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Udržateľnosť. Chápať sa dá rôzne a nemusí sa týkať len prírody, 

ale aj ekosystému podnikania. Samotnej podstaty a fi lozofi e 

biznisu. Dnes môžu byť aj desiatky rokov úspešné spoločnosti 

nahradené mladou konkurenciou, ktorá sa v danom ekosystéme 

správa inak a udržateľne. A s klientami hrá otvorenú hru 

s nenulovým súčtom. Konkrétne usiluje o win-win situáciu, 

kedy je zákazník spokojný a fi rma vytvorila adekvátny zisk. 

Iba podnikanie s wdlhodobým prospechom pre všetkých 

zúčastnených je udržateľné. Niekedy stačia aj malé, na prvý 

pohľad nepostrehnuteľné kroky. Príkladom nech nám je príroda, 

ekosystém Zeme samotný, ktorý by si poradil aj keby celé 

ľudstvo odrazu zmizlo. Provokatívnu myšlienku rozviedol Alan 

Weisman a jeho ideu pretavilo BBC do dokumentárneho seriálu 

Life After People.

Ing. Juraj Púchlo
šéfredaktor IN STORE Slovakia

Tip šéfredaktora
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Elektrické zubné kefky generujú tržby 2,1 milióna eur 40
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OBCHODNÍKOM ROKA V ČR JE IKEA, 
SLOVENSKÉHO SPOZNÁME 4. MARCA

KOZMETIKE SA STABILNE DARÍ 
V KAMENNÝCH PREDAJNIACH

BUSINESS COFFEE - PÄŤ TRENDOV 
Z VEĽTRHU CES 2020

OBSAH ČÍSLA

11.

20.

24.

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 Bose zatvára všetky svoje 

maloobchodné predajne v Severnej 

Amerike, Európe, Japonsku a Austrálii. 

Prepustí stovky zamestnancov.

Kofola Česko-Slovensko kúpila 100% 

podiel vo fi rme F. H. Prager, českom 

výrobcovi ciderov. TREND dodáva, že 

akvizíciou startupu vstupuje Kofola do 

novej kategórie nápojov.

Portál e15 uvádza, že Skupina DRFG 

Davida Rusnáka pokračuje v expanzii 

na olomouckom realitnom trhu. Jej 

fond nehnuteľností Czech Real Estate 

Investment Fund kúpil ďalšie obchodné 

centrum v hanáckej metropole. Po 

investíciu do obchodného centra 

Olomouc City získal od tuzemskej 

spoločnosti Star Capital Investments 

obchodné centrum Haná Olomouc.

Na spolupráci sa dohodol český pivovar 

Budějovický Budvar a škótsky BrewDog. 

Portál opive.sk ďalej píše, že Budvar bude 

distribuovať pivo značky BrewDog na český 

aj slovenský trh do on-trade aj off-trade.

Spoločnosť Terno Real Estate už otvorila 

20 predajní po bývalej sieti potravín 

Kačka. Spolu získala takmer 40 predajní 

Kačka a otvárať ich bude postupne. 

Terno RE prevádzkuje viac ako 100 

predajní Terno a Moja Samoška a 20 

predajní Kraj.

Rohlik.cz vstúpil na maďarský trh. E-shop 

s názvom Kifl i.hu spustili 18. decembra 

a doručovať má čerstvé potraviny bude 

obyvateľom Budapešti a priľahlého okolia 

do troch hodín. V Budapešti potraviny 

rozvážajú aj Tesco, Spar a Auchan.

Oszkár Világi a Ján Sabol, ktorí 

spoluvlastnia veľkú farmársku skupinu 

Exata Group, budú spolupracovať 

s dánskymi farmármi. Denník N 

ďalej informuje, že O. Világi vlastní 

aj Istermeat, mliekareň Euromilk 

a vinárstvo. Pod značkou Kukkonia 

tiež dodáva sieťam lokálne produkty zo 

Žitného ostrova.

Aldi vo Švajčiarsku ponúka kávu 

z kávomatu pri vchode do obchodov. 

Podobný koncept "so sebou" majú aj 

konkurenti Biedronka či Lidl.

FLASH NEWS
VĎAKA ZELENEJ ELEKTRINE
OD ZSE MÔŽU BYŤ DOMÁCNOSTI
NA SLOVENSKU EŠTE ZELENŠIE

Od februára majú domácnosti na Slovensku možnosť 

odoberať zelenú elektrinu vyrobenú z obnoviteľných 

zdrojov. Zákazník len uzavrie so ZSE Energia zmluvu 

o poskytovaní tejto služby. Od spoločnosti zákazník 

získa tzv. zelený certifi kát, ktorý mu garantuje, že 

elektrina dodávaná do jeho domácnosti, je 100 % 

krytá elektrinou z obnoviteľných zdrojov. Záruky 

pôvodu nakupuje ZSE aj pre nabíjacie stanice, čo 

znamená, že všetky elektromobily, ktoré využívajú 

nabíjacie stanice ZSE Drive, využívajú len zelenú 

elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov.

Zdroj: ZSE

ĽADOVÉ ČAJE NESTEA MAJÚ 
NOVÉHO DISTRIBÚTORA

Spoločnosť Maspex a spoločnosť Nestlé 

Waters spojili svoje sily a oznámili podpis 

exkluzívneho partnerstva pre distribúciu značky 

ľadových čajov NESTEA v Slovenskej a ČR. 

Nové partnerstvo vstúpilo do platnosti od 1. 1. 

2020. Spoločnosť Maspex, ktorá má vo svojom 

portfóliu značky ako Relax, Kubík, River či 

Tiger, sa partnerstvom s NESTEA dostáva do 

segmentu ľadových čajov, kde doteraz chýbala. 

Spotrebitelia budú mať na výber z dvoch 

známych a dvoch nových príchutí - zelený 

ZNIŽUJTE NÁKLADY 
A PODNIKAJTE EFEKTÍVNE 
S PALIVOVOU KARTOU SHELL

Palivové karty Shell sú komfortným riešením 

a efektívnym prostriedkom kontroly nákladov 

na tankovanie fi remných vozidiel. Široká sieť 

čerpacích staníc v rámci Slovenka, 21 000 

akceptačných miest v zahraničí, profesionálny 

zákaznícky servis a široká ponuka služieb, 

pomáha udržiavať aj vaše podnikanie v pohybe. 

K výhodám ponuky spoločnosti Up Slovensko 

a palivovej karty Shell patrí hlavne úplné 

odstránenie administratívy, výrazná úspora 

nákladov, či prehľadný a jednoduchý manažment 

tankovania. Výhodou používania palivovej karty 

je aj Shell Clubsmart, ktorý umožňuje vodičom 

zbierať body za každé tankovanie, nákup 

v predajni, či umytie auta. Takto nazbierané body 

môžu následne využiť na atraktívne odmeny, ako 

aj zľavy. 

Zdroj: Up-slovensko.sk 

ľadový čaj s príchuťou mixu citrusov a zelený 

ľadový čaj s príchuťou jahody & aloe vera. 

Zdroj: Maspex.sk

MARTINER UŽ AJ V PLECHOVKE 
A S NOVÝ ELEGANTNÝM 
DIZAJNOM 

Tradičné, elegantné, výnimočné 

svojou horkosťou - pivo Martiner 

12% je od februára po prvý raz 

dostupné aj v praktickej plechovke 

inšpirovanej prvkami typickými 

pre túto značku. Na plechovke je  

napríklad postava sv. Martina z mestského erbu 

a panoráma Martinských holí. Martiner 12% 

sa vyznačuje zlatistou farbou 

s krémovou penou, pričom zaujme 

vyššou horkosťou. Dostupné je 

vo vybraných obchodch za MOC 

0,89 eur. 

Zdroj: Heinneken.sk
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TREND Reality píše, že OC Central 

v Bratislave je opäť na predaj. Za 175 

miliónov eur ho získala v roku 2015 

investičná fi rma Allianz Real Estate. 

Predajcom bola vtedy skupina Immocap.

Projekt Stanica Nivy od HB Reavis potvrdil, že 

v ňom budú Lidl a Yeme. Zmluvu podpísala po 

španielskej ZARA aj skupina LPP Slovakia.

Podľa portálu Aktuálné.cz Kaufl and 

v Čechách uviedol zákaznícke (lojalitné) 

karty. Kaufl and Card bude mať podobu 

plastovej kartičky aj aplikácie. Sľubuje 

zľavové akcie a súťaže o ceny. ČR je po 

Rumunsku druhou krajinou, kde reťazec 

prevádzkuje túto kartu.

Konkurzom roka 2019 je jednoznačne bankrot 

Kačky (CBA Slovakia). Píše o tom Denník N. 

Krach takmer 250 predajní mal najväčší dopad 

na slovenskú ekonomiku, hlavne v malých 

sídlach. Uškodil aj mnohým dodávateľom, 

ktorým medziročne poklesli tržby z retailu.

TREND Reality uvádza, že bratislavské 

obchodné centrum Central je na predaj. 

Súčasný majiteľ - investičná fi rma Allianz 

Real Estate – ho kúpila ešte v roku 2015 za 

175 miliónov eur od skupiny Immocap.

McDonald’s Slovensko otvoril svoju 33. 

reštauráciu. Ide o prvú diaľničnú reštauráciu 

tejto siete rýchleho občerstvenia u nás. 

Stratégie uvádzajú, že reštaurácia sa nachádza 

na rýchlostnej ceste R1 v smere z Nitry na 

Banskú Bystricu.

Na veľtrhu Grüne Woche v Berlíne sa 

prezentovali: držiteľ ocenenia Európska 

pivná hviezda - Banskobystrický pivovar 

Urpiner, držiteľ striebornej medaile Craft 

distillery competition California pre Gin 

- ZIZAK.sk, jediný slovenský výrobca 

priemyselnej zmrzliny SWEETY ICE, 

bánovecká mliekareň Milsy, prešovský 

výrobca mrazených pekárskych výrobkov 

FROST, výrobca bio a raw produktov 

Happylife z Ivanky pri Dunaji a slovenský 

producent medu a medových produktov 

CERA MEL - Medový obchod.

V bratislavskom Lamači otvorili showroom 

DS Store v rámci predajcu Final-CD. TREND 

píše, že DS Store plánuje predaj viac ako 100 

kusov DS tento rok. DS je súčasťou koncernu 

Peugeot-Citroën a tvorí jeho prémiovú časť.

FLASH NEWS
JANUÁROVÉ NOVINKY DM 
DROGERIE MARKT

Do portfólia kozmetiky pribudli: 183 DAYS by 

trend IT UP rozjasňovač (19 g, 5,49 eur), 183 

DAYS by trend IT UP make-up (50 ml, 3,99 eur), 

183 DAYS by trend IT UP maskara (6 ml, 2,99 

eur), 183 DAYS by trend IT UP očené tiene (3,5 

g, 3,49 eur), Balea koncentrát s vitamínom C 

(7 ks, 1,39 eur), Balea Bloomy Dreams suchý 

šampón na vlasy (100 ml, 1,29 eur), Denkmit 

čistiaci prostriedok na kúpeľne (500 ml, 0,79 

eur), Denkmit Lovely Moments prostriedok na 

umývanie riadu (500 ml, 0,99 eur) a Denkmit 

univerzálne vlhčené utierky (50 ks, 1,39 eur), 

Balea ošetrujúci krém (30 ml, 0,99 eur).

Zdroj: Mojadm.sk

AVON VERÍ V SILU 
INŠPIRATÍVNYCH PRÍBEHOV ŽIEN

Pre AVON je zdieľanie osobného príbehu tým 

najlepším dôvodom na oslavu. Tú si môžete užiť 

aj s novými výrobkami, ktoré podčiarknu vašu 

krásu a stanú sa tak súčasťou vášho príbehu: 

dámska toaletná voda Herstory EDP (50 ml, 24,90 

eur), Zhusťujúca predlžujúca špirála Euphoric (10 

ml, 8,90 eur), Vyplňujúce pleťové ampulky Skin 

Reset (7 x 1,3 ml, 48 eur), Rúž Matte Legend (3,5 

g, 6,90 eur). Encanto Charming je zmyselná telová 

starostlivosť, ktorá rozmazná vašu pokožku ako 

nikdy predtým. Rad obsahuje napríklad: Telový 

sprej Encanto Charming (100 ml, 7,90 eur), Telové 

mlieko Encanto Charming (250 ml, 10,90 eur), 

Toaletná voda Encanto Charming EDT (50 ml, 

24,90 eur).

Zdroj: Avononline.avon.sk

PRÉMIOVÝ BOŽKOV REPUBLICA 
RESERVA

Božkov datuje tradíciu výroby 

od roku 1920 a stále prináša 

inovácie. Po veľkom úspechu 

trstinového rumu Božkov 

Republica Exclusive, 

uvádza na trh ďalšiu novinku 

z kategórie trstinových 

rumov - Božkov Republica 

Reserva. Vývoj trstinového 

rumu Božkov Republica 

Reserva predstavoval 

obrovskú výzvu, pretože 

bolo potrebné jednak udržať 

nadväznosť na Božkov 

Republica Exclusive, ale aj 

vytvoriť prémiovejší produkt, ktorý ponúkne 

suchší, starší a drevitejší chuťový profi l. 

Avšak stále bolo cieľom 

zostať čo najatraktívnejší 

pre spotrebiteľov a zároveň 

byť konkurencieschopný. 

Podarilo sa to vyváženú 

kombináciu trstinových 

karibských rumov 

z Nikaraguy, Barbadosu, 

Dominikánskej republiky, 

Trinidadu, Guyany 

a Jamajky, z ktorých niektoré 

zreli v dubových sudoch až 

12 rokov.

Zdroj: Stock.sk
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FLASH NEWS

Talianska spoločnosť Bauli získala 80% podiel 

v slovenskej fi rme MaxSport. Denník N píše, 

že Bauli sa zameriava na pečenie prémiových 

sladkých koláčov. Podľa Finstat mal MaxSport 

tržby za rok 2018 vo výške 8,9 milióna eur.

Portál YIMBA píše, že do povoľovacieho 

procesu EIA vstúpil projekt retailového parku 

Podunajská brána. Celkovo by malo vzniknúť 

12 987 m² vybavenosti. Na 1. NP objektov budú 

obchodné prevádzky, na 2. NP by malo vzniknúť 

fi tness, reštaurácia a ďalšie obchodné jednotky. 

Developerom je fi rma Grotto a.s.

Lidl s predajnou plochou o výmere 1 544 m² 

príde do trenčianskeho nákupného centra 

Laugariciou. Ide o štvrtú predajňu Lidl na 

Slovensku, ktorá je súčasťou nákupného centra 

a zároveň to bude už 5. predajňa Lidl v Trenčíne.

Predajničku čapovanej drogérie a kozmetiky 

Ecoterra otvorili na Bajkalskej 45, Nový Ružinov - 

Vila Elizabeth v Bratislave.

AVON sa stala súčasťou kozmetickej skupiny 

Natura & Co. Spojením vzniká 4. najväčšia 

kozmetická spoločnosti na svete.

Primark bude mať okrem Václavského námestia 

v Prahe obchod aj v Brne v OC Olympia. 

Predajňa s plochou 3600 m² bude otvorená 

v roku 2022.

142. predajňa Lidl na Slovensku pribudla 

vo vo Zvolene, pričom je to tretia v tomto 

meste. Rozmer predajnej plochy je 1300 m², 

výstavba trvala 6 mesiacov. Pre zákazníkov je 

k dispozícii 99 parkovacích miest.

Po desiatich rokoch v slovenskom Kaufl ande 

odchádza doterajší generálny riaditeľ Paul 

Pauls do dôchodku. Ukončí tak svoje 33-ročné 

pôsobenie v spoločnosti Kaufl and. Vo funkcii ho 

nahrádza Vladimír Tomko.

GTH catering a.s., ktorá je jedným 

z najväčších poskytovateľov služieb v oblasti 

stravovania v ČR, podpísala 7. februára 

2020 zmluvu o prevzatí 100 % majetkovej 

účasti v slovenskej dcérskej spoločnosti 

nadnárodného poskytovateľa služieb 

integrovaného facility managementu Sodexo.

TREND informuje, že holandský nepotravinový 

diskont Action otvorí v Bratislave distribučné 

centrum. Predpokladom je, že k nemu 

pribudnú aj retailové prevádzky, ktorých má 

globálne vyše 1500.

UNIKÁTNY KONCEPT 
AVIVÁŽÍ SILAN

Nový Silan preto prichádza s riešením, ako ostať 

svieži po celý deň. Tajomstvom novinky Silan 

Fresh Control je jedinečná technológia Odor 

Neutralization Technology, ktorá eliminuje pachy, 

a prostredníctvom špeciálnych mikrokapsúl 

naplnených parfumom, chráni oblečenie pred 

nežiadúcimi pachmi a udržiava ho svieže. 

Dostupné sú 2 varianty: Silan Fresh Control 

s vôňou Cool Fresh s osviežujúcimi tónmi 

zeleného čaju a mäty, ktoré sa rozvinú do 

intenzívnej vône bieleho jazmínu a okvetných 

lístkov ruže a Silan Fresh Control s arómou Floral 

Crisps v sebe snúbi zážitok ovocnej vône s tónmi 

marhule, lesných plodov, gardénie a škorice. 

MOC: 900 ml za 2,69 eur a 1,8 l za 4,99 eur. 

Zdroj: Henkel.sk

FEBRUÁROVÉ NOVINKY DM 
DROGERIE MARKT

Sortiment kozmetiky rozširujú: alverde Sensitive 

krém na ruky (75 ml, 2,39 eur), Balea maska 

na ruky (1 ks, 3,19 eur), Balea pena do kúpeľa 

(750 ml, 1,29 eur), Balea sprchovací gél (300 ml, 

0,89 eur), Balea tuhý šampón (60 g, 3,69 eur), 

Profi ssimo recyklované mikrovláknové utierky (5 

ks, 3,99 eur), Profi ssimo nerezové slamky (6 ks, 

4,99 eur) a MOЙ nočná pleťová maska (75 ml, 

5,29 eur).

Zdroj: Mojadm.sk

COLLAGEN+, ZDRAVÁ MAŠKRTA 
PRE VAŠE POTEŠENIE.

Pružná pokožka, silné vlasy, zdravé kĺby 

a žiarivý úsmev? Toto všetko zabezpečí nová 

tyčinka Collagen+ od MaxSport. Vďaka 5 200 

mg bioaktívneho kolagénu obsiahnutého 

v jednej tyčinke sa stará o naše zdravie aj krásu. 

Zároveň je veľmi chutná, s nízkym obsahom 

cukru a vysokým 39% podielom bielkovín. 

Predáva sa v štyroch rôznych príchutiach 

(čokoláda, jahoda, kokos a slaný karamel), 

s odporúčanou maloobchodnou cenou 1,99 eur.

Zdroj: Maxsport.sk
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BILANCIA ROKA 2019: 
OPATRNÝ OPTIMIZMUS

Hodnotenie uplynulého roka nemožno skryť pod jediné slovo: pozitívne. 

Výborné ekonomické výsledky a optimizmus z uvedenia nových projektov, 

produktov, či expanzie sietí aj fi lantropických aktivít tlmí neistota z 

ekonomického a geopolitického vývoja. Významným trendom minulého 

obdobia a roka nasledujúceho bude udržateľnosť.

OPTIMIZMUS, ALE OPATRNÝ

Topmanažéri značkových výrobcov zastúpených 

v Slovenskom združení pre značkové výrobky 

hodnotia rok 2019 pozitívne, pričom spokojnosť je 

mierne nižšia, ako bola pri hodnotení roka 2018. 

83,4 % respondentov hodnotila rok pozitívne, 

z čoho 16,7 % ho hodnotilo úplne pozitívne 

a 66,7% skôr pozitívne. Len 16,7 % hodnotila 

rok neutrálne a žiadny ho nehodnotil negatívne. 

Pod pozitívnym hodnotením sa podpísali rast 

kúpnej sily slovenských spotrebiteľov a celkový 

rozvoj ekonomiky. Na druhej strane uplynulý 

rok priniesol niekoľko nečakaných zásahov do 

regulácie a podnikateľského prostredia, ktoré 

narušilo predvídateľnosť a schopnosť plánovať 

ďalšie projekty. Všetci opýtaní mali skôr pozitívne 

očakávania pre rok 2020, pričom v roku 2019 boli 

očakávania rozdelené medzi úplne pozitívnymi 

(11%) a mierne pozitívnymi (89%). „Naši členovia 

očakávajú, že vláda, ktorá vzíde z volieb, bude 

rešpektovať princípy transparentnej tvorby 

legislatívy vytváranej v dialógu s dotknutými 

stranami a vyhne sa reštrikciám obmedzujúcim 

podnikateľské prostredie ako bolo zavedenie 

povinných minimálne 50% domácich produktov 

pri propagácii potravín,“ uviedol výkonný riaditeľ 

SZZV, Ľubomír Tuchscher.

ANKETA INSTORE SLOVAKIA:

VILIAM MATUŠEK,
marketingový riaditeľ,

Baliarne obchodu Poprad a.s.

Rok 2019 bol pre nás veľmi pestrý. Pestrý na 

radosti, starosti, problémy, ale aj víťazstvá. 

Z pohľadu obchodu nás najviac zasiahol nový 

zákon o obchodných reťazcoch, vďaka čomu 

sme mali takmer celý rok o problémy postarané. 

Nikto presne nevedel, ako naložiť so zákonom, 

nikto presne nepochopil jeho zmysel a vo fi nále 

nás obral o možnosti venovať sa obchodu ako 

takému. Každý rok nás štát zaťažuje novými 

a novými povinnosťami a je len ťažké uveriť, že 

takto chce chrániť svoj vlastný obchod. Máme 

pocit, že je to nekončiaci boj s byrokraciou.

Odhliadnuc od toho sme na trh dokázali umiestniť 

niekoľko zaujímavých produktov. Mimoriadne 

sme spokojní s vývojom obchodu s čajom. 

Aj napriek veľmi ťažkému konkurenčnému 

prostrediu sme zvýšili svoj trhový podiel. V káve 

sme bojovali o pozície v segmente zrnkových káv, 

kde trh začína byť veľmi napätý. Okrem bežných 

retailových hráčov si svoj priestor ukrajuje aj 

e-commerce. Vďaka výbornej ekonomickej 

situácii na trhu si čoraz viac ľudí môže dovoliť 

kúpiť vlastný stroj na espresso. Spotrebitelia sa 

viac zaujímajú o prípravu a pôvody kávy. Je to 

pre nás výborná situácia, lebo riziko ešte nedávno 

predstavovali kapsulové systémy.

Vo spoločnosti prebehlo množstvo zmien. Investovali 

sme nemalé prostriedky do zmeny skladov, takže 

sme opäť o niečo efektívnejší v logistike. Taktiež sme 

modernizovali technológie na spracovanie zrnkovej 

kávy a naša káva sa tento rok bude baliť úplne po 

novom. Prioritou je vysoká kvalita. Nevyhli sme sa 

ani personálnym zmenám, posilnili sme obchodný 

tím. To je dôležité pre nadchádzajúce obdobie. Už 

nám len ostáva dúfať, že nás legislatíva nebude 

dusiť, ale bude nám pomáhať.

MONIKA ČERVENÁK,
Sales - Sales Director, SEE region,

DS Smith - Packaging Division

Svet sa mení a úloha obalov v našom 

každodennom živote nikdy nebola relevantnejšia. 

Vidíme to v celom hodnotovom reťazci, od 

e-commerce, po priemysel a spôsob, akým 

nakupujeme potraviny a každodenné potreby. 

Hlavné systémové zmeny sú spojené s obavami 

o životné prostredie, čo sa odzrkadľuje na správaní 

spotrebiteľov najmä v racionalizácii spotreby. 

Nuž a aj obaly sa musia prispôsobiť týmto 

globálnym trendom. Od 22. mája spoločnosť DS 

Smith ofi ciálne oznámila partnerstvo s nadáciou 

Ellen MacArthur. Pomôže urýchliť zavedenie 

cirkulárnej ekonomiky v spoločnosti a podporí 

inovácie vrátane recyklácie a zníženia uhlíkovej 

stopy v e-commerce. Zákazníci stále viac oceňujú 

naše udržateľné obalové riešenia, čo sa prejavuje 

práve v ekonomických výsledkoch. Všeobecne 

sme v minulom roku zaznamenali rekordnú 

ziskovosť skupiny a tržby napriek zložitému 

makroekonomickému prostrediu, platobnej 

disciplíne a nestabilite cien papiera. Narástli aj 

trhové podiely nadnárodných zákazníkov v oblasti 

FMCG a e-commerce. 

Budúce vyhliadky rastu budú naďalej ťažiť z 

diferencovanej ponuky zákazníkom s dôrazom na 

udržateľnosť. Zúčastňujeme sa viacerých projektov 

s našimi zákazníkmi na náhrade plastových obalov 

za papierové. Rovnako pracujeme na racionalizácii 

prepravných obalov pre omnichannel. Naďalej 

budeme pomáhať zákazníkom nájsť tú správnu 

cestu, ako ich Polárna hviezda.

ZUZANA LOŠÁKOVÁ,
Corporate Affairs Director CE,

Mars Multisales Central Europe

Rok 2019 bol pre nás na Slovensku rokom 

žuvačiek. Aj vďaka úspešnému uvedeniu Orbit 

Mega Cubes – nového formátu žuvačiek vo forme 

kocky, ktorý kombinuje kvality dražé žuvačiek 

a plátkových žuvačiek v jednom produkte. Darilo 

sa aj našej novej značke na trhu Juicy Fruit, ktorá 

si svojimi ovocnými príchuťami získava stále viac 

verných spotrebiteľov.

Čo sa týka kampaní, už tradične sme na 

Slovensku uskutočnili našu najväčšiu kampaň 

podporujúcu žuvanie v aute. V spolupráci s Fun 

Rádiom sme vyhlásili aj spotrebiteľskú súťaž 

o auto. Naša najväčšia značka Orbit tiež zažila 

dve veľké udalosti, prvou bola kampaň zameraná 

na zdravý životný štýl „Dobrý pocit je najlepšia 

odmena“, kde sme sa sústredili na aktívny 

životný štýl a v spolupráci s Vierkou Ayisi ponúkali 

spotrebiteľom videá na precvičovanie jogy. Druhá 
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kampaň, „Pomôžme im zažiariť“, je pokračovanie 

naše tradičnej kampane, počas ktorej darujeme 

1% obratu z predaja žuvačiek Orbit organizácii 

Úsmev ako dar. Tento rok sa nám podarilo 

darovať viac ako 13 000 EUR.

