaňak, grappa, sambucca alebo tequila.
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 Doma Mimo domov

žiadnu 12,9 17,1

menej ako 1 fľašu 15,5 13,8

1 fľašu 6,6 4,6

2 fľaše 2,6 1,9

3 fľaše 0,6 0,8

4 fľaše 0,5 0,6

5 - 9 fl iaš 0,1 0,2

10 fl iaš a viac 0,2 0,1

neuvedené 0,1 0,1

 Doma Mimo domov

žiadny za posledný mesiac 8,4 4,7

1 - 3 poháriky za posledný mesiac 4,5 7,0

1 - 2 poháriky za posledný týždeň 1,5 2,2

3 - 4 poháriky za posledný týždeň 0,9 1,1

5 - 9 pohárikov za posledný týždeň 0,1 0,2

10 pohárikov a viac za posledný týždeň 0,1 0

neuvedené 0,2 0,2

bylinkovú 8,8

čokoládovú 3,1

kokosovú 0,9

mentolovú / pepermintovú 0,7

orieškovú 0,7

ovocnú (vrátane griotky) 1,0

vaječnú 3,8

inú 0,3

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2017

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2017

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2017

Ø KOĽKO FLIAŠ SEKTOV, ŠUMIVÝCH VÍN, ŠAMPANSKÉHO STE VY OSOBNE VYPILI ZA 
POSLEDNÝ MESIAC? (%)

Ø KOĽKO POHÁRIKOV APERITÍVOV A VERMUTOV VYPIJETE VY OSOBNE? (%)

Ø AKO PRÍCHUTE LIKÉROV PIJE 
NAJČASTEJŠIE? (%)

£
£
£
£
£
£
£
£
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£
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£
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Ako často máme na tanieri rybu alebo morské živočíchy? Prečo ich 

konzumujeme? Ako sa vyvíjajú ceny rýb a výrobkov z nich? Ponúkame pohľad 

analytikov Poštovej banky.

RYBY NA TANIERI

CENY RÝB RASTÚ

Konzumáciou rýb a produktov z nich v štátoch EÚ 

sa zaoberal prieskum Eurobarometer, ktorý priniesol 

odpovede aj na otázky uvedené v perexe. Okrem 

toho, či ľudom ryby chutia alebo nechutia, dôležitú 

úlohu zohráva aj ich cena. Spotrebiteľské ceny nielen 

v eurozóne, ale aj na Slovensku, od začiatku roka 

postupne ožívajú a naberajú na sile. Medziročne 

infl ácia u nás dosiahla v júni tempo rastu 1,0 %. Vo 

veľkej miere k rastu spotrebiteľských cien prispeli 

potraviny a nealkoholické nápoje, ktoré zdraželi 

v júni medziročne o 3,5 %. A zvyšujú sa aj ceny 

rýb a výrobkov z nich. Podľa údajov Štatistického 

úradu SR (ŠÚ SR) najvýraznejšie oproti júnu 

minulého roka vzrástla cena zavináčov (o 5,1 %), 

cena rybacieho fi lé (o 2,8 %) a rybacieho šalátu 

(o 2,2 %). O niečo miernejšie, ale predsa, rástli aj 

ceny mrazených rýb. Zo sledovaných produktov 

medziročne najvýraznejšie v júni zlacneli údené ryby, 

a to o -3,7 %.

AKO ČASTO SI POCHUTNÁVAME 
NA RYBE?

V priemere 74 % Európanov konzumuje ryby, 

resp. iné morské živočíchy, najmenej raz mesačne. 

Našinci až tak rybám neholdujú a minimálne raz 

mesačne ich má na tanieri len každý druhý Slovák. 

Zaraďujeme sa tak na dno európskeho rebríčka. Je 

to však porovnateľné percento konzumentov ako 

u našich susedov v Česku či v Rakúsku, ale oveľa 

vyššie ako v Maďarsku. Naopak, až 9 z 10 Španielov 

a Švédov si aspoň raz za mesiac pochutnáva 

na rybe. Samozrejme krajiny, ktoré sú v blízkosti 

vodného zdroja konzumujú ryby častejšie ako tie 

vnútrozemské, keďže sú pre nich ľahšie dostupné.

Ryby nepatria do úplne bežného nákupného 

košíka priemerného Európana. Minimálne raz 

za mesiac ryby kupuje 67 % obyvateľov únie 

a nikdy až 17 %. Spomedzi krajín EÚ najviac 

nakupujú ryby Švédi (až 88 %). Na Slovensku je 

tento podiel iba polovičný (46 %).

Celkovo vo všetkých krajinách platí, že 

ľudia si doprajú častejšie rybu doma ako 

v reštauráciách. Prvenstvo v konzumácii rýb 

v pohodlí domova minimálne raz za týždeň má 

Španielsko (76 % obyvateľov) a na chvoste 

rebríčka je opäť Maďarsko (4 %). U nás si aspoň 

raz za týždeň doma pochutí na rybe iba pätina 

Slovákov.

