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Tento rok si pripomíname 30 rokov od Nežnej revolúcie. 

Bez zbytočného pátosu a slobodne si môžeme pomenovať 

zmeny, ktoré za uplynulé obdobie nastali. Dnes už k mnohým 

následkom a dôsledkom vieme objektívne priradiť príčiny a ich 

strojcov. Budem sa opakovať, ale z histórie by sme sa mali 

v prvom rade poučiť, aby sme neopakovali rovnaké chyby, 

ale aj preto, aby sme sa naučili, ako sa od nich oslobodiť. 

Prihováram sa za triezvejší pohľad na udalosti v celom kontexte. 

Politickom, ekonomickom, geografi ckom aj ľudskom. Vhodným 

príkladom je môj menovec Juraj Jánošík. Ideu štúrovcov 

o národnom hrdinovi si za socializmu po svojom upravili špičky 

propagandy. Ústnym tradovaním a opakovaním poloprávd aj 

úplných lží sa vytvorili mýtus, ktorý dnes už len s ťažkosťami 

môžeme de-mýtizovať. Smelým pokusom je aktuálna kniha 

spisovateľky a režisérky Mariany Čengel Solčanskej. Poctivo 

sa drží historických faktov z búrlivého a krutého obdobia konca 

feudalizmu a nesmelého začiatku osvietenstva. Sleduje osudy 

Františka II. Rákócziho, kuruckého vojaka a neskôr aj zbojníka 

Jánošíka, ktorého na zboj zlákal Tomáš Uhorčík.

V mene redakcie instore Slovakia Vám želám príjemné prežitie 

sviatkov vianočných v kruhu blízkych a rodiny a dostatok času 

na zrelaxovanie. Napríklad aj s kvalitnou knihou.

Ing. Juraj Púchlo
šéfredaktor IN STORE Slovakia

Tip šéfredaktora
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Chcete navýšiť predaj a zlepšiť Cash-Flow?

Predplaťte si IN STORE Slovakia minimálne na pol roka 

a okrem užitočných informácií v časopise budete zaradení 

do žrebovania o 5 kníh „Co nemám, neprodám! - Eliyahu M. 

Goldratt“.

Knihy venovala spoločnosť Simplicity consulting s.r.o., ktorá pomáha 

organizáciám zvyšovať dostupnosť produktov a zároveň znižovať zásoby 

pomocou Teórie obmedzení E.M. Goldratta.

Predplatné objednávajte na adrese

distribucia@instoreslovakia.sk,

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

Súťaž trvá do 29. februára 2020.
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Spoločnosť Terno real estate otvorila 

prvých sedem predajní, ktoré získala po 

skrachovanej sieti Kačka. V pláne má 

postupne prevziať minimálne ďalších 

20 predajní a s nimi vrátiť prácu aj 

pôvodným zamestnancom.

Začiatkom roka spoločnosť NN Group 

ukončila akvizíciu spoločností AEGON 

Slovensko. V súvislosti s touto transakciou 

sa NN dôchodková správcovská 

spoločnosť k 1. novembru 2019 zlúčila 

s AEGON dôchodkovou správcovskou 

spoločnosťou. Výsledkom zlúčenia je tiež 

optimalizácia portfólia dôchodkových 

fondov v II. pilieri.

Zisk spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o. 

v roku 2018 vzrástol oproti minulému 

roku o 4,4 % na 10,3 mil. eur. Tržby 

narástli o 4,3 % a dosiahli výšku 174,4 

mil. eur. Firma si dlhodobo udržuje 

pozíciu lídra v potravinárskom sektore 

na Slovensku.

Slováci považujú za najdôveryhodnejšie 

inštitúcie a odvetvia výrobcov automobilov, 

ale výraznú dôveru si držia aj učitelia 

a doktori. Banky skončili na štvrtom mieste. 

Najmenej veria Slováci politickým stranám 

a vláde. Vyplýva to z prieskumu, ktorý 

pre skupinu Erste uskutočnila fi rma IMAS 

International na vzorke 600 respondentov.

Multifunkčný projekt Stanica Nivy 

avizuje značky, ktoré doteraz svoje 

zastúpenie na Slovensku nemali. Okrem 

dobre známych a obľúbených obchodov 

ako Zara, Massimo Dutti, Bershka, 

Stradivarius a Pull & Bear pribudne 

obľúbená dámska značka Oysho či 

štýlová Zara Home zameraná na bývanie 

a bytové doplnky.

Na vybraných plochách čerpacích staníc 

Benzina sa popri logu známeho koníka 

začne objavovať aj orol symbolizujúci 

nadnárodnú skupinu ORLEN, do ktorej 

Benzina patrí. Spojené logotypy spoločností 

Benzina a ORLEN sa objavia napríklad na 

cenových totemoch, výdajných stojanoch 

a obrazovkách vo vnútri čerpacích staníc.

Retailmagazin.sk píše, že v rakúsom 

Kitsee otvorili obchodné centrum K2. Na 

celkovej ploche 6000 m² nájdu zákazníci 

5 nových prevádzok. Druhá fáza výstavby 

by mala byť dokončená na jar 2020.

FLASH NEWS
POODHAĽUJEME PROGRAM NEW 
RETAIL SUMMITU 2020

Summit, ktorý predstaví trendy v oblasti dopytu, 

ponuky a technológií a na praktických príkladoch 

ukáže cestu k ďalšiemu rastu odvetví a fi riem, sa 

uskutoční 4. 3. 2020 v hoteli DoubleTree by Hilton 

v Bratislave. Organizátori z Blue Events už teraz 

intenzívne pracujú na programe Summitu, a tak 

môžu poodhaliť niektoré zaujímavosti z jeho príprav. 

Svoju účasť už prisľúbili napríklad kľúčový rečník 

Toby Pickard, ktorý sa v londýnskom IGD zaoberá 

analýzami trendov, budúcnosťou a inováciami 

a Coralie Grau z vedenia e-shopu AboutYou, ktorá 

predstaví stratégiu vstupu na trh,

Viac na: newretailsummit.sk/sk/

VIANOČNÁ NÁDIELKA OD 
HEINEKEN SLOVENSKO

Limitovaná edícia Zlatý Bažant ’73 (0,5 l, 1,04 

eur), špeciál od Martineru v on-trade, osvedčená 

klasika v podobe krušovickej „dvanástky“ (4pack, 

3,84 eur) a obľúbená dvojica Zlatý Bažant 

Radler 0,0% Tmavá višňa a Tmavý citrón 

(0,5 l, 0,95 eur). Poteší aj Balenie Nádielka 

’73 za odporúčanú MOC 9,99 eur, ktoré 

okrem 12 pív obsahuje aj pár ponožiek. 

HEINEKEN Slovensko už tradične prináša na 

trh originálne produkty, pripravené špeciálne 

pre obdobie vianočných sviatkov. Ponuku 

LIDL MÁ UŽ 139 PREDAJNÍ.
OTVORIL AJ V KROMPACHOCH

V novembri otvoril Lidl svoju novú predajňu 

v meste Krompachy. Výstavba trvala 5 mesiacov 

a uplatnenie v nej nájde 26 zamestnancov. 

Celkovo má diskont v SR už 139 predajní, tento 

rok ich otvoril päť. Najnovšia predajňa Lidl na 

Slovensku má rozlohu predajnej plochy 1300 m² 

a pre zákazníkov je pripravených 94 parkovacích 

miest. Predajňa má LED technológie osvetlenia 

a je vybavená aj pokročilými technológiami, ako 

napr. spätné získavanie tepla z chladiarenských 

a mraziarenských zariadení. Predajňu sa vďaka 

tomu podarilo certifi kovať v triede Energetickej 

náročnosti A1.

Zdroj: Lidl.sk

dopĺňa Heineken 330 ml (1,05 eur). K vianočným 

dobrotám si aj tento rok môžeme dopriať pohár 

vychladeného piva podľa svojej chuti.

Zdroj: Heineken.sk

COOP JEDNOTA EXPANDUJE, 
PO SKRACHOVANEJ PREDAJNEJ 
SIETI KAČKA PREBERÁ 40 
PREDAJNÍ

Najväčší slovenský maloobchodný systém 

COOP Jednota prevezme desiatky predajní 

skrachovanej siete potravín Kačka (CBA Slovakia 

a.s.). V nových prevádzkach poskytne prácu aj 

jej bývalým zamestnancom. Prvotné náklady 

COOP Jednoty súvisiace s rekonštrukciou 

prevádzkových priestorov presiahnu pol milióna 

eur. Väčšina predajní, ktoré v najbližších týždňoch 

až mesiacoch COOP Jednota otvorí, sa nachádza 

v oblastiach, kde mala Kačka silné zastúpenie, 

teda v Lučenci a okolí, v Žiline či v Považskej 

Bystrici. Pokryje však aj oblasť Záhoria, Nových 

Zámkov a Brezna. Vo väčšine novootvorených 

prevádzok bude COOP Jednota v podnájme, časť 

objektov odkúpi.

Zdroj: Coop.sk
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Radlery značky Zlatý Bažant ukončili výrobu 

v PET fľašiach. Stiahnutím PET fl iaš ušetrí 

HEINEKEN v priebehu roka 2020 takmer 

28 ton plastu, ktoré predstavovali nielen 

samotné fľaše, ale aj uzávery a plastové fólie.

Ako správne triediť nápojové kartóny sa pokúšali 

naučiť Slovákov počas interaktívnej inštalácie 

v podobe iglu, ktorú na dva dni postavili pred 

Starou tržnicou v Bratislave. Išlo o spoločnú 

aktivitu McCarter, a.s. a TetraPak, a.s

Na slovenskom trhu portfólio značky Mattoni 

zahŕňa 15 ochutených a 3 neochutené 

minerálne vody. Doteraz boli fľaše dostupné 

v 5 rôznych farbách. Nové obaly, dostupné 

od leta 2019, sú však už len vo fľašiach 

svetlozelenej farby. Menší počet farieb je 

jedným zo základných predpokladov pre 

efektívnejšiu recykláciu. Nové obaly sú 

rovnako ako predošlé 100 % recyklovateľné, 

a to vrátane vrchnákov a etikiet.

Lidl otvoril 138 predajňu začiatkom novembra 

v Trenčíne na Brnianskej ulici. V tomto meste 

ide o 4 pobočku tohto diskontu. Má plochu 

1300 m2 a pre zákazníkov je pripravených 98 

parkovacích miest.

Milka Moments sú samostatne balené 

pralinky. V škatuľke je 11 praliniek a 5 

najobľúbenejších príchutí tabuľkových 

čokolád Milka: pralinka plnená čokoládou, 

čokoládová pralinka plnená celým lieskovým 

orieškom, s náplňou Oreo, mandľovým 

karamelom alebo karamelom s orieškom. 

Odporúčaná MOC 1,99 eur (97 g). Pralinky 

sa vyrábajú aj na novej linke v bratislavskom 

závode.

Kärcher predstavil umývací automat BR 35/12 

C Bp Pack pre retailové prevádzky. Má hlavu 

s valcovou kefou otočnou až o +/- 200 stupňov, 

vďaka čomu sa stroj nestratí ani v husto 

zastavaných priestoroch. Disponuje možnosťou 

čistenia i odsávania pri cúvaní a zníženou 

hmotnosťou.

Zákazníci ASKO-NÁBYTOK vo veku od 30 

do 55 rokov sa pri výbere sedacej súpravy 

orientujú hlavne na jej veľkosť a pohodlie, 

ktoré poskytuje. Za sedačku sú rodiny 

ochotné minúť v priemere 1 560 eur, pričom 

ju obmieňajú približne každých 5 rokov. 

Mladší zákazníci a tzv. singles preferujú skôr 

trendy kombináciu sedacích súprav 3-2-1, 

teda samostatné moduly rozmiestnené 

okolo konferenčného stolíka.

FLASH NEWS
DECEMBROVÉ NOVINKY
DM DROGERIE MARKT

Portfólio kozmetiky rozširujú: alverde MEN 

Rough Nature mydlo na bradu (100 ml, 3,19 

eur), alverde MEN Rough Nature sérum na 

bradu (75 ml, 4,29 €), alverde Naturschön 

mydlo na tvár (100 g, 5,29 eur), Balea Gute 

Nacht nočný pleťový koncentrát (7 ks, 1,39 

eur), Balea Gute Nacht pleťová maska (16 ml, 

0,99 eur), Balea Bloomy Obsession perlivý 

prášok do kúpeľa (60 g, 0,79 eur), Profi ssimo 

vonná sada (120 ml, 4,99 eur), Profi ssimo 

vonná sviečka v skle (1 ks, 1,95 eur).

Zdroj: Mojadm.sk

PREKVAPTE VAŠICH NAJBLIŽŠÍCH 
DARČEKMI OD AVONU, KTORÉ 
ZARUČENE POTEŠIA!

AVON tradične prináša vianočné balíčky. Zo 

štedrej ponuky vyberáme: Kaviárový set Planet 

Spa (obsahuje Luxusný obnovovací gél na oči 

s výťažkom z čierneho kaviáru (15 ml), Luxusnú 

obnovovaciu zlupovacia pleťová maska s výťažkom 

z čierneho kaviáru (75 ml), Luxusný obnovovací 

nočný pleťový krém s výťažkom z čierneho kaviáru 

(75 ml), Obnovovací krém na ruky s výťažkom 

z čierneho kaviáru (30 ml)), Hodnota setu: 

31,60 eur. Pre pánov sú to napríklad Hodinky 

Marlin, pokovované bielym bronzom, Materiál: 

nehrdzavejúca oceľ, zinok, mosadz, sklo PU, koža 

(Cena: 45,90 eur). Pre deti AVON uviedol Balzam na 

pery Frozen II (4 g, 4,90 eur).

Zdroj: Avon.sk

PRÉMIOVÝ ZÁŽITOK 
CHUTÍ AJ NA VIANOCE

Každoročné vymýšľanie vianočných 

darčekov môže byť poriadne náročné, 

najmä ak ide o otcov či dedkov, 

ktorí si potrpia na kvalitu. Mecom 

má pre všetkých, čo si nad touto 

neľahkou úlohou lámu hlavu delikátny 

nápad. Darujte „zážitok chutí“ ukrytý 

v jedinečnom vianočnom balení. 

Saláma Bajkal a Premium suchá 

klobása bezpochyby potešia aj tých 

najnáročnejších. Tohtoročné Vinoce 

budú vďaka Mecomu prémiové.

Zdroj: Mecom.sk
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FLASH NEWS

Firma Coty, ktorá má v portfóliu napríklad 

aj kozmetiku Adidas, kupuje za 600 

miliónov dolárov podiel vo fi rme Kylie 

Cosmetics. Ambíciou je osloviť mladšiu 

cieľovú skupinu. Informácia zo Slovenska: 

s Coty ukončil spoluprácu reťazec dm 

drogerie markt.

Z prieskumu realizovaného agentúrou 

2muse pre reťazce BILLA vyplýva, že 

BIO, zdravé, bezlaktózové a bezlepkové 

potraviny patria medzi tie typy potravín, 

ktoré dnes nakupujeme výrazne častejšie 

ako tomu bolo v 90-tych rokoch. BILLA 

preto v niektorých predajniach vytvorila 

oddelenie Zdravý svet, v ktorom sa uvedené 

produkty nachádzajú.

V blízkosti nákupného centra max 

a hypermarketu Tesco v Skalici otvoria už 

v decembri nový Kaufl and.

Trend informuje, že francúzsky výrobca 

luxusného tovaru LVMH sa dohodol na 

akvizícii americkej klenotníckej fi rmy Tiffany za 

16,2 miliardy dolárov v hotovosti.

Mall.sk spustil službu rýchlejšieho 

doručenia tovaru. Vzťahuje sa na 

dopravu kuriérom na zvolenú adresu 

alebo výdajné miesta (MALL Shop, MALL 

Point alebo MALL Box). Aby e-shop 

zvládol predvianočný nápor, rozšíril 

oproti vlaňajšiemu roku počet výdajných 

miest, ktorých je na Slovensku aktuálne 

dostupných viac ako 380.

Prvá prevádzka Primarku na Slovensku 

zaberie na dvoch podlažiach 3 660 m2. Írsky 

odevný reťazec Primark podpísal nájomnú 

zmluvu s Eurovea a bude spolu so 100 novými 

nájomcami v extenzii centra. Eurovea sa do 

roku 2022 rozšíri spolu na 300 prevádzok 

a avizuje najväčší foodcourt v SR.

Z prieskumu SLSP vyplýva, že až dve 

tretiny ľudí nakupujú on-line prevažne 

knihy, najmenej, a to ani nie štvrtina, si 

objednáva prostredníctvom internetu 

potraviny. Prieskum pre skupinu Erste 

zrealizovala spoločnosť IMAS International 

počas septembra tohto roka.

Home Credit tento rok otvoril 7 fi nančných 

centier. Zatiaľ posledným, desiatym v poradí, 

je to v Trenčíne. Spoločnosť postupuje 

v trende otvárania v priemere jedného 

fi nančného centra mesačne.

UP SLOVENSKO UĽAHČUJE 
ZAMESTNÁVATEĽOM AJ 
ZAMESTNANCOM ŽIVOT

Up Slovensko poskytuje administratívne 

odľahčenie pre všetkých zamestnávateľov. Vďaka 

službe Up Rekrea je možné jednoducho využiť 

príspevok na rekreáciu platbou prostredníctvom 

mobilnej aplikácie, v tlačenej podobe alebo on-line 

pri rezervácii a platbe na portáloch poskytujúcich 

ubytovacie služby. Výhodou je možnosť rezervácie 

ubytovania pobytového balíčka priamo cez 

aplikáciu alebo pohodlne zo svojho online účtu Up 

Rekrea na webe, a to v spolupráci s najväčšími 

a renomovanými portálmi ponúkajúcimi 

ubytovanie za garantovane najvýhodnejšie 

ceny. Používatelia si tak môžu vybrať z viac 

ako 4000 ubytovacích zariadení a pobytových 

balíkov v SR. Komfort a Kombi zahŕňajú archív 

dokladov od zamestnancov a mesačný reporting, 

na základe ktorého sa zasielajú príspevky/

zúčtovávajú príslušné čiastky z miezd, prehlásenia 

zamestnancov o pobyte či schvaľovanie dokladov 

v zmysle zákona.

Viac informácií nájdete na: Up-slovensko.sk

BOHATŠIA CHUŤ VIANOC

Vianoce sú sviatky lásky a radosti, o ktorú sa 

chceme podeliť s našou rodinou a s našimi 

najbližšími. Zároveň celý 

december je predzvesťou toho, 

že sa chystá niečo výnimočné. 

Preto ani spoločnosť Mattoni 

1873 nie je výnimkou a 

pre svojich zálazníkov a 

spotrebiteľov si prichystala 

bohatú nádielku produktov 

vo svojej  vianočnej kampani 

„Bohatšia chuť Vianoc“, v 

ktorej prináša benefi t vo forme 

širokého portfólia produktov cez 

sýtené nealko nápoje, prémiové 

značky vôd až po snacky. 

Karlovarské minerální vody, a.s.. 

Nádražná 534, 901 01 Malacky, Tel.: 034/7963 222,  

www.kmv-sk.eu/

VIANOCE PRE ŠTÍHLU LÍNIU

Aby boli Vianoce nielen pohodové, ale tento 

rok aj bez kíl navyše, pripravil Naturhouse 

nový balíček: Vianoce 

so štíhlou líniou. Balíček 

obsahuje: Výživový plán 

pre odľahčené dni počas 

sviatkov, exkluzívne recepty 

na odľahčené vianočné 

pečivo, štedrovečernú večeru 

a silvestrovskú nátierku, 

cieľové výživové doplnky, 

rady a tipy, ako si udržať štíhlu 

líniu aj počas vianočných 

sviatkov, vstupnú a výstupnú 

konzultáciu ZADARMO 

s výživovým poradcom, počas 

ktorej zistíte napr. svoje BMI a pomer vody 

a tuku v tele. Cena balíčka: od 51,94 až 66,65 

eur podľa kombinácie produktov.

Zdroj: Naturhouse.sk
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PRIVÁTNE ZNAČKY 
ZÍSKAVAJÚ VÄČŠÍ PRIESTOR

Rovnako ako po minulé roky, boli zverejnené prieskumy zastúpenia slovenských 

výrobkov a privátnych značiek na plochách a v regáloch moderného maloobchodu. 

Podiel vystavenia sa v oboch kategóriách zväčšuje, pričom dominujú čerstvé 

produkty ako mlieko, mliečne výrobky, mäso a mäsové výrobky.

RAST (TAKMER) VO VŠETKÝCH 
KATEGÓRIÁCH

Potravinárska komora Slovenska uskutočňuje už od 

roku 2013 prieskum podielu vystavenia privát-

nych značiek (PL) potravín na pultoch obchodov. 

Prieskum realizovala GfK, kontinuálne v ňom 

pokračuje agentúra Go4insight. Z výsledkov vyplýva, 

že podiel PL dosiahol v roku 2019 najvyšší podiel 

za posledných sedem rokov, t.j. 25,3 %, pričom 

oproti roku 2018 narástol o 1,3 p. b. Spotrebiteľ ich 

vyhľadáva stále viac a dôvodom nie je len cena.

Najvyšší podiel zastúpenia privátnych výrobkov na 

regáloch je podľa prieskumu v kategóriách mlieko 

(68 %), mäsové výrobky – balené, nemrazené (42 

%), konzervované produkty (40 %) a cestoviny (39 

%). Najmenší podiel privátnych výrobkov je v ka-

tegóriách víno (6%), pivo, liehoviny a destiláty (9%) 

a cukrovinky nečokoládové (12%). Privátne značky 

zaznamenali rast podielu v takmer každej sledovanej 

kategórií (12 zo 16), pokles bol zaznamenaný len 3 

kategóriách. Najvýraznejší nárast bol kategóriách 

mlieko, cestoviny a nečokoládové cukrovinky (plus 

4 p. b.) Pokles zaznamenali kategórie spracovaných 

produktov a vína (mínus 3 p. b.).

PRIVÁTNE ZNAČKY SA VYVÍJAJÚ

Privátne značky reprezentujú reťazec a ťažia o.i. aj 

z mikroekonomického pravidla nazývaného úspory 

z rozsahu (angl. economies of scale). Spotrebiteľ 

aj z nižším disponibilným príjmom si tak môže 

nakúpiť výrobky, ktoré by ho inak odradili cenou. 

Pritom už neplatí, že PL sú orientované len na túto 

cenovo senzitívnu skupinu nakupujúcich. Kategóriu 

„economy“, ale aj niektoré značkové výrobky, dnes 

za sebou z pohľadu ceny nechávajú exkluzívne 

PL (napr. Kaufl and – Exquisit, Tesco – Finest, 

Lidl – DeLuxe, COOP Jednota - Premium), ale aj 

PL s označením BIO, PL pre vegetariánov, vegánov 

a zákazníkov s rôznymi potravinovými intoleran-

ciami. Sú to často privátne značky, ktoré otvárajú 

nové segmenty, napríklad mäso rastlinného pôvodu 

alebo rôzne smart drinky a smoothies. Napokon 

spomínaný diskontér Lidl postavil svoju portfóliovú 

stratégiu na ponuke kvalitných privátnych značiek, 

ktoré v minulosti smelo porovnával so značkovými 

produktami. O úspechu tejto siete niet pochybností 

(o 15 rokoch jeho pôsobenia v SR písali sme v čísle 

október 2019).

Reťazce tiež rýchlo zareagovali aj na vlnu záujmu 

o slovenské a regionálne produkty. V mnohých 

reťazcoch majú dokonca samostatnú sekciu (bližšie 

sme sa im venovali v číslach január-február a marec 

2016, jún-júl-august 2019). Počet týchto výrobcov, 

farmárov, pestovateľov a dodávateľov PL stále 

stúpa. Napríklad Kaufl and má v ponuke aj slovenský 

produktový rad Z lásky k tradícii, ktorý zahŕňa 

produkty vyrobené podľa pôvodných slovenských 

receptúr z domácich surovín. Tesco okrem slepačích 

vajec ponúka už aj kravské mlieko iba slovenského 

pôvodu. Mlieko pochádza od rôznych slovenských 

dodávateľov vrátane tých, ktorí dodávajú mlieko pre 

Tesco vlastnú značku. Slovenské výrobky dominujú 

jednak v celkovej ponuke domácej siete COOP Jed-

nota Slovensko, ale aj v sortimente vlastnej značky. 

Spomedzi 707 druhov tovaru je až 85 % práve slo-

venského pôvodu. Tohtoročné 20. výročie založenia 

vlastnej značky si pripomenula limitovanou edíciou, 

do ktorej obalila 20 najobľúbenejších produktov. 

DVA UHLY POHĽADU

Úspory z rozsahu však platia aj pre dodávateľov re-

ťazcov. Vedia si plánovať výrobu, zväčšiť až znásobiť 

produkciu, preniknúť na zahraničné trhy a samozrej-

me zvýšiť tržby a zisky. Na druhej strane sa stáva, že 

pri cenovej promócii je dopyt tak nepredvídateľný, 

že sa výrobná špička ťažšie plánuje. Investícia 

do zvýšenia kapacity výroby a stávka na jedného 

odberateľa nemusí byť zárukou kontinuálnych 

odberov a pri vývoze do zahraničia je často výrobca 

„inkognito“, zákazník vidí len logo PL a „vyrobené 

pre ten-ktorý reťazec“. Na čom sa ale skeptici aj 

podporovatelia PL zhodnú sú dva fakty: slovenských 

výrobcov potravín brzdí absencia podpory zo strany 

štátu a vysoká DPH na potraviny.

Cenová a nákladová politika veľkých výrobcov 

a dodávateľov má isté limity. Niekedy môže prísť 

k vylistovaniu celého portfólia značkových produktov 

z niektorej siete, inokedy k produkcii limitovanej edí-

cie (obalu) značkového výrobku len pre určitý reťazec 

s predajom, ktorý vysoko presiahne očakávania. 

Všeobecne možno povedať, že ak cena v regáloch 

dodávateľovi nevyhovuje, ale objem predaja je ne-

zanedbateľný, jedným z riešení je značkový produkt 

vylistovať a vyrábať jeho lacnejšiu alternatívu pod 

privátnou značkou.

ZÁKAZNÍK ROZHODNE

Dôležitým ba až kľúčovým aspektom v celej 

problematike je zákazník. A ten privátky vyhľadáva 

a nakupuje. Postupne sa učí medzi nimi rozlišovať 

aa dokonca chodí do niektorých reťazcov len preto, 

aaby si tam svoje obľúbené PL nakúpil. V marketingo--

vvom programe Dôveryhodné značky bolo v priesku--

mme oslovených viac ako 2000 respondentov, pričomm 

užž po 4× sa Najdôveryhodnejšou privátnou značkouu 

staala K-Classic od Kaufl andu (výrobky boli vyberanné 

do prieskumu aj na základe objemu predaja). Ako 

smee spomínali, PL sú tie výrobky, pomocou ktorýcých 

dokáážu reťazce najrýchlejšie zareagovať na dopytyt 

a spooločenské trendy. Napríklad na redukciu plaastov 

zareaggovalo Tesco tak, že plánuje odstrániť všeetky 

nerecyyklok vateľné materiály z balení vlastnej znaačky 

do koncca roku 2020.

Zostáva koonštatovať, že podiel privátnych znnačiek 

získava nieleen väčší priestor v regáloch, alee aj väčší 

priestor v košíšíkoch a nákupných vozíkocchh zákazníkov.

PODIEL PRIVÁTNYCH POTRAVÍN NA PREDAJNÝCH PULTOCH 
VYBRANÝCH OBCHODNÝCH REŤAZCOV

Rok 2019 Zmena oproti roku 2018

COOP Jednota 23 % + 3 p. b.

CBA 13 % - 3  p. b.

Billa 17 % 0 p .b.

TESCO 18 % + 1 p. b.