Okrem toho, Mars už 11. rok podporuje 

psíkov a mačky v útulkoch, v súlade s našou 

dlhodobou snahou vytvoriť pre nich lepší svet. 

Pri príležitosti Svetového dňa zvierat sme 

darovali viac ako 5 300 kg krmiva a podporili 

útulok Košice a Piešťany, Slobodu zvierat 

a OZ Túlavá labka. Akciu sme podporili aj 

anketou, v ktorej sme rozlúskli dlhoveký súboj 

medzi tým, či je viac psích alebo mačacích 

milovníkov. Vyhrali psíčkari.

V roku 2019 sme sa okrem toho venovali analýze 

príležitostí pre slovenský trh. Vidíme tu možnosti 

spolupráce so zákazníkmi naprieč všetkými našimi 

segmentami a aby sme boli našim zákazníkom 

a spotrebiteľom ešte bližšie, rozhodli sme sa na 

konci roku oznámiť zmenu v našej organizačnej 

štruktúre pre slovenský trh: od januára je naša 

slovenská obchodná jednotka riadená priamo 

zo Slovenska, a jej vedenie prebrala Daniela 

Hlaváčková, ktorá predtým pôsobila v Marse ako 

marketingová riaditeľka pre cukrovinky v Strednej 

Európe. Veríme, že vďaka tomu budú naše aktivity 

na tomto trhu ešte viac akcelerovať.

ROBERT KIČINA,
Corporate Communication Manager CZ/SK, 

Nestlé Česko s.r.o.

Aj v roku 2019 sme si udržiavali popredné miesto 

medzi potravinárskymi výrobcami na Slovensku. 

Podarilo sa nám uviesť na trh viacero noviniek. 

Medzi najdôležitejšími bol nový rad káv pod 

značkou Starbucks, ktorý sme priniesli na pulty 

slovenských obchodov. Posilnili sme tak naše 

kávové portfólio a spolu so značkami Nescafé, 

Nescafé Dolce Gusto a Nespresso prinášame 

spotrebiteľom najširšiu ponuku káv na trhu. Ďalšou 

dôležitou novinkou bola tyčinka YES! ktorou 

sme vstúpili do segmentu zdravého snackingu, 

keďže obsahuje veľký podiel nutrične hodnotných 

ingrediencií, ako napr. orechov či mandlí. 

V priebehu roka sme túto tyčinku začali baliť do 

papierového obalu vďaka unikátnej technológii 

na vysokorýchlostné papierové balenie potravín. 

Treťou dôležitou inovatívnou novinkou minulého 

roka bolo uvedenie prvej a jedinej dojčenskej 

výživy BEBA COMFORT HM-O s oligosacharidmi 

a probiotikami v ČR a SR. Detská výživa má 

v našom portfóliu osobitné postavenie, keďže 

práve tento produkt stál pred 153 rokmi na začiatku 

histórie našej spoločnosti.

Z hľadiska spoločenskej zodpovednosti sa minulý 

rok niesol v znamení boja proti plastovému 

odpadu, kde chceme mať do roku 2025 zabalené 

všetky výrobky v recyklovateľných alebo vratných 

obaloch. Pokračovali sme v programe nutričného 

vzdelávania detí na základných školách v rámci 

iniciatívy Nestlé pre zdravie detí. Podporili 

sme iniciatívy na hospodárnejšie nakladanie 

s vodou a pokračovali s podpore športovo 

pohybových a environmentálnych projektov detí 

a mládeže. Podarilo sa nám úspešne vylepšiť 

niektoré receptúry a v prípade výrobku JOJO 

medvedíky 30 % menej cukru sme dostali cenu 
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Potravinárskej komory Slovenska v kategórii 

reformulácia roka. Osobitne nás teší ocenenie 

„Empower – no uznaj“ od Ministerstva školstva za 

podporu neformálneho vzdelávania. Teší nás, že 

naše aktivity na zlepšenie pripravenosti mladých 

na potreby trhu práce dávajú zmysel.

GABRIELA BECHYNSKÁ,
corporate & government affairs manager CZ/

SK, Mondelez Czech Republic

Na Slovensku pre nás bolo v uplynulom roku 

kľúčové predstaviť investíciu do našej továrne 

v Bratislave. Na špeciálne upravenej linke a úplne 

novej baliacej linke sa začali vyrábať nové pralinky 

Milka Moments, pričom celková investícia do 

tejto technológie presiahla sedem miliónov eur. 

Produkt sa predáva nielen na Slovensku, ale 

z továrne sa exportuje aj do ďalších európskych 

krajín.

Pod značkou Milka sme na Slovensku uviedli tiež 

úplne nový produkt, čokolády Milka Darkmilk. 

Týmito novými produktmi sme vstúpili do 

segmentu čokolád, ktoré sú síce stále mliečne, 

ale vďaka zvýšenému, minimálne 40% obsahu 

kakaovej sušiny, sa chuťovo približujú čokoládam 

tmavým.

Významne sme podporili tiež predaj sušienok 

našej značky Opavia, a to reklamnou kampaňou 

s názvom „Opavia po generácie v rodinách“. 

Na trh sme v minulom roku tiež pod našou 

zastrešujúcou značkou Opavia uviedli úplne nové 

produkty. Z nich môžeme spomenúť napríklad 

Opavia Oblátky do ruky alebo BeBe Dobré ráno 

Malinovés chia semienkami a Čučoriedkové 

s ľanovými semienkami.

V roku 2019 predstavovali čisté tržby Mondelēz 

International približne 26 miliárd dolárov.

ING. PETER KUDLÁČ,
konateľ, APIMED

Naším najväčším projektom bolo otvorenie 

Medolandie v Dolnej Krupej, kde sa spája 

história so súčasnosťou, príroda s architektúrou 

a medovina s výborným jedlom. Medolandia 

je zážitkový areál v ktorom predávame naše 

produkty v štýlovej predajni Medovinotéka 

a prezentujeme formou prehliadok a degustácií 

v unikátnych priestoroch. Spomeniem 

degustačnú miestnosť Ambrozianum s veľkým 

včelím plástom, medovú vežu s gigantickou 

medovou kvapkou, Barikovú pivnicu, rozárium 

s viac ako 1000 ružami či Reštauráciu Mária 

Henrieta vsadenú do historických 200 ročných 

priestorov pôvodnej grófskej budovy. Dovolím 

si tvrdiť, že Medolandia je európsky unikát. Na 

najväčšej svetovej včelárskej súťaži APIMONDIA 

v Montreale, Slovensko získalo v celosvetovej 

konkurencii najväčší počet medailí 20 za 

medovinu, med a včelársku publikáciu. Tradične 

sa darilo našej rodinnej fi rme APIMED so ziskom 

2 zlatých a 1 striebornej medaily za medovinu. 

Naša Bariková medovina získala zlatú medailu 

na prestížnej gastronomickej súťaži v Paríži. 

Všeobecne bol rok 2019 ekonomicky lepší ako 

rok 2018, rástli sme medziročne zhruba o 5-7 

%. Medu sa snažíme pridať hodnotu a máme 

tak v portfóliu aj med s orieškami, pastovaný 

med a podobne. Dlhodobo sa však snažíme 

zvyšovať predaj medoviny a medových nápojov, 

zo súčasných vyše 50 % podielu na produkcii 

by sme chceli dosiahnuť až 90 %. Novinkou 

v sortimente sú medoviny s podielom ovocnej 

šťavy: čierne ríbezle a višne. Predávajú sa veľmi 

dobre. Tieto medoviny dozrievajú v dubových 

sudoch uložených v Barikovej pivnici areálu 

MEDOLANDIA.

SLAVOMÍR ŠIKUDA,
PR manažér, SAP Slovensko

Spoločnosť SAP zverejňuje len svoje globálne 

hospodárske výsledky. V roku 2019 splnil 

všetky ciele týkajúce sa príjmov a zisku. V roku 

2019 sme na Slovensku spustili úspešnú 

kampaň SAPerman, ktorej cieľom je upozorniť 

na obrovské možnosti, ktoré fi rmám prinášajú 

najmodernejšie IT riešenia. Dostali sme veľmi 

zaujímavú spätnú väzbu. Manažéri si čoraz 

viac uvedomujú, že len inteligentný digitálny 

podnik, ktorý je schopný čítať vo svojich dátach, 

predvídať trendy na trhu a cielene oslovovať 

zákazníkov, môže uspieť v čoraz rýchlejšom 

a globálne poprepájanom svete. Aj preto chceme 

v tejto kampani pokračovať. Viac o nej aj na webe 

www.saperman.sk

Veľký dôraz sme kládli na edukáciu našich 

zákazníkov v súvislosti s migráciou našich 

tradičných ERP nástrojov na novú digitálnu 

platformu, ktorú predstavuje riešenie SAP 

S/4HANA. Sme veľmi radi, že v minulom roku sa 

nám podarilo dotiahnuť viacero implementácií 

tohto ERP novej generácie, ktoré v sebe integruje 

najmodernejšie nástroje využívajúce prvky umelej 

inteligencie či strojového učenia, samozrejme 

dostupné i v cloude. Okrem tohto tzv. veľkého 

SAPu sme sa sústredili i na podporu nášho SAP 

BusinessOne, riešenia pre malé podniky, ktoré 

tvoria drvivú väčšinu ekonomických subjektov 

na Slovensku. Pre nich sme spustili web www.

bejedna.sk, ktorý obsahuje všetky najdôležitejšie 

informácie o tomto rieseni. SAP Business One je 

unikátny nielen svojimi funkciami, ale aj tým, že 

jeho vývoj prebieha v bratislavskom SAP Labs 

Slovakia. No a v neposlednom rade v máji sa 

nám podarilo priviesť na Slovensko SAP Inteligent 

Enterprise Truck. Vnútro tohto kamióna sme 

premenili na inteligentné mesto a predviedli, ako 

dokážu moderné technológie samosprávam aj 

obyvateľom uľahčiť život, správu mesta, riadenie 

dopravy či dodávok energií. I smart city tak 

zostáva témou, ktorej sa chceme naďalej venovať.

TIMEA REICHER,
riaditeľka Retail-u, Slovnaft

Rok 2019 bol pre maloobchodnú sieť 

Slovnaft plný pozitívnych zmien. Pokračovali 

sme v modernizácii našich čerpacích staníc 

a otváraní predajní Fresh Corner – za rok 2019 

sa ich zrekonštruovalo 25. Otvorili sme jubilejnú 

200. predajňu Fresh Corner, spolu ich na 

Slovensku už máme 226. Celkové investície do 

maloobchodu od roku 2015 dosiahli už viac ako 

90 miliónov eur. Pri inovácii a modernizácii sa 

snažíme o čo najnižšiu možnú spotrebu energie 

a udržateľnosť – obnovujeme výdajné stojany, 

autoumývacie linky, jet-wash systémy. V exteriéri 

staníc sme vymenili halogénové osvetlenie 

za energeticky úspornejšie LED žiarovky. Na 

34 čerpacích staniciach sú výdajné stojany 

na ADBlue, na siedmich čerpacích staniciach 

majú zákazníci k dispozícii elektro nabíjačku. 

Rozširujeme aj sieť eco tankov – stojanov 

s kvapalinou do ostrekovačov, z ktorých sa dá 

tankovať priamo do auta.

Prestali sme používať plastové slamky k nápojom, 

keramické hrnčeky promujeme aj na kávu so 

sebou, a takisto ponúkame výhradne papierové 

tašky. Zákazníci môžu u nás odovzdávať použité 

elektrobatérie, pokračuje aj projekt Aj kvapka 

oleja sa ráta. Za rok 2019 sa takto vyzbieralo 

takmer 80 ton použitého kuchynského oleja, 

ktorý sa neskôr spracúva ako zmes do paliva. 

Ekologický a udržateľný prístup využívame aj pri 

kampaniach – v rámci promočnej akcie Fresh 

Corner 5+1 za 5 centov mohli zákazníci využívať 

na zbieranie bodov aj mobilnú Slovnaft eKartu 

namiesto tlačenej karty na zbieranie papierových 

nálepiek. Znižujeme aj tlač plagátov a viac 

využívame LCD monitory.

Našimi najúspešnejšími akciami boli jarná 

kampaň Fresh Corner: káva alebo hotdog za 5 

centov po nazbieraní piatich nálepiek, viaceré 

IN-OUT akcie a takisto aj ponuka vianočného 

sortimentu v decembri. Úspešné boli pre nás 

aj celkové predaje kávy, ktoré nám medziročne 

vzrástli o viac ako 16 %. Môžeme sa tak 

pochváliť najväčšími objemami predanej kávy na 

Slovensku, pričom najobľúbenejšie u zákazníkov 

sú veľká káva s mliekom a tradičné espresso.
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Spolu so začiatkom tohto ročníka Mastercard 

Obchodník roka 2019 bolo spustené aj 

hlasovanie verejnosti, v ktorom mohli zákazníci 

vybrať svojho najobľúbenejšieho obchodníka. 

Vyhlásenie výsledkov prebehne počas 

galavečera konferencie New Retail Summit 

4. marca 2020 v Double Tree by Hilton.

Víťazi odborových kategórií a hlavný víťaz 

budú na Slovensku rovnako ako v Čechách 

určení na základe výsledkov reprezentatívneho 

internetového prieskumu spoločnosti GfK 

Czech. V ČR sa uskutočnil na vzorke 1 000 

respondentov z celej Českej republiky. 

Hodnotenými parametrami boli spontánne 

uvedenie predajne („top of mind“), miera 

lojality zákazníkov k predajni a dôvera v ňu. 

Víťazom každej z odborových kategórií sa 

stáva 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.

„Výsledky tohto ročníka priniesli niekoľko 

noviniek. V kategórii Obchodník pre dom, 

záhradu a chovateľa zvíťazil prvýkrát internetový 

obchod s chovateľskými potrebami Zoohit.cz, 

nováčikom v kategórii Millennials Obchodník 

roka je A3 SPORT a v kategórii Cena verejnosti 

získala od zákazníkov najviac hlasov IKEA,“ 

povedal Michal Čarný, generálny riaditeľ 

Mastercard pre Slovensko a Českú republiku 

na margo českej súťaže a dodal: „O rastúcom 

záujme zákazníkov vyjadriť svoj názor 

a podporiť tak obľúbeného obchodníka svedčí 

počet hlasujúcich v tejto kategórii. Tento rok sa 

do hlasovania zapojilo 140 837 ľudí, čo je takmer 

o 60 tisíc viac ako v minulom ročníku súťaže.“

Absolútnym víťazom 17. ročníka ocenenia 

Mastercard Obchodník roku 2019 v ČR sa 

stala spoločnosť IKEA Česká republika, 

ktorá zvíťazila aj v predchádzajúcich šiestich 

ročníkoch súťaže. Predajná sieť vykazuje 

vysokú mieru lojality a dôvery zákazníkov.

Pre porovnanie Absolútnym víťazom 

a držiteľom titulu Mastercard Obchodník roka 

2018 sa na Slovensku stalo, rovnako ako 

v predošlých piatich rokoch, kníhkupectvo 

Martinus. Absolútne víťazstvo obhájilo 

kníhkupectvo Martinus, a to predovšetkým 

vďaka vysokej dôvere a lojalite svojich 

zákazníkov. Otázkou zostáva, či si podobne 

ako v ČR IKEA odnesie aj šiesty titul v rade. 

Predpokladom je, že tento titul obháji rovnako, 

ako ovládol kategóriu 

Mastercard Cena verejnosti 

reťazec Lidl Slovenská 

republika.

Práve s súvislosti sú súťažou 

realizovala v januári 2020 

GfK Czech prieskum na 

reprezentatívnej vzorke 

1 000 respondentov 

internetovej populácie na 

Slovensku. Z výsledkov 

vyplýva, že viac ako 70 % 

slovenských zákazníkov platí 

v kamenných obchodoch 

radšej kartou alebo 

mobilom. Mobil využíva 10 % 

respondentov. Výhradne 

hotovosťou platia len 4 % 

zákazníkov. Za nákupy 

v internetových obchodoch 

ich platí bezhotovostne 

aspoň niekedy 66 %. 

Pokiaľ by to bolo možné, 

každý druhý zákazník by 

najradšej platil výhradne 

bezhotovostne. Aj pri on-line 

nákupoch ubúda používania 

hotovosti. Polovica 

opýtaných odpovedala, že 

platia za objednaný tovar 

zásadne vopred, a to kartou, 

mobilom, elektronickou 

peňaženkou alebo 

bankovým prevodom.

Vráťme sa ešte na chvíľu do 

ČR. Jednou zo špeciálnych 

kategórií bol Mastercard 

obchodník roka 2019 - 

Udržateľný obchodník. Princíp výberu víťaza 

kategórie je trojkolový a je kombináciou 

expertného názoru a voľby profesionálov 

z odvetvia obchodu. V prvom kole prebehla 

individuálna nominácie kandidátov zo 

strany členov expertného tímu a na základe 

hlasovania boli vybrané tri nominácie 

s najväčším počtom hlasov. O víťazovi 

kategórie rozhodlo hlasovaním po krátkych 

prezentáciách nominovaných viac ako 1100 

účastníkov konferencie Retail Summit 2020 

v Prahe. Víťazom sa stal KONZUM, obchodné 

družstvo v Ústí nad Orlicí, ktorý prekonal 

METRO Cash & Carry ČR a e-shop Econea.cz.

OBCHODNÍKOM ROKA V ČR JE IKEA, 
SLOVENSKÉHO SPOZNÁME 4. MARCA

V rámci ocenenia Mastercard 

Obchodník roka 2019 budú už siedmy 

raz vyhlásení najlepší obchodníci 

pôsobiaci na slovenskom trhu. 

Obchodníci súťažia celkovo v 12-tich 

kategóriách. V Čechách bez prekvapení 

vyhrala už siedmykrát po sebe 

IKEA, ktorá s prehľadom zvíťazila aj 

v odborovej kategórii.
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Všetci víťazi Mastercard Obchodník roka 2019 Česká republika

Víťazi Mastercard Obchodník roka 2018 na Slovensku.

Traja nominovaní obchodníci v kategórii Mastercard Obchodník 

roka - Udržateľný obchodník. Druhý zľava Miloslav Hlavsa, 

riaditeľ, Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí.
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RETAIL SUMMIT: 
EKOSYSTÉM VSTUPUJE 
DO NOVEJ DEKÁDY

V bohatej 26-ročnej histórii najväčšieho stretnutia hráčov na retailovom trhu bude 

vyčnievať rekordnou  účasťou vyše 1 100 manažérov a expertov. Doteraz nevídaná 

bola aj otvorenosť a konkrétnosť vystúpení, ktorá potvrdila, že sa „naozaj niečo 

deje“. Retailový trh vstupuje nielen do novej dekády, ale aj do novej fázy rozvoja.

JEDEN JEDINÝ EKOSYSTÉM

Už v úvode summitu uviedol Tomáš Prouza, 

prezident českého Svazu obchodu a cestovní-

ho ruchu, že vzniká nový ekosystém a obchod 

v ňom má šancu hrať úlohu integrátora trhu 

a iniciátora nových pravidiel kooperácie. Aj 

naďalej pri tom platí to, čo na základe roz-

siahleho globálneho výskumu na vyše 32 tisíc 

respondentoch potvrdili Harjot Singh a Rod-

ney Collins z McCann Worldgroup: „Základné 

princípy úspešného obchodu zostávajú rovna-

ké, mení sa však spôsob, ako ich spotrebitelia 

zažívajú. Zákazníci si užívajú nakupovanie, 

majú radosť, potešenie z vynikajúceho zákaz-

níckeho servisu a potom sú spokojní.“

Zákazníkovi je úplne jedno, či si ráno pozrie 

tovar na webe a nakúpi v kamennej pre-

dajni alebo naopak, poprezerá si sortiment 

obchodníka a nakúpi večer z počítača. Dnes 

je už jasné, že budúcnosť bude tvoriť jeden 

ekosystém, hoci dnes má tento trend názvy 

ako „omnichannel“, „connected“ (prepojený) 

či „seamless“ (bez jasných hraníc, bez švov). 

Podobne spotrebiteľ nebude uvažovať nad 

tým, či využil služby m-commerce (nakupova-

nie cez smartfón), e-commerce alebo kamen-

nej predajne. Bude to jeden retail.

DEMYSTIFIKÁCIA OBĽÚBENÝCH 
MÝTOV

Kateřina Harris a Petr Pavlík z manažmentu 

siete Albert ČR jednoznačne vyvrátili prvý 

mýtus, a síce, že kamenný obchod je mŕtvy. 

Odznelo, že „naša predstava v skupine Ahold 

Delhaize o novom maloobchodnom ekosys-

téme je taká, že sa on-line a off-line kanály 

vzájomne dopĺňajú“. Prezentovaná premena 

zastaraných predajní, ktoré sa spolu so za-

mestnaneckou politikou stali terčom mediál-

neho záujmu, bola enormná. Dnes sú schopní 

z menšej plochy urobiť vyšší obrat a skrá-

tili a zefektívnili nákupnú dráhu (customer 

journey). Vytvorili aj nové kategórie „Zdravě 

s Alberterm“ a BIO značku Nature’s Promise.

Druhý mýtus o tom, že potravinový e-shop 

nemôže byť rentabilný, prišiel rozbiť pionier 

a inovátor v tomto sektore Tomáš Čupr, 

zakladateľ projektu Rohlík.cz. Okrem ziskovej 

bilancie svojho on-line supermarketu prezen-

toval aj ďalšie plány. Medzičasom prebehla aj 

akvizícia kamennej siete predajní Sklizeno, čo 

je v súlade so strategickými plánmi prezento-

vanými počas Retail Summitu.

Wijnand Jongen z Ecommerce Europe: 

„Nové generácie spotrebiteľov vyžadujú 

nové spôsoby nakupovania, vždy a všade. 

On-line im vychádzajú v ústrety a maloobchod 

spoločne pretavujú do podoby nového retailu. 

Nesnažte sa ľudí „napasovať“ do vášho 

obchodu, ale naopak priestor prispôsobte 

ľuďom, zákazníkom.“ Ako na výsledkoch 

unikátneho výskumu (podrobnejšie v ďalšom 

čísle instore Slovakia) medzi viac ako 50 ma-

nažérmi a expertmi potvrdil Lukáš Havlásek 

zo ShopSys: „Veľkou výzvou pre nový retail 

bude nájsť personál schopný ponúkať tovar 

vo viackanálovom prostredí."

Nutným predpokladom budúceho retailu 

bude zmena fi remnej kultúry a zapojenie 

všetkých zamestnancov. Súčasťou transfor-

mácie ekosystému je aj zmena podstaty IT 

oddelenia. Každý retailer sa čiastočne stáva 

technologickou fi rmou. Ten, kto bude vývoj 

technológií ignorovať, bude iba navyšovať tzv. 

technologický dlh.

NIE KAŽDÁ TECHNOLÓGIA JE 
PRELOMOVÁ

Na druhej strane zazneli aj skeptické hlasy. 

Ekosystém retailu by nemal bezhlavo 

asimilovať všetko nové a tzv. „prelomové“ 

(disruptívne). Nie každý trend je megatrend 

a nie vždy sa v našich podmienkach aj 

stane trendom. Obchodníci aj dodávatelia 

tovaru boli, sú a zrejme aj budú atako-

vaní ponukami čiastkových softvérových 

a hardvérových riešení, budú po tlakom 

záplavy „revolučných“ aplikácií a podobne. 

Technologické firmy a start-upy síce prešli 

obrovský kus cesty, ale stále potrebujú tes-

tovať riešenia v praxi. Dnes sú schopné - aj 

vďaka partnerstvám so silnými partnermi 
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- ponúknuť okrem inovácií aj implemen-

táciu. Práve nasledujúca dekáda by mala 

byť dekádou integračnou. Osobne sme 

videli aký obrovský vývoj čo do presnosti 

prešli počítacie snímače. V stánku O2 nám 

toto riešenie demonštroval Michal Tomčík 

z Pygmalios.

Opäť sa vrátime k prednáške Singha a Col-

linsa. Podľa nich je potrebné rozlišovať 

„shopping“ a „buying“. Kde je radosť z na-

kupovania? Každé dieťa sa predsa rado hrá 

na obchod. Kupovanie alebo obstarávanie 

(buying) sa stalo smutným, mechanickým, 

kompulzívnym procesom, vykonávaným 

osamote. Je nutné vrátiť nakupovaniu 

emočný náboj. Nakupovanie (shopping) je 

zábava, užívanie si nakupovania, prehŕňanie 

sa v tovare, zábava z prehŕňania sa v sorti-

mente. Preto je potrebné rozlišovať aj v prí-

nose technológií. Je rozdiel, ak algoritmus 

niekde „na pozadí“ vyberie tovar zákazní-

kovi na základe predchádzajúcich nákupov 

alebo ak technológia k nakupovaniu pridá 

nejaký zážitok, ktorý zákazník ani neočaká-

val. Singh a Collins tvrdia: „Nemerajte tržby 

z metra štvorcového ale skúsenosť (expe-

rience) z metra štvorcového.“

Nežijeme len v dobe zákazníckej, ale aj 

dobe o zákazníckych dátach. Retail má 

obrovské množstvo dát a rieši obrovské 

množstvo výziev. Najmä to, ako v šume 

údajov nájsť signál. Je totiž rozdiel merať 

čas strávený na prevádzke a kvalitne strá-

vený čas napríklad s konzultantom alebo 

predavačkou. Ak retaileri nebudú schopní 

pochopiť, čo im má inovácia a technológia 

priniesť, potom je ich zapojenie do retailu 

problematické. Potrebné je hľadať rovno-

váhu medzi ľudskosťou a automatizáciou. 

Zákazníci hľadajú sociálny kontakt, inšpirá-

ciu, chcú byť medzi ľuďmi.

EKOSYSTÉM RE-
TAILU V EKOSYS-
TÉME ZEME

Ako červená Ariadnina niť 

sa počas celého Retail 

Summitu 2020 tiahla téma 

ekológie a udržateľnosti. 