RYBY KUPUJEME V REŤAZCOCH

Ryby nakupujeme hlavne v potravinách 

a supermarketoch. Práve tam si vloží ryby do 

košíka až 92 % Slovákov a takmer tri štvrtiny 

Európanov. Naopak, iba 10 % našincov 

uprednostňuje kúpu týchto výrobkov priamo od 

rybárov alebo v špecializovaných obchodoch, 

čo je najnižšie percento spomedzi celej 

európskej 28-čky.
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A čo je pre Slovákov najdôležitejšie pri nákupe 

rýb? Samozrejme, že cena. Tá zohráva 

najvýznamnejší úlohu až pre takmer 70 % 

Slovákov. Pre viac než polovicu našincov je 

dôležité to, ako ryby vyzerajú, a či sú čerstvé. 

Pôvod produktu zaujíma tretinu (33 %), rýchlosť 

a ľahkosť prípravy (21 %) a značku kvality (11 %) 

Slovákov.

Aké informácie by respondenti radi videli 

na etiketách rýb a produktov z nich? 71 % 

spotrebiteľov by zaujímal dátum výlovu, resp. 

výroby. Krajina výlovu je podstatná pre viac ako 

štvrtinu (27 %) slovenských konzumentov rýb. 

Informácie o rybároch, či rybárskych farmách, sú 

podstatné pre 16 % našincov.

RYBY SÚ ZDRAVÉ, ALE VADÍ NÁM 
CHUŤ A VÔŇA

Medzi hlavné dôvody, ktoré Slovákov vedú 

k nákupu a konzumácii rýb patrí to, že sú zdravé 

(78 %) a že dobre chutia (50 %). Nezanedbateľná 

časť Slovákov uvádza ako dôvod aj to, že sú 

ľahko stráviteľné (39 %), že obsahujú málo tuku 

(23 %) a pätina našincov ich má v obľube preto, 

že sú ľahké a rýchle na prípravu. Kvôli pozitívnemu 

vplyvu na zdravie jedia ryby najčastejšie Fíni 

(90 %). Švédi (až 86 %) zasa uprednostňujú ryby 

hlavne pre ich chuť. Pre nízky obsah tuku holduje 

rybám najviac Talianov (39 %). Spomedzi celej 

európskej 28-čky uvádzalo najviac Slovákov 

(39 %) ako dôvod ich ľahkú stráviteľnosť.

Naopak, najčastejšie sa vyskytujúca príčina 

nekonzumovania rýb je ich chuť, vôňa a vzhľad, 

čo uviedlo až 70 % spomedzi Slovákov, ktorí 

ryby nejedia. To je podstatne viac ako európsky 

priemer. Približne štvrtina slovenskej populácie 

ako dôvod nekonzumovania rýb uviedla to, 

že nie je vôbec zvyknutá ich jesť. A pre pätinu 

našincov (ktorí ryby nejedia) je príliš vysoká 

cena rýb a podobných produktov dôvodom, 

ktorý ich odrádza od ich kúpy. Medzi ďalšie 

dôvody, pre ktoré si rybu na tanier nedáme, patrí 

vegetariánstvo a vegánstvo, zdravotné problémy, 

či alergie. A mnohých od jedenia rýb odrádza aj 

strach z kostí.

Ø PREČO RYBY KUPUJEME A JEME?

EÚ 28 SR

sú zdravé 74 78

dobre chutia 58 50

ľahko stráviteľné 19 39

obsahujú málo tuku 30 23

sú rýchle na prípravu 15 19

sú ľahké na prípravu 17 19

Zdroj: Poštová banka podľa Eurobarometer 450, Pozn.: Respondenti mohli uviesť maximálne 3 odpovede
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VÍNO S CHARAKTEROM 
Z ČACHTICKÝCH CHOTÁROV

Čachtice sú dobre známe najmä svojim hradom a ešte viac krvavým 

príbehom grófky Alžbety Báthory. Patrí im však aj významné miesto na mape 

slovenského vinohradníctva  a vinárstva.

Tu na severných výbežkoch Malých Karpát 

sú prírodné podmienky a pôdne podložie, 

ktoré je veľmi blízke slávnej francúzskej 

vnohradníckej oblasti Bordeaux. Vo 

vinohradoch medzi obcami Častkovce 

a Čachtice sa preto mimoriadne darí 

burgundským odrodám ako Rulandské 

šedé a Rulandské modré / Pinot Noir/, ale 

aj ďalším. Vedeli o tom už Rimania, keď 

pred dvomi tisícročiami mali svoju osadu 

a tábor Laugaricio neďaleko, na území 

dnešného Trenčína. Na túto pozoruhodnú 

históriu dnes môžu nadviazať vinohradníci 

a vinári z Čachtíc.

 

Čachtice už dlhšie dobre poznajú odborníci 

a milovníci vína najmä cez produkty 

z tunajšieho hrozna od najoceňovanejšieho 

slovenského vinárstva Mrva & Stanko. 