Kaufl and 23 % 0 p .b.

Metro 14 % 0 p .b.

Lidl 56 % - 3  p. b.

Zdroj: Go4insight pre PKS. Terénny zber údajov prebiehal v mesiaci marec a apríl 2019 v rovnakých predajniach v SR ako v roku 2018. N 

= 360 predajní potravinových reťazcov.
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KORO PLÁNUJE POSTAVIŤ 
NOVÝ ZÁVOD 

Po štyridsiatich rokoch bolo na Slovensku 

obnovené veľkoplošné pestovanie cíceru. 

Spracúva sa do výborných nátierok. Pre 

spoločnosť Koro z Rimavskej Soboty 

tento cícer pestuje miestny farmár. Koro 

neustále inovuje svoj sortiment a prináša 

do reťazcov nové atraktívne výrobky, 

v súčasnosti najmä v segmente zdravých 

potravín. Spoločnosť aktuálne plánuje 

výstavbu nového závodu.

Spoločnosť Koro sa riadi presvedčením, že kvalitné 

potraviny sú základným predpokladom zdravého 

a plnohodnotného života. Uvedomuje si svoju 

zodpovednosť a všetky vedomosti a úsilie smerujú 

k plneniu týchto zámerov. Dôkazom je i ocenenie 

Značka kvality SK pre výrobky Lístkové cesto cereál-

ne, nátierku Tataráčik, Cícerové nátierky s chrenom, 

s vajíčkom a jemne pikantnú nátierku. Koro patrí 

k takmer 500 lokálnym výrobcom potravín, ktorí 

dodávajú aktuálne svoje výrobky do prevádzok 

Tesca na Slovensku: „Je to veľmi pekný príbeh,“ 

hovorí o začiatkoch spolupráce Vladimír Košin, 

riaditeľ spoločnosti Koro a pokračuje: „Ako mladý 

začínajúci podnikateľ som sa na svojom starom aute 

vybral do Prahy, do veľkého hypermarketu Tesco 

na rokovanie s centrálnym nákupcom. Bol to pre 

mňa úžasný zážitok – a najmä, keď sme následne 

naštartovali spoluprácu. Pre maličkú fi rmu to bol 

neskutočný skok.“

Spolupráca s obchodným reťazcom posunula 

fi rmu Koro z malých prenajatých priestorov do 

vlastného vybudovaného závodu s rozlohou 3 500 

m². Rozširovanie Koro nekončí a aktuálne fi rma 

pripravuje výstavbu nového závodu s rozlohou 

6 000 m². „Byť dodávateľom Tesca pre nás 

znamenalo nielen rozšírenie výroby a investíciu do 

nákupu strojov a zaradení, ale najmä prijímanie 

nových ľudí a ich zaškolenie na Tesco štandardy,“ 

vysvetľuje Vladimír Košin. Okres Rimavská Sobota 

má najvyššiu mieru nezamestnanosti v SR. Spo-

ločnosť Koro patrí  k najvýznamnejším zamestná-

vateľom  s približne 80 pracovníkmi a ich počet sa 

výstavbou ďalej zvýši.

„Sme veľmi radi, že aj vďaka spolupráci s Tescom 

mohli mnohé slovenské rodinné fi rmy vyrásť na 

veľkých dodávateľov. Lokálne fi rmy sú pre Slo-

vensko veľmi dôležité, dávajú prácu ľuďom v okolí 

a vytvárajú dlhoročné spolupráce,“ dodáva Pavol 

Kišš, manažér nákupu v Tesco na Slovensku. Na 

pulty predajní Tesca dodáva Koro chladené peká-

renské výrobky – knedle, buchty na pare, chladené 

cesto a lahôdky – medzi ktoré patrí obľúbené duo 

vajce, huspenina, nátierky či šaláty. Počas roka Koro 

dodá do obchodov reťazca 200 až 250 ton týchto 

výrobkov.
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Na pivnú uličku si pamätáme ešte 

z roku 2005 z bratislavskej Hypernovy. 

V súčasnosti je ponuka pív podstatne 

pestrejšia ako pred 15-timi rokmi a pre 

nerozhodného zákazníka je často až 

mätúca. Prečo nie sú pivné uličky, pivné 

sekcie a pivotéky už štandardnou súčasťou 

retailu? Zmenil zákazník nároky až za 

posledné roky?

Zákazníci dnes očakávajú, že nákupy 

prebehnú rýchlejšie, kladú vyšší dôraz na 

kvalitu, čisté prostredie, profesionálny prístup 

a pri rozhodovaní chcú mať všetky dôležité 

informácie pokope. Predajňa teda už nie je 

len obyčajným miestom nákupu a predaja, ale 

aj priestorom na komunikáciu so zákazníkmi. 

V Plzeňskom Prazdroji Slovensko si tieto 

veci uvedomujeme. V predajniach preto 

prichádzame so zmenami, vďaka ktorým 

prinášame zákazníkovi pivný zážitok nielen 

pri konzumácii piva, ale od samotného 

momentu nákupu. Za posledné tri roky sme 

postupne pripravili a uviedli do retailu dva 

kľúčové programy – Pivnú uličku pre moderný 

trh a Regálový program pre tradičný trh. 

Tieto programy zlepšujú nákupné prostredie 

a vytvárajú prehľadnú kategóriu piva 

v kamenných obchodoch. Čísla a pozitívna 

spätná väzba od obchodníkov ukazujú, že 

ideme správnym smerom a že naše investície 

do kategórie prinášajú skvelé výsledky, a tým 

posúvajú celý FMCG sektor. Zároveň cítime 

akúsi zodpovednosť za budovanie kategórie 

piva ako celku. Našim cieľom je aj naďalej 

hľadať vhodné riešenia pre našich zákazníkov.

V akých hlavných rysoch sa odlišuje „bežný 

regál“ od regálu, ktorý je zaradený do 

Regálového programu?

Regálový program vznikol ako reakcia hneď 

na niekoľko nedostatkov. Príkladmi sú 

nedostatočná regálová plocha či chaotické 

vystavenie produktov bez jasnej segmentácie. 

Často sa stáva, že rozloženie produktov 

nerešpektuje prémiovosť a stupňovitosť, 

značky sú medzi sebou pomiešané alebo 

im chýbajú cenovky. Vďaka Regálovému 

programu je pivná sekcia formou navigácie 

rozdelená do jednotlivých spotrebných 

príležitostí, maržové položky sú presunuté na 

viditeľnejšie miesta a každý produkt má svoju 

cenovku. V neposlednom rade dostáva celá 

pivná sekcia prémiovejší vzhľad. Predajniam 

v rámci tohto programu ponúkame umiestnenie 

našich regálov v dvoch verziách - k stene 

alebo ako ostrov do stredu obchodu.

Aké výsledky sledujete po zavedení 

Regálového programu a Pivnej uličky 

v porovnaní s predajom v kategórii piva 

pred ním?

Prerábky v rámci regálového programu 

sa dotkli viac ako 150 predajní po celom 

Slovensku. Obchodníci si chvália zlepšenie 

vnímania pivnej sekcie a tým aj celého 

obchodu, vystavenie pív podľa nákupného 

správania zákazníkov, ale najmä rast predajov 

prémiového portfólia. Pri prestavaných 

predajniach hovoríme o priemernom navýšení 

v eurách o 3-5 %, pričom maximá sa pohybujú 

okolo 8 %. Pri celej pivnej kategórii sa nárast 

pohybuje v dvojciferných číslach.

Do programu Pivná ulička je aktuálne 

zapojených osem predajní, pri ktorých sa 

rovnako stretávame s pozitívnymi výsledkami. 

Najvyššie nárasty predaja v eurách sme 

dosiahli o 13 %, v priemere ide o zhruba 

5 %. Vo všetkých predajniach zapojených do 

programu sa zároveň v porovnaní s ostatnými 

skrátil čas nákupu priemerne o tretinu. Ku 

kladným výsledkom oboch programov 

patrí tiež zvýšenie konverzie kupujúcich 

a pozitívnejšie vnímanie celej predajne. Zmeny 

v obchodoch však nemajú pozitívny vplyv 

len na samotných kupujúcich, ale aj na naše 

vzťahy s obchodníkmi. Ako potvrdila štúdia 

realizovaná agentúrou Advantage, už druhý 

rok po sebe je Plzeňský Prazdroj Slovensko zo 

strany reťazcov hodnotený ako dodávateľ číslo 

jeden.

Aké balenia sa pri tomto porovnaní 

predávajú viac?

Prvou voľbou spotrebiteľov na Slovensku sú 

už dlhodobo plechovky. Ľudia oceňujú ich 

ľahkosť, praktickosť či možnosť ich neustále 

recyklovať. Spotreba 

plechoviek každoročne 

rastie a tento trend 

kopírujú aj prevádzky, 

v ktorých došlo 

k prerábke v rámci 

Regalového programu 

či Pivnej uličky. Ak má 

zákazník možnosť, 

siaha po väčších 

baleniach svojej 

obľúbenej značky. Čo 

sa týka PET fl iaš, tie sú 

pomaly na ústupe.

PREDAJNE SÚ MIESTOM 
KOMUNIKÁCIE SO ZÁKAZNÍKMI

„Retail je dnes miestom komunikácie 

so zákazníkmi. Vidíme, že investície 

do merchandisingu a kategórie piva 

prinášajú výsledky. Do programu 

Pivná ulička je napríklad zapojených 

8 predajní a najvyššie nárasty predaja 

v eurách sme dosiahli až o 13 %,“ 

uvádza v rozhovore pre instore Slovakia 

David Kovář, obchodný riaditeľ pre 

maloobchod a obchodné reťazce, 

Plzeňský Prazdroj Slovensko.
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David Kovář
obchodný riaditeľ pre maloobchod a obchodné 

reťazce, Plzeňský Prazdroj Slovensko

SUPERMARKET FRESH PREŠOV - PRED PO
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V zahraničí je 

bežné poskytnúť 

zákazníkovi v Pivnej 

uličke prázdny 

odnosný obal na 4 

alebo 6 fl iaš, aby 

si mohol vybrať 

viac rôznych pív. 

Uplatnilo by sa 

podobný koncept na 

Slovensku?

Už v minulosti boli 

v obchodných 

centrách pokusy 

o zavedenie prázdnych odnosných obalov, 

no u zákazníkov zostali nepochopené. Či by 

to bolo tak aj v súčasnosti, nevieme zatiaľ 

odhadnúť.

Ako reagujú spotrebitelia na Slovensku 

na ponuku špeciálnych darčekových, 

vianočných balení? Poskytuje Pivná ulička 

priestor aj pre sekundárne vystavenie 

takéhoto tovaru?

Špeciálne darčekové balenia u nás čoraz 

viac naberajú na popularite, najmä pokiaľ 

ide o ikonické pivné poháre. Mimoriadne 

obľúbené sú balenia našej prémiovej značky 

Pilsner Urquell, ktorá aj tento rok prišla 

s unikátnou ručne stáčanou fľašou, vyrobenou 

len pri príležitosti blížiacich sa sviatkov. Čo 

sa týka pivnej uličky, tá neslúži primárne 

na vystavovanie špeciálnych balení, akými 

sú napríklad vianočné. Je preto vhodné 

doplniť ju o sekundárne vystavenie, kde je aj 

z kapacitných dôvodov viac miesta na pokrytie 

dopytu po takýchto špeciálnych baleniach. 

Umiestnenie sekundárneho vystavenia závisí 

od plochy, ktorú má predajňa k dispozícii. 

Ideálne však je, aby to bolo mimo pivnej 

sekcie, čím sa zvyšuje šanca na nákup.

V akom množstve sa predzásobujú Slováci 

pred Vianocami oproti štandardným 

mesiacom resp. týždňom? Kedy 

predpokladáte najväčší nápor kupujúcich?

Najväčší nápor nakupujúcich sledujeme 

okolo 20. decembra, a to najmä vo 

väčších hypermarketoch. Tieto nákupy sú 

charakteristické práve tým, že sa nimi Slováci 

„predzásobujú“. Často do nich patrí pivo, ktoré 

zákazníci nakupujú vo väčších množstvách. 

Čím je dátum bližšie k Vianociam, tým sa 

objem nákupov zmenšuje a dochádza len k tzv. 

doplňovacím nákupom, kde už pivo zohráva 

menšiu úlohu. Výnimkou však môžu byť už 

spomínané vianočné multipacky. Často plnia 

účel darčekov „na poslednú chvíľu“, či už pod 

stromček, alebo ako pozornosť pri sviatočných 

návštevách.

KRIŠTÁĽOVÝ SKVOST 
V PODOBE FREIXENET PROSECCO
Ak patríte medzi milovníkov prosecca, novinka vás poteší nielen svojou 

vynikajúcou chuťou, ale aj zaujímavým a netradičným vzhľadom fľaše.

pt
i

Španielska spoločnosť Freixenet je známa 

ako výrobca cavy – šumivého vína, ktoré sa 

vyrába iba v určitých oblastiach Španielska. 

Nedávno sa však rozhodla expandovať do 

Talianska. Snúbením talianskeho prosecca 

a španielskeho temperamentu vzniklo šumivé 

víno v exkluzívnej diamantovej fľaši, ktoré dodá 

punc luxusu aj tomu najmenšiemu dôvodu 

na oslavu. Fľaša je vyrobená z brúseného 

krištáľu a má krásny trblietavý podtón. Pôsobí 

mimoriadne luxusne a polahodí nejednému 

oku fajnšmekra. Perfektne sa hodí k jubilejným 

oslavám, kde podčiarkne tento výnimočný 

moment. Rovnako je vhodná aj k romantickej 

večeri pre dvoch, kde touto neobyčajnou 

fľašou oceníte svoju polovičku. Vo výsledku 

však obohatí každú jednu príležitosť a aj z tej 

najobyčajnejšej chvíle urobí nezabudnuteľný 

zážitok.

Freixenet Prosecco DOC sa vyrába v regióne 

Veneto na severe Talianska z odrody hrozna 

Glera. Pri jeho výrobe je jemne vylisované 

hrozno, ktoré sa musí podrobiť pomalému 

procesu fermentácie za studena, čo pomáha 

zachovať jemnú vôňu a sviežosť hrozna. 

Druhá fermentácia sa uskutočňuje v nádržiach 

z nehrdzavejúcej ocele pod tlakom a pri 

kontrolovanej teplote. Po niekoľkých 

týždňoch zostávajúce prírodné cukry 

vyústia do sviežeho, ovocného 

a lákavého šumivého vína, ktoré 

vyniká intenzívnym perlením.

Víno má jemnú slamovo-žltú 

farbu so sviežou vôňou citrusu, 

jablka a kvetov. Jeho chuť je plná 

tónov zrelého citrusu, zeleného jablka 

a grapefruitu. Celkový dojem pôsobí 

delikátne, ľahko a sviežo. Uprednostňujú ho 

najmä ľudia, ktorým cava alebo šampanské 

pripadajú až príliš suché a preferujú skôr ľahšie 

a jemne sladšie šumivé vína. Jeho konzumácia je 

vhodná pri výnimočných príležitostiach, spoločne 

s jeho jedinečným obalom môže poslúžiť ako 

originálny darček. Freixenet Prosecco Extra Dry 

nájdete aj na www.hubertonline.sk za cenu 

11,99 EUR.

CBA VEREX RUŽOMBEROK - PRED PO
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RETAIL S VÔŇOU KÁVY

Bežný zákazník pri návšteve obchodu vníma rôzne atribúty. Okamžite po vstupe 

ho však osloví vôňa kávy. Špecifi cké je to v predajniach, kde absolvuje ranný, 

„raňajkový nákup“. Obchod a káva k sebe neodmysliteľne patria veľa rokov. Nielen 

v zmysle predaja, ale aj v úlohe „spoločníčky“, ktorá dokáže výrazne spríjemniť 

a zatraktívniť nakupovanie.

Možnosti využitia kávy a arómy kávy v retaile 

stále pribúdajú. V súčasnosti si už napríklad 

zákazník v slovenskom supermarkete Yeme 

môže nechať pripraviť kávu, tú si následne 

vloží do úchytu na nákupnom vozíku a môže 

nakupovať. Automaty na kávu má v nových 

a remodelovaných prevádzkach aj sieť predajní 

Lidl (1). Kávu zákazníkom pripravia aj vo 

väčšine väčších predajní siete Delia. Kaviarne 

v predpokladničnej zóne má aj reťazec 

Kaufl and, ako súčasť plochy hypermarketu 

ich možno nájsť aj v niektorých prevádzkach 

Tesco.

Bezplatná káva je štandardom v každej 

predajni Telekomu (2). V Telekom Centre v OC 

Central vďaka spojeniu s Moods bakery & cafe 

kávu zákazníkom pripraví profesionálny 

barista. Kaviareň MAD DROP espresso & brew 

bar má v bratislavskom showroome Alza, 

ktorá predáva aj vlastnú značku káv AlzaCafé. 

Káva je tiež bežnou a nevyhnutnou súčasťou 

automobilových showroomov. Mnohé z nich už 

vyzerajú takmer ako kaviarne, akoby predaj áut 

bol iba doplnkovou aktivitou baristu… S kávou 

z automatu sa tiež dá nakupovať vo vybraných 

predajniach s drogériou Teta. Kníhkupectvo 

Martinus má s kaviarenským reťazcom Foxford 

otvorených niekoľko úspešných „kníhkaviarní“.

Cieľom uvedených príkladov je ukázať, že 

hranica medzi kaviarňou a predajom kávy, 

kávovarov a príslušenstva, je už pomerne 

tenká. Nespresso butik je zákazníkmi vnímaný 

ako kombinácia kaviarne a maloobchodu. 

V novom koncepte napríklad chýbajú 

klasické pokladnice, ktoré boli bariérou medzi 

zákazníkmi a kávovými špecialistami. „To, 

ako takýto predaj vnímajú zákazníci závisí od 

konceptu konkrétneho priestoru. KafeHaus 

v bratislavskom Freshmnarkete (3) je vnímaný 

skôr ako maloobchod, naopak prevádzka 

Lumiére skôr ako kaviareň. Preto je napríklad 

vhodné zvýrazniť maloobchodný predaj 

predajným regálom na dobre viditeľnom 

mieste,“ uvádza Mgr. Marek Hudaček PhD., 

konateľ spoločnosti BARZZUZ s.r.o., ktorá 

okrem vlastnej siete prevádzok distribuuje 

kávu z vlastnej pražiarne do ďalších kaviarní 

a maloobchodov. Je tiež dodávateľom 

niekoľkých kávových blendov pre sieť 

elektropredajní Datart. V Auparku nedávno 

otvorili prvú franšízovú predajňu slovenskej 

značky Zlaté zrnko (4). Na ploche 40 m2 

architekt Zoran Samoľ použil materiály a 

ich celková farebnú škálu tak, že navodzujú 

ambientnú atmosféru s vôňou kávy a čokolády. 

Okrem vlastných druhových káv a blendov 

návštevníkom ponúkajú kávu pripravenú na 

špičkovom stroji Black Eagle od fi rmy Victoria 

Arduino.

Špecifi ckým príkladom kávového 

maloobchodu je sieť Tchibo, ktorá je kaviarňou 

a zároveň predajňou vlastnej kávy, pričom je 

aktuálne jedným z najväčších distribútorov 

Fairtrade kávy. V kávových baroch ponúka 

Tchibo kávové špeciality, ktoré pripravuje 

personál z kávy, ktorá pochádza z fariem 

certifi kovaných Fairtrade alebo Rainforest 

Alliance. Celý sortiment „Tchibo Privat 

Kaffee“ pochádza výlučne z certifi kovaných 

fariem a kávu Tchibo Barista ponúka v dvoch 

formách – Barista Espresso a Caffé Crema, 

oboje so známkou Fairtrade.

Káva preukázateľne spríjemňuje nakupovanie, 

predlžuje čas strávený v prevádzke a celkovú 

výšku útraty. Podľa dostupných štúdií káva 

povzbudzuje ľudské túžby, inšpiruje, vytvára 

aj v bežnom obchode pocit pobytu v kaviarni, 

navodzuje náladu komfortu a bezpečia. Ľudia 

sú v takomto prostredí príjemnejší, ochotnejší 

a ústretovejší. Mnohí obchodníci, ktorí kávu 

vôbec nepredávajú aromatizujú svoje predajne 

práve vôňou kávy. Má to ale háčik. Istá 

predajňa fungujúca ako convenience store 

v USA, ktorá zámerne vháňala vôňu kávy 

do blízkosti výdajných stojanov na pohonné 

hmoty, zaznamenala nárast predaja o 300%. 

Nie pohonných hmôt, ale kávy. Platí to aj 

naopak. Kaviareň musí vždy voňať kávou. 

Starbucks v roku 2008 experimentoval 

s raňajkovým menu, ktoré obsahovalo 

aj sendviče. Tie sa však museli prihriať, 

pričom zákazníci po vstupe do prevádzky 

ako prvé cítili vôňu jedla a až potom vôňu 

kávy. Výsledkom bol pokles návštevnosti, 

opakovaných návštev a citeľný pokles tržieb.

1

2

3

4
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Peter Matuška
šéf siete PLANEO Elektro

SIEŤ PLANEO ELEKTRO 
JE NA VIANOČNÚ SEZÓNU 
PRIPRAVENÁ

Elektropredajca PLANEO Elektro rastie a tento rok spoločnosť otvorila už svoju 

päťdesiatu predajňu na Slovensku. Pri tejto príležitosti a aj vzhľadom k blížiacim sa 

vianočným sviatkom nám na niekoľko otázok k aktivitám fi rmy odpovedal Peter 

Matuška, šéf siete PLANEO Elektro.

Blíži sa rozhodujúca sezóna pre (nielen) 

elektropredajcov – Vianoce. Ako ste sa 

pripravili na tohoročné sviatky?

Ako skúsený predajca elektra vieme, že 

na obdobie týchto veľkých sviatkov sa 

treba poriadne pripraviť. Ani tento rok 

sme nevynechali vianočný špeciál, ktorý 

vychádza v troch vydaniach pred Vianoca-

mi. Tipy na darčeky za skvelé ceny si tak 

môžu naši zákazníci nájsť v pripravenej 

ponuke každý týždeň. Taktiež sa sústredí-

me na adekvátny objem skladových zásob, 

nakoľko nám nesmie chýbať žiaden tovar 

na predajniach. Čo sa týka konkrétnych 

položiek, takzvaných hitov Vianoc, PLA-

NEO elektro aj tento rok prináša prémiové 

značky, exkluzívne modely a produkty ako 

napr.: kávovary, herné konzoly, či smart 

hodinky. Pre zákazníkov sme pripravili aj 

obľúbené spotrebiče do domácnos-

ti rôzneho druhu, či hračky pre ich 

ratolesti.

Vianoce sú zároveň aj časom zvýše-

ného náporu na personál a logistiku. 

Ako sa Vám darí udržiavať vysoký 

štandard poskytovaných služieb?

Naša spoločnosť si zakladá na férovosti 

a priateľskom prístupe. Svojich zákazníkov 

si vážime rovnako ako svojich zamestnan-

cov. Snažíme sa, aby naši ľudia pristupo-

vali k svojej práci zodpovedne 

a pozitívne. Chceme, aby sa 

cítili u nás dobre a svoju prá-

cu si odvádzali ako profesio-

náli. Spolu tak tvoríme jednu 

veľkú PLANEO rodinu a týmto 

smerom sa aj chceme uberať. 

Spoločne so skvelým tímom 

pripravuje-

me otvorenie nových predajní 

v budúcom roku. Naše skladové priestory 

sa nachádzajú na ploche

15 000 m² a rozvoz zastre-

šuje celkom až 80 vozidiel, 

čo je predpokladom plynu-

lej logistiky. Vieme zaručiť, 

že objednaný tovar bude 

mať zákazník z centrálneho 

skladu na predajni do 24 

hodín. Toto sú kvalitatívne 

parametre, ktoré nás cha-

rakterizujú.

Retail sa pomerne 

dynamicky mení. 

Aké trendy eviduje-

te v zmysle zmien 

zákazníckeho sprá-

vania, lojality a ako 

na ne reagujete?

V prvom rade nám 

záleží na tom, aby 

sa zákazník cítil 

v našich predajniach 

príjemne a komfort-

ne. Je dôležité, aby 

odchádzal z predaj-

ne s poci-

tom dobre 

zakúpeného 

výrobku. 

Nie všetci 

sa vyznajú 

v produk-

toch, ktoré 

si chcú za-

dovážiť a od 

toho sme tu 

my, aby sme 

vedeli menej 

technicky zdatné-

mu zákazníkovi poradiť. Medzi naše 

služby na uľahčenie a odbremenenie 

zákazníka patrí predovšetkým rad výhod, 

ako doprava až domov, okamžitá výmena, 

ekologická likvidácia starého spotrebiča, 

splátkový predaj a predĺžená záruka. Toto 

všetko vieme zabezpečiť. Ďalším progra-

mom, ktorý zlepšuje zákaznícku skúsenosť 

a prináša výhody nákupu je naša RODIN-

NÁ KARTA. Členom vernostného programu 

pravidelne posielame Rodinnú ponuku so 

špeciálnymi zľavami. Sme hrdí a vďační, 

že rodinu verných tvorí už celkom 165 tisíc 

zákazníkov.
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AKO SA MENIL POLUS CITY 
CENTER NA VIVO! 
BRATISLAVA

Vlastník centra IMMOFINANZ a správca centra realitno-konzultačná spoločnosť CBRE 

podrobili prvé moderné nákupné centrum v Bratislave masívnej rekonštrukcii a zlepšeniu 

mixu nájomcov. Keďže všetky retailparky skupiny IMMOFINANZ sa volajú STOP SHOP 

a všetky nákupné centrá VIVO!, logickou zmenou bol aj rebranding Polus City Center.

VEĽKÉ SŤAHOVANIE A ÚPADOK 
CARREFOURU

Polus City Center bolo otvorené v novembri roku 

2000. Ťahákom a kotevným nájomcom centra nové-

ho milénia bol Carrefour. Poloha pri jazere Kuchajda 

a osadenstvo dvoch administratívnych 20-poscho-

dových veží Millennium Tower I a II vytvorili počas 

nasledujúcich rokov Polusu príjemnú a pomerne sta-

bilnú návštevnosť. Prvé nákupno-zábavné centrum 

na Slovensku získalo v roku 2001 cenu ICSC Maxi 

Award a bolo fi nalistom Maxi Award v roku 2003. 

Polus City Center bol aj Stavbou roka 2001.

V roku 2006 Polus spoločnosť TriGránit predala 

za viac ako 200 miliónov eur spoločnosti IMMO-

FINANZ. Polus prešiel v roku 2009 kompletnou reno-

váciou. Už vtedy sa na blogu Reťazce.sk špekkulo-

valo o zmene názvu na VIVO! Stal fi nalistom ICSC 

Solal Marketing Award (2009, 2010, 2011) a tiež 

víťazom Solal Silver Award 2012.

Časy sa opäť zmenili. Zmeny po prvej rekonštrukcii 

boli síce súdobé, no centrum nestačilo držať krok 

s dynamickým rozvojom retailu v Bratislave, najmä 

s projektami Eurovea (2010) a Central (2012). Ale se-

kundárne aj s ofi sovým developmentom. Najprv jed-

nu z kancelárskych budov opustil Telekom. Ten sa 

v roku 2013 presťahoval do Forum BC, o rok neskôr 

sa z druhej budovy porúčal kľúčový nájomca IBM, 

ktorý dal prednosť kanceláriám v projekte Westend 

Gate. Spolu s fi rmami odišli aj stovky zamestnancov 

a potenciálnych zákazníkov.

