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Počas veľtrhu EuroCIS bolo prestavených množstvo 

riešení automatizácie čítania - či skôr stále presnejšieho 

odhadovania - zákazníckych emócií a správania. Súdobé 

systémy dokážu už pomerne presne trafi ť vek a pohlavie 

zákazníka, ktorý vstupuje do prevádzky. Ďalšie na solídnej 

úrovni identifi kujú či sa človek usmieva alebo mračí. 

Napriek high-tech zariadeniam a spracovaniu big data 

to bude stále ešte personál, ktorý dokáže zákazníka 

pozdraviť, navigovať, ukázať tovar, pomôcť pri balení 

a s úsmevom po zaplatení vyprevadiť. Domnievam sa, 

že porozumenie neverbálnej komunikácii je kľúčová 

výbava personálu retailu aj do budúcnosti plnej umelej 

inteligencie, strojového učenia a robotov.

Ing. Juraj Púchlo
šéfredaktor IN STORE Slovakia

Tip šéfredaktora
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Srdečne blahoželáme!

Predplatné objednávajte na adrese 

ciernikova@instoreslovakia.sk, päť čísel za cenu 

17 € (bez DPH), desať čísel za 34 € (bez DPH).
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Európania zaplatili v minulom roku za 

potraviny a drogistický tovar o 3,1 % viac ako 

v roku 2017. Nárast tržieb je vo veľkej miere 

ťahaný predovšetkým zvýšením cenovej 

hladiny o 2,6 %, pretože objemovo sa rast 

pretavil len do mierneho medziročného rastu 

o pol percenta. Vyplýva to z najnovšieho 

reportu kontinuálnej štúdie Nielsen Growth 

Reporter, ktorá porovnáva dynamiku 

európskeho maloobchodného trhu FMCG.

Od januára pribudlo na portáli mojadm.sk 

doručenie objednaného tovaru do vybranej 

predajne dm. V procese objednávky si tak 

každý zákazník môže vybrať okrem klasického 

doručenia kuriérom aj ktorúkoľvek preferovanú 

predajňu dm ako miesto osobného odberu so 

štandardným dodaním do dvoch pracovných 

dní, bez ohľadu na hodnotu objednávky.

Slovenské spoločnosti združené v Zväze 

obchodu (ZO) SR, Slovenskej aliancii 

moderného obchodu (SAMO), Slovenskom 

združení pre značkové výrobky (SZZV) 

a v Slovenskom združení výrobcov piva 

a sladu (SZVPS) vyzývajú poslancov Národnej 

rady (NR) SR, aby prijali pripomienky 

prezidenta SR k vetovanému zákonu 

o neprimeraných podmienkach v obchode 

s potravinami. Zákon v schválenej podobe 

podľa nich ohrozí dodávateľov, ktorých by 

mal chrániť.

Kaufl and koncom marca otvoril modernizovanú 

prevádzku v Trnave na ploche 3510 m2. Nový 

dizajn predstavuje priestor, ktorý priamo reaguje 

na potreby zákazníkov a ponúka väčší komfort 

pri nakupovaní.

V systéme duálneho vzdelávania si šesť 

členov Slovenskej aliancie moderného 

obchodu, konkrétne Billa, dm drogerie markt, 

Kaufl and, Lidl, Metro a Tesco v súčasnosti 

vychováva 216 žiakov, ktorí sa v budúcnosti 

môžu stať plnohodnotnými zamestnancami 

reťazcov.

Mountfi eld otvoril novú predajňu v areáli OC 

Laugaricio v Trenčíne. Nahradil tak pôvodnú 

predajňu v centre mesta. Mountfi eld prevádzkuje 

celkom 18 predajní na Slovensku a 56 v Českej 

republike.

Rohlik.cz spoločne s autorom kuchárskych 

bestsellerov R. Vaňkom uviedli nákup 

potravín s názvom Rohlík Chef. Stačí si zvoliť 

recept a potrebné ingrediencie automaticky 

pribudnú do košíka.

FLASH NEWS
V TESCU VLANI ZÁKAZNÍCI 
NAKÚPILI AŽ 700 MILIÓNOV 
SLOVENSKÝCH POTRAVÍN

„Vlani naši zákazníci nakúpili slovenské 

potraviny v celkovom objeme 400 miliónov 

eur, čo predstavuje približne 700 miliónov 

kusov potravín,“ uvádza Peter Piešťanský, 

manažér nákupného oddelenia spoločnosti 

Tesco, a dodáva: „Slovenských dodávateľov 

podporujeme dlhodobo, mnohí sú súčasťou 

našich vlastných značiek, vďaka čomu sa mnohí 

dostali na trhy aj v okolitých krajinách, rozšírili 

výrobu, zvýšili obraty či uviedli na trh nové 

výrobky. Napríklad až 100 % vajec predávaných 

v Tesco v SR pochádza zo slovenských chovov 

a 80 % z celkového sortimentu mliečnych 

výrobkov je tiež zo Slovenska.“

Zdroj: Tesco.sk

JARNÉ REALITNÉ FÓRUM BUDE 
UŽ 16. APRÍLA

Tradičné podujatie Realitné fórum, pokračuje 

druhým ročníkom. Deň plný odborných 

príspevkov, diskusných panelov, kuloárnych 

debát a networkingu bude už 16. apríla 2019. 

Účastníkov v bratislavskom hoteli Austria 

Trend Hotel čaká výdatný program, nakoľko 

odborníci sa budú venovať aktuálnym témam 

v realitnom biznise. Tradičný bude diskusný panel 

s právnymi novinkami, ktorý sa dotkne aj nového 

stavebného zákona. Očakávaný je panel o nových 

nastaveniach výstavby v hlavnom meste a zaujme 

PERSIL S TECHNOLÓGIOU DEEP 
CLEAN

Prací prostriedok Persil prichádza na 

slovenský trh s novou technológiou 

a moderným dizajnom. Nová 

receptúra s účinnou zmesou 

enzýmov a technológiou 

prania do hĺbky vlákien 

Deep Clean si poradí aj 

s najodolnejšími škvrnami 

na oblečení. Deep Clean 

je dostupný vo všetkých 3 

formách: tekutý gél, kapsuly a prací prášok. 

Inovovaný Persil s technológiou Deep 

Clean obsahuje kombináciu účinných 

látok a enzýmov, ktoré odstraňujú 

odolné škvrny. Pri praní preniká 

hlboko do vlákien a rozpúšťa aj 

tie najmenšie čiastočky škvŕn. 

Nový Persil je zároveň jemný 

ku tkaninám a zachováva 

žiarivé farby oblečenia aj po 

niekoľkých praniach.

Zdroj: Henkel.sk

tiež diskusia k developmentu a fi nancovaniu 

nájomného bývania.

Zdroj a prihlášky: Realitne -forum.sk

MAXIMÁLNE POHODLIE A NOVÝ 
DIZAJN

Značka Somat predstavuje novinky 

v rámci svojho najrozšírenejšieho 

radu All in One – multifunkčné 

tablety Somat All in 1 Extra 

a multifunkčný Somat All in 1 gél. 

Výhodou je, že k nim nie je nutné 

pridávať soľ ani leštidlo. Po vzore 

prémiového radu Somat GOLD, 

majú aj tablety Somat All in 1 Extra 

nový, fl exibilný a znovu uzavierateľný 

obal, ktorý je odolný voči vlhkosti. 

Samotné tablety sú navyše obalené 

vo fólii, ktorá sa pri styku s vodou 

rozpustí. Novinka je dostupná vo 

veľkostiach 45, 70 a 85 tabliet. 

Multifunkčný gél je k dispozícii vo 

veľkostiach 70 a 100 umývacích 

dávok. Balenie so 45 tabletami alebo 

gél so 70 umývacími dávkami radu 

Somat All in 1 má MOC 7,99 €.

Zdroj: Somat.sk

no

Foto: HB Reavis

Inovovan

Clean

láto

od
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Podľa informácií denníka The Wall Street 

Journal má v pláne Amazon.com Inc. otvoriť 

kamenné predajne, v ktorých by spoločnosť 

predávala potraviny, kozmetiku a ďalšie 

rôzne tovary. Predajne by sa mali vyskytovať 

len vo veľkých mestách, spomenuté 

sú napríklad Los Angeles, Chicago či 

Washington D.C.

V mestskej štvrti Jahodníky v Martine nebude 

avizovaný Lidl, ale na mieste terajšej predajne 

CBA vyrastie OC Kocka z portfólia slovenskej 

spoločnosti M -Market.

Spoločnosť Nestlé predstavila novú kolekciu 

káv pod značkou Starbucks, ktorá sa bude 

predávať po celom svete. Obsahuje spolu 

24 produktov, od praženej a mletej kávy až 

po prvé kávové kapsule Starbucks určené 

pre kávovary Nespresso i NESCAFÉ Dolce 

Gusto. Ide o prvé výrobky uvedené na trh od 

vytvorenia globálnej kávovej aliancie medzi 

Nestlé a Starbucks v októbri 2018.

Lidl začal ponúkať elektrokolobežku Denver 

SC0-65210 už aj v Českej republike. Prvýkrát 

bola v ponuke reťazca v Nemecku.

V rámci výzvy na vznik tzv. „krátkych 

dodávateľských reťazcov“ udelila štátna 

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) 

koncom roka 2017 dotáciu vo výške viac 

ako 7,3 milióna eur skupine okolo Agrotrade 

Group na nový reťazec Farmfoods.

Podľa portálu Živé.sk v druhom štvrťroku 2018 

plánuje spoločnosť Billa zavedenie testovania 

samoobslužných pokladní na vybraných 

predajniach. Nasadenie týchto pokladní 

avizovala aj sieť Terno / Kraj.

Výstavba novej autobusovej stanice 

a kancelárskej veže Nivy Tower ide podľa 

plánov. Developer HB Reavis informoval 

počas TK o aktuálnom stave projektu. 

Hrubé stavebné práce by v prípade Stanice 

Nivy mali byť hotové do konca roka.

Predajňu Kraj s poradovým číslom osem 

otvorilo Terno Real Estate na Drieňovej 40 

v Bratislave.

Francúzska vláda chce zaviesť digitálnu 

daň vo výške 3 %, ktorou by sa zdaňovali 

príjmy približne 30 veľkých fi riem, väčšinou 

z USA, dosiahnuté v krajine. Daň sa dotkne 

gigantov typu Google, Amazon alebo 

Facebook.

FLASH NEWS
MARCOVÉ NOVINKY 
V DM DROGERIE MARKT

Portfólio kozmeticky rozširujú Balea 

Professional šampón na vlasy (250 ml, 

1,69 €), Balea Professional balzam na vlasy 

(200 ml, 1,79 €), Balea Pure & Soft tekuté 

mydlo (240 ml, 1,49 €) a Denkmit Fresh 

Sensation 3v1 pracie kapsuly (22 pracích 

dávok, 4,49 €). Do sortimentu potravín 

pribudli dmBio červená repa v octovom 

náleve (340 g, 0,99 €), dmBio cícerové 

lupienky (75 g, 2,19 €), DAS gesunde PLUS 

kapsuly s kurkumínom (30 ks, 7,99 €).

Zdroj: Mojadm.sk

ZLATÝ BAŽANT RADLER 0,0% 
GRAPEFRUIT & ROZMARÍN

Značka vstúpila do nového roka so skutočne 

netradičnou kombináciou grapefruitu a rozmarínu, 

ktorá príjemne prekvapí svojou osviežujúcou 

chuťou a jemným horko -sladkým dozvukom. 

Podobne ako ostatné radlery značky Zlatý Bažant, 

aj táto novinka je vyrobená zo 100% prírodných 

ingrediencií, bez obsahu konzervantov a umelých 

farbív. Navyše je bezgluténová. Jemne horkastá 

chuť, ktorou je grapefruit známy, v spojení 

s aromatickým rozmarínom je tým správnym 

synonymom osvieženia. Obsahuje len 6,4 g cukru 

na 100 ml nápoja, čo je menej ako obsah cukru 

vo väčšine tradičných nealkoholických sýtených 

nápojov. Pordukt je  dostupný v 500 ml balení od 

konca februára. Odporúčaná MOC je 0,95 €.

Zdroj: Heineken.sk

PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY 
HLASOVANIA MASTERCARD 
OBCHODNÍK ROKA 2018

Už šiesty rok môžu zákazníci hlasovať 

v kategórii Mastercard Obchodník roka 

2018 – Cena verejnosti 

a prejaviť tak sympatie 

svojmu najobľúbenejšiemu 

obchodníkovi. „Toto 

ocenenie získa obchodník, 

ktorý v hlasovaní verejnosti 

získa najväčší počet hlasov. 

Začiatkom marca zatiaľ 

vedie reťazec Lidl s 34 425 

hlasmi, na druhom mieste je 

s 24 017 hlasmi dm drogerie 

markt a na treťom mieste 

s 20 824 hlasmi Panta Rhei,“ 

hovorí Martin Dolejš, vedúci 

rozvoja obchodu Mastercard Česká republika 

a Slovensko. Hlasovať môže každý zákazník 

iba raz. Víťazi všetkých kategórií budú vyhlásení 

24. apríla 2019 v rámci galavečera Slovak Retail 

Summitu v Bratislave.

Zdroj: Obchodnik -roka.sk
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FLASH NEWS

ŠŤAVNATÉ NOVINKY DERMACOL

Obľúbený rad Aroma Ritual sa rozširuje o svieži 

gél s vôňou bielej broskyne a na svoje si prídu 

aj deti. Tie sa určite zamilujú do neodolateľnej 

kombinácie marhule a vanilky. Lahodný 

sprchovací gél Aroma Ritual White Peach (250 ml, 

2,29 €) s vôňou bielej broskyne vás naladí na 

tú správnu vlnu. Spolu s prísľubom leta plného 

zábavy sa vracia aj sprchovací gél Aroma Ritual 

Happy Summer (250 ml, 2,29 €) s vôňou marhule 

a vanilky z limitovanej edície v rozkošnom 

pestrofarebnom obale. Gél môžu používať aj deti 

od troch rokov.

Zdroj: Dermacol.sk

Írsky fashion diskont Primark otvorí v roku 

2020 svoj vôbec prvý obchod v Čechách. 

Reťazec už podpísal zmluvu. Prevádzka bude 

v projekte Květinový dům na Václavskom 

námestí.

Podľa portálu Aktuality.sk Firma MäsoP predajne 

nedávno kúpila viacero obchodov s mäsom. 

K nim by mali onedlho pribudnúť aj ďalšie. Majiteľ 

spoločnosti Peter Vražba chce svojimi predajňami 

obsadiť celé západné a stredné Slovensko.

Spoločnosť Energy Studio plánuje v Bytči 

postaviť obchodné centrum s názvom 

Thurzove sady s prenajímateľnou plochou 

1 862 m2. Ďalších 193 m2 majú tvoriť reštaurácie 

a služby.

Portál Reality.eTrend píše, že do Prešova mieri 

Asko. Nemecký reťazec chce svoj obchodný dom 

postaviť v obchodnej zóne Hobby Park Sekčov, 

ktorá vyrastá v susedstve obchodného centra 

Eperia Shopping Mall.

IIHF Ice Hockey World Championship Trophy 

bola predstavená verejnosti na štadióne 

Ondreja Nepelu M. Hossom a P. Eliášom – 

legendami svetového hokeja a ambasádormi 

kampane značky Coca -Cola. Samotná 

hokejová kampaň sa nesie v duchu vtipnej 

hry s hokejovými pravidlami pod názvom 

#cokerulez. Okrem TV spotu, interaktívnych 

Fanzón, aktivácie na miestach predaja 

a špeciálnej hokejovej edície nápojov Coca-

-Cola je súčasťou komunikácie aj digitálna 

kampaň s lokálnymi slovenskými infl uencermi.

Podľa údajov J & T Banky sa zberateľské aktíva 

v minulom roku zhodnotili celkovo o 9 %. Najmä 

vďaka 40-percentnému rastu cien whisky, ktorej 

sekundovali mince, vína a umenie. Neoplatilo sa 

investovať do šperkov, ktorých cena klesla o 5 %.

Podľa globálnej štúdie Nielsen vo 

všetkých regiónoch sveta prevláda ako 

najvýznamnejší atribút nákupu prémiového 

produktu vynikajúca kvalita materiálov 

a surovín (myslí si to na Slovensku 46 % 

respondentov). Pre viac ako polovicu 

celosvetových spotrebiteľov (51 %) je 

druhým najvýznamnejším benefi tom 

prvotriedny výkon alebo funkcia, s čím 

sa zhoduje aj 41 % Slovákov. Na tretiu 

priečku (33 %) Slováci umiestňujú unikátnu 

vlastnosť, ktorú iný produkt nemá, kým 

v Európe ju obsadzuje výborná zákaznícka 

skúsenosť (37 %) a celosvetovo štýlový 

dizajn výrobku (43 %).

JARNÉ NOVINKY OD AVONU

AVON dopĺňa svoj svet vôní o novú dámsku 

toaletnú vodu Petit Attitude Floret (50 ml, 

19,90 €). Nechajte svoj dievčenský šarm 

vyniknúť vďaka zmesi sviežej hrušky, jemnej 

gerbery a hrejivého pižma. Novinkami sú aj 

Anticulitídne telové mlieko s kofeínom a hlohom 

(150 ml, 13,30 €) a Rozžiarujúce pleťové 

sérum s vitamínom C (30 ml, 23,90 €). Potešte 

sa aj novým radom s ružovým grapefruitom 

a marhuľou značiek Senses a Naturals ako sú 

Sprchovací gél Sunkissed Moments (250 ml 

/ 500 ml, 4,00 € / 5,70 €) či Telový sprej 

s grapefruitom a marhuľou (100 ml, 6,00 €).

Zdroj: Avon.sk

ČIPSY LAY'S MENIA SVOJE 
ZLOŽENIE. BUDÚ SO 
SLNEČNICOVO-REPKOVÝM 
OLEJOM

Značka čipsov Lay's, patriaca do portfólia 

popredného výrobcu potravín a nápojov, 

spoločnosti PepsiCo, bude na Slovensku 

obsahovať slnečnicový a repkový olej namiesto 

kombinácie palmového a slnečnicového oleja. 

Zmena je súčasťou dlhodobého cieľa fi rmy 

dosiahnuť do roku 2025 zníženie množstva 

nasýtených mastných kyselín najmenej u 3/4 

svojich produktov. Popri zdravšom životnom 

štýle ide tiež o reakciu na spotrebiteľské trendy 

a preferencie spojené so životným prostredím. 

Čipsy Lay's s novým zložením sú do slovenských 

obchodov distribuované od polovice januára. 

Zdroj: Pepsi.sk
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Spoločnosti, ktoré spája meno 

zakladateľa Miroslava Labaša (na 

fotografi i), dnes úspešne prevádzkujú 

veľkoobchod, distribučné sklady 

a takmer tridsať vlastných 

supermarketov FRESH Plus. Značku 

a koncept FRESH reprezentuje najmä 

vo východoslovenskom regióne 

rozrastajúca sa sieť franchisingových 

partnerov. V súčasnosti LABAŠ s.r.o. 

fi nišuje internú reorganizáciu a mení 

sa zo stredne veľkej rodinnej fi rmy na 

korporáciu.

PRIEKOPNÍK SAMOOBSLUŽNÉHO 
NAKUPOVANIA

Siete FRESH Plus a Potraviny FRESH sú 

dôkazom toho, že nemusíme čakať na prílev 

noviniek a technológií zo zahraničia. Mnohé vízie 

z minulosti sú dnes realitou, dokonca fungujú už 

roky. FRESH Plus napríklad ako jedna z prvých 

prevádzok na Slovensku a de facto ako prvý 

slovenský obchodník implementovala pilotnú 

prevádzku samoobslužného (self -scanning) 

systému s názvom JOYA. V súťaži Múza 

Merkúra v kategórii Nové technológie v mieste 

predaja systém obsadil skvelú 2. priečku. JOYA 

funguje už od roku 2014 v prevádzke Fresh 

v obchodnom centre Hornád v Košiciach. 

Rýchlosť a multifunkčnosť skeneru JOYA 

pomáha napríklad zvládať enormný nápor 

zákazníkov. Zaujímavé je, že priemerný nákupný 

košík je pri nákupe s JOYA väčší, pretože si 

zákazníci môžu tovar baliť do svojich vlastných 

tašiek už počas nakupovania. „Na našej 

najnovšej a najmodernejšej prevádzke FRESH 

Plus Strojárenská v Košiciach sme prvý krát 

inštalovali aj klasické samoobslužné pokladne, 

bez systému Joya. Tu pozorujeme opačný 

trend - využívajú ich skôr zákazníci s menšími 

nákupmi,“ uvádza Mgr. Miroslav Labaš mladší 

zo spoločnosti LABAŠ s.r.o.

INOVATÍVNE RIEŠENIA AJ PRE 
B2B KLIENTOV

Spoločnosť LABAŠ s.r.o. v spolupráci 

s partnermi IOC, s.r.o. a Potraviny FRESH 

s.r.o., ponúka inovatívne riešenia aj v B2B 

segmente. Pre svojich odberateľov a členov 

siete FRESH ponúka inteligentné riešenie 

pokladničného softvéru, objednávok 

a skladového hospodárstva s názvom EMA. 

EMA (efektívny maloobchodný automat) je 

určený pre zefektívnenie podnikania majiteľov 

potravinových prevádzok.

Šetrí čas strávený objednávaním a prijímaním 

tovaru, umožňuje predajcom zapojiť svoju 

predajňu do FRESH vernostného systému a mať 

dokonalý prehľad o skladovom hospodárstve. 

Pri návrhu tohto softvéru sme vychádzali 

z vlastnej skúsenosti s automatizáciou 

objednávok pre naše vlastné maloobchodné 

prevádzky FRESH Plus. Vyvynuli sme 

algoritmus, ktorý dokáže na základe analýzy 

rôznych vstupov generovať objednávky oveľa 

efektívnejšie v porovnaní s tým, ako keď sa 

vypisovali manuálne.

Na základe analýzy údajov o zásobách 

a denných predajoch, nastavením minimálnych 

a maximálnych stavov zásob a na základe 

ďalších logistických údajov (pravidelnosť 

zásobovania, otváracie hodiny.) sa vygeneruje 

optimálny návrh objednávky. Návrh objednávky 

je možné pred fi nálnym odoslaním zmeniť podľa 

Vašich individuálnych požiadaviek.

Takýmto spôsobom objednávania docielia naši 

partneri optimálne skladové zásoby a budete 

mať v ponuke len predajný sortiment.

Viac info o softvéri EMA získate na ema.labas.sk.

DOVNÚTRA KONCEPTU
FRESH PLUS

Spoločnosť LABAŠ otvorila v roku 2018 dva 

supermarkety FRESH Plus v Košiciach a dva 

v Prešove (v nákupných centrách Solivaria 

a Eperia). Supermarkety majú veľmi súčasné 

interiérové prvky a prvky in -store marketingu, sú 

zariadené podľa najnovších dizajnových trendov 

a môžu smelo konkurovať aj zahraničným 

rivalom. Koncept sa môže pochváliť aj 

obsadením prvého miesta v kategórii Branding 

predajne v prestížnej súťaži Múza Merkúra. 

„Medzi naše štandardy patrí pobočka pošty, 

lekáreň, kvetinárstvo, bankomat a trafi ka 

L.A.Press, ktorú prevádzkujeme. Naše predajne 

sa však snažíme v čo najväčšej miere unifi kovať, 

aby zákazník vedel, čo kde nájde. Pri budovaní 

parkovísk používame ekologickú technológiu 

a budujeme tzv. vsakovacie parkoviská, do 

ktorých dažďová voda vsakuje a odteká šetrnou 

a ekologickou cestou a napomáha udržiavať 

prirodzený kolobeh vody. V našom regióne sa 

plánujeme viac venovať komunite a komunitným 

projektom,“ vysvetľuje M. Labaš mladší.

R
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RETAILOVÝ INOVÁTOR 
Z VÝCHODNÉHO SLOVENSKA

Miroslav Labaš,
LABAŠ s.r.o.
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Kongresový turizmus a incentívna 

turistika sú stále populárnejšie. Do 

tohto potenciálne lukratívneho, ale 

náročného biznisu vstupujú ďalšie 

a ďalšie hotely a zariadenia. Mnohé 

nákladne inovujú kongresovými 

priestory, techniku, wellness a SPA.

TRH MENIA AJ MILÉNIÁLI

„V dôsledku historických a politických vplyvov 

musel hotelový trh strednej a východnej Európy 

doháňať tridsaťročné meškanie oproti západu,“ 

hovorí Lukáš Hejduk, partner a vedúci oddelenia 

hotelov a voľného času v spoločnosti CMS 

a dodáva: „Toto tempo zmien sa odráža v miere 

rozvinutosti odvetví a investícií do neho v celom 

regióne. Napriek miernemu poklesu objemu 

investícií v roku 2018 odvetvie v posledných 

piatich rokoch zaznamenalo pozoruhodný rast 

a rok 2019 by mal byť opäť silný. Stále je tu 

veľký objem kapitálu, pre ktorý hľadajú investori 

rozumné zhodnotenie a hotely v regióne CEE 

ponúkajú vyššie výnosy ako rada iných oblastí 

Európy či dokonca kategórií nehnuteľností.“ 

Hotely sa v súčasnosti menia z alternatívnych 

investícií na mainstreamové.

V rastúcej miere sa medzi rozhodujúcimi 

skupinami zákazníkov presadzuje tzv. generácia 

mileniálov. Tá má celý rad požiadaviek 

a očakávaní, ktoré musia investori a hotelieri brať 

do úvahy. Je zaujímavé sledovať vývoj hotelového 

trhu strednej a východnej Európy - rastúci 

počet náročných investorov a nástup nových 

značiek, ktoré svoje koncepty prispôsobujú na 

mieru potrieb nových generácií klientov (cenovo 

dostupné lifestylové hotely, soft značky, hostely 

novej generácie a novátorské koncepty apartmáne 

s obsluhou).