Najmä Rulandské šedé z ročníka 2006 sa 

stalo priam ikonické. O rok neskôr získalo 

zlato na AWC Vienna a Concours Mondial 

de Bruxelles, stalo sa viacnásobným 

šampiónom. Aj ďalšie ročníky Rulandského 

šedého z čachtického hrozna od 

trnavských majstrov vinárov sa chvália 

medailovou žatvou. A nejde iba o túto 

odrodu, ale aj napríklad Chardonnay, 

Sauvignon, Tramín červený alebo Pinot 

Noir.

 

Pri takýchto podmienkach a možnostiach 

je celkom logické, že sa v Čachticiach 

rozhodli aj pre vlastnú výrobu vína. 

Vinárstvo Čachtické chotáre je súčasťou 

tunajšieho poľnohospodárskeho družstva. 

PD Čachtice patrí medzi popredné 

v regióne aj na Slovensku, rozvíja rastlinnú 

i živočíšnu výrobu aj ovocinárstvo, ktoré 

tu má veľkú tradíciu. Hospodári na 

približne dvoch tisícoch hektárov, z nich 

vinohrady zaberajú 42 hektárov. Predseda 

PD Čachtice Jozef Čarada aj ekonóm 

František Kadlček zdôrazňujú, že je to pre 

nich priorita a vinárstvo považujú za svoj 

najperspektívnejší segment.

 

V roku 2006 nafľaškovali prvé vlastné víno, 

nasledovala rekonštrukcia vinohradov 

a kompletná inovácia výrobných 

a skladovacích kapacít a investície do 

moderných technológií. Za tento krátky 

čas prívlastkové vína z Čachtíc už 

dokázali získať viacero ocenení nielen 

na slovenskej pôde, ale aj napríklad na 

svetovej súťaži AWC Vienna. Nemalú 

zásluhu na tom má nepochybne Ján 

Kolník, hlavný vinohradník a pivničný 

majster, ktorý je Čachticiam verný od roku 

1990, keď skončil strednú vinohradnícku 

školu v Modre.R
ed

, F
o

to
: 
P

D
 Č

ac
ht

ic
e



39

PRODUCT

 Vína z Čachtíc, najmä Rulandské modré, 

si podmanili aj cisársky dvor Márie Terézie. 

Dnes si ich každý môže vychutnať počas 

degustácií v pekných priestoroch priamo 

nad historickými pivnicami. Exkluzívne 

degustácie sú spojené s prehliadkou 

neďalekých podzemných priestorov, ktoré 

vznikli zo starých pivníc. V podnikovej 

predajni možno za zvýhodnené ceny 

nakúpiť produkciu Čachtických chotárov. 

A pre firmy a inštitúcie je možnosť 

objednať si atraktívne a lahodné vianočné 

aj príležitostné darčeky pre klientov 

a partnerov.

 

Do Čachtíc sa oplatí prísť kvôli 

zaujímavým historickým 

pamiatkam a vínu, ktoré 

má nezameniteľný 

charakter a je 

spojené 

s jedinečnými príbehmi. 

A ktoré si jednoznačne zaslúži, aby sme 

víno z Čachtických chotárov stretli čoraz 

častejšie aj na ďalších miestach.

Minulý rok priniesol nový dizajn a celkovú 

identitu vinárstva Čachtické chotáre. Na 

etiketách tunajších vín nájdeme štylizované 

tri dračie 

pazúre, čo 

vychádza z erbu rodu Báthory. 

Mladučká, pätnásťročná Alžbeta, neskôr 

známa ako krvavá grófka, sa v roku 1575 

vydala za Františka Nádašdyho, chýrneho 

bojovníka proti Turkom. V Čachticach 

väčšinou žila v reprezentatívnom kaštieli 

rodu Nádašdy, z ktorého sa vo veľmi 

dobrom stave zachovali viac než štyristo 

rokov staré vínne pivnice.

 

V nich sa vyrábajú a dozrievajú vína 

s jedinečným charakterom. 

Pod značkou Bathory sú 

to limitované edície 

prívlastkých vín 

viacerých 

odrôd. 

A už niekoľko rokov v päťstolitrových 

sudoch z francúzskych dubov dozrievajú 

exkluzivity – Rulandské šedé Premium Oak, 

Dunaj Premium Oak a Merčach Premium 

Oak. Špičkový je tiež slamový Rizling 

rínsky.

mi. 

A kkktororé si jeedne noznačne zaslúži, aby

íí ČČ hhtických chotárov stretli čo

ďalších miestach.

js js js js js j dediediediedinečnečnečnečnýmnými príbeh

AA kkt é i jjj dd č lúži b

častejšie aj na ď

pazúre, čo

AA uAA uA uA uA uA uA uuž nžž nž nž nž nž nž nž ni ki ki kiekiekekiekiekekekoľkoľkoľkoľkoľkoľkoľkkoo ro ro ro ro rokookookookookov vv vv vv vvv päpäpäpäpäťťstťstťsťstoliolioliolitrotrotrotro ývých 

sudoch z francúzskych dubov dozrievajú

vívínvínvínvíno zo zo zo z ČČaČČachtick

častejšie aj na ď
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Tohtoročný slovenský výber Chivas Venture

Odborná porota

Značku Chivas Regal poznajú všetci 

milovníci dobrej whisky a ušľachtilých 

nápojov. Bratia Chivasovci nám  však 

zanechali ešte omnoho viac. 