Ďalšou nepríjemnou skutočnosťou pre Polus bola 

hospodárska kríza a dlhodobá agónia Carrefouru, 

ktorý Retail Value Stores ukončil až konkurzom 

v roku 2018. Symbolicky Carrefour v Poluse

skončil po 18-tich rokoch Silvestrom 2018. Dôvod

na ohňostroj to však nebol. Po hypermarkete zostalo 

voľných takmer 5000 m2 plochy (a to pôvodne Car-

refour zaberal takmer 15 000 m2). Potravinárskeho 

operátora nahradila Delia, ale aj náhodní návštevníci 

cítili, že ide o dočasné riešenie. Remodeling admi-

nistratívnych veží s novým názvom Polus Towers 

sa už zavŕšil a už v polovici roku 2018 dosiahli 

takmer 100%-nú obsadenosť. IMMOFINANZ sa 

v roku 2019 pustil do druhej nákladnej rekonštrukcie 

a začalo sa opäť špekulovať. Tentokrát okrem názvu 

aj o diskontérovi Lidl.

SEPTEMBER 2019

Ukončenie prvej z fáz rekonštrukcie Polusu a záro-

veň ukončenie šumov o Lidli sa odohralo začiatkom 

septembra 2019. Deviateho slávnostne otvorili Lidl 

na ploche 1 975 m². Po Cassovii v Košiciach a SC 

Point v Banskej Bystrici ide o tretiu predajňu Lidl 

v nákupnom centre, inak sú zvyčajne prevádzkované 

ako stand-alone. Celkovo má reťazec na Slovensku 

139 predajní. Nová predajňa je okrem štandardne 

používanými LED technológiami pri osvetlení vyba-

vená aj tými pokročilými, ako napr. spätné získavanie 

tepla z chladiarenských a mraziarenských zariadení.

Do nových priestorov sa presunul aj obchod s elek-

tronikou Datart, konkrétne zabral 1 683 m², a teda po-

núkne väčší výber sortimentu, ktorý bude vystavený 

inovatívnym systémom. „Rozsiahlu predajnú plochu 

chceme maximálne využiť v prospech zákazníkov 

a ponúknuť im možnosť odskúšania vystaveného 

tovaru. Uvedomujeme si, že pri rozhodovaní o kúpe 

výrobku je priamy kontakt s produktom dôležitý, 

a preto plánujeme našu ponuku na predajni pravidel-

ne dopĺňať o aktuálne novinky na trhu,“ povedala pri 

príležitosti otvorenia Sabina Boudová, marketingová 

špecialistka značky DATART.

Prvých návštevníkov privítal vynovený food court. 

Hoci plocha zostala rovnaká, ako aj možnosti 

sedenia, priestor prešiel remodelingom. Návštev-

níci v tejto zóne už budú chodiť po novej podlahe, 

pozerať na nové stropy a využívať nový nábytok. 

Moderné dizajnové priestory vyniknú aj vďaka lepšej 

svetelnosti a ekologickým LED žiarovkám. vymazať:

Food court rozšíril aj uličku smerom ku kinám,

čím poskytol viac priestoru novým prevádzkam
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s jedlom a nápojmi (F & B). Priestoru dominujú 

prírodné materiály a množstvo zelene, pričom food 

court je rozdelený na tri zóny: rodinnú, biznisovú 

a neformálnu. Novinkou prvej fázy bol aj servisný 

ostrovček pozostávajúci z kvetinárstva, lekárne, 

kľúčovej služby a novinového stánku. Defi nitívny 

koniec postretol aj vernostný projekt Polus Klub, 

ktorý vznikol ako reakcia na krízu a konkurenciu 

v roku 2009.

NOVEMBER 2019

Počas podujatia CBRE „Shopping Centre Index“ 

Adrian Bódis, Country Manager Slovak Republic 

spoločnosti IMMOFINANZ potvrdil otvorenie druhej 

(a fi nálnej) fázy rekonštrukcie Polusu a zmenu názvu. 

Portfólio VIVO! sa v súčasnosti skladá z desiatich 

nákupných centier s prenajímateľnou plochou 

o veľkosti 306 000 m², z ktorých sa štyri nachádzajú 

v Poľsku, štyri v Rumunsku a po jednom v ČR (VIVO! 

Hostivař) a na Slovensku.

Pre rezidentov zostane Polus ešte dlho Polusom, no 

zmenený je tak zásadne, že nový názov bol logickou 

voľbu. Napokon nové „City Center“, centrum mesta, je 

pozicioningom OC Eurovea a „polus“, teda z latinčiny 

„pól“ tiež nemá žiadne konotácie s geografiou a histó-

riou mestskej časti Nové Mesto. A nadôvažok pôvodný 

maďarský majiteľ TriGranit, ktorý vlastní ďalšie centrá 

s názvom Polus (resp. Pólus), už v tom bratislavskom 

nefiguruje. Siedmeho novembra 2019 tak po devätnás-

tich rokoch návštevníci za zvukov koncertu I.M.T. Smile 

privítali VIVO! Bratislava.

„Dôsledne pracujeme na implementovaní našej zá-

kaznícky orientovanej stratégie v oblasti komerčných 

nehnuteľností a to aj cez investície do rozvoja našich 

dvoch retailových formátov – VIVO! a STOP SHOP. 

Značka VIVO! do Bratislavy prinesie pohodlný 

nákupný zážitok pre celú rodinu,“ nechal sa pri 

znovuotvorení počuť Dietmar Reindl, Chief Operating 

Offi cer spoločnosti IMMOFINANZ.

VIVO! Bratislava chce byť moderným komunitným 

centrom, ktoré poskytne obyvateľom Bratislavy ši-

rokú škálu služieb a voľnočasových aktivít. Redizajn 

interiéru vznikol v britskom štúdiu Air Design, ktoré 

má za sebou bohatú históriu renovácií nákupných 

priestorov. Pri projekte sa inšpirovali myšlienkou 

„druhého domova“. Pohodovú atmosféru vo VIVO! 

Bratislava docielili pohodlným a dizajnovým mobili-

árom, novým ekologickým osvetlením, navýšením 

množstva zelene a drevených prvkov a ústretovejším 

navigačným systémom.

Priestor po Carrefoure obsadili značky patriace po 

LPP: Reserved, Mohito, House, Cropp a Sinsay. Ako 

nám potvrdili ľudia tohto 

fashion operátora, otvore-

nie sprevádzal nedostatok 

dostupných ľudských 

zdrojov. Aj preto pri na-

pĺňaní nových obchodov 

tovarom vypomáhal aj 

manažment a skúsení 

zamestnanci z iných 

slovenských prevádzok. 

Novinkou vo VIVO! Bra-

tislava je aj drogéria Teta 

a modernizované priestory 

spomínaného Datartu, 

a tiež značiek Sportisimo, 

I-Stores a Biopark.

Rekonštrukcia zahŕňala 

aj úpravu parkovania, 

eskalátorov, navigácie 

a dizajnu. Spomínané 

eskalátory nahradili točité 

schodiská na križovatkách 

pri kinách Cinema City 

a fi tnescentre FITINN. 

Vzhľadom k architektúre 

sú však pomerne strmé. 

Zmizol aj charakteristický 

travelátor v strede nákup-

ného centra. Navigácia 

a dizajn boli dlhodobo 

slabinou Polus, po novom 

sa orientácia návštevníkov zlepšila a pribudli aj oddy-

chové zóny. Na parkoviskách pribudol taktiež nový 

navigačný systém, dynamická navigácia a moderné 

osvetlenie. VIVO! Bratislava má dnes k dispozícii 

1700 parkovacích miest. Celkovo remodeling 

zahŕňal z pohľadu nájomcov vytvorenie 35 nových 

obchodov, renováciu 10 existujúcich prevádzok, 

uvedenie konceptu farmárskej tržnice – malý Polus 

Market sa zmenil na väčší VIVO! Market. VIVO! Bra-

tislava aktuálne ponúka 170 obchodov na nájomnej 

ploche 36 000 m².

ROK 2020

V januári 2020 je plánované otvorenie Costa Coffee. 

Zmeny v interiéri tým ešte nekončia. Plánované sú 

ďalšie úpravy, napr. vo foodcourte. Modernizácia je 

viditeľná aj v exteriéri - na fasáde centra, vchodoch, 

ako aj na móle pri areáli jazera Kuchajda. V pláne

je aj zlepšenie prepojenia areálu jazera Kuchajda 

s nákupným centrom a modernizácia námestia 

(plaza) pred hlavným vstupom. V súlade s rebrandin-

gom sa aj kancelárske vežiaky myhive Polus Towers 

od januára 2020 budú volať myhive Vajnorská Tower 

1 a Tower 2. Napokon na navigačných tabuliach vo 

VIVO! Bratislava sú už takto označené.

Predstavujeme nového člena 
rodiny LUNTER – Krémovú. 
Jej zloženie a vyváženosť 
chutí sú revolúciou v oblasti 
krémových nátierok. Obsahuje 
tie najkvalitnejšie suroviny: 
prispieva tak k zdraviu ľudí 
aj našej planéty, pre ktorú 
rastlinné výrobky predstavujú 
menšiu záťaž. 

Spotrebitelia si ju môžu 
vychutnať v 4 príchutiach: 
naturálna, s cesnakom, 
kapiou a kôprom.

ZOZNÁMTE SA:
LUNTER 
KRÉMOVÁ
Jedinečná rastlinná alternatíva 

bez GMO
bez konzervačných látok
bez cholesterolu 
bez lepku

Nová LUNTER Krémová:
v nátierkach sme doma.

ALFA BIO s.r.o. | Kremnička 71 
974 05 Banská Bystrica | www.lunter.com

objednavky@alfabio.com | +421 48 416 20 30
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Skupina Geis predáva svoje spoločnosti 

zamerané na prepravu balíkov v Českej 

republike a na Slovensku spoločnosti 

DPDgroup. Predaj podlieha schváleniu 

protimonopolných autorít.

DHL Supply Chain na Slovensku vstúpil 

do duálneho vzdelávania a v DHL 

Duálnej Akadémii si vychováva vlastných 

odborníkov. V spolupráci so Súkromnou 

strednou odbornou školou DSA Trnava 

v distribučnom centre v Gáni privítala fi rma 

prvých 3 študentov odboru logistika.

Spoločnosti CTP Invest a BRE uzatvorili 

prelomové partnerstvo v oblasti 

priemyselnej logistiky. Ako prvé v odvetví 

developmentu začnú fi rmy spolupracovať 

na zavedení ekologicko-udržateľného 

certifi kačného programu BREEAM In-

Use International, a to naprieč celým 

portfóliom industriálnych budov CTP 

Invest.

Prologis Park Wrocław sa rozširuje 

o ďalších 16 500 m2, pričom 9 000 m2 je pre 

NEONET, celoštátny reťazec showroomov 

predávajúci elektronické zariadenia, 

počítačové príslušenstvo, telefóny a domáce 

spotrebiče. Ďalších 7 500 m2 vzniká Bowman 

Ingredients, britského svetového dodávateľa 

ciest a marinád pre mrazené a chladené 

mäso, ryby, morské plody a zeleninu.

Atlanta sa stala ďalšou pobočkou 

spoločnosti DACHSER, ktorá získala 

certifi káciu CEIV Pharma od IATA. 

Certifi kácia potvrdzuje, že zaobchádzanie 

spoločnosti s farmaceutickými 

výrobkami spĺňa a dokonca prekračuje 

medzinárodné štandardy a smernice.

CTP vybuduje do júna 2020 nové výrobné 

haly v nitrianskom CTParku pre spoločnosť 

Samvardhana Motherson Reydel Companies 

(SMRC), dizajnéra a popredného dodávateľa 

komponentov pre automobilový priemysel, 

ktorá v areáli už sídli.

GEFCO vďaka produktom Time 

Critical Solutions (TCS) ponúka ako 

prvá fi rma v SR nepretržitú službu 

super rýchlej logistiky, vrátane balenia 

zásielok, colného zastúpenia i správy 

dokumentácie. V rámci nového produktu 

garantuje spoločnosť reakciu do 30 minút 

a nepretržitú dostupnosť.

FLASH NEWS
GEFCO A AIRBUS PODPÍSALI ZMLUVU O PRECHODE
K RECYKLOVATEĽNÝM PREPRAVNÝM OBALOM

Spoločnosť GEFCO, zmluvu s fi rmou Airbus. GEFCO pre Airbus zabezpečí prechod k čistejšiemu, 

ekologickejšiemu dodávateľskému reťazcu. Postupnými krokmi nahradí jednorazové obaly 

špeciálnymi recyklovateľnými kontajnermi pre opakované použitie. Ich použitie umožní Airbusu 

výrazne obmedziť množstvo jednorazových 

obalov v dodávateľskom reťazci, a tým 

skokovo zlepšiť odpadové hospodárstvo. 

Podpisom zmluvy sa oba subjekty zaväzujú 

plniť najprísnejšie ekologické normy a súčasne 

zvýšiť efektívnosť leteckých nákladných 

preprav.

Zdroj: Gefco.sk

DEVELOPERI REAGUJÚ NA RAST 
ON-LINE PREDAJOV MESTSKÝMI SKLADMI

90 minút je pre mnohých zákazníkov v Prahe maximálna prijateľná doba dodávky potravín, ktoré si 

objednali on-line. U bielej techniky alebo módy je tolerancia vyššia, ale aj tu sa nároky kupujúcich 

zvyšujú. Majitelia e-shopov i dopravcovia sú preto nútení zahusťovať sieť skladov tak, aby pokryli 

v určenej časovej dotácii dopyt vo vybranej 

časti metropoly. V súčasnej dobe je napríklad 

v Prahe už 75 000 m² skladov a ďalších 

40 000 m² je vo výstavbe. Ukazuje to analýza 

medzinárodnej poradenskej spoločnosti BNP 

Paribas Real Estate. Tzv. mestská logistika sa 

stáva na trhu bežným termínom.

Zdroj: Realestate.bnpparibas.cz

ALZA ROZBIEHA
ALZAEXPRES 2.0

Alza.cz inovuje vlastnú prepravnú službu 

AlzaExpres, ktorá rozširuje do ďalších miest 

Stredočeského kraja (napr. Kutná Hora, Mladá 

Boleslav, Beroun, Benešov, Rokycany, atď.). 

Na Slovensku začne AlzaExpres zavážať 

celý Bratislavský kraj (aj Pezinok a Senec) 

a v Maďarsku Budapešť. Firma tak garantuje 

dodržanie dodacích lehôt a novo ponúka 

priamo v lokalitách aj tzv. Komfortné doručenie. 

Celkovo bolo pre masívne rozšírenie transportu 

nakúpených 45 vozidiel typu Mercedes Benz 

Sprinter so skriňovou nadstavbou.

Zdroj: Alza.sk

CTP JE NAJVÄČŠÍM 
DEVELOPEROM A MAJITEĽOM 
INDUSTRIÁLNYCH PARKOV NA 
SLOVENSKU

CTP nedávno odkúpil od rakúskej Erste Bank 

priemyselný park v areáli letiska v Košiciach. So 

slovenským portfóliom, ktoré aktuálne tvorí 29 

budov a 4 projekty momentálne vo výstavbe, 

tvoria spolu 421 000 m². CTP stal najväčším 

developerom a majiteľom priemyselných 

a logistických budov. CTPark Košice tvorí 

5 industriálnych budov s prenajímateľnou plochou 

57 tisíc m². CTP ďalej potvrdzuje svoju prítomnosť 

v strategických polohách v rámci CEE regiónu.

Zdroj: Ctp.eu
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Prvé čisto elektricky poháňané vozidlo britskej 

prémiovej značky ponúka nefalšovaný pocit MINI 

s jazdením bez miestnych emisií. Spontánny 

nárast výkonu jeho motora s výkonom 135 

kW (184 k), výnimočný pohon predných kolies 

s inovatívnym systémom jazdnej dynamiky 

s protipreklzovým systémom v blízkosti 

motora. To všetko dáva novému MINI Cooper 

SE mimoriadne intenzívny motokárový pocit 

vynikajúcej ovládateľnosti. Špecifi cká lítiovo-

iónová batéria poskytuje dojazd do vzdialenosti 

235 — 270 km. Vysokonapäťová batéria sa 

nachádza hlboko v podlahe vozidla, takže nemá 

negatívny vplyv na objem batožinového priestoru, 

ktorý je porovnateľný s konvenčne poháňaným 

MINI 3-dverovým.

MINI sa predstavilo v roku 2001 ako moderná 

interpretácia kreatívneho 

využitia priestoru a zábavy 

z jazdy, ktorá stála pri zrode 

prémiového segmentu malých 

automobilov. Nové MINI 

Cooper SE bude prvým čisto 

elektrickým prémiovým malým 

vozidlom, ktoré vydláždi cestu 

trvalo udržateľným a zároveň 

mimoriadne emotívnym 

jazdným zážitkom v mestskej 

premávke.

Vďaka umiestneniu 

vysokonapäťovej batérie ponúka MINI Cooper SE 

vynikajúcu stabilitu na ceste. Nachádza sa hlboko 

v podlahe vozidla medzi prednými sedadlami 

a pod zadnými sedadlami. Bezpečnostná 

konštrukcia nového modelu MINI Cooper SE 

tak spĺňa vysoké štandardy spoločnosti BMW 

Group, ktoré sú výrazne prísnejšie než legislatívne 

predpisy. Výkonovú elektroniku chráni zosilnený 

nosník nárazníka a pomocný rám motora, zatiaľ 

čo vysokonapäťovú batériu chráni pevná základná 

platňa. S pohotovostnou hmotnosťou 1 365 kg je 

čisto elektricky poháňaný model približne o 145 

kg ťažší než model MINI Cooper S 3-dverové 

s automatickou prevodovkou Steptronic.

Inovatívny systém jazdnej stability DSC zaručuje, 

že vysoký krútiaci moment vyprodukovaný 

elektromotorom sa aj v modeli MINI Cooper SE 

bez strát premení na zábavu z jazdy typickú pre 

značku MINI. Jazdné režimy MINI Driving Modes 

sa prepínajú ovládačom na pravej strane lišty 

s prepínačmi. MINI Cooper SE ponúka na výber 

zo štyroch režimov. Súčasťou charakteristického 

jazdného zážitku je aj takzvaný pocit jedného 

pedálu. Najmä v mestskej premávke dokáže 

vozidlo citeľne spomaľovať od momentu, keď 

vodič zloží nohu z akceleračného pedála. Vodič 

môže ovplyvňovať mieru rekuperácie.

Nové MINI Cooper SE dostalo do štandardnej 

výbavy špeciálnu prístrojovú dosku, ktorú tvorí 

5,5-palcový farebný displej so vzhľadom Black 

Panel umiestnený za volantom. Súčasťou 

štandardnej výbavy sú aj navigačný systém 

spolu s prístrojovou doskou a službami MINI 

Connected. Prístrojová doska plní dôležitú funkciu 

aj počas nabíjania. Pokiaľ je vozidlo pripojené 

k zásuvke alebo k nabíjacej stanici, zobrazujú 

sa aj informácie o čase a vonkajšej teplote, 

o dostupnom dojazde a o stave nabitia batérie 

v percentách. Štandardný nabíjací kábel vyhovuje 

pripojeniu do domácej zásuvky. Na požiadanie sa 

na domáce nabíjanie dodáva nástenná nabíjačka 

MINI ELECTRIC Wallbox, prípadne trojfázový 

kábel na nabíjanie z verejných nabíjačiek.

Štandardná výbava nového MINI Cooper SE 

obsahuje 2-zónovú automatickú klimatizáciu 

so samostatným nastavovaním ventilácie 

a teploty pre vodiča a predného spolujazdca. 

Interiér vyhrieva tepelné čerpadlo. Na nastavenie 

požadovanej teploty môže vodič použiť aplikáciu 

MINI Connected Remote App. Na doplnenie 

širokej a vysoko kvalitnej základnej výbavy slúžia 

štyri balíky prvkov pre interiér aj exteriér.

ELEKTRICKÝ MINI COOPER
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Mestská mobilita s čisto elektrickým pohonom teraz dostala aj typický štýl značky 

MINI. Umožňuje to nový model MINI Cooper SE. Spája trvalo udržateľnú mobilitu so 

zábavou z jazdy, výrazným dizajnom a s prémiovou kvalitou, typickými znakmi MINI.

NOVÉ MINI COOPER SE:

PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH PRVKOV.

• Prvé MINI a prvé malé elektrické vozidlo v prémiovom segmente jazdiace čisto na elektrinu.

• Elektrický motor s výkonom 135 kW (184 k) a s krútiacim momentom 270 Nm.

• Špecifi cká lítiovo-iónová batéria umožňuje dojazd 235 až 270 km — bez obmedzenia objemu 

batožinového priestoru. Vysokonapäťová batéria je vytvorená špeciálne pre tento model a poskytuje 

32,6 kWh energie.

• Dá sa nabíjať z domácej zásuvky, nástennej nabíjačky alebo z verejnej nabíjacej stanice, či 

rýchlym nabíjaním s výkonom až do 50 kW.

• Výnimočná obratnosť so spontánnym nárastom výkonu, nízkym ťažiskom, pohonom predných 

kolies a s ovládaním preklzu kolies pri elektromotore.

• Zrýchlenie z 0 na 60 km/h za 3,9 sekundy a z 0 na 100 km/h za 7,3 sekundy.

• Charakteristický dizajn MINI 3-dverového so špecifi ckými dizajnovými prvkami.

• Špeciálne zobrazenia a ovládacie prvky v interiéri.

• Rekuperácia sa dá nastaviť do dvoch úrovní pre individuálny pocit na pedále.

• Štandardná výbava obsahuje LED svetlomety, 2-zónovú automatickú klimatizáciu, kúrenie 

s tepelným čerpadlom, nezávislé vykurovanie, elektrickú parkovaciu brzdu a navigáciu Connected.
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ČÍSLA, METRIKY A BOHÉMSKY 
MARKETING

Konferenciu otvoril prednáškou Matúš Lovás,

Managing Director, Visibility s technicky

ladenou prípadovou štúdiou klienta Union,

ktorému počas deviatich rokov pomohli

prilákať na web o 400 % viac ľudí. Organicky.

Organické vyhľadávanie netlačí na používateľov,

naopak reaguje na ich on-line aktivity

ponukou relevantného a zaujímavého obsahu.

Napokon z prezentovaných analytík vyplynula

dominancia organického vyhľadávania nad

plateným a zároveň dlhodobá udržateľnosť

stránok s kvalitným obsahom na popredných

pozíciách vo vyhľadávaní. Kontrast voči číslam

a tvrdým dátam Visibility priniesli do sály dvaja

spoluzakladatelia Bohéma Bar. Podľa ich slov

zámerne porušili všetky zaužívané pravidlá

a dobre mienené rady v marketingu, napriek

tomu touto „nekoncepčnou“ formou oslovili

presne tú cieľovú skupinu, ktorú chceli.

Z tvorivého súdka bolo vystúpenie Martina

Bajaníka, majiteľa a kreatívneho riaditeľa

PEKNE & DOBRE, ktorý je známy napríklad

kampaňami pre slovenský reťazec Yeme.

„Dobrý dizajn je ten, ktorý funguje,“ potvrdil

M. Bajaník. Auditórium vyzval, aby vynechali

tendre, ktoré slúžia len na hľadanie idey.

Naopak, klient by mal mať jasné zadanie

a nechať dizajnérom priestor na realizáciu.

Niekedy žiaľ dizajn nefunguje, lebo konečné

slovo má zákazník, ktorý rozhoduje

peňaženkou. Firmy

by sa ale nemali báť

skúšať a nemali by

šetriť na zdanlivých

maličkostiach.

DLHODOBÝ
ALEBO
KRÁTKODOBÝ?

V panelovej diskusii

sa rozprúdila debata,

či zákazník reaguje

lepšie na krátkodobé

alebo dlhodobé

marketingové

kampane. Diskutujúci

sa zhodli s tvrdením

(ktoré je podložené

analýzou 16000 kampaní za ostatných 16

rokov), že lepšie obchodné výsledky sú

dosahované pri dlhodobých kampaniach ako

pri krátkodobých, zhruba v pomere 60 : 40.

V súčasnom marketingu sa stretávajú tieto

dva svety, pričom svoje opodstatnenie majú aj

krátkodobé, produktové, výkonostné kampane,

tak aj dlhodobé vízie a aktivity budujúce značku

a zapadajúce do DNA

značky. Ako podotkol

Marián Timoracký,

Partner, MARK BBDO

krátkodobosť by sa

nemala zamieňať

s povrchnosťou

a kampane by mali byť

zasadené do širšieho

kontextu. „Funkciou

marketingu je

manažovať zákaznícku

skúsenosť. Od konzistentnosti sa posúvame

ku koherentnosti, komunikácia značky a fi  rmy

musí byť ucelená a dávať zákazníkovi zmysel,“

uviedol M. Timoracký. Podobne Martin Woska,

Chief Creative & Strategy Offi  cer and partner,

TRIAD hovoril o tom, že hoci je napríklad

spoločenská zodpovednosť v komunikácii už

dlho, až za ostatné 3-4 roky sa stala duchom

doby, trendom. Zákazníci sú na ňu nastavení,

no spoločenská zodpovednosť musí byť

v súlade s dlhodobými hodnotami značky a nie

iba využitím vlny momentálneho záujmu. Martin

Strausz, Senior marketing Specialist, PwC

správne podotkol, že fi  rmy by v komunikácii

so zákazníkom nemali zabúdať na to, že

predávajú produkty a služby: „Komunikácia na

treťosektorových témach nemôže dlhodobo

fungovať.

Zaujímavý pohľad, ktorý elegantne prepojil

technickú a ľudskú komunikáciu prezentoval

Jonathan Pay, Consultant, Holistic Email

Marketing z Veľkej Británie. Spomínal, že fi  rmy

by mali realizovať nápomocný marketing (helpful

marketing) a marketing zameraný na zákazníka

(customer-centric). V praxi to znamená hovoriť

jazykom zákazníka, jazykom, ktorým zákazník

myslí a vyhýbať sa rôznym biznis skratkám.

Jonathan zákazníkov rozdelil do 4 skupín podľa

ich temperamentu a ukázal, ako si jednotlivé

skupiny prezerajú newsletter, jeho vizuálnu,

grafi  ckú a textovú stránku. V druhej časti

prednášky poukázal na tzv. biases, kognitívne

skreslenia, ktorých sa človek dopúšťa

podvedome. Apeloval, aby tieto pomáhali,

navádzali zákazníka správnym smerom a aby

boli užitočné, ako keď predavač/ka podá

zákazníkovi želaný tovar z regálu.

MARKETING THAT SELLS:
ZAOSTRENÉ NA ZÁKAZNÍKA

18. ročník konferencie Marketing

That Sells s podtitulom „Zaostrené na

zákazníka“ veľmi symbolicky prepojil dva

svety: rýchly, dynamický, progresívny

svet marketingu a historické genius loci

Zámku Šimák v Pezinku. Aj prednášky

sa niesli v duchu protichodných trendov,

ktoré sa ale dejú súbežne. Sú teda

obchodne úspešnejšie strategické,

vizionárske a bohémske koncepty

alebo marketing merateľný, krátkodobý

a zameraný na výkon?
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SLOVENSKÝ 
UNIKÁT

Karpatské brandy Špeciál mnohí familiárne 

nazývajú „Kábeeško“. Táto ikona 

slovenských ušľachtilých alkoholických 

nápojov má svoje miesto v takmer každej 

slovenskej domácnosti. Kedysi spájalo 

Československo, ale dnes sa mu možno 

podarí spojiť Slovensko a svet. Toto 

tvrdenie nie je prehnané, nakoľko sa na 

medzinárodných súťažiach pravidelne 

umiestňuje na prvých priečkach. Aj v roku 

2019 získalo na medzinárodnej súťaži 

China Wine and Spirits Awards prestížnu 

dvojitú zlatú medailu. CWSA je jednou 

z najrenomovanejších a najexkluzívnejších 

súťaží vín a destilátov na svete. Prihlásené 

produkty hodnotí 100 členná porota 

a každoročne sa do súťaže prihlásia súťažiaci 

z viac ako 50 krajín sveta.

