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Koronavírus je biologická zbraň. Vagón s nápisom COVID-19. 

Cez Slovensko prechádza konvoj americkej vojenskej techniky. 

Ibuprofen zosilňuje ochorenie COVID-19. Desaťsekundový 

kórejský dýchací test. Angela Merkelová zhabala lodný kontajner 

so zdravotníckymi pomôckami pre Slovensko. Uzavretá 

Bratislava a potraviny na prídel… s výpočtom hoaxov, ktoré 

sú spojené s pandémiou by sa dalo pokračovať. Prečo vlastne 

ľudia veria takýmto bludom, konšpiráciám, pseudovede 

a urbánnym mýtom? Existuje množstvo kognitívnych skreslení, 

heuristík - mentálnych skratiek, ktorými si ľudia uľahčujú 

myslenie a pátranie po zdrojoch. Po pravde. Napokon veria 

známym viac ako autoritám. Je nesmierne príťažlivé vedieť 

niečo, čo iní nevedia. Vedieť prvý. Človek má nutkanie 

konať a pripravovať sa. Nečakať pasívne na neviditeľnú 

hrozbu. Je to i jeden zo stimulov, prečo ľudia nakupujú vo 

veľkom toaletný papier. Ten je symbolom poriadku, čistoty 

a elementárnej hygieny. Pandémiu však nezastaví. Zostáva 

veriť, že kompetentní sa budú držať faktov a vedecky overených 

prostriedkov boja proti nákaze.

Ing. Juraj Púchlo
šéfredaktor IN STORE Slovakia

Tip šéfredaktora
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PLACE
EuroShop 2020 (1. časť) 8

Efektívne chladenie tovaru v predajniach 10

Martinus je sedemnásobný absolútny víťaz Mastercard Obchodník roka 11

New Retail Summit: Buďte pre zákazníkov relevantní 12

E-commerce v roku 2025 (1. časť) 14

Kníhkupectvo Panta Rhei je kultúrnospoločenský priestor 15

Zmeny v stratégii značky SINSAY 16

Robotické doručovanie tovaru 19

PROMOTION
Rebríček obľúbenosti značiek ovládli reťazce 20

Potravinové reťazce na sociálnych sieťach 22

Kinoreklama má plnú pozornosť ľudí 23

Business Coffee - Kancelárie pre kreatívnu ekonomiku 24

PEOPLE
Vybudoval som úspešnú rodinnú fi rmu..., komu ju zverím? 26

Predsavzatia si dávame, ale... 28

PRICE
Pandémia spôsobila nákupnú paniku 29

PRODUCT
Trvanlivé potraviny slúžia aj ako zásoby 31

Lídrami sú tabuľkové čokolády a želatínové cukríky 32

Spotrebujeme ročne 5,8 miliónov kilogramov čipsov 33

Liehoviny: Kvalita vyhráva nad kvantitou 36

STOCK Slovensko predstavuje zásadné zmeny 38

Deti sa stravujú zdravšie, ale majú menej pohybu 40

Barzzuz predstavuje Les kafé 41

Medziročné údaje ovplyvní koronavírus 43

MARTINUS JE SEDEMNÁSOBNÝ 
ABSOLÚTNY VÍŤAZ MASTERCARD 
OBCHODNÍK ROKA

REBRÍČEK OBĽÚBENOSTI ZNAČIEK 
OVLÁDLI REŤAZCE

BUSINESS COFFEE - KANCELÁRIE PRE 
KREATÍVNU EKONOMIKU

OBSAH ČÍSLA

11.

20.

24.

Chcete navýšiť predaj a zlepšiť Cash-Flow?

Víťazmi predplatiteľskej súťaže o 5 kníh 

"Co nenám, neprodám! - Eliahu M. Goldratt" sa stávajú:

Rastislav Martiška, Beatrix Dolniková, 

Sebastian Revay, Eva Stiasna, Richard Wagner 
Srdečne blahoželáme!

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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Samsung uzatvoril od 17. marca svoje 

značkové obchody v USA a Kanade, 

uviedla spoločnosť na svojich lokálnych 

webových stránkach. Naopak spoločnosť 

Apple podľa agentúr Bloomber a Reuters 

od 13.3. otvorila všetkých 42 svojich 

značkových predajní v Číne.

Portál E15.cz uvádza, že Česká skupina Star 

Capital Investments vstúpila do podnikania 

s priemyselným nehnuteľnosťami. 

V Pardubiciach získala bývalé Továrny 

mlýnských strojů a v Kolíne areál, kde 

predtým vyrábal chladničky podnik Frigera. 

Oba areály plánuje prestavať na high-tech 

haly.

Vďaka uvedeniu inovatívneho produktu 

Dom Pizza Checker sa sieť pizzérií 

Domino´s stala držiteľom hlavnej ceny 

Retailer Awards v kategórií Zákaznícka 

skúsenosť roka medzi stredným až 

veľkými podnikmi. Dom Pizza Checker 

používa inteligentný skener, ktorý sa 

nachádza nad pracovnou doskou a slúži 

na kontrolu každej pizze, ktorá odchádza 

ak zákazníkom.

Podľa Martketing&Media sa objavila 

informácia, že poľská sieť drogérií Hebe 

pripravuje expanziu do dvoch ďalších krajín. 

Je pravdepodobné, že to budú krajiny 

susediace s Poľskom, ale prebehli už aj 

šumy, že by to mohla byť aj Česká republika.

Alza je pripravená v spolupráci 

s distribútorom LOMINA AG priviezť do 

ČR 52 000 domácich rýchlotestov na 

samodiagnostiku COVID-19. Dvetisíc 

kusov balenie fi rmy venujú na charitatívne 

účely. Produkt už je zalistovaný aj na 

Alza.sk, jediné, na čo sa u schválenie 

tohto produktu vyrábaného v Číne 

spoločnosťou Superbio Biomedical 

Co. teraz čaká, je schválenie českých 

štátnych úradov alebo inej krajiny 

v rámci EÚ tak, aby produkt získal všetky 

potrebné certifi kácie.

E15.cz píše, že v tesnej blízkosti automobilky 

TPCA v priemyselnej zóne Ovčáry sa 

buduje nákupný park so supermarketom 

Lidl. Ovčáry sú pritom obec a na okraj 

Kolína sú to dva kilometre. Aktuálny projekt 

developerov KPD Group a Exafi n ilustruje 

trend, kedy sa výstavba nákupných areálov 

s reťazcami presúva čoraz častejšie do 

menších sídiel.

FLASH NEWS
SLOVÁCI NAKUPUJÚ 
POTRAVINY VO VEĽKOM. 
POČAS KARANTÉNY MINULI 
VIAC AKO 48 MILIÓNOV EUR

Slováci sa počas karantény začali čoraz viac 

predzásobovať, a to predovšetkým potravinami. 

Ako vyplynulo z údajov Slovenskej sporiteľne, počas 

sledovaného obdobia od 5. marca do 18. marca, 

teda v období, kedy väčšina Slovákov bola v domácej 

karanténe, urobili v obchodoch s potravinami viac 

ako 3 milióny transakcií a minuli viac ako 48 miliónov 

eur. Nakupovali prevažne trvanlivé potraviny ako 

ryžu, cestoviny, múku alebo balené vody. Dominuje 

aj čerstvé pečivo. Doteraz sa Slováci doslova 

vyhýbali kúpe potravín cez internet. Až súčasná 

situácia ich prinútila k tomuto kroku. Vo fast-foodoch 

a reštauráciách zrealizovali viac ako 400- tisíc 

transakcií, dokopy minuli 4,3 milióna eur.

Zdroj: Slsp.sk, Foto: Pixabay.com

REAKCIU SLOVÁKOV NA
OHROZENIE KORONAVÍRUSOM
VÝRAZNE VNÍMAJÚ AJ E-SHOPY

Prípady nakazenia koronavírusom značne 

ovplyvnili spoločenské dianie. Výrazne sa 

zmenilo aj nákupné správanie spotrebiteľov. 

„Od 6. do 11. marca pri produktoch určených 

na dezinfekciu rúk či priestorov, rúškach 

a respirátoroch evidujeme nárast vyhľadávaní 

o stovky percent. Spolu s dopytom stúpa aj 

ich priemerná cena, čo u nás nakupujúci môžu 

pri produktoch sledovať vďaka krivke vývoja 

ceny,“ uvádza Alexandra Čermáková, obsahová 

manažérka Heureky. Najvyhľadávanejšími 

sú antibakteriálne gély na ruky v rôznych 

objemoch, dezinfekčné tekuté mydlá, čistiace 

prostriedky a ešte vždy aj respirátory FFP3.