PODUJATIE S PRIDANOU 
HODNOTOU

Biznis stretnutia, konferencie, obchodné rokovania, 

kongresy, fi remné akcie, školenia, semináre, 

sympóziá, prezentácie, workshopy a kongresy 

už dávno nie sú len o maratóne prednášok, 

výmene poznatkov a teambuildingových aktivitách 

podľa príručiek. Máloktoré akcie majú v náplni 

iba prácu v uzatvorenej kongresovej miestnosti 

hotela bez ďalších alternatív trávenia času. 

Základné piliere každého takéhoto fungujúceho 

podujatia je moderná súdobá prezentačná 

technika a vzduchotechnika, pohodlné stoličky, 

wi -fi  s dostatočnou kapacitou, dostatok miesta 

pre prezentačné stánky partnerov kongresu 

a tlmočníkov a samozrejme kvalitný catering. 

V prípade viacdňových podujatí je vítané aj 

ubytovanie na úrovni zodpovedajúcej úrovni 

podujatia a hostí so štandardnými službami hotela.

O tom, že spojiť sa dá aj príjemné s užitočným 

presviedčajú svojich klientov viaceré hotely 

a hotelové zariadenia. Dnes tak okrem prednášok 

či brainstormingu lákajú na krásne prostredie 

v okolí zariadenia, športové aktivity, špičkový 

wellness alebo živú hudbu a bohatý večerný 

program. Incentívna turistika je aj jednou 

z obľúbených foriem odmeňovania zamestnancov, 

manažérov či obchodných partnerov. Podpisuje 

sa na zvýšenej lojalite, výkonnosti a vo fi nále aj na 

hospodárskych výsledkoch fi riem.

K.O. KRITÉRIÁ

Zatiaľ čo v zahraničí sa kongresovej turistike darí 

a patrí k dynamicky sa rozvíjajúcim odvetviam, 

na Slovensku je stále v počiatočnej fáze. 

Vidno to pri pohľade na počet prenocovaní 

cudzincov a Slovákov v tuzemských ubytovacích 

zariadeniach. Analytici z UniCredit na základe 

údajov zo Eurostat uvádzajú, že počet 

prenocovaní Slovákov (domácej klientely) je na 

úrovni 54 % priemeru EÚ, počet prenocovaní 

cudzincov „len“ na úrovni 36 %. Na jedného 

obyvateľa Slovenska pripadá v priemere ročne 

len 1 noc cudzinca strávená v slovenských 

ubytovacích zariadeniach. Menej prenocovaní 

cudzincov na obyvateľa v EÚ vykazujú už len 

Poľsko a Rumunsko. Aj v porovnaní s ostatnými 

krajinami regiónu SVE sa zdá, že Slovensko 

zaostáva najmä v atraktivite pre cudzincov.

Pri rozhodovaní zahraničných fi riem kde 

usporiadať kongres alebo seminár hrajú rolu 

tzv. K.O. kritériá. Prvým je dobrá dopravná 

dostupnosť a vlastné parkovisko, druhým 

dostatočná kapacita miesť v sále a lôžok 

v ubytovacej časti. Tretím sú rôzne atrakcie 

lokálne regionálne zaujímavosti. Pre hotel alebo 

iné zariadenie, ktoré chce hostiť medzinárodný 

kongres, je nesmierne dôležitá prezentácia 

na webe a vynikajúca jazyková vybavenosť 

personálu.

KONGRESOVÝ TURIZMUS 

NA VZOSTUPE
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Wellness Hotel Patince**** je oázou pokoja a harmónie, kam môžete uniknúť 

pred stresom okolitého uponáhľaného sveta. U nás úplne vypnete a zabudnete 

na starosti, dokonale zrelaxujete svoje telo i dušu. Ponúkame Vám nielen 

odborníkmi zostavené pobyty a služby, ale aj osobitný prístup ku každému 

klientovi podľa individuálnych želaní. Tím našich odborníkov sa bude o Vás 

starať a rozmaznávať Vás tak, aby ste sa tu cítili čo najpríjemnejšie. 

NAJVYŠŠÍ POČET SLNEČNÝCH 
DNÍ V ROKU

Wellness Hotel Patince**** sa nachádza 

v najjužnejšej obci Slovenska, v blízkosti 

Dunaja, asi pätnásť kilometrov východne od 

Komárna. Obec sa pýši najvyšším počtom 

slnečných dní v roku. Pre hotelových hostí 

sú pripravené komfortné dvojlôžkové izby 

s možnosťou prístelok a detských postieľok, ale 

aj rodinné izby a apartmány. Kapacita hotela 

je 250 lôžok. V reštaurácii si môžete vybrať 

z ponuky kulinárskych špecialít, ktoré vychádzajú 

z tradičných slovenských, regionálnych 

a medzinárodných pokrmov.

Pre milovníkov sáun je pripravených hneď 

niekoľko druhov: fínska, švédska, parná, či 

bylinková aromatická sauna. Hotel disponuje 

s bohatými doplnkovými službami, relaxačnými 

a kozmetickými procedúrami, zábalmi, kúpeľmi 

a spa ošetrením. Exkluzívnou službou sú 

pravidelné cvičenia jógy, pilates a špecializované 

prednášky pre upevnenie celkového zdravia. 

Aktivity pri trávení rodinnej dovolenky zabezpečuje 

skúsený tím animátorov.

LUXUSNÝ ZÁŽITKOVÝ 
BAZÉNOVÝ SVET

V letných mesiacoch si hostia vychutnávajú 

jedinečnú atmosféru obľúbenej letnej terasy 

a grill baru. Pre zvýšenie komfortu na vás čaká 

bohatá ponuka jedál a nápojov vo Wellness 

bare, nachádzajúceho sa priamo v bazénovom 

svete. Bazénový svet ponúka najväčší vnútorný 

zážitkový bazén s termálnou vodou na Slovensku. 

Miestny termálny prameň Hévíz s teplotou 

27 °C, ktorý vyviera z hĺbky 200 metrov, patrí 

k reťazcu pridunajských prameňov. Teplota vody 

v bazénovom svete sa pohybuje v rozmedzí 

30 až 36 °C. Vo vnútornom bazénovom svete 

nájdete relaxačný zážitkový bazén s množstvom 

vodných atrakcií, detského bazéna s toboganom, 

vírivkou a sedacieho bazéna. V lete je pre hostí 

k dispozícii až 10 bazénov s termálnou vodou 

a 4 tobogány. Hostia si zároveň môžu užiť prístav 

Marína Patince, ktorý sa nachádza v krásnej 

prírodnej scenérii. Prístav poskytuje kotvisko pre 

osobnú loď Wellness 1, s ktorou sa podnikajú 

vyhliadkové plavby v okolí Patiniec, do Štúrova, 

Ostrihomu a Komárna. Pre hostí prístavu je počas 

sezóny k dispozícii aj Marina bar vzdialený len 

2 km od Wellness hotela Patince****.

V rámci letného pobytu je súčasťou bohatý 

animačný program. Úvod letnej sezóny patrí 

tradične narodeninám hotela (5. 7.–7. 7. 2019) 

a o týždeň neskôr pokračujeme zaujímavým 
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LETNÝ POBYT VO 
WELLNESS HOTELI PATINCE****
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programom, kde môžete dopriať svojej letnej 

dovolenke exotickú príchuť v podobe Letného 

pobytu s kubánskou nocou (12.–14. 7.), na ktorý 

len tak ľahko nezabudnete! Okrem programu 

(ochutnávky rumov, tanec, kubánske jedlo 

a mnoho animácií) na vás čaká samozrejme aj 

wellness, prístav Marina Patince, plavba a mnoho 

iného, tak aby ste sa nielen zabavili, ale aj 

skutočne oddýchli.

MODERNÉ KONGRESOVÉ 
CENTRUM

Dôležitou súčasťou hotela je aj moderné 

kongresové centrum s kapacitou až 250 osôb. 

Vynikajúce technické vybavenie a variabilita 

usporiadania kongresových priestorov zodpovedá 

náročným požiadavkám fi remnej klientely. 

Samozrejmosťou je aj bezplatná wifi , ktorá 

je dostupná na všetkých hotelových izbách 

a v spoločných priestoroch hotela. Vo Wellness 

Hoteli Patince**** nájdete dokonalé spojenie 

pracovných povinností s oddychom.

Celú ponuku pobytových balíčkov nájdete na 

www.wellnesspatince.sk a aktuálne informácie 

aj na Facebookovom profi le hotela.

Celá 

ponuka

Facebook 

profi l
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Na otázky nám odpovedal Peter 

Muzika, generálny riaditeľ spoločnosti 

Reccom, s.r.o., ktorý vystúpi 

na festivale Retail Innovations 

Conference s prípadovou štúdiou 

remodelingu supermarketu TEMPO.

R
ed
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všeobecnosti platí, že veľký podiel na úspechu 

predajne má výber správneho sortimentu 

a jej dizajn, no prístup personálu je rovnako 

dôležitý, ak nie ešte viac. Ústretovosť a úsmev 

na tvári personálu sú častokrát to, čo rozhoduje 

o spokojnosti zákazníkov.

S predchádzajúcou otázkou súvisí aj absencia 

pokladníkov/pokladníčok a diskutovaná oblasť 

tzv. queue managementu, teda manažmentu 

čakania v rade. Aký je Váš názor na túto 

problematiku?

Z dostupných prieskumov a praxe vieme, že 

každé čakanie v rade pred pokladňami je pre 

zákazníka viac či menej frustrujúce. Obchodníci 

sa teda čakanie snažia skrátiť a zrejme 

najjednoduchším riešením je otvorenie ďalšej 

pokladne. Avšak v prípade nedostatku ľudských 

zdrojov sú obchodníci nútení siahnuť aj po 

samoobslužných pokladničných boxoch. Ďalším 

riešením je hybridný pokladničný box, ktorý 

vie slúžiť aj ako klasický, ale aj samoobslužný. 

S touto novinkou prichádzame na trh v tomto 

období. Všeobecne však ale platí, že kto 

uspokojivo a trvalo skráti čas čakania v rade pred 

pokladňami, výrazne predbehne konkurenciu.

Existujú samoobslužné pokladne alebo 

obchod Amazon Go, ktorý je úplne bez 

obsluhy. Vidíte budúcnosť v takýchto 

konceptoch?

Samoobslužné pokladne sú skutočne jednou 

z možností, ako efektívne pomôcť personálu 

Čo si možno predstaviť pod pojmom 

remodeling retailovej prevádzky?

Pri remodelingu sa väčšinou rieši celý koncept 

predajne, a to vrátane podlahy, stropu, stien, 

dokonca niekedy sa mení aj celá dispozícia 

predajne. Predajňa by mala pôsobiť autenticky, 

pozitívne ako celok, a z toho dôvodu je vždy lepšie 

zrealizovať komplexnejšiu rekonštrukciu, avšak 

raz za 4-5 rokov neuškodí čiastočná rekonštrukcia 

s dôrazom na čerstvé úseky ovocia a zeleniny, 

pečiva, či lahôdok a mäsa.

Aké sú hlavné trendy pri zariaďovaní predajní? 

Čo vyžadujú zákazníci?

Vo vyššie spomínaných úsekoch sa obchodníci 

snažia klásť dôraz na čerstvosť tovarov, poprípade 

imidž bio a farmárskych produktov. Používajú sa 

tmavšie farby v kombinácii so svetlejším drevom. 

Okrem regálov sa drevom obkladajú aj steny, no 

často sa používajú aj tehlové či kamenné obklady. 

Výberom správneho osvetlenia predajne sa 

zvýrazní čerstvosť sortimentu a navodí sa príjemná 

atmosféra. Celoplošné svietidlá osvetľujú bežný 

tovar, vstupnú a pokladničnú zónu, bodové svetlá 

zvýrazňujú akcie, ale aj podčiarkujú čerstvosť 

a kvalitu tovaru.

V neposlednom rade obchodníci vyžadujú 

rýchlosť implementácie zariadenia resp. 

remodelingu, aby prevádzka mohla opäť privítať 

zákazníkov a generovať tržby. Ako príklad môžem 

uviesť zásadný remodeling 2000 m2 supermarketu 

TEMPO v ZOC Max v Nitre, ktorý sa vďaka skvelej 

spolupráci s investorom Coop Jednota Nitra s.d. 

podaril znovu otvoriť len za 3 týždne.

Čiže rešpektujete individuálne potreby klienta, 

genius loci vrátane potenciálnej cieľovej skupiny?

Pri našej práci kladieme dôraz na vytvorenie 

predajne s atmosférou. Predajne, v ktorej sa 

zákazník cíti príjemne, a kam sa bude rád vracať. 

Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne, 

aj keď sú to prevádzky jednej siete. Snažíme sa, 

aby každá jedna predajňa bola originálna, funkčná 

a zároveň esteticky primeraná cieľovej skupine 

zákazníkov, ako aj lokalite. Od roku 2007 sme 

zariadili viac ako 500 obchodných prevádzok 

rôzneho typu počnúc malými predajňami 

s potravinami, supermarketmi aj hypermarketmi, ale 

špecializujeme sa aj non -food segmenty, drogérie, 

čerpacie stanice, papiernické potreby, a iné. 

Dovolím si tvrdiť, že máme najväčšie skladové 

zásoby suchého obchodného zariadenia na 

Slovensku, čo nám umožňuje promptne reagovať 

na náhle dopyty našich zákazníkov.

V súčasnosti je pálčivou otázkou nedostatok 

zamestnancov. Ako sa tento problém dotýka 

obchodníkov?

Nezamestnanosť sa dlhodobo pohybuje niečo 

málo nad 5%, čo v praxi znamená, že je zúfalo 

málo disponibilnej pracovnej sily. Retail a služby, 

ako druhý najväčší zamestnávateľský sektor, 

s týmto skutočne zápasí na dennej báze. 

Nastávajú aj situácie, keď novo zariadená 

moderná prevádzka alebo obchod so 

širokou klientelou bojuje s nedostatkom 

personálu. Ako všetci vieme, kvalita 

služieb je veľmi dôležitá a s tým je spojená 

aj stabilita kvalitného personálu. Vo 

MODERNÁ PREDAJŇA BY NEMALA 
BYŤ LEN PEKNÁ, ALE AJ FUNKČNÁ

Peter Muzika
generálny riaditeľ spoločnosti Reccom, s.r.o.
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k výraznej úspore energií. Môžem uviesť použitie 

elektronických expanzných ventilov (AKV), 

úsporných ventilátorov s EC motormi vo vitrínach, 

ale už aj bežne používanými uzatváracími dverami 

na chladiacich vitrínach. Taktiež je možné využiť 

odpadové teplo vytvorené pri výrobe chladného 

vzduchu na ohrev vody, kúrenie a odmrazovanie 

výparníkov horúcimi parami, (HOT GAS). 

Samozrejmosťou je už aj monitorovanie 

chladiaceho systému, čo prakticky znamená, 

že chladiaci systém je možné riadiť aj vzdialene, 

a zodpovedná poverená osoba má z akéhokoľvek 

miesta prehľad o teplotách v chladiacich 

a mraziacich zariadeniach.

a dať zákazníkovi možnosť zrealizovať platbu za 

nákup bez asistencie predavača / predavačky. 

Niektoré z týchto riešení majú už takmer všetky 

väčšie retailové siete. Ale v určitých momentoch 

je asistencia obsluhy aj tak nevyhnutná, napríklad 

ak je súčasťou nákupného košíka sortiment, 

ktorý sa predáva len zákazníkom starším ako 18 

rokov, poprípade ak sa zákazník zasekne a nevie 

ako ďalej. No u starších spoluobčanov je badať 

značnú nevôľu používať samoobslužné pokladne, 

pretože poväčšine majú radi osobný kontakt a sú 

konzervatívny voči moderným technológiám. 

Z toho dôvodu zatiaľ na teraz nie je reálne 

z predajní vypustiť klasické pokladne a úplne ich 

nahradiť samoobslužnými.

Čo sa týka futuristických konceptov typu Amazon 

Go, sú to skôr prototypy, ktoré si môže dovoliť 

realizovať len hráč s obrovskými fi nančnými 

rezervami. Pri týchto obchodoch sa investícia 

zrejme nevráti alebo vráti pomalšie, lebo nasadené 

technológie budú o pár rokov zastarané a bude 

nutné ich nahradiť novšími. To však ukáže čas.

Apropó samoobslužné pokladne, tie boli na 

nedávnom veľtrhu EuroCIS veľkou témou. 

Aké technologické prvky ponúka Reccom pre 

modernú predajňu?

Týkajú sa hlavne chladiaceho systémy. Dnes 

môžeme našim zákazníkom napríklad poskytnúť 

viac technológií, ktorých kombináciou prispejeme 

(kp)

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
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963 01 Krupina
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Prevádzka Krupina:
Tel./fax: +421 45 5511 115
 +421 45 5511 570
 +421 45 5522 343
 +421 0911 518 212
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14

PLACE

EuroCIS 2019, najväčší veľtrh technológií pre retail, sa konal už tradične na 

výstavisku v Düsseldorfe. Viac ako 482 vystavovateľov z 39 krajín prezentovalo 

IT riešenia pre všetky oblasti maloobchodu. Viac ako 13 000 odborníkov 

sem pricestovalo prehliadku oblastí, ktoré sú špeciálne prispôsobené 

maloobchodníkom a ich partnerom. Počet návštevníkov medziročne narástol 

o 10 %. Ak by sme mali určiť jeden dominantný prvok veľtrhu, tak by to boli 

riešenia pre samoobslužné platby.

ROBOTY A UMELÁ INTELIGENCIA

Podľa štúdie, ktorú uverejnil EHI Retail Institute 

pri príležitosti konania EuroCIS 2019, rozpočet 

retailerov na IT naďalej rastie. Zameriavajú sa 

na projekty, ktoré zabezpečia infraštruktúru IT 

obchodníkov v budúcnosti. Na programe dňa 

je tiež optimalizácia obchodných informačných 

systémov a omnichannel. „Jedným z kľúčových 

trendov v retaile je využitie Artifi cial Intelligence 

(AI). Navyše na veľtrhu zohrali významnú úlohu 

samoobslužné pokladnice, pokročilé platobné 

metódy a internet vecí (IoT). Chatbot napríklad 

používa technológiu Artifi cial Intelligence na 

komunikáciu so zákazníkmi, zatiaľ čo IoT je 

cenným nástrojom pri analýze údajov pre 

maloobchodníkov,“ uviedol Ulrich Spaan, člen 

predstavenstva EHI Retail Institute, ktorá udelila už 

po dvanásty krát ceny Retail Technology Awards 

Europe, a to v kategóriách Najlepšie zákaznícke 

riešenie, Najlepšie podnikové riešenie, Najlepšie 

in -store riešenie a Najlepšie omnichannel 

riešenie (budeme o nich písať podrobnejšie 

v ďalších vydaniach). Na ilustračnej fotografi i 

je robot TORY (1), ktorý vykonáva inventúru na 

základe samočinného načítavania RFID kódov. 

Riešenie na analýzu videa 

spoločnosti Ultinous je 

založené na AI a prináša 

retailerom podobné služby 

ako Google Analytics, ale 

vo fyzických obchodoch 

(a v súlade so zásadami 

GDPR).

SAMOOBSLUŽNÉ 
POKLADNICE

Konzultantská spoločnosť 

z Londýna RBR vydala správu „Global EPOS and 

Self -Checkout“, podľa ktorej retaileri globálne 

nasadili do konca roka 2017 takmer 300 000 

samoobslužných pokladníc, čo predstavuje 

medziročný nárast o 14 %. Zaujímavé je, že 

Európa s tak vyspelým retailovým trhom, je čo 

do počtu samoobslužných pokladníc ešte veľmi 

ďaleko do saturácie trhu. Pioniermi sú v tejto 

oblasti napríklad Edeka, Rewe Group, Globus, 

Kaufl and, ale sektor non -food - až na pár výnimiek 

ako Ikea, Bauhaus a Decathlon - akoby zaspal 

dobu. Pozitívne je, že aj krajina „kešu“ akou je 

Nemecko, zaznamenáva viac ako 20 % transakcií 

zrealizovaným pomocou samoobslužných 

terminálov – hoci tieto musia mať aj moduly pre 

príjem hotovosti. Na druhej strane švajčiarska 

skupina Migros prekračuje 20 % mieru využitia 

self -scanningu, aj keď akceptuje iba platbu 

kartami. Manor AG, najväčší obchodný reťazec 

vo Švajčiarsku, nainštalovala tzv. hybridné 

POS systémy vo viac ako 30 prevádzkach. 

Samoobslužné terminály môžu byť kedykoľvek 

transformované na konvenčné pokladnice 

a obchodník tak môže fl exibilne reagovať na 

správanie zákazníkov. Počas EuroCIS boli 

predstavené rôzne vylepšené technológie self-

-scanningu v zmysle bezchybného rozpoznávania 

položiek, ktoré je potrebné odvážiť (ovocie, 

zelenina) a tiež sa automatizácie rozpoznávania 

veku pri nákupe alkoholických nápojov 

a tabakových výrobkov. Nie je teda potrebná 

asistencia a potvrdenie veku od personálu. Ako 

môže vyzerať plne automatizovaný koncept 

obchodu 24/7, predstavila spoločnosť Wanzl 

(2), a to na vzorovej predajni drogérie. Formát 

obchodu je možné ekonomicky a technicky 

prispôsobiť a realizovať aj v iných sektoroch. 

Prevádzka disponuje self -scanningom a self-

-checkout a umožňuje rôzne spôsoby platby, 

vrátane Paypal a mobilných platieb.

DIGITAL SIGNAGE A DIGITÁLNE 
CENOVKY

V segmente Digital Signage zaujala počas 

EuroCIS napríklad automatizácia obsahu. 

Riešenia už poskytujú možnosť integrovať signage 

so sociálnymi sieťami typu Instagram. Veľkú 

odozvu malo aj interaktívne zrkadlo so zvukovou 

sprchou a ambientným osvetlením kombinované 

s aplikáciou inStore Assistant App ISA. Vylepšenia 

sa dotkli aj inteligentných skúšobných kabínok (3) 

a robotizácie.

Značka troniTAG, ktorá je členom VKF 

Renzel -Group, predstavila novinky v ponuke 

elektronických cenoviek. Na svojom stánku 

ukázala novú elektronickú cenovku formátu A4 

z rady „Slimline“ (4). Ide doposiaľ o najväčšiu 

cenovku svojho druhu. Formát A4 do tejto chvíle R
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Prihláste svoje projekty do súťaže

Múza Merkúra za rok 2018

Múza Merkúra

Prihlášku, podmienky súťaže a ďalšie informácie nájdete: www.muzamerkura.sk

súťaž kreativity v obchode

Otvorte brány múze a pochváľte sa svojou kreativitou! 

Súťažte v týchto kategóriách: 

INCOMA Slovakia, THEMARKETERS.BIZ 
a časopisy IN STORE Slovakia a RETAIL Magazin.sk
vyhlasujú 9. ročník súťaže kreativity v obchode za rok 2018

na trhu chýbal. Cenovky radu „Slimline“ majú 

tenšie telo ako doteraz ponúkané cenovky, ale 

inak fungujú na rovnakom princípe.

Veľkým lákadlom stánku troniTAG bola nová 

cenovka s veľkosťou 2,9“, ktorá je vhodná aj 

do mokrého prostredia. Cenovka typu BL29 (5) 

so špeciálnou úpravou disponuje tzv. stupňom 

krytia IP 65, čo znamená, že cenovka je vďaka 

svojej odolnosti voči vode vhodná napríklad do 

oddelenia so zvlhčovanou zeleninou, regálov 

s čerstvými rybami na ľade, ale aj do mrazničiek. 

Cenovky značky troniTAG, ktoré na slovenskom 

a českom trhu predáva spoločnosť VKF Renzel 

SR, fungujú na báze elektronického papiera 

a možno na nich okrem štandardnej čiernej farby 

na bielom podklade zobraziť aj červenú pre 

zdôraznenie ponuky alebo vykreslenie loga či 

iného obrázku.

Spoločnosť VKF Renzel ČR pôsobí na českom 

trhu už od roku 2006 a zastupuje tu svoju 

materskú fi rmu VKF Renzel GmbH sídliacu 

v nemeckom Isselburgu. Spoločnosť je výrobcom 

a distribútorom prostriedkov podpory predaja 

už vyše 30 rokov a úspešne pôsobí na celom 

svete. Spoločnosť troniTAG patrí do skupiny 

VKF Renzel -Group a v roku 2015 uviedla na trh 

svoj rad moderných elektronických cenoviek 

vyvinutých v spolupráci s fi rmou LG Innotek.

Veľkej popularite sa tešila sekcia so start -upmi. 

V rámci nej sa konalo „The Stage“, odborné 

fórum, ktoré bolo po prvýkrát založené v start-

-up HUBe, kde sa začínajúci podnikatelia 

predstavili odbornému publiku a diskutovali o ich 

riešeniach. Všeobecne možno konštatovať, že 

maloobchodníci sa snažia urobiť cestu zákazníka 

(customer journey) viac nápaditou a mať ju čoraz 

podrobnejšie zmapovanú. 

Najbližší EuroCIS sa bude konať v Düsseldorfe od 

16. do 20. februára 2020.

  

(kp)
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Článok nadväzuje na štúdiu Prologis, ktorej prvá časť pod názvom „Logistiku 

ovplyvní e-commerce“ vyšla v júni 2018 a druhá časť ako „E-commerce a 

logistika“ bola publikovaná v septembri 2018. V tretej časti tohto reportu sa 

pozrieme na budúcnosť logistických nehnuteľností, preskúmame vplyv novo 

vznikajúcich trendov v doprave, v produktivite práce a správaní zákazníkov.

INOVÁCIE PRINESÚ AJ ÚSPORY

Prologis Research odhaduje, že spomínané trendy 

povedú k väčšej efektivite v dodávateľskom 

reťazci a prinesú úspory nákladov pre nájomníkov 

logistických priestorov, z ktorých časť pokryje 

nájom, obzvlášť v budovách situovaných 

v oblastiach mestskej výplňovej zástavby, kde 

budú zisky najvýraznejšie.