BRANDY NESTARNE, 
ALE DOZRIEVA

Hoci je pôvodná, originálna 

receptúra výrobným tajomstvom, 

je v plnej miere dodržiavaná 

i dnes. Päť hviezdičiek na etikete 

symbolizuje minimálny počet rokov 

zrenia. „Základom je kvalitné víno 

a dobrý páleničiar, ktorý vám 

dokáže vypáliť prvotriedny destilát. Proces 

destilácie prebieha dvakrát. Vínny destilát 

následne uložíme do dubových sudov, ktoré 

sú ďalším rozhodujúcim faktorom na ceste 

k výnimočnej kvalite a unikátnej chuti,“ 

vysvetľuje Master Blender Ing. Peter Ďuriš 

a pokračuje: „Špecifi cká chuť KBŠka je 

tvorená drevom. Veľa ľudí v ňom cíti najmä 

dve nosné vône – vanilku a sušené ovocie - 

pričom sa obe viažu na dubové drevo, ktoré 

je základom tohto nápoja.“

NA POČIATKU STÁLA VÝZVA

Mála pálenica, ktorá stála na počiatku vzniku 

KBŠ, vznikla vo vinárskom Pezinku. Bola 

súčasťou vinárskych závodov, ktoré združovali 

viacero producentov vína. K nim patril aj 

závod na výrobu šumivého vína Hubert, 

ktorý má na vzniku unikátneho brandy svoj 

zásadný podiel. V Huberte sa totiž používal pri 

výrobe sektov koňak, ktorý bol súčasťou ich 

expedičného likéru. Priebeh výzvy, ktorú sa 

rozhodli prijať majstri z Pezinka nám vysvetlil 

Master Blender Ing. Peter Ďuriš: „Pôvodne 

sa malo robiť brandy iba do expedičného 

likéru, kde malo nahradiť drahé francúzske 

dovozové koňaky. Preto sa zrodila výzva, 

ktorej pointou bola výroba brandy na území 

Slovenska.“ V roku 1968 bol vydestilovaný 

prvý vínny destilát uložený do 300 l dubových 

sudov. Už prvé degustácie ukázali, že 

pôjde o mimoriadne brandy, ktorého je 

„len“ do sektu škoda. Rozhodlo sa, že sa 

bude predávať pod samostatnou značkou a 

odvtedy patrí Karpatské brandy Špeciál medzi 

najobľúbenejšie Slovenské produkty. 

LEGENDÁRNE 
SLOVENSKÉ 
BRANDY

Delikátna drevitá vôňa a plná 

chuť, v ktorej možno cítiť vanilku 

a sušené ovocie. Nápoj nádhernej 

jantárovej farby je slovenským 

unikátom s dlhoročnou tradíciou. 

Jeho príprava vyžaduje odbornosť, 

starostlivosť, lásku a veľa času. 

O čom je reč? O Karpatskom brandy 

Špeciál.
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Kozmetike a starostlivosť o pleť sa v predajniach 

rôzneho druhu venuje veľká pozornosť. Na 

predajnej ploche obchodných centier, drogérií, 

lekární aj nezávislých obchodov ju podporuje 

celý rad prostriedkov in-store komunikácie, 

vrátane predajných i testovacích stojanov, 

plagátov alebo digitálnych obrazoviek. 

Vyplýva to zo štúdie Storedits Skin Care, 

Make-Up & Cosmetics, ktorú v 13 krajinách 

vrátane Českej republiky realizovala odborná 

asociácia Shop! Global Network. Pri svojom 

prieskume navštívila 177 obchodov 152 rôznych 

retailerov, kde nadobudli celkom 2 261 fotografi í 

a identifi kovali 4 311 vystavení kozmetických 

produktov.

Prostriedky na podporu predaja kozmetiky 

a starostlivosti o pleť sú v podobnom 

počte používané ako v obchodných 

centrách, tak v drogériách a lekárňach. 

V porovnaní s nezávislými predajňami 

ich je dvakrát viac. POP reklama je tiež 

častejšie k vidieť v špecializovaných 

obchodoch s kozmetikou než v lekárňach 

či drogériách, pričom najobvyklejšiu 

kombináciu tvorí kombinácia 3D vystavenie 

s 2D prezentácií (signage).

Najčastejšiu formu POP predstavuje lacný 

a jednoduchý plagát, hneď za ním sa však 

držia nákladné testovacie ostrovčeky, či 

už stojace nezávisle, alebo v rámci väčšej 

inštalácie. Práve počet testovacích plôch aj so 

zrkadlom (451) len dokazuje, aká dôležitá je 

pri nákupe kozmetiky možnosť vyskúšania si 

produktov. Ďalej sa obľube tešia obrandované 

regálové čelá, dočasné stojany či regálové 

vystavenia. Na druhú stranu, digitálne 

obrazovky využíva len 3,3 % obchodov, 

a ešte nižšie zastúpenie je pozorované 

u interaktívnych POP.

NAJMENEJ POP 
PROSTRIEDKOV NA OBCHOD 
MAJÚ V NEMECKU A ČESKU

V priemere pripadá na obchod 25 rôznych 

prostriedkov na podporu vystavenia 

kozmetických produktov. Výrazne menej je to 

v Nemecku (11) a ČR (15), naopak o dosť viac 

v Juhoafrickej republike (34). POP prostriedky 

sú najčastejšie vidieť v zóne kozmetiky 

a starostlivosti o pleť, kde využívajú miesta 

priliehajúce k hlavným regálom, ďalej steny, 

čela regálov (9 %), mimo nich sú predávané 

v tzv. Shop-in-shopoch (6 %) alebo aj 

u pokladní (3 %). Zriedkakedy je táto kategória 

komunikovaná vo výklade či mimo obchodu.

Primárnou cieľovou skupinou tejto kategórie 

sú ženy, čo jednak neprekvapuje a čo aj 

dokazuje skutočnosť, že viac ako polovica 

POP prostriedkov na ne mieri so svojou 

komunikáciou. Viac pozornosti venujú 

retaileri kozmetike, s výnimkou lekární, ktoré 

sa zameriavajú skôr na starostlivosť o pleť. 

POP u kozmetiky viac zdôrazňuje branding, 

využíva testovacie ostrovčeky i digitálne 

obrazovky. Platí to pre všetky sledované 

krajiny, až na Nemecko, Francúzsko a ČR, 

kde má starostlivosť o pleť všeobecne väčší 

priestor než kozmetika. U stojanov prevažujú 

permanentné (3/4) nad tými dočasnými. 

Uprednostňujú je obchodné centrá aj predajne 

špecializované na kozmetiku. Najväčšej 

obľube sa tešia v USA (85 %) a Rusku (84 %), 

najmenej v Japonsku (55 %).

Až 16% všetkých POP prostriedkov nie je 

určené na vystavenie tovaru na predaj. Buď 

umožňujú testovanie produktov, alebo slúžia 

len na komunikáciu produktu či značky. Kým 

v Rusku ich bolo v priemere deväť na predajňu, 

v Nemecku len jeden a v ČR dva.

Digitálne obrazovky sú používané zriedkavo. 

KOZMETIKE SA STABILNE 
DARÍ V KAMENNÝCH 
PREDAJNIACH 

Vo svetovom priemere pripadá na jeden obchod 25 POP prostriedkov na podporu 

predaja kozmetiky a starostlivosti o pleť, v Česku je to len 15. V tomto druhom článku 

z trojdielnej série sa venujeme výskumu existujúce kategoriálnej in-store komunikácie. 

Séria vychádza zo štúdie Storedits Skin Care, Make-Up & Cosmetics.
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Zdroj: Storedits Skin Care, Make-Up & Cosmetics

PRIEMERNÝ POČET VYSTAVENIA KOZMETIKY A STAROSTLIVOSTI 
O PLEŤ NA OBCHOD V JEDNOTLIVÝCH KRAJINÁCH

Kanada 28

Česká republika 15

Dánsko 29

Francúzsko 25

Nemecko 11

Írsko 28

Japonsko 23

Holandsko 25

Rusko 29

Južná Afrika 34

Španielsko 25

Spojené kráľovstvo 24

USA 27
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Zaznamenaných ich bolo len 142, z čoho iba 

13 z nich bolo interaktívnych. Najčastejšie sa 

nachádzajú v obchodných centrách - na jedno 

z nich pripadá v priemere 2,6 obrazovky, zatiaľ 

čo u špecializovaných obchodov je to len 0,8 

a pri ostatných retaileroch iba 0,3. Najviac 

ich využívajú v Japonsku (2,1 obrazovky na 

predajňu), najmenej v Juhoafrickej republike 

(0). Väčšinou (80 %) slúžia na komunikáciu 

produktových informácií, len viac ako polovica 

z nich má za úlohu podporiť imidž značky, 46 

% kombinovalo obidve spomínané funkcie.

Osvetlenie používa len 31 % sledovaných 

prostriedkov, umiestnených opäť najčastejšie 

v obchodných domoch. Najpopulárnejšie je 

zadné podsvietenie, ktoré je vidno u 1 328 

prostriedkov, z ktorých 52 využíva blikajúce 

svetlo, 134 osvetlenie regálov, 75 presvetlené 

boxy a 28 bodové svetlá. Najvyšší podiel 

osvetlenia na predajňu má Rusko (11,7) 

a Dánsko (11,4), najmenej Nemecko (3,2), 

Japonsko (3,7) a ČR(4,3).

Zrkadlo je súčasťou 451 vystavení, 

väčšinou v podobe testovacích ostrovčekov 

v obchodných centrách či špecializovaných 

sieťach. Zatiaľ čo najviac z nich sa nachádza 

v Rusku (dvakrát viac ako priemer), najmenej 

v Česku (štvrtina priemeru). Ostatné zmysly 

sú podnecované len okrajovo: vôňu využíva 

18 sledovaných prostriedkov, iba päť z nich 

pracuje s pohybom a so zvukovým elementom 

ani jeden. Väčšina z „viac-zmyslových“ 

vystavení je umiestnená u špecializovaných 

predajcov, a to v ČR, Dánsku, Francúzsku, 

Holandsku, Rusku, Španielsku, Veľkej Británii 

a USA.

U predajcov je prezentovaných až 385 značiek 

kozmetiky či starostlivosti o pleť. Väčšina POP 

prostriedkov nesie len jedno logo, 533 z nich je 

multibrandových. Najčastejšie je kladený dôraz 

na image značky, avšak produktové informácie 

či promoakcie taktiež tvoria súčasť oznámení.

Ako je vidno z množstva výsledkov uvedených 

vyššie, v Českej republike je v porovnaní 

so zahraničím možný potenciál k rozvoju 

POP komunikačnej podpory kozmetiky 

a starostlivosti o pleť v mieste predaja.

V prípade záujmu o podrobnejšie výstupy 

z výskumu Storedits Skin Care, Make-

Up & Cosmetics kontaktujte kanceláriu POPAI 

Central Europe.

Zdroj: Storedits Skin Care, Make-Up & Cosmetics Zdroj: Storedits Skin Care, Make-Up & Cosmetics

Zdroj: Storedits Skin Care, Make-Up & Cosmetics

ROZLOŽENIE 
PERMANENTNÝCH 
A DOČASNÝCH STOJANOV

TYPY POP PROSTRIEDKOV S OSVETLENÍM

PRIEMERNÝ POČET POP PROSTRIEDKOV, KTORÉ NIE SÚ URČENÉ 
NA VYSTAVENIE TOVARU NA PREDAJ

 Permanentné stojany       Dočasné stojany

Obchod s potravinami

1144

154

559

84

134

251

40

393

261

51

Obchodný dom

Nezávislá drogéria/lekáreň

Sieťová drogéria/lekáreň

Špecializovaný obchod

Backlit Posters 248

Branded Fixture Headers 230

Tester Bars & Stations 208

Branded Main Fixture 181

Branded Wall Units 154

Retailer Wall Units 102

Kanada 5

Česká republika 2

Dánsko 5

Francúzsko 3

Nemecko 1

Írsko 5

Japonsko 3

Holandsko 3

Rusko 9

Južná Afrika 3

Španielsko 3

Spojené kráľovstvo 5

USA 3
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NA TRH PRICHÁDZAJÚ NOVÉ 
KATEGÓRIE

„Prestať fajčiť je najľahšia vec na svete. Aj ja 

to môžem potvrdiť, skúsil som to najmenej 

tisíckrát.“ Tak znie citát od slávneho spisovateľa 

Marka Twaina. V nadväznosti na aktuálne 

vedecké poznatky začínajú na trh s tabakovými 

výrobkami prichádzať nové produkty 

a zariadenia. Do popredia sa dostávajú výrobky 

na báze inhalovania tabaku a nikotínu, ktoré 

znižujú koncentráciu pôsobiacich škodlivých 

látok. Produkty majú jedného spoločného 

menovateľa – vylúčenie spaľovania tabaku, a tak 

zrejme predstavujú jednu z ciest pre dospelých 

fajčiarov, ako skončiť s nezdravím spaľovaním 

tabaku. Elektronické cigarety nazývané aj 

e-cigarety, produkty na zahrievanie tabaku 

a ďalšie prichádzajúce bezdymové inovácie sú 

príkladom kategórie, ktorá má byť alternatívou 

ku klasickému fajčeniu cigariet. Každá alternatíva 

ale zvyčajne obsahuje nikotín, ktorý je návykový, 

a teda sú určené len dospelým používateľom 

a konzumentom. Rozdiely v rámci spomínaných 

typov výrobkov sú výrazné a nie vždy sú správne 

pochopené. V dobe sociálnych sietí o nich koluje 

množstvo poloprávd a niekedy až urbánnych 

mýtov. Doslova ako rozbuška zapôsobil incident 

v USA.

KAUZA E-CIGARETY V USA

Správa, že viac ako 1 500 Američanov, 

ktorí užívali e-cigarety skončilo v nemocnici 

s pľúcnym ochorením a 33 z nich prišlo 

o život, vyvolala mediálny rozruch. V očiach 

verejnosti sa vinníkom automaticky stali práve 

e-cigarety. „Ľudia v Amerike nepoužili klasické 

náplne do elektronických cigariet, ale vapovali 

ilegálne oleje s THC (tetrahydrokanabinol), 

teda s výťažkom z marihuany. Boli zrejme 

kontaminované a momentálne sa stále nevie, 

čím. Panika ohľadom klasických elektronických 

cigariet nemá v tejto chvíli žiadny dôvod,“ 

myslí si Eva Králíková z českého Centra pre 

závislosť na tabaku. Potvrdili to aj slová Úradu 

pre kontrolu potravín a liečiv USA (FDA), 

ktorý spojenie legálne predávaných náplní do 

e-cigariet a obetí rázne odmietol.

VŠETKO DO JEDNÉHO VRECA?

Vďaka spomínaným udalostiam a ďalším 

nešťastným incidentom sa veľa písalo o rizikách 

v kategórii elektronických cigariet. Žiaľ aj médiá 

podporili a priživili mylné vnímanie kategórie. 

Pre bežného spotrebiteľa sú 

tak všetky takéto výrobky 

vnímané ako „e-cigarety“, 

hoci kategória zahrievania 

tabaku je úplne samostatnou 

a nijako z e-cigaretami 

nesúvisí. „U nás sa nikdy 

nevyskytli podobné 

prípady ako mali nedávno 

elektronické cigarety, keďže 

množstvom testov a štúdií 

zabezpečujeme najvyšší 

štandard výroby. Máme 

veľké výskumné a vývojové 

centrum vo švajčiarskom meste Neuchâtel, kde 

je viac ako 400 vedcov zo všetkých možných 

oblastí. Je pre nás dôležité zdôrazňovať 

a vysvetľovať, prečo zahrievanie tabaku 

a e-cigarety nie sú jedno a to isté,“ hovorí 

Xavier Ducarroz, generálny riaditeľ spoločnosti 

Philip Morris Slovakia a pokračuje: „Chápeme, 

že verejnosť by mohla mať určité pochybnosti 

o tom, čo hovoríme, vzhľadom na stigmu 

spojenú s tabakovými spoločnosťami. Žiadame 

však ľudí, aby sa pozreli na dáta. Pretože veda 

a dáta sú nezaujaté, nie sú tam žiadne emócie. 

Nepochybujem o tom, že uvidíme stále viac 

a viac opakovaných kontrolných štúdií. A budú 

sa robiť ďalšie, čo je úplne správne. Sme 

otvorení každému, kto chce robiť a robí svoje 

vlastné štúdie, napokon aktuálne máme viac 
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POUŽÍVATEĽ JE NÁCHYLNÝ VERIŤ MÝTOM

Nové kategórie zariadení pre inhalovanie 

tabaku a incidenty s nimi spojené rozvírili 

diskusiu, ktorá vyústila do porovnávania 

produktov pre zahrievanie tabaku 

s kategóriu e-cigariet. Vzhľadom k tomu, 

že tento trh je rastúcim aj v rámci retailu – 

či už sú to samostatné showroomy, 

čerpacie stanice alebo vyhradené 

predajné miesta - pozreli sme sa na 

dostupné výskumy a odborné názory.

Podľa výsledkov prieskumu agentúry 

IPSOS, až 9 z 10 opýtaných Slovákov 

verí, že technológie a inovácie hrajú 

dôležitú úlohu vo vzťahu k verejnému 

zdraviu, ale iba 21 % opýtaných si 

myslí, že zodpovedné orgány poskytujú 

adekvátny prístup k najnovším 

inováciám v oblasti verejného zdravia. 

74 % opýtaných verí, že výrobcovia 

spotrebného tovaru majú investovať do 

výskumu lepších alternatív. Z ďalších 

zistení prieskumu vyplýva, že 73 % 

opýtaných verí, že vláda by mala urobiť 

všetko pre to, aby podporila prechod 

k alternatívam. 84 % opýtaných vníma 

alternatívy k cigaretám ako podporu 

ostatných programov na zníženie chorôb 

spojených s cigaretami. Prieskum 

prebehol v septembri 2018 na vzorke 

1000 respondentov starších ako 18 rokov.
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ako 30 externých štúdií. A mnohé z nich sú 

z prominentných zdrojov.“

V ČOM SÚ TEDA ROZDIELY?

Elektronické cigarety používajú tekutinu (tzv. 

liquid, alebo e-liquid), ktorá obsahuje príchuť 

a nikotín. Tekutina sa potom mení na paru, ktorú 

konzument vdychuje. Tá môže alebo aj nemusí 

obsahovať nikotín. Liquid sa v e-cigarete 

zahrieva a dospelý fajčiar tak následne vdychuje 

a vydychuje paru, čiže vaporizuje (z angl. j. 

vapor = para). Vládne úrady potvrdili, že tzv. 

„vapovanie“ a e-cigarety sú lepšou voľbou ako 

klasické cigarety. Tekutinu si môže konzument 

kupovať z rôznych zdrojov, ktoré nemusia 

byť vždy riadne regulované resp. predávajú 

sa „na čiernom trhu“. A to je jadro problému: 

spotrebitelia by si mali kupovať len pravé 

výrobky z dôveryhodných zdrojov. Zloženie 

originálnych značkových náplní (e-liquid) je 

vždy deklarovaný na 

etikete. Základné zložky 

sú v podstate u všetkých 

značiek rovnaké. Ide 

najmä o propylén glykol, 

rastlinný glycerín, 

ochucujúce zložky, vodu 

a prípadne nikotín. Náplne 

značkových výrobkov sú 

podrobené testovaniu 

svetovými autorizačnými 

orgánmi a následne sú 

nim vystavené príslušné 

certifi káty.

Produkty na zahrievanie 

tabaku používajú pevnú 

tabakovú náplň so skutočným tabakom 

a štandardizovaným obsahom látok priamo 

od výrobcu. Zohrievaním tohto tabaku sa 

produkuje aerosól, ktorý obsahuje príchuť 

a nikotín. Špecifi cká aróma sa nezachytáva na 

oblečení, vo vlasoch ani v interiéri. Z výsledkov 

z nezávislých štúdií i správy britského úradu 

verejného zdravotníctva (PHE) vyplynulo, že 

takéto elektronické náhrady produkujú až 

o 95 % nižšie množstvo karcinogénnych látok, 

a hrozbu vzniku rakoviny odhadujú len na 

1 %. Navyše nie sú zdrojom pasívneho fajčenia. 

Produkty na zahrievanie tabaku sú uzavretý 

systém čiže ak pri e-cigaretách konzument 

kupuje tekutinu (liquid) samostatne, pri týchto 

zariadeniach to nie je možné. Systém je 

uzavretý, dá sa používať len s výrobkami na to 

určenými a distribuovanými prostredníctvom 

overených zdrojov. Uzavretý systém zároveň 

umožňuje, aby ho vládne orgány alebo 

nezávislé inštitúcie mohli podrobiť kontrole 

a mali k dispozícii ucelené údaje. Ak sú všetky 

parametre rovnaké, 

ich závery budú také, 

ako deklaruje výrobca.

ZMENA 
NÁVYKOV JE 
NÁROČNÁ

Ľudia si spomínané 

výrobky nevyberajú 

len podľa ich 

funkčnosti, ale 

keď ide o zmenu správania, zmenu návykov 

fajčiarov, ide viac o to, do akej miery je zážitok 

z nového výrobku podobný tomu, na čo boli 

zvyknutí predtým (pozn. všetky tu spomínané 

výrobky sú určené len pre dospelých fajčiarov, 

nezameriavajú sa na ľudí, ktorí nefajčia 

a nikdy nefajčili). Na rozdiel od e-cigariet je 

v produktoch, ktoré tabak zahrievajú niečo, 

čo sa najviac podobá klasickým cigaretám, 

pretože používajú tú istú kľúčovú zložku - tabak. 

Okrem toho majú lepšiu mieru konverzie ako 

e-cigarety. Konzumenti tieto výrobky prijmú, 

iba ak sa im podarí napodobniť zážitok, ktorý 

majú pri fajčení cigariet. Je to otázka chuti 

a rituálu. „Vieme, že elektronické cigarety majú 

vzhľadom na svoje funkčné prvky a chuťové 

vlastnosti mieru konverzie niekde medzi 30 až 

40 %. To znamená, že z 10 ľudí, ktorí vyskúšajú 

elektronické cigarety, pri nich zostanú iba traja 

zo štyroch. S IQOS 

máme mieru konverzie 

70 až 75 %. To len 

poukazuje na to, že 

tu nestojí len jedna 

technológia proti 

druhej. Nakoniec 

je najdôležitejší 

spotrebiteľský zážitok. 

Len vďaka tomu 

ľudia môžu zmeniť 

svoje spotrebiteľské 

správanie,“ tvrdí Xavier Ducarroz a dodáva: 

„Skúmame tiež behaviorálne dopady používania 

našich produktov. Napríklad, niektorí ľudia sa 

vrátia k športu. Dopady meriame na rôznych 

úrovniach.“

Okrem správneho pochopenia technológií 

a princípov fungovania budú zohrávať úlohu 

aj predpisy a regulácie v tejto oblasti. Dôležité 

je v celom ekosystéme 

zabezpečiť to, aby 

spotrebitelia používali 

výrobky riadne a aby mali 

k dispozícii najvyššiu 

možnú kvalitu zariadení, 

a aj používaných náplní. 

Fajčiari sú obmedzení 

jednak legislatívou, 

ale aj spoločenskými 

konvenciami. S horením 

tabaku sa napríklad 

spája aj charakteristický 

zápach. Samostatnou 

kapitolou je tiež pasívne 

fajčenie v automobile. 

Spolujazdci nefajčiari sú 

vystavení cigaretovému dymu, pred ktorým sa 

v uzavretom priestore navyše nedá uniknúť. 

Stávajú sa „fajčiarom“ proti svojej vôli. Nakoľko 

výrobky zahrievajúce tabak, ako aj elektronické 

cigarety, produkujú len aerosól, ktorý sa vo 

vzduchu veľmi rýchlo rozptýli, používateľ nemá 

pocit, že by bol „ten zlý“, ktorý obťažuje okolie 

alebo spolujazdcov zapáchajúcim dymom.

TABAK

ŠTANDARDIZOVANÉ 
ZLOŽENIE NÁPLNE

PRÍRODNÝ 
NIKOTÍN

OVERENÝ 
VÝROBCA

AEROSÓL

VEDECKY PODLOŽENÉ

LIQUID

ZLOŽENIE NÁPLNE 
SA MÔŽE MENIŤ

SYNTETICKÝ 
NIKOTÍN

VELKÉ 
MNOŽSTVO 
VÝROBCOV

PARA

PRIBÚDA

V ČOM 
SA LÍŠIA?

SYSTÉM ZAHRIEVANÉHO TABAKU

E-CIGARETY

VS.
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Súťaž ponúka jedinečnú možnosť zoznámiť 

sa s novými realizáciami pre účinnú 

komunikáciu v mieste predaja a získať prehľad 

o najvýraznejších trendoch na trhu in-store 

komunikácie. Počet prihlásených tento rok 

dosiahol métu 107 projektov. Odborná porota 

sa v rámci hodnotenia zamerala napríklad na 

originalitu a inovatívnosť, estetickú úroveň a dizajn, 

kvalitu výrobného spracovania, vhodnosť do 

predajného prostredia a na ďalšie kritériá.

Z desiatok kvalitných riešení sme vybrali niekoľko 

inšpirácií aj do rubriky BUSINESS COFFEE. 

Absolútnym víťazom súťaže sa stal Paletový 

ostrov Jägermeister prihlasovateľa Dago s.r.o. 

(5). Dosiahol najvyšší počet bodov zo všetkých 

hodnotených exponátov. Zároveň však získal 

prvenstvo aj v kategóriách Cena za kreativitu 

a Najlepšia materiálová a technická inovácia. Stojan 

sa vyznačuje tým, že v stredovej kruhovej časti je 

holografi cká animácia. Zobrazuje príchod jeleňa, 

ktorý vydýchne smerom k fľaši Jägermeister ľadovú 

hmlu, čím nápoj namrazí na -18 ° C.

Shop in shop BMW Motorrad (1), prihlasovateľa 

UNiBON s.r.o. získal prvé miesto v kategórii 

Automobily. Ide o dedikovaný priestor v rámci 

predajne športových potrieb pre prezentáciu 

a predaj konkrétnej značky motocyklov. 

V kategórii HORECA najviac bodov získala 

Pilsnerka prihlasovateľa Plzeňský Prazdroj, 

a.s. (2). Pilsner Urquell založil PUOR, ktorý 

defi noval interiér založený na tradícii a histórii 

značky. Snahou je naplniť modernú interpretáciu 

svetoznámej prémiovej značky tak, aby prilákala 

nových zákazníkov. Vzdušnosť, tvarová čistota, 

dôraz na kvalitné materiály a novátorské využitie 

klasického tvaroslovia pivovarníctve a výčapov 

vytvára modernú fúziu a unikátny vzhľad. Mladá 

generácia zákazníkov hľadá nový autentický 

zážitok a prostredníctvom konceptu Pilsnerka 

sa jej ukazuje pivné remeslo a kultúra v prostredí 

výrazne sa odlišujúcom od tradične chápanej 

formy interiéru „české hospody“.