Zdroj: Heureka.sk

POĽNOHOSPODÁRI VYZÝVAJÚ
ĽUDÍ, ABY BOLI ZODPOVEDNÍ

Koronavírus môže tvrdo postihnúť farmárov, 

a následne aj spotrebiteľov. Aj preto slovenskí 

poľnohospodári apelujú na ľudí, aby sa správali 

zodpovedne, dodržiavali opatrenia, karanténu, či 

nosili ochranné pomôcky. Sami na družstvách prijali 

veľmi tvrdé obmedzenia, ktoré majú eliminovať 

prípadné šírenie nákazy. „Jar je pre nás jedno 

z najkľúčovejších období v roku. Začíname práce 

na poliach. V prípade, že by došlo k ochoreniu 

alebo nútenej karanténe pracovníkov družstiev, 

nebude mať kto zasiať úrodu, prípadne sa postarať 

o zvieratá. A to môže mať fatálne následky na 

budúcu spotrebu poľnohospodárskych produktov,“ 

upozorňuje Tomáš Kohút, generálny riaditeľ 

skupiny SANAGRO. Tá združuje 10 fariem na 

západnom a strednom Slovensku a zamestnáva 

približne 300 ľudí.

Zdroj: Sanagro

INVESTORI PETER KORBAČKA 
A RONNY PECIK KUPUJÚ PODIEL 
V IMMOFINANZ AG

RPPK Immo GmbH kupuje 12 miliónov akcií 

spoločnosti Immofi nanz AG, čo zodpovedá 

podielu 10,71 percenta. Predávajúcim je skupina 

investorov vedených Rudolfom Friesom. 

Podielnikmi v RPPK Immo sú prostredníctvom 

svojich spoločností Peter Korbačka a rakúsky 

investor Ronny Pecik. Do portfólia Immofi nanzu 

v hodnote 5,3 miliardy eur zahŕňajúceho viac ako 

210 nehnuteľností patria siete nákupných centier 

Vivo! a Stop Shop a sieť kancelárskych priestorov 

pod značkou myhive. Vlastní tiež podiel vo výške 

26,5 percenta v S IMMO AG s portfóliom v 

hodnote 2,6 miliardy eur. 

Zdroj: RPPK Immo, IMMOFINANZ
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ST. NICOLAUS obmedzil výrobu octu 

na linkách Slovenských liehovarov 

v Leopoldove a zameral sa na výrobu 

čistého liehu, ktorý je potrebný na 

dezinfekciu - prioritne v zdravotníctve, 

ale aj v iných oblastiach. Výrobná linka 

ide na svoj maximálny technický výkon 

a vyprodukuje 36 000 litrov čistého liehu 

denne.

Po troch neúspešných pokusoch sa na 

16. marca chystalo nové kolo dražby One 

Fashion Outlet Voderady. Napokon sa 

však nekonalo. TREND píše, že „Dražobník 

upustil od opakovanej dražby na základe 

písomnej žiadosti navrhovateľa dražby 

v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách.“

Nebalené pečivo nepredstavuje, v prípade 

rozširujúceho sa koronavírusu, hrozbu 

pre spotrebiteľov. A preto nie je potreba 

ho baliť. Zhodli sa na tom odborníci zo 

Štátnej veterinárnej a potravinovej správy 

SR a pekári združení v Slovenskom zväze 

pekárov, cukrárov a cestovinárov po 

zasadaní krízového štábu. Výrobcovia 

zároveň upozorňujú, že výber balených 

produktov by ľudí pred nákazou 

neochránil, lebo vírus prežije aj na 

obaloch.

Na Moldavskej ulici v Košiciach fi nišujú 

prípravy na otvorenie tridsiateho 

supermarket Fresh na Slovensku.

IMMOFINANZ plne podporuje opatrenia 

spojené s pandémiou a v záujme 

verejného zdravia a bezpečnosti. 

Intenzívne spolupracuje aj 

s maloobchodnými nájomníkmi s cieľom 

zvládnuť výzvy spoločne. VIVO! a STOP 

SHOP demonštrujú svoju relatívnu 

konkurenčnú silu v týchto zložitých 

podmienkach s vysokým podielom 

predaj tovaru pre každodennú potrebu 

a všeobecne nízkymi nákladmi na 

operatívu.

Tesco od 14.3. uviedlo niektoré zmeny 

a obmedzenia vo svojej službe doručovania 

potravín Potraviny domov. V niektorých 

kategóriách bude maximálny počet kusov, 

ktoré je možné objednať, obmedzený na 

12. Týka sa to napríklad mlieka, múky, 

ryže, cestovín a ďalších tovarov. Aby sa 

zredukoval čas kontaktu doručovateľov so 

zákazníkom, možná je len platba on-line.

FLASH NEWS
MARCOVÉ NOVINKY V DM 
DROGERIE MARKT 

Do portfólia kozmetiky pribudli Balea White 

Chocolate krémový sprchovací gél (300 ml, 0,89 

eur), Balea Rosé balzam na pery (4,8 g, 0,89 eur), 

Balea Professional Wonderful Repair ochranný 

sprej na vlasy (150 ml, 3,49 eur), Balea dvojfázová 

látková pleťová maska s vitamínom C (1 ks, 1,99 

eur), babylove termo nádoba (1 ks, 6,99 eur), 

Denkmit MULTI-POWER 4 čistiaci prostriedok 

na mastnotu v spreji (750 ml, 1,79 eur), Denkmit 

utierky na zachytávanie farieb a nečistôt (24 ks, 

1,99 eur), Denkmit utierky na belosť bielizne (20 ks, 

1,99 eur), Dontodent ústna voda vo vrecúškach 

(12 ks, 1,99 eur), Sanft&Sicher vlhčený toaletný 

papier (70 ks, 0,89 eur). 

Zdroj: Mojadm.sk

AVON: PRIEHRŠTIE VOŇAVÝCH 
NOVINIEK

Línia značky ANEW sa rozširuje o výrobky: 

Rozžiarujúca tonizujúca pleťová voda s vitamínom 

C a kyselinou glykolovou (200 ml, 9,50 eur), 

Rozžiarujúce pleťové sérum s vitamínom C (30 

ml, 23,90 eur), Rozžiarujúce pleťové kapsuly 

s vitamínom C (12 ks, 23,90 eur). Rad Avon Works, 

ktorá formuje, hydratuje a zlepšuje štruktúru 

pokožky obsahuje: Spevňujúca telová maska 

(200 ml, 13,30 eur), Spevňujúci liftingový krém na 

poprsie s arginínom (200 ml, 13,30 eur), Silikónová 

masážna kefka na telo (Materiál: silikón, Farba: 

modrá, 11,90 eur). Nová línia nesie názov Cannabis 

Sativa oil: Hydratačný denný krém s konopným 

olejom (50 ml, 11,50 eur), Čistiaca starostlivosť 

s konopným olejom (125 ml, 10,90 eur), Balzam na 

ruky a telo s konopným olejom (150 ml, 10,90 eur). 

Dámska novinka TTA Eternal Essence de Parfum 

(15 ml, 39,00 eur) je éterická a zmyselná zároveň.

Zdroj: Avon.sk

MCCAIN OPÄŤ MEDZI 
SUPERZNAČKAMI NA 
SLOVENSKOM TRHU

Spoločnosť McCain opäť potvrdila kvalitu 

svojich produktov a získala pečate a diplomy 

Superbrands Award 2020 hneď v dvoch 

segmentoch: B2C a B2B. Ocenenia potvrdzujú 

úspešný rozvoj a neustále zvyšovanie hodnoty 

značky. O ich udelení rozhoduje spotrebiteľský 

prieskum a odborná porota Brand Council 

zložená z uznávaných odborníkov z oblasti 

marketingu, komunikácie a reklamy. Diplom 

Superbrands Slovakia sme v retail segmente 

získali šiestykrát, čo považujeme za 

mimoriadny úspech. Každé jedno ocenenie 

je ukazovateľom, že naši spotrebitelia značku 

dobre poznajú, oceňujú kvalitu produktov 

McCain, našu prácu a hodnoty, za čo im 

nesmierne ďakujeme,“ uviedla Svetlana 

Gálová, National Key Account Manager, 

McCain Retail Slovakia and Czech Republic. 

Zdroj: Mccain.sk
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FLASH NEWS

Reťazce Lidl, Kaufl and a Billa začali v reakcii 

na šíriaci sa vírus na prevádzkach pri 

pokladniach inštalovať ochranné plexisklá. 

Zákazníkov vyzývajú dodržiavať preventívne 

opatrenia a odstupy v rade pri pokladniciach. 

Stanovili tiež špeciálne nákupné časy pre 

seniorov.

Starbucks avizoval otvorenie svojej ôsmej 

prevádzky na Slovensku. Nachádzať sa bude 

v Prešove.

V obchodnej zóne pri vstupe do Pezinka 

vznikne namiesto bývalej predajne Hypernovy 

nový retail park. TREND uvádza, že zámer 

ešte vlani prezentoval nový majiteľ objekt, 

realitný fond správcovskej spoločnosti 

Poštovej banky. Hneď v susedstve je 

situované nákupné centrum Bozin Shopping.

Dlhodobo plánovaný termín organizácie 

úspešného retailového eventu Retail Innovations 

Conference bol zo 14. 5. 2020 presunutý na nový 

neskorší, a to na 29. 9. 2020.