Svoje expozície v predsálí 

a prednášky mali Econea, 

Tierra Verde, Unilever, 

Makro, Tesco či dm 

drogerie markt. Práve Alena Strižová z dm-ky, 

ktorá veľmi hrdinsky prednášala so zlomenou 

rukou aj nohou, hovorila o tom, že udržateľnosť 

nie je o obmedzovaní a nejakej reholi. „V dm 

sme z udržateľnosti urobili vedomú voľbu. Po-

núkame udržateľné alternatívy, nechceme nič 

zakazovať. Ľudia potrebujú len občas poštuch-

núť, aby zmenili svoje autopilotné správanie.“ 

Podobnú fi lozofi u prezentoval aj Pavel Černý 

z e-shopu econea.cz: „Zmena vychádza z kaž-

dého z nás a zákazníci chcú začať od seba. 

Chcú zmeniť seba. Jedna bambusová kefka 

svet nezmení, ale je to prvý krok. Aj malé kroky 

môžu mať veľký zmysel.“

Charizmatický Jannis Samaras, „náčelník“ 

kmeňa Kofola, si publikum opäť získal svojou 

autenticitou a bezprostrednosťou: „Snažíme 

sa nezaujímať unáhlené stanovisko a hľadať 

dlhodobo udržateľné riešenia, ktoré budú 

najlepšie pre všetkých. Zásadné je dostať udr-

žateľnosť do každodenného uvažovania a roz-

hodovania vo vnútri fi rmy.“ Práve od lokali-

ty – v prípade Kofoly je to oblasť okolo obce 

Rajecká Lesná a vrchu Kľak – je nutné začať 

riešiť celý ekosystém dodávateľského reťazca. 

Počnúc výrobou a uvedomelým konzumom 

končiac. Paradoxne tento systém netreba ob-

javovať znovu a netreba ani adorovať koncept 

„zdieľanej ekonomiky“. Na týchto princípoch 

dávno fungujú spotrebné družstvá. Ako, tak to 

vysvetľoval šéf COOP Nederland Fred Bosch, 

ktorý sa pochválil, že veľa investovali do 

automatizácie a balenia potravín, majú vlastnú 

továreň na mrazené výrobky, založili mnohé 

ekologiciké a fi lantropické projekty. Milan 

Hlavsa z českého družstva Konzum dodal: 

„Sme komunitne vlastnená zdieľaná ekono-

mika. Nevlastnia nás žiadni akcionári, ale my 

zákazníci, naša komunita 5 500 rodín, ktoré 

tú v kraji pod Orlickými horami, žijú. A všetci 

zarábame na spoločnom nakupovaní. Máme 

96 obchodov a naše lokálne potraviny tvoria 

40 % celkového obratu. Máme 80 regionál-

nych výrobcov a 40 miestnych farmárov. Je 

úsmevné, že to, čo je teraz tak moderné, je 

vlastne staré už 176 rokov“.

Dopyt po lokálnej produkcii stúpa, no se-

bestačnosť klesá. Z dát Nielsen vyplýva, že 

26% Čechov sa aktívne zaujíma o ekológiu, 

predaj týchto produktov rastie 16% ročne 

(a to je údaj bez špecializovaných predajní 

a on-line supermarketov Rohlík.cz a Košík.cz). 

Čechy sú krajina, ktorá miluje jedlo, no se-

bestačná je len v produkcii mlieka, hovädzie-

ho mäsa a piva. Ako varoval Tomáš Prouza 

Čechy fungujú ako potravinová montážna 

linka, vyvážajú mlieko, ale dovážajú syry, 

vyvážajú živé zvieratá a dovážajú spracované 

mäsové výrobky. Z pohľadu udržateľného 

ekosystému to nie sú zdravé trendy. Trendom 

je tzv. D2C – direct to customer, teda mecha-

nizmu, kedy výrobca dodáva tovar priamo 

zákazníkovi.
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FRESH EXPANDUJE ORGANICKY

V roku 2003 sa aktivity rodinnej fi rmy, ktorú založil 

Miroslava Labaš, posunuli z veľkoobchodu do 

vlastných predajní. Dnes ich je 29. Sú samozrejme 

náročné na investície a ľudské zdroje, no sú 

najväčšou istotou. V Košiciach má FRESH 23 

predajní a pridá k nim ďalších sedem až osem, 

pričom tri už stavia. Sieť vlastných predajní je 

len časťou fl otily takmer 800 predajní partnerov 

nákupnej aliancie FRESH. Ich tržby sa blížia tržbám

z veľkoobchodných aktivít. FRESH zamestnáva 

vyše 1 500 ľudí a sezónne okolo 400 brigádnikov. 

Filozofi ou zakladateľa je postupný organický rast. 

Miroslav Labaš nič neprivatizoval, nemá dotácie 

od vlády a iné zvýhodnenia od štátu. Je pozitívnym 

príkladom, že sa na Slovensku dá zarobiť poctivým 

podnikaním.

DÔRAZ NA NOVÉ, KVALITNÉ 
A ZDRAVŠIE POTRAVINY

FRESH má slogan „Zdravšie potraviny“ už ako 

súčasť loga a svojej DNA. Labaš s.r.o. chce 

podporovať aj vývoj zdravších potravín. Teraz si 

registruje predaj mlieka s probiotikami – spoločnosť 

zaplatila za výskum, ktorého cieľom bolo 

vyextrahovať z kravského mlieka tie najužitočnejšie 

probiotiká. Ďalším z pilotných projektov je projekt 

Slovenské mäso, ktorý sa stal veľmi úspešným. 

FRESH disponuje v predajniach celým oddelením 

biopotravín, ako aj farmárskych potravín, ktoré 

sú vyrobené tradičnými spôsobmi bez zbytočnej 

chémie. FRESH dokonca zachádza o krok ďalej 

a snaží sa dohodnúť zmeny receptúr aj s veľkými 

dodávateľmi. V prvej línii zmien receptúr sú to 

privátne značky, ktoré FRESH rozdeľuje do 

štyroch línií: FRESH Basic, BIO FRESH, FRESH 

Healthy living a FRESH exclusive. V každej línií sú 

produkty od známych výrobcov, ktoré sú vyberané 

s dôrazom na kvalitu zloženia a spracovania.

Mnohí dodávatelia už na podnet FRESH zmenili 

niektoré receptúry vlastných značiek, napríklad 

pekári vyrobili rožky, ktoré obsahujú viac vitamínov 

a výživných látok. Mimochodom pečivo pečú v sieti 

FRESH technológiou „coolrising“, kedy sa proces 

kysnutia nezastavuje, ale iba spomaľuje. Výzvou 

pre nasledujúce roky bude rozširovanie ponuky 

čerstvého slovenského sortimentu, predovšetkým 

mäsa, zeleniny a farmárskych produktov.

LÍDER V TECHNOLOGICKÝCH 
INOVÁCIÁCH A UDRŽATEĽNOSTI

Unikátom – ktorý bol v prevádzke skôr ako 

s podobným konceptom prišli zahraničné 

siete - je samonakupovací systém Joya, ktorý 

umožňuje vo vybraných Supermarketoch 

FRESH zákazníkom šetriť čas a mať svoj nákup 

pod kontrolou. Ide o samoskenovanie nákupu 

pomocou ručného skenera a následnú platbu 

pri Joya pokladnici. FRESH už vyvíja systém, 

kedy nebude nutné používať skener. FRESH bol 

aj medzi prvými reťazcami na Slovensku, ktoré 

zaviedli samoobslužné pokladne a spustili svoju 

vlastnú mobilnú aplikáciu. Jej používateľom – 

zákazníkom prichádzajú notifi kácie o zľavách, 

môžu si vytvoriť svoj nákupný zoznam. Pridanou 

hodnotou je možnosť zdieľať zoznam na nákup 

s rodinou, prostredníctvom SMS, e-mailu, 

Facebooku, WhatsApp alebo si ho jednoducho 

ukladať do poznámok. Aplikácia zároveň obsahuje 

naskenovanú lojalitnú kartu.

S inováciami a technológiami úzko súvisí trend 

environmentálnej udržateľnosti. V sieti FRESH 

je pevnou súčasťou podnikania už desať rokov. 

Napokon už v roku 2009 vybavili prvú predajňu 

FRESH celú šetrným LED osvetlením. Následne 

pridali uzatvárateľné chladiace vitríny, aby 

teplo z chladiacich boxov neunikalo a v roku 

2016 začali využívať rekuperáciu tepla, ktoré 

produkujú motory chladiacich zariadení. V troch 

prevádzkach, ktoré sú vybavené fotovoltaickými 

článkami ročne vyprodukujú vyše 120 MW 

elektrickej energie. Ročne putuje na recykláciu 

1000 ton kartónu a 160 ton plastových fólií. 

Jednorazové plastové produkty (slamky, poháre, 

príbory - celkovo 19 položiek) FRESH prestal 

predávať už 1. 3. 2019 a sortiment nahradil 

ekologickými alternatívami, ako sú papierové 

produkty, produkty z bio plastov a produkty 

z recyklovaných surovín.

FRESH VSTUPUJE DO NOVEJ 
KATEGÓRIE TRANSPARENTNÝCH 
POTRAVÍN

Labaš, s.r.o., prevádzkovateľ obchodov FRESH sa 

rozhodol implementovať systém dosledovateľnosti 

potravín TE-FOOD pre potravinový reťazec 

v rôznych potravinových kategóriách. Zákazníci 

predajní FRESH si budú môcť naskenovať QR 

kódy produktov z obalov a zobraziť si tak históriu 

potravín pomocou akejkoľvek mobilnej aplikácie, 

ktorá dokáže čítať QR kódy. Autentickosť všetkých 

údajov bude overená na FoodChaine (blockchain 

spoločnosti TE-FOOD pre informácie o globálnej 

dosledovateľnosti). Budúcnosť obchodu už 

nebude založená iba na dôvere v obchodníka, 

ale aj na transparentných produktoch, ktoré 

poskytnú spotrebiteľovi kompletné informácie 

o svojom pôvode, teda počnúc ingredienciami, cez 

certifi kácie, výrobu, prepravu, až po čas, kedy bol 

umiestnený do regálu v predajni. Všetky informácie 

sú zapísané v blockchaine, čo znamená, že sú po 

zápise nemeniteľné a tak garantujú spotrebiteľom, 

že napr. v obchode neprepíšu dátum spotreby 

zapísaný výrobcom. Potraviny FRESH týmto 

podporujú transparentnosť a čestnosť aj v oblasti 

obchodu.

FRESH SI POTRPÍ NA 
ZDRAVŠIE POTRAVINY

Sieť FRESH je úspešný retailový koncept, ktorý vzišiel z veľkoobchodných aktivít 

a dnes už zahŕňa vyše 800 maloobchodných prevádzok. Niektoré sú vlastné, iné 

prevádzkujú členovia nákupnej aliancie. Dôležitým prvkom a fi lozofi ou siete je 

organický rast a dôraz na ponuku zdravších potravín. 
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Málokto vie, že chladiace vitríny na potraviny, 

zákusky, lahôdky a mäso alebo mraziace pulty 

na ryby, ktoré bežne vídame v obchodoch, 

sa vyrábajú u nás na Slovensku v Nových 

Zámkoch. Spoločnosť Pastorkalt a.s. pôsobí 

na Slovensku od roku 1993 a  prenikla do 

väčšiny potravinárskych prevádzok doma 

(Coop Jednota, Nitra Zdroj, Terno) ale aj 

v zahraničí (Spar, Pret a manager, WH 

Smith). Klientom ponúkame individuálne 

riešenia chladiacich vitrín vo veľkostiach, 

farebnosti, príslušenstve - všetko k maximálnej 

spokojnosti zákazníkov. Vo svojom portfóliu 

máme celkovo 110 variant chladiacich vitrín 

výnimočnej kvality a talianskej elegancie. 

Portfólio tvoria 4 základné typy: obslužné 

vitríny, prístenné vitríny s agregátom a bez 

agregátu, chladiace ostrovy. 

Aby naše produkty spĺňali náročné očakávania 

klientov, sledujeme trendy a prinášame 

každoročne inovácie. Tento rok sme na 

výstave EUROShop 2020 predstavili 5 horúcich 

noviniek z produkcie Pastorkalt a.s. ktoré 

uvádzame na trh. EUROShop je najvýznamnejšia 

medzinárodná výstava v našom segmente. Koná 

sa každé 3 roky v nemeckom Dusseldorfe. My sa 

jej zúčastňujeme ako vystavovatelia pravidelne 

od roku 2002. Tento rok sme predstavili na 

stánku úplne nové modely obslužných vitrín 

ZOE s čisto sklenenou nadstavbou a model 

prístenných vitrín s agregátom SOFIA. Prístenná 

vitrína SOFIA je plnená eko chladivom R290, 

má zníženú čelnú hranu a horné LED osvetlenie 

zabudované vo vrchnej časti.  Z inovovaných 

modelov sme predstavili typy: KALIFORNIA D 

prístenná chladiaca vitrína bez agregátu, 

FILIP D prístenná chladiaca vitrína s agregátom , 

FELIX Q chladiaci/mraziaci ostrov. Niektoré 

z chladiacich vitrín sú už 

v testovacej prevádzke 

na predajniach ako 

napr. KALIFORNIA D 

(Tempo Nitra). FILIP D si 

zachováva svoj hranatý 

dizajn s možnosťou 

naklápateľných políc, 

zákazníci ocenia 

spájateľnosť do liniek 

prípadne ostrovov. Vitrína 

využíva aj eko chladivo 

R290. Chladiaci/mraziaci 

ostrov FELIX Q bol na trh 

úspešne uvedený práve 

v tomto mesiaci a prvý 

model má už svoje miesto 

u zákazníka v Holandsku. 

Viac o našich realizáciách 

nájdete na webe 

www.pastorkalt.sk

Ak sme vás zaujali, kontaktujte nás: 

Pastorkalt a.s., Považská  26, 940 01 Nové Zámky. 

+421 35 6424 311, www.pastorkalt.sk

Autor: Juraj Blaškovič, 

obchodný riaditeľ spoločnosti Pastorkalt a.s.

AK TO MÁ BYŤ CHLADENÉ, 
RIEŠENÍM JE PASTORKALT. 
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Inovatívny dizajn, ekologické chladivo R290 a LED osvetlenie ... sú hlavné atribúty 

dizajnových chladiacich boxov na rok 2020 z dielne slovenského výrobcu Pastorkalt 

a.s. Isto nám dáte za pravdu, že správne zvolená chladiaca vitrína alebo mraziaci 

pult dotvára celý interiér modernej gastro prevádzky, hotela či reštaurácie. Vhodne 

zvolené príslušenstvo vitrín je zárukou úspešnosti predaja.
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INVESTÍCIE A ZMENY 
V LPP SLOVAKIA

Spoločnosť LPP Slovakia, s.r.o. má v úmysle udržať dynamiku rozvoja svojho 

podnikania najmä investíciami do nových technológií, ale samozrejme aj 

vhodnou reakciou na požiadavky trhu. 

Spoločnosť LPP spustila v lete 2019 v pre-

vádzkach RESERVED na Slovensku systém 

implementácie vysokofrekvenčnej identifi kácie 

tovaru – RFID. Oblečenie je opatrené elektro-

nickými čipmi, ktoré v sebe nesú kompletnú 

informáciu o tovare. Systém urýchľuje prácu 

na pokladniach a niekoľkonásobne skracuje 

proces inventarizácie tovaru. Zároveň zjedno-

dušuje celkovú prácu s tovarom od príjmu až 

po predaj zákazníkom.

V roku 2020 bude tento proces pokračovať 

v ďalších vybraných prevádzkach, pričom 

ku značke RESERVED sa pripojí aj značka 

MOHITO.

Vzhľadom na kontinuálny rast online predaja sa 

LPP rozhodla vybudovať v PNK parku Sereď 

v spolupráci so spoločnosťou Quehenberger 

Fulfi llment centrum s rozlohou 24 500 m². Cen-

trum bude zastrešovať spracovávanie online 

objednávok vybraných značiek spoločnosti 

LPP – RESERVED, MOHITO a SINSAY pre 

zákazníkov zo Slovenska, Českej republiky, 

Maďarska, následne Slovinska, Chorvátska 

a mnohých ďalších.

Fulfi llment centrum umožní lepší management 

zásob a rýchlejšie spracovanie objednávok 

zákazníkov nielen z hľadiska vzdialenosti ale aj 

rýchlosti spracovania. Zároveň so zväčšovaním 

trhov sa počíta aj s rozšírením samotného cen-

tra o viac ako 7 500 m² skladovacej plochy.

V centre nájde postupne prácu cca 250 ľudí 

v dvojzmennej prevádzke. Prvé logistické ope-

rácie sa už začali od februára 

2020, pričom úplné spustenie 

sa predpokladá od konca apríla 

2020. Pre zamestnancov sú pri-

pravené príjemné kancelárske 

priestory, kuchynka kde je za-

bezpečený výdaj teplého jedla 

a krásna terasa na oddych.

„Podobné Fulfi llment centrum 

spoločnosť úspešne otvori-

la v auguste minulého roku 

v Rumunsku. Vzhľadom na 

získané skúsenosti očakávame 

zlepšenia zákazníckeho servisu, 

a to najmä skrátenie doby dodania objednávok 

a zjednodušenie vrátenia tovaru“, uviedla Zora 

Kosorinská, Site manager spoločnosti LPP. 

„Z logistického a operatívneho hľadiska bude 

prínosom aj tzv. reverzná logistika, teda spra-

covanie vráteného tovaru z krajín, ktoré bude 

centrum obsluhovať.“

Keďže online predaj sa neustále rozvíja, 

spoločnosť LPP plánuje v roku 2021 zaviesť 

vysokú mieru automatizácie skladových ope-

rácií, pocket sorter holandskej fi rmy Vander-

lande. Táto unikátna technológia bude v rámci 

spoločnosti LPP zavedená prvýkrát práve vo 

Fulfi llment centre v Seredi.

V roku 2019 došlo aj k výraznejšiemu posunu 

značky SINSAY smerom ku komplexnejšej 

ponuke. Zo značky, primárne určenej pre 

mladé dievčatá, ktoré sa neboja experimento-

vať s módou sa mení na značku, ktorá osloví 

širšiu skupinu, najmä ženských zákazníčok. 

Ponúkaný tovar sa rozšíril o modely pre ženy, 

deti od 0 do 10 rokov, módne doplnky do bytu 

a od februára 2020 aj o modely pre mužov, 

a to všetko v atraktívnom dizajne a tiež v atrak-

tívnej cene. Tento komplexný sortiment však 

bude dostupný len vo vybraných predajniach 

SINSAY. V online obchode okrem štandardné-

ho sortimentu pre dievčatá nájdete len kolekciu 

Cosy Room, ktorá ponúka lampy jedinečných 

tvarov, mäkké huňaté vankúše, nástenné 

Použité so súhlasom PNK Group

Použité so súhlasom PNK Group
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LIDL SA V ČORAZ VÄČŠEJ 
MIERE SPOLIEHA NA 
EKOLOGICKÚ LOGISTIKU

Kamióny s kombinovaným pohonom CNG/LNG 

využíva už na celom Slovensku. Ide o plynový 

pohon, ktorý nevytvára takmer žiadne emisie. Takéto 

vozidlá zásobujú tovarom predajne zo všetkých 

troch logistických centier Lidla na Slovensku – zo 

Serede, Nemšovej i Prešova. Diskontný reťazec 

aj takto ďalším krokom potvrdzuje, že mu záleží 

na ochrane životného prostredia. Na jednu nádrž 

plynu CNG zvládne kamión bez problémov 400 

kilometrov. Keď sa k tomu navyše pridá kvapalné 

LNG, dojazd sa predĺži až na 1200 kilometrov. 

Okrem neznečisťovania ovzdušia sú zelené kamióny 

aj výrazne menej hlučné. 

Zdroj: Lidl.sk

hodiny, zrkadlá so zvieracími vzormi a ďalšie 

jedinečné kúsky na zútulnenie bývania.

Na Slovensku prevádzkuje spoločnosť LPP 

Slovakia 9 obchodov značky SINSAY, a to 

s predajnou plochou viac ako 5000 m². 

Komplexný sortiment ponúkajú len najnovšie 

prevádzky, otvorené na jeseň roku 2019, v OC 

VIVO! Bratislava a Stop Shop Michalovce, 

každá s rozlohou vyššou ako 1000 m².

V prvom polroku 2020 spoločnosť LPP Slovakia 

plánuje 30. marca otvoriť nový obchod SINSAY 

v Galéria Petržalka a 4. apríla väčšiu predajňu 

v OC Bory Mall, keďže pôvodná 

svojou veľkosťou už nevyhovuje 

zvýšeným nárokom. Násled-

ne sú plánované otvorenia 

prevádzok 6. mája v Stop Shop 

Púchov a 30. mája v Stop Shop 

Rožňava. Všetky novo otvorené 

predajne budú obsahovať úplný 

sortiment značky SINSAY.

„Z hľadiska ďalšieho rozvoja 

by sme chceli ponuku SINSAY 

rozšíriť aj do iných miest na Slovensku. Veríme, 

že tak sortimentom, ako aj atraktívnymi cenami 

zaujmeme zákazníkov najmä 

v menších mestách, kde chýba 

komplexnejšia ponuka tovaru. 

Prevádzka SINSAY v Micha-

lovciach nás presvedčila, že 

táto naša stratégia je správna.“ 

povedal pán Patrik Čanecký, 

konateľ LPP Slovakia, s.r.o.

„Veríme, že tak investície do 

nových technológií, ako aj zme-

na v stratégii značky SINSAY 

umožnia rozvoj našej spoloč-

nosti nielen v rámci Slovenska,“ 

uviedol p. Čanecký.

LPP SA je spoločensky zodpovedná rodinná fi rma, ktorá 

je jednou z najrýchlejšie rastúcich odevných spoločností 

v regióne strednej a východnej Európy. Už viac ako 25 

rokov úspešne pôsobí tak v Poľsku ako aj v zahraničí. 

Oblečenie značiek RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHI-

TO a SINSAY nosia obyvatelia vo viac ako 25 krajinách 

v Európe, Ázii a na Strednom východe. Spoločnosť 

prevádzkuje reťazec viac ako 1700 obchodov s celkovou 

plochou viac ako 1 milión m2. Online ponuka značiek je 

k dispozícii na 30 trhoch vrátane Slovenskej republiky.

Na Slovensku pôsobí dcérska spoločnosť LPP Slovakia, 

s.r.o., ktorá prevádzkuje 57 prevádzok v obchodných 

centrách po celom Slovensku.

Na Slovensku skončila pôsobnosť 

spoločnosť DHL Parcel. Ostatné fi rmy, 

ktoré sú súčasťou nadnárodnej Deutsche 

Post DHL Group, budú u nás fungovať 

naďalej. Kým na základe dohody bude 

In Time s.r.o. doručovať balíky zasielané 

zákazníkmi DHL na Slovensko, fi rma PPL 

CZ s.r.o., dcérska spoločnosť Deutsche 

Post DHL Group, bude doručovať zásielky 

zákazníkov Rakúskej pošty zasielané do 

Českej republiky.

Cushman & Wakefi eld má k dispozícii 

nový nástroj vytvorený v spolupráci 

so spoločnosťou P3 Urban Logistics, 

ktorý dovoľuje developerom, investorom 

a zamestnancom kvantifi kovať celkové 

náklady posledného článku reťazca každej 

industriálnej nehnuteľnosti.

Štúdia DHL Supply Chain s názvom 

„Dodávateľský reťazec v e-commerce: 

Prekonávanie vynárajúcich sa ťažkostí“ 

ukázala, že väčšina spoločností doposiaľ 

nedokázala zaviesť ucelenú e-commerce 

stratégiu, napriek tomu, že ide 

o komerčne mimoriadne dôležité

a rastúce odvetvie.

FLASH NEWS
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ SLOVENSKO OTVORIL NOVÉ PRIESTORY 
DISTRIBUČNÉHO CENTRA V TOPOĽČANOCH

Od 3. februára 2020 došlo k zmene sídla obchodného distribučného centra (ODC) spoločnosti. 

„Nové priestory budov skladu a administratívy presnejšie adresujú naše potreby a požiadavky 

a okrem moderného vybavenia prinesú aj väčšiu kapacitu skladu,“ vysvetľuje zmenu Martin 

Grygařík, obchodný riaditeľ. Celková plocha 

skladu sa oproti bývalým priestorom viac než 

zdvojnásobila. Celý proces od prípravy až po 

sťahovanie trval zhruba rok a štvrť. Z pôvodnej 

adresy Krušovská cesta 2092, Topoľčany 

sa priestory presťahovali na novú neďalekú 

adresu Ulica Odbojárov 663, Tovarníky. 

Zdroj: Prazdroj.sk
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Skupina Geis je aktívna v logistike sektoru 

zdravotníctva. V ČR napríklad realizuje 

náročný logistický projekt pre spoločnosť 

Mölnlycke Health Care, ktorá patrí medzi 

popredných svetových dodávateľov 

jednorazových chirurgických produktov 

a výrobkov na ošetrenie rán.

Axis Communications predstavila nové 

prírastky do radu fi xných sieťových kamier 

AXIS P13. Oba nové modely sú navrhnuté tak, 

aby na širokých a otvorených priestranstvách 

zabezpečili video postáv a objektov vo 

forenznej kvalite s vysokým rozlíšením. Sú 

určené do interiéru i do exteriéru a využívajú 

sa najmä na vo verejnej doprave, na letiskách 

a v špedičných priestoroch.

Finweb informuje, že pri odpočívadle 

Zeleneč by mala vzniknúť výroba, sklady, 

administratíva i priestory na prechodné 

ubytovanie pre pracovníkov z iných 

regiónov. Celý projekt za 90 miliónov eur 

realizuje spoločnosť Rede-Project.

Podľa predbežných čísel dosiahol počet 

prepravených zásielok skupiny Packeta viac 

ako 19 miliónov kusov, čo je medziročný 

nárast o 84 %. Na Slovensku prepravila 

Zásielkovňa takmer 4 milióny zásielok. To 

znamená medziročný nárast o viac ako 100 

%, pričom počet výdajných miest sa taktiež 

zdvojnásobil, a to na súčasných 700.

Der Kurier uvádza, že najlacnejším typom 

dopravy je ekonomická cestná doprava, 

u ktorej nie je čas doručenia garantovaný 

a v rámci Európskej únie trvá spravidla 

2 až 5 dní. Zrýchlenie je možné s expresnou 

dopravou, ktorú možno v rámci EÚ 

zabezpečiť počas jedného dňa.