Kategóriu PET FOOD ovládla Sekcia PET (3) pre 

siete SUPER ZOO (prihlasovateľ MORIS design 

s.r.o.), pričom ako dizajnový koncept sa o prvú 

priečku delí s Predajným stolom YourTable 

T.01 (prihlasovateľ Wanzl spol. s r.o.) v kategórii 

Vybavenie interiérov obchodov. V rámci novej 

dizajnovej koncepcie lídra na trhu chovateľských 

potrieb a PET biznisu SUPER ZOO bola špeciálna 

pozornosť venovaná priestorom pre jednotlivé 

kategórie živých zvierat. Pre vlajkovú loď tejto 

značky - predajňu s rozlohou 1000 m2 v Prahe 

na Zličíne - bolo navrhnutých a realizovaných 

niekoľko unikátnych riešení. V priestore vstupu 

je tzv. hlodárium s dominujúcou dekoráciou 

svetelného stromu. Ten zároveň šikovne vypĺňa 

POPAI AWARDS 2019
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a zútulňuje celý priestor vstupu s vysokým 

stropom. Dizajn voliéry umiestnené blízkosti 

hlavného vchodu za účelom dosiahnutia 

maximálneho množstva denného svetla nadväzuje 

dizajnom na vedľajšej hlodárium. Špeciálne 

nábytkové steny na mieru pre terária a akvária 

sú vzhľadom k náročnosti používania výsledkom 

detailných návrhov a projektovej technickej 

dokumentácie. Prevažujúcimi materiály pre živé 

sekcie sú drevo a sklo. V priestore akvaristiky 

vznikla ako dominanta „morské oko“, ktorá 

v rámci chill-out zóny umožňuje zo sedačky 

nazerať do celej sekcie akvaristiky akoby 

podmorským pohľadom. Hlavným nositeľom 

typického prvku celého konceptu - zaobleného 

tvaru – sú produktové a ľahko variabilné kovové 

regály.

Kategória Textil, šport, obuv, osobné potreby 

a príslušenstvo má víťaza v podobe Nike Free 

5.0 in-store kampane (prihlasovateľ WELLEN 

RETAIL EXPERIENCE) (4). In-store podpora 

sprevádzala uvedenie nového modelu bežeckej 

topánky NIKE Free 5.0 na českom a poľskom trhu. 

Hlavným atribútom novinky v barefoot kolekcii 

bola špeciálne tvarovaná podrážka navodzujúca 

autentický pocit behu naboso. Všetky kampaňové 

elementy preto evokovali návrat „ku koreňom“, 

prírode a prirodzenosti pohybu. Hlavnú úlohu 

v inštalácii preto zohrali prírodniny: mach, piesok, 

drevo alebo živé kvety. Dominantným prvkom 

bol model topánky v skutočnej veľkosti, detailne 

prepracovaný a ručne vyrezaný z jedného kusu 

dreva. Celkový dojem dokreslila tematická grafi ka 

a informácie o produkte podané formou príbehu.

Endcap Birell (7) (Plzeňský Prazdroj, a.s.) ovládol 

kategóriu Nealkoholické nápoje. Regálové 

čelo Birell majstrovsky kombinuje klasické 

materiály so skutočnými prvkami a artefaktmi 

ako sú bicykel, kamene a tráva. Neobvyklá 

a nevšedná kombinácia na prvý pohľad zaujme 

a pritiahne pohľady zákazníkov. Chladnička 

umiestnená v ľavej časti je praktická, ľahko 

prístupná a v letných mesiacoch podporujúca 

impulzívny nákup. V kategórii Reklamné darčeky 

v mieste predaja si prvé miesto zabezpečil 

Darčekový set Campari (6) od prihlasovateľa 

Authentica, s.r.o. Rakúske zastúpenie spoločnosti 

CAMPARI otvorilo v októbri unikátny Campari 

bar v centre Viedne. Okrem originálnej pozvánky 

bolo vyrobené aj darčekové balenie sifónovej 

fľaše spoločne s aperitívom Campari, ktoré si 

návštevníci môžu zakúpiť v barovom shope. 

V grafi ke ja nápaditý vzor, ktorého tvorcom je 

taliansky futuristický umelec Fortunato Depero. 

Čiernobiely vzor v kombinácii s kontrastnou 

červenou dodáva celému obalu nielen jedinečný 

dizajn, ale aj umeleckú hodnotu.

Napokon v kategórii Starostlivosť o zdravie 

zvíťazila Pampers kolíska (8) prihlasovateľa Dago 

s.r.o. Precízne prevedenie v jemných farbách, 

ktoré sú v súlade nielen s logom a duchom tejto 

prémiovej značky, ale dávajú vyniknúť aj čistote, 

sú dôležité predovšetkým pre našich najmenších. 

Vystavenie v tvare detskej kolísky je veľavravné 

a spoločne s prehľadným usporiadaním produktov 

podľa kategórií podčiarkuje celkový dojem 

dokonalej starostlivosti. V rámci celého vystavenia 

nie sú nikde žiadne ostré hrany. LCD displej 

pomáha s výberom tých pravých produktov. 

Akonáhle zákazník zdvihne ramienko s vybraným 

produktom, spustí sa automaticky prezentácia 

daného tovaru vrátane opisu, špecifi kácie a tiež 

uvedení všetkých jeho benefi tov.

Kompletné výsledky

POPAI AWARDS 2019
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Môžeme ho pokojne označiť aj ako „zástupca veliteľa“. Chief Operating Offi cer 

je kľúčovým členom vrcholového manažmentu. V mnohých prípadoch drží 

ruku na pulze biznisu a ako efektívny líder zodpovedá za väčšinu každodennej 

prevádzky. Mal by mať skvelé manažérske zručnosti a silný cit pre obchod 

i prácu s ľuďmi – v tejto súvislosti je príkladom vysokej pracovnej morálky. 

Hoci táto pozícia nie je v súčasnosti úplne bežná, určite patrí medzi priority, 

ktorými sa organizácie – ak chcú uspieť – musia v budúcnosti zaoberať. Aj 

preto jej venujeme ôsmu časť seriálu, v ktorom predstavujeme deväť pre 

organizácie zásadných pozícií a vlastnosti optimálnych kandidátov, ktorí na 

nich zaručene zahviezdia.

AMROP JENEWEIN – PARTNER RUBRIKY PEOPLE

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

S pozíciou Chief Operating (Operations) 

Offi cer (COO) sa v rôznych typoch organizácií 

(nielen v súkromnom sektore, ale napríklad aj 

v neziskovom sektore, štátnych organizáciách 

či školstve) stretávame čoraz častejšie. Človek 

zodpovedný za každodennú administratívnu 

i operatívnu prevádzku sa môže označovať 

aj ako predseda, prevádzkový riaditeľ, 

viceprezident pre prevádzku či výkonný 

riaditeľ.

Podobne ako v názve neexistuje jednoznačný 

výklad ani v obsahu – aj túto pracovnú pozíciu 

je ťažké identifi kovať z hľadiska zručností, 

kompetencií a zodpovedností. Ak by sme sa 

na COOs pozreli ako na skupinu, zistili by sme, 

že v jej rámci nenájdeme veľa spoločných 

prvkov. Tieto pozície zastávajú ľudia s rôznymi 

skúsenosťami a odlišnými schopnosťami. 

Práve pre túto rôznorodosť je hľadanie 

defi nície tejto pozície viac ako náročné.

Nie je vždy pravda, že COO z jednej 

spoločnosti by na rovnakej pozícii uspel 

aj inde. Skvelý príklad možno vidieť 

v opise pozície od Maynarda Webba, COO 

v spoločnosti eBay, ktorý vystihol rozdielne 

chápanie tejto pozície takto: „Náš prvý COO 

Brian Swette mal úplne inú náplň práce ako ja. 

Brian sa viac orientoval na predaj a marketing. 

Reportovali mu všetky obchodné oddelenia 

a vôbec neriešil pracovnú agendu, ktorú mám 

dnes na starosti ja.“

Ak by sme sa chceli spýtať, čo defi nuje skvelého 

COO, je to, ako keby sme sa pýtali, čo defi nuje 

skvelého viceprezidenta alebo podpredsedu 

vlády. Odpovedať na túto otázku je náročné. Aj 

to je dôvod, prečo je pozícia COO tak trochu 

unikátna a záhadná zároveň.

CEO A COO – DVOJIČKY

Pozíciu COO viac ako akékoľvek defi nície 

a poučky defi nuje jeho vzťah a fungovanie 

s CEO. Na svete neexistujú dvaja rovnakí CEO, 

a preto ani vzťah týchto dvoch dôležitých 

výkonných článkov v takmer každej organizácii 

nie je rovnaký. Nie je ojedinelým pravidlom, že 

krátko po nástupe nového CEO prichádza aj 

nový COO, ktorého si CEO potiahne so sebou. 

Je totiž kľúčové, aby obaja fungovali v symbióze, 

avšak nie je nevyhnutné, aby zdieľali absolútne 

rovnaké názory. Musia však vedieť viesť 

efektívnu a konštruktívnu diskusiu a polemiku 

s najlepším ohľadom na rozvoj fi rmy, biznisu R
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Matej Taliga,
Chief Operating Offi cer & Private Client Partner 

Jenewein Group

8.
časť

ROLA COO JE
NAOZAJ ROZDIELNA. TU SÚ
NIEKTORÉ Z JEHO HLAVNÝCH
ZODPOVEDNOSTÍ

• navrhuje a implementuje biznis 

stratégie, plány a procesy,

• nastavuje a aktívne riadi 

výkonnostné ciele a parametre 

rastu,

• vytvára postupy a pravidlá 

na posilnenie firemnej kultúry 

a celkovej vízie,

• dohliada nad dennou prevádzkou 

spoločnosti a jej výkonných 

pracovníkov,

• vedie a podporuje odhodlanie 

ostatných kolegov dosahovať 

maximálne výsledky,

• vyhodnocuje výkonnosť organizácie 

pomocou dát,

• podieľa sa na rozvojových aktivitách 

spolu s CEO,

• rozvíja vzťahy s partnermi 

a dodávateľmi.

AKÉ HLAVNÉ PREDPOKLADY
MUSÍ SPĹŇAŤ COO BUDÚCNOSTI

• komplexné chápanie fungovania 

organizácie,

• komplexné chápanie fungovania 

a prepojenia jednotlivých oddelení 

(obchod, marketing, ľudský kapitál, IT 

a pod.),

• schopnosť plánovania a rozvoja 

biznisu,

• orientácia na výsledky,

• silný leadership smerom k ľuďom,

• silné osobnostné predpoklady,

• schopnosť rozhodovania a riešenia 

problémov,

• výborné komunikačné a argumentačné 

schopnosti.

CHIEF OPERATING OFFICER
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Senior

pre

a zamestnancov. Ideálne je, ak sa dopĺňajú 

vo svojich úvahách a ak vytvárajú absolútnu 

symbiózu. Ak by sme sa pohybovali v ideálnom 

svete, resp. prostredí, môžeme povedať, že 

jeden bez druhého fungujú obmedzene. Obrazne 

môžeme povedať, že fungujú ako dvojičky.

CEO VERZUS COO

To, že obe tieto pozície musia koexistovať 

v symbióze, vieme. Avšak ako by sme 

jednoducho defi novali obe roly? Veľmi 

zjednodušene môžeme povedať, že kým CEO 

je zodpovedný za to, kam bude organizácia 

smerovať, úlohou COO je riadiť, ako sa tam daná 

organizácia dostane. CEO je teda viac zameraný 

na víziu a COO na výkon tejto vízie. Obaja sa 

spoločne podieľajú na biznisovom úspechu 

a reprezentovaní značky. Dôvera je v tomto 

vzťahu (čo však platí aj pre iné vzťahy) kľúčový 

element. CEO sa spolieha, že COO dohliada 

na pravidelný chod organizácie a manažmentu, 

ktorý je v najtesnejšom súlade so stratégiou 

a smerovaním, ktoré určuje CEO na základe 

rozhodnutia predstavenstva.

OJEDINELÝ DRUH

V čase vývoja tejto špecifi ckej pozície sa vyvinulo 

viac prístupov, resp. smerov, ktorými sa každý 

COO môže vydať. Niekoľko z nich sa pokúsime 

stručne zadefi novať.

Vykonávateľ

COO riadi výkon stratégie, a teda dohliada 

výhradne na súlad stratégie s operatívou. Toto 

nastavenie je kompromisom medzi náročným 

a komplexným svetom CEO a prevádzkou celej 

organizácie, kde COO vystupuje ako spájací 

medzičlánok.

Manažér zmeny

V takýchto prípadoch je COO zodpovedný 

za konkrétnu oblasť. Jeho úlohou je v nej 

implementovať zmenu, ktorá sa môže 

týkať jednotlivých oddelení alebo napríklad 

komplexného smerovania predaja a marketingu. 

V takýchto prípadoch bývajú ľudia na túto misiu 

prijatí z úplne iného sektora/segmentu/oblasti 

než je ten, v ktorom daná organizácia podniká.

Poradca

V čase rýchleho rastu mladých fi riem a startupov 

býva zrelý a skúsený COO veľmi časti prijatý ako 

poradca pre mladšieho a menej skúseného CEO. 

Sprevádza ho na jeho manažérskej púti a pomáha 

mu v kľúčových rozhodnutiach a úvahách. Takýto 

model fungovania si svojho času adaptovali aj 

spoločnosti ako Dell alebo Google.

Rub a líc

Tento model fungovania je najčastejší. COO 

prichádza, aby doplnil CEO v jeho skúsenostiach, 

štýle vedenia a líderstve. V prípade, že sa obaja 

dokážu dopĺňať a sú vybalansovaní, je tento 

spôsob fungovania najefektívnejší. Takýto prístup 

zvolil aj šéf Microsoftu Bill Gates pri svojich 

dvoch COOs.

Partner

V tomto prípade sa rozprávame o tzv. co-

leadershipe. Teda o spoločnom leadershipe. Obe 

pozície CEO aj COO fungujú ako sparing partneri 

s jasne defi novanými okruhmi zodpovedností. 

V športovej terminológii by sme ich mohli 

prirovnať k úspešnej dvojici tenistov v štvorhre. 

Avšak je iba veľmi málo výkonných manažérov, 

ktorí vedia fungovať v takomto nastavení.

Ako vidieť, úspešnosť misie COO priamo 

súvisí s jeho vzťahom s CEO. Z hľadiska ich 

spoločného fungovania je nevyhnutné, aby 

ich vzťah bol čo najotvorenejší a primerane 

blízky. Kľúčovým menovateľom je jednoznačne 

komunikácia. Obaja zástupcovia týchto 

vrcholových pozícií by mali pravidelne 

zdieľať informácie, ktoré majú priamy dopad 

na ich okruh zodpovedností. CEO by mal 

jasne komunikovať svoje idey o smerovaní 

organizácie a o návrhoch zmien a COO by mal 

neodkladne informovať o kľúčových informáciách 

z prevádzky/biznisu, ktoré môžu vplývať na 

stratégiu alebo pozíciu v organizácii.

Aj keď sa môže zdať, že zodpovednosti oboch 

sa prekrývajú, je dôležité, aby boli jasne 

zadefi nované ich kompetencie a zodpovednosti. 

Viacerí CEOs a COOs povedali, že čím 

nejasnejšie sú defi nované kompetencie, tým 

väčšiu neistotu to môže vyvolať u zamestnancov. 

Tento problém jasne pomenoval aj bývalý COO 

Microsoftu Bob Herbold.

V našich končinách, za ktoré považujeme nielen 

Slovensko, ale aj Českú republiku, veľa COOs 

nemáme. Ak sa však ktoréhokoľvek z nich spýtate, 

aká je jeho pracovná náplň, takmer všetci bez 

výnimky povedia, že je to veľká výzva. Spoločné 

je však ešte jedno: táto pozícia je špecifi cká 

a vyžaduje si veľké nasadenie a vytrvalosť.

www.jeneweingroup.com

www.amrop.sk
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Systém duálneho vzdelávania poskytuje študentom a študentkám jedinečné 

prepojenie všeobecného a odborného teoretického vzdelávania s praktickou 

prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. V spoločnosti LABAŠ s.r.o. 

navyše získavajú skúsenosti priamo od lokálneho lídra v sektore malo 

a veľkoobchodu.

NEDOSTATOK ZAMESTNANCOV 
V OBCHODE JE KRITICKÝ

Ak sa v minulých rokoch hovorilo o nedostatku 

kvalifi kovaných ľudí v sektore maloobchodu, 

dnes sa hovorí o nedostatku ľudí. V niektorých 

krajoch nie sú výnimkou prípady, kedy 

všetkým účastníkom „výberového konania“ 

obchodník ponúkne zamestnanie. Pritom 

odbory ako Predavač/Predavačka alebo 

Obchodný pracovník/pracovníčka sú pre 

mladých ľudí atraktívne. Systém duálneho 

vzdelávania im totiž poskytuje jedinečné 

prepojenie všeobecného a odborného 

teoretického vzdelávania s praktickou prípravou 

u konkrétneho zamestnávateľa, v našom 

prípade obchodníka. Navyše sú odmeňovaní 

a prislúchajú im rôzne výhody, napr. príspevky 

na cestovanie, materiálno-technické 

zabezpečenie, štipendium, ochranné pomôcky, 

pracovný odev či výhodné stravovanie. 

Obchodníci si vďaka duálnemu vzdelávaniu 

môžu vyškoliť vlastných ľudí a kratšie trvá ich 

adaptácia po nástupe do zamestnania.

Informovanosť o možnostiach a výhodách 

duálneho vzdelávania rok od roka rastie. Do 

systému sa zapája stále viac študujúcich, 

inštitúcií, samospráv, škôl a obchodníkov. 

A to aj napriek tomu, že sú procesy pre 

obchodníkov stále zložité a administratívne 

náročné. Napríklad sa musia podieľať na 

vytváraní študijných osnov spolu so školou 

a zodpovedať za náplň praktického vyučovania. 

To sa odohráva vo vybraných a schválených 

prevádzkach (čo spadá pod RÚZ) a vyučovanie 

zabezpečuje buď Majster odborného výcviku, 

teda zamestnanec školy alebo vyškolený 

Inštruktor, teda zamestnanec obchodníka. 

Študujúcim aj Majstrom (Inštruktorom) prislúcha 

mzda. Okrem zahraničných sietí sa do duálneho 

vzdelávania zapájajú napríklad aj pekári 

a domáce siete.

LABAŠ s.r.o. SA ZAPOJILA DO 
DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

Spoločnosti LABAŠ s.r.o. sa do duálneho 

vzdelávania zapojila už v roku 2018, keď 

podpísala zmluvu so Strednou odbornou 

školou Jána Bocatia v Košiciach a Strednou 

odbornou školou obchodu a služieb 

v Michalovciach. V školskom roku 2019/2020 

sa po rokovaniach s riaditeľom SOŠ Jána 

Bocatia v Košiciach a ponuke spolupráce so 

spoločnosťou LABAŠ študentom podarilo 

podpísať učebnú zmluvu so štyrmi žiakmi/

žiačkami v odbore Predavač/Predavačka. 

Keďže sa na tento odbor prihlásilo šesť žiakov 

a žiačok, riaditeľ školy spoločnosť LABAŠ 

s.r.o. požiadal o zazmluvnenie všetkých 

šiestich. Napriek tomu, že do duálneho 

vzdelávania LABAŠ s.r.o. vstupoval opatrne 

a s myšlienkou venovať sa menšiemu počtu 

mladých ľudí, dohodli sa zazluvniť ešte 

aj ďalšie dve žiačky z odboru Obchodný 

pracovník/pracovníčka.

V súčasnosti sú žiaci a žiačky rozdelení na 

dvoch prevádzkach, kde vykonávajú praktické 

vyučovanie pod dohľadom Majstra duálneho 

vzdelávania a Inštruktora. Spolupráca so 

školou aj zákonnými zástupcami žiakov 

a žiačok je na vynikajúcej úrovni. Študujúci sú 

v kolektíve zamestnancov maloobchodníka 

obľúbení. Vedomosti a schopnosti, ktoré im 

v systéme duálneho vzdelávania odovzdajú, 

sa určite vrátia v podobe rýchlejšieho 

zapojenia do pracovného procesu ale aj 

v podobe pozitívnych reakcií zákazníkov.

Motivácii pre záujemcov o štúdiom je hneď 

niekoľko. Okrem istoty, že sa žiak po skončení 

školy má kde zamestnať a rýchlejšiemu štartu 

kariéry s možnosťou povýšenia, sú žiaci 

motivovaní aj fi nančne. Za 4 roky štúdia v tzv. 

duálnom vzdelávaní si môžu najlepší žiaci 

zarobiť aj viac ako 12.000 eur. Táto forma štúdia 

je však v SR stále ešte pomerne málo známa, 

o čom svedčí slabší záujem žiakov o duálne 

vzdelávanie. Snahou spoločnosti LABAŠ 

s.r.o. je zviditeľniť výhody a benefi ty, ktoré 

duálne vzdelávanie prináša žiakom, školám aj 

podnikom. Preto sa zástupcovia spoločnosti 

pravidelne zúčastňujú pracovných veľtrhov, 

výstav a dní otvorených dverí na partnerských 

školách, kde výhody tohto štúdia prezentujú.

Spoločnosť LABAŠ s.r.o. v školskom roku 

2020/2021 plánuje zazmluvniť minimálne

2 žiakov/žiačky zo SOŠ obchodu a služieb, 

Prešov. Zástupcovia obchodníka sa zúčastnili 

Dňa otvorených dverí a prijímacích skúšok 

s ambíciou osloviť žiakov a ich zákonných 

zástupcov a predstaviť im výhody duálneho 

vzdelávania pod krídlami spoločnosti LABAŠ 

s.r.o. Samozrejme naďalej pretrváva spolupráca 

so školami v Košiciach. Ambíciou je v školskom 

roku 2020/2021 zazmluvniť šesť žiakov/žiačok 

odboru Predavač/Predavačka a dvoch v odbore 

Obchodný pracovník/pracovníčka.

„Duálny systém vzdelávania zabezpečuje, 

že vzdelávanie a príprava žiaka/žiačky na 

výkon povolania plne zodpovedajú aktuálnym 

požiadavkám trhu a sú v súlade s fi lozofi ou 

obchodníka,“ konštatuje Andrea Džupinová, 

Manažér organizačného rozvoja, LABAŠ s.r.o.

„V našej spoločnosti máme mnoho prípadov, 

kedy sa ľudia začínajúci na pozíciach ako 

predavač/pokladník, či skladový pracovník 

prepracovali až do manažmentu spoločnosti 

a dnes majú zodpovedenosť za desiatky ľudí 

ako ich riaditelia či vedúcii predajní. Všetko si 

však vyžaduje čas a nazbierané skúsenosti, 

preto je najlepšie začať už v mladom veku. 

Systém duálneho vzdelávania umožňuje 

mladým ľuďom postupné budovanie kariéry 

už počas študentských čias. Na trhu práce sa 

stále viac ukazuje, že prax je dôležitejšia ako 

teoretické vzdelanie, a preto majú študenti 

v systéme duálneho vzdelávania lepšiu šancu 

pre uplatnenie sa na trhu práce,“ dodáva 

Miroslav Labaš ml.
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LABAŠ s.r.o. ODOVZDÁVA SKÚSENOSTI 
Z DOMÁCEHO MALOOBCHODU

– DUÁLNE VZDELÁVANIE
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Cieľom súťaže Mastercard Obchodník roka je 

poukázať na kvalitu produktov a služieb ocenených 

retailerov. „Rast prestíže ocenenia ukazuje, že pre 

obchodníkov je dôležité, ako ich zákazníci vnímajú. 

Maloobchodný trh už dávno nie je len o cenovej 

konkurencii a akčných ponukách. Pre zákazníkov 

sú dôležité služby, ktoré im obchodníci poskytujú, 

inovácie, to, ako obchodníci reagujú na ich meniace 

sa potreby a aký majú pocit z nakupovania,“ hovorí 

Michal Čarný, generálny riaditeľ Mastercard 

pre Českú republiku a Slovensko a dodáva: „Na 

maloobchodnom trhu rastie význam doplnkového 

predaja na čerpacích staniciach, a preto tento rok 

prvýkrát zaraďujeme novú kategóriu Mastercard 

Čerpacia stanica s predajňou.“

Absolútneho víťaza, víťaza 10 odborových kategórií 

aj víťaza kategórie Millennials Obchodník roka 

určí nezávislá výskumná agentúra GfK Czech na 

základe výsledkov prieskumu verejnej mienky. 

Víťazom každej z odborových kategórií sa stane 

obchodník, ktorý získa najlepšie celkové hodnotenie. 

Absolútnym víťazom a držiteľom titulu Mastercard 

Obchodník roka 2019 sa stane obchodník, 

ktorý získa úplne najvyššie hodnotenie zo strany 

zákazníkov, a to bez ohľadu na kategóriu tovaru.

SÚŤAŽNÉ ODBOROVÉ KATEGÓRIE:

1. Mastercard Obchodník s potravinami 2019

2. Mastercard Obchodník s drogériou 

a parfumériou 2019

3. Mastercard Obchodník s odevmi 2019

4. Mastercard Obchodník s obuvou 2019

5. Mastercard Obchodník so športovými odevmi 

a potrebami 2019

6. Mastercard Obchodník s elektronikou 2019

7. Mastercard Obchodník s knihami 2019

8. Mastercard Obchodník pre dom, záhradu 

a chovateľov 2019

9. Mastercard Obchodník s nábytkom a bytovými 

doplnkami 2019

10. Mastercard Čerpacia stanica s predajňou 2019

Millennials Obchodník roka - Účelom kategórie je 

vybrať taký reťazec, ktorý je obľúbený v tejto vekovej 

kategórii (20–30 rokov) zákazníkov.

Cena verejnosti - V kategórii Mastercard Obchodník 

roka 2019 – Cena verejnosti určí víťaza široká 

verejnosť svojím internetovým hlasovaním, ktoré 

prebieha od 11. novembra 2019 do 2. februára 

2020 na stránkach www.obchodnik-roka.sk. Každý 

hlasujúci sa môže zaradiť do súťaže o 10 Apple 

iPadov mini. Víťazi budú vyhlásení počas galavečera 

na konferencii New Retail Summit v marci 2020.

V rámci ocenenia Mastercard 

Obchodník roka 2019 budú už siedmy 

raz vyhlásení najlepší obchodníci 

pôsobiaci na slovenskom trhu. Spolu so 

začiatkom tohto ročníka bolo spustené 

aj hlasovanie verejnosti. Hlasovať bude 

možné prostredníctvom internetových 

stránok www.obchodnik-roka.sk do 2. 

februára 2020. 

ODŠTARTOVAL VII. ROČNÍK
MASTERCARD OBCHODNÍK ROKA 
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NEW RETAIL

Clarion Congress Hotel Prague
3 – 5/2 2020

ECOSYSTEM

Vrcholové setkání, na kterém
nem žete chyb t!
Info & registrace na www.retail21.cz
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NA VIANOCE SI DOPRAJEME

Slávnostná tabuľa, pozostávajúca z niekoľkých druhov koláčov, cukroviniek, slaných 

pochutín a exotického ovocia, tiež z alkoholických a nealkoholických nápojov a k 

tomu samozrejme stromček a darčeky. Náklady na strávenie vianočných sviatkov 

sa vyšplhajú na niekoľko stoviek eur a jednorazovo významne zaťažia rodinný 

rozpočet.

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ SA 
ZVYŠUJE

Tému by bolo možné začať aj uzavrieť 

konštatovaním, že na vianočné darčeky podľa 

prieskumu FOCUS* plánujú obyvatelia Slovenska 

tento rok minúť 200 eur. Konkrétne ich utratia 

na kozmetiku, oblečenie, knihy, darujú fi nančná 

hotovosť, niečo kúpia do domácnosti a kuchyne, 

ale kúpia mobily, elektroniku či elektrospotrebiče 

a v domácnostiach s deťmi aj hračky.

Peter Gurecka, odborník na fi nancie 

z PARTNERS GROUP SK: „Človek robí najviac 

zlých rozhodnutí, ak je pod časovým stresom. 

Avšak podľa zistení FOCUS, až takmer polovica 

Slovákov (47 %) si necháva nákup darčekov 

na posledné dva týždne. Dokonca až 29% 

mužov si nechá tieto nákupy na posledných 

pár dní pred Vianocami. Platí, že čím je človek 

starší, tým plánuje skôr.“ Vyše 27% v čase 

konania prieskumu FOCUS pre PARTNERS 

GROUP SK nevedelo, čo kúpi pod stromček. 