Sieť Yeme stopla predaj potravín cez internet 

až do odvolania. „Teraz je e-shop dočasne 

pozastavený, kvôli tomu, že si súčasná 

situácia vyžaduje naše plné sústredenie na 

základnú službu zákazníkom v obchodoch. 

Snažíme sa vybaviť navýšenie tovaru – toho 

vyrobeného vo vlastnej výrobe aj od našich 

dodávateľov,“ povedal 16.3. pre Živé.sk 

Martin Knut, ktorý zastrešuje komunikáciu 

reťazca.

ZVonline.sk uvádza, že Vo Zvolene pribudne 

predajňa reťazca OBI. Investor už má plán 

výstavby nového centra za takmer 5 miliónov, 

v blízkosti predajne Metro. Navrhovaná činnosť 

je umiestnená na východnej hranici Obchodnej 

zóny Stráž. Prevádzku plánujú otvoriť v apríli 

v roku 2021.

Po štrnásti mesiacoch prišlo k obnoveniu 

dohody medzi reťazcom Billa a druhým 

najväčším pivovarníckym koncernom na 

Slovensku Plzeňským Prazdrojom Slovensko. 

Počas tohto obdobia sieť nepredávala 

produkciu pivovaru, čo sa prejavilo aj na jeho 

hospodárskych výsledkov v retaile. Slabšie 

čísla za rok 2019 boli spôsobené aj krachom 

siete Kačka (CBA Slovakia).

Nový generálny riaditeľ slovenského Kaufl andu 

Vladimír Tomko, ktorý nastúpil len 1.3., podľa 

Denníka N končí vo funkcii. Dočasne ho nahradí 

jeho predchodca Paul Pauls.

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. Viac informácií o palivovej karte Shell 

nájdete na www.up-slovensko.sk

VZNIKÁ NOVÁ KATEGÓRIA – 
TRANSPARENTNÉ POTRAVINY

Dosledovateľnosť pôvodu potravín je jednou 

z kľúčových tém obchodu s potravinami 

i HORECA segmentu. Nový projekt 

dosledovateľnosti pôvodu potravín 

cez QR kódy garantovaný blockchain 

technológiou a partnerstvo spoločností 

TE-FOOD, LABAŠ s.r.o. a reštaurácie 

RIVERBANK, chce poskytnúť 

spotrebiteľovi absolútne informácie 

o produkte, od jednotlivých ingrediencií 

cez certifi kácie, výrobu, prepravu, 

až po čas, kedy bol umiestnený na 

regál v predajni či na stôl pred hosťa 

reštaurácie. K tomuto partnerstvu 

sa pripájajú i zodpovední farmári 

a výrobcovia. Budúcnosť obchodu a HORECA 

už nebude založená na dôvere v značku, ale na 

transparentných produktoch, ktoré poskytnú 

spotrebiteľovi najviac informácií o svojom pôvode.

Zdroj: Food Trace, s.r.o.

PÄŤ TIPOV K ČISTEJ
A USPORIADANEJ DOMÁCNOSTI

1. Určiť si priority pre upratovanie. Minimálne 

raz týždenne sa venujte toalete, kúpeľni 

a kuchyni. Tip: Nový kúpeľňový 

čistič Bref účinne odstraňuje zvyšky 

vodného kameňa, vody a mydla 

a poskytuje brilantný lesk vo vani 

a sprche. Bref Perfume Switch 

prichádza s novým, prémiovejším 

balením. V porovnaní s inými WC 

blokmi je výnimočné ich „dvojaké“ 

uvoľňovanie vône. K dispozícii aj 

v kombinácií vôní levandule a kvetu 

bavlny. 2. Preč so zbytočnými 

a veľkými vecami, 3. Zlaté pravidlo: 

zhora dole, 4. Obnovte žiarivosť 

oblečenia. Sklené plochy bez šmúh. Tip: nový 

Clin ProNature - prírodný čistič na okná, ktorý 

obsahuje až 99,9% prírodných zložiek.

Zdroj: Henkel.com
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EUROSHOP 2020 

EuroShop 2020 s podtitulom The World´s leading Retail Trade Fair zatienila 

pandémia ochorenia spôsobená koronavírusom. Ako spomínali aj návštevníci, 

už počas veľtrhu pavilón s čínskymi expozíciami takmer zíval prázdnotou. 

Množstvo trendov sa v dôsledku pandémie transformuje, my si však postupne 

predstavíme to, čo toto najväčšie retailové podujatie prinieslo.

DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA 
A EKOLÓGIA

Celkovo sa na veľtrhu predstavilo približne 

2 300 vystavovateľov z 57 krajín sveta. 

Organizátor Messe Düsseldorf je z veľtrhom 

spokojný a uvádza, že zaznamenal 94 000 

návštevníkov počas piatich dní. Boli tu veľké 

delegácie z Brazílie, Austrálie a Nového 

Zélandu, celkovo veľtrh navštívili 

ľudia z vyše 142 krajín.

Veľtrh organizátori rozčlenili do 

ôsmych dimenzií:

1. Shop Fitting & Store Design,

2. Visual Merchandising,

3. Retail Marketing,

4. Lighting,

5. Retail Technology,

6. Food Tech & Energy 

Management,

7. Expo & Event Marketing,

8. Food Service Equipment.

 

Okrem toho tu bolo množstvo 

sprievodných aktivít a sekcií, ako 

Start-up hub, Designer Village a Premium City. 

Ak by sme mali vypichnúť len niekoľko trendov, 

tak sú to prepojenie nakupovania online a off-

line a dôraz na udržateľnosť.

TRENDY A MEGATRENDY 
Z POHĽADU VYSTAVOVATEĽOV

Pozrime sa už na konkrétne riešenia a trendy, 

ktoré sa postupne dostávajú aj na Slovensko. 

"EuroShop nesklamal. Ako vždy sa tu našlo 

veľa praktických a dizajnových vychytávok 

a okrem tredičných vystavovateľov  sa 

v Dusseldorfe objavilo veľa nových. No 

veľký dôraz sa kládol na ochranu životného 

prostredia v podobe úspornejších riešení na 

prevádzku predajní, či aj využitia recyklovaných 

a recyklovateľných materiálov. Za zmienku 

stoja plastové doplnky do predajní vyrobené 

z materiálu s veľkým podielom organických 

hmôt, ktoré sa v budúcnosti lepšie rozložia. 

Cenovková lišta vyrobená z kukurice znie 

možno zvláštne, no je to realita, ale zatiaľ žiaľ 

5-krát drahšia ako klasická plastová. Dúfajme, 

že sa to časom zmení. Našiel sa tu napríklad 

aj nákupný vozík, ktorý je kompletne vyrobený 

z plastov vylovených z mora. Vyrába sa v 

dvoch verziách - s klasickým košom alebo bez 

koša s možnosťou zavesenia 2 až 4 tašiek, 

ktoré si zákazník prinesie so sebou," povedal 

pre instore Peter Muzika, General Manager, 

Reccom, s.r.o. 

„Najmä pri komplexnom nákupnom procese 

bez skenovania tovarov sme boli schopní 

ponúknuť našim návštevníkom“ Momenty, 

ktoré inšpirujú “. EuroShop nám umožnil 

viesť intenzívne diskusie s mnohými 

klientami s rozhodovacou právomocou 

v maloobchodnom sektore o tom, ako môžu 

využívať jednotlivé technológie, Napríklad 

porovnávať zásoby a predchádzať krádežiam. 

Zaujímalo ich najmä to, že povoľujeme 

konkrétne aplikácie na ceste k „frictionless 

store“ (pozn. obchod bez trecích plôch), 

chránime existujúce investície a vždy 

sledujeme náklady,“ uviedol po veľtrhu 

Christoph von Lingen, Country Sales Leader, 

z nemeckej pobočky Toshiba‚s retail solutions.

Počas piatich dní bol stánok spoločnosti Wanzl 

na medzinárodnom veľtrhu EuroShop naplnený 

viac ako 1 000 zákazníkmi a návštevníkmi, 

ktorí prišli získať informácie o inovatívnych 

nákupných svetoch, progresívnych 

technológiách a komplexných riešeniach. 

„Správanie spotrebiteľov sa v posledných 

rokoch výrazne zmenilo. Zákazníci chcú 

okamžitú dostupnosť, chcú nakupovať 24 

hodín denne. Ak je to možné, a ak 

to čas dovolí, aj pobaviť sa pri 

nakupovaní. Pre tieto potreby sme 

vyvinuli celý rad predajných formátov 

a produktov, ktoré sme prvýkrát 

predstavili práve na Euroshope. 

Naši hostia považovali súhru 

medzi technológiami a zákaznícku 

skúseností z našich produktových 

inovácií za veľmi inšpiratívne,“ hovorí 

Dr. Klaus Meier-Kortwig, generálny 

riaditeľ Wanzl, hodnotiac veľtrh 

s odstupom času.