V druhom reporte z tejto série sa ukázalo, že 

logistické nehnuteľnosti v súčasnosti tvoria 

najmenej nákladnú súčasť hlavných výdavkov 

dodávateľského reťazca. Konkrétne ide o menej 

ako 5 % z celkového objemu reťazca. Za každý 

utratený dolár na nájme minú nájomcovia 

logistických nehnuteľností 5-7 dolárov za pracovnú 

silu a 10 dolárov za dopravu.

Preto v tretej časti reportu nazvanej „Inovácia, 

disrupcia a hodnota času: ďalších 10 rokov vo 

svete logistických nehnuteľností“ zdôrazňujeme 

investície do alternatívnych zdrojov paliva 

a autonómnych vozidiel, ktorých ceny by mali 

dlhodobo významne znížiť náklady na dopravu, 

zatiaľ čo investície do robotiky/automatizácie 

dramaticky znížia výdavky na pracovnú silu. 

Vzhľadom k súčasnému rozdeleniu nákladov 

v dodávateľskom reťazci je možné očakávať 

podstatné zisky v dôsledku zvýšenia efektivity: 

počítame, že každé percento ušetrené na doprave 

a práci sa bude rovnať 15-20 % úspore na nájme 

logistickej nehnuteľnosti.

„Nedostatok pracovných síl a neustály vývoj 

technológií spoločne prispievajú k postupnému 

využívaniu inteligentných zariadení v prevádzke 

skladov. Okrem prístrojov, ktoré sú schopné 

autonómne manipulovať s predmetmi, presúvať 

a ukladať ich, sú postupne zavádzané tiež drony. 

Ich využitie pri samotnom doručovaní je tiež kvôli 

nedostatočnej legislatíve zatiaľ vo vzdialenejšej 

budúcnosti, v skladoch je však možné ich využívať 

už teraz, a to napríklad pri inventúrach,“ komentuje 

budúci možno vývoj Přemysl Lukeš, výkonný 

riaditeľ spoločnosti Der Kurier a dodáva: „Je to 

tak trochu sci -fi , ale vo veľmi blízkej budúcnosti sa 

pravdepodobne budeme čím ďalej tým častejšie 

v logistike stretávať s autonómnymi vozidlami, 

najmä kamiónmi. Autonómne kamióny bez 

vodiča už jazdia v Nemecku medzi Mníchovom 

a Norimbergom, zatiaľ nejazdia samotné, ale sú 

súčasťou dlhého konvoja kamiónov, ktoré vodiča 

majú. Ich výhoda je najmä v šetrnom využívaní 

paliva a vysokej bezpečnosti, ktorú neohrozuje 

ľudský faktor.“

MENEJ DO RETAILU, VIAC DO 
LOGISTIKY

Je veľmi pravdepodobné, že trh s nehnuteľnosťami 

zachytí časť tohto zisku. Posun smerom 

k „synchronizovanému obchodu“ a dôraz na jeho 

výhody a bezprostrednosť a rôznorodosť produktov 

by mal viesť k zvýšenej rôznorodosti prevádzky 

maloobchodov a dodávateľských reťazcov a vďaka 

správne umiestneným logistickým nehnuteľnostiam 

bude možné túto komplexnosť zvládať.

Retailové modely tiež podliehajú zmenám spolu 

s rastom dodávateľských reťazcov spojených 

s e -commerce a postupne zaniká model klasických 

maloobchodov. Maloobchodníci čoraz častejšie 

vnímajú dodávateľský reťazec ako konkurenčnú 

výhodu než ako nákladovú položku a začínajú 

dávať tejto možnosti prednosť. Pre dodávateľské 
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reťazce to znamená menej nákladov na 

maloobchody a viac na logistické nehnuteľnosti - 

obzvlášť priestory v blízkosti hlavných populačných 

centier.

Výskum Prologis Research sa pokúša tento scenár 

vyčísliť. Vypočítal, že nájmy v logistike na hlavných 

trhoch sú 1,5 až 2× vyššie (niekedy aj viac) oproti 

susediacim trhom dodávateľského reťazca, 

ako sú napr. Varšava či priľahlé mesto Błonie. 

A rozdiely v nájmoch v rámci trhov vzdialených od 

seba viac ako 120 km (hodinová či dvojhodinová 

jazda) tiež ilustrujú tieto výrazné rozdiely. Prologis 

Research rozdelil ceny nájmov podľa regionálnych 

špecifík a vzdialeností od centier miest v siedmich 

kľúčových svetových trhoch s najväčšou 

spotrebou a zistila, že nájmy vo výplňovej zástavbe 

a mestských častiach sú 2 až 3× vyššie ako na 

perifériách.

„Nájmy na popredných svetových trhoch sa za 

posledných päť rokov takmer zdvojnásobili a my 

veríme, že tento rast bude pokračovať,“ povedal 

spoluautor výskumu Dirk Sosef, viceprezident 

pre stratégiu a výskum v Prologis Europe a dodal: 

„Očakávame, že nárast nájomného bude ešte 

strmší, a to vďaka zákazníkom, ktorí sú motivovaní 

a ochotní platiť za výplňovú zástavbu aj mestské 

lokality.“

RAST STIMULUJE DOPYT 
A OHROZUJE POLITIKA

Zaujímavé je, že od roku 2007 európsky logistický 

trh vyrástol o 75 %, zatiaľ čo ekonomika len 

o 10 %. Ako volatilita kapitálového trhu, tak napätie 

v obchodnej sfére či brexit, môžu potenciálne 

ovplyvniť celkovú ekonomiku a nakoniec aj 

logistický trh v Európe. Európske trhové prostredie 

je však riadené štrukturálnymi faktormi dopytu, 

ako je rekonfi gurácia dodávateľských reťazcov 

a rastúca miera prijatia. Ako ukazuje graf, už 

teraz môžeme pozorovať, že dané štrukturálne 

faktory za uplynulú dekádu spomínané riziká do 

veľkej miery izolovali. Štrukturálne faktory ako 

e -commerce, urbanizácia a rekonfi gurácia by mali 

viesť k navýšeniu dopytu po inštitucionalizovaných 

logistických nehnuteľnostiach v akejkoľvek fáze 

ekonomického cyklu.

V skutočnosti štrukturálne zmeny vedú k tomu, 

že zákazníci skôr starostlivo posudzujú celkové 

konečné náklady na siete než individuálne 

prevádzkové výdavky na dopravu, nehnuteľnosti 

a pracovnú silu - čo sa ukazuje byť optimálnou 

praxou, ktorú preberajú dopredu zmýšľajúci 

zákazníci. Optimalizácia spotrebiteľského reťazca 

často vyžaduje zahrnutie prielukovej výstavby, ktorá 

zaistí koncovým zákazníkom lepšie služby, rovnako 

ako nižšie náklady. To je pre oblasť logistických 

nehnuteľností, ktorých podiel v nákladoch 

spotrebiteľského reťazca tvorí iba 5 %, naskrz 

pozitívne. Z pohľadu kapitálového trhu nižšie 

sadzby a zásadné úlohy požiadaviek na návratnosť 

menia rovnicu výstavby a vytvárajú podmienky 

pre rast nájmov. To všetko, v kombinácii 

s obmedzenou dostupnosťou pôdy, najmä 

v prielukových lokalitách, tvorí predpoklad rastu 

v dlhodobom horizonte.

Aj keď by zvýšenie nájmov malo na európskych 

logistických trhoch viesť k rastu, najmä na tých 

s orientáciou na mestskú prielukovú výstavbu, 

môžu politické či ekonomické riziká všetky 

predpovedané scenáre kedykoľvek zmeniť. 

Trhové podmienky zostávajú priaznivé a najmä 

štrukturálne faktory riadiace dopyt hovoria pre 

naplnenie prognóz. Na pozadí tendencie rastu 

pretrvávajúceho z roku 2018, urbanizácie, rozvoja 

e -commerce a dopytu po nehnuteľnostiach typu 

Last Touch® možno v roku 2019 očakávať, že 

európsky trh s logistickými nehnuteľnosťami 

naberie ďalšie obrátky.

(kp)
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Skupina GEFCO Group vymenovala päť 

nových lídrov, ktorých úlohou bude riadiť 

rast a rozširovanie špedičnej obchodnej 

činnosti spoločnosti GEFCO Forwarding na 

celom svete.

Spoločnosť Mars, jeden z popredných 

svetových výrobcov potravín a krmív pre 

domácich miláčikov, predstavil novú členku 

stredoeurópskeho leadership tímu. Je ňou 

Sophie Gaspard, ktorá sa k tímu novo pripojí 

ako Supply Chain Director. Na jej novej pozícii 

bude zodpovedná za dohliadanie a riadenie 

dodávateľského reťazca Marse v regióne 

strednej Európy, vrátane ČR a SR.

DACHSER Slovakia posilňuje svoju sieť 

priamych liniek. Zákazníci môžu od februára 

2019 využívať nové linky z Lozorna do 

Štrasburgu a Langenhagenu až päťkrát 

v týždni. Zavedenie oboch liniek umožní 

efektívnejšie rozloženie tovaru v sieti, takže 

sa efektívnejšie a jednoduchšie dá plánovať 

distribúcia. Pri oboch tiež platí, že sa skráti 

tzv. lead time celého procesu, a to skoro 

o jeden deň.

Martin Baláž sa stal viceprezidentom a country 

managerom Prologis pre ČR a Slovensko. 

Bude zodpovedný za celé české a slovenské 

portfólio spoločnosti, bude dohliadať na všetky 

jej leasingové a stavebné aktivity, rovnako tak 

ako na činnosť v oblasti správy nehnuteľností 

a projektového managementu. Povedie 

investičné projekty spoločnosti a proces 

prenájmov jej parkov.

Logistika sa často považuje za prevažne 

mužské prostredie, avšak tento trend sa 

mení. V rámci skupiny Deutsche Post DHL 

(DPDHL) tvoria ženy 35 % pracovnej sily 

a podiel členov predstavenstva žien sa za 

ostatných 5 rokov zvýšil z 30 % na 40 %. 

Skupina zaviedla niekoľko iniciatív na 

podporu postavenia žien.

Správa o najlepších logistických spoločnostiach 

v Európe, publikovaná Fraunhofer Center 

for Applied Research on Supply Chain 

Services SCS v spolupráci s časopisom DVZ 

a nemeckou logistickou asociáciou (BVL), 

predstavuje stovku logistických spoločností 

v Nemecku, ktoré majú najväčšie príjmy. Tento 

rok DVZ DACHSER predbehol fi rmu Kühne 

+ Nagel, najvyššie priečky rebríčka patria 

spoločnostiam Deutsche Post DHL a Deutsche 

Bahn.

FLASH NEWS
PROLOGIS ZAČAL VÝSTAVBU 
BUDOVY NA MIERU PRE 
SPOLOČNOSŤ CBA SLOVAKIA

Stavba rastie na 6-hektárovom pozemku v Žiari nad 

Hronom v Banskobystrickom kraji na Slovensku. 

Dokončenie budovy s celkovou 

plochou 21 000 m2, ústredného 

distribučného centra spoločnosti 

CBA, prevádzkovateľa predajní 

a supermarketov na území SR, 

je naplánované na štvrtý štvrťrok 

roku 2019. Pôjde o jediný objekt 

v novom parku Prologis Park Žiar. Budova bude 

vybavená najmodernejšími logistickými riešeniami 

navrhnutými tak, aby spĺňala náročné špecifi kácie 

CBA Slovakia je. Súčasťou interiéru budú napr. 

chladiace priestory na skladovanie chladeného 

tovaru. V rámci štandardnej ponuky tu bude aj 

LED osvetlenie a inteligentné 

meracie systémy umožňujúce 

dosiahnutie nižšej spotreby 

energie a zvyšujúce efektivitu 

prevádzky.

Zdroj: Prologiscee.eu/sk

SLUŽBA IKEA, KLIKNI 
A VYZDVIHNI, PRICHÁDZA DO 
KOŠÍC

IKEA od 1. marca ponúka možnosť vyzdvihnutia 

objednaného tovaru cez 

službu Klikni a vyzdvihni 

priamo v Košiciach. Služba 

funguje jednoducho; na 

web IKEA.sk si zákazníci 

vyberú tovar, vložia ho 

do nákupného zoznamu 

a zakliknú možnosť Klikni 

KONTRAKTNÁ LOGISTIKA 
V PODANÍ GEIS SK

Čoraz väčšia nutnosť koncentrácie na vlastný 

obchod alebo výrobu vedie fi rmy k väčšiemu 

využívaniu outsourcingu logistiky, alebo častí 

logistického reťazca. To 

sa prejavuje aj nárastom 

podielu kontraktnej logistiky 

v celkovom obrate skupiny 

Geis na Slovensku. „Aby 

sme pokryli požiadavky 

nových zákazníkov a mohli 

ponúknuť rozsiahlejšie 

a vyzdvihni v Košiciach. Cena za službu je 15 €. 

Výdajné miesto sa nachádza na Vodomeračskej 

ulici 1 v Košiciach, v ľahko dostupnom areáli. 

Výdajné miesto tu slúži výlučne na výdaj tovaru 

objednaného v rámci služby Klikni a vyzdvihni 

cez Nákup on -line 

a prevádzkuje ho externá 

spoločnosť, No Limit 

Logistika, s. r. o., ktorá 

zabezpečuje aj dopravné 

služby pre zákazníkov IKEA.

Zdroj: Ikea.sk

DACHSER KARLSRUHE ZAČAL 
DORUČOVAŤ POMOCOU 
NÁKLADNÉHO BICYKLA

Logistické centrum spoločnosti DACHSER 

v Karlsruhe nasadilo pre dodávky v centre 

mesta elektrické bicykle. 

Tento krok je odpoveďou 

logistického providera na 

environmentálne otázky, 

ako je kvalita ovzdušia, ale 

aj rastúci počet dopravných 

zápch a stavebných zón, 

ktoré sťažujú dopravu v mestských centrách 

konvenčnými nákladnými vozidlami. DACHSER 

reaguje aj na trend smerujúci k čoraz menším 

rozmerom zásielok, ktoré súvisia so skrátenými 

objednávacími cyklami. Každé takéto vozidlo 

ponúka priestor na euro palety až do výšky 

1,4 metra a unesie až 

250 kg. Firma zaviedla 

elektrické nákladné bicykle 

v nemeckých mestách 

Freiburg, Tübingen 

a Stuttgart.

Zdroj: Dachser.sk

služby, otvorili sme v priemyselnej zóne Vlkanová 

špecializované pracovisko,“ uviedol Rastislav 

Petrík, riaditeľ zvolenskej pobočky Geis SK 

Zvolen. Táto pobočka zabezpečuje okrem 

skladovania a manipulácie všetky požadované 

práce s pridanou hodnotou (VAS) a pracuje ako 

multi -user pracovisko, čo 

umožňuje pružnú reakciu 

na zmeny skladových 

kapacít a vychystávacieho 

a baliaceho procesu.

Zdroj: Geis -group.sk
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Rodinné sedemmiestne auto ktoré 

spája univerzálnosť, bezpečnosť 

a zábavu. Nezaprie špičkovú 

nemeckú kvalitu výroby a zmysel pre 

detaily, ktoré oceníte najmä v interiéri. 

Opel Zafi ra ponúka fl exibilné 

nastavenia pre všemožné kombinácie 

počtu pasažierov a veľkosti nákladu.

PRECÍZNE VYHOTOVENÉ 
RODINNÉ AUTO

V našom redakčnom teste fi gurovalo vozidlo 

s najsilnejšou dieselovou pohonnou jednotkou 

2.0 CDTI (EURO 6.2BlueInjection) a komfortnou 

šesťstupňovou automatickou prevodovkou 

a výkonom 125 kW, teda 170 koní. To súvisí aj so 

spotrebou pohonných hmôt, ktorá je adekvátna 

proporciám a hmotnosti vozidla (1 755 kg) a jazde 

v meste alebo mimo mesta, teda od 5,8 do 9,0 

litrov na 100 kilometrov. Zafi ra, dnes už legendárny 

rodinný VAN sa začal vyrábať v roku 1999 

a presne sa trafi l do vkusu zákazníkov v segmente 

kompaktných MPV. Počet predaných kusov Opel/

Vauxhall Zafi ra sa celosvetovo podľa Carsalesbase.

com blížia k číslu 2,57 milióna. Zatiaľ posledný 

lifting Opel Zafi ra priniesol na trh nový, svieži dizajn, 

so štýlovou prednou maskou a typickou mriežkou 

chladiča a dvojitými LED svetlovodmi v tvare 

krídel. Apropó svetlomety. Poskytujú celkom 

deväť režimov osvetlenia, od mestského, cez 

mimomestské až po zákrutové alebo osvetlenie pri 

cúvaní. V režime stop prepína vozidlo svetlá pri státí 

na semaforoch do módu šetrenia.

FLEXIBILNÝ PRIESTOR PRE 
PASAŽIEROV AJ NÁKLAD

V interiéri prekvapí systém sedadiel FLEX 7 PLUS, 

ktorá používateľovi ponúka vysokú voľnosť pri 

usporiadaní sedadiel, podľa rôznych potrieb, či 

už ide o cestujúcich, batožinu alebo možnosti 

usporiadania nákladu. V podstate počas chvíľky 

(v závislosti od praxe) je možné vytvoriť niekoľko 

kombinácií sedadiel a zo sedemmiestneho modelu 

sa stáva päťmiestny jednoduchým sklopením 

tretieho radu sedadiel. Vnútorný priestor a jeho 

nastavenia sú skutočne šikovne a domyslené. 

Poteší napríklad to, že pasažieri v druhom 

rade si môžu ľahkých sklopením stredného 

sedadla vysunúť pohodlné opierky. Pri dlhších 

cestách oceníte aj ergonomické aktívne sedadlá 

s vysúvateľnou časťou na podporu stehien 

a nastaviteľnou bedrovou opierkou.

Faktom zostáva, že tretí, posledný rad sedadiel 

je skôr pre osoby menšieho vzrastu a deti, lebo 

pri dlhšom cestovaní by mohlo byť sedenie 

diskomfortné. Pri tejto konštelácii siedmych 

sedadiel je roletka z kufra skrytá v dômyselnej 

priehradke, podobne ako rezerva, a k dispozícii 

zostáva 152 litrov priestoru na batožinu. Kufor 

má však 650 litrov pri 5-miestnom prevedení, po 

sklopení zadných operadiel je to až 1860 litrov. 

Dodajme, že rozmery vozidla sú: dĺžka 4666 mm, 

šírka 1884 mm a výška 1660 mm a kufor sa otvára 

dostatočne vysoko, čiže nie je potrebné sa príliš 

ohýbať aj keď je používateľ vyšší.

DISPLEJE A INFORMAČNO-
-ZÁBAVNÝ SYSTÉM

Palubná doska je elegantná a prístrojový panel 

prehľadnejší. Je dobre viditeľný spoza menšieho, 

do ruky dobre padnúceho volantu (po novom 

aj s vyhrievaním, ovládače tempomatu a audia 

zostalo zachované na pôvodnom mieste). 

Ukazovatele na paneli za volantom by mohli byť 

možno troška väčšie, ale účel spĺňajú svedomito. 

Veľký 7“ farebný dotykový displej so vstavanou 

navigáciou je umiestnený nižšie ako pred faceliftom 

a integrovaný do palubnej dosky v stredovom 

paneli. Novinkou systém R 4.0 IntelliLink, ktorý 

je kompatibilný s palubnými systémami Apple 

CarPlay a Android Auto a takisto štandardne vo 

výbave telematický a asistenčný systém OnStar 

s funkciou automatického hlásenia nehody 

a množstvom ďalších funkcionalít. Systém 

obsahuje aj konektor USB, AUX a samozrejme 

12 V elektrickú zásuvku.

Opel Zafi ra má aj systém monitorovania mŕtveho 

uhla vonkajších spätných zrkadiel, čím chráni 

posádku pred nebezpečnou zmenou jazdných 

pruhov. Doplnková zadná kamera v kombinácii 

s veľkým displejom poskytujú lepší prehľad o tom, 

čo sa deje za vozidlom, čo oceníte najmä pri 

deťoch. Opel Zafi ra je dostupný v dvoch edíciách: 

EDITION a INNOVATION.

OPEL ZAFIRA 
VYNIKÁ FLEXIBILNÝM PRIESTOROM
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NESTVILLE WHISKY NADVÄZUJE 
NA TRADÍCIE LIEHOVARNÍCTVA
Značka Nestville Whisky má hneď niekoľko prvenstiev. Je to prvá slovenská whisky a vyrába sa od roku 2009 v jednej 

z najmodernejších rafi nérií na výrobu liehu v Európe, v Nestville Distillery. Kvalitou, ktorá má korene v tradícii a kumšte liehovarníctva 

na Slovensku, sa Nestville Whisky presadila aj na početných medzinárodných súťažiach a medzi odborníkmi na whisky.

HISTORICKÉ ČRTY ZNAČKY

V obci Hniezdne a na severnom Spiši má 

liehovarníctvo dlhoročnú tradíciu. Zdokumentované 

sú prvé zmienky spred 270 rokov, čo je 

mimochodom o dobrú stovku viac, ako má 

najstarší registrovaný liehovar v USA, ktorý vyrába 

známu whisky. Aj vzhľadom na medzinárodné 

ambície jedinečnej slovenskej whisky sa do 

názvu spoločnosti a značky premietla anglická 

verzia mena obce – Nestville. Samotný názov 

Hniezdne má slovanský pôvod, odvodený je od 

slova „hniezdo“ či „gniazdo“. V minulosti volali 

obyvateľov obce bocianári, nakoľko tu hniezdilo 

množstvo bocianov. Na etiketách Nestville Whisky 

preto nájdete dva bociany stojace oproti sebe. 

Tradície pri výrobe a typický genius loci majú 

dodnes na pamäti tí najlepší majstri tohto remesla 

na Slovensku. Dbajú na celý proces výroby 

od výberu špecifických surovín, ktoré dokážu 

prosperovať aj tomto drsnom regióne, až po 

7-kolónovú destiláciu, ktorá sa nepoužíva nikde 

inde na svete a dodáva destilátu jemnú chuť.

UNIKÁTNE SPOJENIE ZÁBAVY 
A EDUKÁCIE

Okrem najmodernejšieho liehovaru a novej likérky, 

vytvorila spoločnosť Nestville Distillery v Hniezdnom 

aj Nestville Park - expozíciu histórie a súčasnosti 

liehovarníctva a s ním spojených remesiel na 

severnom Spiši. Neoddeliteľnou súčasťou 

prehliadok sú ochutnávky priamo v Rezbárskej 

sále susediacej s dozrievajúcou slovenskou whisky 

v sudoch. A tu sa nachádza ďalšie prvenstvo 

spojené so značkou: Jeden z najväčších drevených 

obrazov Európy. Unikát vyrobili rezbárskych 

majstrov severného Spiša.

Vysoké renomé si vytvorilo dnes už tradičné 

podujatie Nestville Open Fest, ktorý sa koná v obci 

Hniezdne. Myšlienka realizovať multižánrový 

kultúrno -zábavný festival, ktorý je jediný svojho 

charakteru v regióne Severný Spiš, vznikla v roku 

2012. Dvojdňový festival je sprevádzaný bohatým 

kultúrnym programom, ktorého súčasťou je 

prezentácia slovenských a zahraničných interpretov 

hudobnej scény. Atraktivitu podujatia zvyšujú 

zábavné, zážitkové atrakcie, vrátane tých pre deti.

NESTVILLE WHISKY CHUTÍ AJ 
PROFESIONÁLOM

Jedným z posledných, ale určite nie posledným 

úspechom Nestville Whisky je ocenenie od 

svetoznámeho autora Whisky Bible a experta 

na whisky Jima Murraya. V kategórii európskych 

whisky získala prvé miesto osemročná Nestville 

Whisky Master Blender. Ide o limitovanú edíciu 

8-ročnej blendovanej whisky. Vzniká zaujímavým 

spôsobom – zmiešaním štyroch destilátov zo 

štyroch rôznych dubových sudov z archívu 

Nestville. Táto whisky vonia po vanilke a dubovom 

dreve, ale zacítiť sa tu dá aj ovocný podtón. Jemne 

sladká chuť, získaná z kukurice, sa tu mieša 

s horkosťou z dreva. Podstatnou informáciou 

je i to, že Nestville Distillery disponuje zdrojom 

krištáľovo čistej vody pritekajúcej do Hniezdneho 

priamo spod Belianskych Tatier. Nestville Whisky 

Master Blender je relatívne nedostatková whisky, 

ktorá sa vyrába iba v limitovanom počte fliaš, čo 

ju robí ešte výnimočnejšou. Je príjemné vedieť, 

že na Slovensku vyrábame najlepšiu európsku 

whisky. A boduje aj v Ázii. CWSA (China Wine 

and Spirits Awards) je najväčšia a najprestížnejšia 

súťaž zameraná na víno a destiláty v Číne a Hong 

Kongu. Odborná porota sa skladá z tých najväčších 

profesionálov v obore. Tí minulý rok ocenili dvojitým 

zlatom Nestville Whisky Single Barrel z roku 2009, 

ktorá ich prekvapila výraznou chuťou a zaujímavým 

zakončením. Striebornú medailu udelili Nestville 

Whisky Blended 6yo, ktorá vyniká jemnou až 

hebkou chuťou a má interesantnú zlato -hnedastú 

farbu.

The World Drinks Awards je medzinárodne 

uznávaná organizácia a súťaž, ktorá udeľuje na 

pravidelnej báze ocenenia alkoholickým nápojom 

v rôznych kategóriách. Ocenenie v kategórii 

limitovaných edícií whisky z jedného suda si v roku 

2018 odniesla „limitka“ Nestville Whisky Single 

Barrel. Tá očarila najmä intenzívnou smotanovo-

-vanilkovou vôňou a príjemne vyváženou chuťou, 

v ktorej je jasne cítiť drevo a ovocie, prípadne na 

konci karamel a korenie.