PEKNÝ ODKAZ 
BRATOV CHIVASOVCOV

Začiatkom devätnásteho storočia John a James 

Chivasovci po trojdennej cesty pešo dorazili 

z odľahlej škótskej farmy do Aberdeenu. Zakrátko tu 

založili fi rmu Chivas Brothers, obchod s lahôdkami. 

A ako by to bolo v Škótsku bez whisky? V pivnici 

pod obchodom založili tradíciu zrenia whisky. Keď 

klienti žiadali jemnejšiu a bohatšiu chuť, začali 

jednotlivé druhy zrelej škótskej whisky miešať a stali 

sa priekopníkmi v umení miešania whisky. Ich meno 

a škótska boli také skvelé, že v roku 1843 sa stali 

dodavateľmi na dvor kráľovnej Viktórie.

 

Plody svojich úspechov si však nenechávali pre 

seba. Stali sa známymi fi lantropmi, pomáhali 

miestnej nemocnici, kostolu a ďalším, čo to najvac 

potrebovali. Dnes by sme to nazvali spoločenskou 

zodpovednosťou. A tento pekný odkaz je prítomný 

aj v súčasnosti.

 

Spoločnosť Pernod Ricard, výhradným distribútor 

značky Chivas Regal, už štyri roky stojí za 

celosvetovou súťažou pre podnikateľov Chivas 

Venture. V nej sa môžu podnikatelia, pre ktorých 

je podnikanie nástrojom na zlepšenie života, 

uchádzať o milión dolárov na podporu svojho 

biznisového zámeru s vysokou mierou spoločenskej 

zodpovednosti.

 

Táto súťaž, ktorej cieľom je vyhľadávať a podporovať 

najsľubnejších sociálnych podnikateľov, je teraz po 

druhý rok na Slovensku. Vlani sa do nej prihlásilo 

päťdesiat projektov, teraz už 65. A ako pri nedávnej 

prezentácii desiatich najlepších konštatovala 

odborná porota, zvýšil sa nielen počet, ale 

jednoznačne tiež kvalita prihlásených projektov.

 

Každý, čo sa dostal do tohto fi nálového kola, by 

si zaslúžil väčší priestor a viacerým sa budeme 

v našom časopise podrobnejšie venovať. Teraz 

aspoň telegrafi cky. Projekt Visual Reading predstavil 

spôsob, ako účinnejšie a rýchlejšie naučiť čítať 

autistické deti. Virtual Medicine pomôže študentom 

medicíny prostredníctvom virtuálnej reality lepšie 

spoznať ľudské telo. Priam geniálne jedoduchý 

nápad Life Button jedným tlačidlom v aute vyvolá vo 

vážnej situácii svetelný aj zvukový signál SOS.

Projekt HendiKup prezentovali mladá dáma 

a mladý muž na invalidných vozíkoch. Ide 

o unikátny eshop jedinečných výrobkov 

ľudí so zdravotným alebo iným postihnutím. 

Adoptuj úľ má zastaviť úbytok včiel, ktoré 

nielen dávajú med, ale sú nenahraditeľné 

pre prírodu a životné prostredie. P. E.S je 

skratkou pre osobný prístroj, ktorý za 

pomoci vetra a slnka dokáže vyrábať 

elektrinu – a tú nemá napríklad 600 milionov 

obyvateľov Afriky. Ďalší projekt prichádza 

s výrobou ekologickej zubnej kefky 

z odpadového dreva…

 

Množstvo dobrých a osožných nápadov, 

začiatkom decembra sa dozvieme, kto zo 

Slovenska postupuje do celosvetového 

fi nále. Spoločnosť Pernod Ricard takto 

prostredníctvam súťaže Chivas Venture 

najlepším spôsobom prenáša odkaz bratov 

Chivasovcov do súčasnosti.
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Na Slovensku vieme vytvoriť a vyrobiť krásne knihy, kalendáre, katalógy 

a ďalšie výsledky práce a kreativity ľudí z tlačiarenského priemyslu. 

Obdivujeme ich nielen doma, ale dokážu sa presadiť aj vo svete. To najlepšie 

už v 24. ročníku súťaže Zlatá pečať nedávno oceňoval Zväz polygrafi e na 

Slovensku.

ZLATÁ PEČAŤ PRE POLYGRAFOV

V kategórii kniha si dve ocenenia odniesla 

tlačiareň s veľkú tradíciou Neografia, a.s. 

Martin, jednak za reprezentatívne vydanie 

diela Wundervolle Erde – Die Welt, in der 

wir leben a za excelentné spracovanie 

kolekcie šiestich kníh s poťahom z plátna 

alebo imitácie plátna. Uznávaní špecialisti 

na knižnú produkciu, tlačiareň TBB, 

a.s. Banská Bystrica má tiež dve Zlaté 

pečate – za excelentné spracovanie 

knihy New York a kolekciu štyroch kníh. 