Inovácie Wanzl sú založené na 

megatrendoch našej doby. Rastúca 

urbanizácia vyžaduje menšie 

predajné formáty. Túžba po nepretržitej 

dostupnosti vyžaduje zmysluplnú kombináciu 

on-line a off-line ponúk a digitalizácia našej 

spoločnosti samozrejme tiež ovplyvňuje 

maloobchodný sektor na širokej škále úrovní. 

Na úrovni produktu upgradovali Wanzl 

svoje existujúce základné systémy. Vďaka 

1.
časť
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skenovaciemu vozíku môžu zákazníci sami 

skenovať svoje položky priamo u nákupného 

vozíka a neskôr platiť v aplikácii, čo šetrí 

čas. Multifunkčná YourTable Switch je stôl, 

police aj prezentačné schody. Generácia 

produktov „i“ zahŕňa inteligentné systémy pre 

prezentáciu produktov, ako je policový systém 

wire tech 100 aj s integrovaným automatickým 

sledovaním stavu zásob. „Našim cieľom 

je vyvinúť komplexné koncepcia obchodu 

založené na individuálnych riešeniach. Chceme 

nimi inšpirovať našich zákazníkov a spoločne 

nájsť a otestovať prispôsobené kompletné 

riešenie a v ideálnom prípade je zaviesť,“ 

uvádza Dr. Meier-Kortwig, ktorý načrtáva 

fi remnú stratégiu.

„Pre výrobcov chladiacich a mraziacich 

zariadení je ekologické chladenie vážna 

téma. EÚ prijala opatrenia na minimalizáciu 

dopadov chladív na naše okolie. Veľmi 

zjednodušene povedané - hľadá sa chladivo 

vhodné pre budúcnosť. Samozrejme staviame 

zariadenia na chladivo R290, ale to je vďaka 

maximálnemu objemu 150 g na okruh 

pomerne komplikované použiť vo väčších 

zariadeniach, vitrínach. Čo sa týka dizajnu, 

my sme predstavili niekoľko vynovených 

„nábytkov“ a dve novinky,“ uviedol pre instore 

Slovakia Ing. Juraj Blaškovič, obchodný 

riaditeľ, PASTORKALT a.s. a dodal: „Mňa 

zaujala obslužná vitrína s lepenými sklami, 

bez opôr navrchu. Umožňuje to úplne 

nerušený výhľad na predávaný tovar.“ Medzi 

novinky v tomto sektore patria aj doplnky vo 

vitrínach , ako novšie systémy cenoviek, ktoré 

podporujú chladenie, systémy pre riadenie 

pohybu vzduchu vo vitríne a ďalšie zmeny, 

ktoré vyplývajú zo zavádzania nových chladív. 

„Potešiteľné je, že na tieto trendy konečne 

refl ektujú a niektoré slovenské siete. Stačí 

porovnať siete Yeme, Kraj, TERNO, Tempo, ale 

aj množstvo menších mäsiarstiev, predajcov 

potravín a prevádzkovateľov gastronomických 

zariadení. Chcú sa odlíšiť od konkurencie 

a rozdiely sú badateľné,“ komentuje 

presah trendov na slovenský trh J. 

Blaškovič.

Medzi novinky spoločnosti Zumtobel 

Group, ktoré boli predstavené aj 

na veľtrhu EuroShop 2020 patria 

minimalistické svietidlá Light Fields 

III a Ecoos II, Omega Pro 2. Svietidlo 

Light Fields III - je treťou generáciou 

kolekcie kancelárskych svietidiel 

Light Fields. Má minimalistický dizajn, 

čo je typické pre svietidlá značky Zumtobel. 

Dizajnérom je Stefan Ambrozus. Ing. Peter 

Mišík, MBA, Country Manager Slovakia: „Pri 

vývoji našich produktov sa sústredíme nielen 

na vylepšenie technických vlastností, ale 

snažíme sa posunúť aj hranice dizajnu. Model 

Light Fields III to bez pochýb potvrdzuje. Už 

na prvý pohľad upúta svojou bezrámovou 

konštrukciou vyrobenou metódou laserového 

zvárania, ktorá sa spoľahlivo prispôsobí 

každému interiéru. Maximálna rovnomernosť 

osvetlenia a minimálne oslnenie sú zaistené 

vďaka technologickým vlastnostiam svietidla 

na najvyššiu úroveň.“ Okrem týchto riešení 

má Zumtobel Group množstvo osvetľovacích 

telies pre retail, od „bodových“ Supersystem 

II, cez Diamo, Onico, Caela až po nasvietenie 

regálových cenoviek Tecton MPO 

a bezpečnostné svetlá.

Počas EuroShop 2020 predstavila spoločnosť 

Vlastuin ďalší krok k udržateľnosti v sektore 

in-store promotion, a to nový prírastok do 

rodiny Mr. Flexx®, ktorá sa bude vyrábať 

výlučne z bio-plastu: Mr. Flexx® Eco. Tento 

plne modulárny POP systém je vyrobený 

z prírodných produktov. Jedným 

z použitých materiálov sú Vibers, 

ktoré sú vyrobené zo 100% slonej 

trávy (Ozdobnica obrovská). 

Opakovane použiteľné POP displeje, 

vrátane Mr. Flexx® Classic, boli 

navrhnuté tak, aby vyhovovali rôznym 

požiadavkám maloobchodníkov 

a značiek. Zároveň spĺňajú 

požiadavky cirkulárnej ekonomiky.

Najbližší EuroShop sa uskutoční 

v Düsseldorfe od 26. februára do 2. 

marca 2023.

Pokračovanie v čísle apríl 2020 
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Každá predajňa je do určitej miery unikátna 

tým, akým spôsobom je vychladený 

a zamrazený tovar. Záleží to samozrejme 

od typu a rozlohy predajne, ako aj zloženia 

predávaného sortimentu. To aj napriek tomu, 

že táto divízia je v poslednej dobe značne 

regulovaná typmi použiteľných chladív. 

V tomto ohľade je samozrejme veľmi veľa 

možností. Existujú tri základné spôsoby, ako 

vychladiť tovar na predajniach.

Aj keď to nie je písaným pravidlom, pri 

výbere správneho typu chladenia sa riadime 

hlavne rozlohou samoobslužnej predajne:

1. menšie predajne do 150-200 m² je 

efektívnejšie vyriešiť jednoduchšie, a to 

s vitrínami so zabudovaným agregátom,

2. pre stredne veľké predajne do 200-400 m² 

je vhodnejšie použiť vitríny bez agregátu 

s napojením na vonkajšie kompaktné 

jednotky, prípadne ich kombinovať 

s vitrínami so zabudovaným agregátom,

3. vo väčších predajniach už od 300 m² 

sú najvhodnejšie združené chladiace 

jednotky.

Hlavnou výhodou chladiaceho nábytku so 

zabudovanými agregátmi sú nízke počiatočné 

náklady na zriadenie predajne, ktorá sa však 

časom odrazí vo vyššej spotrebe elektrickej 

energie. Druhou, a nie malou výhodou je to, že ak je 

obchodník v podnájme a nie je si istý tým, či v tejto 

ekonomicky náročnej dobe bude jeho predajňa 

zisková, toto riešenie mu umožňuje kedykoľvek 

predajňu zrušiť, či presťahovať ju do nových 

priestorov. V stredných a väčších predajniach 

nad 300 m² by bolo použitie zabudovaných 

kompresorov skôr kontraproduktívne, pretože 

vytvárajú prebytočné teplo, ktoré vyhrieva priestory 

predajne. V zime je takéto kúrenie predajne 

vítané, no v lete je nežiaduce, pretože je potrebné 

vychladiť priestory predajne na teplotu, pri ktorej 

sa tovar neznehodnocuje. Toto riešenie znamená 

ďalšiu energetickú záťaž – v opačnom prípade trpia 

hlavne tovary ako čokolády, vína a iné na vyššiu 

teplotu citlivé tovary.

Výhod externých kompaktných jednotiek, ktoré na 

prvý pohľad vyzerajú ako klimatizačné jednotky, 

je viac. Jednou z najväčších výhod je to, že každá 

jednotka vychladí len jednu vitrínu a v prípade 

poruchy ktoréhokoľvek z okruhov ostatné fungujú 

naďalej. Prípadné škody na tovare sú podstatne 

zminimalizované, keďže tovar je možné preložiť do 

vychladených vitrín – samozrejme za predpokladu, 

že dôvodom poruchy nie je výpadok elektrickej 

energie v celom objekte. Druhou podstatnou 

výhodou je, že odpadové teplo je vypúšťané von 

do vzduchu a nezostáva v predajni, čím sa znižuje 

energetická náročnosť predajne. Nezanedbateľnou 

výhodou je aj jednoduchá montáž. Niektorí 

obchodníci využívajú v menších predajniach 

kombináciu kompaktných jednotiek a zabudovaných 

agregátov - v tomto prípade energeticky náročnejšie 

prístenné vitríny sú obvykle napájané na kompaktné 

jednotky a obslužné vitríny zvyknú byť so 

zabudovaným agregátom.