V tomto roku sa môžu priaznivci prvej slovenskej 

whisky tešiť hneď na tri novinky: Nestville Whisky 

Blended 9yo, Nestville Whisky Master Blender 10yo 

a dlho očakávanú Nestville Whisky Single Malt.
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Zaregistrujte sa na www.incoma.sk
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ODBORNÉ ŠKOLY V BRATISLAVSKOM KRAJI 
SÚ SKVELOU PRÍLEŽITOSŤOU PRE MLADÝCH

Bratislavský samosprávny kraj je zriaďovateľom 54 stredných škôl, z toho je 

35 stredných odborných a tri spojené školy. Prioritou v oblasti školstva je pre 

župu posilňovanie odborného vzdelávania, skvalitňovanie výuky a najmä čo 

najväčší kontakt študentov s praxou už počas strednej školy.

V zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského 

samosprávneho kraja je 10 stredných 

odborných škôl zapojených v duálnom 

vzdelávaní. Sú to školy, kde žiak trávi takmer 

polovicu času u zamestnávateľa. Niekde je 

to až 60 percent času, inde je to „len“ 40%. 

Viac času v praxi absolvujú napríklad žiaci 

dopravných či obchodných škôl a o niečo 

menej napríklad študenti fi nančných smerov 

na obchodných akadémiách. Základom 

však je, že teoretické predmety sa študenti 

učia priamo v škole a praktické zručnosti 

nadobúdajú žiaci u zamestnávateľa. Najviac 

žiakov študentov sa momentálne v duálnom 

systéme vzdeláva v oblasti obchodu a služieb, 

ďalší sa pripravujú v oblasti autoopravárenstva, 

elektrotechniky a energetiky, fi nancií ale 

dokonca aj v poľnohospodárstve. Treba však 

povedať, že záujem o poskytovanie praxe, teda 

o zapojenie sa do duálneho vzdelávania zo 

strany zamestnávateľov rastie z roka na rok.

Viacerí zamestnávatelia poskytujú „svojim“ 

študentom benefi ty, o ktorých môžu ostatní 

žiaci snívať. Či už je to odmena za vykonanú 

prácu, štipendium, preplácanie stravy, 

ubytovania či dopravy, poskytnutie pracovných 

odevov a obuvi, ale aj technologické benefi ty, 

napríklad tablety. Ak sa žiak rozhodne 

pre strednú odbornú školu a pre systém 

duálneho vzdelávania, musí úspešne zložiť 

prijímacie skúšky na strednú školu a takisto 

prejsť náborom zamestnávateľa. Až potom 

zamestnávateľ uzatvorí so žiakom (resp. s jeho 

zákonným zástupcom) tzv. učebnú zmluvu. 

V nej sa nastavia všetky práva a povinnosti 

zamestnávateľ a žiaka. Ak sa žiak osvedčí, 

má po maturite, či po vyučení, garantovanú 

pracovnú zmluvu. Zamestnávateľ si tak 

sám dokáže „vychovať“ svojho budúceho 

zamestnanca, ktorý nastúpi do práce už so 

všetkými znalosťami o fi rme, v ktorej pracuje.

Žiaci zapojení do duálneho vzdelávania na 

školách Bratislavského samosprávneho kraja 

majú od marca 2019 možnosť ubytovania na 

internátoch za 1 € mesačne a obed v školskej 

jedálni ich stojí jeden cent. Bratislavský župan 

Juraj Droba toto opatrenie navrhol a poslanci 

župného zastupiteľstva ho schválili s úmyslom, 

aby sa žiaden žiak základnej školy nemusel 

rozhodovať pre budúcu strednú školu podľa 

nákladov na stredoškolský život. Preto sa toto 

opatrenie týka aj študentov, ktorí sú v zložitej 

životnej sociálnej a najmä fi nančnej situácii.

Stredné odborné školstvo je pre župu jednou 

z najväčších priorít. A preto okrem rokovaní 

so zamestnávateľmi, sama buduje pri 

odborných školách centrá, kde sa žiaci môžu 

na najnovších špičkových strojoch pripravovať 

na prax. A nielen na strojoch. Príkladom môže 

byť Stredná odborná škola pedagogická 

v bratislavskej Dúbravke, kde sa na svoje 

povolanie pripravujú budúce vychovávateľky 

a učiteľky v materských školách. Bratislavská 

župa tu priamo v budove školy vybudovala 

materskú školu s možnosťou praxovania pre 

študentov školy. Mestská časť Bratislava – 

Dúbravka tak získala 82 nových miest pre 

škôlkarov a župní študenti prax priamo pod 

oknami svojej školy a praxujú aj pod dohľadom 

svojich pedagógov. Aj to je cesta, ako župa 

môže pomôcť s odborným vzdelávaním.

Samostatnou kapitolou sú Centrá odborného 

vzdelávania a prípravy (ďalej len „COVP“). Vďaka 

európskym štrukturálnym a investičným fondom 

BSK vybuduje novú infraštruktúru štyroch 

COVP. V marci 2019 Bratislavský samosprávny 

kraj predložil v poradí piaty projekt COVP na 

získanie podpory z európskych štrukturálnych 

a investičných fondov. Prvým podporeným 

COVP je Stredná odborná škola na Hliníckej 

ulici č. 1 v Bratislave v oblasti informačných 

technológií, ktorá bude pripravovať žiakov na 

Ocenení stredoškoláci bratislavského kraja.

Končíš základku?
Vyber si strednú 
podľa seba!

54 stredných  škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti

Bratislavského samosprávneho kraja
rozdelených podľa zamerania

www.strednapremna.sk
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prax už od nasledujúceho školského roka. 

Ďalším podporeným COVP je Spojená škola 

v Ivanke pri Dunaji na pracovisku v Zálesí a to pre 

oblasť kynológia, chov koní a jazdectvo. Tretím 

podporeným COVP je Stredná odborná škola 

gastronómie a hotelových služieb Farského 9, 

Bratislava v oblasti gastronómie a hotelových 

služieb a štvrtým podporeným COVP je Stredná 

odborná škola technológií a remesiel na Ivanskej 

ceste 21 v Bratislave pre oblasť stavebníctva, 

geodézie a kartografi e, na ktorej aktuálne 

prebieha realizácia stavebných prác. Piatym 

podporeným COVP je Stredná odborná škola 

polygrafi cká na Račianskej ulici v Bratislave, 

kde župa plánuje vybudovať infraštruktúru pre 

oblasť polygrafi e 

a médií. Projekty 

Centier odborného 

vzdelávania a prípravy 

sú podporené 

z operačného 

programu Integrovaný 

regionálny operačný 

program 2014-

2020. Pre COVP pre 

oblasť gastronómie 

a hotelových služieb 

je to 3,45 miliónov 

eur, pre COVP 

v oblasti informačných 

technológií je to 1,6 milióna eur, pre COVP 

v oblasti kynológia, chov koní a jazdectvo 

v Ivanke pri Dunaji je to 3,78 milióna a pre COVP 

pre oblasť stavebníctva je to vyše 2,8 milióna eur.

 

Aj vďaka týmto projektom záujem o štúdium na 

župných školách neustále narastá.

 

Záujem o župné školy narastá aj „z opačného 

konca“, teda zo strany pedagógov, a to aj 

vďaka intenzívnej snahe o zlepšovanie ich 

podmienok v župných školách zo strany 

BSK. Bratislavská župa zaviedla v minulom 

roku viacero fi nančných opatrení, ktorými 

si pedagogickí pracovníci môžu prilepšiť. 

Bratislavský samosprávny kraj prepláca 

učiteľom mimoškolské aktivity, ktorým sa 

spoločne so žiakmi venujú, prepláca im 

jazykové vzdelávanie, učitelia dostávajú 

mesačný príplatok za to, ak zaúčajú nového 

pedagóga (ktorý takisto dostáva príplatok), 

učitelia dostávajú odmeny pri životných 

jubileách či pri príležitosti Dňa učiteľov, 

rovnako tak župa uvoľňuje školám fi nancie 

na aspoň symbolické polročné aj koncoročné 

odmeny. Bratislavský samosprávny kraj však 

pre svojich zamestnancov v oblasti školstva 

prináša aj motivačné benefi ty v nepeňažnej 

forme. Všetci učitelia dostávajú dvakrát do 

roka pozvánku na spoločné popoludnie, 

kde sa môžu zoznámiť s kolegami z ďalších 

škôl, či už je to letný koktejl, alebo vianočná 

kapustnica. Samozrejmosťou je možnosť 

ubytovania pedagogických aj nepedagogických 

zamestnancov na župných internátoch.

 

Stredné školstvo ostáva pre vedenie 

Bratislavského samosprávneho kraja prioritou. 

Snahou je zatraktívniť nielen štúdium, ale 

aj postavenie učiteľov, pretože len dobre 

motivovaný pedagóg dokáže so žiakom 

zázraky. A len nadšený a spokojný žiak bude aj 

v škole aj u svojho budúceho zamestnávateľa 

podávať skvelé výkony.

V decembri zorganizovala župa pre všetkých učiteľov zo svojich stredných škôl podujatie Učiteľská kapustnica.Župa prezentuje ponuku stredných škôl aj priamo v regióne. 

Aj maľovanie medovníkov môže byť súčasťou štúdia na župných gastro-školách.

Budovanie COVP pre oblasť stavebníctva na SOŠ technológií a remesiel na Ivanskej ceste 21 v Bratislave.      Stredná škola nemusí byť iba nuda v triede! Študenti Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji pri výlove kaprov. Aj takto môže vyzerať štúdium na župnej škole.



Partner rubriky: Baliarne

24

BUSINESS COFFEE

ÓDA NA KNIŽNICU V HELSINKÁCH

Vo Fínsku oslávili sto rokov od nezávislosti postavením a otvorením novej 

Ústrednej knižnice (Central Library) priamo v centre Helsínk na námestí 

Kansalaistori priamo oproti budove Parlamentu. Nesie mimoriadne symbolický 

názov Oodi, teda v preklade óda (1,2,5). Fíni si totiž stále veľmi cenia vzdelávanie 

a Fínsko je na špici svetového rankingu vzdelanosti. Oodi nie je len knižnica 

v tradičnom slova zmysle, ale kultúrne a audio -vizuálne mediálne centrum tvorené 

Helsinským hudobným centrom, Finlandia Hall, Sanoma House a Múzeom 

súčasného umenia Kiasma. Oodi je nekomerčný, mestský verejný priestor a je 

jednou z 37 pobočiek mestskej knižnice Helsinki (Helsinki City Library) a súčasťou 

siete knižníc Helmet. Z architektonických a developerských zaujímavostí stojí za 

spomenutie, že knižnicu stavala spoločnosť YIT, ktorá pôsobí aj na Slovensku. 

Architektonické štúdio Arkkitehtitoimisto ALA navrhlo modernú budovu so 

zvlnenou strechou, ktorá sa vyznačuje svetlými odtieňmi dreva, množstvom 

skla a ocele. Budova je akoby skladačkou troch rôznych podlaží a každé ma 

inú funkcionalitu: na spodnom je napríklad galéria, kaviareň, kino, nad ním sú 

nahrávacie štúdiá, konferenčné sály, pracovné (coworking) priestory, no a na 

poslednom samotná knižnica. Spomínaný zvlnený strop je z vnútornej strany 

pokrytý akustickými panelmi, čím v čitárni s plochou 4500 m2 zabezpečujú 

„ticho ako v knižnici“. High -tech perličkou knižnice je robotický systém návratu 

výpožičiek.

KNIŽNICA SKRZ KTORÚ IDE METRO

Nová centrálna knižnica (New Central Library) v Calgary (3, 4, 8), ktorá bola 

sprístupnená verejnosti 1. novembra 2018, poskytuje väčší domov pre zbierku 

kanadskej mestskej literatúry a viac priestoru pre podujatia. Kuriozitou NCL je, že 

skrz ňu prechádza metro, respektíve, že vyrástla nad nadzemnou traťou metra. 

Každý rok zatieni Sv. Valentín fakt, že 14. február je aj Dňom darovania kníh. Našťastie je tu celý mesiac marec, 

nazývaný aj Mesiac knihy a s nimi spojené ďalšie aktivity, ktoré propagujú čítanie a knihy. Pozreli sme sa na niektoré 

knižnice, ktoré svojím konceptom dokážu pritiahnuť aj tých, ktorí čítaniu klasických papierových kníh neholdujú.

MAREC – MESIAC KNIHY. A KNIŽNÍC
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Z celkového rozpočtu 165 miliónov eur na 22.300 m2 budovu tak 17 miliónov 

dolárov stálo 135 m dlhé zastrešenie metra. NCL je známy knižničný systém 

v Severnej Amerike. Ateliér Snøhetta, ktorý vyšiel z tendra (jeho podmienkou bolo 

do projektu zarátať trať), navrhol spolu s domácim štúdiom DIALOG tunel a druhý, 

podstatne viac viditeľný prvok. Tým je fasáda budovy, ktorá má evokovať chinook 

(doslova pojedač ľadu, ice -eater), prirodzený atmosférický ja, föhn, teda teplý 

suchý vietor, vanúci z južného smeru a prekonávajúci pohorie. Vyskytuje sa 

práve v tomto regióne, regióne Alberta. Úžasný vizuálny zážitok prináša fasáda 

a jej členité prvky v noci, keď svieti. Okrem átria sú najväčšími priestormi knižnice 

Veľké auditórium s 350 miestami na sedenie a Veľká čitáreň. Mnohé prvky 

z fasády akcentujú aj v interiéri. Typická súčasť knižníc, teda regály, sú navrhnuté 

tak, aby boli úmyselne nízke, takže väčšina návštevníkov vidí skrz ne až na druhú 

stranu miestnosti. Tým ešte viac vyniknú betónové stĺpy, ktoré symbolizujú 

verejné budovy v starovekom Grécku.

STARÉ ŽELEZNIČNÉ DEPO ALEBO KNIŽNICA?

V budove LocHal (6, 7) sa môžete naučiť nové zručnosti v oblasti prípravy 

potravín, čítať knihy alebo organizovať podujatia. Po viac ako 80-tich rokoch, keď 

slúžila ako depo, sklad lokomotív, začala táto industriálna budova v holandskom 

Tilburgu svoj druhý život ako miestny knižničný a spoločenský priestor začiatkom 

roka 2019. Ide o výborný príklad adaptívneho opätovného využitia budovy ako 

„tretieho priestoru“, teda miesta mimo domov a prácu, ktoré spája podujatia, 

workshopy, výstavy a vzdelávanie. Budova, ktorú navrhol holandský ateliér 

Civic Architects, má byť novým centrom občianskeho života, s klasickými 

priemyselnými oceľovými rámami a sklenenými oknami, ktoré poskytujú 

nostalgické pozadie pre moderné regály, verejné čitateľské stoly (stojace na 

podvozkoch vagónov), amfi teáter s kapacitou 1 000 osôb a galériu. Kolosálny 

priestor s rozlohou 58 000 m2 sa nazýva „LocHal“, čo je skratka pre Locomotive 

Hall. Na rozdelenie veľkého otvoreného priestoru a zlepšenie akustiky budovy 

holandská dizajnérska fi rma Inside Outside navrhla veľké textilné screeny, 

závesy, ktoré sú rovnako vysoké ako strop LocHalu. Závesy môžu byť rôzne 

rozmiestnené prostredníctvom motorizovaného systému. Screeny tiež slúžia ako 

slnečné tienenie. Knihy sú usporiadané aj na prenosných knižniciach. Výnimočná 

je detská knižnica, ktorá obsahuje napríklad regály z veľkých farebných ceruziek 

a pravítok, ktoré sú inšpirované blízkym rozprávkovým zábavným parkom.

3.

4.

8.

7.
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9 POZÍCIÍ, BEZ KTORÝCH SA FIRMY 
DNES A ANI ZAJTRA NEZAOBÍDU

HUMAN RESOURCES OFFICER

Vo svete práce je kľúčová schopnosť vyrovnať sa s neistotou, 

nejednoznačnosťou a nestálosťou podnikateľského prostredia. V súvislosti 

s tým zmenou prechádza aj poslanie útvarov ľudských zdrojov – Human 

Resources Manager je dnes vnímaný ako strategický partner vrcholového 

manažmentu. Zároveň musí byť spojkou medzi vedením a zamestnancami. 

A to má priamy vplyv aj na očakávania kladené na personálne oddelenia i ich 

šéfov. V seriáli, v ktorom postupne predstavujeme deväť pre organizácie 

zásadných pozícií a profi l optimálnych kandidátov, ktorí na nich zaručene 

zahviezdia, pokračujeme skupinou HR Offi cers & Professionals. Jednoducho 

tými, čo majú vo fi rmách na pleciach starostlivosť o ľudský kapitál.

Manažéri ľudských zdrojov, personálni manažéri 

či modernejšie HR manažéri sa vo fi rmách musia 

postarať nielen o personálnu administratívu, ale 

aj predpokladať budúce potreby biznisu a tomu 

prispôsobovať jednotlivé politiky. To všetko preto, 

aby celú organizáciu dokázali potiahnuť smerom 

k ďalšiemu rozvoju prostredníctvom vyhľadávania, 

získavania, rozvíjania a udržiavania optimálneho 

ľudského kapitálu.

Pre HR profesionálov je porozumenie 

biznisu a znalosť podnikateľského prostredia 

nevyhnutná rovnako ako skúsenosť 

z pôsobenia na pozícii mimo oblasti ľudských 

zdrojov. Takúto kombináciu treba vnímať 

ako nevyhnutnú súčasť kariérnej cesty 

výnimočných HR lídrov. Svetová fi nančná 

a ekonomická kríza, digitálne inovácie a vývoj 

nielen informačných technológií, sociálne 

médiá, globalizácia či zmeny v zložení 

pracovnej sily a s nimi súvisiace prehlbujúce 

sa rozdiely medzi generáciami, ich hodnotami, 

očakávaniami a prístupom k práci, špecifi ká 

tzv. generácie Y, ktorá je na pracovnom 

trhu silne zastúpená, medzinárodne 

zložené virtuálne pracovné tímy, dôraz na 

spoločenskú zodpovednosť (Corporate Social 

Responsibility) a žitie hodnôt organizácie – to 

všetko tvorí agendu HR profesionálov.

Organizácie sa v dnešnom VUCA svete 

snažia odlíšiť práve kvalitou talentu, pretože 

technológie a informácie sú prístupné a služby 

či produkt možno kopírovať a s menšou 

či väčšou obmenou uviesť na trh pod inou 

značkou, avšak ľudí, teda talenty ešte 

nedokážeme naklonovať. A tak vojna o talenty 

je viac ako aktuálna. HR Offi cers sú v tomto 

boji v prednej línii. Ich misiou je efektívne 

pretaviť fi remnú víziu, stratégiu a ciele do 

dennej exekúcie práce s ľuďmi a efektívnej 

HR agendy a aktívne tvoriť vytúžené „best 

place to work“ s manažmentom diverzity 

a inklúzie vo všetkých jej aspektoch. Čoraz 

častejšie sa tradiční HR -isti či personalisti 

nadojení akademickým formátom v oblasti 

ľudských zdrojov či psychológie nahrádzajú 

strategickými lídrami bez formálneho vzdelania, 

ktorí sú pripravení zastať pozíciu na najvyššej 

úrovni riadenia, chápu komplexné nuansy 

zosúladenia talentu a obchodnej stratégie, 

využitie Big Data, riadia zložitosť biznisu 

a vytvárajú hodnotu pre akcionárov.

Kľúčovou a neraz zabudnutou potrebou je, 

aby si HR manažéri vytvárali a rozvíjali vzťahy 

a nachádzali správne komunikačné kanály 

so CEO, resp. s vrcholovým manažmentom. 

Je dôležité, ba až nevyhnutné, aby bol HR 

manažment začlenený medzi riadiace zložky 

organizácie. Avšak nie všetci HR profesionáli 

sú pripravení byť súčasťou top manažmentu 

a byť mu rovným partnerom v otázkach 

biznisu. Podobne ako na iných pozíciách, aj 

v oblasti ľudských zdrojov je potrebné mať 

ľudí, ktorí majú cit pre podnikanie, disponujú 

strategickým nadhľadom, rozumejú fi nanciám 

a operatívnemu riadeniu a vedia pracovať 

s údajmi a rôznorodými informáciami.

V súvislosti s rýchlo sa meniacim prostredím sa 

vyvíja aj pozícia HR manažérov a transformuje 

sa na tzv. Chief Employee Experience 

Offi cers (CEEO) – lídrov zodpovedných 

za zamestnaneckú skúsenosť (Employee 

Experience). Kým tradičná úloha personálneho 

manažéra uprednostňovala pravidlá a procesy 

pred ľuďmi (neskôr prešla transformáciou na 

novšiu funkciu so zameraním na získavanie 

a udržanie talentov prostredníctvom 

odmeňovacích a retenčných programov), tzv. 

Chief Employee Experience Offi cer naopak 

rozširuje rozsah manažmentu na pokrytie 

riadenia životného cyklu zamestnanca. Ak je 

dnešnou stratégiou ľudských zdrojov previesť 

zamestnanca jeho pracovnou cestou vo fi rme, 

úlohou HR manažéra je zabezpečiť to, aby R
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bola táto cesta čo najbohatšia na skúsenosti 

a zážitky a aby talent ostal v organizácii čo 

najdlhšie.

Tzv. zamestnaneckú skúsenosť 

možno defi novať ako vnímanie vzťahu 

zamestnávateľskej organizácie so 

zamestnancom z pohľadu zamestnanca. Je 

nevyhnutné, aby fi rmy prostredníctvom HR 

manažéra pochopili nevyhnutnosť empaticky 

vnímať zamestnanca nielen ako jednotlivca, ale 

aj ako súčasť generačných skupín a rozmýšľať 

nielen o jeho jednotlivých potrebách, ale aj 

o komplexnom zážitku, resp. skúsenosti z jeho 

života vo fi rme.

Dnes nestačí, ak HR manažér vo fi rme aplikuje 

prieskum spokojnosti zamestnancov a na 

základe jeho výsledkov pozmení odmeňovanie 

či benefi ty. Organizácie musia zmeniť prístup 

k tomu, ako sa pozerajú na zamestnancov. 

Práve HR predstavitelia sú tí, ktorí vytvárajú 

zamestnaneckú skúsenosť. To si vyžaduje 

schopnosť hlbokého pochopenia potrieb 

a očakávaní zamestnancov. A na to je zasa 

nevyhnutná schopnosť zastať multifunkčnú 

úlohu v oblasti ľudských zdrojov, nad rámec 

zodpovedností HR oddelenia s presahom do 

oddelení marketingu, informačných technológií 

a internej komunikácie.

Pre zamestnávateľa je pri nastavovaní 

strategického prístupu k vyhľadávaniu 

a udržaniu talentov výnimočne dôležité 

zamerať sa na zamestnávateľskú značku 

(Employer Branding) a jej hodnotu (Employer 

Value Proposition – EVP), ktorú možno 

EXECUTIVE SEARCH
LEAD ER SH IP SERVICES
BOARD CONSULTING

EXECUTIVE SEARCH
LEAD ER SH IP SERVICES
BOARD CONSULTING

WWW.AMRO P.SK       SLUŽBY         S TRATEGIC TALENT ACQUISITION

STRATEGIC TALENT ACQUISITION

„HR Manager je partnerom 

pre biznis a jeho úloha je 

kombináciou koncepčnej, 

metodologickej, 

poradenskej, 

usmerňovacej, 

organizačnej, koučovacej 

a mentorskej funkcie. 

Tradiční HR manažéri či 

personalisti sú nahrádzaní 

strategickými lídrami.“

Aké mäkké zručnosti sú pri práci s ľudským kapitálom žiadané

• schopnosť prinášať zmenu

• schopnosť riadiť vzťahy a rozvoj ľudí

• schopnosť byť biznis partnerom a partnerom top manažmentu

• schopnosť pôsobiť ako ambasádor zamestnaneckej spokojnosti

• schopnosť pôsobiť ako ambasádor zamestnaneckej značky

• schopnosť efektívne riadiť vzťah medzi požiadavkami korporácie a potrebami lokálnych 

zamestnancov

• schopnosť efektívne riadiť atmosféru medzi zamestnancami v rýchlo meniacej sa 

spoločnosti a ich potrebou stabilného prostredia

• schopnosť rýchlo sa rozhodovať a zároveň si zachovať dostatočný čas na zozbieranie 

potrebných informácií pre rozhodnutie

• schopnosť efektívne riadiť vzťah medzi potrebami jednotlivých zamestnancov 

a strategickými cieľmi organizácie

• schopnosť efektívne riadiť vzťah medzi vnútorným zameraním na potreby zamestnancov 

a externým zameraním na zákazníkov a investorov

• schopnosť efektívne riadiť tok informácií od manažmentu smerom k zamestnancom 

a opačne

defi novať ako „kľúčovú pozíciu spoločnosti 

ako zamestnávateľa“. Zahŕňa súbor ponúk, 

asociácií a hodnôt charakteristických pre danú 

organizáciu, ktoré sú relevantné pre aktuálnych 

aj potenciálnych zamestnancov a ktoré určujú 

jej jedinečnosť a atraktívnosť.

EVP je obdobou výrazu USP (Unique 

Selling Proposition – tzv. jedinečný predajný 

argument), ktorý sa používa v marketingu 

a obchode a ktorý odpovedá na otázku, prečo 

by si zákazník mal kúpiť práve tento produkt. 

Presne to isté platí aj pri EVP, avšak namiesto 

zákazníka je cieľom záujmu zamestnanec. Pri 

jasnom a vhodne komunikovanom obsahu 

tohto pojmu sa oveľa ľahšie hľadá odpoveď 

na otázku, prečo by si mal potenciálny 

zamestnanec vybrať spomedzi iných 

zamestnávateľov práve danú organizáciu, 

čo zamestnávateľ vkladá do vzťahu so 

zamestnancami a aké to skutočne je, pracovať 

pre jeho značku? Šikovní a výkonní ľudia vždy 

pôjdu tam, kde im bude lepšie.