Spoločnosť MAN Truck & Bus odhalila novú 

generáciu svojich nákladných vozidiel. Má 

ísť o varian s doposiaľ najvyšším komfortom 

vodiča a množstvo smart asistenčných 

systémov. Vozidlá deklarujú úsporu paliva 

až 8 % oproti predchádzajúcej generácii.

Poisťovňa Generali pre svojich klientov 

webovú aplikáciu na samoobhliadku 

vozidla pri vstupe do havarijného poistenia 

s funkciou Google Cloud Vision. Klient 

nemusí čakať s obhliadkou auta na 

obhliadajúceho technika, ale hneď po 

uzatvorení poistenia on-line si dokáže 

obhliadku vykonať s pomocou webovej 

aplikácie sám.

FLASH NEWS
LICENCIA NA DORUČENIE: DHL V SLUŽBE
PRE 25. FILM JAMESA BONDA

Od fi lmu Casino Royale (2006), sú logistickí experti spoločnosti DHL zodpovední za prepravné 

a logistické riešenia súvisiace s natáčaním produkcie fi lmov 007. Pre fi lm No Time to Die, ktorý 

bude mať premiéru v kinách 2. apríla 2020 – spoločnosť DHL prepravila materiál vzduchom, 

oceánom a cestnou dopravou s presným doručením tak, aby sa dodržal harmonogram natáčania. 

DHL sa ako logistický partner postaral 

o to, aby obe fi lmové jednotky mali vždy 

k dispozícii správne vybavenie v správny čas 

a na správnom mieste. Filmové vybavenie 

sa presúvalo medzi Nórskom, Jamajkou, 

Talianskom a Veľkou Britániou.

Zdroj: Dpdhl.com

GEIS: KORONAVÍRUS OCHROMIL LOGISTIKU A EKONOMIKU

Aktuálne je stále najdramatickejšia situácia v provincii Chu-pei (hlavné mesto provincie Wu-chan 

je ohniskom nákazy). Geis predpokladá, že v tejto oblasti sa ľudia budú môcť vrátiť do práce až 

15. februára, čo bude mať za následok oneskorenie logistického reťazca až o niekoľko týždňov, 

možno aj mesiacov, kým sa situácia vráti do normálu. Viac menej väčšina leteckých prepravcov 

pozastavila spojenie s pevninskou Čínou 

a v súčasnosti lietajú len „cargo“ lietadlá. 

Následkom je nedostatok kapacity a nárast 

cien prepravného. Záujem o prepravy napriek 

tomu trvá a Geis ich podľa možností a na 

základe dohody so zákazníkmi zaisťuje. 

Zdroj: Geis-group.sk

SPOLOČNOSŤ EMONS SPEDICE
ZÍSKALA 10 000 M2 SKLADOV
V PRAHE A V BRNE

Maximálna rýchlosť a objem prekládok, čo 

najväčší počet rámp, rýchle napojenie na 

diaľničnú sieť a možnosť nájazdu tzv. fi ga-linerov, 

teda 25 metrov dlhých súprav. Tak zneli hlavné 

požiadavky nemeckej transportnej a logistickej 

spoločnosti EMONS Spedice na nový sklad 

v ČR. Industriálny tím medzinárodnej poradenskej 

spoločnosti BNP Paribas Real Estate pre tohto 

klienta počas niekoľkých mesiacov získal vhodný 

priestory hneď v dvoch kľúčových lokalitách – 

v Brne buduje sklad na mieru developer CTP 

v rámci areálu CTPark Blučina. Objekt s kapacitou 

4 550 m² bude tento rok. V Mstěticích u Prahy 

bude mať EMONS Spedice sklad s plochou 5 100 

m2 v areáli P3 Logistic Parks.

Zdroj: Realestate.bnpparibas.cz

DACHSER SLOVAKIA ROZŠIRUJE 
SIEŤ PRIAMYCH LINIEK

DACHSER Slovakia sa vďaka posilneniu liniek 

neustále darí zvyšovať kvalitu poskytovanej zbernej 

služby. Od januára 2020 je otvorená nová exportná 

linka do rumunského Brašova. V štádiu plánovania je 

aj ďalšie rozšírenie, vrátane liniek do Litvy, Lotyšska, 

Estónska a Bieloruska. Zberná služba spoločnosti 

DACHSER funguje na princípe hustej logistickej 

siete vytvorenej zo strategicky umiestnených 

pobočiek, ktoré sú prepojené pravidelnými priamymi 

linkami. Vďaka tomu dokáže DACHSER prepraviť 

aj menšie množstvo tovaru v zbernej sieti v časoch 

porovnateľných s celovozovými prepravami. 

Zdroj: Dachser.sk
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PLACE

Double Tree by Hilton

Bratislava

4. 3. 2020

Organ izá to r : Vo spo luprác i  s :Odborný garan t : Par tner  ga la  večera :

Vrcholové stretnutie všetkých, ktorí na Slovensku

vytvárajú nový retail.

NEW RETAIL
SUMMIT

2020

www.newretailsummit.sk
Info, registration & English program:

www.retail21.sk/en
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FUNKCIA POP JE 
PREDOVŠETKÝM NAVIGAČNÁ

Kozmetika a starostlivosť o pleť predstavujú 

kategórie, ktorým sa dlhodobo darí bez 

ohľadu na fi nančnú situáciu na trhu. Budúce 

predpovede sú im naklonené, aj vďaka 

populačnému rastu a ekonomickému 

rozvoju v Ázii, Afrike a na Blízkom východe. 

Dopyt po inováciách podnecuje jednak 

starnúca populácia, ktorá si chce zachovať 

mladistvosť, jednak zvyšujúci sa záujem 

mužov o svoj vzhľad, špecifi cké potreby 

žien rôznej farby pleti aj záujem o vegánske 

produkty.

Hoci sú karty na kozmetickom poli medzi 

veľkými hráčmi rozdané, prichádzajú 

sem stále nové značky. Boj o pozornosť 

nakupujúcich v mieste predaja je teda 

značný a POP reklama v ňom zohráva 

zásadnú úlohu. Jej funkcia je predovšetkým 

navigačná. Avšak predstavuje ešte jednu 

kľúčovú výhodu - ak spotrebiteľom poskytne 

možnosť produkt si vyskúšať, dokáže 

pritiahnuť ľudí aj do kamennej predajne. Pre 

kozmetiku a starostlivosť o pleť je tak miesto 

predaja príležitostí, ako podporiť uvedenie 

nových produktov i promočné akcie.

Podľa štúdie Storedits Skin Care, Make-

Up & Cosmetics, ktorú v 13 krajinách 

vrátane Českej republiky realizovala odborná 

asociácia Shop! Global Network a POPAI, sa 

v skúmaných 177 obchodoch, nachádzajú 

častejšie permanentné než dočasné stojany. 

Zo 42 rôznych druhov POP materiálov žiadny 

nedominuje, čo len dokazuje rozmanitosť in-

store prezentácie v tejto kategórii.

K podpore vystavenia kozmetických 

produktov pripadá v priemere na obchod 25 

rôznych POP prostriedkov, z čoho len malé 

percento (3,3 %) tvoria digitálne obrazovky. 

Len veľmi obmedzene je zatiaľ využívaná 

virtuálna či rozšírená realita (augmented 

reality). Naopak osvetlenie je pre prezentáciu 

zásadné, pretože dokáže pritiahnuť 

pozornosť. Ďalej je dôraz u stojanov 

kladený na farby (najmä bielu alebo čiernu), 

branding a aj jasné posolstvo najčastejšie 

s lifestylovým fotografi ami.

Zo zistení štúdie vzišli aj teito odporúčania 

pre značky a maloobchodníkov k tvorbe 

a implementácii in-store komunikácie:

12 ODPORÚČANÍ STOREDITS 
SKIN CARE, MAKE-
UP & COSMETICS

(1) Značky musia spolupracovať 

s obchodníkmi

Spolupráca zadávateľov s maloobchodníkmi 

je pre úspech POP reklamy zásadná. 

Retaileri totiž do značnej miery ovplyvňujú 

podobu POP materiálov, keď určujú 

napríklad ich maximálna veľkosť i branding. 

Obstarávatelia tak musia poznať pravidlá 

aj špecifi ká obchodníkov, aby boli schopní 

včas vyrobiť vhodný reklamný materiál. 

Zároveň by si mali obe strany upresniť, kde 

na predajnej ploche bude POP materiál 

najlepšie umiestnený.

(2) Design má zodpovedať 

správnemu publiku

Design POP materiálov by mal zodpovedať 

defi nícii cieľovej skupiny zákazníkov. Preto 

by mali značky presne vedieť, komu svoje 

produkty predávajú.

(3) S dodávateľmi je potrebné 

ťahať za jeden povraz

Pre podporu predaja sa oplatí 

spolupracovať s dodávateľmi, ktorí 

bežne investujú nemalé prostriedky 

do poznávania zákazníkov. Spoločné 

vedomosti dokážu priniesť významnú 

pridanú hodnotu.

(4) Skúsenosť je nadovšetko

Príležitosť POP médií je tiež v schopnosti 

ponúknuť zážitok. Zrkadlá, testovacie 

stanice, technologické aplikácie 

s rozšírenou realitou, stimulácia viacerých 

KOZMETIKE SA STABILNE 
DARÍ V KAMENNÝCH 
PREDAJNIACH 

Tretia a záverečná časť seriálu má podtitul: „Tucet odporúčaní pre efektívnu in-store 

komunikáciu sortimentu kozmetiky a starostlivosti o pleť“. Zo štúdie Shop! Global 

Network & POPAI Storedits Skin Care, Make-Up & Cosmetics totiž vyplynulo tiež 12 

odporúčaní k tvorbe POP materiálov pre kategóriu kozmetiky a starostlivosti o pleť.

D
an

ie
l J

es
en

sk
ý,

 P
O

PA
I C

en
tr

al
 E

ur
op

e,
 Il

us
tr

ač
né

 f
ot

o:
 P

ix
ab

ay
.c

om
, D

re
am

st
im

e.
co

m

3.
časť



21

PROMOTION

zmyslov by tak určite mali byť ich súčasťou. 

Práve možnosť vyskúšať si produkt na 

mieste a multisensorická skúsenosť 

odlišuje kamenné predajne od ich on-line 

konkurencie.

(5) Jedna veľkosť väčšinou 

nesedí všetkým

Vždy je potrebné pomýšľať na varianty POP 

materiálov s ohľadom na rôzne retailové 

koncepty, štýl i veľkosť predajní.

(6) Osvetlenie je kľúčové

Osvetlenie dokáže prilákať nakupujúceho do 

kategórie aj zviditeľniť v jeho očiach drobné 

produkty. Spolu s pohybom vie zákazníka 

motivovať, aby danému stojanu venoval 

svoju pozornosť.

(7) Digitálne obrazovky je potrebné 

používať uvážlivo

Prostredníctvom digitálnych obrazoviek 

možno vniesť do miesta predaja svetlo, 

pohyb, výber produktov aj tipy a informácie 

o ponuke. Zároveň je týmto spôsobom 

možné prepojiť in-store prezentáciu 

s nadlinkovou (ATL) kampaňou, alebo on-line 

predajom. Avšak aj tu platí, že na prvom 

mieste by mali byť predovšetkým potreby 

a očakávania nakupujúcich.

(8) Udržujte rovnováhu medzi oznámením 

a zásobami

Mať dostatok produktov na regáli je určite lákavé. 

Nesmie sa však zabúdať aj na komunikáciu 

produktových informácií, najmä v prípade nových 

alebo komplexných produktov.

(9) POP média musí umožňovať 

jednoduchý nákup

Druhotné (sekundárne) vystavenie by malo 

byť prispôsobené jednoduchému nákupu, 

teda umožňovať prehľadné a usporiadané 

vystavenie produktov a jednoduchú 

manipuláciu s nimi. V neposlednom rade 

by aj doplňovanie tovaru a udržiavanie 

vystavenia v dobrom stave nemalo robiť 

personálu predajne zbytočné ťažkosti.

(10) Vyrábajte odolné aplikácie

Či už permanentné alebo dočasné POP 

médiá by mali byť odolná. Predovšetkým 

tie určené len na krátkodobé vystavenie by 

mala byť aj ľahko zostaviteľná, aby s nimi 

dokázali ľahko a bez problémov pracovať aj 

zamestnanci predajne.

(11) Držte komplikovanosť na minime

Aj pri prémiovom vzhľadu by POP materiály 

nemali byť akokoľvek komplikované. Tiež na 

zníženie nákladov na výrobu aj dopravu by sa 

dizajnéri mali zaobísť bez zbytočností.

(12) Zhodnocujte a revidujte

POP aplikácie by mali podliehať 

pravidelnému vyhodnoteniu, ktoré posúdi, čo 

funguje a čo by sa malo zlepšiť.

V prípade záujmu o podrobnejšie výstupy 

z výskumu Storedits Skin Care, Make-

Up & Cosmetics kontaktujte kanceláriu 

POPAI Central Europe.

OFICIÁLNÍ VOZY

28.–30. 4. 2020
www.reklama-fair.cz

27.  ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU REKLAMY, MÉDIÍ, 
POLYGRAFIE, OBALŮ A INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ

RP_OBALY_20_216x148,5.indd   1 20.02.2020   10:40
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Na ploche 19 000 m² sa prezentovalo 387 vystavovateľov. Návštevníci mali 

možnosť vidieť gastronomické novinky, potraviny, víno a káva z celého 

sveta, lokálne aj exotické produkty, kulinárske show s kuchármi aj baristami 

zvučných mien, ale aj technológie a vybavenie pre gastroprevádzky, hotely, 

kaviarne a reštaurácie. Veľtrh už tradične odštartovala tlačová konferencia 

hlavného partnera veľtrhu v bratislavskej Inchebe, ktorým bola po šiesty raz 

spoločnosť Kaufl and Slovenská republika. Prostredníctvom svojej expozície 

prezentoval zodpovedný sortiment a dokazoval tak, že je zodpovedný predajca. 

Okrem iného sa zameral na podporu domácej produkcie prostredníctvom 

produktového radu „Z lásky k Slovensku“, odprezentoval textílie z biobavlny 

s certifi kátom GOTS, priblížil návštevníkom svoje bezgluténové, bezlaktózové 

a vegánske produkty či produkty s označením Fairtrade, BIO a Msc. Počas 

veľtrhu Kaufl and predstavil pilotný projekt predaja čapovanej drogérie. 

„S konceptom čapovanej drogérie sa spotrebitelia na Slovensku už určite 

stretli, nie však v obchodných reťazcoch, akým je Kaufl and. Tieto výrobky 

predstavujú nielen udržateľný prístup k životnému prostrediu pri nakupovaní, ale 

majú aj nezávislý certifi kát Eco Garantie, ktorý zaručuje, že boli dodržané prísne 

ekologické normy a výrobky obsahujú výlučne zložky prírodného pôvodu,“ 

vyjadril sa riaditeľ nákupu Richard Bendík. Prvý predaj čapovanej drogérie 

bude spustený na jar 2020 v predajni Kaufl and na Trnavskej ceste v Bratislave.

Danubius Gastro teda bol plný vôní, chutí, ale aj zároveň aj o udržateľnosti 

v gastronómii. Odborní návštevníci aj spotrebitelia sa oboznámili s novými 

produktmi a špecialitami. K dispozícii bol široký výber riešení pre segment 

HoReCa od profesionálneho prístrojového vybavenia, cez nábytok až po 

obalové materiály, reklamu a softvér. Na veľtrhu sa prezentujú tak menšie 

a lokálne spoločnosti, podnikatelia a živnostníci, ako aj významné svetové 

gastronomické značky ako De’Longhi, METRO, Bonduelle a desiatky ďalších 

prostredníctvom slovenských obchodných zástupcov. Naopak chýbali niektoré 

stálice, ktoré pravidelne vystavovali na rovnakých miestach v halách Incheby, 

napríklad reťazec 1st Day.

Kulinárskym zážitkom bola Živá škola varenia, ale aj renomované súťaže 

kuchárov, cukrárov, barmanov a baristov – či už profesionálov, alebo študentov. 

Umenie vyrezávania do ovocia a zeleniny ukázal CARVING CUP SLOVAKIA, 

kuchári si svoje sily zmerali v súťažiach SKILLS Slovakia Gastro junior METRO 

CUP a MAJSTER KUCHÁR SR 2019/2020, cukrári sa predviedli počas 

DANUBIUS GASTRO DEBIC CUP 2020 a už 10. ročník súťažnej výstavy 

POÉZIA V GASTRONÓMII priblížili exponáty kuchárov, cukrárov a cukrárskych 

artistov.

Vojto Artz – prezident Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov a šéfkuchár 

METRO – uvedol návštevníkov do tajov molekulárnej gastronómie; executive 

chef podnikov Hotel Loft a FABRIKA The beer pub Dano Hrivňák predstavil 

koncept moderného slovenského stretfoodu a cukrár hotela Zámok Šimák, 

Tomáš Pikáli, predviedol sezónne recepty zo zámku. Tradične nechýbala ani 

moderná mixológia v podaní najlepších barmanov z rôznych krajín, ktorí si 

zmerajú svoje sily na súťaži MASTER CUP 77 2020 PROFI MIXOLOGY – udialo 

sa tak v expozícii Nestville Distillery a GAS Familia. Silné zastúpenie značiek 

mal pavilón nazvaný Kávové mestečko. Návštevníci mali možnosť vidieť 

súťaž v príprave obľúbených kávových nápojov, ale aj miešaných drinkov či 

alternatívnych príprav kávy SLOVAK BARISTA CUP. Samozrejmosťou boli 

ochutnávky kvalitnej kávy so zodpovedným pôvodom z celého sveta.

Kvalita potravín, ekológia a udržateľnosť boli aj nosnou témou sprievodného 

programu gastronomického veľtrhu. Prednášky a diskusie so slovenskými 

pestovateľmi, výrobcami a chovateľmi o histórii a pôvode surovín sa konali 

každý deň veľtrhu. Udržateľné riešenia po celý čas veľtrhu prezentoval vo svojej 

expozícii Kaufl and Slovenská republika.
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DANUBIUS GASTRO: 
O ZÁŽITKOCH AJ 
UDRŽATEĽNOSTI
Kvalita a pôvod potravín, originálne ingrediencie aj recepty starých 

mám. Tohtoročný veľtrh Danubius Gastro sa nieslo v znamení 

udržateľnosti, uvedomelejšieho prístupu k zdravému životnému 

štýlu, jednoduchosti, ale aj výraznejších chuťových zážitkov.
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mája je k dispozícii cez víkendy špeciálny 

Malokarpatský expres Bratislavského 

samosprávneho kraja, na ktorý je možné 

nastúpiť aj s bicyklom. Pešia turistika 

a horská cyklistika má čoraz viac fanúšikov, 

bikepark a pumptrack na Zochovej chate 

je pre aktívnych športovcov aj pre rodiny 

s deťmi. Obísť netreba Slovenský Grob s vyše 

100-ročnou tradíciou pečenia husí a lokší.

Región Záhorie sa prezentoval najnovším 

Hotelom Malvázia s konceptom ekologického 

hospodárenia a prepojenia človeka 

s prírodou. Ponuka pešej a cyklistickej 

turistiky siaha od zrúcanín starých hradov cez 

pieskové duny a borovicové háje až ku rieke 

Morava, ktorá kedysi bola súčasťou Železnej 

opony. Dnes popri nej vedie najmladšia 

európska cyklomagistrála Eurovelo 13, lákavá 

aj pre svoje cenné biotopy v chránenom 

území Pomoravia. Cez cyklomost Slobody 

v Devínskej Novej Vsi je to len na skok na 

prekrásny zámok Schloss Hof na rakúskej 

strane.

Výkonný riaditeľ Turizmu regiónu Bratislava 

František Stano dodáva, že „cieľom 

propagovania blízkosti a dostupnosti 

sloganom „je to len na skok“ je aj rozptýlenie 

turistov z centra mesta do širšieho okolia 

a zároveň zvýšenie motivácie predĺžiť si pobyt 

a počet nocí strávených v meste či regióne.“
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Hlavným partnerom tohtoročného ITF 

Slovakiatour bol Moravskosliezsky kraj, 

ktorý sa na tlačovej besede predstavil 

spoločne s ďalšími krajmi z nášho susedstva, 

Juhomoravským, Olomoucký a Zlínským. 

Prezentovali viacero magnetov pod heslom 

Morava a Sliezsko (ne)tradičné.

Bratislavský región sa predstavil ako moderný 

kraj, ktorý dokáže svojimi možnosťami 

vyhovieť každému typu návštevníka. Krajská 

organizácia cestovného ruchu Bratislava 

Region Tourism, ktorej zakladajúcim členom 

je Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci 

s destinačnými organizáciami Bratislava 

Tourist Board, Malé Karpaty, Región Senec 

a Región Záhorie predstavila turistickú 

ponuku na rok 2020.

„Bratislavský región je nádherný kraj, kde si 

každý príde na svoje a nájde si to naj. Máme 

prírodu, vodu, športové vyžitie ako splav, 

cykloturistika, či golf, mnohé zaujímavé 

pamiatky ako aj chutnú gastronómiu a víno. 

A čo je najdôležitejšie, všade je to len na 

skok. A to je náš nový claim. Väčšina z miest 

je dostupná verejnou alebo alternatívnou 

dopravou. Už niekoľko rokov ponúkame 

v letnej sezóne turistický cyklovlak Záhoráčik 

či cyklobus Malokarpatský expres a v tomto 

trende rozširovania ekologickej dostupnosti 

chceme pokračovať a prispievať tak k rozvoju 

udržateľného turizmu,“ uviedol predseda 

Bratislavského samosprávneho kraja Juraj 

Droba.

Cez deň to z mesta len na skok aj do 

širšieho okolia a zakúpením Bratislava 

Card City & Region získa návštevník nielen 

množstvo zliav a grátis prehliadku hlavného 

mesta, ale aj bezplatnú verejnú dopravu 

a vstupy do vybraných múzeí a galérií v meste 

a regióne. Rovnako výhodné je ubytovať sa 

kdekoľvek v regióne a pohodlne sa odviezť na 

výlet do Bratislavy. Viac o Bratislava Card na 

visitbratislava.com/Bc.

Hlavné mesto Bratislavu predstavil 

Bratislava Tourist Board ako city-breakové 

mesto s bohatým výberom atraktivít pre 

všetky vekové skupiny. Pre milovníkov kultúry 

je v popredí atraktívnej ponuky na rok 2020 

storočné jubileum Slovenského národného 

divadla s jeho operou a baletom. Už tradične 

patria v meste medzi najobľúbenejšie 

podujatia Bratislavské jazzové dni, 

Bratislavské korunovačné slávnosti, festival 

Viva Musica! či Bratislavské hudobné 

slávnosti. Na svoje si prídu gurmáni aj 

milovníci prírody, aktívneho relaxu a zábavy.

Región Senec sa prezentuje najmä Slnečnými 

jazerami, celoročným wellness, ale aj ponukou 

z Podunajska – malebnými vodnými trasami 

na Malom Dunaji s historickými vodnými 

mlynmi, kde je to len na skok z člna na 

bicykel. Na ňom aj peši je možnosť spoznávať 

chránené oblasti podunajských lužných lesov 

a započúvať sa do spevu chránených druhov 

vtákov alebo objaviť tajomstvá pestovania 

zdravého ovocia v Dunajskej Lužnej a okolí. 

Prvýkrát sa spoločne prezentovala nová 

cezhraničná destinácia 

Danube Islands – územie 

medzi Malým Dunajom 

a Mosonským Dunajom na 

maďarskej strane.

Región Malé Karpaty 

zastupovala Malokarpatská 

vínna cesta, ktorá ponúka 

možnosť navštíviť vinárstva 

a ochutnať vznikajúce 

vína, čoraz častejšie 

oceňované medailami na 

svetových súťažiach. Od 

BRATISLAVSKÝ REGIÓN 
NA ITF SLOVAKIATOUR 

Záver januára patrí už tradične v 

bratislavskej Inchebe veľtrhu ITF 

Slovakiatour, ktorý patrí medzi 

najvýznamnejšie podujatia svojho druhu 

v strednej Európe. Na svoje si opäť 

prišli záujemci o oddych, poznávanie 

a cestovanie po Slovensku aj do 

vzdialených destinácií.
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KORONAVÍRUS OVPLYVNÍ CELÝ 
SEKTOR

Otázkou zostáva, ktoré ďalšie podujatia budú 

zrušené a ako veľmi bude meškať uvedenie 

noviniek. Už teraz je drasticky obmedzená 

logistika komponentov a výrobkov z Číny, navyše 

viaceré fabriky sú stále zatvorené. Apple dokonca 

zatvoril aj všetky svoje čínske predajne. Vráťme sa 

však k CES. Tento rok sa predstavilo rekordných 

20 000 noviniek, ktoré odhaľujú budúcnosť 

spotrebnej elektroniky a technológií. Vystavovalo 

ich vyše 4400 vystavovateľov a bránami veľtrhu 

prešlo okolo 170 000 účastníkov.

Len letmé porovnanie s minulým ročníkom 

ukazuje, že súčasné trendy sú vlastne voľným 

pokračovaním trendov načrtnutých takto pred 

rokom. Opäť sa veľa hovorilo o 5G, umelej 

inteligencii (AI) a internete vecí (IoT). Aké sú teda 

kľúčové trendy?

1. UMELÁ INTELIGENCIA (AI)

AI bola dominantná naprieč celým výstaviskom 

a v najbližšom desaťročí bude „kľúčovou 

technologickou ingredienciou“. Svoje riešenia 

predstavili napríklad Brunswick, Doosan, John 

Deere a Kyocera. Veľmi úzko AI súvisí so smart 

home a smart cities. A v neposlednom rade aj 

s robotikou. CES 2020 bol o robotoch všetkých 

druhov, farieb a funkcionalít, od zábavných 

„hračiek“ až po „osobných asistentov“. Napríklad 

Samsung Family Hub: vo vnútornom priestore 

tejto chladničky sú kamery s umelou inteligenciou, 

vo výbave je aj systém inteligentného plánovania 

nákupov a recepty šité na mieru jednotlivým 

používateľom. Už nie je nutné overovať, čo 

v chladničke chýba, prístroj robí sken obsahu 

autonómne.

2. 5G A MOBILNÉ PRIPOJENIE

Prevádzkovatelia a operátori, ako Verizon, Sprint, 

AT & T, Nokia a Ericsson, ukázali na veľtrhu 

najnovšie pokroky v rýchlosti, spoľahlivosti 

a efektivite celého ekosystému 5G.