Mladý dizajnér Richard Guzman, kreatívna 

agentúra Richie, získal ocenenie za 

excelentné spracovanie architektúry knihy 

Michal Pollág a žilinská spoločnosť ALL 

MEDIA, s.r.o. za knihu Stratená Žilina 1.

 

V kategórii časopisy má Zlatú pečať 2017 

Neografia, a.s. Martin za súbor časopisov 

vydavateľstva MEDIAGE. Dve ocenenia 

si odnáša naša najväčšia polygrafická 

firma Slovenská Grafia, a.s. Bratislava – 

za súbor mesačníkov Madam Eva 

a súbor časopisov pre deti v slovenskom 

a anglickom jazyku. V kategórii noviny 

tlačiareň spoločnosti Petit Press, a.s. 

Bratislava za kolekciu periodík, tlačených 

na vylepšenom novinovom papieri.

V kategórii katalógy sa presadila tlačiareň 

COFIN, a.s. Ľubotice, dobre známa svojou 

kreativitou a tiež Slovenská Grafia, a.s. 

Bratislava. Najkrajšie kalendáre predstavili 

Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o., 

TBB, a.s. Banská Bystrica a Neografia, 

a.s. Martin. V kategórii ostatné tlačoviny 

uspeli TBB, a.s. Banská Bystrica za 

knihu Hiroshige a tlačiareň KASICO, a.s. 

Bratislava za sadu tlačovín k vydanej 

známke.

M
ilo

š 
N

em
eč

ek

Z práce hodnotiteľskej komisie

Napokon Zlaté pečate 2017 za netradičné 

polygrafcké spracovanie si odnášajú 

COFIN, a.s. Ľubotice za vzdelávacie 

a propagačné výrobky s vesmírnou 

tematikou, KASICO, a.s. Bratislava za 

katalóg Fatima, Neografia, a.s. Martin 

za súbor kníh s rôznym netradičným 

spracovaním a tiež tlačiareň Chemosvit 

Fólie, a.s. zo Svitu za Primo obaly na 

kávu.

 

Všetky tieto ocenenia a celý 24. ročník 

Zlatej pečate opäť potvrdili vysokú úroveň 

a majstrovstvo slovenskej polygrafi e. 

Napríklad martinská Neografi a exportuje 

približne 96 percent svojej knižnej produkcie 

do 15 krajín Európy a ak vezmeme do úvahy 

celú produkciu Neografi e, na export smeruje 

vyše 72 percent z nej. Spolupracuje s veľkými 

medzinárodnými fi rmami, ich požiadavky na 

reklamné tlače, obaly a prezentáciu sú často 

veľmi špecifi cké a náročné. To sa týka tiež 

kníh a časopisov. 

  

Slovenská Grafi a má iné produktové portfólio, 

podiel letákovej a katalógovej produkcie 

je takmer trojštvrtinový,  časopiseckej 

cez štvrtinu. Aj odtiaľto takmer dve tretiny 

produkcie smeruje na export, do nemálo 

náročného a konkurenčného prostredia 

stredoeurópskych susedov. Kvalita je však 

základným zákonom, či pre domáceho alebo 

zahraničného klienta – a to platí pre všetky 

naše špičkové polygrafi cké spoločnosti.
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V tretej časti pokračujeme 

v predstavovaní jednotlivých víťazných 

exponátov, ktoré uspeli v súťaži Obal 

roku. V minulom čísle sme sa zamerali 

na sekciou automotive, kde bolo 

hneď niekoľko inovatívnych riešení. 

Presúvame sa do sektoru retailu 

a začneme aktuálne – darčekovými 

obalmi, nápojmi a kozmetikou.

VIEME, KTO ZÍSKAL CENY 
OBAL ROKU A SAVE FOOD 

KATEGÓRIA:
DARČEKOVÉ OBALY

DARČEKOVÉ BETÓNOVÉ 
KRABIČKY PRE KOLEKCIU 
ŠPERKOV
(prihlasovateľ: Gravelli s.r.o.)

Betónové krabičky slúžia ako originálne 

balenie pre kolekciu šperkov určenú 

predovšetkým pre architektov a vyznávačov 

moderného dizajnu. Dizajn obalu je 

minimalistický. Odráža filozofiu značky 

Gravelli, ktorá si zakladá na jednoduchosti 

formy a sofistikovanom výrobným riešenie. 

Obe polovice škatuľky držia spolu vďaka 

použitým magnetom na vnútorných 

stranách. Škatuľky sú ručne vyrábané a to 

z rovnakého materiálu ako šperk samotný. 

Logo Gravelli je tvorené vlisom v spodnej 

časti krabičky. Set obsahuje 4 rôzne 

veľkosti krabičiek podľa veľkosti šperku.

KATEGÓRIA: NÁPOJE

BECHEROVKA ORIGINÁL 
LIMITOVANÁ EDÍCIA
(prihlasovateľ: Fiala & Šebek Visual 

Communications a.s.)