Nezabúdajme ani na tvrdé 

zručnosti

• HR ako procesný expert, ktorý 

je schopný nielen riadiť, ale aj 

implementovať či zefektívňovať 

jednotlivé procesy ako nábor a výber 

zamestnancov, odmeňovanie a benefi ty, 

vzdelávanie a rozvoj či sociálna politika

• HR ako inšpiratívny líder so skúsenosťou 

s riadením tímov a rozvojom ľudí

• HR ako expert na digitálne technológie 

schopný sledovať trendy v digitálnych 

nástrojoch využiteľných v oblastiach 

manažmentu ľudských zdrojov, 

identifi kovať potrebu ich implementácie 

a efektívne ich využívať v prospech 

získania potrebných údajov

• HR ako skúsený Talent Acquisition 

expert schopný na pracovnom trhu 

v ťažkých podmienkach identifi kovať, 

vyhodnotiť a prilákať talenty
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ZODPOVEDNOSŤ – KĽÚČOVÝ FAKTOR 
ÚSPECHU V SÚČASNOM PODNIKANÍ

Pojem „spoločenská zodpovednosť v podnikaní“ (z angl. Corporate 

Social Responsibility – CSR) v poslednej dobe stále silnejšie rezonuje 

nielen v podnikoch, ktoré princípy tejto koncepcie dodržiavajú, ale aj 

v celej spoločnosti. Verejnosť vyvíja stále väčší tlak na podniky, aby sa 

v každodennej praxi správali zodpovedne a eticky, aktívne sa zapájali do 

ochrany životného prostredia, ohľaduplne nakladali so vzácnymi zdrojmi, 

aby podporovali sociálnu oblasť v podobe väčšieho záujmu o rozvoj 

kvality vlastných zamestnancov, ich pracovné podmienky a bezpečnosť, 

aktívne bojovali proti korupcii či diskriminácii.

Moderná história spoločensky 

zodpovedného podnikania (SZP) sa začala 

písať v päťdesiatych rokoch minulého 

storočia. Príklady zodpovedného správania 

podnikateľov však môžeme nájsť v oveľa 

vzdialenejšej histórii – napríklad už v 19. 

storočí A. Carnegie zverejnil názor, že 

bohatí ľudia majú morálnu povinnosť deliť 

sa s ostatnými o svoj majetok. Stavbou 

ubytovní pre zamestnancov dávali majitelia 

podnikov najavo nielen záujem o zvýšenie 

produktivity robotníkov prostredníctvom 

prijateľného bývania, ale tiež vieru, že 

posilňujú vzťahy medzi vedením a robotníkmi 

(napr. Colbert, Baťa). Známa a dnes aj 

veľmi výstižná je defi nícia jedného z prvých 

teoretikov spoločensky zodpovedného 

podnikania Howarda R. Bowena, ktorý ho 

vnímal ako „záväzok podnikateľov usilovať 

sa o také stratégie, robiť také rozhodnutia 

alebo vykonávať také aktivity, ktoré sú 

žiaduce z pohľadu cieľov a hodnôt našej 

spoločnosti. Následne aj ďalší autori 

defi nícií túto myšlienku podporili resp. ju 

rozvinuli a doplnili o ďalšie dimenzie. Pritom 

základným východiskom pre diskusie 

o spoločenskej zodpovednosti podnikov 

je pochopenie a prijatie skutočnosti, že 

podnik je priamou súčasťou spoločnosti, 

v ktorej vyvíja svoje aktivity (čo mu umožňuje 

realizovať jeho prvotný cieľ – dosahovať zisk), 

nie je izolovanou jednotkou ale súčasťou 

širšieho systému vzťahov a jeho prosperita 

bude závisieť významne na zdraví okolitej 

spoločnosti a v neposlednom rade aj na 

nálade tejto spoločnosti voči nemu.

Na prelome tisícročí k významnému 

rozvoju myšlienok SZP prispeli a dodnes 

prispievajú dobrovoľné asociácie zodpovedne 

podnikajúcich subjektov, mimovládne 

organizácie, Európska únia. Významným 

impulzom v šírení myšlienok SZP bol najskôr 

Lisabonský summit (2000) a neskôr prijatie 

Stratégie 2020. Európska únia vo svojej 

Zelenej knihe zadefi novala spoločensky 

zodpovedné podnikanie ako „dobrovoľné 

integrovanie sociálnych a ekologických 

záujmov do každodenných fi remných činností 

a interakcií s fi remnými stakeholdermi“ (Pozn.: 

stakeholderi – záujmové skupiny v internom 

a externom prostredí podniku).

Významnou výzvou Zelenej knihy pre 

podniky bola potreba komplexného, 

holistického prístupu k zodpovednému 

podnikaniu, jeho integrácia do procesu 

manažmentu – od formulovania kľúčových 

hodnôt a ich včlenenia do podnikových 

poslaní či etických kódexov, až po 

ich implementáciu a transformáciu do 

stratégií a každodenného operatívneho 

rozhodovania. A to prostredníctvom doplnenia 

sociálnej a environmentálnej dimenzie do 

plánovania a rozpočtovania, rovnako aj 

hodnotením podnikovej výkonnosti v týchto 

oblastiach realizáciou etických, sociálnych 

a environmentálnych auditov či zavedením 

kontinuálnych vzdelávacích programov. 

Pre súčasné spoločensky zodpovedné 

podnikanie sú okrem všeobecných etických 

princípov typické: univerzálnosť (platnosť 

pre akýkoľvek typ podnikania), dobrovoľnosť 

(ide o dobrovoľný záväzok podnikov a ich 

manažmentov nad rámec legislatívy), 

aktívna spolupráca so všetkými záujmovými 

skupinami, vyjadrenie záväzku prispievať 

k rozvoju kvality života, či zdôrazňovanie 

trvalo udržateľného rozvoja.

Dobrovoľnosť je síce významnou 

charakteristikou zodpovedného podnikania, 

avšak podľa tzv. Carrollovej hierarchie 

len vrcholom pyramídy SZP (viz. foto). 

Z ekonomickej zodpovednosti podniku 

vyplýva povinnosť zabezpečiť návratnosť 

vložených investícií. Právna zodpovednosť 

je dôležitá pre súlad podnikových činností 

s pravidlami stanovenými legislatívou, 

štátnymi inštitúciami a pod. Etická 

zodpovednosť vytvára rámce pre ochranu 

záujmov stakeholderov. A dobrovoľná 

zodpovednosť (na najvyššom stupni) 

reprezentuje proaktívne a strategické 

správanie s pozitívnymi vplyvom na podnik 

i celú spoločnosť.

 

V našom regióne sa SZP rozvíjalo postupne. 

Myšlienky zodpovednosti v podnikaní 

začali k nám prenikať spolu s príchodom 

nadnárodných spoločností v 90. rokoch 

minulého storočia. Zodpovedné správanie 

sa však stalo výzvou aj pre malé a stredné R
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podniky, ktoré na našom trhu dominujú. 

Budovaniu povedomia sa venovali a dlhodobo 

venujú mnohé mimovládne organizácie. 

S rastúcim záujmom o SZP rastie aj počet 

rozmanitých aktivít, ktoré podniky v tejto 

oblasti vykonávajú. Spolu s nimi sa rýchlo 

rozvíjajú aj nástroje, ktoré merajú, hodnotia, 

vylepšujú alebo komunikujú vplyv aktivít 

podnikov na spoločnosť a životné prostredie. 

Pozitívom je, že narastá aj povedomie 

obyvateľstva o zodpovednom správaní 

podnikov, o čom svedčia realizované 

reprezentatívne prieskumy vnímania 

zodpovedného správania slovenskou 

verejnosťou. Až 92 % obyvateľov Slovenska 

si podľa prieskumu agentúry Focus 

z októbra 2017 myslí, že podniky by popri 

tvorbe zisku mali robiť aj niečo navyše 

a mať stanovené ciele v oblasti SZP. Až 

53% respondentov vedelo uviesť 

spoločnosť, ktorá podniká v súlade 

s koncepciou SZP, v roku 2015 

to bolo 36 % a v roku 2013 len 

29% opýtaných. Za najdôležitejšie 

zodpovedné aktivity podnikov 

považovalo 59 % opýtaných 

vytváranie rovnakých podmienok pre 

zamestnancov, poctivú a otvorenú 

komunikáciu voči zákazníkom 

(50%) a bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci a vyváženosť 

pracovného a osobného života 

(48%). Zodpovedné správanie 

podnikateľských subjektov berú 

do úvahy ľudia napríklad pri výbere 

zamestnania, čiastočne aj pri 

svojom nákupnom rozhodovaní. 

Verejnosť so záujmom každý rok 

sleduje udeľovanie prestížnych cien 

Via Bona tým najzodpovednejším 

podnikom v rôznych kategóriách 

(napr. zodpovedná veľká fi rma, zodpovedná 

malá/stredná fi rma, zelená fi rma, skvelý 

zamestnávateľ, férový hráč na trhu, dobrý 

partner komunity atď.). Nadácia Pontis pred 

pár dňami vyjadrila týmto ocenením uznanie 

najzodpovednejším fi rmám na slovenskom 

trhu už po osemnásty krát.

Spoločenská zodpovednosť je postavená na 

pilieroch tzv. trojitej výsledovky (z angl. triple-

-bottom -line“, ktorá pozostáva z „3P“ – profi t-

-people -planet (zisk -ľudia -planéta) a vyjadruje 

zmenu orientácie podnikov na ekonomickú 

oblasť v širšom kontexte spoločenských 

a ekologických vzťahov. Uvedené piliere 

kopírujú tri základné oblasti (roviny) 

spoločensky zodpovedného podnikania. Každá 

z nich zahŕňa mnoho činností, z ktorých si 

podnik môže vyberať podľa svojho zamerania 

a požiadaviek záujmových skupín.

Ekonomická oblasť zahŕňa transparentnosť 

podnikania, implementovanie etických 

kódexov, vytváranie a budovanie dobrých 

vzťahov so záujmovými skupinami, ktoré 

majú vplyv na ekonomickú činnosť podniku 

(osobitne zákazníkmi, dodávateľmi, 

investormi, akcionármi). Významné sú tiež 

aktivity podnikov, ktoré súvisia s rozvojom 

zamestnanosti, bojom proti korupcii na 

lokálnej, národnej, ale aj globálnej úrovni. 

V sociálnej oblasti môžeme hovoriť 

o zodpovednom podniku vtedy, ak na 

pracovisku aj v miestnej komunite pozitívne 

ovplyvňuje životnú úroveň ľudí, dbá na 

zdravie, bezpečnosť, vzdelanie a kultúrny 

rozvoj občanov. V internej sociálnej rovine sú 

partnerom podniku zamestnanci a odbory, 

v externej sa zameriava na miestnu komunitu, 

neziskový sektor a verejnosť ako takú. Pokiaľ 

ide o environmentálnu oblasť, od spoločensky 

zodpovedného podniku sa očakáva, že si 

bude uvedomovať vplyv svojej činnosti na 

živú a neživú prírodu vrátane ekosystému, 

pôdy, vzduchu a vody. Predpokladá sa, že 

svoju podnikateľskú činnosť bude vykonávať 

tak, aby chránil prírodné zdroje a čo najmenej 

zaťažoval životné prostredie, bude dodržiavať 

environmentálne štandardy, podporovať 

vývoj a zavádzanie technológií a produktov 

ohľaduplných k životnému prostrediu.

Za najčastejšie prínosy zo spoločensky 

zodpovedného správania podnikov sa 

považujú: *zvýšenie ziskovosti podniku 

(v stredno- až dlhodobom horizonte); 

*zlepšenie imidžu podniku, posilnenie 

dôveryhodnosti a lepšia reputácia; *posilnenie 

spokojnosti a lojality zákazníkov; *lepšia 

schopnosť získať a udržať si kvalitných 

zamestnancov; *zníženie rizika; *väčšia 

dostupnosť kapitálu a vyššia príťažlivosť pre 

investorov; *posilnenie konkurencieschopnosti 

podniku a lepšia trhová pozícia; *schopnosť 

rýchlejšie reagovať na požiadavky trhu; 

*kultivácia podnikateľského prostredia 

či *ochrana prírodných zdrojov, redukcia 

odpadov a úspora nákladov.

Úspešné podniky, ktoré aplikujú koncepciu 

spoločenskej zodpovednosti v praxi, 

preukazujú veľký zmysel pre zodpovednosť 

za vývoj spoločnosti. Zdôrazňujú čestnosť, 

integritu a na prvé miesto nedávajú zisk, ale 

človeka – spotrebiteľa, zákazníka, klienta. 

Poskytujú kvalitné produkty, správajú 

sa eticky a férovo k všetkým záujmovým 

skupinám, rozvíjajú spoluprácu s miestnymi 

komunitami, starajú sa o životné prostredie. 

Z dlhodobého hľadiska im takéto 

správanie nepochybne prináša 

mnohé ekonomické aj neekonomické 

efekty. Zodpovedné správanie však 

nemôže byť jednorazovou alebo 

krátkodobou záležitosťou, musí 

to byť dlhodobá a konzistentná 

podnikateľská fi lozofi a, prelínajúca 

sa všetkými podnikovými činnosťami, 

ktorá si môže vyžiadať aj zásadné 

zmeny v myslení vlastníkov, 

manažérov a zamestnancov 

podnikov.
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Plytvanie sa stalo jednou z tém, ktorá v tej či onej forme rezonuje naprieč 

celým dodávateľským reťazcom. V najbližších vydaniach si ukážeme 

na číslach, ako sme na tom na Slovensku v porovnaní so svetom a aké 

riešenia sa už uplatňujú v praxi.

KAM SME SA POSUNULI?

Ešte v roku 2013 sme ku konferencii 

Intraco písali: „Štát akoby nechcel vidieť 

konsekvencie svojich opatrení. Čím viac 

„zdraviu ohrozujúcich“ výrobkov sa vďaka 

„jogurtovému zákonu“ vyhodí, tým viac 

ide o ekonomické a ekologické plytvanie. 

V USA už dávno vzniklo hnutie, ktorého 

stúpenci prevádzkujú tzv. dumpster diving, 

vyberaniu a konzumácii jedál z kontajnerov 

a košov pri obchodných prevádzkach. Nie je 

to teda len doména tatranských medveďov 

a bezdomovcov, ale dobre situovanej vrstvy 

mladých ľudí, ktorí chcú takto poukázať na 

plytvanie a v konečnom dôsledku i ušetriť za 

potraviny. Paradoxne sa to deje v dobe, keď 

niektoré skupiny obyvateľstva trpia hladom, 

zdraviu neškodné potraviny putujú do útulkov 

a lesnej zveri.“

Presuňme sa do októbra 2018. Zástupcovia 

vlády, maloobchodu, mimovládnych 

organizácií v priestoroch Novej Cvernovky 

diskutujú pri jednom stole o boji proti plytvaniu 

potravinami a kľúčovej role, akú v tomto boji 

zohráva práve medzisektorová spolupráca. 

Stretnutie zorganizovala spoločnosť Tesco 

v spolupráci s portálom Euractiv. „Stretnutie 

považujem za určité znamenie, že spoločenský 

diskurz sa posúva pozitívnym smerom a témy 

spojené s udržateľným rozvojom sa stávajú 

súčasťou uvažovania relevantných hráčov na 

trhu. K udržateľnému rozvoju sa totiž priblížime 

len vtedy, ak sa zapoja všetci aktéri – tak štát, 

ako aj občianska spoločnosť, jednotlivci aj 

podnikatelia. Môj úrad pre 

investície a informatizáciu 

zodpovedá za vnútroštátnu 

implementáciu Agendy 

2030 pre udržateľný rozvoj. 

Agenda 2030 je súbor 

globálnych 17 cieľov, na 

ktorých sa zhodli všetky 

štáty OSN. Slovensko si 

ich agregovalo do šiestich 

národných priorít, ktoré 

sme v júli tohto roku 

predstavili v OSN v New 

Yorku. Jednou z našich 

národných priorít je aj 

smerovanie k obehovej 

ekonomike, kde sa neplytvá zdrojmi 

a minimalizuje sa tvorba odpadov, ktoré sa 

nedajú znova využiť,“ otvoril podujatie Richard 

Raši, podpredseda vlády SR pre investície 

a informatizáciu.

Medzi prvým a druhým príspevkom 

uplynulo teda šesť rokov. Kam sme sa 

posunuli? Dnes zákonodarcovia upravujú 

otváraciu dobu, zaviedli špeciálny sektorový 

odvod iba pre reťazce, majú potrebu 

upravovať ceny a naprávajú podľa nich 

pokrivené dodávateľsko -odberateľské 

vzťahy. Legislatívne uľahčenie nakladania 

s potravinami po uplynutí DMT alebo DS nie 

je tak populárne a mediálne zaujímavé, ba 

dokonca nie sú ešte presne zadefi nované 

ani rámce toho, čo to ten potravinový 

odpad je. Pritom ministerstvo životného 

prostredia a ministerstvo pôdohospodárstva 

sú zodpovedná za to, že do roku 2030 

ako člen EÚ znížime potravinový odpad na 

polovicu. Zatiaľ sa zdá, že zodpovednosť za 

dlhodobo neriešené komplexné problémy 

je ľahšie jednoducho preklopiť na reťazce. 

Podobne sa tak zrejme udeje aj v prípade 

PET fl iaš. Pritom návrh zákona o zálohovaní 

jednorazových obalov na nápoje opäť nerieši 

skutočné problémy odpadového hospodárstva 

a ochrany životného prostredia na Slovensku.

AJ ODHADY SÚ HROZIVÉ

Koľko presne potravín neskončí na tanieri, 

alebo sa vyhodí neskonzumovaných, nevieme. 

Určité odhady má Eurostat, ale aj ten má 

príliš široké rozpätie, preto Európska komisia 

zriadila supinu Food waste measurement sub-

-group, ktorá sa má presnejšie monitorovať 

potravinový odpad. V podmienkach EÚ sa 

odhady podľa portálu Euractiv.sk pohybujú 

okolo 89 miliónov ton vyhodených potravín 

ročne, čo predstavuje 179 kg na jedného 

obyvateľa. Globálne takpovediac končí v koši 

20-30 % vyrobených potravín. Aj tieto odhady 

sú hrozivé.

Presnejšie dáta za Slovensko sa snažili získať 

predstavitelia Národného poľnohospodárskeho 

a potravinového centra (NPPC) na čele 

s generálnou riaditeľkou Zuzanou Nouzovskou 

a Martinom Polovkom, riaditeľom Výskumného 

ústavu potravinárskeho NPPC. Ako počas 

okrúhleho stola uviedla Z. Nouzovská, 

sama bola prekvapená tým, koľko s rodinou 

vlastne vyprodukujú potravinového odpadu. 

NPPC vytvorilo vlastný dotazník na základe 

štandardov projektu Fusion zameraného 

na kvantifi káciu plytvania potravinami, 

a otestovali ho na vzorke 516 respondentov, 

prevažne zamestnancov inštitúcie, čo bolo 

najefektívnejšie. Výsledky boli publikované 

časopise Trendy v potravinárstve (2/2017). 

Pozrime sa spoločne na niektoré závery.

RACIONALIZÁCIOU SPOTREBY 
K ZNIŽOVANIU ODPADU

Odhaduje sa, že 45 až 60 % odpadu vzniká 

v domácnostiach. Ťažko určiť nejakú 

kritickú spotrebiteľskú masu, ktorá je 

zodpovedná za najviac vyhodených potravín. 

Potravinový odpad nájdeme u bohatých aj 

sociálne slabších obyvateľov, rovnako tak 

u vysokoškolsky vzdelaných aj tých s nižším 

vzdelaním.

Prieskum NPPC pozostával z dvoch častí. 

Martin Polovka pre portál Euractiv.sk povedal: 

„Prvá obsahovala súbor asi 30 otázok, 

v ktorých sme sa zaujímali o všeobecné 

údaje o domácnosti ako ich sídlo, vekovú 

či vzdelanostnú štruktúru. Na základe 

dotazníka mali účastníci prieskumu prvýkrát 

možnosť zmapovať si hospodárenie vlastnej R
ed

, Z
dr

oj
: E

ur
ac

tiv
.s

k,
 T

es
co

, Z
O

S
R

, S
A

M
O

, N
P

P
C

, F
ot

o:
 T

es
co

PLYTVANIE A RACIONALIZÁCIA 

SPOTREBY 1.
časť



31

PRICE

Najvýznamnejším podujatím u nás, venujúcim sa Ukrajine a vzájomným 

vzťahom a spolupráci, sú Dni Ukrajiny v Košiciah. Od  25. do 30. apríla 

prebehne už ich piaty ročník.

Pre väčšinu akcií sú už tradičným miestom 

Kasárne/Kuturpark a ako obvykle je program 

veľmi bohatý. Predstavia sa kultúrne súbory, 

tradičná gastronómia, nebudú chýbať športové 

zápolenia. Samozrejme bokom nemôže zostať 

súčasná situácia na Ukrajine.

 

Vrcholom podujatia je pravidelne Slovensko – 

ukrajinské fórum /SUF/, ktoré sa zameriava na 

najvýznamnejšie línie vzájomnej spolupráce. 

Veľký význam majú styky miest, obcí, regiónov, 

domácnosti na mesačnej báze. Domácnosti 

v rámci dotazníku presne zapisovali, koľko 

a čo vyhodili. Vyplynulo nám z toho, že 

existuje široká skupina ľudí, ktorá si do veľkej 

miery neuvedomuje, že plytvá potravinami. 

Respektíve si to uvedomili, až keď vyplnili náš 

dotazník. Až vtedy prišli na to, že nespotrebujú 

všetko čo kúpia, čiže to malo čiastočne aj 

edukačný efekt.“

Čo sa týka miesta nákupu potravín, najväčšie 

zastúpenie mali v prieskume NPPC veľké 

obchodne centrá – 89,1 %, ale výrazným 

podielom boli tiež zastúpené malé predajne 

v okolí bydliska či zamestnania – 71,3 %. 

Takmer polovica respondentov (49,2 %) 

nakupuje na trhoch, v špecializovaných 

predajniach, resp. priamo od výrobcu či 

z farmy, 18,2 %. Marginálny význam nákupu 

predstavovali večierky 1,6 %, resp. nákup cez 

internet – 2,3 %.

Najväčší odpad je ovocie a zelenina, čo je 

dané charakterom produktu aj obsahom 

nejedlých častí. Ovocie a zeleniny tvoria 60 

až 62 % odpadu, pritom asi 60 % z toho 

modernizácia samospráv. Tiež výchova, 

prax a súčasné trendy vzdelávania – tomu 

je venovaný informačný deň pre študentov 

z Ukrajiny. Keďže práve teraz Slovensko 

predsedá Organizácii pre bezpečnosť 

a spoluprácu v Europe, v popredí SUF budú 

najmä otázky bezpečnosti. Viac informácii 

nájdete na www.dniukrajiny.sk

 

V rámci cezhraničného projektu Informácie 

pre občanov a spoluprácu, podporeného 

z Nórskych fondov, sa dosiaľ na Dňoch 

Ukrajiny v Košiciach veľmi aktívne podieľalo 

aj naše vydavateľstvo a časopis IN STORE 

Slovakia. Teraz je to najmä smerom 

k spolupráci novinárov a médií. Téme 

vzájomnej, najmä ekonomickej spolupráce sa 

budeme venovať aj naďalej. Považujeme ju 

za veľmi dôležitú, veď Ukrajina je náš najväčší 

sused.

Supported by a grant from Norway Cofi nanced by the State 

Budget of the Slovak Republic. Projekt je fi nancovaný z grantu 

Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho fi nančného 

mechanizmu. Spolufi nancované zo štátneho rozpočtu 

Slovenskej republiky. Výška NFP: 102.213 €. Prijímateľ grantu: 

Clinicum, s. r. o., Kežmarok

Názov projektu: Informácie pre občanov a spoluprácu

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org

je pritom biologicky kompostovateľný 

odpad. Nasledujú hotové jedlá, ktoré sa mali 

skonzumovať, ale skončili v koši (54 %, pričom 

35 % respondentov vidí problém v tom, že 

sa navarilo viac, ako sa zjedlo). Významný 

je podiel výrobkov z pečiva, mlieka mäsa. 

Všeobecne 25,2 % opýtaných jedlo vyhodilo 

z dôvodu, že uplynul dátum najneskoršej 

spotreby.

Z výskumu vyplývajú dva zaujímavé momenty: 

aj vzdelaní a rozhľadení ľudia plytvajú 

potravinami tak bežne, že ich k zamysleniu 

donúti iba prieskum alebo podrobný dotazník. 

Druhý moment je v tom, že odpad často nie je 

odpadom. Neznalosť defi nície DMT alebo „best 

before“ sa prejavuje v tom, že vyhadzujeme 

j zdravotne nezávadné potraviny. Aj nejedlé 

časti potravín je možné spracovať tak, že sa 

dajú konzumovať (napr. šupky z jabĺk je možné 

rozmixovať a upraviť povedzme na sorbet). 

No a napokon tento biologický odpad možno 

kompostovať a využiť ho druhotne ako hnojivo. 

K tomu však chýba infraštruktúra a edukácia.

Zdroj: NPPC, Pozn.: Počet respondentov, n=452 (100%), jún 2017

KVALITATÍVNA ŠTRUKTÚRA 
ODPADU Z POTRAVÍN V 
MONITOROVANOM OBDOBÍ 

£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£

Ovocie a zelenina 60,91 %

Hotové jedlá 7,43 %

Pečivo 6,51 %

Mäso 6,72 %

Mlieko 5,5 %

Nápoje 3,28 %

Tuky 2,79 %

Vajcia 2,41 %

Koreniny 0,93 %

Cereálie 0,69 %

Ryby 0,58 %

Fast Food 0,35 %

Cukrovinky 0,34 %

Zmrzlina 0,35 %

Nezaradené 1,14 %

Sladidlá 0,07 %

PIATY ROČNÍK DNÍ UKRAJINY V KOŠICIACH
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NA EKASU S ROZVAHOU 
A RACIONÁLNE
Kvalifi kovaný odhad hovorí, že na trhu je vyše 200.000 zariadení, ktoré 

je potrebné aktualizovať a teda dátum ich ostrej prevádzky 1. 7. 2019 je 

prinajmenšom ambiciózny. Aké úskalia certifi kácie, implementácie a termíny 

budú musieť podnikatelia v retaile a sektore HoReCa brať v úvahu? Ktoré fámy 

a nepresnosti prechod na eKasa sprevádzajú?