3. NETRADIČNÉ TECHNICKÉ 
SPOLOČNOSTI NA CES

CES 2020 už dnes slúži ako platforma na 

prezentáciu aj pre menej obvyklé fi rmy. Napríklad 

Impossible Foods predstavil svoj Impossible Pork; 

známy producent traktorov a kombajnov John 

Deere bol zastúpený v sekcii AI a robotiky a ďalšie 

spoločnosti, ako napríklad Bell, Delta Airlines, 

L‚Oreal, NBCUniversal a Procter & Gamble, 

PÄŤ TRENDOV Z VEĽTRHU CES 2020
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Consumer electronic Show (CES) v Las Vegas bude tohtoročnou najväčšou udalosťou v segmente spotrebnej elektroniky. 

Už i preto, že ďalšie významné európske podujatie MWC (Mobile World Congres) v Barcelone bolo pre obavy organizátorov 

a vystavovateľov zo šírenia koronavírusu zrušené. CES 2020 však už dlho nie je iba o elektronike. Pomaly sa stáva autosalónom.
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odhalili, ako transformujú svoje podnikanie 

pomocou moderných technológií.

4. TECHNIKA PRE DOBRO

Inovatívne technológie majú potenciál meniť 

životy a zlepšovať svet. Hlavnou témou „Tech 

for Good“ boli digitálne technológie a nositeľná 

elektronika (wearables) v zdravotníctve a pre 

terapeutov. Budúcnosť je aj o vzdialenom 

monitorovaní pacientov. Sekcia „Zdravie 

a wellness“ zaznamenala nárast vystavovateľov 

o takmer 25%. Medzi 135 vystavovateľmi boli aj 

spoločností Humetrix a InBody. Jednu z mnohých 

cien, ktoré sa počas CES 2020 udeľovali, si 

odniesol prístroj MedWand, ktorý v jednom balení 

skrýva 10 najbežnejšie používaných lekárskych 

diagnostických zariadení. Umožňuje vyšetriť 

pacienta na diaľku.

Sekcia „Inteligentné mestá“ sa v roku rozšírila 

o takmer 25%, pričom spoločnosti a organizácie 

vrátane Hitachi 

a Siemens 

zdôraznili 

riešenia, ktoré 

oživia ekonomiky 

a pomôžu 

spoločenstvám 

prosperovať.

Opäť nechýbali 

ani autonómne 

vozidlá, 

elektromobilita 

a ďalšie možnosti 

ekologickej 

prepravy. CES sa 

tak stáva pomaly 

aj autosalónom, 

veď tu boli zastúpené značky ako Audi, BMW, 

Daimler (Mercedes), FCA, Ford, Honda, 

Nissan, Byton a Toyota a ďalších 150 fi riem 

z automotive a auto-tech biznisu. Do dopravy 

však vstupujú aj iní hráči: Sony predstavilo vozidlo 

VISION-S a Hyundai s Uberom taxi-vrtuľník.

5. EUREKA PARK

Podobne ako minulý rok, na veľtrhu CES dostalo 

priestor viac ako 1200 start-upov zo 46 krajín, 

ktoré ponúkali disruptívne (rozvratné) inovácie, 

priťahovali investorov a veľké značky. Medzi 

zaujímavé technológie predstavené v rámci 

programu Eureka Park patrí inteligentný senzor 

Oval Home, ktorý analyzuje teplotu, svetlo, 

vlhkosť a pohyb v domácnosti; Yoganotch, ktorý 

používa technológiu snímania pohybu, ktorá 

pomáha používateľom vylepšovať pózy pri cvičení 

jógy a Caregiver Smart Solutions, čo je akýsi 

opatrovateľ so senzormi, ktoré sledujú pohyb 

a vzorce správania seniora, aby mu poskytovala 

istotu dôstojného „dohľadu“ a väčšiu nezávislosť 

pri samostatnom pobyte v domácnosti.

Ducha start-upu si držia aj veľké fi rmy 

a nezaháľajú s inováciami. Od prvých konceptov 

skladacích telefónov a notebookov (kvázi-tabletov) 

až po funkčné a na trhu dostupné modely 

predstavilo viacero fi riem, napríklad Dell a Lenovo. 

Všeobecne je pokračovaním trendov zvyšovanie 

rozlíšenia monitorov a TV (4K, 8K), znižovanie 

hmotnosti a veľkosti a zvyšovanie výkonu 

procesorov. Mohutný comeback zaznamenala 

v tomto segmente fi rma AMD, pričom ani Intel sa 

nenechal zahanbiť. Radosť z konkurenčného boja 

budú mať predovšetkým hráči počítačových hier 

a nároční grafi ci.
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Úspech výrobných spoločností čoraz viac závisí od zvládnutia celého radu 

procesov v rôznych oblastiach, čo si vyžaduje profesionálov so špecifi ckými 

vlastnosťami i znalosťami, ktorí majú pozitívny prístup k moderným 

technológiám, prehľad o trhu, rozvinuté podnikateľské myslenie a schopnosť 

učiť sa a napredovať. Reč je o Operations Offi cers, ktorým venujeme deviatu 

– záverečnú časť seriálu, v ktorom sme postupne predstavili 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 

Výrobné spoločnosti predstavujú svojský svet. 

Nielen preto, že niečo vyrábajú. Oni to najprv 

nakreslia, skonštruujú, nakúpia, dopravia, 

uskladnia, spracujú a až potom vyrobia, následne 

skontrolujú, otestujú, preložia, zabalia, odvezú 

a to sme celý výrobný cyklus vyjadrili priveľmi 

zjednodušene. Tento svet je vplyvom silného 

tlaku konkurencie, modernizácie, digitalizácie 

a technológií, trhu práce, zlepšovania a inovácií 

čoraz lepšie organizovaný a riadený.

Na čele všetkých výrobných a s výrobou 

súvisiacich aktivít stojí Operations Manager 

alebo lepšie povedané prevádzkový manažér. 

V menších výrobných závodoch za riadenie 

prevádzky často zodpovedá jej najvyšší 

predstaviteľ – Plant alebo Site Manager. 

Vo väčších výrobných závodoch je pozícia 

Operations Manager chápaná ako vrcholová 

manažérska rola, ktorá komplexne riadi vlastný 

výrobný cyklus so zodpovednosťou za tieto štyri 

funkčné oblasti:

• Supply Chain Management

• výroba

• kvalita

• technický manažment

Navyše pod riadenie prevádzky patrí aj oblasť 

bezpečnosti a ochrany zdravia, výstavba 

a investície, ochrana a udržateľnosť životného 

prostredia až po odpadové hospodárstvo.

SUPPLY CHAIN OFFICERS

Efektívne riadenie dodávateľov (výber, 

hodnotenie, rozvoj a audit), rýchlosť, spoľahlivosť 

a efektívnosť podnikových logistických procesov, 

informačných, tovarových a fi nančných 

tokov výraznou mierou ovplyvňuje výkonnosť 

a produktivitu celého podniku. Manažéri 

v oblastiach dopravy, nákupu a obstarávania, 

logistiky, zákazníckeho servisu a skladovania 

neustále riešia výzvy, ktoré sú na nich 

kladené v dynamicky sa meniacom prostredí. 

Čoraz viac využívajú inteligentné triediace 

zariadenia, kognitívne technológie a nástroje 

na rozpoznávanie hlasu, 3D vizualizácie 

a tzv. digitálne dvojča, autonómne vozidlá na 

zásobovanie výrobných pracovísk, tracking 

systémy, lietajúce drony a iné. Nehovoriac 

o nových trendoch v oblasti obalov a dôrazu 

na obalové materiály, aby boli ekologické 

a nezávadné.

PRODUCTION OFFICERS

Blížiaca sa priemyselná revolúcia Industry 4.0 

a transformácia výrobných závodov na tzv. 

Smart Factory vyzerá tak, že postupne je výroba 

samostatne organizovaná, ľudský faktor v nej 

prepojený s kolaboratívnou robotikou a inými 

autonómnymi zariadeniami s využitím umelej 

inteligencie, systémy riadenia sú prepojené 

bezdrôtovo s dátovými tokmi naprieč celou 

fi rmou. Už v súčasnosti sa od pracovníkov vo 

výrobe vyžaduje čoraz viac samostatnosti a sú 

rozvíjaní a podporovaní v tom, aby dokázali 

vykonávať viac rôznorodých činností a tzv. 

operácií za rovnaký alebo ešte lepší čas. Vplyvom 

robotizácie jednoduché manuálne úkony miznú, 

a tak vzniká priestor na podobné aktivity.

Zároveň sa manažéri vo výrobe zaoberajú 

kontinuálnym zlepšovaním a podporovaním 

členov svojich tímov od odstraňovania banálnych 

prekážok v jednotlivých činnostiach cez 

vylepšovanie technológií až po zjednodušovanie 

pracovných procesov a postupov rôznymi 

metódami vychádzajúcimi z najväčšej vlny 

zlepšovania a zvyšovania kvality v minulom 

storočí, tzv. Toyota Production System.

QUALITY OFFICERS

Zvyšujúcimi sa nárokmi na kvalitu výrobkov sa 

úmerne k nim zvyšujú nároky na expertnosť 

„kvalitárov“. Na kvalitu vo výrobných podnikoch 

možno nazerať z rôznych uhlov pohľadu. Od jej R
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Michal Lukáč,
Amrop Jenewein Client Partner

9.
časť

MEDZI KĽÚČOVÉ 
ZODPOVEDNOSTI OPERATIONS 
OFFICERS PATRÍ NAJMÄ

• zodpovednosť za vývoj 

a optimalizáciu všetkých 

prevádzkových procesov vrátane 

identifikácie zlepšenia nakladania 

s odpadmi a zameranie na riešenie 

otázok kvality, logistiky alebo 

údržby

• optimalizácia výroby a toku 

materiálu výroby, zabezpečenie 

požadovanej produktivity a kvality

• zodpovednosť za krátkodobé 

a dlhodobé stratégie plánovania 

výroby, zabezpečenie efektívnej 

výroby, rozhodovanie a zavádzanie 

stratégií jednotlivých výrobných línií

• zodpovednosť za investície do 

najnovších technológií a nástrojov

• zabezpečenie včasnosti a najmä 

spoľahlivosti dodávok zákazníkom

OPERATIONS OFFICERS
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základného funkčného rozdelenia, cez normy 

a opatrenia, aké sa v tých ktorých odvetviach 

požadujú, až po metódy riadenia a zabezpečovania 

kvality a jej vlastný systém. Absolútny základ 

kvalitárskeho rozdelenia na vstupnú, medzioperačnú 

a výstupnú kvalitu postupne dopĺňa projektová 

kvalita, dodávateľská kvalita, systémová kvalita, no 

a, samozrejme, zákaznícky servis a reklamácie. Aby 

výrobné závody mohli úspešne vyrábať a predávať 

svoje produkty, musia spĺňať najprísnejšie normy 

a získať pre svoju prevádzku potrebnú certifi káciu. 

Musia mať v perfektnom stave dokumentáciu, 

zároveň musia prejsť certifi kačným auditom. Ak sú 

zistené nedostatky, návrhy certifi kačného audítora 

musia implementovať a nedostatky odstrániť. 

A celý proces v období približne troch rokov znovu 

absolvovať.

V súčasnosti sa za benchmark považujú 

normy automobilového priemyslu ISO IATF 

16 949. Týmto silne konkurujú prísne normy 

potravinárskeho, zdravotníckeho alebo leteckého 

priemyslu. Od manažérov kvality sa okrem 

nastavenia všetkých zložiek kvality očakáva aj 

silný dôraz na prevenciu a následné nápravné 

opatrenia, aby sa všetci účastníci výrobného 

procesu zo vzniknutých chýb poučili (tzv. Lessons 

Learned) a v zmysle neustáleho zlepšovania 

mnohým problémom včas predchádzali. Na to im 

slúži nespočetný rad metód a nástrojov od úplne 

jednoduchých až po detailne prepracované.

TECHNICAL (ENGINEERING) 
OFFICERS

Veľmi pestrá oblasť vo výrobe je jej technická časť. 

Od kúpy a inštalácie strojov a zariadení, ktorými 

sa zaoberá oblasť priemyselného inžinieringu, 

cez výskum a vývoj (R & D) nových materiálov, 

komponentov a konečných produktov, cez 

oblasť neustáleho zlepšovania a tzv. Lean alebo 

World Class Manufacturing až po údržbu, opravy 

a starostlivosť o závod ako taký (nájom, energie, 

bezpečnostná služba, atď.). Robotika, umelá 

inteligencia, digitalizácia, 3D vizualizácia, 3D tlač, 

nanotechnológie, biotechnológie, nové materiály, 

využívanie aj skladovanie energie, to všetko sú 

trendy, ktoré nútia výrobné spoločnosti, aby sa ich 

výrobný cyklus stal jednoduchší, pružnejší a lacnejší 

a aby dokázal promptne reagovať na zmeny.

Neustále zmeny, dynamika a rastúca 

komplexnosť si vyžadujú nových lídrov so 

špecifi ckými vlastnosťami i znalosťami, ktorí 

majú pozitívny prístup k najnovším trendom, 

moderným technológiám, prehľad o trhu, 

rozvinuté podnikateľské a zlepšovateľské 

myslenie, schopnosť učiť sa a ďalej napredovať. 

Ak chcú fi rmy v priemysle v budúcnosti uspieť, 

musia sledovať nielen pokrok v technike, ale 

aj celý ekosystém trhu v širšom rozsahu nielen 

u súčasných, ale aj potenciálnych zákazníkov. 

Aby sa nestalo, že majú z ich pohľadu vynikajúcu 

technológiu aj produkt, avšak vplyvom 

spoločenského vývoja oň nebude záujem. 

Predstavitelia našej najväčšej automobilky majú na 

to výstižné pomenovanie – ak neurýchlime našu 

transformáciu, môžeme dopadnúť ako Nokia.

AKÉ HLAVNÉ POŽIADAVKY SÚ 
KLADENÉ NA OPERATIONS 
OFFICERS BUDÚCNOSTI

• technické vzdelanie

• znalosť moderných digitálnych 

nástrojov a ERP systémov

• neutíchajúci záujem a prehľad 

o nových technológiách

• znalosť nástrojov Lean alebo World 

Class Manufacturing (prípadne 

rôzne varianty ako Lean Six Sigma, 

Operational Excellence či Continuous 

Improvement)

• líderské zručnosti a budovanie dôvery 

dovnútra fi rmy aj navonok

• podnikateľské zmýšľanie

• schopnosť pružne reagovať na zmeny 

a adaptabilita na ne

• osobnostná zrelosť so silnými 

organizačnými a komunikačnými 

zručnosťami

• byť schopný motivovať a podporovať 

ostatných a vytvárať fungujúce 

pracovné vzťahy

• všímavosť a vnímavosť voči talentom 

a podpora v ich rozvoji a raste

• výborné analytické a technické 

zmýšľanie

• neustále vyhľadávanie zlepšení, 

ich silná podpora v podobe 

ambasádorstva

• pozitívne myslenie spolu s pevnou 

vôľou patrí do „povinnej výbavy“ 

každého úspešného manažéra
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UŽ TRI ŠTVRTINY SLOVÁKOV VYUŽÍVA 
ON-LINE BANKOVNÍCTVO

Už viac ako tri štvrtiny Slovákov využíva on-line bankovníctvo. Čoraz viac 

prechádzame k efektívnejšiemu spravovaniu svojich fi nancií nielen prostredníctvom 

internet bankingu, ale hlavne vďaka mobilným aplikáciám. Oproti minulému roku 

sa počet užívateľov on-line bankovníctva na Slovensku zvýšil až o 10 %. Údaje 

pochádzajú z prieskumu pre skupinu Erste od spoločnosti IMAS International.

Bankové mobilné aplikácie sú spoľahlivé, 

prehľadné, intuitívne a ušetria množstvo času. 

Okrem toho máte vždy aktuálny prehľad 

o vašich fi nanciách. Navyše, bankové mobilné 

aplikácie už umožňujú založenie účtu, 

navyšovanie limitov či blokáciu platobnej 

karty. On-line bankovníctvo je revolučné 

najmä v tom, že ľudia nepotrebujú chodiť do 

banky osobne pri každej príležitosti, naopak, 

dnes už oveľa výnimočnejšie, v prípade že 

potrebujú prebrať investičné možnosti, úvery či 

sporenia. Na to reaguje hovorkyňa ČSOB Anna 

Jamborová: „Aj vďaka tomu sa poradcovia 

v pobočkách môžu viac zameriavať na 

komplexné poradenstvo pre klientov.“

ON-LINE BANKOVNÍCTVO 
NAJČASTEJŠIE VYUŽÍVAJÚ ČESI 
A SLOVÁCI

Spomedzi 6 sledovaných krajín v spomínanom 

prieskume najviac využívajú on-line 

bankovníctvo Česi. Len 2 % za nimi sú Slováci. 

Zatiaľ čo v našom prípade využívajú on-line 

bankovníctvo viac ako tri štvrtiny obyvateľov, 

v susednom Maďarsku, ktoré je na tretej pozícii, 

to nie je ani polovica. Tesnejšie za Maďarmi 

sú Chorváti, na konci rebríčka sa objavujú Srbi 

a Rumuni, kde využíva on-line bankovníctvo 

len vyše tretina ľudí. Nárast počtu Slovákov 

využívajúcich on-line bankovníctvo je najväčší 

spomedzi sledovaných krajín. „Pred tromi rokmi 

využívali internetbanking ani nie dve tretiny 

Slovákov,“ komentuje analytička Slovenskej 

sporiteľne Lenka Buchláková.

Výrazný nárast aktívnych užívateľov vnímajú aj 

banky na slovenskom trhu. „Počet užívateľov 

našej mobilnej aplikácie ČSOB Smartbanking 

rástol počas prvých 9 mesiacov tohto roka 

dvojciferným tempom, medziročne o takmer 

15 %,“ potvrdzuje A. Jamborová.

DOPYT ZVYŠUJÚ CENOVO 
DOSTUPNÉ SMARTFÓNY

Súčasné tempo vývoja naznačuje, že 

s rastúcou kvalitou mobilných zariadení a ich 

cenovou dostupnosťou sa zvyšuje aj popularita 

mobilného bankovníctva. „Klienti si smartfóny 

obmieňajú na novšie typy, preto môžeme 

predpokladať ďalší rast záujmu o aplikácie na 

pohodlnú správu ich fi nancií z mobilu,“ hovorí 

A. Jamborová a dodáva, že zároveň sa zvyšujú 

aj klientske nároky na mobilné aplikácie.

Rastúca popularita on-line bankovníctva súvisí 

aj s meniacimi sa preferenciami klientov – 

tak ako v prípade iných služieb, aj v prípade 

on-line správy fi nancií v dnešnej zrýchlenej 

dobe prevládajú pohodlné riešenia a nástroje. 

Prieskum ukázal, že až 82 % slovenských 

mužov využíva internetové bankovníctvo, 

pričom žien je o 8 % menej. Z pohľadu 

vekových kategórií, najčastejšie využívajú on-

line banking ľudia vo veku 15 až 29 rokov, až 

92 % mladých. Z ľudí vo veku 50 a viac rokov 

využíva on-line banking už len 64 %.

PLATBY SMARTFÓNOM SÚ 
BEZPEČNEJŠIE AKO KARTOU

Obľúbenejšími sa stávajú i on-line platobné 

platformy ako PayPal, Apple Pay či Google 

Pay, vďaka ktorým vám na platbu postačí 

smartfón či Apple hodinky. Podľa výsledkov 

prieskumu počet ľudí využívajúcich tieto 

platformy sa za posledné tri roky zdvojnásobil. 

Dnes ich využíva približne 38 % Slovákov. 

U našich českých susedov sú rovnako 

obľúbené. Spomedzi sledovaných krajín sa na 

konci rebríčka umiestnili Srbi, z ktorých len 

19 % využíva tieto on-line platobné aplikácie.

Z pohľadu bezpečnosti sú platby 

prostredníctvom smartfónu dokonca 

bezpečnejšie ako platby fyzickou platobnou 

kartou, keďže údaje z karty sa dajú relatívne 

jednoduchšie vidieť a odčítať. Dnešné 

smartfóny majú rôzne spôsoby autentifi kácie, 

či už odtlačkom prsta alebo tradičným PIN 

kódom. Spoločnosť Apple, ktorá vyvinula 

platformu Apple Pay, dokonca ani nemá 

prístup k osobným dátam v mobilných 

zariadeniach. Aplikácia Google Pay ukladá 

a uchováva všetky dáta o priebehu overovania 

platieb na serveroch Google, Apple Pay dáta 

z transakcií neukladá.

NAJRADŠEJ NAKUPUJEME 
ON-LINE OBLEČENIE 
A ELEKTRONIKU

Okrem spravovania svojich fi nancií on-line si 

už viac ako polovica Slovákov obľúbila i on-line 

nakupovanie. Podľa prieskumu 61 % Slovákov 

v on-line obchodoch nakupuje oblečenie, obuv 

či rôzne doplnky. Rovnaký podiel predstavuje 

elektronika, hlavne TV, počítače, tablety 

i smartfóny. Potraviny si radšej zájdeme kúpiť 

osobne, keďže možnosť nákupu jedla on-line 

preferuje iba 22 % opýtaných. „Vyše polovica 

Slovákov nakupuje cez internet letenky alebo 

platí za hotel či iné cestovné položky. Rovnako 

vyše 50 % Slovákov uviedlo, že cez internet 

nakupuje knihy,“ dopĺňa L. Buchláková.

V Česku si držia prvenstvo v on-line 

nakupovaní knihy, ktoré objednáva cez 

internet 61 % Čechov, v Maďarsku je to zase 

elektronika (43 %).

Zverejnené s dovolením
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KVALITNÉ A ZDRAVÉ POTRAVINY 
SÚ PRIORITOU SPOLOČNOSTI TOMATA 

Na budúci rok to budú už tri dekády, čo 

spoločnosť ponúka svoj najtradičnejší produkt, 

paradajkový pretlak. V roku 1991 fi rma vznikla 

pod názvom KOLAGREX Int., spol. s r.o. 

a ako napovedá meno, bolo to v Kolárove, 

kde doteraz sídli. Tu v najúrodnejšom regióne 

Slovenska na Žitnom ostrove sa darí plodom 

zeme a celkom mimoriadne práve paradajkám. 

Kvalitná žitnoostrovská pôda a voda, dvetisíc 

hodín slnečného svitu ročne a k tomu bohatá 

pestovateľská tradícia určujú, že zo Žitného 

ostrova pochádza najviac slovenských 

paradajok. TOMATA ich nielen spracúva, 

ale tiež výrazne prispieva k ich pestovaniu. 

O všetkom, čo súvisí s touto spoločnosťou, 

sme sa rozprávali s jej konateľom a výkonným 

riaditeľom Zoltánom Szárazom.

 

Na úvod poprosíme podrobnejšie priblížiť 

históriu a vývoj spoločnosti.

Pri jej vzniku a rozvoji až po súčasnosť stála 

a stojí naša rodina a predovšetkým môj otec 

Peter Száraz. V spomínanom roku 1991 vznikla 

spoločnosť KOLAGREX, ktorá doviezla výrobnú 

linku od fi rmy Rossi & Catelli zo severotalianskej 

Parmy, ktorá sa za trištvrte storočia svojej 

činnosti stala svetovým lídrom v odvetví 

potravinárskych technológií. V prvých rokoch 

KOLAGREX vyrábal paradajkový pretlak ako 

polotovar vo veľkých baleniach pre výrobcov 

po celej Európe. Dôležitým medzníkom sa stáva 

rok 2000, keď sa prvý raz objavuje značka 

TOMATA, pod ktorou sa vyrábajú paradajkové 

pretlaky a kečupy v maloobchodom balení.

 

Ďalšími významnými krokmi dopredu je 

obdobie rokov 2006 až 2009, kedy spoločnosť 

výrazne obohacuje svoj sortiment. Do ponuky 

pribúdajú horčice, nasledujú omáčky na 

cestoviny a po nich pomazánky a nátierky 

a napokon produkcia tradičných zeleninových 

zmesí a ďalších výrobkov. V roku 2014 

na trh prinášame nový produkt, drvené 

paradajky, vyrobené z tých najlepších rajčín, 

vypestovaných na južnom Slovensku. Napokon 

v roku 2016 sa fi rma premenovala na TOMATA 

s.r.o. a od otca preberám štafetu výkonného 

riadenia spoločnosti. Pokračujeme v jeho 

šľapajach a najlepších tradíciách a ďalej 

rozvíjame výrobu a odbyt, zvyšujeme kvalitu 

výrobkov s dôrazom na zdravé potraviny.

Od paradajkového pretlaku, ktorým 

ste najznámejší, sa teda sortiment 

pozoruhodne rozšíril a je naozaj bohatý. 

Môžete podrobnejšie charakterizovať 

niektoré produkty?

Náš originálny paradajkový pretlak, plný 

čerstvých, na slnku dozretých paradajok, 

je bez konzervačných látok a bez lepku 

a je nositeľom viacerých ocenení Značka 

kvality SK. Ponúkame ho v rôznych 

baleniach s hmotnosťou od 115 gramov 

do 3 600 gramov, pre veľkospotrebiteľov 

až 5 kilogramov. Značku kvality SK nesú 

aj drvené paradajky a kečupy, či už jemný, 

alebo ostrý, tiež v rôznych baleniach 

a hmotnostiach. Horčicu ponúkame nielen 

plnotučnú a kremžskú, ale tiež grilovaciu, 

provensálsku, s chrenom a Žitnoostrovskú. 

Z klasických talianskych omáčok k cestovinám 

je to bolonská so sójou a tiež pripravujeme 

pikantnú mexickú omáčku, ďalej je to 

papriková pomazánka lahôdková aj pikantná 

a tiež strúhaný chren. Sortiment dopĺňajú 

strerilizovaná čalamáda a sterilizované lečo, 

červená repa, baranie rohy a feferóny. Teda 

skutočne bohatá ponuka a väčšine výrobkov 

patrí Značka kvality SK.

Kvalitné a zdravé potraviny patria 

k prioritám spoločnosti a práve tým si 

udržiavate priazeň spotrebiteľov. Ako to 

dosahujete a aké ďalšie kroky pripravujete?