Centrálne / združené chladiace jednotky podľa 

potreby pozostávajú z viacerých kompresorov, 

ktoré rovnomerne vyrábajú chlad. I keď prvotná 

investícia je vyššia ako pri predošlých dvoch 

riešeniach, jednou z hlavných výhod je úspora 

elektrickej energie, čo z dlhodobého hľadiska 

urýchľuje návrat investície.

Aj toto riešenie má veľa výhod. Pri vyšších 

výkonoch umožňuje využitie odpadového tepla, 

a to napríklad na čiastočné vykúrenie interiéru, 

prípadne na ohrev teplej vody. Veľkou výhodou 

združenej chladiacej jednotky je aj možnosť 

vzdialeného monitorovania alebo upravovania 

teplôt, prípadne zisťovanie vád. Obsluhujúci 

personál sa vďaka vzdialenému prístupu môže 

do predajne a jej chladiacej sústavy pripojiť 

prakticky z ktoréhokoľvek miesta na svete. Tento 

systém taktiež posiela hlásenia o poruchách alebo 

nesprávnych teplotách, čím sa znižujú prípadné 

straty na tovaroch. V neposlednom rade v prípade 

poruchy jedného z kompresorov združená jednotka 

dokáže naďalej chladiť a teda porucha neobmedzí 

fungovanie predajne a nespôsobí škody na tovare.

Reccom, s.r.o.

Novozámocká 102/3512,

949 05 Nitra - Horné Krškany

www.reccom.eu

EFEKTÍVNE CHLADENIE 
TOVARU V PREDAJNIACH 

Chladiace a mraziace zariadenia sú bez pochyby najväčšou energetickou 

záťažou predajní, preto je obzvlášť dôležité tento fakt nepodceňovať. 

Pri plánovaní novej alebo rekonštrukcii existujúcej prevádzky je vhodné 

popremýšľať, akou formou je riešené chladenie a mrazenie tovaru.

pt
i

Peter Muzika
General Manager, Reccom, s.r.o.
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„Najobľúbenejších obchodníkov v jednotlivých 

kategóriách maloobchodu vyberali slovenskí 

zákazníci a výsledky preto odrážajú ich vlastné 

skúsenosti s kvalitou ponuky a služieb. Absolútne 

víťazstvo obhájilo kníhkupectvo Martinus, ktoré 

sa dlhodobo teší vysokej lojalite zákazníkov,“ 

povedal Michal Čarný, generálny riaditeľ 

Mastercard pre Českú republiku a Slovensko 

a dodal: „Zloženie kategórií prechádza neustálym 

vývojom a odráža tak dianie na retailovom trhu. 

Novinkou tohto ročníku je kategória Čerpacia 

stanica s predajňou, ktorej víťazom sa stal 

Slovnaft.“

Celkový víťaz aj víťazi v jednotlivých sortimentných 

kategóriách boli určení na základe výsledkov 

reprezentatívneho výskumu spoločnosti GfK 

Czech na vzorke 1 000 respondentov z celej 

Slovenskej republiky. Hodnotenými parametrami 

sú spontánne vymenovanie predajne („top 

of mind“), miera lojality zákazníkov k predajni 

a dôvera v ňu.

ODBOROVÉ KATEGÓRIE

1. Cenu v kategórii Mastercard Obchodník 

s potravinami 2019 vyhrala vďaka vysokej úrovni 

spontánnej znalosti medzi zákazníkmi spoločnosť 

Lidl Slovenská republika, na druhom mieste sa 

umiestnil Kaufl and a na treťom mieste je Tesco.

2. Víťazom kategórie Mastercard Obchodník 

s drogériou a parfumériou 2019 sa stala 

spoločnosť dm drogerie markt, druhé miesto 

získala TETA Drogerie a tretie 101 Drogerie. Dm 

drogerie markt sa medzi zákazníkmi teší vysokej 

miere lojality.

3. Ocenenie v kategórii Mastercard 

Obchodník s odevmi 2019 vyhrala spoločnosť 

Peek & Cloppenburg, na druhom mieste 

je Reserved a na treťom Bonprixshop.

eu. Spoločnosť Peek & Cloppenburg bola 

hodnotená v rámci sortimentnej skupiny najlepšie 

v parametroch dôvery zákazníkov.

4. Víťazom kategórie Mastercard Obchodník 

s obuvou 2019 sa stala spoločnosť DEICHMANN. 

Na druhom stupni sa umiestnilo CCC a tretie 

miesto obsadila spoločnosť E-obuv.sk. Spoločnosť 

DEICHMANN zvíťazila vďaka vysokej úrovni 

spontánnej znalosti medzi zákazníkmi a ich lojalite.

5. Víťazom v kategórii Mastercard Obchodník so 

športovými odevmi a potrebami 2019 sa stala 

spoločnosť Sportisimo. Na druhom mieste sa 

umiestnil Decathlon a na treťom Nike. Zákazníci 

spoločnosti Sportisimo v danej kategórii deklarujú 

najvyššiu mieru lojality a spontánnej znalosti.

6. Víťazom kategórie Mastercard Obchodník 

s elektronikou 2019 sa stala spoločnosť NAY, 

na druhom mieste skončila Alza.sk a na treťom 

mieste Mall.sk. Spoločnosť NAY je medzi 

zákazníkmi veľmi známa a sú k nej lojálni.

7. Cenu Mastercard Obchodník s knihami 2019 

získal Martinus, na druhom mieste je Panta Rhei 

a na treťom Megaknihy.sk. Kníhkupectvo Martinus 

sa teší vysokej spontánnej znalosti zákazníkov, 

ktorí sú tiež najlojálnejší v danej kategórii.

8. Víťazom v kategórii Mastercard Obchodník 

pre dom, záhradu a chovateľov 2019 sa stalo 

OBI, na druhom mieste sa umiestnil Zoohit.sk a na 

treťom Hornbach. Silnou stránkou reťazca OBI je 

vysoká znalosť medzi zákazníkmi a ich lojalita.

9. Cenu Mastercard Obchodník s nábytkom 

a bytovými doplnkami 2019 získala IKEA. Na 

druhom mieste je Möbelix a tretí sa umiestnil 

JYSK. IKEA v kategórii zvíťazila vďaka vysokej 

lojalite a dôvere zákazníkov. „Ocenenie sme získali 

už po siedmykrát za sebou, čo si veľmi vážime. 

Veľké ďakujem za to patrí mojim kolegom a našim 

zákazníkom. Zároveň je táto dôvera zaväzujúca 

a my sa budeme snažiť, aby sme napredovali aj 

v ďalších rokoch,“ uviedol Richard Citnar, Market 

manager IKEA Bratislava.

10. Víťazom kategórie Čerpacia stanica 

s predajňou sa stal Slovnaft. Na druhom mieste 

skončila spoločnosť Shell a na treťom OMV. 

Slovnaft zvíťazil vďaka vysokej spontánnej znalosti 

medzi zákazníkmi a ich lojalite.

CENA VEREJNOSTI

V kategórii Mastercard Cena verejnosti 2019 

zvíťazila spoločnosť Lidl Slovenská republika, 

rovnako ako v predchádzajúcich šiestich rokoch. 

Prvé miesto jej zabezpečilo 27  786 hlasov, na 

druhom mieste je dm drogerie markt s 20  218 

hlasmi a Panta Rhei s 16  924 hlasmi na treťom 

mieste. Zákazníci hlasovali prostredníctvom 

internetových stránok www.obchodnik-roka.sk 

od 11. novembra 2019 do 2. februára 2020. Do 

hlasovania sa zapojilo celkovo 44  864 ľudí.

MARTINUS JE SEDEMNÁSOBNÝ ABSOLÚTNY 
VÍŤAZ MASTERCARD OBCHODNÍK ROKA

Absolútnym víťazom a držiteľom titulu 

Mastercard Obchodník roka 2019 sa 

stalo, rovnako ako v predošlých šiestich 

rokoch, kníhkupectvo Martinus. Bolo 

ocenené aj v rámci odborovej kategórie 

ako Mastercard Obchodník s knihami 

2019.

R
ed

, (
pt

i)

Víťazi Mastercard Obchodník roka 2019 a zástupcovia spoločnosti Mastercard

Michal Čarný, generálny riaditeľ Mastercard pre Českú republiku 

a Slovensko a Martin Štrba, riaditeľ divízie internetového predaja, 

Martinus
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NEW RETAIL SUMMIT: 
BUĎTE PRE ZÁKAZNÍKOV 
RELEVANTNÍ

V oblasti Lombardia v Taliansku klesol objem predaja piva Corona za jediný týždeň 

o 83 %. Hovoril o tom Lubomír Mechura z agentúry Nielsen. Hoci pivo nemá 

s koronavírusom nič spoločné, dopad na jeho predaj je rovnako krutý, ako dopad 

na retail ako taký. New Retail Summit sa však venoval aj iným trendom, ktoré tú sú 

a s najväčšou pravdepodobnosťou budú aj po skončení pandémie.