ON -LINE SPOJENIE 
S FINANČNOU SPRÁVOU

V súčasnosti sa v podnikateľskom sektore 

široko diskutuje o eKASE, o novom spôsobe 

výmeny informácií medzi pokladničným 

miestom resp. miestom predaja a Finančnou 

správou. Vzniká množstvo fám, rôznych 

„overených informácií“ a marketingovo 

ladených posolstiev. Faktom zostáva, že okrem 

ukladania údajov spôsobom, na ktorý boli 

podnikatelia zvyknutí doteraz, teda do fi škálnej 

pamäte, sa po novom ukladajú údaje o predaji 

do chráneného dátového úložiska. Pribudne aj 

nový komunikačný kanál s Finančnou správou, 

a to v reálnom čase prostredníctvom internetu. 

Inými slovami, každý doklad o transakcii je 

hneď odosielaný na server Finančnej správy. 

V praxi to znamená, že každý podnikateľ musí 

mať po novom nejaké pripojenie na internet. 

Finančná správa siahla po modeli, ktorý bol 

implementovaný napríklad v Čechách alebo 

Chorvátsku a sľubuje si od neho najmä 

zefektívnenie výberu daní.

ČO VYPLÝVA Z LEGISLATÍVY 
PRE PODNIKATEĽOV?

„Prvou podmienkou je, aby podnikateľ mal 

na predajnom mieste pripojenie na internet. 

Po 30. júni 2019 musí tiež používať zariadenie 

spĺňajúce podmienky certifi kácie eKASA. 

Podnikateľ zodpovedá za funkčnosť zariadenia 

a odoslanie dokladov na server fi nančnej 

správy maximálne do 48 hodín, teda aj pri 

výpadku internetového pripojenia. Avšak po 

novom zaniká štatút servisného strediska, 

t.j. servisné stredisko nezodpovedá za 

odstránenie poruchy do 48 hodín,“ sumarizuje 

nové povinnosti Ing. Rastislav Miko, konateľ 

spoločnosti Sokrates systems, s.r.o., ktorý 

má v oblasti registračných pokladníc viac ako 

25-ročné skúsenosti. Spoločnosť pri hľadaní 

najvhodnejších riešení pre zákazníkov volí 

individuálny prístup, kladie dôraz na korektné 

vzťahy a dlhodobú spokojnosť klienta. 

Sokrates systems, s.r.o. na základe nových 

podmienok eKASA zavádza nové služby pre 

zákazníkov iným, nadštandardným spôsobom.

Poďme sa pozrieť na konkrétne tri etapy, ktoré 

podnikateľské subjekty čakajú:

Prvá etapa: Od 1. januára 2019 vznikla 

možnosť certifi kácie zariadení

Druhá etapa: Od 1. apríla 2019 sú noví 

podnikatelia povinní zakúpiť a používať 

ERP spĺňajúce požiadavky nového zákona. 

Zároveň od 1. apríla do 30. júna 2019 sa budú 

všetky existujúce pokladnice prerábať resp. 

upgradovať, aby spĺňali požiadavky stanovené 

v zákone.

Tretia etapa: Od 1. júla 2019 musia byť všetky 

pokladnice celoplošne napojené na systém 

eKASA.

„Momentálna situácia na trhu je taká, že viacerí 

výrobcovia majú riešenia v procese certifi kácie R
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(kp)

a je náročné odhadnúť, či budú včas 

certifi kovaní. Zatiaľ k dátumu 14. marec 2019 

existujú len dve certifi kované riešenia spĺňajúce 

podmienky. Riešenia sa dopĺňajú, dolaďujú,“ 

konštatuje R. Miko a dopĺňa: „Vyrobiť a uviesť 

na trh takmer 200 tisíc zariadení v priebehu 

troch mesiacov, nie je reálne. Deklarácia 

existencie certifi kovaného riešenia je skôr 

marketingová aktivita, reálne takéto riešenie 

pravdepodobne ešte prebieha procesom 

certifi kácie.“

TRI ALTERNATÍVY: VRP, 
UPGRADE ALEBO NOVÉ 
ZARIADENIE

Každá z troch možností, ako vyhovieť litere 

nového zákona, má svoje nuansy. Virtuálna 

registračná pokladnica (VRP) má napríklad 

výhodu nízkych vstupných nákladov. Stačí 

mať pripojenie na internet (ak nie je funkčné 

pripojenie na internet nemožno blokovať) 

a využiť existujúcu výpočtovú techniku. 

V prípade tlače na klasickú tlačiareň môžu 

vznikať vyššie náklady na tlač. Samozrejme 

je tu i možnosť zakúpenia nového zariadenia 

s OS Android, ktoré má podobnú funkcionalitu 

ako klasická registračná pokladnica. VRP nie 

je vhodná pre prevádzky s väčším počtom 

platiacich zákazníkov, ale to je potrebné 

posúdiť individuálne.

Druhá alternatíva je prerobenie, aktualizácia 

existujúceho zariadenia, pokladne resp. 

fi škálnej tlačiarne. Potrebné je kalkulovať 

s nákladmi na takzvaný upgrade balíček. 

Náklady sa pohybujú rádovo od 130 do 

180 € a s pripočítaním honoráru za práce, 

ktoré súvisia s ukončením prevádzky starého 

zariadenia, inštaláciou nového upgrade balíčka 

a aktivácie zariadenia - nastavenie podľa 

požiadaviek eKASA. Tieto náklady za služby sú 

odhadované od 100 do 150 €. Je tiež potrebné 

počítať s prerušením prevádzky na dlhší čas 

nakoľko aktualizácie starej pokladnice nie je 

otázkou chvíle.

Tretia možnosť je zakúpiť si nové zariadenie, 

ktoré je certifi kované podľa požiadaviek 

eKASA, čo má za následok len aktiváciu 

nového zariadenia. „Na základe vyjadrenia 

kompetentných úradov nie je potrebné 

vykonať ukončenie prevádzky starej ERP, 

stačí ju mať odloženú pre prípad kontroly, čím 

sa ušetria nemalé prostriedky za ukončenie 

a samozrejme prerábku zariadenia. Je na 

zvážení podnikateľa, či ušetrené prostriedky 

na prerábke sú skutočne ušetrené. Napríklad 

zariadenie už nemusí byť v záručnej lehote, 

pritom nové zariadenie má plnú záručnú lehotu 

a jeho prevádzka je spoľahlivejšia,“ uvádza R. 

Miko.

NA EKASU S ROZVAHOU 
A RACIONÁLNE

Všetci používatelia ERP by mali k novej 

legislatíve a povinnostiam pristupovať 

s rozvahou a pokojne. Rôzne fámy, mýty 

a neopodstatnené obavy tu už boli pri prechode 

na euro alebo pri fi skalizácii. Pritom zmeny 

prebehli k všeobecnej spokojnosti. Napokon 

medzi pozitívne novinky novej legislatívy patrí 

aj zánik povinnosti denných uzávierok. Projekt 

prinesie podnikateľom zníženie administratívnej 

záťaže a kupujúcim zase zvýšenie ochrany pred 

nespoľahlivými subjektami, ale napríklad aj 

elektronické bločky. V záujme výrobcov a štátu, 

ale aj v záujme podnikateľov – používateľov 

eKASA, je zabezpečiť plynulý prechod na 

eKASA. Zdanlivo ušetrené peniaze na zariadenia 

a aktualizácie nemusia v dlhodobom horizonte 

znamenať ušetrený čas alebo náklady na 

pozáručné servisné zásahy.
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KUPUJEME MENEJ LACNÝCH 
A VIAC KVALITNÝCH LIEHOVÍN
Podľa prieskumov klesá predajnosť konzumných lacných liehovín, naopak 

Slováci sa prikláňajú k drahším a kvalitnejším liehovinám. Rast už však nie je 

taký výrazný ako v minulosti. Napríklad whisky, ktoré predchádzajúce roky 

výrazne rástli, zažívajú výrazné spomalenie. Aktuálne rastú len o necelé 2 %.

ČASTEJŠIE SI VYBERÁME 
PRÉMIOVÉ LIEHOVINY

„V medziročnom porovnaní rokov 2018 

vs. 2017 narástli predaje liehovín ako 

v realizovaných tržbách (+1,7 %), tak aj 

veľmi mierne v objeme (+0,5 %). Rast 

končí,“ uvádza Jakub Špika, Group Account 

Manager, Nielsen.

Celkové predaje liehovín na slovenskom 

trhu dosiahli už takmer 300 miliónov eur za 

rok. Najväčšou kategóriou v rámci liehovín 

sú vodky, s tržbami vyše 82 miliónov eur. 

Z hľadiska veľkosti majú neotrasiteľnú pozíciu 

a tvoria 28 % tržieb všetkých liehovín v tomto 

období. Špecifi kom Slovenska v európskom 

meradle je veľká obľúbenosť borovičky, ktorá 

je štvrtou najväčšou kategóriou z pohľadu 

tržieb a je porovnateľne veľká ako horké 

bylinné likéry (HBL) na treťom mieste.

Zaujímavým trendom posledných rokov 

je celkom iste premiumizácia a vzostup 

kategórií, ktoré patria skôr k drahším 

liehovinám. „Napríklad trstinový rum vyrástol 

za posledné tri roky o takmer 50 %. Avšak 

za posledný rok už rast nie je zďaleka taký 

silný, zaznamenali sme „iba“ + 7 %. Whisky, 

ktoré predchádzajúce roky výrazne rástli, 

tiež zažívajú výrazné spomalenie. Aktuálne 

rastú len o necelé 2 %,“ komentuje J. 

Špika. Taktiež slivovica a pravé destiláty 

z ovocia sa tešia vzrastajúcej spotrebe. 

Pálenky rastú medziročne o viac ako 50 % 

a v spotrebe dokonca o takmer 60 %. Jediná 

z väčších kategórií, ktorá vykazuje pokles, 

sú konzumné liehoviny, t.j. najlacnejšie 

varianty alkoholu, ktoré sa zvyčajne dajú 

nájsť v obchode. Aj tento pokles potvrdzuje 

postupný príklon Slovákov k drahším 

a kvalitnejším liehovinám.

pokračovanie na str. 36>

liehovín v poslednom roku výrazne spomalil. 

Ešte v roku 2017 sme boli svedkami rastu 

okolo 7 % a väčšina z tohto rastu bola 

tvorená vyššou spotrebou a nielen nárastom 

cien. Išlo o trend, ktorý sme pozorovali za 

posledných niekoľko rokov, avšak rok 2018 

naznačil, že čas hojnosti pravdepodobne 
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Zdroj: NIelsen, Pozn. údaje vyjadrujú predaje vo všetkých obchodoch s 

potravinami na Slovensku (Metro vylúčené).

PODIEL KATEGÓRIÍ V RÁMCI 
LIEHOVÍN

£
£
£
£
£
£
£
£
£

Vodka 28 %

Konzumné liehoviny 15 %

Horké bylinné likéry 14 %

Borovička 14 %

Whisky 7 %

Tuzemské rumy 6 %

Brandy 5 %

Trstinové rumy 3 %

Ostatné 9 %

TRŽBY A OBJEM PREDAJA LIEHOVÍN V SR

SLOVENSKO Tržby v miliónoch eur

% zmena

Objem predaja v 1000 l

% zmena

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Liehoviny 267,5 290,3 295,4 1,7% 25 072 26 726 26 865 0,5%

Vodka 75 80,8 82,3 1,9% 7 814 8 359 8 494 1,6%

Konzumné liehoviny 46,9 45,6 43,9 -3,6% 4 572 4 396 4 266 -3,0%

Horké bylinné likéry 34,8 39,7 42 5,6% 2 740 3 081 3 173 3,0%

Borovička 35,6 38,9 40,7 4,7% 3 794 4 055 4 246 4,7%

Whisky 18,3 21,4 21,8 1,9% 944 1 132 1 157 2,2%

Tuzemské rumy 16,1 17,3 16,7 -3,3% 1 860 1 976 1 891 -4,3%

Brandy 13 14,8 14,4 -2,6% 1 038 1 156 1 095 -5,3%

Trstinové rumy 6,3 7,6 8,2 7,4% 387 458 477 4,3%

Ostatné 21,4 24,2 25,3 4,5% 1923 2114 2065 -2,3%

Zdroj: NIelsen, Pozn. údaje vyjadrujú predaje vo všetkých obchodoch s potravinami na Slovensku (Metro vylúčené).
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Martin Rusko,
Brand Manager Jameson, Pernod Ricard Slovakia

JAMESON 18Y PREDSTAVÍME 
AJ NA WHISKEY FESTIVALE

„Každý jeden variant whiskey Jameson v našom portfóliu si našiel svojho 

zákazníka v retaile aj sektore horeca. Dnes tak patrí k lídrom nielen írskej whiskey, 

ale kategórie whiskey celkovo. Sme radi, že inovácie, ktoré prinášame, pomáhajú 

trendu premiumizácie a rozširujú možnosti dopriať si exkluzívne destiláty. Medzi 

najnovšie prírastky patrí Jameson 18Y, ktorý ofi ciálne predstavíme počas whiskey 

festivalu v Bratislave,“ uvádza v rozhovore pre náš magazín Martin Rusko, Brand, 

Manager Jameson, Pernod Ricard Slovakia.

Ako sa darí značke Jameson v on -trade 

v segmente blended whiskey a medzi 

írskymi whiskey?

Jameson patrí k lídrom nielen írskej 

whiskey, ale celkovej kategórie whiskey. 

V on -trade kanáli, teda v hoteloch, 

reštauráciách a kaviarňach je jednoznačným 

číslom 1 v spotrebe. Je to docielené našou 

dlhodobou a konzistentnou prácou v tomto 

segmente, či už s našimi partnerskými barmi 

alebo s barmanskou komunitou.

Sledujete trend premiumizácie v tejto 

kategórii? Nakupujú konzumenti drahšie, 

luxusnejšie alkoholické nápoje resp. drahšie 

varianty svojich obľúbených nápojov?

Trend premiumizácie vnímame 

veľmi silne. Vzniku trendu 

pomohli tiež úspešné inovácie 

v našom portfóliu, a to najmä 

Jameson Caskmates – whiskey 

dozretá v sudoch po pive 

Stout alebo IPA. Táto 

whiskey je obľúbená najme 

u spotrebiteľov remeselného 

piva a v pivárňach, nakoľko 

si ho ľudia často radi 

vychutnávajú práve 

v kombinácii s dobrým 

pivom resp. pivnými 

špeciálmi.

V roku 2016 ste uviedli 

Jameson Black Barrel, 

o rok neskôr Jameson 

Crested a tri fľaše v sérii 

The Whiskey Makers 

Series (The Distiller´s 

Safe, , The Cooper ’s Croze 

a The Blender ’s Dog), čo boli všetko 

prémiové whiskey. Ako ich prijal slovenský 

konzument?

Veľmi dobre. Každý jeden Jameson v našom 

portfóliu si našiel svojho zákazníka. The 

Whiskey Makers Series je presne tá séria 

whiskey, ktorá je určená pre 

whiskey nadšencov, ktorí 

radi skúšajú nové whiskey, 

nakoľko každá má úplne iný, 

ale výnimočný charakter. 

Jameson Black Barrel si 

ľudia radi vychutnávajú v top 

baroch či už s čistý, s ľadom 

alebo v kokteiloch. Jameson 

Crested je primárne určený 

pre off -trade, kde si ho 

konzumenti veľmi obľúbili na 

vychutnávanie si drinku doma 

alebo ho často dávajú ako darček pre svojich 

priateľov a rodinu.

Jameson 18Y stupuje do segmentu 

superprémiových whiskey. Aké promočné 

aktivity boli a budú realizované v súvislosti 

s jeho uvedením na slovenský trh?

Jameson 18Y je whiskey, ktorá sa vrátila na 

náš trh po niekoľkých rokoch. Mnoho barov 

a spotrebiteľov je nadšených, že ju máme opäť 

v portfóliu, a to v úplne novom a veľkolepom 

dizajne. Prvé predaje predbehli naše skromné 

očakávania. Verejnosti túto výnimočnú whiskey 

plánujeme odprezentovať na whiskey festivale 

v Bratislave 4. a 5. apríla 2019. Taktiež náš 

Jameson Ambassador ju používa pri svojich 

školeniach naprieč cestami Slovenskom.

Čím je z pohľadu výroby a senzorických 

vlastností špecifi cká táto 18-ročná írska 

whiskey?

Unikátna whiskey Jameson 18Y je zmesou 

troch destilátov, ktoré dozrievajú v tých 

najlepších dubových sudoch takmer dve 

desaťročia. Záver zrenia (posledných 

minimálne 6 mesiacov) prebieha v nepoužitom 

americkom dubovom sude, čo pridáva whiskey 

jedinečnú komplexnosť a eleganciu.
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pokračovanie zo str. 34>

LIEHOVINY V NÁKUPOCH 
DOMÁCNOSTÍ

„Takzvaný tvrdý alkohol si v roku 2018 

z nákupu domov prinieslo 81 % slovenských 

domácností. Liehoviny domácnosti nakupujú 

v priemere 16-krát za 12 mesiacov, 

pričom priemerná veľkosť nákupu je 

presahuje 0,8 l. Na tvrdý alkohol míňajú 

nadpriemerne kupujúci z Bratislavského 

a Východoslovenského regiónu,“ uvádza 

Veronika Némethová, Senior Consultant, 

GfK Consumer Panels & Services, pričom 

vychádza z údaje za január až december 

2018.

Najsilnejším obdobím pre nákupy liehovín 

je záver roka. Len v decembri 2018 si tento 

typ alkoholu kúpilo 64 % domácností, 

pričom každá naň v priemere minula viac 

ako 28 eur. Až 55 % z objemu liehovín 

domácnosti kúpia za zvýhodnenú cenu. 

Nadpriemerný podiel dosahujú zvýhodnené 

nákupy pri nákupoch alkoholu typu whisky, 

brandy a borovička. Najviac minú kupujúci 

na alkohol v hypermarketoch, čo platí pre 

všetky typy tvrdého alkoholu.

Vodku si v roku 2018 kúpilo 38% 

domácností. Vodku nakupujú domácnosti, 

v porovnaní s ostatnými typmi liehovín 

najčastejšie, a to v priemere 8-krát do 

roka, pričom priemerná veľkosť nákupu 

je 0,9 l. Na nákupy vodky v akcii minú 

domácnosti 54% zo svojich výdavkov na ňu. 

Takisto, ako v ostatných typoch alkoholu, 

domácnosti minú na nákupy vodky najviac 

v hypermarketoch. Nadpriemerne na vodku 

míňajú kupujúci z Východoslovenského 

regiónu.

Likéry si za posledných 12 mesiacov 

kúpili aspoň raz 3/5 domácností. Likéry 

domácnosti kupujú v priemere 6-krát do 

roka, pričom pri jednom nákupe kúpia 0,7 l. 

Viac ako polovica objemu týchto nápojov 

je kúpená akcii. V rámci širokej ponuky 

rôznych likérov domácnosti najviac míňajú 

na horké bylinné likéry. Pre nákupy likérov 

sú najdôležitejšie hypermarkety, kde na ne 

domácnosti minú 2/5 zo svojich výdavkov. 

Na likéry nadpriemerne míňajú kupujúci 

z Bratislavského a Západoslovenského 

regiónu.

Rumy a tzv. „tuzemáky“ si za posledných 

12 mesiacov kúpilo 46% domácností. Tento 

typ alkoholu sa nakupuje menej často ako 

likéry, 4-krát za rok, pričom priemerná 

veľkosť nákupu je 0,6 l. Podiel akciových 

nákupov dosahuje 40% z výdavkov. 

Domácnosti najviac minú na nákupy rumov 

v hypermarketoch. Na rumy nadpriemere 

míňajú domácnosti z Bratislavského 

regiónu.

Ovocné destiláty si z nákupu domov 

prinieslo 37 % domácností. V priemere 

ich nakupujeme 6-krát za rok, v objeme 

0,75 l pri jednom nákupe. 53 % z výdavkov 

na ovocné destiláty predstavujú akciové 

nákupy. Nadpriemerne na ovocné destiláty 

míňajú kupujúci z Bratislavského regiónu.

Brandy/koňaky si v roku 2018 kúpilo 33 % 

domácností, borovičku 25 % domácností, 

whisky 22 % domácností. 

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2018, Pozn. Vodky, vrátane 

ochutených, pilo za posledných 12 mesiacov 26,7 % opýtaných.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2018, Pozn. Koňaky, brandy pilo 

za posledných 12 mesiacov 14,1 % opýtaných.

KOĽKO POHÁRIKOV VODKY 
(VRÁTANE OCHUTENEJ) VY 
OSOBNE VYPIJETE DOMA? (%)

KOĽKO POHÁRIKOV 
KOŇAKOV / BRANDY VY 
OSOBNE VYPIJETE DOMA? (%)

£
£
£
£
£
£
£

£
£
£
£
£
£
£

žiadny za posledný mesiac 10,9

1 - 3 poháriky za posledný mesiac 9,9

1 - 2 poháriky za posledný týždeň 3,2

3 - 4 poháriky za posledný týždeň 1,7

5 - 9 pohárikov za posledný týždeň 0,4

10 pohárikov a viac za posledný týždeň 0,2

neuvedené 0,5 

žiadny za posledný mesiac 6,9

1 - 3 poháriky za posledný mesiac 4,9

1 - 2 poháriky za posledný týždeň 1,6

3 - 4 poháriky za posledný týždeň 0,2

5 - 9 pohárikov za posledný týždeň 0,2

10 pohárikov a viac za posledný týždeň 0,2

neuvedené 0,2

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2018, Pozn. Rumy pilo za 

posledných 12 mesiacov 15,7 % opýtaných.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2018, Pozn. Whisky, bourbony pilo 

za posledných 12 mesiacov 15,3 % opýtaných.

KOĽKO POHÁRIKOV RUMU 
VY OSOBNE VYPIJETE 
DOMA? (%)

KOĽKO POHÁRIKOV WHISKY 
/ BOURBONU VY OSOBNE 
VYPIJETE DOMA? (%) 

£
£
£
£
£
£
£

£
£
£
£
£
£
£

žiadny za posledný mesiac 7,7

1 - 3 poháriky za posledný mesiac 4,2

1 - 2 poháriky za posledný týždeň 2,4

3 - 4 poháriky za posledný týždeň 0,8

5 - 9 pohárikov za posledný týždeň 0,1

10 pohárikov a viac za posledný týždeň 0,2

neuvedené 0,3

žiadny za posledný mesiac 6,9

1 - 3 poháriky za posledný mesiac 5,3

1 - 2 poháriky za posledný týždeň 2,0

3 - 4 poháriky za posledný týždeň 0,7

5 - 9 pohárikov za posledný týždeň 0,3

10 pohárikov a viac za posledný týždeň 0,1

neuvedené 0,1
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V hmotnostnom vyjadrení predstavuje súčasná spotreba čipsov 5,5 miliónov 

kilogramov, teda na Slovensku nakúpime viac ako jeden kilogram na osobu ročne. 

Približne 38 % výdavkov na čipsy však „zhltnú“ privátne značky.

RASTIE KATEGÓRIA ŠPECIALÍT

Obľúbenosť slaných snackov a pochutín na 

slovenskom trhu naďalej rastie a celkové 

maloobchodné tržby presahujú 113 miliónov eur. 

Dokazujú to najnovšie čísla z maloobchodného 

trhu monitorovaného spoločnosťou Nielsen 

na Slovensku. Aktuálne tempo rastu kategórie 

v hodnote dosahuje 4,9 % (obdobie feb/2018 

- jan/2019). Dlhodobo slovenskí spotrebitelia 

najviac nakupujú segment slaných čipsov, ktoré 

tvoria 34 % kategórie v predanej hodnote. Čipsy 

celkovo zaznamenali za posledný rok predaje 

vo výške 38,4 miliónov eur. „V kategórii slaných 

snackov okrem čipsov sledujeme tiež pečené 

výrobky, ako sú tyčinky a praclíky, slané oriešky 

a vyprážané extrudované výrobky a špeciality,“ 

hovorí Michal Elšík, senior konzultant spoločnosti 

Nielsen. Z pohľadu obľúbenosti príchutí v prípade 

čipsov vedú okrem slaných jednoznačne paprika, 

slanina a čipsy s príchuťou jarnej cibuľky.

V hmotnostnom vyjadrení predstavuje súčasná 

spotreba 5,5 miliónov kilogramov čipsov, teda 

viac ako jeden kilogram na osobu ročne. Za 

rastom celej kategórie okrem chipsov stojí tiež 

obľúbenosť extrudovaných výrobkov, ako sú 

chrumky a zdravších alternatív, ku ktorým patria 

napríklad pečené výrobky.

„Práve kategória takzvaných špecialít, medzi ktoré 

patria napríklad obľúbené arašidové chrumky, 

extrudované výrobky a tortily typu nachos, rastie 

v hodnote takmer 10% tempom a generuje tržby 

vo výške 25 miliónov eur, čím získava viac ako 

pätinový podiel medzi ďalšími segmentmi slaných 

pochutín,“ dodáva Michal Elšík. V medziročnom 

porovnaní klesla len kategórie slaných orieškov, 

ktoré súhrnne zaznamenali predaje vo výške 17,6 

miliónov eur (2,3 milióna kg).