Nečudo, že logistické fi rmy apelujú na e-shopy, 

aby apelovali na svojich zákazníkov, že tovar 

je potrebné objednať a zaplatiť včas, aby bol 

do Vianoc doručený. Kritickým dátumom je 

17. december, potom už môže byť doručenie 

darčeka otázne. Vzhľadom k sviatkom, kedy 

sú obchody zatvorené a s ohľadom na víkend, 

bude pre kamenný retail zásadný piatok 20. 12. 

a pondelok 23. 12.

Mnoho spotrebiteľov si v tzv. mentálnych účtoch 

nespojí, že do vianočných výdavkov majú zarátať 

aj výdavky na stravu počas voľna, na cestovanie 

za rodinou alebo na pečenie. Účet za Vianoce 

tak poľahky môže prekročiť aj 400 eur. Mnohí 

nevnímajú, že platba kreditnou kartou vlastne 

prehlbuje dlh voči banke. Peter Gurecka preto 

odporúča pripraviť sa, t.j. šetriť na Vianoce už 

počas roka: „Chybou je zbytočne za zadlžovať 

a utrácať peniaze, ktoré človek ešte nezarobil.“ 

Dobrou správou je, že fi nančná gramotnosť 

sa zvyšuje a spotrebiteľ chápe, že nákup na 

splátky bude musieť splácať vrátane úrokov. Ani 

nesplácanie úverov neznamená, že ich klienti 

nesplácajú, ale že napríklad len meškajú so 

splátkami. Podľa Ivety Hudákovej, analytičky 

z portálu Finančný kompas, tiež stále menej ľudí 

padá do tzv. úverových pascí, ktoré často vznikajú 

impulzívnym požičaním si od nebankových 

subjektov alebo nezohľadnením úrokových 

sadzieb. I. Hudáková odporúča výpočty úverov 

prostredníctvom on-line kalkulačiek.

BLACK FRIDAY, CYBER MONDAY 
A SINGLES DAY

Dobrým indikátorom toho, ako budú vyzerať 

Vianoce sú výsledky promočnej aktivity Black 

Friday / Čierny piatok. Podľa údajov, ktoré má 

redakcia instore Slovakia k dispozícii sa opäť 

prepisovali štatistiky. Smerom nahor. „Každoročne 

evidujeme zvýšený záujem zákazníkov o produkty 

počas Čierneho piatku. Čísla ukazujú, že vlani 

vzrástol počet tržieb takmer trojnásobne oproti 

bežným dňom a predpokladáme, že tento rok 

bude situácia rovnaká,“ uvádza Sabina Boudová, 

marketingová špecialistka z DATART-u. Minulý 

rok bol najväčší záujem o kuchynské spotrebiče, 

herné konzoly, mobilné telefóny a televízory. Tento 

rok sa medzi najobľúbenejšie produkty zapíšu tiež 

elektrokolobežky či nositeľná elektronika.

Podľa prieskumu Ipsos je Alza obľúbeným 

e-shopom pre 38 % respondentov, v tesnom 

závese sa však nachádza Mall, ktorý za svoj 

obľúbený obchod označilo 36 % ľudí. Do 

trojice najobľúbenejších e-shopov sa tento 

rok po prvýkrát dostal aj Aliexpress (15 %), 

ktorého popularita kontinuálne rastie. Lidl-

Shop sa krátko po svojom spustení dostal do 

povedomia slovenskej populácie, ako jeden zo 

svojich obľúbených obchodov ho označili 3 % 

opýtaných. Vďaka tomu sa dostal na 11. miesto 

v rebríčku obľúbenosti. Slováci však často ako 

svoj obľúbený e-shop neuvádzajú ďalší nedávno 

spustený e-shop, About You. Spontánne túto 

stránku uviedlo iba 1 % respondentov. Samotná 

Alza už komunikovala výsledky tri týždne trvajúcej 

akcie Black Friday. Zaznamenala medziročný 

nárast o 17 %. TOP produkty predávané na 

Slovensku boli: smartfón iPhone Xr 64GB čierna, 

SSD disk Samsung 860 EVO 250GB, robotický 

vysávač iRobot Roomba 981 a náramok Xiaomi 

Mi Band 4.

U nás sa zatiaľ neujala aktivita Singles Day, no 

v Číne dokáže len gigant Alibaba (patrí pod neho 

aj Aliexpress) za jediný deň generovať predaj 

vyše 25 miliárd dolárov. Je to spôsobené aj 

demografi ou, pretože Singles Day je dôsledkom 

čínskej politiky jedného dieťaťa.

Zdroj: Reprezentatívny dotazníkový FOCUS prieskum pre PARTNERS GROUP SK. Obdobie: október 2019, N = 1021

AKÉ DARČEKY PLÁNUJTE DAROVAŤ POD STROMČEK?

Kozmetika, drogéria 27%

Oblečenie (sveter, ponožky, obuv, šaty) 26 %

Hračky 16 %

Knihy, hudba (aj on-line), spoločenské hry 15 %

Finančná hotovosť 14 %

Dovolenka / wellness, víkendový pobyt 7 %

Maličkosti, drobnosti (bez špecifi kácie) 6 %

Kuchynské, domáce spotrebiče  5 %

Elektronika 4 %

Mobilný telefón 4 %

Bižutéria, šperky, hodinky, módne doplnky 4 %

„niečo praktické“ (bez špecifi kácie) 3 %

PC a vybavenie (tablet, PC) 3 %

Športové potreby, vybavenie 1 %

Sladkosti, čajíky 1 %

Z lekárne (vitamíny, výživové doplnky,...) 1 %

Iné odpovede 5 %
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MATERIÁLNE DARČEKY PRED 
SLUŽBAMI

Predvianočný prieskum zrealizovala aj 

ZľavaDňa. Dotazníka sa zúčastnilo 3442 

respondentov a prevažovali najmä ženy 

v percentuálnom zastúpení 76 %. Prevládalo 

vekové rozloženie od 35 do 50 rokov, 

zastúpené 40 % opýtaných. Najmenej 

zastúpená bola skupina vo veku od 18 do 

24, tvorilo ju iba 6 %. Z prieskumu vyplýva, 

že až 62 % zodpovedaných uprednostnilo 

v celkovom vyhodnotení kúpu produktov nad 

službami ako sú dovolenka, masáž a iné. 

Najčastejšie darujú praktické veci, zatiaľ čo 

peniazom sa snažia vyhýbať - tie tvoria iba 8 

%. Pre deti si rodičia vyberajú zväčša knihy 

a praktické veci ako oblečenie, ktoré tvoria 

dohromady 58 %. Nevynechali ani elektroniku 

a rôzne edukatívne a interaktívne hračky, 

predstavujúce takmer 20 %. Pre mladších 

či starších rodičov si svoje deti v rôznom 

vekovom rozložení vyberajú zväčša darčekové 

poukazy (dovolenka a rôzne služby), ktoré 

tvoria až 58 %. Elektroniku volí iba 8 % 

opýtaných. To isté platí aj pri výbere darčeka 

pre starých rodičov, kde sú darčekové poukazy 

zastúpené 28 % a hneď za nimi nasleduje 

kozmetika a knihy. Pri voľbe darčeka pre 

starých rodičov nájdeme aj rôzne výživové 

doplnky a zdravotnícke pomôcky.

Aj podľa FOCUS patrí hotovosť či rôzne poukážky 

skôr k menšinovým darčekom a sú typické najmä 

pre nízkopríjmové skupiny. Tie sa takto snažia 

vyvarovať neželanému darčeku a skôr prispieť, 

„zložiť sa“ na drahší produkt, ktorý si obdarovaný 

kúpi sám.

*Reprezentatívny dotazníkový FOCUS prieskum pre 

PARTNERS GROUP SK – október 2019 / vzorka 1021 ľudí.

** Prieskum agentúry Ipsos na vzorke 467 respondentov 

v dňoch 25. 10. až 27. 10. 2019 pomocou on-line zberu 

dát. Vzorka respondentov je reprezentatívna pre slovenskú 

populáciu podľa pohlavia, veku, regiónu a veľkosti miesta 

bydliska.

Značka McCain však prišla aj s ďalšou 

zmenou. Svoje produktové portfólio rozšírila 

o tri novinky, ktoré sú pripravené podľa 

najnovších trendov v gastronómii: široké 

steakové hranolčeky Steakhouse Frites, 

hranolčeky s chrumkavou šupkou Bistro 

Style a zemiačiky s vlnkovým rezom Hütten 

Wedges. Dobré jedlo spája ľudí a McCain to 

vie. Viacerí z nás s priateľmi varíme, chutnáme 

nové jedlá, sme hladní po zážitkoch. Ideálnym 

produktom na posedenie s priateľmi sú 

štýlové široké hranolčeky STEAKHOUSE 

FRITES. Očarí všetkých, ktorí majú radi štýl 

a dobré jedlo. Pre tých, ktorí radi prekvapujú 

druhých alebo majú radi výnimočné chute, 

McCain pripravil BISTRO 

STYLE. Hranolčeky s extra 

chrumkavou šupkou sú ako 

vystrihnuté 

z dnešných 

bistier a sú 

inšpirované 

najnovšími 

kulinárskymi 

trendmi. 

Chutnou 

novinku 

sú pečené 

zemiaky HÜTTEN WEDGES 

s BBQ nádychom a vlnkovým 

rezom. Sú určené na prípravu v rúre, ale aj 

na grile a sú skvelým doplnkom chutného 

a štýlového pokrmu.

Za zmenou obalov a produktovými novinkami 

je vnímanie zmien, trendov a snaha vyhovieť 

životnému štýlu a potrebám spotrebiteľov. 

Zo spotrebiteľských prieskumov* vyplýva, 

že jednotlivé kategórie produktov plnia svoj 

účel a vyhovujú každej životnej príležitosti. 

Spoločnosť McCain tak priniesla zážitkové 

jedlo pre každý deň, nielen v podobe bežnej 

večere, ale aj ako výnimočné pohostenie na 

oslavy či gurmánske posedenie s priateľmi.

*Spotrebiteľský 

prieskum FGI a CAWI 

uskutočnený v júli až 

auguste 2017. Výskum 

Beeline Research 

a PRS in Vivo 

uskutočnený v apríli 

2017.

Viac informácií 

o spoločnosti 

McCain nájdete na    

             www.mccain.sk.

R
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Výrobca mrazených zemiakových 

produktov McCain tento rok inovoval 

svoje produktové portfólio. Zákazníci 

tak už v tomto období nachádzajú 

svoje obľúbené hranolčeky a pečené 

zemiaky v nových obaloch, niektoré aj 

pod novými názvami, avšak receptúra 

a vysoká kvalita známych výrobkov 

zostala zachovaná.

HRANOLČEKY A ŠPECIALITY
McCain PRE KAŽDÚ
PRÍLEŽITOSŤ 
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TUKY A OLEJE: DARÍ SA MENŠÍM SEGMENTOM

TRŽBY V CELEJ KATEGÓRII 
POKLESLI

Tržby v kategórii kuchynských olejov 

na slovenskom trhu za posledných 12 

mesiacov (október 2018 - september 

2019) poklesli o 2,1%. Celkové 

tržby predstavovali 54,6 miliónov 

eur. Najpredávanejším druhom oleja 

je slnečnicový (54,3%). Druhým 

najobľúbenejším druhom je olej repkový, 

ktorého tržby tvoria 20,8 % kategórie. 

Tržby za repkový olej však za posledný 

rok poklesli o 6,8 %, čo je trikrát rýchlejšie 

tempo poklesu v porovnaní s celou 

kategóriou. „Naopak tržby za olivové 

oleje vzrástli o 3,7 %. Momentálne sa 

významnosťou olivové oleje takmer 

vyrovnávajú repkovým. V rámci olivových 

olejov veľmi dynamicky rastú produkty 

s označením BIO. Na celkovom raste 

olivových olejov sa podieľali viac ako 

z polovice. Celkovo segment BIO tvorí 

iba 2 % z celej kategórie kuchynských 

olejov, ale jeho významnosť stále rastie. 

Na rozdiel od zvyšku kategórie, kde je 

najčastejším obalom plast (82,8 %), 

sa BIO oleje najčastejšie predávajú 

v sklenenej fľaši,“ uvádza Klára 

Falcmanová, Analytics consultant, 

Nielsen.

Kategória masiel a margarínov 

je v porovnaní s olejmi približne 

dvojnásobná. Celkovo sa za posledných 

12 mesiacov predalo tovar za 118 

miliónov eur, čo o 1,5 % menej ako 

v roku predchádzajúcom. Tento pokles je 

spôsobený klesajúcou priemernou cenou 

za jednotku (-2,9%), čo je dôsledkom 

stále rastúci promočné aktivity. Vďaka 

tomu predaný objem aj napriek klesajúcej 

cene vzrástol o 1,4%. Maslá a margaríny 

patria medzi najpromovanejšie kategórie 

na slovenskom trhu. V promóciách 

sú realizované dve tretiny všetkých 

predajov. Jediným rastúcim kanálom sú 

hypermarkety a supermarkety, kde sa 

predá 58 % tovaru z tejto kategórie.

Za príbuznú kategóriu k maslám 

a margarínom - stužené rastlinné 

tuky - Slováci za posledný rok minuli 

1,3 milióna eur, čo je o 0,9 % menej 

ako v predchádzajúcom období. Hoci 

neorganizované predajne so zmiešaným 

tovarom sú pre túto kategóriu najmenej 

významným kanálom (11,5 %), stoja za 

poklesom tejto kategórie. Za posledný 

rok tu významne poklesli tržby (-14,6 %) 

aj predaný objem (-17,4 %) a priemerná 

cena sa zvýšila (+ 3,4 %). Na zvyšku trhu 

bol trend opačný. Priemerná cena tu 

klesala a predaný objem sa zvýšil. Tržby 

vďaka klesajúcej cene rástli pomalšie 

ako predaný objem. Aj tu sa podiel 

promočných predajov medziročne zvýšil 

(+5,6 p. b.) na 57,3 % z celkových tržieb.

TUKY A OLEJE V NÁKUPOCH 
SLOVENSKÝCH DOMÁCNOSTÍ

V kategórii tukov a olejov GfK sleduje 

maslo, stolové oleje, margaríny, tuky 

na pečenie, melanže a masť. Niektorý 

z výrobkov v tomto segmente si za 

posledných 12 mesiacov nakúpila 

aspoň raz každá slovenská domácnosť. 

„Priemerná slovenská domácnosť minula 

na tuky a oleje spolu približne 109 eur. 

Najviac domácností si v sledovanom 

období zakúpilo oleje, no domácnosti 

najviac minuli na maslo,“ komentuje vývoj 

Lucia Pientková, Consultant, Consumer 

Panels & Services, GfK (dáta za obdobie 

október 2018 – september 2019)

Maslo si v sledovanom období zakúpilo 

93 % domácností. Celkovo naň v tomto 

období kupujúce domácnosti minuli 

v priemere 58 eur. Maslo sa spomedzi 

margarínov a tukov nakupovalo 

najčastejšie, domácnosť si ho do 

nákupného košíka vložila v priemere 

20krát. V tomto segmente má zároveň 

najvyššiu priemernú jednotkovú cenu 

aj napriek tomu, že ceny masla klesli. 

V porovnaní s tým istým obdobím 

minulého roka (t.j. od októbra 2017 do 

septembra 2018) ceny masla klesli o viac 

ako 10 %. Najvyššie ceny masla boli 

v druhej polovici roku 2017, odvtedy 

postupne klesajú.

Oleje si zakúpilo 96% slovenských R
ed
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Priemerná slovenská domácnosť minula na tuky a oleje spolu približne 109 eur. 

Kategória ako celok však z pohľadu tržieb medziročne klesá. Darí sa menším 

segmentom, ako napríklad BIO kuchynským olejom. Tieto sa aj častejšie ako 

ostatné predávajú v sklenej fľaši, ktorá je vnímaná ako prémiový obal.

Zdroj: Nielsen. Dáta vyjadrujú predaje na trhu SK Total Slovakia FOOD 

(Maloobchodný trh predajní s potravinami a zmiešaným tovarom, bez 

Metra). Obdobie: 10/2018 – 09/2019.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2019, Pozn.: tuky / margaríny (na 

pečenie, varenie, smaženie) použilo vo svojej domácnosti za posledných 

12 mesiacov 44,4 % respondentov.

PODIEL KUCHYNSKÝCH OLEJOV 
V CELEJ KATEGÓRII (%)

AKO ČASTO ICH POUŽÍVATE 
TUKY / MARGARÍNY (NA 
PEČENIE)? (%)

Slnečnicový 54,3

Repkový 20,8

Olivový 17,9

Ostatné 7,0

1-krát denne a viac 0,3

4-6-krát týždenne 1,1

2-3-krát týždenne 3,4

1-krát týždenne 14,1

2-3-krát mesačne 10,0

1-krát mesačne 5,9

menej ako 1-krát mesačne 8,3

nikdy 0,9

neuvedené 0,4
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domácností, kúpili si ich v priemere 11× 

minuli na ne približne 30 eur. Kupujúce 

domácnosti si v sledovanom období 

zakúpili takmer 20 litrov stolových 

olejov. Viac ako polovica výdavkov (55 

%) bola minutá na oleje v akciovej cene. 

Najviac domácností oleje nakupovalo 

v hypermarketoch, kde na ne zároveň aj 

najviac minuli.

Margarín si aspoň jedenkrát v sledovanom 

období zakúpilo 67 % domácností. 

Nakupovali ich v priemere 12× a celkovo 

na ne kupujúce domácnosti v priemere 

minuli takmer 20 eur. Najviac domácností 

nakupovalo margaríny v supermarketoch 

a v hypermarketoch, najviac na ne však 

minuli v supermarketoch.

Tuky na pečenie si v sledovanom období 

zakúpilo 78 % slovenských domácností. 

Do nákupného košíka si ich vložili 8× 

a celkovo na ne minuli viac ako 10 eur. 

Polovica výdavkov smerovala na tuky na 

pečenie v akcii. Najviac domácností ich 

nakupovalo v supermarketoch, najviac na 

ne však minuli v malých obchodoch.

Masť si aspoň raz v sledovanom období 

zakúpilo 63 % slovenských domácností. 

Do nákupného košíka si ju kupujúce 

domácnosti vložili v priemere 4× a minuli 

na ňu takmer 7 eur. Najviac domácností 

si masť zakúpili v supermarketoch 

a v hypermarketoch.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2019, Pozn.: Oleje použilo vo 

svojej domácnosti za posledných 12 mesiacov 92,8 % respondentov.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2019, Pozn.: Mäkké margaríny 

(pre studenú kuchyňu) jedlo za posledných 12 mesiacov 46,3 % 

respondentov.

AKÉ DRUHY OLEJOV POUŽÍVATE 
NAJČASTEJŠIE? (%)

AKO ČASTO JETE MÄKKÉ 
MARGARÍNY (PRE STUDENÚ 
KUCHYŇU)?

slnečnicový 56,6

olivový 18,8

repkový 8,6

rastlinný (zmes olejov) 9,7

sójový 2,3

kokosový 1,6

iný 0,7

1-krát denne a viac 14,6

4-6-krát týždenne 6,5

2-3-krát týždenne 9,6

1-krát týždenne 5,7

2-3-krát mesačne 4,0

1-krát mesačne 2,5

menej ako 1-krát mesačne 2,1

neuvedené 1,3
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„Čerstvé voňavé a chrumkavé pečivo láka zákazníkov a pre obchodníkov je 

konkurenčnou výhodou. Spotrebiteľ ale vyhľadáva dôveryhodné značky, chce 

informácie o pôvode pečiva a stabilnú kvalitu, ktorú mu vieme garantovať. Dobre 

poznáme chute a želania zákazníkov. Vidíme, že pretrváva dopyt po kváskových 

výrobkoch a rastie dopyt v kategóriách FIT a snackov,“ spomína v rozhovore 

Ladislav Ambrovics, výkonný riaditeľ MINIT SLOVAKIA.

MINIT SLOVAKIA si ctí rodinné hodnoty 

a dôveru partnerov. Je pravdou, že mnohí 

franchisingoví partneri, ktorí s Vami začínali 

pred 20-timi rokmi s MINIT spolupracujú 

dodnes? Aké míľniky považujte za kľúčové?

Dnes nás každý pozná práve vďaka čerstvým 

a voňavým minivýrobkom, ktoré sú upečené 

v našich franchisingových pekárničkách. Práve 

spustenie konceptu pečenia pekárenských 

výrobkov na mieste predaja považujeme, že 

zásadné. Na Slovensku dovtedy podobný koncept 

chýbal. Už po roku fungovania na Slovensku sme 

cítili dopyt a začali budovať českú distribučnú fi rmu 

MINIT Bohemia. A to je druhý míľnik, ktorého 20-te 

výročie si spolu s partnermi a zamestnancami 

pripomenieme budúci rok. Vytvoriť exportný 

segment sa ukázalo ako vizionárske, lebo dnes viac 

ako tretinu výroby vyvážame do zahraničia.

Vždy bolo pre nás dôležité diverzifi kovať 

produktové portfólio a predajné kanály. S tým 

súvisí aj tretí míľnik, ktorým je predaj výrobkov 

slovenským a nadnárodným obchodným reťazcom. 

V roku 2006 sme opäť boli pioniermi trhu, keď 

sme spolu s obchodnými partermi medzi prvými 

vytvorili dopyt, po dopekanom pečive priamo na 

prevádzkach. Vyvinuli sme napríklad viaczrnnú 

kocku, ktorá je doteraz veľmi dobre predávaným 

výrobkom. Dnes realizujeme prostredníctvom 

retailovej siete približne 60-70 % objemu produkcie 

a 30-40 % cez franchisingových partnerov. Záujem 

na dopekané pečivo priamo na prevádzkach 

neustále rastie, nakoľko poskytuje obchodníkom 

možnosť ponúknuť svojim zákazníkom vždy 

voňavé, čerstvé a chrumkavé pečivo. Preto sme 

opätovne uviedli na trh napríklad Paillasse chlebové 

špeciality, konkrétne Paillasse olivový a Paillasse 

viaczrnný. V sieti Kraj sú dostupné novinky ako 

je netradičná cviklová bageta a na čerpacích 

staniciach OMV zasa vynikajúce croissanty.

MINIT prevádzka nepozostáva len z mrazničky 

a piecky. Jedná sa o ucelenú dodávku na 

kľúč, teda od oblečenia pre personál, cez 

marketing a in-store promotion, až po doplnkový 

tovar a kávu. Štvrtým a nemenej dôležitým 

míľnikom bolo vytvorenie tímu, ktorý sa zaoberá 

projektovaním a výrobou nábytku na mieru 

pre našich franchisingových partnerov. Dnes 

môže mať nás franchisingový partner v prípade 

zazmluvnenia vhodného miesta, funkčnú predajňu 

už do dvoch mesiacov. A to vrátane kasového 

systému, kávového kútika a zaškolenia. Naši 

subdodávatelia, spomeniem napríklad dodávateľov 

nábytku, rástli spolu s nami, podobne ako desiatky 

franchisingových partnerov. Mnohí s nami 

spolupracujú od samého začiatku, čo je už dvadsať 

rokov. Prvú prevádzku sme otvorili v Šamoríne 

a dnes ich je vyše 240 po celom Slovensku. Te 

jasným dôkazom toho, že ide o obojstranne 

výhodnú spoluprácu, kde okrem ekonomického 

zisku, budujeme dlhoročné vzťahy založené na 

dôvere a férovom prístupe. Trvalé hodnoty nás 

motivujú ísť vpred.

Zamerajme sa na retailových partnerov. 

Aké benefi ty plynú pre retailerov a ich 

zákazníkov pri predaji výrobkov z portfólia 

MINIT?

Každý zákazník retailu má rád teplé voňavé 

a chrumkavé pečivo, dáva mu prednosť pred 

balenými výrobkami. Zákazníkom je vhodné 

vysvetľovať, že mrazenie je tradičný a overený 

ZDROJOM BUDÚCEHO RASTU 
JE KATEGÓRIA SNACKOV

Ladislav Ambrovics,
výkonný riaditeľ, MINIT SLOVAKIA

PRODUCT
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spôsob predĺženia trvanlivosti. Teplota mínus 18 

stupňov Celzia je skvelý konzervant, lepší ako 

aditíva a konzervačné látky. MINIT využíva – ak to 

je samozrejme možné – prednostne slovenských 

dodávateľov. Múku máme napríklad z Kollárova, 

maslo z Tatier. Pre predajcu je dopekanie 

hlbokomrazeného pečiva ekonomicky výhodné. 

Dokáže fl exibilne reagovať na aktuálny odbyt počas 

dňa, pokrýva nákupné špičky a znižuje odpisy 

a plytvanie potravinami. V celej Európe spotreba 

mrazeného pečiva stúpa.

Myslíte si, že retail využíva optimálne 

branding a merchandising v kategórii 

pečiva?

V súčasnosti zákazníci nakupujú v takých 

predajniach, ktoré dokážu počas dňa ponúknuť 

čerstvé pečivo, ovocie a zeleninu. Ponuka baleného 

a suchého tovaru je generická, konkurenčnou 

výhodou je práve čerstvý tovar. Keďže značka je 

garanciou stabilnej kvality spotrebiteľ by mal byť 

informovaný aj o výrobcovi nebaleného pečiva.

MINIT ponúka stále lepšie riešenia pre retail, 

jednak z pohľadu sortimentu pečiva, ale aj 

z pohľadu vystavenia a POP materiálov. Retailovým 

partnerom pomáhame navýšiť tržby z celej 

kategórie pečiva. Zvýšenie už máme overené 

aj na dátach priamo z prevádzok. Pritom ide 

o rôzne formáty, od malých convenience stores 

až po super a hypermarkety. Napríklad v prípade 

kategórie convenience sledujeme tzv. raňajkový 

efekt, kedy si ráno zákazníci kupujú prevažne kávu 

a sladké, plnené pečivo, často z lístkového cesta. 

Retailer by mal reagovať ponukou a vystavením 

reagovať na nákupnú misiu zákazníkov.

Práve zákazníckemu správaniu prispôsobujeme 

sortiment, reklamné pútače, osvetlenie 

a vystavenie. Vedomosti, ktoré sme získali za 

20 rokov budovania a prevádzky vyše 450 

franchisingových predajní, vieme úspešne aplikovať 

aj v retaile.

Môžete prezradiť niečo z kuchyne MINIT 

SLOVAKIA pre rok 2020?

Maďarsko, Česko, Poľsko a Slovensko je aj 

z pohľadu ekonomiky a vnímania gastronómie 

ucelený blok, v ktorom sú chuťové poháriky 

spotrebiteľov dosť podobné. V tomto teritóriu sme 

ako rodinne založená fi rma „doma“ a tu hodláme 

rozvíjať najviac aktivít. Stále nasávame nové 

impulzy a sledujeme trendy na trhoch aj separátne. 

Vyvíjame výrobky, ktoré ten-ktorý trh vyžaduje. 

V Poľsku sú napríklad populárne hríbové výrobky, 

v ČR špenátové, na Slovensku a v Maďarsku 

„idú“ syrové pagáče. Disponujeme vedomosťami 

a schopnosťami ako vyvinúť úspešné výrobky aj 

v iných krajinách, náš vývojový proces je veľmi 

intenzívny.

Vstúpili sme do ďalších krajín ako Rumunsko 

či Bulharsko a môžem potvrdiť, že s istými 

množstvami výrobkov sme prítomní v celej 

Strednej Európe. Stále však vidíme veľký potenciál 

v rozvoji doma, na Slovensku. Mimoriadne sa tu 

darí franchisingu, očakávame rast tradičného trhu 

a domácich retailových hráčov. Každému z nich 

dokážeme ponúkať pridanú hodnotu.

Na aké produktové novinky môžu zákazníci 

a koneční konzumenti tešiť v budúcom 

roku a čo budú môcť ochutnať na výstave 

Danubius Gastro 2020?