OBCHOD POD TLAKOM 
LEGISLATÍVY

Reštart podujatia Retail Summit s veľavravným 

názvom New Retail Summit začal prognózou 

známy analytik Martin Vlachynský z Inštitútu 

ekonomických a spoločenských analýz 

(INESS), ktorý však nezabudol poznamenať, 

že všetky prognózy môže zmeniť nová vláda 

a koronavírus (pozn. red. v čase uzávierky už 

analytici rozpočtovej rady otvorene hovorili, že 

ekonomika padne tento rok do recesie). Pritom 

doterajšie ukazovatele sú pozitívne. Rozpočet ráta 

s tým, že rast HDP bude na úrovni 2,3 %, čo je 

v postkrízovej Európe zdravý vývoj. Pred koncom 

prednášky však v celej štvrti vrátane hotela 

vypadol elektrický prúd, pričom tento „black 

out“ využil na demonštrovanie nepredvídaných 

udalostí ako Vlachynský. Našťastie sa podarilo 

situáciu zvládnuť predčasnou prestávkou na 

kávu a vstupom profesionálneho moderátora 

Mateja Cifru a program summitu pokračoval bez 

väčšieho sklzu. Vlachynský vyslovil nádej, že 

nová vláda bude orientovaná na podnikateľské 

prostredie, no zároveň dodal, že v prípade 

masívnych výpadkov v rozpočte bude musieť 

siahnuť k nepopulárnym opatreniam, ktoré sa 

dotknú aj retailu. V dopoludnajšej diskusii sa 

k programu vyjadrili aj rečníci v panelovej diskusii. 

Odpovede boli taktiež pozitívne a plné očakávaní. 

„Sme jedno z najregulovanejších odvetví, 

veríme že to tak nebude. Najväčšia výzva je tá, 

aby spotrebitelia odchádzali od nás spokojní, 

vyjadril sa napríklad Martin Katriak, prezident 

Zväzu obchodu SR. „Očakávame stabilizáciu 

a predvídateľnosť legislatívy, zníženie daňovo-

odvodového zaťaženia, podporu duálneho 

vzdelávania, úpravu pracovno-právnych vzťahov, 

zníženie administratívneho zaťaženia, zrušenie 

miliónových pokút a plošné zníženie DPH na 

potraviny,“ uviedol Martin Krajčovič, predseda 

SAMO. Jozef Dvorský, výkonný riaditeľ, SAEC 

tiež očakáva, že sa zníži administratívne zaťaženia 

a štát podporí malé a stredné podnikanie, keďže 

väčšina prevádzkovateľov z vyše 12600 e-shopov 

sú malé a stredné fi rmy.

INOVÁTOR ALEBO TLAČIAREŇ 
LETÁKOV?

Už i vzhľadom na vyššie uvedené represie 

a regulácie je obchod vnímaný ako ten, ktorý 

často môže aj za udalosti, na ktoré nemá vôbec 

dosah. Panika ohľadom koronavírusu sa premietla 

napríklad do vykúpenia niektorých komodít, 

a obchod bol zrazu tlačený do „ospravedlnení“, 

do akéhosi „prevzatia viny“ za to, že niečo 

nebolo dostať kúpiť. Obchod je podľa niektorých 

inštitúcií a médií zodpovedný aj za nedostatok 

slovenských potravín v regáloch, hoci mnohé 

výrobky sa na Slovensku už dávno neprodukujú. 

Potraviny a potravinová sebestačnosť nie sú 

pre štát prioritou. O obchode koluje množstvo 

mýtov a negatívne PR. Pritom je to obchod, 

ktorý je motorom technologického pokroku. 

Ako ukázal aj veľtrh EuroShop, retail prináša 

úplne nový ekosystém, nastavuje latku pre 

znižovanie uhlíkovej stopy, štandardy vo využívaní 

ekologických riešení a mnoho ďalších inovácií.

Ako ukázal kľúčový rečník summitu Damir Leko, 

Team Lead Sales Retail Eastern Europe, Wirecard: 

„Retail sa digitalizuje a stierajú sa rozdiely medzi 

e-commerce a kamenným retailom. Vlastne už 

tam rozdiely nie sú badateľné vôbec. Od miesta 

predaja (POS – pon of sale) sa posúvame do 

miesta pre zážitky (point of experience) alebo 

miesta pohodlia (point of convenience). V retaile sú 

už bežné zrkadlá, ktoré ponúkajú odev na výber 

alebo komunikujú so zákazníkom, elektronické 

cenovky sú takmer štandardom a zavádza ich 

do celej siete aj najväčší reťazec na svete Wal-

Mart. Máme tu plne automatizované obchody 

bez pokladníc Amazon Go. No, napadlo by vám 

pre piatimi rokmi, že budete platiť hodinkami?“ 

Podobne sa vyjadril aj Nikola Pleska, Enterprise 

Marketing Manager CZ & SK, Microsoft: „Nie je 

dobré robiť tlstú čiaru medzi fyzickým a virtuálnym 

svetom. Žijeme v dobe phygital, teda fúzie oboch 

svetov.“ (o riešenia pre retail, ktoré počas NRS 

predstavil a zastrešuje Microsoft budeme písať 

v aprílovom vydaní).

Napriek inováciám je obchod vnímaný aj ako 

„tlačiareň letákov“. Napokon výmena chladiacich 

boxov s freónmi za boxy s ekologickým chladivom 

nie je pre konečného spotrebiteľa tak viditeľná 

a uchopiteľná, ako letáky v schránke. A promočná 

špirála skutočne dosahuje vrchol. Až 49 % 
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výrobkov sa predá v promócii. Z futuristických 

technológií účastníkov vrátil nohami na zem 

týmito dátami Lubomír Mechura, Retailer 

Services Director CEE, Nielsen, ktorý uviedol: 

„Index spotrebiteľskej dôvery, teda ochota 

utrácať peniaze sa znižuje, najvyššia bola v roku 

2018. Medzi top obavy patria obavy z rastúcich 

cien potravín (24 %) a účtov (27 %) Urbanizácia 

je na úrovni 50 %, teda iba 50 % obyvateľov 

žije v mestách. Dostupnosť retailu na vidieku je 

preto potrebná, avšak malé prevádzky do 50 

m2 sa vytrácajú. Priemerný obrat slovenského 

tradičného obchodu (do 400 m²) je obratovo oveľa 

lepší ako v ČR, kde je urbanizácia takmer na 

úrovni 75%. V kamenných prevádzkach rozhoduje 

čerstvosť, v on-line je najpredávanejšia „ťažká“ 

drogéria ako prášky, aviváže.“

V ÚSTRETY PROSTREDIU 
A ZÁKAZNÍKOM

„Našou zodpovednosťou je nielen prispieť 

k udržateľnosti v maloobchode, ale prispievať 

k udržateľnému dodávateľskému reťazcu,“ vyjadril 

sa vo svojej prednáške Martin Kuruc, Managing 

Director, TESCO Stores SR, ktorý prezentoval 

množstvo riešení, ako k tomu pristupuje Tesco. 

Fakt, že bez inovácií a investícií neexistuje progres 

ani na dodávateľskej strane, priamo na poli, ukázal 

Juraj Mačaj, konateľ, Agromačaj a odbytové 

združenie Zeleninári: „Začali sme priamo predávať 

reťazcom, na míle sme ušli poľnohospodárom, 

ktorí nechceli ísť do akcií, promócií, nechceli 

pracovať s cenou. Reťazce začali stavať sklady 

a opäť sa zmenila situácia. Kúpili sme baliaci 

stroj a začali sme dodávať balené zemiaky. Dnes 

investujeme do koreňovej zeleniny a bioprodukcie. 

A opäť badať trend návratu k nebalenej zelenine – 

nepotrebujeme ani kartóny, ani obaly, iba 

opakovateľne použiteľné plastové debničky.“

New Retail Summit priniesol aj prednášky, ktoré 

odzneli na pražskom Retail Summite. Napríklad 

Vasil Fečko, Commercial Director, Sklizeno 

hovoril o tom, ako nasadili systém Quant českej 

fi rmy ExTech a ako im to zásadne pomohlo 

pri merchandisingu a plánovaní. Peter Gažo, 

vedúci úseku Digital, Lidl Slovenská republika 

mal prednášku takmer rovnakú ako pri podujatí 

k 15-tim rokom Lidlu na Slovensku, ale priniesol 

aj aktuálne informácie o aplikácii Karta Lidl Plus, 

ktorá má od 7. 1. 2020 viac ako 350 000 registrácií 

a použilo ju mesačne 90 % aktívnych zákazníkov. 

Treba však dodať, že personál pri pokladni kartu 

a jej používanie zákazníkom aktívne pripomína. 