VIAC AKO KILOGRAM ČIPSOV NA OSOBU ROČNE
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Zdroj: Nielsen, Pozn.: Market: SK Total Slovakia, Data: február 2018 - 

január 2019 (MAT končiace januárom 2019)

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2018, , Pozn. Slané sušienky jedlo 

za posledných 12 mesiacov 42,5 % opýtaných.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2018, Pozn. Slané tyčinky jedlo za 

posledných 12 mesiacov 52,3 % opýtaných.

MALOOBCHODNÉ TRŽBY 
VYBRANÝCH SEGMENTOV 
SLANÝCH SNACKOV

AKO ČASTO JETE SLANÉ 
SUŠIENKY? (%)

AKO ČASTO JETE SLANÉ 
TYČINKY?

£
£
£
£

£
£
£
£
£
£
£
£

£
£
£
£
£
£
£
£

Slané čipsy 38,4

Pečené snacky 31,9

Slané oriešky 17,6

Špeciality 25,6

1-krát denne a viac 0,7

4-6-krát týždenne 1,0

2-3-krát týždenne 5,9

1-krát týždenne 8,6

2-3-krát mesačne 10,1

1-krát mesačne 6,4

menej ako 1-krát mesačne 9,6

neuvedené 0,2

1-krát denne a viac 0,7

4-6-krát týždenne 1,6

2-3-krát týždenne 6,9

1-krát týždenne 9,6

2-3-krát mesačne 12,4

1-krát mesačne 9,7

menej ako 1-krát mesačne 11,2

neuvedené 0,3

PREDAJE SLANÝCH SNACKOV V HODNOTE, SR

SLOVENSKO Predaje v hodnote (mil. eur)

Feb/2017-Jan/2018 Feb/2018-Jan/2019

Slané čipsy 35,8 38,4

Pečené snacky (Tyčinky, praclíky,…) 31,1 31,9

SLANÉ OŘÍŠKY 17,9 17,6

Špeciality (chrumky, krekry, tortilla nachos,…) 23,5 25,6

Slané snacky celkom 108,2 113,5

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Market: SK Total Slovakia, Data: február 2018 - január 2019 (MAT končiace januárom 2019)

SLANÉ POCHUTINY V NÁKUPOCH 
SLOVENSKÝCH DOMÁCNOSTÍ

Aspoň jeden druh zo slaných pochutín si 

minimálne raz v sledovanom období zakúpili 

takmer všetky slovenské domácnosti. Najviac 

minuli na chipsy, za nimi nasledujú slané mixy. 

„Konkrétne čipsy si aspoň raz zakúpilo približne 

9 z 10 domácností. V roku 2018 na ne v priemere 

kupujúca domácnosť minula 21 € a do košíka 

si ich vložili približne raz za tri týždne. Z jedného 

nákupu si odnášali 200 g, na ktoré v priemere 

minuli 1,30 €. Viac ako tretinu výdavkov tvoria 

nákupy v akcii. Približne 38 % výdavkov 

predstavujú privátne značky. Najviac domácností 

si chipsy zakúpilo v diskontoch, najviac na 

ne však minuli v hypermarketoch,“ uvádza 

Lucia Pientková, konzultant, GfK Consumer 

Panels & Services.

Slané extrudované výrobky si zakúpilo 84 % 

domácností a v sledovanom období na ne minuli 

približne 13 €. Na jeden nákup v priemere minuli 

0,90 €. Približne štvrtina výdavkov smerovala na 

extrudované výrobky v akcii a viac ako tretina 

na extrudované výrobky privátnych značiek. 

Privátne značky si zakúpilo aspoň raz 6 z 10 

domácností. Najviac domácností ich nakupovalo 

v supermarketoch, kde na ne aj najviac minuli. 

Slané mixy si na Slovensku zakúpilo 9 z 10 

slovenských domácností. V sledovanom období 

na ne minuli približne 18 €, z jedného nákupu 

si ich odnášali priemerne za 1,2 €. Slané mixy 

v akcii tvoria približne 30 % spomedzi výdavkov 

domácností na slané mixy. Privátne značky tvoria 

tretinu výdavkov a aspoň raz si ich zakúpilo takmer 

7 z 10 domácností. Domácnosti na ne najviac 

minuli v supermarketoch, najviac domácností si ich 

však zakúpilo v hypermarketoch. 
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Medzera medzi privátnymi výrobkami reťazcov a značkovými produktmi sa stenčuje. Jednak sú vnímané ako 

kvalitné, a jednak sa mnohé privátky približujú cenou porovnateľným brandovým tovarom. Ten má žiaľ často cenu 

devalovanú promóciami. Podľa Nielsen privátne značky tvoria viac ako pätinu z celkového obratu potravinárskeho 

a drogistického košíka. 

LACNEJŠIA ALTERNATÍVA 
ZNAČKOVÝCH PRODUKTOV

Január je mesiacom, kedy významne klesajú 

tržby v slovenskom maloobchode po najsilnejšom 

poslednom mesiaci v roku. V prípade potravín je 

prvý mesiac roka aj sezónne najslabším z hľadiska 

tržieb. Po značne vyprázdnených peňaženkách 

ako aj výrazných promóciách maloobchodníkov 

stúpa v tomto mesiaci popularita privátnych 

značiek. Tie sú aj napriek trendu premiumizácie, 

ktorý sledujeme v sektore privátnych značiek 

v priebehu posledných rokov, stále lacnejšou 

alternatívou značkových produktov.

Podľa údajov maloobchodného auditu spoločnosti 

Nielsen tržby za privátne značky na slovenskom 

maloobchodnom trhu s potravinami a zmiešaným 

tovarom a v drogériách v roku 2018 presiahli 4 

miliardy eur, čo znamená mierny medziročný 

nárast o pol percenta. Privátne značky tvoria viac 

ako pätinu z celkového obratu potravinárskeho 

a drogistického košíka a ich podiel na našom trhu 

v posledných troch rokoch klesá. Dôvodom je 

fakt, že tržby za privátne značky rastú pomalšie 

ako tržby celej skupiny „značkových“ produktov. 

Podpisujú sa pod to stále výrazné zľavové akcie 

a zároveň preferencie slovenských spotrebiteľov 

kupovať značkové produkty. Zaujímavosťou 

susedného českého trhu, pre ktorý je rovnako 

ako pre Slovensko typický menší podiel 

privátnych značiek a vysoké percento tovaru 

predaného v zľavových „promočných“ akciách, 

je mierna zmena trendu v nakupovaní privátiek. 

V priebehu minulého roka došlo v potravinovom 

košíku českých spotrebiteľov k miernemu 

zvýšeniu podielu privátnych značiek, kým na 

Slovensku sme zmenu klesajúceho podielu zatiaľ 

nezaznamenali. Jednoducho je stále výhodnejšie 

kúpiť značkový produkt v zľave, ako porovnateľnú, 

i keď o čosi lacnejší privátku.

Január je špecifi ckým mesiacom nielen kvôli 

výraznému poklesu tržieb celého nákupného 

košíka potravín a drogérie, ale pre privátne značky 

znamená aj nárast ich významnosti a ich podiel 

je v prvom mesiaci roka najvyšší. V kombinácii 

s hlavným motívom nákupu privátnych značiek, 

akým je nižšia cena, môžeme predpokladať 

preukázateľne vyššiu potrebu šetriť po Vianociach. 

Práve v decembri je totiž vyšší záujem o drahšie 

značkové produkty. Privátky sú koncom roka pre 

spotrebiteľov menej atraktívne.

STÚPA DOPYT PO 
ŠPECIALIZOVANÝCH PRIVÁTKACH

V rámci top 30 najvýznamnejších potravinárskych 

produktových skupín majú privátne značky 

najväčšie zastúpenie v mlieku, kde viac ako 

dve tretiny z celkových tržieb tejto kategórie 

(67 %) putujú na produkty privátnych značiek 

a zaplatíme za ne priemerne o pätinu menej 

ako za mlieko vyrobené pod značkou výrobcu. 

Takmer polovičný podiel (49 %) dosahujú privátne 

značky v smotanách a tretiu priečku v dôležitosti 

privátnych značiek obsadzujú cestoviny 

s podielom 38 %. Pri cestovinách je cenový 

rozdiel medzi privátkou a značkovými cestovinami 

väčší, približne 80 centov na jeden kilogram. 

Obdobný podiel ako pri cestovinách nachádzame 

aj v privátkach syrov a vlastné značky reťazcov 

sú pre spotrebiteľov obľúbenou alternatívou aj 

v slaných snackoch, kde viac ako 30 % celkových 

tržieb smeruje práve na produkty privátnych 

značiek.

Podiel privátnych značiek väčšiny kategórií 

prevyšuje v januári ich celoročnú dôležitosť 

a najviac viditeľné je to pri kuchynských olejoch, 

ktorých privátne značky tvoria v januári 28 % 

z tržieb kuchynských olejov (oproti celoročnému 

priemeru 22 %). Spomedzi ďalších kategórií 

najvyšší nárast podielu privátnych značiek 

v januári vidíme aj v maslách a margarínoch či 

konzumných liehovinách.

Až 74 % Slovákov a Sloveniek nakupuje 

podľa reprezentatívneho prieskumu pre 

BILLA Slovensko výrobky privátnych značiek 

pravidelne, pričom ide tak o mladých ľudí 

i rodiny s deťmi, z väčších aj menších miest. 

Až pre štvrtinu Slovákov zohrávajú obľúbené 

privátne značky pri nákupe dôležitú úlohu. 

Slovenské produkty v rámci privátnych značiek Zd
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PRIVÁTNE VÝROBKY: 
ÚLOHU HRAJÚ KVALITA A CENA
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EXPERT PRE VIZUÁLNU KOMUNIKÁCIU

tvoria v BILLA až 39,5 % obratu na 

celom obrate privátnych značiek, pričom 

prevládajú čerstvé produkty – mliečne, 

pečivo a ovocie a zelenina. „A to až do 

tej miery, že každý piaty človek cielene 

navštívi obchod, kde hľadané privátne 

značky nájde. Sieť supermarketov 

BILLA na požiadavky svojich zákazníkov 

refl ektuje a vychádza im v ústrety 

rôznorodosťou svojich privátnych 

značiek,“ hovorí Kvetoslava Kirchnerová, 

hovorkyňa siete supermarketov BILLA 

a dodáva: „Slováci by uvítali aj rozšírenie 

privátnych značiek, a to na domáce a exotické 

a ovocie a zeleninu, vegetariánske a vegánske 

produkty. Sme veľmi radi, že najznámejšou 

spontánne menovanou privátnou značkou, 

ktorú ako prvú menoval každý piaty Slovák, 

bola práve naša cenovo najvýhodnejšia značka 

Clever, ktorá je na pultoch už od roku 2002.“

Najznámejšia a najväčšia privátna značka 

Kaufl andu označovaná ako K -Classic získala 

v rok 2018 ocenenie za Najdôveryhodnejšiu 

značku v kategórii privátne značky. „V dnešnej 

dobe sú časté tzv. potravinové intolerancie. Aj 

z tohto dôvodu sme sa rozhodli obohatiť naše 

portfólio privátnych produktov o novú značku 

„K -free“. Tá ponúka veľký výber vybraných 

lahodných potravín na každý deň za výhodné 

ceny. Naším cieľom je, aby si zákazníci 

trpiaci týmito intoleranciami mohli celý svoj 

nákup vybaviť pohodlne na jednom mieste,“ 

povedala hovorkyňa spoločnosti Kaufl and 

Lucia Langová a dodáva: „Výrobky boli 

vyvinuté spoločne s odborníkmi a vybranými 

dodávateľmi, a ich kvalita bola testovaná 

v nezávislých laboratóriách. Dokonalo 

krémové bezlaktózové produkty „K -free“ sú 

ľahko rozpoznateľné vďaka ich fi alovému 

obalu.“

DROGÉRIA 
A KOZMETIKA

Pri rovnakom pohľade na drogistický košík 

v kontexte zastúpenia privátnych značiek 

v rámci porovnávaných kategórií (t.j. top 30 

najvýznamnejších drogistických produktových 

skupín podľa tržieb) si podľa Nielsen prvenstvo 

udržujú papierové vreckovky, ktorých privátne 

značky tvoria až 70 % z celkového obratu 

a ich cena je priemerne až o 45 % nižšia ako 

cena „značkových“ vreckoviek. Aj ďalšie dve 

priečky zastupujú papierenské kategórie - 

papierové kuchynské utierky dosahujú vysoký 

podiel privátiek na úrovni 66 % a o niečo nižšie 

zastúpenie majú privátne značky v toaletnom 

papieri (64 %). Približne polovičný podiel dosahujú 

vlastné značky reťazcov v segmente detská 

kozmetika a plienky. Ďalšou významnou skupinou 

je krmivo pre psy a mačky s podielom nad 40 %, 

kým v ďalších segmentoch je podiel privátnych 

značiek už rádovo nižší. Aj v prípade krmív pre 

psov a mačky spotrebitelia výrazne ušetria kúpou 

privátnych značiek, keďže produkty tejto kategórie 

sú v priemere o 36 % lacnejšie.

Pri pohľade na drogistický košík však vidno 

všeobecne vyšší priemerný podiel privátnych 

značiek v porovnaní s potravinami 

a v januári až tak výrazne tento podiel 

nerastie ako je to pri potravinách. 

Vyššie zastúpenie privátnych značiek 

v porovnaní s celým rokom je však 

badateľné napríklad pri vôňach či detskej 

kozmetike.

PRIVÁTNE ZNAČKY 
VNÍMAME AKO KVALITNÉ

Jedna tretina Slovákov a Sloveniek považuje 

podľa prieskumu BILLA privátne značky za 

rovnako kvalitné alebo kvalitnejšie ako značkové 

produkty. Za menej kvalitné ich považuje len 3,4 % 

spotrebiteľov. Zákazníci sa pre produkty privátnych 

značiek najčastejšie obracajú z dôvodu priaznivého 

pomeru ceny a kvality (57 %). Ďalšími dôvodmi kúpy 

značiek reťazcov sú priaznivá cena, predchádzajúca 

skúsenosť a kvalita. Privátne značky si pri nákupe 

bežne dáva do košíka takmer tri štvrtiny zákazníkov, 

pričom tretina ich nakupuje dennodenne.

Napokon modelu ponuky a predaja tovaru s prevahou 

privátnych značiek sa na Slovensku presadil. 

Diskontér Lidl dokázal portfóliom rozličných food 

aj non -ood privátiek a vyvážením ich pomeru ceny 

a kvality osloviť široké masy spotrebiteľov. Vrátane 

tých bonitnejších. Slovenskí spotrebitelia o.i. rozhodli 

o tom, že Lidl získal niekoľko prvenstiev v prestížnej 

ankete Best Buy Award. Toto ocenenie zohľadňuje 

najlepší pomer ceny a kvality na trhu. Podobne Lidl 

získal ocenenie QUIDAL (QUality meDAL) ako symbol 

najvyššej úrovne kvality vlastných značiek.

*Spoločnosť BILLA si dala vypracovať reprezentatívny výskum 

na vzorke 500 respondentov v polovici minulého roka.
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Takmer polovica nečokoládových cukroviniek sa predá v hyper 

a supermarketoch. Všeobecne najviac domácností kupovalo čokoládové 

i nečokoládové cukrovinky v diskontoch. Osoby zodpovedné za nákup do 

domácnosti taktiež siahali aj po sušienkach a oplátkach privátnych značiek.

CUKROVINKY V NÁKUPOCH 
SLOVENSKÝCH DOMÁCNOSTÍ

Do cukroviniek zaraďujeme mnoho 

subkategórii, ako napríklad sušienky 

a oplátky, tabuľkové čokolády, pralinky (spolu 

s bonboniérami), cukríky, žuvačky, lízanky, 

perníky, piškóty, müsli tyčinky a pod. Aspoň 

raz si v priebehu obdobia sledovaného 

agentúrou GfK kúpila nejakú cukrovinku 

každá slovenská domácnosť. Domácnosti 

na ne priemerne minuli 273 €, nakupovali 

ich približne každý tretí deň a ich priemerné 

výdavky na jeden nákup cukroviniek boli 

2,4 €,“ hovorí Lucia Pientková, konzultant, 

GfK Consumer Panels & Services.

Domácnosti najviac minuli na sušienky 

a oplátky, ktoré spolu tvoria 29 % celkových 

výdavkov na sladkosti. Za nimi nasledujú 

tabuľkové čokolády (s 15 percentným 

podielom na výdavkoch), pralinky a bonboniéry 

(13 %), čokoládové tyčinky (12 %) a cukríky 

(10 %). Z hľadiska výdavkov minuli domácnosti 

najviac v supermarketoch, no najviac 

domácností kupovalo cukrovinky v diskontoch. 

Podiel výdavkov domácnosti na cukrovinky 

v akcii tvorí 42 %. Nákupy privátnych značiek 

tvoria približne 22%-ný podiel výdavkoch. 

Zvýhodnenú cenu aj nákup privátnych značiek 

využili aspoň raz v sledovanom období takmer 

všetky slovenské domácnosti.

Sušienky a oplátky tejto kategórii celkovo 

dominujú. Aspoň jedenkrát si ich zakúpili 

všetky domácnosti, v sledovanom období 

na ne minuli 78 € a kupovali ich približne raz 

do týždňa. Z hľadiska výdavkov domácnosti 

najviac míňali v supermarketoch. Najviac 

domácností ich nakupovalo v diskontných 

formátoch. Mnoho domácností na nákup 

sušienok a oplátok využilo zvýhodnené 

ceny. Nákupy v akcii totiž tvoria približne 

45 % celkových výdavkov a akciu aspoň raz 

využilo 93 % spomedzi všetkých slovenských 

domácností. Domácnosti taktiež siahali aj po 

sušienkach a oplátkach privátnych značiek. 

Tie, si v sledovanom období kúpilo takmer 9 

z 10 domácností a z celkových výdavkov na 

sušienky a oplátky tvoria 19%. Pre mnohé 

domácnosti môže byť dôvodom nákupu 

privátnych značiek aj priemerná cena, ktorá 

je výrazne nižšia, v porovnaní so značkovými 

cukrovinkami.

Okrem sušienok a oplátok domácnosti 

najčastejšie v priebehu roka nakupujú 

čokoládové tyčinky, cukríky a tabuľkové 

čokolády. Na jeden nákup minú v priemere 

najviac za pralinky, čo je však aj dôsledkom 

ich vyššej priemernej ceny ako v prípade iných 

cukroviniek. Akciové ceny domácnosti najviac 

využívajú pri nákupoch tabuľkových čokolád. 

Viac ako polovičný podiel na výdavkoch 

domácností v prípade nákupov privátnych 

značiek majú piškóty (spolu s rôznymi 

piškótovými cukrovinkami) a perníky.

  

R
ed

, Z
dr

oj
: G

fK
, M

ED
IA

N
 S

K
, N

ie
ls

en

MAŠKRTÍME AJ PRIVÁTNE 
ZNAČKY CUKROVINIEK

NIELSEN: NEČOKOLÁDOVÉ CUKROVINKY

„Na slovenskom trhu sa každoročne predá v hodnote 60 miliónov eur a v objeme 7,4 miliónov kg 

nečokoládových cukroviniek. Cukrovinkám sa však tento rok darilo o niečo menej ako vlani, oproti 

rovnakému obdobiu minulého roka tržby poklesli o 3,8 %. Predaný objem klesal dokonca ešte 

rýchlejšie. Slovenskí spotrebitelia čoraz častejšie nakupujú menšie balenia cukroviniek do 50 g. 

Naopak najviac klesá obľuba najväčších balení nad 101 g. Takmer polovicu tržieb stabilne tvoria 

želatínové a mäkké cukríky (napríklad typu gumové medvedíky). Ich trhový podiel v cukrovinkách 

sa navyše naďalej zvyšuje. Druhou najobľúbenejšou kategóriou sú tvrdé cukríky. Pri nákupe 

cukroviniek slovenskí zákazníci čoraz častejšie zavítajú do hypermarketov a supermarketov. 

V týchto predajniach sa za posledný rok predala bezmála polovica všetkých cukroviniek. Naopak 

podiel nezávislých malých predajní na tržbách klesá,“ komentuje trh Zuzana Kolářová, konzultant 

spoločnosti Nielsen.

HODNOTA A OBJEM PREDAJA NEČOKOLÁDOVÝCH CUKROVINIEK V SR

SLOVENSKO Hodnota predaja 1 000 eur Predaný objem 1 000 kg

Feb/2017-
Jan/2018

Feb/2018-
Jan/019

Feb/2017-
Jan/2018

Feb/2018-
Jan/019

Celá kategória – cukríky 62 757 60 377 7 846 7 414

Zdroj: Nielsen, Trh: SK Total FOOD (maloobchodný trh predajní s potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metra)

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2018, , Pozn. Čokolády jedlo za 

posledných 12 mesiacov 83,1 % respondentov.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2018, , Pozn. Cukríky 

a nečokoládové cukrovinky jedlo za posledných 12 mesiacov 49,2 % 

respondentov.

AKÉ DRUHY ČOKOLÁDY JETE 
NAJČASTEJŠIE? (%)

PRE KOHO KUPUJETE CUKRÍKY 
A NEČOKOLÁDOVÉ CUKROVINKY 
NAJČASTEJŠIE? (%)

£
£
£

£
£
£
£

biela 8,5

horká (tmavá) 31,4

mliečna 48,2

pre deti v rodine 22,3

pre iného člena rodiny 9,0

pre seba 14,6

pre niekoho iného 3,1
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Dňa 22. 3. si pripomíname Svetový deň vody, a to už od roku 1992. GfK na 

základe tohto dňa vydala prieskum k nákupov vody na slovenskom trhu. Až 96 % 

slovenských domácností si v roku 2018 zakúpilo balenú vodu. 9 z 10 slovenských 

kupujúcich oslovila široká ponuka minerálnych vôd. O niečo menej domácností 

(8 z 10) zakúpilo vodu stolovú alebo pramenitú.

NAJVIAC MINÚ OBYVATELIA 
ZÁPADNÉHO SLOVENSKA

Voda je pre nás životodarná tekutina. Bez vody 

by nikto z nás nemohol fungovať. Hoci je voda 

z kohútika na Slovensku kvalitná a dostupná, ľudia 

spestrujú svoj pitný režim aj balenými vodami. 

Podľa Asociácie výrobcov nealkoholických 

nápojov a minerálnych vôd na Slovensku je naša 

krajina v oblasti zásob kvalitných podzemných 

zdrojov pitnej vody skutočne obdarená. Navyše 

disponuje viac ako 1600 unikátnymi minerálnymi 

a termálnymi prameňmi, čo pozitívne vplýva na 

celý vodný priemysel. Zo Slovenska pochádza 23 

prírodných minerálnych vôd, uznaných a plnených 

do spotrebiteľského obalu. V roku 2016 evidovala 

až 40 značiek rôznych pramenitých vôd, vrátane 

dojčenských a balených pitných vôd.

Podľa GfK najviac utrácajú za balenú vodu 

domácnosti na Západnom Slovensku, najmenej 

na ne minú kupujúci z Bratislavského kraja. 

Ochutené vody predstavujú 27 percent 

z výdavkov domácností na balené vody celkovo. 

Najobľúbenejšími príchuťami sú pomaranč 

a citrón. Tieto zistenia pochádzajú z GfK 

Spotrebiteľského panelu.

Balenú vodu si z nákupu domov v roku 2018 

prinieslo až 96 percent domácností. Zásoby si 

doplňujeme pomerne často, približne každých 

11 dní, pričom priemerne pri jednom nákupe 

kúpime 6,3 l.

Najviac slovenských kupujúcich (9 z 10) 

oslovila široká ponuka minerálnych vôd. 

Stolovú alebo pramenitú vodu si kúpilo 8 

z 10 kupujúcich. Najviac vôd nakúpime 

v hypermarketoch a diskontoch. Balené vody 

nakupujú domácnosti hlavne pri veľkých 

zásobovacích nákupoch.

Nadpriemernú útratu za balené vody celkovo 

majú domácnosti žijúce na Západnom 

Slovensku, kde každá na ne minie v priemere 

65 € ročne. Najmenej míňajú na vody 

domácnosti z Bratislavského kraja, a to 54 € 

ročne.

RADŠEJ SÝTENÉ AKO 
NESÝTENÉ

V nákupoch prevažujú sýtené a jemne sýtené 

vody nad nesýtenými. Na sýtené a jemne 

sýtené vody domácnosti minú viac ako ¾ 

zo svojich výdavkov na vodu. V porovnaní 

s nesýtenými vodami sú tieto o viac ako 

20 percent lacnejšie. Nesýtené vody 

v minulom roku kúpili viac ako ¾ slovenských 

domácností, sýtené vody oslovili k nákupu 

viac ako 90 % domácností. Na sýtené vody 

míňajú nadpriemerne rodiny s deťmi nad 

15 rokov a rodiny s dospelými členmi. Po 

nesýtených vodách siahajú najmä rodiny 

s deťmi do 5 rokov a taktiež domácnosti 

s dospelými členmi.

AKCIE PODPORUJÚ NÁKUP

Najmä pre nesýtené vody platí, že 

zvýhodnená cena pozitívne vplýva na veľkosť 

nákupu. Ak je akciová ponuka, kupujúci si 

z obchodu odnášajú ťažší nákup. Zvýhodnené 

nákupy tvoria 42 % z objemu nesýtených vôd, 

38 percent z objemu sýtených vôd.

Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov 

a minerálnych vôd na Slovensku uvádza 

dáta prieskumu GlobalData Soft Market 

Insights - 2017 Cycle, že u nás celkovo ročne 

spotrebujeme 377,3 miliónov litrov balenej 

vody, z čoho dominantnú časť tvoria prírodné 

minerálne vody. Každý priemerný Slovák teda 

vypije ročne približne 69,4 litrov balenej vody. 

Pre porovnanie priemer EÚ je 115,3 litrov 

balenej vody na hlavu.

POMARANČ JE JASNÝM 
FAVORITOM

Všeobecne podľa GfK ochutené vody 

predstavujú 27 % z výdavkov domácností 

na balené vody celkovo. Najobľúbenejšou 

príchuťou je pomarančová, druhou najviac 

nakupovanou je citrónová.