Veríme segmentu zdravých, FIT, rustikálnych 

a kváskových výrobkov. Výrobku kváskových 

produktov sme začali v roku 2015, no sme 

stále len na začiatku stúpajúcej krivky dopytu. 

Zdrojom budúceho rastu je aj snacková kategória, 

napríklad chrumkavé pizza pochúťky, alebo 

štangle v rôznych príchutiach – veľmi obľúbené 

sú olivové, alebo syrové. Zákazník si ich pýta 

a my sme pripravení ich uviesť na trh. Na jeseň 

sme odštartovali kategóriu FIT výrobkov vo 

franchisingovej sieti. Spustili sme tiež predaj Minit 

HOME v retaile, čo sú mrazené výrobky určené do 

domácnosti. Prvé predaje spĺňajú naše očakávania. 

Intenzívne rozvíjame segment croissantov a týmto 

pozývam slovenských zákazníkov do nášho stánku 

na Danubius Gastro 2020, kde budú mať možnosť 

ochutnať farebné croissanty a croissantové snacky.

Spoločnosť MINIT SLOVAKIA tento rok 

obdržala Cenu primátora mesta Dunajská 

Streda. Okrem toho, že fi rma je držiteľom 

viacerých cien Značka kvality SK, bolo 

jedným z dôvodov ocenenia i to, že 

spoločnosť si po ničivom požiari udržala 

všetkých zamestnancov. Na záver sa krátko 

vráťme aj k tomuto ťažkému obdobiu.

Nikomu neželám zažiť takúto situáciu. Našťastie 

neboli bezprostredne ohrozené dodávky, lebo 

objednané výrobky sme mali v dostatočnom 

množstve na sklade. Cítili sme ale spoločenskú 

zodpovednosť voči odberateľom, partnerom 

a zamestnancom. Máme okolo 300 zamestnancov, 

každý má rodinu, navyše na Slovensku máme 

250 franchisantov a ďalších 200 v Čechách, čo 

je spolu 450 podnikateľských príbehov. Dokopy 

sa bavíme o 5-6 tisíckach ľudí, ktorých sa nejako 

dotýka činnosť našej spoločnosti. Chcel by som 

ale zdôrazniť, že obnova prebiehala spolu s nimi, 

so zamestnancami, partnermi. Bol to od všetkých 

zúčastnených heroický výkon.

Naša sila spočíva v súdržnosti, hodnotách, 

jasnej vízii a dlhoročnom know-how. Do šiestich 

mesiacov sme zrekonštruovali vyhorenú halu 

a spustili linku. Veľká vďaka patrí dodávateľom 

strojového vybavenia. Pôvodný stav pred požiarom 

sme dosiahli v marci 2019. Dnes už plánujeme 

ďalšiu linku lebo vidíme, že šesť doterajších už 

nebude koncom roka 2020 postačovať.
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Okrem tradičných rýb a kapustnice nebudú ani tento rok chýbať na stoloch 

rôzne mäsové delikatesy a pečivo. Pestrá ponuka sietí refl ektuje na požiadavky 

stále náročnejších konzumentov aj priaznivcov alternatívnych výrobkov či ľudí 

s potravinovými intoleranciami. Silným trendom je dopyt po domácich produktoch.

ALTERNATÍVNE CHLEBY 
SPESTRUJÚ JEDÁLNIČEK

Chlieb konzumuje až 98,6 % našej populácie. 

Mnohí spotrebitelia sa prikláňajú k zdravej 

a alternatívnej výžive a tento trend sa prejavuje 

aj v ich vnímaní a záujme o pekárenské výrobky. 

Podľa prieskumu 2muse pre BILLA v rebríčku 

obľúbenosti vedie pšenično-ražný chlieb s 32 

%, nasleduje celozrnné pečivo doplnené 

celozrnných chlebom. „Posledných pár rokov 

registrujeme trend používania tradičných 

surovín ako varené zemiaky či ovos. Stúpa aj 

záujem o kváskový chlieb a pečivo a ich ručné 

spracovanie,“ vymenúva hovorkyňa siete 

supermarketov BILLA Kvetoslava Kirchnerová. 

Na základe spomínaného reprezentatívneho 

prieskumu BILLA na vzorke 500 respondentov, 

zhruba jeden z desiatich Slovákov si pripravuje 

chlieb sám doma. „Aj v sortimente múk sme 

zaznamenali trend používania alternatívnych 

druhov. Najpredávanejšou stále 

ostáva hladká múka, dlhšie 

máme v sortimente špaldovú, 

celozrnnú a ponuku sme rozšírili aj 

o tekvicovú, pohánkovú, makovú, 

ryžovú či pšenovú,“ hovorí K. 

Kirchnerová a dodáva: „Vyššie 

predaje múk samozrejme evidujeme 

pred Veľkou nocou a Vianocami.“ 

V tomto prípade však múka slúži 

najmä na prípravu cukroviniek, 

koláčov a sladkého pečiva na 

sviatočnú tabuľu.

Vráťme sa ale k pečivu ako takému. 

Za špeciálne alebo alternatívne 

chleby a pečivo môžeme považovať 

všetky s pridanou hodnotou 

alebo také, ktoré evokujú návrat 

k tradíciám. Zaradiť tak medzi 

ne môžeme plnozrnné, cereálne, 

kváskové, proteínové alebo 

bezéčkové chleby. Napríklad 

Lidl ponúka vo všetkých svojich 

predajniach na Slovensku tri 

pekárenské výrobky bez éčok – 

rožok, konzumný chlieb a kváskový pšeničný 

chlieb.

„Pridaná hodnota špeciálnych pekárenských 

výrobkov je v ich zložení, ktoré poskytuje 

konzumentovi rôzne benefi ty, akými sú vyšší 

obsah vlákniny, vitamínov, minerálnych látok, 

proteínov alebo minimalizácia konzervantov,“ 

uvádza K. Kirchnerová. Jedným z dôvodov 

neustále rastúcej obľúbenosti týchto druhov 

chleba a pečiva môže byť podľa zistení BILLA 

jednoducho spestrenie jedálnička. Zväčšuje 

sa však aj skupina konzumentov, ktorá sa 

orientuje výhradne na takýto typ chlebov ako 

napríklad športovci, ľudia vyznávajúci zdravý 

a moderný životný štýl a samozrejme tí, ktorí 

ho uprednostňujú zo zdravotného hľadiska. Pre 

ľudí trpiacich intoleranciou na lepok či laktózu 

sa vyrábajú bezgluténové chleby a pečivo, ktoré 

neobsahujú laktózovú či inú alergénnu zložku. 

Na ich výrobu sa používajú múky z alternatívnych 

plodín alebo ich zmesí, napríklad pohánková, 

amarantová, ryžová, ovsená, šošovicová či 

hrachová.

PRI MÄSE SLEDUJEME PÔVOD 
A ZLOŽENIE

Podobne ako pri pečive aj pri mäsových 

výrobkoch konzumenti sledujú zloženie, najmä 

prídavné látky a obsah mäsa. Do popredia sa 

dostávajú – opäť ako pri pečive – aj alternatívy 

mäsa. Lidl uviedol toho roku privátku Next Level 

Meat a s ňou napríklad Vegánske mleté na 

báze hráškovej, pšeničnej a sójovej bielkoviny 

a tiež Next Level Meat Vegánsky burger na 

báze hráškovej, pšeničnej a sójovej bielkoviny. 

Podľa agentúry 2muse, ktorá robila prieskum 

pre slovenskú BILLA prvú priečku rebríčka 

najobľúbenejšieho mäsa si delí hydina a bravčové 

mäso. S väčším odstupom je to potom hovädzie 

mäso a ryby a morské plody. Po nich je to teľacie, 

králičie mäso a divina.

Pri nákupnom rozhodovaní zohráva úlohu i krajina 

pôvodu mäsa. Siete preto zvyšujú podiel domácich 

dodávateľov. Podiel hydiny slovenského pôvodu 

tvorí v súčasnosti napríklad v sieti Tesco až 75 

% v tejto kategórii. Až 170 ton predaného 100% 

slovenského hovädzieho mäsa v Kaufl ande 

svedčí silnejúcom dopyte. Hovädzie s prívlastkom 

100% slovenské sa dostalo na pulty tohto reťazca 

v októbri 2018. Toto mäso je zo zvierat, ktoré 

boli narodené, chované, porazené a spracované 

výhradne na Slovensku. „Chceli sme zákazníkom 

priniesť hovädzie mäso, ktorému sa dá veriť 

a zároveň podporiť slovenských farmárov. Po roku 

môžeme povedať, že sa nám to podarilo a v tomto 

dlhodobom projekte budeme naďalej pokračovať,“ 

uviedol riaditeľ nákupu spoločnosti Kaufl and 

Richard Bendík. Kaufl and spolu so spracovateľom 

mäsa Tauris vytvárajú nové balenia a gramáže, 

aby si spotrebiteľ mohol vybrať. Aktuálne reťazec 

ponúka 100% slovenskú hovädziu roštenku v celku 

i v plátkoch. Od začiatku apríla 2019 Kaufl and 

ponúka aj produkty zo 100 % slovenského 

bravčového mäsa, a to v 11 predajniach. 

Situáciu na trhu s mäsom komplikuje nedostatok 

bravčového mäsa v celej EÚ, a to v dôsledku 

epidémie afrického moru ošípaných v ázijských 

krajinách. Zväz spracovateľov mäsa aj z tohto 

dôvodu očakáva od začiatku decembra navýšenie 

cien mäsa a mäsových výrobkov na úrovni približne 

10 až 12 %.

SVIATOČNÁ TABUĽA S PEČIVOM 
A MÄSOVÝMI DELIKATESAMI
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ALCHÝMIA VÝROBY FERNETU

Základom originálnej chuti Fernetu Stock je 

špeciálne vybraná zmes 14 bylín. Každý rok sa na 

výrobu Fernet Stock spotrebuje niekoľko sto ton 

sušených bylín. Získať celý základ zmesi je veľmi 

náročné. Iba dve byliny rastú u nás, zvyšok sa 

dováža. Nakúpiť všetky byliny vyžaduje doslova 

cestu okolo celého sveta. Aj z tohto dôvodu 

nie je možné napodobniť tajomstvo originálnej 

chuti. Navyše originál receptúry je uložený v sejfe 

a jeho tajomstvo poznajú len dvaja ľudia na 

svete. Spomínané byliny sú detailne analyzované 

v laboratóriu. Hodnotí sa napríklad vôňa, farba, 

chuť, obsah silíc, éterických olejov a prah horkosti.

REMESLO AKO UMENIE

Skutočným mágom výroby je majster destilér. 

Stráži a starostlivo sleduje každý okamih výroby 

Fernet Stock. Receptúru nosí vo svojej hlave 

a neprezradiť jej tajomstvo je jeho cťou. Navyše 

recept zakaždým ovplyvní matka príroda. 

Byliny dozrievajú každý rok inak a vzájomné 

pomery sa musia prispôsobiť. Majster destilér 

jednotlivé rastlinky chuťovo aj vizuálne hodnotí, 

potom určuje ich kvalitu a prispôsobuje pomer 

v receptúre. Potom kontroluje pomer a ochutnáva, 

lebo každej várke bylín príroda dáva inú silu.

BYLINNÝ MACERÁT

Základný macerát vzniká lúhovaním bylín v liehu 

po dobu 8 týždňov. Ide o vysoko kvalitný, veľmi 

jemný, trikrát destilovaný lieh. Následne sa byliny 

odfi ltrujú a čistý macerát ďalšie dva mesiace zreje 

v tankoch.

MIEŠANIE FERNET STOCK

Do macerátu sa ďalej pridáva voda s unikátnymi 

minerálnymi vlastnosťami zo špeciálneho 

tuzemského, 50 metrov hlbokého, vrtu a ďalšie 

zložky ako je cukor a karamelový kulér.

FINÁLNE ZRENIE

Fernet Stock následne zreje niekoľko ďalších 

mesiacov v sudoch. Trvá až rok, kým sa Fernet 

Stock dostane k zákazníkom.

ODTAJNENÉ BYLINY 
A INGREDIENCIE

HOREC
Kľúčová bylina, ktorej sušený koreň je jedným 

z nositeľov výnimočne horkej chuti Fernet 

Stock. Aby korene obsahovali potrebné látky, 

musí byť z rastliny starej 7 až 10 rokov. Horec 

dokáže skvele vyladiť to, ako sa cítite na duši 

i na tele. Lieči celé telo a podporuje centrálnu 

nervovú sústavu a krvotvorbu. Horec je esencia 

na posilnenie vôle a schopnosti zdolávať životné 

výzvy a prekážky, nevzdávať sa bez boja.

RUMANČEK RÍMSKY
Obsahuje viac ako 100 najrôznejších účinných 

látok. Je dobrý po ťažkých, tučných jedlách 

alebo pri zvýšenej nervozite. Bylina s vynikajúcimi 

dezinfekčnými a protizápalovými účinkami. 

Dodáva Fernet Stock korenistú vôňu a arómu. 

Jedna z mála bylín, ktoré sa pre Fernet Stock 

pestujú aj v Českej republike.

ZEMEŽLČ
Patrí medzi najstaršie liečivé rastliny používané už 

od staroveku. Funguje doslova ako životabudič 

a je dobrá na uvoľnenie a posilnenie osobnej vôle, 

pomáha ľuďom na získanie väčšieho rešpektu 

tým, že posilňuje schopnosť povedať „NIE“. Nie 

nadarmo sa o nej hovorí, že dáva človeku silu 

plniť si svoje sny. Patrí medzi harmonizujúce 

byliny, ktoré nás upokoja a pozitívne vyrovnávajú 

psychický stav.

BENEDIKT LEKÁRSKY
Benedictus znamená latinsky požehnaný. Staré 

recepty pre celkové povzbudenie organizmu 

odporúčajú Benediktové víno. Prospieva našej 

pečeni, je protizápalový, celkovo zlepšuje 

a zrýchľuje trávenie a zvyšuje chuť do jedla. Je 

výborný pri rekonvalescencii po operáciách 

tráviaceho traktu alebo pri reumatizme.

KÔRA CHINÍNOVNÍKA
Dodáva Fernet Stock špecifi ckú horkú chuť. 

Ochladzuje organizmus a pomáha od bolesti. 

Babičky ju radi používali ako liek proti malárii alebo 

k útlmu horúčky v čase, keď ešte neexistovali 

antibiotiká. Kôra chinínovníka obsahuje látky, ktoré 

dokážu regulovať búšenie srdca - užívajú sa pri 

srdcových arytmiách a pre posilnenie srdcového 

svalu.

POMARANČOVÁ KÔRA
Extrémna horkosť predchádzajúcich bylín svojou 

sladkastou chuťou krotí pomarančová kôra, ktorá 

vytvára výbornú horkosladkú kombináciu. Podľa 

západnej medicíny pomarančová kôra v ľudskom 

tele pomáha vytvárať zásadité prostredie, dôležité 

pre správne fungovanie organizmu.

Legendárny horkobylinný nápoj 

je tradične vyrábaný podľa prísne 

utajovanej receptúry už viac ako 90 

rokov. Rodí sa vďaka jedinečnému 

zloženiu a unikátnemu výrobnému 

postupu. Podľa jeho pôvodnej 

receptúry, stále rovnako poctivo, sa 

Fernet Stock vyrába v pálenici v Prádle 

u Nepomuku dodnes.

ZROD LEGENDÁRNEHO 
FERNET STOCK

R
ed

, (
pt

i)



38

PRODUCT
R

ed
, Z

dr
oj

: N
ie

ls
en

, M
ar

ko
 p

ro
du

ct
io

n,
 F

ot
o:

 M
ar

ko
 p

ro
du

ct
io

n,
 J

ak
ub

 K
ov

al
ík

V nákupných zvyklostiach slovenských 

spotrebiteľov pri nákupe kávy agentúra 

Nielsen sleduje v posledných rokoch 

zmeny. Mnohí si radi priplatia za 

prémiové segmenty a začínajú si viac 

vychutnávať kávu z čerstvo zomletých 

kávových zrniek. A to nielen v 

kaviarňach, ale aj v prostredí domova.

MLETÁ KÁVA STRÁCA 
SVOJICH PRIAZNIVCOV

Podľa aktuálnych údajov spoločnosti Nielsen 

Slováci nakúpia v maloobchode okolo 

10 700 ton kávy. Spotreba medziročne 

rastie o 2 % a dopomohlo k tomu najmä 

prvých päť mesiacov tohto roka, kedy bol 

predaj kávy vyšší ako v rovnakom mesiaci 

predchádzajúceho roka. K najsilnejším 

mesiacom patrí už aj november, no na čele 

predajov kávy je v posledných dvoch rokoch 

sviatočný december. Celoročné tržby za 

posledný rok (od októbra 2018 do septembra 

2019) dosiahli 143 miliónov eur, čím sa káva 

zaradila medzi 10 obratovo najvýznamnejších 

kategórií balených potravín.

Najpredávanejším 

typom v maloobchode 

ostáva mletá káva. Jej 

celoročný objem predaja 

dosahuje okolo 5 300 

ton, čo je necelá polovica 

z celkového objemu 

predaja kávy. Toto 

prvenstvo je nemenné 

počas posledných 

rokov, pod čo sa okrem 

dostupnosti podpisuje aj 

nižšia priemerná cena ako 

väčšina typov kávy. Avšak 

z roka na rok výraznejšie 

posilňujú svoje postavenie 

iné typy káv a mletá káva 

tak stráca svojich skalných 

priaznivcov. Jej spotreba 

medziročne klesla o 3 

%, čo predstavuje stratu 

až 141 ton. Druhým 

najobľúbenejším typom 

je čistá instantná káva. Spotrebovalo sa jej 

takmer 2 200 ton a jej pätinový podiel z koláča 

ostal v poslednom roku nemenný.

ZRNKOVÁ KÁVA 
JE SKOKANOM ROKA

K najväčším zmenám došlo pri zrnkovej káve. 

Menia sa chute spotrebiteľov aj dopyt po 

kvalite, ktorú majú spotrebitelia spojenú s pitím 

lahodného nápoja pripraveného z čerstvo 

zomletej kávy. A to nielen v kaviarňach, ale 

aj v prostredí domova. Prvýkrát zrnková káva 

prekročila v poslednom roku hranicu tisíc 

ton až na úroveň 1 229 ton. Stala sa dokonca 

skokanom roka v rýchlosti rastu, keď spomedzi 

všetkých typov kávy dokázala najrýchlejšie 

navýšiť celkové objemy. Slováci jej nakúpili až 

o tretinu viac ako rok predtým, čo predstavuje 

navýšenie o viac ako 300 ton ročne. Rastúcu 

obľúbenosť refl ektuje aj skutočnosť, že za 

posledné tri roky došlo k navýšeniu predaja 

zrnkovej kávy v objeme o viac ako polovicu. 

Dopomohli tomu tak pol kilogramové alebo aj 

kilogramové balenia viacerých výrobcov, avšak 

v nákupných košíkoch sa stále viac objavuje 

kilogramové balenie.

Klesajúci trend zaznamenávajú dlhodobo 

kávovinové náhrady, zmesi kávy a kávovín, 

ktoré sú ale malým segmentom (tvoria 3 % 

z objemového koláča). Veľký potenciál sa 

skrýva okrem zrnkovej kávy aj v najmenšom, 

ale dynamicky rastúcom segmente - 

kapsuliach. Tie síce tvoria aktuálne len 2 % 

na objemovom koláči kávy, ale ich predaj 

aj napriek vyššej cene stúpa medziročne 

o takmer 10 %, čo je druhý najrýchlejší rast po 

zrnkovej káve.

V NÁKUPOCH KÁVY 
CÍTIŤ PRÉMIOVOSŤ

STARÚ TRŽNICU

PREVOŇALI KÁVA,

ČAJ A ČOKOLÁDA

Organizátor festivalu Káva Čaj Čokoláda 

2019 Marko production s.r.o. opäť zmenil 

interiér Starej tržnice v srdci Bratislavy na 

kávovú, čokoládovú a čajovú udalosť roka. 

Prenikavá vôňa výberovej kávy, čarovná 

aróma exotických čajov a nezameniteľná 

chuť poctivej čokolády sa po dva dni 

vznášala v okolí Starej tržnice. Návštevníci 

mali možnosť stretnúť špičkových baristov, 

pražiarov, chocolatierov, či teatendrov, 

ale aj ľudí, ktorí sa pohybujú v tejto oblasti 

retailu a gastrobiznisu. Na výber bolo 

množstvo káv z domácich a zahraničných 

pražiarní, remeselné cukrovinky a kvalitné 

čaje. V sprievodnom programe fi gurovali 

tradičné postupy prípravy kávy a čaju, ale aj 

alternatívne metódy, ktoré si nachádzajú stále 

širšiu spotrebiteľskú základňu. Návštevníci 

mohli absolvovať diskusie, prednášky, 

súťaže, workshopy, cestovateľské kiná, 

hudbu a ďalšie aktivity. Najbližšie nás čaká 

festival v Košiciach v marci 2020. Viac na 

kavacajcokolada.sk Zdroj: Nielsen, Trh: Maloobchodný trh obchodov s potravinami a 

zmiešaným tovarom, bez Metra. Obdobie: od októbra 2018 do 

septembra 2019

PODIEL DRUHOV KÁVY NA 
OBJEME PREDAJA

Mletá 47 %

Čistá instantná 20 %

Kávové špeciality 16 %

Zrnková 12 %

Kávovinové náhrady, zmesi kávy a kávovín 3 %

Kapsule 2 %
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Dos Maderas je zmes rumov z Barbadosu a Guyany, ktoré sú domovom tej najlepšej cukrovej 

trstiny a rumov najvyššej prestíže. Rumy z Barbadosu sú jemné a ľahké, majú jemnú vôňu a chuť, 

zatiaľ čo rumy z Guyany sú výraznejšie, vďaka čomu sa výborne hodia na miešanie s inými, čím sa 

zlepší konečný výrobok. Vďaka zreniu v dubových súdkoch a zručnosti rumových majstrov získali 

zaslúženú slávu na celom svete.

Táto vynikajúca zmes rumov odpočíva v Karibiku a potom sa zašle do závodu Williams & Humbert 

v meste Jerez de la Frontera, do jedného z najväčších vinárskych závodov v Európe. Tam ju 

čaká pokojné ticho, know-how a tradície získané počas viac než storočia výroby a zrenia sherry 

a „Brandy de Jerez“.

Rumy potom prechádzajú konečnými fázami tvorby svojho jedinečného a grandiózneho charakteru 

v amerických dubových súdkoch, kde predtým viac než 20 rokov zreli svetoznáme sherry „Dos 

Cortados“ a „Don Guido“, tak ako to osvedčila regulačná rada Jerez-Xérès-Sherry, čo dodáva 

neporovnateľnú chuť a arómu každej z rôznych variant.

Svet nápojov s.r.o. – ofi ciálny distribútor rumu Dos Maderas

0901 720 720 / info@svetnapojov.sk / www.svetnapojov.sk

B2B Zákaznícka zóna 

B2B zóna umožňuje skontrolovať reálne množstvo na sklade, aktuálne akcie, sledovať vývoj 

cien, zadávať objednávky a dostávať potvrdenia objednávky v priebehu niekoľkých minút.

Skutočná služba 24/7/365 --- Skontrolujte zásoby v reálnom čase --- Dodanie do 24 hodín

pt
i
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SEKTY, ŠUMIVÉ 
A PERLIVÉ VÍNA

„Tempo rastu sektov, šumivých a perlivých 

vín na Slovensku sa síce spomalilo, no 

aj naďalej zostáva na vysokej úrovni. 

Za posledný rok sa týchto produktov 

nakúpilo v objeme o 8 % a v tržbách 

o 7 % medziročne viac, pre porovnanie 

rok predtým bolo tempo rastu takmer 

dvojnásobné. Údaje vyplývajú zo 

sledovania spoločnosti Nielsen v období 

od novembra 2018 do októbra 2019 

(maloobchodný trh obchodov s potravinami 

a zmiešaným tovarom, bez Metra). Celkovo 

sa nakúpilo 7,2 milióna litrov sektov, 

šumivých a perlivých vín v hodnote takmer 

36 miliónov eur,“ uvádza Lucia Dargajová, 

Client Consultant, Nielsen.

Najväčšiu časť nákupov (61 % z objemu) 

tvoria sekty a šumivé vína, ktoré na rozdiel 

od perlivých vín, nie sú umelo dosycované, 

pričom sekty sú akostné šumivé vína. 

Z hľadiska tržieb je významnosť sektov 

a šumivých vín ešte vyššia, a to z dôvodu 

vyššej priemernej ceny v porovnaní 

s perlivými vínami (5,77 eur/l vs.3,60 

eur/l). Zvyšok nákupov (39 % z objemu) 

tvoria spomínané perlivé vína. Slováci 

teda nakupujú najmä kvalitnejšie produkty 

bez pridaných siričitanov. Z dlhodobého 

hľadiska však treba sledujeme narastajúcu 

významnosť perlivých vín, keďže ich 

predaje rastú rýchlejšie, až dvojciferným 

tempom v objeme o 18 %, pričom sekty 

a šumivé vína o 3 %. Možným dôvodom 

je aj spomínaná cena, ktorá je v priemere 

u sektov a šumivých vín o 40 % vyššia ako 

u lacnejších perlivých vín.

Ďalším rozdielom je sezonalita. Sekty 

a šumivé vína nakupujú Slováci najmä 

v decembri, ktorý predstavuje viac ako 

štvrtinu ich celoročných predajov. Na 

druhej strane perlivé vína nemajú takú 

markantnú sezónnosť, nakupujú sa viac 

počas letných mesiacov, sviatkov a tiež 

v závere roka. Najmä tohtoročný august bol 

pre perlivé vína najúspešnejší za posledné 

tri roky.

SEKTY V NÁKUPOCH 
DOMÁCNOSTÍ

„Sekty nakupuje približne polovica 

domácností na Slovensku. Na kúpu 

týchto alkoholických nápojov minie jedna 

domácnosť v priemere 23 eur ročne, 

pričom ich nakupuje spravidla 4× do 

roka. Celkový ročný objem nákupov je 

na úrovni 4,8 litra na domácnosť, t.j. cca 

6 fliaš s objemom 0,75 litra. Najväčší 

objem sektov ročne nakupujú domácnosti 

s tri a viac dospelými členmi: 6,1 litra. 

Sedem z 10 kupujúcich sektov nakupuje 

sladké šumivé vína a 4 z 10 polosladké 

šumivé vína,“ komentuje dáta za obdobie 

november 2018 až október 2019 Nina 

Páleníková, Consultant, Consumer 

Panels & Services, GfK

V nákupoch sektov sú nadpriemerne 

zastúpené akciové nákupy. Sekty v akcii 

nakupujú 4 z 10 domácností. Výdavky na 

nákup sektov v akcii tvoria viac ako 3/5 

celkových výdavkov domácností na tento 

sortiment. 

Najviac kupujúcich majú sekty 

v hypermarketoch, avšak najvyššie celkové 

výdavky na ich kúpu mali domácnosti za 

posedných 12 mesiacoch v diskontoch. 

Nákupy sektov sú ovplyvnené sezónnosťou 

vo väčšej miere než nákupy vína. 

Najsilnejším miesiacom pre nákupy sektov 

je, podobne ako pri víne, december, 

avšak pri sektoch zodpovedajú nákupy 

v decembri až za 30% celoročného objemu 

nákupov, zatiaľ čo pri víne je to 15%.

Sekty a šumivé vína nakupujú 

podľa Nielsen obyvatelia 

Slovenska najmä v decembri, 

ktorý predstavuje viac ako 

štvrtinu ich celoročných predajov. 

Perlivé vína nemajú takú 

markantnú sezónnosť. Nakupujú 

sa viac počas letných mesiacov, 

sviatkov a tiež v závere roka. GfK 

uvádza, že Celkový ročný objem 

nákupov sektov je na úrovni 

šiestich fliaš s objemom 0,75 litra 

na domácnosť.