Zberateľskú limitovanú edíciu pre tradičných 

zákazníkov značky a zameranú na mystický 

príbeh miešania bylín tvorí set štyroch 

etikiet. Použité technológie pomáhajú 

vtiahnuť spotrebiteľa do príbehu a časť 

skrytého tajomstva odhaliť až neskôr, 

doma pri konzumácii. Pre Becherovku 

je novátorská a unikátna kombinácia 

tlačových technológií. Oproti štandardnej 

alukett etikete je použitá autentická 

tradičná a ekologickejšia papierová 

v kombinácii s tlačou vrátane dvoch 

priamych farieb, s dvoma rôznofarebnými 

horúcimi razbami pre dosiahnutie prémiové 

hodnoty a špeciálnou, „neviditeľnou“ 

termochromatickou farbou, ktorá sa 

zviditeľní až po vychladení.

FERDINAND - DARČEKOVÝ 
MULTIPACK
(prihlasovateľ:

THIMM - THE HIGHPACK GROUP)

O obale sme písali v čísle august -september 

2017

FROMIN DOJČENSKÁ
VODA 1,0 L
(prihlasovateľ: Aquacompany Alemania a.s.)

Fľaša „FROMIN dojčenská voda“ bola 

vytvorená ako jednoduchá 

fľaša pre každodenné 

praktické použitie. Popri 

bezpečnej a pohodlnej 

manipulácii a skladovaní je 

jej poslaním osloviť ľudské 

podvedomie, v ktorom 

je uložený základný tvar 

tejto fľaše známy mnohým 

ľudským generáciám. 

Tvarovou dominantou 

fľaše je hmatník, úchopový 

priestor hlboko zapustený 

do valcového tela fľaše 

z dvoch strán, embosovaný 

elegantne prehnutým logom FROMIN. 

Fľaša je vyrobená zo svetlo modrého PET 

materiálu, ktorý zvyšuje pocit priezračnej 

čistoty vody. Originálne priehľadný uzáver 

plasticky ozdobený logom FROMIN 

umožňuje tajomný pohľad do vodnej hlbiny 

fľaše.

AMBRÓZIA - FĽAŠA NA 
MEDOVÝ APERITÍV
(prihlasovateľ: Ing. Peter Kudláč, APIMED)

Produkt Ambrózia vychádza zo starovekého 

Grécka, kde sa pod týmto názvom 

označoval opojný nápoj symbolizujúci 

nesmrteľnosť bohov slávneho Olympu. 

Názov Ambrózia je nositeľom značky prvého 

aperitívneho nápoja vyrobeného z medu. 

Jeho sila opäť ožila v aperitívnom nápoji, 

v ktorom sa excelentne dopĺňa chuť medu 

s dômyselne 

vybranými 

bylinami, korením 

a citrusmi. 

Dizajn fľaše 

a etikety pôsobí 

jednoducho, 

ale zároveň 

monumentálne. 

Spoločným 

znakom všetkých 

troch druhov 

ambrózie 

je veniec 

symbolizujúci 

víťazstvo. Je 

výsledkom 

snaženia včiel 

a samotných 

tvorcov nápoja, pričom „medová kvapka“ 

predstavuje názov produktu. Jednotlivé 

druhy sú farebne odlíšené a zušľachtené 

tlačiarenskými technológiami, zlatou 

a reliéfnou razbou, ktoré zjemnili celkový 

dojem a pridali akcent na symboly.

VIACVRSTVOVÁ PET FĽAŠA 
S KYSLÍKOVOU BARIÉROU
(prihlasovateľ: Plastipak Slovakia)

Obal sme podrobne predstavili v čísle 

august -september 2017 avšak bez 

fotografie. Zopakujme len, že slovenská 

spoločnosť u.Beverages a.s. uviedla na R
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stredoeurópsky trh nový rad vín v týchto 

fľašiach s objemom 750 ml a 375 ml 

s cieľom využiť e -shop ako hlavný 

distribučný kanál nových balení.

PIVOVAR KÁCOV - HUBERTUS 
- VÝČAPNÉ PIVO - 0,5 L
(prihlasovateľ: OTK GROUP, a.s.)

Set grafických etikiet (wet glue) z bieleho 

papiera MATISSET Linen s plošnou 

hmotnosťou 80 g / m2 na 5 druhov pív, 

bol navrhnutý tak, aby sa nové etikety líšili 

od pôvodných a korešpondovali s novým 

dizajnom hnedých retro fliaš. Etikety sú 

tlačené archovým offsetom s použitím farieb 

CMYK a priamych Pantone farieb (zlatá 

a strieborná), ktoré evokujú jedinečnosť 

a exkluzivitu. Každý druh piva má korunkový 

uzáver v odlišnej farbe. Spotrebiteľské 

balenie, zahŕňajúce etikety, fľaše, korunky 

a pivo tvoria dobre vyladený celok.

KATEGÓRIA: KOZMETIKA

RECONVEL KOLEKCIA OBALOV 
(DRIFT, S.R.O.)
(prihlasovateľ: TOP TLAČ obaly s.r.o.)