Lild-shop.sk spustený od 7. 10. 2019 využilo už 

250 000 zákazníkov a predal jeden milión kusov 

non-food výrobkov. Podobne Marcel Blaščák, 

manažér rozvoja organizácie, dm drogerie markt 

z časti predstavil inovácie, ale najmä aktualizoval 

informácie o duálnom vzdelávaní a o tom, ako 

k problematike pristupuje najväčší 

reťazec drogérií v SR. Jaroslav 

Fotul, výkonný riaditeľ, Labaš 

a Luboš Mudrák, Partner, TE-FOOD 

v zhustenej forme odprezentovali 

systém dosledovateľnosti 

potravín a zároveň novú kategóriu 

transparentných potravín, ktorú deň 

pred summitom uviedli na Slovensko 

na tlačovej konferencii. O systéme 

na báze technológie blockchain 

sme o nej už v minulom čísle instore 

Slovakia.

Kampaň, ktorá bola 

neprehliadnuteľná a zabezpečila 

značke vysokú znalosť (brand 

awareness), zrejme mala aj vysoký 

rozpočet. Coralie Grau, Strategy 

and Business Development 

Manager, ABOUT YOU sa 

konkrétnemu číslu diplomaticky 

vyhla. Faktom je, že zapojili všetkých 

relevantných infl uencerov na 

Slovensku, aby prostredníctvom nich 

oslovili cieľovú skupinu resp. cieľové 

skupiny. Hlavnou tvárou kampane 

sa stala speváčka Emma Drobná, 

ktorá sa „preslávila“ aj inklináciou 

k teórii plochej Zeme. Nemecká 

precíznosť pri plánovaní podľa 

prezentovaných čísel však zrejme 

dosiahne stanovené ukazovatele 

efektívnosti a pokorí métu 500 000 

objednávok v prvom roku. AboutYou 

sa podarilo odkomunikovať, že na 

rozdiel od Amazon, ktorý je o nákupe 

(„potrebujem Levi’s 501, veľkosť 

27/30.“, buy fashion) a Zalando, 

ktoré slúži na vyhľadávanie módy 

(„Hľadám perfektné džínsy“, fi nd 

fashion) je o objavovaní módy 

(„Chcem si módu užiť“, discover, 

enjoy fashion). Na druhej strane z auditória zazneli 

aj otázky na environmentálny dopad rýchlej módy 

(fast fashion) a e-commerce, najmä reverznej 

logistiky.

Kľúčový spíker New Retail Summit-u Toby 

Pickard, IGD London predpovedá, že „naďalej 

bude pokračovať napĺňanie rastúcich a meniacich 

sa požiadaviek nakupujúcich. Tieto zmeny 

budú zamerané na vysoko kvalitné, hodnotné 

a zdravé výrobky. Retaileri budú nákupný proces 

stále zjednodušovať a robiť stále pohodlnejším, 

s cieľom ušetriť zákazníkom čas. Kľúčom 

k úspechu maloobchodníkov v budúcnosti bude 

zabezpečiť, aby boli pre kupujúcich aj naďalej 

relevantní. Musia byť tiež efektívni a ponúkať niečo 

iné, aby vynikli medzi konkurentmi.“
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TRH E-COMMERCE PREKVITÁ. ČO 
BUDE V ROKU 2025?

Poľsko, Česká republika a Slovensko sú najrýchlejšie 

rastúcimi e-commerce trhmi v regióne. Tento rast 

spolu s veľkým predajným trhom, pomerne nízkymi 

nákladmi na ľudské zdroje a rozvinutým logistickým 

trhom znamená, že tieto krajiny predstavujú pre 

investorov zaujímavú investičnú destináciu. Priaznivé 

ekonomické prostredie je taktiež prísľubom, že trh 

s priemyselnými nehnuteľnosťami naďalej porastie. 

Faktom zostáva, že niektoré predikcie sa budú 

musieť revidovať, ale vo všeobecnosti šírenie sa 

nákazy COVID-19 hráčom v e-commerce len 

nahralo.

Pri príprave analýzy, ktorá vyšla v internom 

magazíne EXEC fi rmy Shopsys, vyspovedali 55 

respondentov a nahrali vyše 50 hodín záznamov. 

Oslovení boli zástupcovia off-line aj on-line sveta, 

najväčší hráči na trhu aj menšie špecializované 

a úspešné fi rmy. Analýza obsahuje názory cross-

odborových odborníkov či ďalších dodávateľov 

služieb. Z toho všetkého vzniklo takmer 40 strán, 

na ktorých je prehľad najdôležitejších trendov 

súčasnosti a zároveň predpovede o tom, ako bude 

vyzerať e-commerce v roku 2025. My sme do 

instore Slovakia skúsili vyňať nadčasové myšlienky 

vhodné pre český aj slovenský trh, doplniť o údaje 

za Slovensko, a to formou seriálu. Kompletné 

znenie analýzy nájdete na exec.shopsys.cz.

SKÔR EVOLÚCIA AKO REVOLÚCIA

Prvá časť analýzy sa venuje celkovému pohľadu 

na e-commerce v nasledujúcich päť rokov 

(pozn. treba brať do úvahy, že report vznikol ešte 

pred pandémiou). Vzhľadom k čoraz väčšiemu 

prepájanie trhov, v budúcnosti nebude ľahké 

povedať, kde je hranica medzi e-commerce 

a offl ine predajom. „Otázkou je, čo je vlastne ešte 

e-commerce. Úplne sa zmenil point of sales (POS) 

a point of purchase (POP). Ľudia dnes chodia do 

obchodov informovaní vopred z internetu, často 

aj s rezerváciou. Keď si budem chcieť kúpiť nové 

okná na dom, tak pôjdem na internet, kde si 

vyberiem nejakú fi rmu. Je to e-commerce, nie je to 

e-commerce?“ pokladá si rečnícku otázku Martin 

Kasa, spoluzakladateľ a riaditeľ Pilulka.cz (a Pilulka.

sk).

Zaujímavým zistením je to, že čím väčšie a bohatšie 

fi rmy sú, tým viac do diaľky sa pozerajú. Väčšina 

e-shopov plánuje na rok či dva. Ak si uvedomíme, 

že na Slovensku je vyše 12600 e-shopov a drvivá 

väčšina z nich sú rodinné fi rmy, údaj zistený 

Shopsys až tak neprekvapuje. Dlhodobé stratégie 

a vízie na takto konkurenčnom trhu nie sú na 

programe dňa. Ustupujú pred denno-dennou 

rutiou. Každý sa snaží prispôsobiť tak rýchlo, ako 

dokáže. Špecialista na on-line marketing Pavel 

Ungr upozorňuje: „Pozerať sa dopredu päť rokov 

a skúšať nejaké trendy, to chce od e-shopu veľkú 

odvahu. Potrebné je pozerať sa stále okolo seba, 

ale aj do zahraničia a nezabúdať aj na vlastnú 

refl exiu dovnútra fi rmy.“

Už dnes je vidno, že veľký dôraz na cenu nie 

je dlhodobá stratégia prežitia. Napokon ja šéf 

Amazonu Jeff Bezos raz povedal: „Dôležité nie je 

to, čo sa zmení, ale to, čo sa nezmení - zákazníci 

chcú lacné veci, rýchle doručenie a široký 

výber.“ To sú stálice stratégií všetkých e-shopov 

a postupne sa k nim pridávajú aj jednoduchý nákup 

a kvalitný zákaznícky servis (predajný a popredajný). 

Opäť ak sa pozrieme na Slovensko, tak len maličké 

percento zákazníkov má vyslovene negatívnu 

skúsenosť s nakupovaním on-line. Zvyčajne ide 

o ľudí s nižším dosiahnutým vzdelaním, starších 

a z menších obcí. Je tu istá korelácia aj s averziou 

voči virtuálnemu nakupovaniu, prípadne s tým, 

že nevedia nakupovať on-line a nepoznajú svoje 

spotrebiteľské práva.

Veľká časť oslovených respondentov sa vyjadrila, 

že trh čaká skôr evolúcia ako revolúcia. Situácie, 

ktoré môžu zatriasť trhom sú vojna alebo zlomová 

(disruptívna) technológia. Istým spôsobom je aj 

pandémia „vojnou“ a „disrupciou“ a „čiernou 

labuťou“ zároveň. Zatiaľ je predčasné predikovať, 

aký vplyv bude mať na e-commerce, no už teraz 

môžeme napísať, že nastanú zmeny v predajnosti 

sortimentu.

ŤAHÚŇOM BUDÚ ON-LINE 
SUPERMARKETY

Oblasť FMCG, konkrétnejšie potraviny a drogéria, 

bude hlavným ťahúňom rastu e-commerce. Iné 

kategórie ako IT už zrejme v e-commerce dosiahli 

svoj vrcholu. Napríklad u fotoaparátov sa už trh 

prehupol cez kritickú hranicu a percentuálne sa 

ich on-line predáva menej, než pred pár rokmi. 

Podobne napríklad nerastie predaj pneumatík. 

Po oblečení, obuvi a knihách sa v prvej trojke 

najkupovanejšieho sortimentu objavuje na 

Slovensku práve kozmetika a drogéria, čo bude 

zrejme aj vplyvom spustenia e-shopu dm drogerie 

markt. Tento trend bude pokračovať s presunom 

spotrebiteľov do on-line sveta.