ZÁVER ROKA JE PRE SEKTY 
A ŠUMIVÉ VÍNA KĽÚČOVÝ
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V poslednom roku sa na Slovensku 

nakúpilo takmer 24 miliónov litrov 

tichého vína v hodnote približne 

85 miliónov eur. Údaje vyplývajú 

zo sledovania spoločnosti Nielsen 

v období od novembra 2018 do 

októbra 2019 na maloobchodnom trhu 

obchodov s potravinami a zmiešaným 

tovarom, bez Metra, organizovaných 

do reťazcov, aliancií, družstiev a pod. 

Pokles predaného množstva aj naďalej 

pretrváva, avšak došlo k spomaleniu 

tempa na – 3 %. Naproti tomu minuli 

obyvatelia Slovenska na tiché vína o 1 

% viac ako rok predtým. Dôvodom 

je navýšenie priemernej ceny na 3,5 

eura za liter (+ 4 %), čo reflektuje aj 

vyšší záujem o prémiovejšie a drahšie 

značky. V rámci preferencií naďalej 

platí, že favoritom je biele víno, ktoré 

tvorí viac ako polovicu z predaja 

tichých vín. Podľa GfK (údaje za 

november 2018 až október 2019) 

typická domácnosť nakupuje víno 

14× ročne, pričom najčastejšie (8× 

ročne) ho nakupuje v supermarketoch. 

Najväčší objem vína ročne nakupujú 

staršie menšie domácnosti – je to 

26 litrov. Viac ako tretina celkových 

výdavkov domácností na kúpu vína 

smerovala v minulom roku na nákup 

produktov v akciovej cene.Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2019, Pozn.: Sekty, šumivé vína, 

šampanské pilo za posledných 12 mesiacov 37,9 % opýtaných

KOĽKO FLIAŠ SEKTOV, ŠUMI-
VÝCH VÍN, ŠAMPANSKÉHO STE 
VY OSOBNE VYPILI V POSLED-
NÝCH 12 MESIACOCH?

  Mimo domov  Doma 

žiadnu 21,6 10,1

menej ako 1 fľašu 9,8 17,3

1 fľašu 3,2 5,6

2 fľaše 1,2 2,8

3 fľaše 1,1 1,0

4 fľaše 0,5 0,3

5 - 9 fl iaš 0,2 0,3

10 fl iaš a viac 0,1 0,3

neuvedené 0,2 0,2
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Všeobecne sú pod nositeľnou elektronikou chápané prístroje, ktoré je nejakým 

spôsobom zavesené, pripútané k telu alebo odevu, či obuvi používateľa. 

Darí sa tak rôznym smart hodinkám, prehrávačom hudby, slúchadlám 

a záznamovým zariadeniam, ktoré možno používať aj pri športovom výkone. 

Spotrebitelia sú ochotní investovať aj do drahších produktov.

MALÉ DOMÁCE SPOTREBIČE 
RASTÚ DVOJCIFERNE

Výsledky prieskumu GfK TEMAX pre Slovensko 

za 2. štvrťrok 2019 ukazujú, že trh technického 

spotrebného tovaru rástol v prvom kvartáli o 8 

% oproti rovnakému obdobiu minulého roka. 

Na medziročnom raste sa podieľali najmä 

sektor malých domácich spotrebičov a už 

tradične sektor telekomunikácií. K sektoru 

foto, ktorý medziročne stráca dlhodobo, sa 

s poklesom pridal aj sektor informačných 

technológií. Spotrebná elektronika zaznamenala 

silný medziročný rast predajov v kategórii 

reproduktorov pre domáce použitie, vrátane 

soundbarov. Klesá však dopyt po tradičných 

audio systémoch a systémoch domáceho kina.

Aj napriek miernemu spomaleniu v druhom 

kvartáli trh veľkých domácich spotrebičov naďalej 

rastie naprieč produktovými skupinami. Nárast 

takmer o štvrtinu vykazuje kategória sušičiek, 

obratovo významné chladničky získavajú 10 %. 

Zaujímavé, i keď nie prekvapujúce je, že e-shopy 

v druhom kvartáli ako predajný kanál veľkých 

domácich spotrebičov poklesli.

Dvojciferný hodnotový rast eviduje GfK v sektoru 

malých domácich spotrebičov. Najväčšiu 

dynamiku trhu majú kávovary, fritézy, ústna 

hygiena, holiace strojčeky, vysávače, elektrické 

hrnce/panvice a úprava vzduchu. U väčšiny 

kategórií rastie priemerná cena, spotrebitelia 

sú ochotní investovať do drahších produktov. 

V rámci informačných technológii rastú predaje 

stolných aj prenosných počítačov. Dvojciferný 

rast vykazuje segment herných a ultratenkých 

notebookov, medziročne prepadli tablety. 

Telekomunikácie (Založené na dátach za „Open 

market“) ukazujú rast podielu smartfónov 

s kapacitou úložiska 128GB a viac a zároveň 

klesajúca váhu single SIM smartfónov.

TRENDY, KTORÉ UKÁZAL BLACK 
FRIDAY

Obchodníkov vždy zaujímajú trendy a tzv. „hity 

Vianoc“. Tohtoročná marketingová aktivita Black 

Friday podľa porovnávača tovarov Heureka 

ukázala, že návštevnosť e-shopov počas 

samotného piatku 29. 11. bola úplne najvyššia. 

„Záujem o nákupy prejavilo o 25 % zákazníkov 

viac ako vlani,“ referuje Brand manager Heureky, 

Marek Dobrý. Obrovským hitom on-line 

predajov tohto roku sú totiž adventné kalendáre 

v rôznych neštandardných prevedeniach pre 

dospelých. V obľube sú napríklad kalendáre 

s degustačnou selekciou rumov, kozmetikou, 

zdravými maškrtami či eroticky ladené kalendáre. 

Ale vráťme sa k elektronike: nakupovali sa 

televízory, mobily, herné konzoly či inteligentné 

hodinky. Top žiadaným produktom bola herná 

konzola Sony PlayStation. „Minulý rok bol 

najväčší záujem o kuchynské spotrebiče, herné 

konzoly, mobilné telefóny a televízory. Tento 

rok sa medzi najobľúbenejšie produkty zapíšu 

tiež elektrokolobežky či nositeľná elektronika,“ 

tvrdí Boudová. Mimochodom globálne agentúry 

predpokladajú, že do roku 2020 bude mať 

celosvetový trh s nositeľnými zariadeniami 

hodnotu 30 miliárd eur.

Za zmienku stojí nositeľná elektronika ešte 

v jednej súvislosti. V roku 2019 sa v Holandsku 

uskutočnila celá tretina (33 %) všetkých platieb 

pomocou nositeľných zariadení. S odstupom za 

Holandskom je Veľká Británia (18 %), Švajčiarsko 

(8 %) a Rusko (7 %). ČR sa umiestnila na 

siedmom mieste. Tieto údaje zahŕňajú používanie 

aktívnych nositeľných zariadení (vybavených 

batériou), ale aj pasívnych (bez vlastnej batérie), 

ako sú náramky, prstene alebo klasické 

náramkové hodinky vybavené touto funkciou.

ČO SI ĽUDIA PLÁNUJÚ KÚPIŤ?

Podľa prieskumu MEDIAN SK** o vybavení 

domácností spotrebnou elektronikou, najviac 

respondentov odpovedalo, že majú chladnička 

s mrazničkou (90,5 %), elektrickú (rýchlovarnú) 

kanvicu (88,5 %), mikrovlnnú rúru (87,6 %), 

žehličku (85,5 %), vysávač (okrem robotického) 

(79,1 %), práčku bez sušičy (75,1 %), mixér (74,0 

%) a hriankovač (51,6 %).

Medzi spotrebičmi, ktoré si kúpili do domácnosti 

za ostatných 12 mesiacov najčastejšie uvádzali: 

práčka bez sušičky (3,6 %), chladnička 

s mrazničkou (3,3 %), elektrická (rýchlovarná) 

kanvica (2,6 %), umývačka riadu (2,2 %), 

mikrovlnná rúra (1,8 %), vysávač (okrem 

robotického) (1,8 %), mraznička (1,8 %), 

elektrická rúra (1,7 %). Iné odpovede boli pri 

otázke na to, o kúpe akého spotrebiča do 

domácnosti respondenti uvažujú. Odpovede 

zoradené zostupne sú: sušička bielizne (4,2 %), 

umývačka riadu (3,7 %), práčka so sušičkou 

(3,2 %), práčka bez sušičky (2,1 %), indukčná 

varná doska (1,4 %), kávovar pre zrnkovú kávu 

s mlynčekom (automatický / espresso) (1,3 %), 

mraznička (1,2 %), klimatizácia (1,2 %), prístroj 

na výrobu sýtených nápojov (napr. Soda Stream) 

(1,2 %), robotický vysávač (1,2 %).

Čo sa týka kúpy do osobného vlastníctva 

za posledných 12 mesiacov, najčastejšou 

odpoveďou bol bicykel (1,1 %), hodinky (0,7 %), 

fotoaparát digitálny zrkadlovka (0,5 %), MP3 

prehrávač (samostatný) / digitálny prehrávač 

hudby (0,4 %), fotoaparát klasický (0,4 %) 

a fotoaparát digitálny kompaktný (0,3 %). 

Plánovaná kúpa do osobného vlastníctva je 

mierne odlišný rebríček odpovedí: bicykel (1,1 

%), fotoaparát digitálny zrkadlovka (0,7 %), MP4 

prehrávač (samostatný) / digitálny prehrávač 

hudby a videa (0,6 %), videokamera digitálna 

(osobné vlastníctvo) (0,5 %), fotoaparát digitálny 

iný (0,5 %), fotoaparát digitálny kompaktný 

(0,5 %).

* GfK TEMAX® sleduje predaje technického tovaru vo 

41 krajinách. Výsledky sú založené na maloobchodnom 

paneli GfK, do ktorého je zapojených približne pol milióna 

maloobchodných predajní po celom svete.

** MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2019

TRENDOM JE NOSITEĽNÁ 
ELEKTRONIKA



43

PRODUCT



44

PRODUCT
R

ed
, Z

dr
oj

: G
fK

, M
ED

IA
N

 S
K

, N
ie

ls
en

Na Slovensku sa najviac predávajú menšie balenia vôní do 30 ml, pričom až 31 

% predajov sa uskutočnení v promócii. Balenia nad 100 ml sa predávajú len 

sporadicky. Možno povedať, že vône zákazníci radi striedajú a skúšajú nové. 

Vône patria aj k obľúbeným vianočným darčekom. Tržby za ne v decembri viac 

ako päťnásobne prevyšujú mesačný priemer. 

ZA VÔNE MINIEME 
11,7 MILIÓNA EUR 
ROČNE

Menej predávanou 

drogistickou kategóriou 

než dekoratívna kozmetika 

sú na slovenskom 

maloobchodnom trhu 

vône. Za dámske, pánske 

a unisex vône minuli 

zákazníci na Slovensku 

za sledované obdobie 

(november 2018 - október 

2019) celkovo 11,7 mil. 

eur. Oproti minulému 

roku tržby vzrástli o 2 %.“ 

Vône s označením pre ženy alebo unisex tvorili 

58 % celkových tržieb, zvyšných 42 % tržieb 

prislúcha vôňam pre mužov. Ani u vôní nie je 

prekvapením, že väčšina tržieb za túto kategóriu 

bola uskutočnená v drogériách, konkrétne ide 

o 90 % z celkových tržieb za vône,“ komentuje 

údaje Kristýna Garreisová, konzultant v Retailer 

Service, Nielsen

V poslednom mesiaci roka sa pravidelne darí aj 

vôňam. V decembri 2017 sa ich predalo spolu 

za 3,7 mil. eur, avšak o rok neskôr to bolo o 3,8 

% menej. Zákazníci v decembri 2018 nakúpili 

vône v celkovej hodnote 3,5 mil. eur. Aj napriek 

medziročnému poklesu boli tržby v decembri 

minulého roka výrazne vyššie ako priemerné 

mesačné tržby počas zvyšku roka, konkrétne 

o 373 %. Priemerná mesačná útrata za vône je 

0,7 mil. eur.

Vôňa delíme podľa objemu ich balenia, 

a to do piatich segmentov (viz. graf). Podľa 

tejto charakteristiky možno pozorovať, že 

najpredávanejšie veľkostí vôní na slovenskom 

organizovanom trhu sú tie najmenšie, teda 

vône s objemom do 30 ml, ktorých tržby 

tvoria takmer polovicu celkového predaja za 

vône. Naopak produkty presahujúce objem 

100 ml sa nepredávajú takmer vôbec. Predaj 

jednotlivých veľkostí vôní sa líši pri pohľade na 

jednotlivé predajné kanály. V hypermarketoch 

a supermarketoch sa najviac predávajú 

vône s objemom 76 ml - 100 ml. Vône 

s týmto objemom tvoria v hypermarketoch 

a supermarketoch 67 % tržieb. Naopak 

v drogériách sa najviac predáva práve už 

spomínaná najmenšia veľkosť. Jej predaje tvoria 

48 % všetkých tržieb za vône v drogériách.

Oproti dekoratívnej kozmetike sa vône viac 

predávajú v promóciách. Dohromady 31 % 

predajov vôní bolo uskutočnených v promócii. 

V tejto kategórii sa naopak takmer nevyskytujú 

privátne značky, a tak sú ich predaje vzhľadom 

k celkovým tržbám kategórie vôní zanedbateľné.

PARFUMY, TOALETNÉ 
A KOLÍNSKE VODY V NÁKUPOCH 
DOMÁCNOSTÍ

„Parfumy, toaletné a kolínske vody a si 

zákazníci kupujú v priemere 3× do roka. Až 

60 % z kupujúcich vôní využilo zvýhodnený 

nákup, akciové nákupy tvoria 55 % z výdavkov. 

Najviac kupujúci na vône míňajú v poslednom 

kvartály roka. Na parfumy nadpriemerne 

míňajú domácnosti žijúce v našich najväčších 

mestách, ale tiež tie z menších sídel s 1000-

5000 obyvateľmi,“ uvádza Veronika Némethová, 

Senior Consultant, Consumer Panels & Services. 

Údaje sú za obdobie od novembra 2018 do 

októbra 2019.

VÔNE RADI MENÍME

Zdroj: Nielsen. Dáta Vyjadrujú predaje na SK organizovanom trhu vrátane 

drogérií (maloobchodný trh obchodov s potravinami a zmiešaným 

tovarom, bez Metra, organizovaných do reťazcov, aliancií a družstiev). 

Obdobie: 11/2018 - 10/2019.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2019, Pozn.: Dekoratívnu 

kozmetiku na oči použilo za posledných 12 mesiacov 26,6 % 

respondentov.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2019, Pozn.: Dekoratívnu 

kozmetiku na tvár použilo za posledných 12 mesiacov 19,7 % 

respondentov.

PODIEL PREDAJA VÔNÍ V SR 
PODĽA OBJEMU BALENIA (%)

AKÉ DRUHY DEKORATÍVNEJ 
KOZMETIKY NA OČI POUŽÍVATE 
NAJČASTEJŠIE? (%) 

AKÉ DRUHY DEKORATÍVNEJ 
KOZMETIKY NA TVÁR 
POUŽÍVATE NAJČASTEJŠIE? (%) 

Menej ako 30 ml 45

31-50 ml 29

51 – 75 ml 4

76 – 100 ml 22

Nad 100 ml 0

očné tiene 13,2

riasenky 19,1

iné 1,6

farby na líca 6,3

make up 13,9

púdre 5,5

iné 0,8DEKORATÍVNA KOZMETIKA

Za dekoratívnu kozmetiku minuli podľa 

Nielsen slovenskí zákazníci v období od 

novembra 2018 do októbra 2019 celkovo 

46 mil. eur, teda o 6,3% viac ako pred 

rokom. V drogériách (101 drogérie, dm 

drogerie a Teta drogéria) sa predala 

prevažná väčšina dekoratívnej kozmetiky, 

konkrétne je to 94 % z celkových tržieb. 

Oproti sledovanému obdobiu pred rokom 

vzrástli tržby dekoratívnej kozmetiky 

v drogériách o 8,5 %. Dekoratívna 

kozmetika pravidelne zaznamenáva najvyšší 

nárast tržieb oproti zvyšku roka v decembri, 

teda v predvianočnom období.



45

PUBLICATIONS

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

Marenčin PT, spol. s r.o., Jelenia 6, 811 05 Bratislava 1, Tel: + 421 905 210 644. www.marencin.sk

Vydavateľstvo Absynt s.r.o. 
Moyzesova 925/53, 010 01 Žilina, Tel.: +421 917 989 310, www.absynt.sk

John Carreyrou

ZLÁ KREV

Ako mohla devätnásťročná dievčina poblázniť 

skúsených investorov zo Sillicon Valley? 

Vďaka čomu dokázala vodiť za nos najväčšie 

americké médiá, oslavujúci ju ako „Steva 

Jobsa v sukniach?“ Prečo nikto toľko rokov 

nespoznal, že zázračný technologický startup 

s hodnotou 9i miliárd dolárov je v skutočnosti 

podvod? Verte, že tento strhujúci „biznisový 

thriler“ o spoločnosti Theranos, ktorý je oknom do paradoxného sveta 

Sillicon Valley aj temnou sondou do psychológie tých, ktorí sú ochotní 

obetovať podnikateľskému úspechu úplne všetko, neodložíte, kým ho 

nedočítate do konca.

Cena: 18,75 eur

Anton Baláž

VYDRICA - HISTORICKÁ – 
HRIEŠNA

Z archívov, dobovej literatúry, spomienok 

umelcov i dám najstaršieho remesla oživuje 

autor bratislavskú Vydricu, pôvodne štvrť 

dunajských rybárov, lodníkov a remeselníkov, 

v ktorej sa už v 18. storočí usadili prostitútky. 

Autor dokumentárne verne zaznamenáva 

likvidáciu prostitúcie v Bratislave po roku 

1948. Po nej nasledovala aj likvidácia Vydrice ako súčasti 

bratislavského Podhradia. Aj keď Vydrica patrí nenávratne 

minulosti, genius loci tohto miesta zostáva stále živou súčasťou 

dejín Bratislavy. 

Cena: 12,90 eur

Svetozár Olovrant

JURAJ JÁNOŠÍK® 
PROTI DRAČIEMU RÁDU

Jozef Karika o knihe napísal: „Ako rana 

valaškou medzi oči. Až hriešna hravosť 

textu. Krásny, vymaznaný jazyk, ktorý 

však pri akcii odsýpa rýchlejšie než 

tekutý piesok. Humor viacerých váhových 

kategórií a jemné, no vytrvalé brnkanie 

na struny národných stereotypov. Spojenie 

jánošíkovských mýtov, mystiky, grotesky a steampunku, 

ktoré sa vám vypáli do pamäti.“ Akčný príbeh z alternatívnych 

slovenských dejín je prvou časťou knižnej ságy tajomného 

autora. Spisovateľovu pravú totožnosť poznajú iba najbližší 

priatelia. 

Cena: 11,90 eur

Andrej Bán

TROCHU OHEŇ, TROCHU 
VODA - PRÍBEHY BALKÁNU

Na Balkánskom polostrove nie je zaujímavé 

len naše povestné „slovenské more“. Je 

to komplikovaný mnohosten, ktorého 

národnostné vrenie dlho držalo pod 

pokrievkou len zvláštne čaro maršala 

Josipa Broza Tita. Jeho smrť v roku 1981 

znamenala začiatok konca jedného veľkého 

impéria. Ako je ale možné, že rôzne národy tak dlho nažívali 

spolu v jednej krajine a svoje dávne vzťahy napokon utopili krvi? 

Reportér A. Bán sa nepridáva sa k žiadnej z bojujúcich strán – 

v centre jeho záujmu vždy stoja obyčajní ľudia, ľudia trpiaci, ľudia 

manipulovateľní, ľudia, ktorým bolo ublížené.

Cena: 12,99 eur

Michelle Losekoot, Eliška Vyhnánková

JAK NA SÍTĚ

Zaujmi - Načúvaj - Rozprávaj - Vyhodnocuj. 

Štyri princípy, ktoré musí ovládnuť každý, 

kto chce byť na sociálnych sieťach úspešný. 

Aplikácie, trendy aj užívatelia sietí sa môžu 

meniť, ale princípy zostávajú. Na sociálnych 

sieťach dnes trávi svoj čas viac ako polovica 

sveta - možno tieto rastúce čísla využiť vo 

svoj prospech? Táto kniha vás presvedčí, že 

áno. Naučí vás predávať tým, ktorí neprišli nakupovať, a písať 

pre ľudí, ktorí nechcú čítať. Pochopíte, ako dať sieťam poriadok, 

ovládnete ich stratégie, budete vedieť zmerať, či kampaň 

funguje. 

Cena: 18,75 eur

Roman Holec

HLINKA - OTEC 
NÁRODA?

Kniha o životnom príbehu Andreja Hlinku, o jeho 

postojoch, ambíciách, úspechoch i prehrách. Ide 

o kontroverznú osobnosť, ktorá tak počas svojho 

života, ako aj desaťročia po ňom rozdeľovala 

spoločnosť i historikov. To v plnej miere platí 

až dteraz. Možno v ňom vidieť Otca národa 

i jedného z najhorúcejších kandidátov na titul 

Najväčší Slovák. Rovnako však v ňom možno vidieť človeka, ktorý si 

pestoval svoj kult a autoritárskymi postojmi dláždil cestu k režimu, 

ktorý sa – už po jeho smrti – vďaka priaznivému kontextu presadil na 

Slovensku.

Cena: 14,90 eur
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Premedia Group s.r.o. 
Topoľčianska 3214/25, 851 05 Bratislava, Tel. +421 948 866 627, www.premedia.sk

Eastone Group, a.s.
Bulharská 70, 821 04 Bratislava, Tel: +421 2 436 38 762, www.eastonebooks.com 

Edward Glaeser

TRIUMF MESTA

Jeden z najvýznamnejších ekonómov mesta 

prichádza s prelomovou knihou, ktorá mení 

naše nazeranie na mestá. Glaeser tvrdí, že 

práve veľkomestá sú najzdravšie, najzelenšie 

a najbohatšie v ekonomickom aj kultúrnom 

zmysle. Vydáva sa do histórie a cestuje po 

celom svete, pričom opisuje, ako veľkomestá 

fungujú a ako ľudstvo vďaka nim napreduje. 

Glaeser je odvážny reportér a šikovný analytik, ktorý presvedčivo 

a naliehavo vysvetľuje, prečo sú mestá výnimočné a dôležité. 

Výsledkom jeho výskumu je množstvo dôkazov o tom, že práve 

veľkomestá sú tým najlepším vynálezom v histórii ľudstva 

a zároveň aj našou najväčšou nádejou do budúcnosti.

Cena: 15,95 eur

Tom Phillips

ĽUDSTVO - STRUČNÉ DEJINY 
TOHO, AKO SME VŠETKO 
POS*ALI

Ak budete mať nabudúce pocit, že ste niečo 

naozaj pokašľali, táto kniha vám pripomenie, 

že to mohlo byť oveľa, oveľa horšie. Za 70000 

rokov čo ľudstvo chodí po Zemi, sme prešli 

dlhú cestu. Veď si len vezmite, čo všetko sme 

dokázali v umení, vede, kultúre, obchode… naozaj sme pánmi 

tvorstva. No nie vždy išlo všetko hladko a niekedy sa nám to 

dokonca podarilo poriadne pos*ať. Táto veselá a sarkastická kniha 

sa zaoberá parádnymi kiksmi ľudstva, ktoré sme v našich dejinách 

zaznamenali. Ukazuje, že aj tá najmenšia chybička môže úplne 

zmeniť smer, akým sa nakoniec vyberie civilizácia.

Cena: 11,99 eur

GRADA Slovakia s.r.o., Moskovská 29, 811 08 Bratislava, Tel. +421 02 556 451 59, www.grada.sk

NAKLADATELSTVÍ DOKOŘÁN, S.R.O. + ARGO, Holečkova 9, 150 00 Praha 5, Česká republika, Tel. +420-257 320 803, www.dokoran.cz 

Markéta Svobodová, Jiří Kuděla, Miroslav Zelinský

FENOMÉN BAUHAUS

Traja renomovaní českí autori sa v knihe 

vyrovnávajú s fenoménom tejto nemeckej 

modernej umeleckej a priemyselnej školy 

každý po svojom a z rôznych perspektív. 

Populárnejšou formou sa snažia priblížiť 

verejnosti, študentom a pedagógom 

jej príbeh, a to nielen prostredníctvom 

hlavných protagonistov Bauhausu, ale aj prostredníctvom 

prostredia českej medzivojnovej avantgardy, ktorá s touto 

školou udržiavala intenzívny kontakt. Text sprevádzajú dobové 

fotografie, reprodukcie aj ilustrácia od architekta Davida Vávru.

Cena: 18,43 eur

Robert M. Sapolsky

CHOVÁNÍ - BIOLOGIE ČLOVĚKA 
V DOBRÉM I VE ZLÉM

Prečo sa správame tak, ako sa správame? 

Americký biológ Robert Sapolsky vo svojej 

monumentálnej knihe predstavuje pôvod nášho 

správania od prvých sekúnd, v ktorých hrá hlavnú 

úlohu aktivita rôznych oblastí mozgu, cez hodiny 

až dni, kedy sú kľúčové hormóny, až k tisícom 

a miliónom rokov, počas ktorých naše správanie formovala evolúcia. 

Autor sa však neobmedzuje len na holý biologický popis a dokazuje, že 

na naše správanie pôsobí veľa faktorov, o ktorých často nemáme ani 

tušenie a prostredníctvom ktorých je možné našej zdanlivú racionalitou 

ľahko manipulovať, čo má často tragické následky.

Cena: 42,25 eur

Cohen Alan

BYZNYS MÁ DUŠI - JAK ÚSPĚŠNĚ 
OBCHODOVAT A NEZAPRODAT 
PŘITOM DUŠI

Všetci chceme mať úspech a prosperovať, 

ale pritom tomu neobetovať vlastnú dušu 

a duchovnú cestu. Je to vôbec možné? Kouč 

a učiteľ A. Cohen vysvetľuje, že áno. Pri práci 

a podnikaní totiž nebojujeme s okolnosťami, 

konkurenciou a zdrojmi, ale s vlastnými 

podvedomými predstavami. Cohen identifi koval 3 skupiny ľudí, 

zápasiacich s otázkami peňazí, prosperity a duchovného života. 

V knihe ukazuje cestu, ako je možné dosiahnuť kariérny úspech, 

a pritom sa venovať záľubám a naplneniu svojho poslania.

Cena: 13,81 eur

Alex Ross

ZBÝVÁ JEN HLUK - NASLOUCHÁNÍ 
DVACÁTÉMU STOLETÍ

Ako vlastne rozumieť názvu tejto knihy, ktorá 

mapuje osudy hudby v 20. storočí? Má to 

snáď byť povzdych nad nezrozumiteľnosťou 

a chaotickosťou, ktorú v súdobej hudbe asi počuje 

hocikto? Ross zvolil pozoruhodnú perspektívu - 

premeny hudobného myslenia a dobového vkusu 

sleduje spoločne s dianím v politike a v spoločnosti. Ukazuje, ako 

vážna hudba nachádza nové cesty v experimentoch, ale súčasne 

stráca publikum, ako sa stáva nástrojom politického boja aj ako sa 

sťahuje do pracovní osamelých géniov. Autor na webovej stránke 

uložil ukážky zo skladieb, o ktorých píše, a knihu doplnil o zoznam 

odporúčaných nahrávok.

Cena: 32,81 eur



MÁME DÔVOD 
NA ÚSMEV

Aj za rok 2019 je naša 
značka K-Classic klasicky 
najdôveryhodnejšia.