Klient požadoval návrh ucelenej kolekcie 

kartónového obalu na výživové doplnky 

a kozmetiku s vopred stanovenými aspektmi 

na dizajn i vonkajší obal. Produktový rad 

obsahuje 4 veľkosti obalov s fixačnou 

vložkou, ktoré sú vyvinuté pre konkrétny 

výrobok a príbalové letáky v zhodnom 

dizajne. Každý obal je zaujímavo riešený 

z jedného dielu a je strojovo lepiteľný. 

Vzhľad krabičky bol pri návrhu ozvláštnený 

tým, že produkty sú prekryté zaoblenú 

klopou, ktorá zapadá do menšej klopy. 

Kombinácia povrchových úprav dosahuje 

mimoriadny kontrast nielen na pohľad, 

ale aj na dotyk, čo zákazník považuje 

za vyšší level prezentovania výrobku 

prostredníctvom obalu. Použitý materiál: 

hladká skladačková lepenka TopWhite 

(GC1, 295g / m2). Technológia: potlač 

ofsetom s technológiou studenej razby 

Prindor, obojstranné kombinované lakovanie 

soft touch / lesk, kombinovaná reliéfna 

razba emboss / deboss.

KATEGÓRIA: FARMACEUTICKÉ 
PRODUKTY

PRIMEROS CONDOMS
(Prihlasovateľ: Primeros Prague)

Deväť redizajnovaných obalov Primeros 

sa vyznačuje minimalizmom a jednotnými 

grafickými symbolmi. Charakter každého 

druhu podporí rozdielna farebnosť 

a špecifická textúra. Obal napríklad svieti 

v tme, vďaka perforácii ho možno otvoriť len 

jednou rukou, na zadnej strane je u väčších 

balení stieracia súťaž. Ďalšie prekvapenie 

čaká po otvorení balíčka - vnútri nájde 

používateľ anglický slogan prepojený so 

symbolom špecifickým vždy pre jednotlivý 

druh. Dizajnéri Korous a Chaber stavili na 

jednoduchosť, čistý dizajn a vybavili obaly 

luxusnými detailmi: embosing, parciálne 

lakovanie, hot stamp, inverzná razba fóliou.

KATEGÓRIA: OSTATNÉ

AGROLA - ZASIELATEĽSKÝ 
OBAL DO LABORATÓRIA
(prihlasovateľ: THIMM - THE HIGHPACK 

GROUP)

Tento viacdielny obal umožňuje bezpečné 

zasielanie chladených vzoriek vody 

na laboratórne testovanie. Spotrebiteľ 

dostane obal, ktorý otvorí odtrhnutím 

zipsovej perforácie. Vnútri nájde ďalší 

obal s dômyselnou fixáciou, ktorého 

vnútorná vrstva je zo špeciálneho materiálu 

Paratherm, ktorý je odolný voči vode. Do 

tohto obalu je možné bezpečne vložiť 

fľaštičku s vodou zasielanú na rozbor a dve 

fľaše so zamrznutou vodou, ktoré slúžia ako 

chladenie, pretože teplota vlastnej vzorky 

vody nesmie počas 24 hodín presiahnuť 5 

° C. Naplnený parathermový obal sa vsunie 

späť do vonkajšieho dielu, ktorý je na klope 

vybavený obojstrannou lepiacou páskou. 

Odosielateľ strhne ochrannú fóliu a obal 

jednoducho opäť zalepí a odošle. Tepelnú 

izoláciu umocňuje aj premyslené navrstvenie 

materiálu. Toto riešenie rozširuje internetový 

obchod o ďalšiu službu - testovanie pitnej 

vody.

RETRO BALENIE PRO 
PASTELKY KOH -I-NOOR 
POLYCOLOR
(prihlasovateľ: Achilles CZ s.r.o.)

Riešenie sme predstavili v prvej časti 

seriálu, v čísle august -september 2017.
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PUBLICATIONS „MAREC – MESIAC KNIHY“

Stanley Milgram

POSLUŠNOST VŮČI AUTORITĚ - 
EXPERIMENT, KTERÝ ZPOCHYBNIL 
LIDSKOU PŘIROZENOST

Je človek vo svojej podstate dobrý alebo zlý? Rozhodne sa v 

súlade so svojou morálkou aj v záťažovej situácii? V 60.tych 

rokoch vykonal Milgram sériu experimentov, ktoré zmenili 

spôsob, akým vnímame morálku a slobodnú vôľu. O ich 

význame svedčí i mnoho nadväzujúcich výskumných štúdií, 

textov, replikácií experimentu. Aj preto je potrebné sa k zdroju, 

analýze a dovozeným poznatkom vracať.

Mitch Albom  

STRÁŽCA ČASU

Spisovateľ Mitch Albom, ktorého knihy Utorky 

s Morriem a Nestrácajte vieru inšpirovali milióny 

čitateľov na celom svete, nám predstavuje svoj román, 

v ktorom popúšťa uzdu predstavivosti ako nikdy 

predtým. Strážca času je podmanivý poučný príbeh o 

prvom mužovi na Zemi, ktorý odmeriaval čas. Čitateľa 

podnieti k prehodnoteniu svojho chápania času a 

donúti k zamysleniu sa nad tým, ako trávi svoj čas a 

ako je čas vzácny.