V marci minulého roku sme absolvovali 

certifi kát IFS FOOD, medzinárodnú normu 

kvality a bezpečnosti potravín. Na začiatku 

reťazca sú prvotriedne suroviny a o tie 

sa staráme už na poli. Dôležitá je stála 

modernizácia výrobných zariadení a veľmi 

zodpovedná, kvalitná práca všetkých v našej 

spoločnosti.

Najbližšou pozoruhodnou inováciou bude 

zavedenie systému dosledovateľnosti potravín 

TE-FOOD s pomocou QR kódu. Značná časť 

spotrebiteľov považuje za nedostatočné 

informácie zobrazené na etiketách potravín. 

Spotrebitelia si budú môcť naskenovať QR 

kódy produktov z obalov výrobkov spoločnosti 

TOMATA a zobraziť si tak ich históriu od 

pestovania suroviny cez výrobné postupy 

až po cestu konečného výrobku. Moderné 

technológie tak podporia snahu spoločnosti 

o kvalitné a zdravé potraviny.

Najväčším výrobcom paradajkového pretlaku na Slovensku je spoločnosť 

TOMATA. Na Slovensku pretlak nielen vyrába, ale výrazne sa tu angažuje aj 

v pestovaní paradajok.
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NA TRH KÁVY A ČAJU 
PRENIKÁ FAIRTRADE

Spotrebitelia na slovenskom trhu nakupujú najviac mletú kávu, dvojkou je čistá 

instantná káva, trojkou kávové špeciality. Výrazne stúpa spotreba zrnkovej kávy. 

V pití čaju sú konzumenti konzervatívni, stabilne je jednotkou ovocný čaj. Tržby 

z predaja čaju stúpajú len mierne. Na trh preniká stále viac produktov s pridanou 

hodnotou, napríklad certifi káciou Fairtrade alebo Rainforest Alliance.

ZRNKOVÁ KÁVA A KAPSULE SÚ 
ŤAHÚŇOM TRHU

Podľa údajov maloobchodného auditu 

spoločnosti Nielsen tržby za teplé nápoje (káva 

a čaj) v roku 2019 zaznamenali mierny nárast 

o 0,5 % a ich celková úroveň predstavovala 

takmer 184 miliónov eur. Kým ale spotreba kávy 

medziročne vzrástla, tak pri čajoch už druhý rok 

po sebe evidujeme pokles spotreby. „Na kávu 

minuli zákazníci v slovenskom maloobchode 

o takmer milión eur viac ako v roku 2018 

(+ 0,7 %). Celkové ročne tržby za kávu 

predstavovali 143,5 milióna eur,“ hovorí Lucia 

Dargajová, Client Consultant, Nielsen a dopĺňa: 

„Stále platí, že spotrebitelia na slovenskom 

trhu nakupujú najviac mletú kávu, ktorá tvorí 

menej ako polovicu z celkovej spotreby kávy 

a v priemere na ňu spotrebitelia minú 3,50 

z 10 eur výdavkov za kávu. Medziročne sa však 

spotreba, tržby ako aj významnosť znižujú.“

Dvojkou je čistá instantná káva, ktorá 

predstavuje pätinu celkovej kávovej spotreby – 

a vzhľadom na vyššiu jednotkovú cenu – až 

37 % výdavkov za kávu. Ďalším obľúbeným 

segmentom sú kávové špeciality so 16% 

podielom na celkovom objeme. Patria sem rôzne 

zmesi rozpustnej kávy a mlieka ako je cappuccino, 

3v1 a pod. Trojica najobľúbenejších káv si síce 

dlhodobo udržiava významné postavenie, 

no dynamickejšie rastú menšie segmenty – 

zrnková káva a kapsule, ktoré sú zaujímavejšie 

z pohľadu tržieb, nakoľko ide o typy káv 

s vyššou jednotkovou cenou. O rastúcej 

popularite zrnkovej kávy hovorí medziročný 

nárast spotreby o viac ako tretinu (+ 34 %), 

rok predtým bol tento nárast na úrovni 20 %. 

Zrnková káva, ktorá tvorí 12 % na objemovom 

koláči, tak valcuje ďalšie typy kávy. Ďalší 

rýchlo rastúci segment predstavujú spomínané 

kapsule, ktoré v objeme tvoria síce iba 2 %, 

no v tržbách je to až 8 % a z roka na rok ich 

významnosť mierne narastá.

KÁVA V NÁKUPOCH 
DOMÁCNOSTÍ

Podľa údajov GfK Slovakia je trh kávy 

charakteristický vysokým podielom akciových 

nákupov, najvyšší podiel dosahujú zvýhodnené 

nákupy v rámci instantnej kávy. „Najviac 

kupujúcich má instantná káva, v roku 2019 

ju kúpili ¾ slovenských domácností. Je to 

menší počet, ako pred piatimi rokmi, kedy 

penetrácia presahovala 80 %. Kupujúci si ju 

z nákupu domov priniesli v priemere 7-krát, 

pričom veľkosť jedného nákupu bola 230 g, 

komentuje údaje za obdobie Jan-Dec 2019 

Veronika Némethová, Senior Consultant, 

GfK Consumer Panels & Services. Druhým 

najobľúbenejším typom kávy, z hľadiska počtu 

kupujúcich, je pražená mletá káva. Tú si za 

posledný rok kúpilo 72 % domácností. Mletá 

káva sa nakupovala častejšie ako instantná, a to 

11-krát počas roka, v priemernom množstve 

380g pri jednom nákupe. Tvorí tak najväčší 

podiel v košíkoch domácností. 60 % z objemu 

mletej kávy bolo kúpeného v akcii. Pri jednom 

nákupe v akcii kúpili kupujúci o cca 60 % mletej 

kávy viac, ako keď nakupovali za bežnú cenu. 

Výrazný rast počtu kupujúcich – zdvojnásobenie 

za ostatných 5 rokov - zaznamenala zrnková 

káva. V roku 2019 si ju z nákupu domov 

priniesla viac ako 1/5 domácností. Tieto 

domácnosti sa na jej nákup vybrali v priemere 

4-krát, pričom kúpili 740 g pri jednom nákupe. 

Oproti minulosti sa zvýšil však aj podiel 

akciových nákupov, ich podiel v minulom roku 

dosiahol takmer dve tretiny z objemu.

PREFERUJEME OVOCNÉ ČAJE

Lucia Dargajová z Nielsen uvádza: „V roku 2019 

sa v slovenskom maloobchode nakúpilo 1 270 

ton čaju, čo je o 29 ton menej ako rok predtým 

(- 2,2 %), avšak došlo k spomaleniu tempa 

poklesu. Napriek nižšiemu objemu predaja ale 

tržby za predaj čajov mierne rástli o 0,1 %. 

Preferencie slovenských spotrebiteľov sa pri 

čajoch významne nemenia. V našich nákupoch 

stále prevládajú ovocné čaje (40 % z objemu), 

nasledujú tzv. „pravé“ čaje, t.j. čierny a zelený 

čaj s podielom 22 %. O niečo nižší podiel majú 

bylinkové čaje (21 %). Nasledujú funkčné čaje 

Zdroj: Nielsen, Trh: Total SK (maloobchodný trh obchodov s potravinami 

a zmiešaným tovarom, bez Metra), rok 2019. 

PODIEL DRUHOV KÁVY 

  na objeme predaja  na tržbách

Mletá 47 % 35 %

Čistá instantná 20 % 36 %

Kávové špeciality 16 % 9 %

Zrnková 12 % 10 %

Kávovinové náhrady, zmesi, 

kávy a kávovín 3 % 2 %

Kapsule 2 % 8 %

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2019 Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2019

AKO ČASTO KUPUJETE 
VÝROBKY S OZNAČENÍM 
„SPRAVODLIVÝ OBCHOD – 
FAIRTRADE“? (%)

AKÝ DRUH KÁVY PIJETE 
NAJČASTEJŠIE? (%) 

pravidelne 5,4

príležitostne 31,5

nikdy 50,3

neuvedené 12,7

espresso 34,7

tureckú 19,4

cappuccino 7,7

latté 6,7

prekvapkávanú 6,2

inú 2,4

mocha 2,0
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(11 %), ktorých významnosť mierne narastá 

a najmenším segmentom sú bylinkové čaje 

s funkciou (6 %).“

ČAJ V NÁKUPOCH DOMÁCNOSTÍ

Najvyššiu spotrebu čaju majú domácnosti so 

školákmi. Veronika Némethová z GfK uvádza, 

že takmer všetci z kupujúcich čaju si kúpili 

porciovaný čaj, a to v priemere 14-krát za 

minulý rok po 60 g pri jednom nákupe. Podiel 

akciových nákupov je v segmente čajov výrazne 

nižší ako pri káve, a to i napriek tomu, že 

v porovnaní s minulosťou ich podiel vzrástol. 

Nákupy v akcii tvoria 38 % z nakúpeného 

objemu porciovaných čajov. Akcie podporujú 

väčší nákup, kupujúci kúpia v akcii o 20 % viac 

ako pri nákupe za štandardnú cenu.“ Sypaný 

čaj si kúpila takmer štvrtina slovenských 

domácností, 3-krát za rok, v priemernom 

množstve 115 g pri jednom nákupe. Instantný 

čaj si kúpila šestina domácností, 4-krát ročne 

v priemernom množstve 470 g na jeden nákup.

FAIRTRADE V MALOOBCHODE 
NA SLOVENSKU

Zvyčajne sa certifi kácia Fairtrade spája 

s tovarom ako je káva a čaj, hoci najväčší objem 

predstavuje kakao. Zaujímavé sú aj banány, 

kvety, bavlna a orechy. Rastový potenciál je 

v mede. Prieskum, z ktorého dáta vyplývajú, si 

dala spracovať agentúrou Median nezisková 

organizácia Fairtrade Česko a Slovensko 

v júni 2019. Prieskum o.i. odhalil, že až 81 % 

opýtaných Slovákov si myslí, že obchodné 

reťazce by skôr či určite mali aktívne ponúkať 

tovary vyrobené v súlade s princípmi fairtrade. 

Celkom 10 % respondentov uviedlo, že si 

v posledných 3 mesiacoch vedome kúpilo 

výrobok s označením Fairtrade. Väčšinou išlo 

o ženy. Logo známky Fairtrade programu pre 

kakao poznalo v prieskume 34 % opýtaných. 

Avšak len 12 % zo všetkých opýtaných by 

dokázalo zároveň vysvetliť jej význam.

„Pri porovnaní s historicky podobným českým 

alebo geografi cky blízkym rakúskym trhom je 

na Slovensku ponuka tovaru s certifi káciou 

Fairtrade zatiaľ relatívne nízka. Fairtradové 

produkty sú v retaile zastúpené hlavne v Lidli 

a v Kaufl ande, v Lidli ide o čokolády, kávu 

z nápojových automatov, nákupné tašky 

z fairtrade bavlny, v Kaufl ande je to čokoláda, 

výrobky s fairtradovým kakaom, všetky typy 

balenej kávy. Všetci zamestnanci Kaufl andu 

majú pracovné odevy vyrobené z fairtradovej 

bavlny. Relatívne bohatú ponuku fairtradové 

kávy a čokolády má Terno, faitradovú kávu

či bonboniéry ponúka Delia,“ hovorí Hana 

Malíková, riaditeľka Fairtrade Česko 

a Slovensko a dopĺňa: „U väčšiny ďalších 

obchodníkov je ponuka fairtradových 

výrobkov pomerne nízka alebo len nárazová. 

Zaujímavosťou je - pri porovnaní so susedným 

českým trhom - ponuka fairtradových banánov 

v sieti Yeme. Banány sú významná fairtrade 

komodita, ale nedarí sú predávať o väčšom 

meradle.“ V ponuke Fairtrade u špecialistov 

dominujú Tchibo, dm drogerie markt a OMV 

v rámci konceptu Vivo.

Okrem šírky ponuky sú rezervy retailu aj 

v komunikácii tohto sortimentu a v jeho 

označovaní. Označenie má najlepšie 

a v podstate neprehliadnuteľné Lidl: priamo 

na cenovkách nájdeme logá osvedčujúci 

etický pôvod výrobku, ako sú Fairtrade, UTZ 

alebo Rainforest Alliance. Fairtrade je jednou 

z ciest k posilňovaniu udržateľnosti pestovania 

a výroby. Je to celosvetovo veľmi silná téma 

a mnoho spoločností ju už zohľadňuje aj 

v marketingovej komunikácii. Kaufl and aj Lidl 

nedávno certifi káciu Fairtrade spomenuli aj 

vo svojich letákoch, čo je určite dobrá cesta 

k osvete medzi zákazníkmi. Veľká časť spotreby 

fairtradových produktov je totiž „nevedomá“, 

zákazníci kupujú tovar, bez toho aby si 

uvedomovali, že má etickú certifi káciu a teda 

určitú pridanú hodnotu.

AKO DODÁVAŤ 

FAIRTRADE KÁVU?

Dodávateľ kávy, ktorý bude dodávať do 

reťazcov fairtradovú kávu, musí prejsť 

certifi káciou u spoločnosti Flocert. Cena 

ročného poplatku za certifi káciu sa 

bude odvíjať od celkového obratu fi rmy, 

spôsobu, ako surovinu nakupujú (či priamo 

od pestovateľského družstva alebo od 

európskeho dovozcu), a tiež od objemu 

nakúpenej a spracovanej fairtradovej 

suroviny. Príklad: ak ide o fi rmu, ktorej 

celkový ročný obrat presahuje 5 mil. eur, 

nakupuje viac ako 800 ton kávy ročne a jej 

dodávateľmi sú priamo družstvá, v prvom 

roku certifi kácie zaplatí 4 600 eur. Ak to bude 

spoločnosť, ktorá nakúpi napr. 300 ton kávy 

ročne, jej celkový ročný obrat bude medzi 2 

a 5 mil. eur a bude nakupovať od európskych 

dodávateľov, za certifi káciu v prvom 

roku zaplatí 1 900 eur. Kalkulačka týchto 

nákladov je priamo na stránkach certifi kačnej 

spoločnosti Flocert.net.

Vychutnajte si kávu www.zlatezrnko.sk

NAŠA
Káva pražená v Ivanke pri Dunaji

SVETOVÁ
Víťaz 23 medailí z Anglicka a Talianska
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 Hlavnou činnosťou spoločnosti AGROKARPATY, s.r.o Plavnica  je pestovanie liečivých
rastlín. Horský región okresu Stará Ľubovňa patrí medzi klimaticky najčistejšie oblasti
strednej Európy.Liečivé rastliny, ktoré sú vo výrobkoch firmy Agrokarpaty, s.r.o Plavnica,
sa pestujú v ekologicky nezaťaženom prostredí oblasti Pienin a Magury pod Vysokými
Tatrami.To isté platí aj o rastlinách z divorastúceho zberu a lesných plodov. Výrobky  značky
Agrokarpaty sú bez umelých farbív a aróm. Preto ich ľudský organizmus dobre prijíma
a pozitívne na nich reaguje.

Ručný zber Slezu maurského, 
ktorý sa používa do čajových 
zmesí vhodných pri zahlienení 
pľúc, zápale priedušiek, kašli 
a zachrípnutí, no aj pri zápale 
hrtana a mandlí.

Produkty, v ktorých sa Slez 
maurský nachádza: 

Rakytníková plantáž:

Rakytník rešetliakovitý je prírodný multivitamín, pôsobí na imunitný 
systém, ukľudňujúco na centrálny nervový a srdcovocievny systém. Obsahuje 
antioxidačne pôsobiace látky, ktoré chránia bunky pred voľnými radikálmi, 
má biostimulačné účinky, výrazne podporuje imunitný systém, je vhodný 
pri rekonvalescencii, regeneruje tkanivá a očisťuje organizmus. Obsahuje 
biologicky aktívne látky, znižuje hladinu cholesterol a cukru. Produkty,
v ktorých sa nachádza rakytník:

Ručný zber kvetov Nechtíka
lekárskeho:

Nechtík lekársky má 
protizápalový účinok, vnútorne 

priaznivo ovplyvňuje pečeň, 
žlčník a hojí vnútorné rany

a zápaly. Produkty,v ktorých sa 
nachádza Nechtík:

Agrokarpaty Plavnica

y
a
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TCHIBO: ZODPOVEDNOSŤ A UDRŽATEĽNOSŤ 
SÚ SÚČASŤOU DNA FIRMY

Spoločenskou zodpovednosťou sa zaoberá 

Tchibo strategicky a na všetkých úrovniach 

podnikania. Aktívne pomáha riešiť otázky 

ako globálne otepľovanie, ohľaduplné 

hospodárenie s vodou, pôdou, energiami 

i zdrojmi, nakladanie s odpadom či zachovanie 

biodiverzity.

STAROSTLIVOSŤ O KÁVU A JEJ 
PESTOVATEĽOV

Každá štvrtá káva od Tchibo pochádza 

z certifi kovanej zodpovednej produkcie 

a cieľom je aj naďalej tento podiel zvyšovať. 

V rámci programu Tchibo Joint Forces!® 

zoznamuje malopestovateľov s metódami 

udržateľného pestovania kávy, ktoré podporujú 

dlhodobú úrodnosť pôdy a ochranu klímy. 

Navyše vďaka pridanej starostlivosti, ktorú 

pôda získa, plodí oveľa kvalitnejšiu kávu, ktorú 

si môžu následne vychutnať všetci konzumenti. 

Týmto školiacim programom už prešlo viac 

ako 35 000 pestovateľov kávy z viac ako 

10 krajín, vďaka čomu majú vyššie príjmy, 

lepšie pracovné aj životné podmienky a na 

plantážach sa rodí kvalitná káva. V roku 2018 

pochádzalo z trvalo udržateľných zdrojov viac 

ako 20 % kávy Tchibo.

AJ VÝROBKY TCHIBO VZNIKAJÚ 
ZODPOVEDNE

Udržateľnosť premieta fi rma do všetkých častí 

produktového cyklu výrobkov; od návrhu 

produktu a výberu zdrojov, cez balenie, 

logistiku, až k jeho následnej recyklácii. 

Výrobky a ich obaly sú recyklovateľné 

a zároveň Tchibo chráni prírodné zdroje tým, 

že dáva už vzniknutému odpadu novú šancu. 

V roku 2018 napríklad na výrobu textilných 

výrobkov zrecyklovala viac ako 3,5 milióna 

PET fl iaš. Od roku 2006 sa fi rme podarilo znížiť 

emisie CO
2
 súvisiace s prepravou tovaru 

o 27 %. Tchibo sa aktívne zaujíma o pracovné 

a životné podmienky ľudí a dodržiavanie 

ľudských práv v továrňach, kde sa vyrába 

spotrebný tovar. Problematike sa venuje už 

10 rokov v rámci sociálneho programu „WE“, 

ktorým už prešlo viac ako 387 dodávateľov, 

respektíve 364 tisíc ich zamestnancov.

TOP 5 TÉM, NA KTORÝCH 
TCHIBO INTENZÍVNE PRACUJE

1. V roku 2018 v kamenných obchodoch na 

Slovensku zaviedla „kávu do vlastného“. 

Zákazníci majú možnosť nechať si 

zakúpený nápoj pripraviť do vlastného, 

znovu použiteľného cestovného hrnčeka 

so zľavou 0,20 eur. Eliminuje sa tak 

spotreba jednorazových téglikov na kávu.

2. Svoj nákup si môžu zákazníci odniesť 

v spoplatnenej plastovej taške 

(z recyklovaného materiálu) alebo 

v ekologickej taške z netkanej textílie so 

sloganom „Zodpovedne - to sa nosí“.

3. Priebežne mení obaly pre spotrebný 

tovar s cieľom minimalizovať množstvo 

obalového plastu. Od roku 2020 úplne 

prestane používať plastové obaly pri 

textilnom tovare (s výnimkou vybranej 

spodnej bielizne).

4. Od 10. februára ponúka kolekciu výrobkov 

do kuchyne s podtextom „zero waste“, 

vďaka ktorej sa snaží minimalizovať 

množstvo odpadu. Zákazníci v nej nájdu 

sieťky na pečivo, vrecká na uchovávanie 

ovocia a zeleniny, cestovné dózy na 

desiatu či výrobky z recyklovaných 

materiálov.

5. Zameriava sa na vzdelávanie a osvetu 

v témach spoločenskej zodpovednosti 

a trvalej udržateľnosti nielen 

u zamestnancov, ale tiež dodávateľov 

a zákazníkov, a to napríklad tým, že 

buduje povedomie o certifi káciách 

svojich produktov a s tým súvisiacim 

ohľaduplným správaním k ľuďom 

a prírode. Zodpovedný prístup je 

tiež súčasťou dodávateľských zmlúv 

a podmienok výberových konaní. 

O zamestnancov sa Tchibo stará pestrou 

škálou aktivít, ako sú Dni zdravia, 

Férové raňajky, ochutnávky fair trade 

kávy či formou špeciálnych rozvojových 

programov. Dbá tiež na vyváženosť 

pracovného a osobného života.

„Nesieme zodpovednosť za svet, v ktorom 

žijeme dnes a budeme žiť aj zajtra. Preto je 

naším dlhodobým cieľom 100 % udržateľné 

podnikanie.“ Tchibo

Tchibo si je vedomá zodpovednosti voči ľuďom aj životnému prostrediu. 

Preto je trvalá udržateľnosť zakotvená v DNA spoločnosti už od roku 2006. 

Spoločnosť sa snaží zabezpečiť to, aby aj v budúcnosti mohla zákazníkom 

ponúknuť to, čo robí Tchibo Tchibom: praženú kávu tej najvyššej kvality 

a každý týždeň novú kolekciu spotrebného tovaru. Aktuálne je 3. najväčším 

predajcom výrobkov z biobavlny na svete a každá štvrtá káva od Tchibo 

pochádza z certifi kovanej zodpovednej produkcie.
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Zaujímavou a často diskutovanou témou, ktorá 

sa dotýka zdravej výživy sú tzv. biopotraviny 

alebo organické potraviny. Súvisí to tiež so 

zmenou životného štýlu, vyšším záujmom 

spotrebiteľov o zloženie potravín, ako aj 

vnímaním vyššej kvality takýchto produktov. 

„Tržby za biopotraviny v roku 2019 presiahli 

hodnotu 30 miliónov eur (presne 30,7 milióna 

eur). Vyplýva to z maloobchodného auditu 

spoločnosti Nielsen na slovenskom trhu 

maloobchodných predajní s potravinami 

a zmiešaným tovarom, bez Metra, vrátane 

drogérií. V porovnaní s rokom 2018 došlo 

k výraznejšiemu nárastu až o 13 %, kým rok 

predtým bolo tempo rastu pomalšie na úrovni 4 

%. Celkovo platí, že BIO segment rastie rýchlejšie 

ako celý kôš potravinárskych kategórií (pozn. 

bez fresh potravín a tvrdého alkoholu), no tvorí 

iba 0,94 % z celkového obratu potravinárskeho 

košíka a jeho podiel sa najviac zvýšil hlavne 

v poslednom roku,“ uviedla pre instore Slovakia 

Lucia Dargajová, Client Consultant, Nielsen.

Obratovo najvýznamnejším 

BIO segmentom za posledný 

rok na slovenskom trhu je 

detská hotová výživa s ročnými 

tržbami na úrovni 3,4 milióna 

eur. Druhou kategóriou sú 

trvanlivé rastlinné mlieka 

s tržbami 2,2 milióna eur. Na 

treťom mieste je detská suchá 

strava s tržbami okolo 

2 miliónov eur ročne. 

Na základe podielu BIO 

segmentu na obrate 

kategórie (s obratom za 

BIO vyšším ako 1 milión 

eur) je najvýznamnejšou 

kategóriou detská suchá 

strava (40 %), dvojkou 

sú trvanlivé rastlinné mlieka (36 %), nasleduje ešte 

detská hotová výživa (27 %).

Počas českého Retail Summitu redakcia instore 

Slovakia zaznamenala i smutné konštatovanie, 

že hoci dopyt po biovýrobkoch stúpa, výrobcovia 

v ČR dokážu uspokojiť len 1% dopytu z vlastných 

zdrojov. „Sme krajina, ktorá miluje jedlo, ale 

sebestační sme v mlieku, hovädzom mäse a pive. 

Aj také tradičné jedlo ako „vepřo-knedlo-zelo“ sa 

nezaobíde bez dovozu: dovážame 60% bravčového 

mäsa,“ uviedol Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR. 

Podobná situácia je aj na Slovensku. Do budúcnosti 

sú výrobky s pridanou hodnotou – vrátane BIO – 

zaujímavým sortimentom pre on-line supermarkety. 

Tak sa totiž môžu odlíšiť od konkurenčných sietí 

kamenných obchodov, ktoré v tejto oblasti rýchlo 

napredujú. Niektoré potravinárske siete majú už 

separátne regály len pre BIO a organické produkty. 

Ponuku potravinových BIO výrobkov sa darí 

úspešne rozširovať tiež sieti dm drogerie markt. Až 

na výnimky je ako BIO označený sortiment pod 

privátnou značkou reťazcov. Jedným z dôvodov 

je cena, ktorá môže byť pri vlastných značkách 

stlačená na zákazníkom akceptovateľnú hladinu. 

Mnoho zákazníkov si s označením BIO spája 

lokálnu, farmársku, tradičnú produkciu, 

čo je zavádzajúce. Aj lokálny produkt 

síce môže byť BIO, ale potrebuje 

príslušnú certifi káciu.

Niektoré slovenské základné školy už 

testujú aj koncept tzv. Flexi stravovania, 

ktorého metodiku zverejnilo Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Znamená to, že jedálniček je vytváraný 

výživovými expertami 

a nachádza sa v ňom 

viac mäsa z ekologického 

hospodárstva, viac čerstvého 

ovocia a zeleniny priamo 

z regiónov a viac biovýrobkov.

Biopotraviny, v anglofónnych 

krajinách nazývané aj organické 

potraviny (organic food), sú stále 

populárnejšie. Podľa Nielsen rastie 

BIO segment rýchlejšie ako celý 

kôš potravinárskych kategórií, a to 

nezahŕňa tržby za kategóriu fresh. 

Žiaľ, zvýšený dopyt zákazníkov 

nevedia lokálni producenti uspokojiť.

BIOPOTRAVINY MÔŽU 
BYŤ AJ LOKÁLNE
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Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2019

AKO ČASTO KUPUJETE...?