96 % SLOVENSKÝCH DOMÁCNOSTÍ 
SI V ROKU 2018 ZAKÚPILO BALENÚ VODU
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Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4/2018

AKO ČASTO KUPUJETE 
VÝHODNÉ BALENIE 
POTRAVÍN? (%)

£
£
£
£

pravidelne 33,7

príležitostne 36,2

nikdy 24,7

neuvedené 5,4
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PRACIE PROSTRIEDKY A AVIVÁŽE 

NAKUPUJEME V AKCII
Spoločne tržby za pracie prášky a aviváže za posledných 12 mesiacov dosiahli podľa 

Nielsen takmer 90 miliónov eur a sú najväčšou skupinou v rámci drogistických kategórií. 

Obe kategórie však vykazujú nadpriemerný, vysoký podiel predajov realizovaných v 

promóciách. Domácnosti minuli viac na pracie prostriedky v akciovej cene ako za tie za 

bežnú cenu, teda bez zľavy.

TEKUTÉ A GÉLOVÉ 
PRACIE PROSTRIEDKY SÚ 
NAJPOPULÁRNEJŠIE

„Na pracie prostriedky míňajú slovenskí spotrebitelia 

viac. Tržby medziročne vzrástli o necelé 3 %. 

Podľa údajov maloobchodného auditu spoločnosti 

Nielsen dosiahli tržby za pracie prostriedky za 

posledných 12 mesiacov (od februára 2018 do 

januára 2019) hodnotu vyše 65 miliónov eur. Vývoj 

ovplyvnili hlavne vyššie tržby za tekuté a gélové 

formy pracích prostriedkov, ako aj dvojciferný 

nárast tržieb kapsúl a gélových tabliet. Tržby za 

aviváže rástli v sledovanom období ešte rýchlejšie 

(+5 %). Slovenskí spotrebitelia za ne zaplatili celkovo 

24 miliónov eur,“ komentuje vývoj na trhu Lucia 

Pavlinská, Client Consultant, Nielsen.

Spoločne tržby za pracie prášky a aviváže za 

posledných 12 mesiacov dosiahli takmer 90 

miliónov eur a sú najväčšou skupinou v rámci 

drogistických kategórií. Obe kategórie sa vyznačujú 

extrémne vysokým podielom predajov realizovaných 

v promóciách, teda v cenových či letákových 

akciách. Približne dve tretiny z celkových tržieb 

vo väčších formátoch predajní s potravinami 

a zmiešaným tovarom tvoria predaje v zľave. 

Priemerný podiel promočných predajov u iných 

drogistických kategórií je štandardne oveľa nižší.

Z pohľadu druhu sú dlhodobo najviac preferovanými 

pracími prostriedkami tekuté a gélové formy, 

ktoré tvoria skoro polovicu z celkových tržieb 

a spotrebitelia na slovenskom trhu na ne minú 

4,60 z 10 €. Ich významnosť postupne rastie na 

úkor klesajúcich klasických práškov, ktorých 

spotreba medziročne výrazne poklesla okolo 1000 

ton menej a tržby boli nižšie o 6 %. Svoju pozíciu 

upevňuje menší segment kapsúl a gélových tabliet 

(podiel19 %) s medziročným rastom tržieb o 10 % 

a v absolútnom meradle je to nárast až o 1,1 milióna 

eur. Z hľadiska starostlivosti o farbu Slováci stále 

najviac obľubujú „univerzálne“ pracie prostriedky bez 

špeciálneho určenia ochrany farby oblečenia, ktoré 

tvoria 46 % z tržieb. Druhú priečku si udržiavajú 

pracie prostriedky na farebné oblečenie (tvoria 

40 %) a trojicu favoritov uzatvára segment na 

biele & farebné oblečenie s podielom 6 %.

PRÍPRAVKY NA PRANIE 
V NÁKUPOCH DOMÁCNOSTÍ

Akýkoľvek z prípravkov na pranie (pracie prostriedky 

a aviváže) si aspoň raz za rok kúpi 9 z 10 

domácností. Typická domácnosť minie na pracie 

prostriedky a aviváže spolu ročne 49 €, pričom ich 

nakupuje približne jedenkrát za 5 týždňov. Najvyššie 

ročné výdavky na pracie prípravky majú rodiny 

s tínedžermi.

„Čo sa týka dôležitosti jednotlivých nákupných 

kanálov pre kupujúcich pracích prípravkov, na 

prvom mieste sa nachádzajú hypermarkety a to 

čo do počtu oslovených kupujúcich, tak do výšky 

výdavkov na pracie prípravky. Na druhom mieste 

vo výdavkoch na pracie prípravky sa nachádzajú 

drogérie, a za nimi nasledujú supermarkety. V týchto 

troch nákupných kanáloch míňajú domácnosti 

takmer 75% z celkových výdavkov na pracie 

prípravky,“ uvádza Nina Páleníková, konzultant, 

GfK Consumer Panels & Services.

Kupujúci pracích prípravkov vo veľkej miere 

využívajú akciové nákupy. Vyše 60 % všetkých 

výdavkov na túto kategóriu minú domácnosti na 

produkty v akcii, čo je nadpriemerné v porovnaní 

s celkových trhom rýchloobrátkového tovaru 

(FMCG). Ak bol tovar v akcii, priemerne si z jedného 

nákupu domácnosti odniesli prípravky na pranie 

v hodnote o 1,2 € vyššej v porovnaní s neakciovým 

tovarom. Prací prostriedok v akcii nájdeme 

v nákupnom košíku 8 z 10 domácností.

Ak porovnáme produkty určené na pranie z hľadiska 

značkových výrobkov v porovnaní s privátnymi 

značkami, môžeme konštatovať, že domácnosti 

investujú prevažne do značkových výrobkov.

V rámci pracích prostriedkov domácnosti preferujú 

univerzálne pracie prostriedky, nájdeme ich v košíku 

8 z 10 domácností. Špeciálne pracie prostriedky 

kúpili 2/5 domácností. Aviváže oslovili k nákupu 2/3 

kupujúcich.
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HODNOTA PREDAJA PRACÍCH PROSTRIEDKOV A AVIVÁŽÍ V SR

SLOVENSKO Predané kusy 1 000 000 ks
Medziročná zmena

Feb/2017-Jan/2018 Feb/2018-Jan/2019

Pracie prostriedky 63,7 65,4 2,7%

Aviváže 22,9 24,0 4,7%

TOTAL 86,6 89,4 3,2%

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Total SK + drogérie (maloobchodný trh obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metra) Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2018

Zdroj: Nielsen, Dáta vyjadrujú predaje na trhu Total SK + drogérie 

(maloobchodný trh obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom, bez 

Metra); Február 2018 – Január 2019. 

ČO JE PRE VÁS 
ROZHODUJÚCE PRI KÚPE 
TEKUTÝCH PRACÍCH 
PROSTRIEDKOV / GÉLOV? (%)

STAROSTLIVOSŤ 
O FARBU – PODIEL PRACÍCH 
PROSTRIEDKOV NA TRŽBÁCH

£
£
£
£
£
£
£
£
£
£

£
£
£
£
£

cena 17,8

hebkosť vypranej bielizne 4,7

kvalita 16,2

odporúčanie známych / priateľov 5,1

spotreba 5,4

šetrnosť k životnému prostrediu 5,6

vôňa 11,8

vlastná skúsenosť 22,1

iný 0,3

neuvedené 0

"Univerzálne" (bez špeciálneho určenia) 46 %

Farebná bielizeň 40 %

Biele a farebné 6 %

Biele 5 %

Čierne, tmavé, čierne a tmavé 4 %
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Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2018

AKÝ TYP WC ČISTIČA 
A BLOKU POUŽÍVATE 
NAJČASTEJŠIE?

Z pohľadu tržieb, patria medzi najdôležitejšie univerzálne čistiace prostriedky 

s podielom 40 % a medziročným rastom tržieb viac ako 5%. Agentúra Nielsen 

ďalej zistila, že medziročne najrýchlejšie rástli tržby za čistiace prostriedky 

v organizovaných sieťových predajniach s drogériou.

MULTIPACKY WC BLOKOV 
TVORIA TAKMER 60 % 
PREDAJOV WC BLOKOV

„Čistiace prostriedky na slovenskom trhu 

medziročne (Február 2018 - Január 2019) rastú 

v hodnote o viac ako 3 %, čo predstavuje 

sumu viac ako 1,6 milióna eur. Medzi 

najrýchlejšie rastúce čistiace prostriedky 

patria čističe rúr (12 %), univerzálne čistiace 

prostriedky (+5 %) a dezinfekčné čistiace 

prostriedky (+3 %),“ uvádza Michaela 

Štefanová, konzultant, Nielsen.

Medzi najdôležitejšie, z pohľadu tržieb, patria 

univerzálne čistiace prostriedky s podielom 

40 % a medziročným rastom tržieb viac ako 

5 %. Predaje univerzálnych čističov v kusoch 

rastú o 3,8 % pri priemernej cene 3,0 € za kus. 

Druhé najdôležitejšie WC čističe s dôležitosťou 

38% medziročne rastú pomalšie +2 % a ich 

celková dôležitosť na čistiacich prostriedkoch 

klesá. V prípade WC čističov, ktoré tvoria 

WC bloky a prípravky na čistenie WC, klesá 

počet predaných kusov (-10 %) u prípravkov 

na čistenie WC. U WC blokov dochádza 

medziročne k pomalšiemu poklesu (-5 %) 

rastú len vďaka zvyšujúcej sa cene za jedno 

spotrebiteľské balenie. Rast priemernej ceny 

za jedno balenie je spôsobené aj zvyšujúcou 

sa dôležitosťou multipackov WC blokov, ktoré 

tvoria takmer 60 % predajov WC blokov.

Medziročne rástli najrýchlejšie tržby za čistiace 

prostriedky na organizovaných predajniach 

s drogériou +13%, ktorých dôležitosť stúpla na 

29 % o 2,6 percentného bodu. Hypermarkety 

a supermarkety vrátane Lidlu tvoria 48 % 

predajov za čistiace prostriedky, ale ich 

dôležitosť medziročne klesla o 2,5 percentného 

bodu.

ČISTIACE PROSTRIEDKY 
V NÁKUPOCH DOMÁCNOSTÍ

Niektorý zo širokej ponuky čistiacich 

prostriedkov (vrátane univerzálnych čističov, 

čistiacich prostriedkov do kuchyne, kúpeľne, 

na sklo, koberce, nábytok, dlažbu, proti 

prachu, plesniam, vodnému kameňu a pod.) si 

v minulom roku zakúpilo 9 z 10 domácností. 

Domácnosti nakupujú čistiace prostriedky 

v priemere raz za 6 týždňov a za rok na ne 

minú približne 21 €. „Slovenské domácnosti 

preferujú nákupy univerzálnych čistiacich 

prostriedkov, na ktoré míňajú takmer tretinu 

výdavkov na kategóriu. Zároveň ich nakupuje 

aj najviac domácností – viac ako 70%. Na 

druhom mieste sú univerzálne chlórové čističe, 

ktoré v priebehu sledovaného obdobia kúpila 

každá druhá slovenská domácnosť. Nasledujú 

prostriedky proti hrdzi a vodnému kameňu 

a čistiace prostriedky na odpady. Tie nakupuje 

približne tretina slovenských domácností,“ 

hovorí Nina Páleníková, konzultant, GfK 

Consumer Panels & Services dodáva: „Pri 

nákupe čistiacich prostriedkov využívajú 

domácnosti aj zvýhodnené cenové podmienky. 

V minulom roku smerovalo na nákup čistiacich 

prostriedkov v akcii každé tretie euro.“

ČISTIČE: SPOTREBITEĽ HĽADÁ 
MULTIBALENIA A CENOVÉ PROMÓCIE
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HODNOTA A OBJEM PREDAJA ČISTIČOV V SR

SLOVENSKO Hodnota predaja v 1 000  eur

% zmena

Predaj v 1 000 ks

% zmena
Feb/2017–

Jan/2018
Feb/2018–

Jan/2019
Feb/2017–

Jan/2018
Feb/2018–

Jan/2019

ČISTIACE PROSTRIEDKY 52 507 54 124 3,1% 30 040 29 734 -1,0%

WC ČISTIACE PROSTRIEDKY 19 832 20 301 2,4% 11 758 11 014 -6,3%

PRÍPRAVKY NA ČISTENIE WC 3 875 3 673 -5,2% 2 825 2 548 -9,8%

WC BLOKY 15 957 16 628 4,2% 8 933 8 466 -5,2%

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Dáta vyjadrujú predaje na Total Food&Mixed + Drug v Slovenskej Republike (maloobchodný trh predajní s drogériou, 

potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metra)

Zdroj: Nielsen, Pozn. Dáta vyjadrujú predaje na Total Food&Mixed + 

Drug v Slovenskej Republike (maloobchodný trh predajní s drogériou, 

potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metra)

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2018, Pozn. V domácnosti ich za 

posledných 12 mesiacov použilo 71,3 % respondentov

HODNOTOVÝ PODIEL WC 
BLOKOV A PRÍPRAVKOV 
NA ČISTENIE WC NA WC 
ČISTIČOCH

KOĽKO KUSOV WC BLOKOV 
A ČISTIČOV STE POUŽILI ZA 
POSLEDNÉ 3 MESIACE?

£

£

£
£
£
£
£
£
£

£
£
£
£
£

WC Bloky 

MAT (Feb/2018 – Jan/2019) 82 %  

MAT -1 (Feb/2017 – Jan/2018) 80 % 

Prípravky na čistenie WC 

MAT (Feb/2018 – Jan/2019) 18 %

MAT -1 (Feb/2017 – Jan/2018) 20 %

1 a menej 4,3

2 11,6

3 23,6

4 12,9

5 9,0

6 a viac 9,4

neuvedené 0,5

do nádržky WC 13,5

nalepovacie WC pásiky 2,5

vytláčacie gélové krúžky / disky 2,6

závesný do misy - gél 22,6

závesný do misy - tuhý 32,6

MAT -1

MAT
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Janis Varufakis

CO JSEM ŘEKL SVÉ DCEŘI 
O EKONOMII - STRUČNÁ HISTORIE 
KAPITALISMU

Nečakajte žiadne „izmy“, matematické vzorce ani 

šermovanie autoritami. Bude to nevšedné čítanie: 

stretnete sa napríklad s austrálskymi domorodcami, 

Faustom a Mefi stofelem, s Frankensteinom a Mary 

Shelleyovou, šamanmi aj s hrdinami fi lmov Matrix a Blade 

Runner. A len tak mimochodom sa dozviete, ako fungujú 

peniaze a zisk, aký je mechanizmus dlhu, odkiaľ sa berie 

nerovnosť a chudoba, prečo vznikajú ekonomickej krízy 

veľa iného. Odborná erudícia sa spája so svižným perom 

a jasnými názormi.

Tomáš Studeník, Ivan Brezina

VELKÁ KNIHA FUCKUPŮ

Ako prišiel o peniaze miliardár Karel Janeček? Prečo 

pražskému kaviarnikovi Ondrovi Kobzovi skrachovala 

reštaurácia? „Nepohnojíš“, nezarobíš alebo poučenie zo 

40 skutočných príbehov českých podnikateľov, riaditeľov, 

investorov, tvorcov, umelcov, športovcov, performerov 

a dobrodruhov. Kniha vychádza z populárnej série stretnutí 

a prednášok FuckUp Nights, počas ktorých známe 

osobnosti v limite 10 minút popisujú veci, ktoré sa im práve 

dvakrát nevydarili. V ideálnom prípade sa tak poučíte skôr, 

než by ste sa sami vydali podobnou cestou.

Emily Chang

BROTOPIA

Reportérka Emily Chang z televízie Bloomberg, spôsobila 

v Silicon Valley rozruch, keď napísala knihu Brotopia, 

v ktorej opisuje život milionárov technologických fi riem. 

Ide o prostredie, v ktorom vládne testosterón, ego a biznis 

sa uzatvára v baroch či striptízových kluboch. Čo je 

ale podstatné, takéto prostredie je pre ženy skutočne 

nepríjemné a vytláča ich preč. Je čas rozdeliť klub 

chlapcov. Emily Chang nám ukazuje, ako napraviť túto 

toxickú kultúru – raz a navždy zničiť Brotopiu.

Jon Krakauer

DO DIVOČINY

V apríli roku 1992 sa mladý muž zo zámožnej rodiny 

východného pobrežia USA vydal stopovať na Aljašku, 

aby sám putoval divočinou na sever od vrchu Denali 

(starší názov Mount McKinley). O štyri mesiace našla 

skupina lovcov lososov jeho rozkladajúce sa telo. Volal 

sa Christopher J. McCandless. Vyrastal na bohatom 

predmestí Washingtonu D.C. a dosahoval výborné 

študijné výsledky. Nebyť jednej či dvoch zdanlivo 

nepatrných chýb, vykročil by z divočiny v auguste 1992 

rovnako nepozorovane, ako keď do nej v apríli vkročil.

GRADA SLOVAKIA S.R.O. 
Moskovská 29, 811 08 Bratislava, Tel. +421 02 556 451 59, www.grada.sk

JAN MELVIL PUBLISHING 
MELVIL.SPACE, Minoritská 10, 602 00 Brno, ČR, www.melvil.cz

TOLERDANCE, Z.S.
Mrštíkova 3, Praha 10, 100 00, Tel. 00420 732 972 007, www.tolerdance.cz

CITADELLA PUBLISHING, SPOL. S R.O. 
Karloveská 416/49, 84104 Bratislava, Tel. +421 915 381 073, www.citadella.sk

Brad Stone

UBER A AIRBNB MĚNÍ SVĚT - PŘÍBĚHY 
SDÍLENÉ EKONOMIKY

Pred 10 rokmi by nám spať u cudzích ľudí doma alebo 

nastúpiť k cudziemu človeku do auta pripadalo bizarné 

a nebezpečné. Dnes je to ale bežná prax. Firmy Uber 

a Airbnb začali novú éru: mení pravidlá, núti vlády 

prehodnotiť zákony regulujúce podnikanie a zmenili 

prístup k cestovaniu. Kniha je inšpiráciou pre všetkých, 

ktorí sa zaujímajú o budovanie fi rmy veľkého významu. 

Poctivou novinárčinou plnou zákulisných informácií 

Stone opäť dokazuje vhľad do problematiky, rovnako ako 

v bestselleri o fi rme Amazon.

Michaela Hečková, Matěj Chabera

20000

20000 je literárno -vizuálny dokument o novej architektúre 

v českých regiónoch. Predstavuje portréty 20 miest 

v 20 mestách a obciach ČR. Balansuje na pomedzí 

architektonického sprievodcu, nadšenej až angažovanej 

reportáže a dokumentu, ale predovšetkým je to kniha, 

ktorá túži inšpirovať. K ďalším premenám, k ďalším 

cestám, k ďalšiemu porozumeniu. Autorské fotografi e 

vznikli špeciálne pre túto publikáciu umocňujú text, 

ktorý bol vytvorený na základe rozhovorov s vybranými 

architektonickými štúdiami, ale aj takzvanými hýbateľmi 

architektúry.

Cena: 12,89 €

Cena: 16,40 €

Cena: 14,90 € Cena: 13,90 €

Cena: 18,43 €

Cena: 400 Kč
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AKO NA TO?

Od 1. 4. do 31. 5. 2019 
nakúp 0,5 l Pepsi, 7up alebo Mirindy 
zo sút'ažnej futbalovej edície.

Zbieraj kódy spod viečok.

Nahraj ich na náš web, zapoj sa 
do žrebovania o špičkové ceny 
a získaj garantovany̋ darček. 

1

2

3

Už za jeden kód môžeš vyhrat' zájazd pre seba 
a svojho kamoša na finále Ligy majstrov UEFA. 
Každy̋ deň žrebujeme vy̋hercu PlayStation 4 a d'alších 
originálnych futbalovy̋ch cien. Navyše za 11 nahrany̋ch 
kódov získaš balíček od Orange Sport. 

Zapoj sa

VYHRÁVAJ KAŽDY DEN!
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Kazuo Ishiguro

NEOPÚŠŤAJ MA

Kathy, Ruth a Tommy kedysi spolu študovali na 

exkluzívnej internátnej škole Hailsham v odľahlom kúte 

anglického vidieka. Bol to svet zvláštnych spolkov 

a záhadných pravidiel, kde učitelia stále pripomínali 

žiakom, akí sú výnimoční, a viedli ich najmä k umeleckej 

tvorivosti a fyzickej zdatnosti. Z Kathy je dnes mladá 

31-ročná žena. Do života jej znovu vstúpili Ruth a Tommy. 

Prvý raz sa zamýšľa nad ich spoločnou minulosťou, 

začína chápať, v čom vlastne spočíva ich výnimočnosť 

a ako ich tento dar ovplyvní. Román je napínavým čítaním 

o nevinnosti, láske, poznaní a strate.

Edward St. Aubyn

PATRICK MELROSE – NERIEŠ TO

Autor nám otvára dvere do sveta dekadencie, nemorálnosti, 

nenásytnosti, snobstva a krutosti – vitajte vo svete 

upadajúcej britskej smotánky. Knižná séria sa stala 

predlohou pre úspešný britský TV seriál z roku 2018 

v hlavnej úlohe s B. Cumberbatchom. Viac ako 20. 

rokov písal autor kroniku života Patricka Melrosa. Stvoril 

tak nezvyčajný portrét uzavretého a sebeckého sveta 

privilegovaných. Nerieš to, prvá časť románovej pentalógie, 

sa odohráva počas jedného dňa a večera na rodinnom 

zámočku v južnom Francúzsku.

José Ortega y Gasset

VZPOURA DAVŮ

Slávna kniha najvýznamnejšieho moderného 

španielskeho fi lozofa sumarizuje úvahy, ktoré vychádzali 

pôvodne v novinách od roku 1927. Ortega v nich reaguje 

na skúsenosť masovosti, ktorá v 19. storočí vstúpila 

na scénu a ktorú pociťuje zvlášť pálčivo v dobe po 

1. sv. vojne. Na dav sa pozerá z perspektívy fi lozofi e 

dejín a morálky. Ortegove analýzy davového človeka 

ohrozujúceho samu vôľu k spolužitiu s inými, opis jeho 

koristníckeho vzťahu k štátu alebo strata zmyslu pre 

veľké historické úlohy sú nadčasové.

Konrad Lorenz

TAKZVANÉ ZLO

Takzvané zlo je asi najznámejšia a najkontroverznejšia 

kniha tohto nositeľa Nobelovej ceny za fyziológiu 

a medicínu. Zaoberá sa v nej témou agresie a kniha patrí 

ku kľúčovým textom etológie. Podľa autora je agresia 

v rámci jedného živočíšneho druhu podstatne častejšia ako 

tá medzidruhová. Agresia plní dôležité funkcie regulácie 

sociálneho správania. Do svojej ucelenej teórie agresivity, 

jej príčin, funkcií a motiváciou, zahrnul tiež správanie 

človeka a vytváranie pravidiel morálky.

IKAR, A.S. – EDÍCIA ODEON
Miletičova 23, 821 09 Bratislava, Tel. +421 2 49 104 333, www.ikar.sk 

VYDAVATEĽSTVO ABSYNT S.R.O. 
Moyzesova 925/53, 010 01 Žilina, Tel.: +421 917 989 310, www.absynt.sk

PORTÁL, S.R.O. 
Klapkova 1867/2, 182 00 Praha 8, Česká republika, Tel. +420 283 028 111, www.portal.cz 

Delphine de Vigan

SPOJENIA

Hélene Destréeovej, bezdetnej učiteľke biológie, sa akosi 

nepozdáva psychický stav jej 12-ročného žiaka Théa. 

Vysvitne, že chlapec dlhodobo trpí pre rozvod rodičov 

a tajne sa uchyľuje k alkoholu spolu so spolužiakom 

Mathisom. Mathisovej matke Cécile sa jej predstava 

usporiadanej rodiny rozpadá, keď odhalí manželovu 

temnú stránku. Všetci potrebujú pochopenie a pomoc, 

kým nie je neskoro… Román Spojenia je zdanlivo 

jednoduchý, no má mnoho významov. Hrdinami silnej, 

intenzívnej i temnej knihy so svetielkom nádeje sú naši 

súčasníci, ľudia, akých nájdeme všade okolo seba.

Edward St. Aubyn

PATRICK MELROSE – ZLÁ SPRÁVA

Druhé pokračovanie obľúbenej románovej série. V románe 

Zlá správa má Patrick dvadsaťdva rokov a odlieta do New 

Yorku, aby vyzdvihol popol svojho otca. Závislý od drog blúdi 

ulicami New Yorku a hľadá potrebnú dávku. Prenasledovaný 

vnútornými hlasmi sa dostáva do stavu šialenstva a ocitá sa 

na úplnom dne. Osamelý v izbe hotela Pierre stojí na hrane 

priepasti, ktorú vytvorila minulosť. Séria románov Edwarda 

St. Aubyna o Patrickovi Melrosovi postupne vyjde celá pod 

značkou Vydavateľstva Absynt v preklade M. Kopeckého.

Cena: 13,90 €

Cena: 9.89 €

Cena: 17,81 € Cena: 17,81 €

Cena: 11,90 €

Cena: 9,89 €
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1 390 € vrátane dopravy

ZBYTOČNEJ

Ameise 
CBD 12W-Li
Nosnosť 1.200 kg.

Elektrický pojazd 
aj zdvih.

Perfektná náhrada 
za ručné paletové vozíky!

Viac motivovaní zamestnanci 
vďaka rýchlejšej, pohodlnejšej 

a bezpečnej práci. 

NOVINKA

Elektrický paletový vozík s Li-Ion batériou.

Volajte bezplatne na: 0800 109 999
Píšte na: info@jungheinrich-profi shop.sk

Objednávajte na: www.jungheinrich-profi shop.sk
Ceny sú uvedené bez DPH.