Richard Dawkins   

NEJVĚTŠÍ SHOW POD SLUNCEM 
(DŮKAZY EVOLUCE)

Biologická evolúcia prebiehala miliardy rokov a 

viedla k vzniku toľkých životných foriem, že si 

zaslúži označenie najväčšia šou na Zemi. Kniha 

známeho britského popularizátora vedy ukáže 

fungovanie evolúcie z mnohých pohľadov, od 

paleontologického záznamu cez molekulárnu 

genetiku a vývoj embrya až po domestifi káciu 

zvierat aj to, ako sa história života premietla do 

geografi ckého rozšírenia súčasných druhov.

L. DeLong, P. McNaughtonová, S. Olsen, 

D. Sutton, A. Tetlow, D. Wade

DESIGNA - TECHNICKÁ TAJEMSTVÍ 
TRADIČNÍHO VIZUÁLNÍHO UMĚNÍ

Zahĺbili ste sa niekedy nad symetriami, ktoré 

záhadným spôsobom informujú váš cit, čo je 

správne? Nie sú tu náhodou nejaké prírodou 

skrývané zlaté pravidlá, ktoré sa mnohým 

tradičným umeniam podarilo odhaliť? Designa je 

kniha po okraj zaplnená informáciami a úžasnými 

ilustráciami od desiatok majstrov výtvarného 

umenia.

PORTÁL, S.R.O.
Klapkova 2, 182 00 Praha 8, Tel.: +420 283 028 111, www.portal.cz 

NAKLADATELSTVÍ DOKOŘÁN, S.R.O. + ARGO
Holečkova 9, 150 00 Praha 5, Tel.: +0420 257 320 803

ALBATROS MEDIA SLOVAKIA, S.R.O. - XYZ
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, Tel.: +421 (0) 244 452 048, 

www.albatrosmedia.sk

VYDAVATEĽSTVO TATRAN
Klariská 329/16, 811 03 Bratislava, Tel.: +421 02 544 358 49

www.slovtatran.sk

Lev Semjonovič Vygotskij 

PSYCHOLOGIE MYŠLENÍ A ŘEČI

Aj dnes je ruský psychológ jedným z najvýznamnejších autorov 

ovplyvňujúcich vývojovú, sociálnu a kultúrnu psychológiu aj 

pedagogiku na celom svete. Výbor z jeho diela s poznámkami 

zoznamuje čitateľa s najdôležitejšími textami jeho základnej 

práce Myslenie a reč. Čitateľ si urobí predstavu o koreňoch 

súčasných sociokognitivních teórií, sociálneho konštruktivizmu 

a ďalších smerov, ktoré L. S. Vygotskij inšpiroval. 

Jodie Archer, Matthew L. Jockers  

ŠIFRA MISTRA BESTSELLERU

Premýšľali ste niekedy nad tým, čo priviedlo stovky 

tisíc čitateľov po celom svete ku knižným hitom ako 

Dievča vo vlaku? Čo keby existoval algoritmus, ktorý 

by vedel predpovedať, z ktorých románov sa stanú 

#1 knižného trhu? Autori spracovali dáta z viac než 

20 000 románov vydaných za posledných 50 rokov 

a prišli s odvážnym tvrdením - až s 97% istotou je 

možné vopred určiť, či má rukopis bestsellerový 

potenciál! 

Cena: 21,10 €

Cena: 11,50 €

Cena: 23,45 € Cena: 23,45 €

Cena: 11,70 €

Cena: 11,99 €
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Štyri prínosy IN STORE Slovakia:
» Odbornosť – Analýzy a prieskumy. Predikcie smerovania trhov, 

spotrebiteľského správania a charakteru ľudských zdrojov. Nové trendy, 

inovácie produktov a služieb. Inovatívne spôsoby využitia postupov 

v marketingu a manažmente.

» Dôveryhodnosť – Starostlivo vybrané témy s dôrazom na aktuálnosť 

a objektivitu.

» Nadčasovosť – Prezentácia odborných a praktických informácií 

v súvislostiach. Výstižne, pútavo a prehľadne.

» Direct mail – Informácie sa dostávajú do rúk tým pravým – adresne 

vybranej cieľovej skupine v náklade 9 000 kusov.

DODÁVATEĽSKÝ REŤAZEC 
V PRAXI A SÚVISLOSTIACH

ČASOPIS A PORTÁL, KTORÉ VÁS 
SPÁJAJÚ UŽ 15 ROKOV. 

VYDAVATEĽ ČASOPISU IN STORE SLOVAKIA | NAUTILUS DJ, S.R.O. | WWW.NAUTILUSDJ.SK

Azalková 4, 821 01 Bratislava | Poštová adresa: P.O.Box 50, 820 07 Bratislava 27

www.instoreslovakia.sk

ČÍSLO 7, ROČ. 15. 
OKTÓBER 2017

www.instoreslovakia.sk

ČÍSLO 3, ROČNÍK 11.

www.instoresl
ovakia.sk
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