 BIO mäso  BIO mliekarenské BIO ovocie

  produkty a zeleninu

pravidelne 5,4 3,7 5,1

príležitostne 27,4 32,9 29,9

nikdy 58,2 52,0 53,8

neuvedené 9,0 11,4 11,3

BIO mäso BIO mliekarenské 

produkty

BIO ovocie 

a zeleninu
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Príchod benediktínov, ktorí poznali metódu 

destilácie, umožnil odkryť tekutú silu, zakliatu 

v slivkách, hruškách či marhuliach. Naši 

predkovia vytvorili slávne „-ovice“, magický 

elixír, ktorý si starostlivo uchovávali pre 

výnimočné okamihy.

Nadobudnuté vedomosti a skúsenosti rozvíjali 

tunajší majstri liehovarníci. Zdokonalili výrobu 

ušľachtilých ovocných destilátov do podoby, 

akú poznáme dnes. V spoločnosti OLD 

HEROLD sa hrdo hlásime k tejto tradícii.

Dodnes dodržiavame postup výroby, 

ktorý nám odovzdali predošlé generácie. 

Starostlivo vyberáme výlučne zrelé a zdravé 

ovocie, pretože jedine poctivý kvas je 

predpokladom úspechu. Správne založený 

a prekvasený kvas následne dvojnásobne 

destilujeme. Až v druhom stupni získame 

jadro destilátu s vyváženou a harmonickou 

vôňou i chuťou. Doladíme kvalitnou 

zmäkčenou vodou a necháme primerane 

zrieť.

Kolekciu tradičných ovocných destilátov naši 

majstri páleničiari obohatili o novinku MARUNA 

MARHUĽOVICA. 

Odporučenie spoločnosti OLD HEROLD pre 

správne podávanie má pár jednoduchých 

pravidiel, ktoré sa oplatí dodržať.

Tradičný destilát si najlepšie vychutnáte 

v ušľachtilom sklenenom pohári na stopke. 

Odporúčame podávať vychladené na teplotu 

16 - 18°C. Destilát po naliatí do pohára 

nechajte „krátko sa nadýchať“. Odmení sa 

rozvinutou typickou vôňou, ktorú následne 

dotvorí lahodný chuťový profil s jemným 

zakončením po ovocí. Už prvý dúšok 

zahreje telo, pohladí dušu a zapíše sa do 

pamäti. Dokonalé potešenie pre všetky 

zmysly… pre radosť žite, uvážlivo pite!

MARUNA MARHUĽOVICA 45%

Vychutnajte si marhuľový destilát s výdatnou 

vôňou zrelých plodov, vytvorený podľa 

tunajšej páleničiarskej tradície, rozvíjajúcej sa 

od stredoveku. Kvas pripravený z vyzretého 

ovocia sa po prirodzenom prekvasení destiluje 

bez akýchkoľvek prísad. Destilát po naliatí do 

pohára nechajte „krátko sa nadýchať“. MARUNA 

MARHUĽOVICA vás privíta rozvinutou zmyselnou 

vôňou, ktorú následne dotvorí lahodný chuťový 

profi l destilátu s jemným mandľovým zakončením.

BOŠÁCKA SLIVOVICA 52%

Chýrna BOŠÁCKA SLIVOVICA spája antickú 

i veľkomoravskú tradíciu pestovania ovocia 

s benediktínskou metódou získavania destilátov. 

V oblasti Bielych Karpát sa stovky rokov 

zdokonaľovala produkcia ušľachtilého nápoja bez 

aromatických prísad.

BOŠÁCKA SLIVOVICA príjemne vonia po ovocí, je 

lahodná, nepáli v hrdle, v ústach zanecháva jemne 

mandľovú stopu po kôstkach.

WILLAMS HRUŠKOVICA 52%

je unikátny ovocný destilát s jemnou chuťou 

a lahodnou vôňou hrušiek odrody Williams. 

Starostlivo vyberané vyzreté hrušky kvasia 

prirodzeným spôsobom a po dokonalom kvasení 

sa destilujú tradičnou metódou.

Typickú hladkú, vyrovnanú a plnú chuť pravého 

hruškového destilátu bez akýchkoľvek prísad 

získava dlhoročným zrením.

WILLAMS HRUŠKOVICA získala ocenenie 

Slovak Gold a striebornú medailu v kategórii 

ovocných destilátov v súťaži Vinum Laugaricio 

2008.

Ovocinárstvo je v trenčianskom 

regióne zakorenené odnepamäti.  

Kým tu mocní tvorili dejiny, ľudia 

v sadoch a na kopaniciach hľadali 

všestranné využitie úrody.

OLD HEROLD K DESTILÁTOM
PRIDÁVA MARUNU
MARHUĽOVICU

pt
i
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Tento rok vyšiel „sviatok zamilovaných“ ideálne. Na piatok. Obchodníci sa na dopyt 

pripravili zodpovedne, i keď stále sú tu diery v sortimente, ktoré by mohli „zaplátať.“ 

Okrem (ne)tradičných alkoholických nápojov a bonboniér (nielen) v tvare srdca, sú

zaujímavé napríklad fairtrade kvety.

V období bezprostredne pred dňom svätého 

Valentína stúpol počet kartových transakcií 

vo svete za posledné tri roky až o 31%. 

Čo do tempa rastu prekonáva „romantická 

ekonomika“ tú celosvetovú až päťnásobne: 

od roku 2017 sa výdavky v súvislosti s dňom 

svätého Valentína zvýšili o 17 %. Vyplýva 

to z prieskumu Mastercard Love Index. Niet 

najmenších pochybností o tom, že láska 

prechádza žalúdkom. Mastercard uvádza, 

že Slováci na Valentína roku 2019 minuli 

v reštauráciách u nás 3,1 milióna dolárov. 

V porovnaní s rokom 2017 to predstavuje až 

98%ý nárast počtu kartových transakcií a až 

88% nárast vo finančnom vyjadrení.

Sviatok Sv. Valentína sa každoročne 

odzrkadľuje aj na ponuke retailových 

sietí s prevahou predaja potravín. „Z roka 

na rok je v tomto období žiadanejšie 

prosecco a jahody v kombinácii so sladkým 

dezertom," vysvetľuje chúťky zákazníkov 

Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa 

spoločnosti BILLA a dopĺňa, že veľkej 

obľube sa samozrejme stále tešia kvety, či 

rezané alebo v črepníkoch: „Keďže tento 

rok pripadá 14. 2. na piatok, očakávame, že 

najviac zákazníkov bude mať tento sortiment 

vo svojich košíkoch vo štvrtok a v piatok. 

Vzhľadom na širokú ponuku sortimentu 

a dostupnosť, zákazníci nemajú obavy, že 

by na poslednú chvíľu nekúpili to, čo si 

naplánovali.“

Napokon len v priebehu minulého 

roka sa predalo na slovenskom 

maloobchodnom trhu viac ako 1100 

rôznych druhov bonboniér. Potvrdzujú 

to údaje agentúry Nielsen, ktorá sleduje 

predaje v maloobchodných predajniach 

s potravinami a zmiešaným tovarom. 

V rámci čokoládových sladkostí dosahujú 

bonboniéry počas valentínskeho týždňa 

najväčšie tržby. Z celkových tržieb za 

čokoládové sladkosti si bonboniéry v čase 

Valentína ukrajujú presnú polovicu, 

zatiaľ čo priemer v roku je len okolo 

30 %. Valentín má na svedomí, že obrat 

za bonboniéry sa viac ako zdvojnásobuje 

v porovnaní s priemerným týždňom v roku. 

Tržby rastú aj vzhľadom k rapídnemu 

nárastu predajov v akciách - zatiaľ čo 

v priebehu „nesviatočných“ týždňov sa 

podiel promočných predajov čokoládových 

bonboniér pohybuje okolo 45 %, počas 

sviatkov, akými sú Valentín, Veľká noc, Deň 

matiek, posledný júnový týždeň či Vianoce, 

sa podiel predajov v zľavách približuje 

k takmer trom štvrtinám.

Slováci míňajú najviac peňazí za bonboniéry 

v supermarketoch a hypermarketoch 

(70 % z celkového obratu), zatiaľ čo 

v maloformátových predajniach pod 400 m² 

utratia 30 %. Až 70 % celoročného obratu 

za čokoládové bonboniéry si medzi sebou 

delilo vlani len päť značkových výrobcov 

a vo februári ich dôležitosť ešte výraznejšia 

narástla (v abecednom poradí Ferrero, 

Lindt, Mondelēz International, Nestlé 

a Storck). Privátnym značkám bonboniér sa 

v medziročnom porovnaní veľmi nedarilo 

a svoju pozíciu v segmente bonboniér 

oslabili – ich aktuálny podiel je na úrovni 

11 %.

Slovenská sporiteľňa porovnala nákupy 

v obchodoch s kvetmi, šperkmi či parfumami 

počas bežného dňa a počas Valentína 

a zistila, že vo väčšine z nich narástli platby 

kartami až niekoľkonásobne. Najväčší nárast 

bezhotovostných platieb však pravidelne 

zaznamenávajú v kvetinárstvach, kde sa 

počas Valentína nakupuje až sedemkrát 

častejšie v porovnaní s bežným dňom. 

Priemerná cena za kyticu v minulom roku 

bola 18 eur. Dierou na slovenskom trhu 

sú fairtrade kvety (v ČR ich predáva spol. 

Florea). Mimochodom 99 % všetkých 

fairtradových kvetín pochádza z východnej 

Afriky a na svete existuje aktuálne 73 

certifikovaných fairtradových fariem. 

Ročne sa predá vo svete vyše 825 miliónov 

fairtradových kvetín (hlavne v Nemecku, 

Belgicku a Fínsku). K dispozícii sú hlavne 

rezané ruže, ale v európskej ponuke sú tiež 

ľalia, karafiáty alebo ďalšie kvetiny.

VÝBORNE NAČASOVANÝ VALENTÍN



37

PRODUCT

PRICHÁDZAJÚ 
SKUTOcNÉ 
KUBÁNSKE 
EMÓCIE
Kuba je miestom, kde sa l’udia 
neobmedzujú, kde l’udia vyjadru-
jú svoje skutocné emócie. Chcú 
svetu povedat’ celú pravdu a nic 
iné ako kubánsku pravdu. 
Zrodenú zo zvodného korenia, 
emócii a remeselnej vášne. 

Náš suchý korenený  Black Tears 
je plný emócií dnešnej Kuby. 
Pravá kubánska vášen, ktorá 
teraz prichádza na Slovensko.

Na Slovensku distribuuje Svet Nápojov s.r.o.
info@svetnapojov.sk - www.svetnapojov.sk



38

PRODUCT
re

d 
(p

ti)

Rimavská Sobota a okolitý región sú známe svojm poľnohospodárstvom 

a ovocinárstvom a tiež spracovaním ich produktov. Na tradície potravinárstva 

v modernej, progresívnej podobe nadväzuje tunajšia spoločnosť KORO.

Začiatky však vôbec neboli jednoduché. 

V obchodnom registri nájdeme údaj, že KORO 

s.r.o. bola zapísaná 22. januára 1998, čiže pred 

krátkym časom mala dvadsaťdva rokov. Na 

tie časy spomína Vladimír Košin, zakladateľ, 

spolumajiteľ a výkonný riaditeľ spoločnosti. 

Absolvent odboru ekonomiky potravinárstva na 

Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre 

mal vtedy dvadsaťšesť rokov. Do podnikania sa 

pustil so svojou mamou Annou Košinovou. Práve 

zrodená fi rma sa skladala z ich dvoch a jednej 

zamestnankyne…

NEĽAHKÉ ZAČIATKY

Vzdelanie, miestne podmienky a tradície aj 

ich záujmy jasne hovorili, že sa chcú venovať 

potravinárstvu. Na začiatku sa zamerali na výrobu 

lahôdkových šalátov. Nemali žiadne technológie 

a pri štarte ani stálych zákazníkov, iba chuť 

do práce. Konkurencia mala náskok viac než 

polstoročie, ale to ich neodradilo. Vyrobili šaláty 

a keďže ich trvanlivosť bola iba 48 hodín, bolo 

ich treba rýchlo rozviezť prvým klientom. To bola 

vtedy úloha Vladimíra Košina.

K dispozícii mali sto štvorcových metrov bývalej 

jedálne Úradu práce v Rimavskej Sobote. Ako 

so svojským humorom spomína Vladimír Košin, 

aspoň to nemali ďaleko, keby projekt nevyšiel… 

Neľahké začiatky prežili iba vďaka nadšeniu 

a veľkému nasadeniu.

Učili sa, ako vyrábať efektívnejšie aj kvalitnejšie, 

pomaly rozširovali ponuku a postupne získavali 

ďalších zákazníkov, mohli nakúpiť potrebné 

technológie, aj keď zatiaľ iba staršie stroje. 

Firma rástla obratom, sortimentom aj počtom 

zamestnancov. Po čase si prenajali väčšie 

priestory, ktoré neskôr aj odkúpili a krok za 

krokom ich rozširovali. Systematicky závod 

rozširovali a budovali do súčasnej podoby, keď 

z počiatočnej stovky štvorcových metrov v starej 

jedálni je to dnes približne tritisícpäťsto metrov 

štvorcových. Keďže pribudli aj nové technológie 

a bolo dôležité investície efektívne využívať, prišiel 

čas na ďalší krok dopredu v zásadnom rozšírení 

sortimentu.

ČO SA NEMENÍ

Ten je v súčasnosti veľmi bohatý a ešte sa 

k nemu obsiahlejšie vrátime. To, čo sa nemení, 

je však fi lozofi a a fi remná kultúra spoločnosti 

KORO. Hoci má dnes už vyše sto zamestnancov, 

stále zachováva tradíciu malej rodinnej fi rmy 

s veľmi blízkym, doslova osobným vzťahom 

k pracovníkom. Košinovci dobre vedeli a vedia, 

že práve oni a ich kvalitná, zodpovedná práca 

je kľúčom k úspechu. A to znásobene platí pre 

samotných majiteľov.

Od počiatku až dosiaľ vždy vnímali 

svoje podnikanie a výrobky nie ako 

nástroj na rast tržieb, ale hmatateľný 

výsledok práce, z ktorej majú radosť, 

vkladajú do nej svoje vzdelanie, 

vedomosti, kreativitu a tak je to vlastne 

kus umenia. Na jeho výsledky chcú byť 

hrdí.

Vladimír Košin túto podnikovú fi lozofi u 

a kultúru zhrnul do nasledovných zásad:

• Robme veci najlepšie ako vieme

• Buďme vždy slušní a spoľahliví 

k obchodným partnerom, zákazníkom aj 

zamestnancom

• Pri práci sa bavme a buďme v pohode.

Táto fi lozofi a je základom, ktorý v minulosti, 

súčasnosti aj budúcnosti ovplyvňuje všetky 

rozhodnutia. Prezraďme, že Vladimír Košin 

v tomto duchu napísal aj knihu, ktorá na 

základe vlastných skúseností môže byť cennou 

inšpiráciou, motiváciou a poučením pre každého, 

kto chce úspešne rozbehnúť a viesť fi rmu 

a súčasne viesť šťastný osobný život. Tá kniha má 

príznačný, priam symbolický názov: Nebojte sa 

siahnuť po hviezdach…

BOHATÝ SORTIMENT

Vybudovanie nových priestorov a investície do 

technológií v spojení s touto fi lozofi ou a kvalitnou, 

kreatívnou prácou na všetkých úrovniach 

dnes umožňujú, že spoločnosť KORO sa stala 

uznávaným dodávateľom produktov vo viacerých 

segmentoch potravín. V každom z nich patrí 

medzi najlepších, neustále zlepšuje chuť, kvalitu 

a úžitkové vlastnosti svojich výrobkov.

O vysokej akosti svedčí niekoľko ocenení Značka 

kvality SK. Sortiment je bohatý, čo sú jeho piliere?

Ako sme už uviedli, začínali s lahôdkovými 

šalátmi. Po istom utlmení v tejto sfére sa k nej 

SPOLOČNOSŤ KORO POZERÁ DOPREDU
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nielen vrátili, ale pokročili na vyšší stupeň, 

inovovali zloženie aj obaly produktov. Hádam 

najznámejšia je spoločnosť KORO na slovenskom 

trhu svojimi zdobenými lahôdkami, spomedzi 

nich DUO vajce je vôbec najpredávanejší 

kombinovaný lahôdkový produkt u nás. Výrazne 

sa presadila tiež svojimi nátierkami, kde je ponuka 

naozaj pestrá a originálna. V katalógu ich nájdete 

spolu osemnásť, od klasických ako vajíčková, 

cesnaková či bryndzová až po trendové novinky, 

sójovú, cícerovú a pohánkovú nátierku vo 

viacerých kombináciách.

Pri tej cícerovej sa pristavme. Aj vďaka nej sa 

po štyridsiatich rokoch obnovilo na Slovensku 

veľkoplošné pestovanie cíceru. Dorába ho pre 

KORO miestny farmár. Je to súčasťou fi lozofi e, 

že pre kvalitné a zdravé potraviny je veľmi dôležité 

pestovanie ovocia, zeleniny a ďalších surovín 

v okolitom regióne.

KORO je lídrom na Slovensku so svojimi parenými 

výrobkami, knedľami a buchtami na pare, má 

ambíciu presadiť sa s nimi aj v Českej republike. 

Sortiment dopĺňajú 

chladené cestá a plnky 

do koláčov (polotovary 

pre domáce pečenie), aj 

tu je lídrom na trhu SR, 

skupinu týchto výrobkov 

chcú posilniť o ďalšie 

moderné produkty. 

Napokon sú to hotové 

chladené jedlá.

JASNÝ CIEĽ

Už sme hovorili 

o fi lozofi i fi rmy. K nej patrí aj veľký dôraz 

na kvalitné a zdravé výrobky. Nezriedka 

v potravinárstve vidíme masívne pridávanie 

aditív, náhrady základných surovín, zlacňovanie 

a ochudobňovanie výrobkov. Toto však nie je 

cesta spoločnosti KORO. Na tomto poli si stanovili 

jasný cieľ : zamerať sa na silný vývoj, ktorý umožní 

pracovať s minimálnym množstvom aditív alebo 

úplne bez nich a vytvárať produkty tak, aby 

pomohli ľuďom zdravšie a plnohodnotnejšie žiť.

Na základe tejto fi lozofi e KORO pracuje s dvoma 

značkami:

KORO - značka pre kvalitné lahôdky, hotové 

jedlá a kysnuté výrobky a KORO NATURE LINE - 

značka pre funkčné potraviny bez chémie.

Veľkú časť produkcie plánujú vytvárať práve pod 

značkou KORO NATURE LINE, teda vo funkčných 

potravinách bez aditív s cieľom pomáhať 

v prevencii civilizačných ochorení na Slovensku, 

ale aj v iných krajinách. Výrazne sa totiž snažia 

preniknúť na okolité trhy, aby kvalitné produkty 

boli dostupné a užitočné pre čo najširší okruh 

zákazníkov. Najperspektívnejšie sa v tomto smere 

javí Česká republika a Poľsko. Pre to všetko je 

v pláne postaviť nový výrobný závod s plochou 

až 6 tisíc štvorcových metrov, aby kvalitu 

a spoľahlivosť produktov podporili moderným 

výrobným priestorom a technológiami.

Táto perspektíva spája zavádzanie moderných 

postupov a technológií s pokračujúcou 

fi lozofi ou kvalitného a chutného produktu pri 

férovej spolupráci s obchodnými partnermi, 

pohodou a dobrými pracovnými podmienkami 

vo fi rme a na neposlednom mieste sociálnou 

a environmentálnou zodpovednosťou. Spoločnosť 

KORO sa pozerá dopredu. Alebo, ako Vladimír 

Košin nazval svoju knihu: Nebojte sa siahnuť po 

hviezdach...
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DARÍ SA NOVINKÁM 
V KATEGÓRII ZUBNÝCH PÁST

„Tržby za ústnu hygienu na Slovensku 

medziročne (2019 vs 2018) vzrástli 

o 5,7% (+3 mil. eur). Najrýchlejšie rástli 

v poslednom roku tržby za prostriedky na 

fixáciu a čistenie zubných náhrad +21 % 

(0,5 mil. eur) nasledované zubnými niťami 

+18 % (101 tis. eur). Ústne vody sú jediná 

kategória, ktorá zaznamenala medziročne 

mierne negatívny vývoj -0,1 %,“ uvádza 

Michaela Štefanová, konzultant, Nielsen

Zubné pasty sú z pohľadu tržieb 

najdôležitejšou kategóriou v starostlivosti 

o zuby, nakoľko tvoria 52 % všetkých 

predajov. Rast tržieb za zubné pasty na 

Slovensku nie je spôsobený zvýšením počtu 

kusov, ale rastúcou priemernou cenou. 

V roku 2019 bola priemerná cena 2,02 

eur, oproti tomu v predchádzajúcom roku 

len 1,93 eur, čo predstavuje 4,7% nárast. 

Novinky v roku 2019 vygenerovali tržby viac 

ako 1,6 mil. eur a ich priemerná cena bola 

o 27 % vyššia ako cena priemernej zubnej 

pasty.

Elektrické a batériové zubné kefky 

medziročne narástli až o 20,3% na 2,1 

mil. eur. U manuálnych zubných kefiek 

pokračuje trend väčších balení, pričom 

došlo k nárastu predajov balenia 3 ks 

o 12 % zatiaľ čo balenia po jednom kuse 

medziročne klesali o -3 %. Napriek tomu sú 

stále z pohľadu tržieb najdôležitejšie balenia 

1 ks ktoré majú 46,5% podiel na predajoch 

manuálnych zubných kefiek, zatiaľ čo 

balenia 3 ks 37% (+2,3 p. p.) a balenia 2 ks 

s 15,8% podielom.

„V hypermarketoch a supermarketoch 

klesli v roku 2019 tržby za ústne vody 

o -4,4 % (-173 tis. eur). Hlavný pokles je 

spôsobený najdôležitejším segmentom 

balení nad 400 ml s 83 % podielom, 

ktorý klesal -6,1% (-203 tis. eur) zatiaľ čo 

vývoj segmentu balení s objemom 301-

400 ml bol pozitívny s 18,8 % (+51 tis. 

eur) nárastom tržieb. V organizovaných 

Zubné pasty tvoria stabilne vyše 

polovicu tržieb za ústnu hygienu. 

Najrýchlejšie však rástli za uplynulý 

rok prostriedky na fi xáciu a čistenie 

zubných náhrad. Čo sa týka kefi ek, 

lepšie sa predávajú väčšie balenia 

manuálnych kefi ek. Elektrické 

a batériové zubné kefky dokonca 

medziročne narástli až o 20,3 % na 

2,1 milióna eur.

STAROSTLIVOSŤ O ZUBY
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Zdroj: Nielsen, Dáta vyjadrujú predaje na Total Food&Mixed + Drug 

v Slovenskej republike (maloobchodný trh predajní s drogériou, 

potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metra), rok 2019. 

*Zubné kefky - zahŕňa predaje za manuálne, elektrické a batériové kefky

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

v Slovenskej republike (maloobchodný trh predajní s drogériou, 

potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metra)

PODIEL NA TRŽBÁCH ÚSTNEJ 
HYGIENY PODĽA KATEGÓRIE

PODIEL NA TRŽBÁCH 
MANUÁLNYCH ZUBNÝCH 
KEFIEK PODĽA VEĽKOSTI 
BALENIA

zubné pasty 52

zubné kefky* 25

ústne vody 13

zubné náhrady čistenie a fi xácia 5

medzizubné kefky 3

zubné dentálne nite 1

 2018 2019

1ks 50 47

2ks 15 16

3ks 35 37

4ks a viac 1 1

2018

2019

HODNOTA A OBJEM PREDAJA ÚSTNEJ HYGIENY V SR

SLOVENSKO
Hodnota predaja v 1 000 EUR Objem predaja v 1 000 Ks

2018 2019 %zmena 2018 2019 %zmena

ÚSTNA HYGIENA 53 571 56 640 5,7% 23 071 23 445 1,6%

ZUBNÉ PASTY 28 241 29 587 4,8% 14 655 14 670 0,1%

ZUBNÉ KEFKY 13 267 14 204 7,1% 4 702 4 765 1,3%

ÚSTNE VODY 7 633 7 623 -0,1% 2 304 2 322 0,8%

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

potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metra)
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predajniach s drogériou naopak tržby za 

ústne vody rástli +6,2% (+177 tis. eur) 

a nárast bol naprieč všetkými veľkosťami 

balenia,“ spresňuje M. Štefanová.

Organizované predajne s drogériou sú 

najdôležitejším predajným kanálom ústnej 

hygieny s takmer 49% podielom na 

tržbách, nasledované sú hypermarketmi 

a supermarketmi s 39% podielom. 

Dôležitosť organizovaných predajní 

s potravinami a zmiešaným tovarom 

do 400 m² je 9 %, zvyšok tvoria 

neorganizované predajne s potravinami 

a zmiešaným tovarom. Na Slovensku je 

napríklad v porovnaní z Českou republikou 

dvakrát vyššia dôležitosť organizovaných 

predajní do 400 m² (9 % vs. 4 %).

ÚSTNA HYGIENA V NÁKUPOCH 
SLOVENSKÝCH DOMÁCNOSTÍ
Pre účely tohto článku do kategórie ústnej 

hygieny zaradila GfK zubné kefky, zubné 

pasty a ústne vody/spreje. „Aspoň jeden 

produkt ústnej hygieny si v roku 2019 

zakúpilo 9 z 10 domácností a celkovo na 

ňu minuli v priemere 30 eur. V priemere 

si kupujúca domácnosť zakúpila zubné 

pasty 7-krát, celkovo na ne minuli takmer 

17 eur, na jeden nákup v priemer 2,4 eur. 

Viac ako 2/5 výdavkov na zubné pasty 

boli minuté na akciové nákupy. Zubné 

pasty privátnych značiek si aspoň raz 

zakúpila štvrtina slovenských domácností, 

no tvoria len približne 5 % celkových 

výdavkov na zubné pasty,“ uvádza Lucia 

Pientková, konzultant, GfK Consumer 

Panels & Services (údaje sú za obdobie 

január 2019 – december 2019).

Manuálnu zubnú kefku si v sledovanom 

období kup ujúci v priemere zakúpili 4× 

a minuli na ne 13 eur. Na jeden nákup 

v priemere minuli 3,4 eur. Približne 23 % 

výdavkov tvoria akciové nákupy, pričom 

nákupy v akcii využila aspoň raz viac ako 

polovica domácností kupujúcich manuálne 

zubné kefky. Najviac kupujúcich si ich 

zakúpilo v drogériách a hypermarketoch, 

v rámci podielu na výdavkoch však 

jednoznačne dominujú drogérie, ktoré 

tvoria približne 2/5 celkových výdavkov na 

manuálne zubné kefky.

Ústnu vodu/sprej si aspoň raz v sledovanom 

období zakúpilo 30% slovenských 

domácností, v priemere 3-krát a minuli na ne 

viac ako 11 eur. Na jeden nákup ústnych vôd 

v priemere minuli 3,4 eur. Takmer dve pätiny 

výdavkov smerovali na ústne vody v akcii. 

Spomedzi nákupných kanálov dominujú 

v počte kupujúcich drogérie a hypermarkety. 

Tieto dva formáty spolu zodpovedajú za 

takmer 60 % celkových výdavkov na tieto 

potreby ústnej hygieny.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2019, Pozn: Respondenti, ktorí za 

posledných 12 mesiacov použili zubné kefky = 94,7 %.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2019

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2019, Pozn.: Respondenti, ktorí 

použili zubné pasty za posledných 12 mesiacov = 94,8 %

AKÝ TYP ZUBNÝCH KEFIEK 
POUŽÍVATE? (%)

KOĽKO KUSOV ZUBNÝCH 
KEFIEK STE POUŽILI ZA 
POSLEDNÝCH 12 MESIACOV? (%) 

AKO ČASTO POUŽÍVATE ZUBNÉ 
PASTY? (%)

iba elektrické 4,8

elektrické aj klasické 12,9

iba klasické 75,1

neuvedené 1,9

1 - 2 kusy 34,1

3 - 4 kusy 29,8

5 - 6 kusov 18,3

7 - 9 kusov 7,1

10 a viac kusov 3,2

neuvedené 2,3

4-krát denne a viac 1,1

3-krát denne 16,6

2-krát denne 56,7

1-krát denne 16,6

menej často 1,6

neuvedené 2,1

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2019, Pozn.: Respondenti, ktorí 

použili niektorú z uvedených typov starostlivosti o ústnu dutinu za 

posledných 12 mesiacov = 42,1 %

AKÝ TYP STAROSTLIVOSTI 
O ÚSTNU DUTINU POUŽÍVATE 
NAJČASTEJŠIE? (%) 

dentálna niť 10,1

medzizubná kefka 10,2

škrabka na jazyk 2,2

ústna voda 21,6

iné 0,2
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Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2019, Pozn: Respondenti, ktorí za 

posledných 12 mesiacov použili žiletky, čepieľky, holiace strojčeky pre 

mužov = 44,8 %.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2019

AKÉ DRUHY ŽILETIEK, 
ČEPIEĽOK, HOLIACICH 
STROJČEKOV PRE MUŽOV 
POUŽÍVATE POUŽÍVA 
NAJČASTEJŠIE? (%)

KTORÉMU SPÔSOBU HOLENIA 
DÁVATE PREDNOSŤ (MUŽI)?

elektrické strojčeky 7,6

holiace strojčeky s výmennou hlavicou 12,7

jednorazové žiletky 12,9

obojstranné klasické žiletky 13,1

iné 0

mokré holenie 26,0

suché holenie 8,2

nedávam prednosť ani jednému z nich 12,8

neuvedené 2,0
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Kategórii holenia medziročne rastie hodnota predaja, no počet predaných 

balení poklesol. Výsledok možno interpretovať tak, že došlo k zvýšeniu ceny 

za balenie. Vzhľadom ku kultúrnym zvyklostiam v tejto oblasti neprekvapí, že 

mužské holiace potreby vykazujú najvyššie predaje pred Vianocami a ženskej 

kategórii dominujú letné mesiace.

MUŽI ZA HOLENIE UTRATIA VIAC 
AKO ŽENY

Výrobkom z kategórie holenie (holiace strojčeky 

a žiletky) sa na Slovensku dlhodobo darí, aj keď 

sa tempo rastu ich predaja v hodnote mierne 

spomaľuje. Ukazujú to aktuálne čísla z trhu 

monitorovaného spoločností Nielsen. „Hodnota 

predaného tovaru tejto kategórie v medziročnom 

porovnaní vzrástla o 1,7 % (predchádzajúci rok 

to bolo 3,2 %) a za rok 2019 sa minulo takmer 

19,9 mil. eur. Hoci predaja v hodnote rastú, 

počet predaných balení poklesol (-1,1%). Z toho 

vyplýva, že došlo k zvýšeniu ceny za balenie (+2,8 

%),“ uvádza Barbora Chmelařová, konzultant, 

klientske oddelenie spoločnosti Nielsen.

Jednotlivé typy holiacich strojčekov a žiletiek sú 

medziročne veľmi stabilné a predané podiely 

sa takmer nemenia. Hlavným zákazníkom sú 

v prípade holiacich strojčekov a žiletiek muži, 

na ktorých v hodnotovom vyjadrení pripadá 

necelých 70 % nákupov (13,7 mil. eur). Muži 

najčastejšie kupujú tradičné žiletky (55,5 %), zatiaľ 

čo ženy nakupujú jednorazové holiace strojčeky 

(62,2 %). Najvýznamnejším predajným kanálom 

pre holiace strojčeky a žiletky stále zostávajú 

drogérie, v ktorých bolo v roku 2019 realizovaných 

bezmála 55 % hodnoty predajov. Potom 

nasledujú hypermarkety a supermarkety s 33,7% 

významnosťou.

Čo sa týka sezónnosti, tak v prípade produktov 

pre mužov sú hlavnou sezónou Vianoce, kedy 

sa rôzne holiace potreby predávajú ako súčasť 

vianočných balíčkov. Ženy naopak za žiletky 

utratia najviac v letných mesiacoch.

HOLIACE POTREBY V NÁKUPOCH 
DOMÁCNOSTÍ

Medzi holiace potreby Gfk zaraďuje žiletky 

a manuálne holiace strojčeky, prípravky používané 

počas holenia (peny, gély, a pod.), prípravky na 

depiláciu alebo epiláciu a vody resp. balzamy po 

holení. „Priemerná domácnosť nakupuje holiace 

potreby raz za tri mesiace a ročne na ich kúpu 

minie 18 eur. Najvyššie výdavky na kúpu holiacich 

potrieb majú staršie menšie domácnosti nad 50 

rokov. Pri nákupe potrieb na holenie navštevujú 

domácnosti najčastejšie drogérie, kde míňajú aj 

najviac výdavkov na tento sortiment (15,4 eur 

ročne). Ďalším preferovaným miestom kúpy sú, 

podľa celkových výdavkov aj počtu kupujúcich, 

hypermarkety,“ komentuje údaje za obdobie 

Január – December 2019 Nina Páleníková, 

konzultant, Consumer Panels & Services.

V rámci sortimentu holiacich potrieb majú najviac 

kupujúcich žiletky a manuálne holiace strojčeky. 

Nakupuje ich každá druhá slovenská domácnosť. 

Najviac, až jedna tretina domácností, nakupuje 

jednorazové žiletky. Z pohľadu počtu kupujúcich 

HOLIACE POTREBY: MUŽOM 
PATRIA VIANOCE, ŽENÁM LETO
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Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2019, Pozn: Respondentky, ktoré 

za posledných 12 mesiacov použili žiletky, čepieľky, holiace strojčeky 

pre ženy = 27,9 %.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2019, Pozn: Respondentky, ktoré 

za posledných 12 mesiacov použili prípravky na holenie = 15,6 %.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2019, Pozn: Respondenti, ktorí za 

posledných 12 mesiacov použili žiletky, čepieľky, holiace strojčeky pre 

mužov = 44,8 %.

AKÉ DRUHY ŽILETIEK, 
ČEPIEĽOK, HOLIACICH 
STROJČEKOV PRE ŽENY 
POUŽÍVATE NAJČASTEJŠIE? (%)

AKÉ TYPY PRÍPRAVKOV NA 
HOLENIE POUŽÍVATE (ŽENY)?

AKO ČASTO POUŽÍVATE POUŽILI 
ŽILETKY, ČEPIEĽKY, HOLIACE 
STROJČEKY PRE MUŽOV?

elektrické holiace strojčeky 2,5

holiace strojčeky s výmennou hlavicou 6,7

jednorazové žiletky 19,3

iné 0,3

dámske holiace peny / gély 14,4

mydlá / sprchovacie gély 3,0

pánske peny / gély iba pre vás 0,9

pánske peny / gély mužov v rodine 1,5

iné 0,4

1-krát denne a viac 4,0

4-6-krát týždenne 4,4

2-3-krát týždenne 15,7

1-krát týždenne 14,3

2-3-krát mesačne 3,1

1-krát mesačne 0,9

menej ako 1-krát mesačne 1,0

neuvedené 1,4

ako aj výdavkov majú väčšie zastúpenie 

v nákupných košíkoch žiletky určené pre pánov – 

smeruje na nich 66 % výdavkov na tieto produkty. 

Počas roka majú domácnosti najvyššie výdavky 

na nákupy žiletiek a manuálnych holiacich 

strojčekov v mesiaci jún a v predvianočnom 

období, t.j. v decembri.

Na prípravky používané počas holenia (gély, peny 

na holenie) minie jedna domácnosť minie za rok 

v priemere 5,1 eur na prípravky na holenie určené 

pre mužov, zatiaľ čo na tie určené primárne pre 

ženy o 1,5 eura menej. Najviac, až dve tretiny 

výdavkov určených na prípravky používané počas 

holenia, míňajú domácnosti na gély na holenie.

Typická domácnosť nakupuje prípravky používané 

na ošetrenie pokožky po holení raz za pol roka 

a ročne na nich minie 10,7 eur. Viac ako tri štvrtiny 

výdavkov na tento sortiment tvoria nákupy vôd po 

holení. Za zvyšok výdavkov zodpovedajú najmä 

balzamy po holení.

Produkty na depiláciu, resp. epiláciu, nakupuje asi 

desatina domácností. Priemerné ročné výdavky 

na krémy či voskové pásiky predstavujú necelých 

6 eur na jednu kupujúcu domácnosť.

Pri nákupe holiacich potrieb využívajú domácnosti aj 

zvýhodnené ceny. Takmer každé tretie euro smeruje 

na nákupy tohto sortimentu v akcii. Najvyšší podiel 

akciových nákupov majú pritom prípravky používané 

na ošetrenie pokožky po holení.

Zdroj: Nielsen. Dáta vyjadrujú predaje na trhu SK Total Slovakia DRUG (maloobchodný trh predajní s potravinami a zmiešaným tovarom + drogérie, bez Metro).

HODNOTA PREDAJA HOLIACICH STROJČEKOV A ŽILETIEK (V 1000 EUR)

Holiace strojčeky a žiletky

Muži

Ženy

01/18 01/1907/18 07/1904/18 04/1910/18 10/1902/18 02/1908/18 08/1905/18 05/1911/18 11/1903/18 03/1909/18 09/1906/18 06/1912/18 12/19
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Zatiaľ čo poradie nakupovaných prípravkov detskej telovej kozmetiky sa 

nemení a vyše polovicu obratu kategórie tvoria detské krémy, mlieka a oleje, 

menia sa návyky pri študovaní etikety. Spotrebitelia a najmä čerstvé mamičky 

vyhľadávajú čo prírodnú, organickú kozmetiku a kozmetiku, ktorá je k citlivej 

detskej pokožke čo najšetrnejšia. 

Čo sa týka používania jednotlivých druhov 

detskej kozmetiky v domácnostiach, prvá 

štvorica sa menila za ostatné dva roky len 

mierne. Stabilne vedie sprchová kozmetika, 

šampóny a nasledujú krém a mydlo (v období 

3.+4/2018 evidoval MEDIAN SK opačné poradie 

častosti odpovedí, teda mydlá (9,0 %) a potom 

krémy (7,8 %)). Starší prieskum spoločnosti 

Nielsen ukazuje, že tržby za detskú kozmetiku 

(detské krémy, mlieka, oleje, krémy proti 

zapareninám, telové púdre / zásypy a prípravky 

na čistenie bez vody) rastú. Len pri porovnaní 

obdobia od januára 2018 do decembra 2018 

s rovnakým obdobím pred rokom utratili 

slovenskí spotrebitelia o 131 tisíc eur viac. 

Nárast zaznamenali všetky segmenty v rámci 

detskej kozmetiky, no medzi najvýznamnejší 

segment z hľadiska tržieb patria detské krémy, 

mlieka a oleje. Ich podiel na celkových tržbách 

je až 65 %. „V dm drogerie markt patria medzi 

najpredávanejšie segmenty detské vlhčené 

utierky, ďalej detské krémy a kozmetika pre 

deti od 3 rokov,“ uviedla pre instore Slovakia 

Katarína Charvátová, sortimentný, manažér, 

dm drogerie markt a dopĺňa: „Aj napriek tomu, 

že sa zvyšuje predaj komerčných značiek, 

patria medzi najpredávanejšie výrobky dm 

značky babylove.“

Krátky rešerš mediálnych výstupov za ostatný 

polrok na tému detskej kozmetiky ukazuje jasný 

príklon spotrebiteľov (najmä spotrebiteliek – 

matiek) k dôrazu na zloženie. Pomyselným 

vrcholom je prírodná (organická) kozmetika 

zvyčajne zvučných zahraničných mien 

a vegánska kozmetika, no pre nakupujúcich 

je dôležitý aj pomer ceny a zloženia (kvality). 

Kvalitná detská kozmetika by mala byť bez 

parabénov (konzervantov), bez parafínov, bez 

alkoholu a farbív, polyakrylátov, mikroplastov, 

PEG a amónnych zlúčenín. Parfumová zložka 

by nemala obsahovať alergény a prípravok, 

ktorý má peniť, tak by skutočne mal aj penu 

„vygenerovať“, ale nemala by dráždiť deťom oči. 

Mnoho zákazníkov siaha aj po kozmetike, ktorá 

zmierňuje rôzne kožné choroby, dermatitídy, 

ekzémy, už i vzhľadom k tomu, že početnosť 

týchto ochorení u detí z roka na rok narastá. 

„V posledných rokoch sledujeme rozmáhajúci 

sa dopyt po výrobkoch prírodnej kozmetiky, ale 

aj eko plienok, alebo biologicky odbúrateľných 

vlhčených utierok. Našu ponuku prispôsobujeme 

aktuálnym trendom v zmysle našej udržateľnej 

stratégie,“ potvrdzuje K. Charvátová.

Napriek informáciám na etiketách 

a všeobecnému diskurzu o detskej kozmetike sú 

spotrebitelia, ktorí ignorujú napríklad odporúčané 

množstvo prípravku na daný objem vody. Mnohé 

výrobky nespadajú legislatívne pod kozmetiku, 

môžu sa predávať ako „hračky“. Všeobecne sú 

deťmi obľúbené licencované produkty, najmä 

tie, ktoré majú na obaloch postavičky z Paw 

Patrol, Frozen alebo Cars. Vzhľadom k vyššie 

uvedenému neprekvapí, že detskú kozmetiku 

nakupujú spotrebitelia u špecialistov a najmä 

v organizovaných sieťových drogériách. Ich 

podiel na celkových tržbách za segment je vyše 

60 %.

VYHĽADÁVANÁ JE PRÍRODNÁ 
DETSKÁ TELOVÁ KOZMETIKA

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2019, Pozn.: Respondenti, ktorí za 

posledných 12 mesiacov použili vo svojej domácnosti detskú kozmetiku 

= 17,3 %

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2019, Pozn.: Respondenti, ktorí za 

posledných 12 mesiacov použili vo svojej domácnosti detskú kozmetiku 

= 17,3 %

AKÝ DRUH DETSKEJ 
KOZMETIKY POUŽÍVATE? (%)

POUŽÍVATE NAMIEŠANÉ ALEBO 
ZNAČKOVÉ PRODUKTY Z 
DETSKEJ KOZMETIKY? (%) 

sprchová kozmetika 9,9

šampón 9,7

krém 8,5

mydlo 7,4

telové mlieko 5,2

olej 4,4

masť 3,4

zásyp 2,3

gél 1,7

iné 0,2

iba namiešané 0,7

viac namiešané 1,3

rovnako namiešané aj značkové 5,5

viac značkové 4,9

iba značkové 4,5
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PREMEDIA GROUP s.r.o.,  Topoľčianska 3214/25, 851 05 Bratislava, Tel. +421 948 866 627, www.premedia.sk

HOST — VYDAVATELSTVÍ, s. r. o., Radlas 5, 602 00 Brno, Česká republika, Tel. +420 545 212 747, www.hostbrno.cz

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

Marek Jurkovič, Vladimíra Čavojová a Ivan Brezina (ed.)

PREČO ĽUDIA VERIA 
NEZMYSLOM

Viera v nezmysly sa prelína celými dejinami 

ľudstva. Ale až dnes má tak veľa nových 

podôb a názvov. Dezinformácie, propaganda, 

fakenews, konšpiračné teórie, hoaxy, trollovia, 

postfaktutálna doba, pseudoveda, šarlatáni. 

To sú len niektoré z výrazov, s ktorými sa 

stretávame čoraz častejšie. Badať ústup záujmu 

o pravdu. Nepodložené presvedčenia sa dnes šíria rýchlejšie ako 

kedysi a kým ich niekto uvedie na správnu mieru, škoda je už dávno 

napáchaná. Tím slovenských psychológov v tejto publikácii uvádza 

desiatky príkladov a hľadá cestu, ako v ľuďoch prebudiť kritické 

myslenie.

Cena: 13,95 eur

Liou Cch‘-sin

KULOVÝ BLESK

Divoko imaginatívne sci-fi  román od autora 

bestsellerové trilógie Spomienka na Zem. 

V deň oslavy svojich 14. narodenín sa Čchen 

namiesto šťastného sfúknutia sviečok na torte 

stane svedkom smrti oboch rodičov. Priamo 

pred jeho očami ich zabije guľový blesk. Čchen 

sa rozhodne zasvätiť skúmanie tohto javu celý 

svoj život. Čím viac toho Čchen vie, tým silnejšie 

si uvedomuje, že guľový blesk je len špičkou ľadovca úplne nových 

obzorov fyziky. Román vznikol ešte pred vydaním autorovej slávnej 

ságy Spomienka na Zem a je možné ho čítať nielen ako samostatné 

dielo, ale aj ako prológ k tejto trilógii.

Cena: 18,43 eur

Cabin Porn 

CHATY NA KONCI SVĚTA

„Každý z nás v sebe nosí predstavu domova, 

ktorý čaká len na to, až ho postavíme.“ To 

je hlavná myšlienka publikácie Cabin Porn. 

Tento domov môže mať podobu chatky, 

zrubu alebo prístrešku. Je však niečím viac 

- je to náš úkryt pred svetom, naše útočisko, 

kde je pokoj a kam môžeme pozývať svojich 

najbližších. Kniha dokumentuje príbehy 200 

chát, zrubov a prístreškov, postavených z materiálov nájdených 

v ich bezprostrednom okolí. Desiatke z nich je venovaný obsiahlejší 

materiál.

Cena: 18,39 eur

Daniel Kalder

PEKELNÁ KNIŽNICA

Fascinujúca a vtipná kniha o potrebe veľkých 

i malých diktátorov obšťastňovať svet písaným 

slovom. Titani tohto žánru ako napríklad Stalin, 

Hitler, Mussolini, Mao či Chomejní produkovali 

teoretické diela, duchovné manifesty, básnické 

zbierky, memoáre, ba občas aj poklesnuté 

romance ako na bežiacom páse. A nekonečná 

záplava diktátorskej makulatúry dodnes celkom 

neopadla. Pekelná knižnica je knihou o knihách tých najkrvavejších 

diktátorov ľudskej histórie, presvedčených nielen o svojom 

historickom poslaní, ale aj o svojom talente a spisovateľskej genialite. 

Autor erudovane sprevádza týmto literárnym panoptikom.

Cena: 16,95 eur

Roma Agrawalová

STAVĚT

Aj obyčajný múr môže byť fascinujúci. Väčšinu 

života strávime v mestách a budovách. Stavebná 

inžinierka a popularizátorka Roma Agrawalová 

približuje čitateľom stavebné technológie 

a princípy konštrukcií aj ich vývoj od pravekých 

chatrčí až po futuristické mrakodrapy. Nejde 

jej pritom o architektúru, ale o odpoveď na 

otázku: Ako to všetko funguje? Vysvetľuje, prečo 

nespadne drevená chalupa ani obrovský palác, ako sa hĺbil tunel 

a na čo všetko sa musí myslieť pri stavbe mosta. Zároveň rozpráva 

o životoch staviteľov a vynálezcov, ktorí zdokonaľovali materiály aj 

konštrukčné princípy.

Cena: 14,69 eur

Klein Zach

CABIN PORN - ZA DVEŘMI

Blog „Cabin Porn“ sa stal za dobu svojej 

existencie inšpiráciou pre tisíce ľudí na celom 

svete. V prvom diele rovnomennej publikácia 

nám ponúkli jeho autori na dve stovky 

najzaujímavejších drevených chatiek z celého 

sveta. Druhý diel, doplnený o podtitul Za 

dverami, nás pozýva, aby sme nahliadli dovnútra týchto vlastnoručne 

vybudovaných príbytkov, potešili sa ich prostú útulnosťou a nechali 

sa inšpirovať pri vytváraní vlastného domova.

Cena: 18,44 eur
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Kamil Aujeský

AKO VYRÁSŤ V KREATÍVNOM 
BIZNISE

Kniha 20 rozhovorov o začínaní, fungovaní 

a podnikaní v kreatívnom biznise 

z populárnej YouTube show Marketing 

Backstage od Kamila Aujeského. Naučíte sa, 

ako pracovať efektívnejšie a ako neustále 

rásť v marketingu, reklame, dizajne či 

podnikaní, od šikovných ľudí zo slovenských fi riem a agentúr ako 

Zaraguza, Triad, HB Reavis, Martinus, Google, a mnoho viac. 

Ponorte sa do množstva tipov, inšpirácií, osobných a zákulisných 

informácií o tom, ako si vybudovať, udržať alebo vylepšiť vlastný 

kreatívny biznis.

Cena: 19,95 eur

Chris Clearfi eld, András Tilcsik

KOLAPS

„Prečo naše systémy zlyhávajú a čo s tým 

dokážeme urobiť?“ Zrážka v systéme 

metra Washingtonu D.C. Neúmyselné 

predávkovanie v najmodernejšej nemocnici. 

Spečené sviatočné jedlo. Prelomový pohľad 

na to, ako zložitosť spôsobuje zlyhanie vo 

všetkých druhoch moderných systémov – od 

sociálnych médií po leteckú dopravu. Pochopením toho, čo sa za 

týmito zlyhaniami skrýva, môžeme navrhnúť lepšie systémy, zvýšiť 

produktivitu našich tímov a transformovať spôsob rozhodovania 

v práci i doma.

Cena: 11,04 eur

IKAR, a.s. – Odeon, Miletičova 23, 821 09 Bratislava, Tel. +421 2 49 104 333, www.ikar.sk

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

Sarah Winmanová

SLNEČNICE

Ellis a Michael sa prvý raz stretnú, keď majú 

dvanásť. Ich neveselé zoznámenie prerastie do 

hlbokého priateľstva. Spoznávajú spolu svetlé 

aj tienisté stránky života. Jedného dňa ich blízky 

vzťah nadobudne nový, chúlostivý rozmer. 

Z chlapcov sa stanú muži. O desať rokov neskôr 

Ellis ženatý a po Michaelovi niet ani stopy. 

Román Slnečnice je obrazom dvoch ľudských 

životov, ktoré by sa naplnili, keby im okolnosti priali, keby boli 

spoločenské, kultúrne a rodinné pomery iné. Je to poetické, nádherne 

zdržanlivé rozprávanie o láske a osamelosti. Aj o žiali z bolestnej 

straty blízkych.

Cena: 10,32 eur

Christian Norberg-Schulz

VÝZNAM V ARCHITEKTUŘE 
ZÁPADU

Kniha teoretika architektúry predstavuje súborný 

pokus vykresliť základné premeny západného 

staviteľského umenia úplne novým spôsobom. 

Vykladá všetky hlavné epochy západného umenia od starovekého 

Egypta do dnešných dní a sleduje najvýznamnejšie stavebné 

diela v kontexte sídiel a miest, do ktorých sa integrovala. Opisuje 

a interpretáciu budov, a čitateľ tak krok za krokom prechádza jednotlivé 

dejinné období a na vybraných stavbách vidia, aké významy sa v nich 

zhmotňujú. Kniha prináša vhľad do ľudských hodnôt a svetonázorov, 

ktoré sa prejavujú v rôznorodých architektonických štýloch.

Cena: 26,83 eur

Delphine de Vigan

SLOVÁ VĎAKY

Autorka opäť otvára Pandorinu skrinku našej 

doby: starnutie vo svete nesúcom v génoch 

skúsenosť z globálnych katastrof, ktoré 

pripravili Európanov o ich ľudskú autenticitu. 

Hrdinkou novely je žena v zlomovej situácii: 

bývalá jazyková korektorka Miška stráca 

kontrolu nad svojím životom, ale súčasne aj nad 

slovami. Autorkino vnímanie konfúznej zložitosti 

miléniového sveta sa prenáša najmä do dialógov v domove pre 

starých postihnutých ľudí. Popisuje mentálne zložitý stav citlivej 

ženy na hranici života a smrti, ale tiež načrtáva sociálne a morálne 

problémy storočia.

Cena: 10,23 eur

Niall Ferguson

VĚŽ A NÁMĚSTÍ - MOCENSKÉ 
SÍTĚ OD SVOBODNÝCH ZEDNÁŘŮ 
PO FACEBOOK

Autor analyzuje podoby mocenského vplyvu. 

Jednu - vertilkálnu, hierarchickú - charakterizuje 

metafora veže; druhú - horizontálnu, založenú 

na sieti vzťahov - zase obraz námestí. Autor 

skúma ich historický vývoj aj koexistenciu. V historických knihách je 

výraznejšia vertikálna štruktúra, na ktorej vrchole stáli králi a pápeži, 

ale to neznamená, že by horizontálne siete spoločenských vzťahov boli 

záležitosťou modernej doby, v ktorej akoby komunikácia po Facebooku 

hrala väčšiu úlohu než apolitické usporiadanie. Kniha vychádza 

v spolupráci s nakladateľstvom Argo.

Cena: 27,57 eur
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