V najbližšom období prudko klesnú predaje 

vstupeniek na hromadné udalosti a tiež on-line 

predaje zájazdov, leteniek a dovoleniek. Posilní 

sa predaj kancelárskeho vybavenia (reakcia na 

hromadný presun z kancelárii do home offi ce), 

hračiek - vrátane edukatívnych, hudobných 

nástrojov a hracích konzol (reakcia na zatvorené 

školy a predškolské zariadenia) a potravín, 

výživových doplnkov.

Presun zákazníkov z off-line do on-line sveta 

(bez ohľadu na koronavírus) prebiehať na troch 

úrovniach:

1. organicky, pretože to bude pre zákazníkov 

jednoduchší a pohodlnejší spôsob nákupu;

2. aktívnym tlakom retailerov, ktorí budú otvárať 

nové predajné kanály;

3. aktívnym tlakom e-commerce hráčov, ktorí 

budú nútení otvárať nové vertikály kvôli vyšším 

úsporám z rozsahu

Pokračovanie v čísle apríl 2020 

E-COMMERCE V ROKU 2025 
Ako sme avizovali v minulom vydaní, postupne vám predstavíme hlavné závery 

rozsiahleho reportu spoločnosti Shopsys, ktorá sa zamerala na budúcnosť 

e-commerce. Závery analýzy sme doplnili o slovenské reálie a aktuálne dáta, ktoré 

sú reakciou zákazníkov a trhu na koronavírus.
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Uplynulo 20 rokov od otvorenia prvého 

kníhkupectva Panta Rhei v Polus City 

Center. Čo predchádzalo otvoreniu, 

aká je stručná história najväčšej siete 

kníhkupectiev na Slovensku?

Príbeh kníhkupectva Panta Rhei sa začal písať 

pomerne dávno, kedy zakladateľ a doterajší 

majiteľ Ladislav Bödők začal predávať knihy 

sezónne - na trhu, neskôr v stane, potom 

v malom kníhkupectve a napokon si splnil 

sen – otvoril veľkoformátové kníhkupectvo 

Panta Rhei. Kníhkupectvo, ktoré je rajom 

každého správneho milovníka kníh a zároveň 

dobrej kávy. Dnes je týchto kníhkupectiev už 

58 po celom Slovensku, e-shop pantarhei.

sk a k tomu patrí 15 kaviarni Café Dias, 

ktoré ponúkajú veľmi kvalitnú kávu, príjemné 

prostredie a výborný servis.

Marec je už tradične mesiacom knihy. Aké 

aktivity pripravujete v tejto súvislosti?

V našich kníhkupectvách sa počas marca 

pravidelne venujeme podpore slovenských 

spisovateľov. Počas celého marca (a tento 

rok aj apríla) prebieha hlasovanie (awards.

sk). Ide o odovzdávanie cien Knižnej múzy – 

Panta Rhei za predchádzajúci rok. V šiestich 

kategóriách hlasuje verejnosť a v 3 kategóriách 

rozhoduje porota Literárnej Akadémie Panta 

Rhei. Ide o veľmi povzbudivé oceňovanie, 

pretože do hlasovania sa zapája viac než 15 

tisíc hlasujúcich.

Dvojpodlažná predajňa na Poštovej 

ulici nedávno prešla výrazným refi tom. 

Pravidelne hostí diskusie s vydavateľmi, 

autormi, krsty kníh aj autogramiády. Zvýšila 

sa návštevnosť podujatí po remodelingu 

a aké eventy tu prebehnú v najbližších 

mesiacoch?

Áno, na jeseň 2019 sme urobili refi t 

kníhkupectva a kaviarne. Vznikol nový priestor 

pre študentov či pracujúcich (coworking), 

zväčšili sme kapacitu eventového priestoru. 

Naši zákazníci ocenili zmenu a vidíme to aj 

na rastúcej návštevnosti. Besedy knižné, ale 

aj neknižné sú takmer vždy plné. Precízne 

sa venujeme dramaturgii podujatí, pričom 

týždenne organizujeme 2 až 4 eventy. 

Rozšírili sme ponuku aj pre milovníkov hudby, 

pretože ponúkame obrovský výber LP-čiek 

v hudobninách.

V prieskum KPMG ste dosiahli skvelé druhé 

miesto v obľúbenosti značiek na Slovensku. 

Podľa KPMG sa zákazníkom Panta Rhei 

páči, že predavači im vedia poradiť. Je pre 

nich podstatné, aby človek neodišiel len 

tak s hocičím, ale s knihou, ktorú hľadal. Je 

dostatok takýchto nadšencov do kníh na 

slovenskom pracovnom trhu?

Je to pravda a sme za to vďační. Naši 

zamestnanci sú nadšenci, ktorí milujú svoju 

prácu a knihy. Výber zamestnancov nie je 

úplne jednoduchý, a môžem potvrdiť, že je to 

naša silná stránka. Zamestnancom sa veľmi 

intenzívne venujeme, čo sa následne vždy 

odrazí na ploche kníhkupectva. Keďže svoju 

prácu robia s láskou a s presvedčením, vždy 

môžu očakávať pozitívnu spätnú väzbu aj od 

zákazníkov.

Aké aktivity vyvíjate v oblasti dostupnosti 

kníh pre znevýhodnené skupiny obyvateľov 

a na podporu čítania?

Máme neziskovú organizáciu, ktorá sa veľmi 

aktívne venuje spoločenskej zodpovednosti, 

ale aktívni sú aj samotné kníhkupectvo Panta 

Rhei a jeho zamestnanci. Mame rovno niekoľko 

projektov. Tri najdôležitejšie sú „Otec mama, 

poď mi čítať“, v ktorom sa venujeme edukácii 

rodičov, vysvetľujeme, prečo a ako s deťmi 

čítať, ako si vytvárať rituál čítania. V tomto 

projekte spolupracujeme s rôznymi odborníkmi 

(psychológovia, logopédi a pedagógovia). 

Druhým krásnym a veľmi dôležitým projektom 

je „Čítajme spolu – knižné kútiky v detských 

domovoch“. Zriaďujeme čitateľsky atraktívne 

prostredie pre detičky (kútiky, kde je nábytok, 

sedačky, police plné kníh). Tu zapájame do 

projektu aj našich zamestnancov z predajní, 

ktorí chodia do domovov a zriaďujú tieto 

kútiky. Nadšené sú nielen deti a zamestnanci 

z detských domovov, ale aj naši zamestnanci. 

Tretí nemenej významný projekt „Vďaka 

knihe“ (vdakaknihe.sk), ktorý sa zaoberá 

medzigeneračným čítaním. Deti (jednotlivci, 

alebo skupiny) chodia čítať do domovov 

seniorov, naopak dospelí a starší ľudia 

chodia čítať do detských domovov. My to 

celé zastrešujeme a motivujeme mladých či 

dospelých čitateľov, aby sa zapojili do tejto 

aktivity. Spätná väzba z každého z týchto 

projektov je veľmi pozitívna. Ide o dôležité 

aktivity, ktoré naša spoločnosť potrebuje.

Ako sa Vám darí identifi kovať bestsellery 

a pracovať s nimi?

Niekedy je to veľmi ťažké. Sledujeme svetové 

rebríčky, no nie vždy to funguje aj u nás. 

Ako sa hovorí, niekedy aj motyka vystrelí 

a z nenápadného titulu sa stane bestseller, 

ktorý sa umiestni v TOP predajoch za mesiac, 

či dokonca rok. Samozrejme, že podporu 

titulom nerobia len kníhkupci, robia ju aj 

vydavateľstvá, ktoré sa zaoberajú produktovým 

marketingom.

Ako pracujete s knihami, ktoré majú 

umeleckú, literárnu hodnotu, ale nemajú 

potenciál bestselleru?

Naše kníhkupectvá považujem za 

kultúrnospoločenský priestor, kde majú 

svoje miesto aj umelecké knihy, ktoré sú 

drahšie a nepredávajú sa tak ako beletria, ale 

v dobrom kníhkupectve jednoducho miesto 

pre umenie musí byť. Snažíme sa mať širšie 

portfólio týchto kníh, avšak veľa krát ide len 

o tzv. „kusovky“, čo znamená, že z danej knihy 

je v kníhkupectve len jeden kus.

KNÍHKUPECTVO PANTA RHEI JE 
KULTÚRNOSPOLOČENSKÝ PRIESTOR
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„Naši zamestnanci sú nadšenci, ktorí milujú svoju prácu a knihy. Naše kníhkupectvá 

považujem za kultúrnospoločenský priestor, kde majú svoje miesto aj umelecké 

knihy a podujatia od krstov kníh až po fi lantropické aktivity na podporu čítania,“ 

hovorí Lukáš Bonk, marketingový riaditeľ, Panta Rhei.

Lukáš Bonk,
Marketingový riaditeľ, Panta Rhei



16

PLACE
pt

i

ZMENY V STRATÉGII 
ZNAČKY SINSAY

Značka SINSAY, najmladšia z portfólia spoločnosti LPP, vznikla v roku 

2013. Od začiatku bola určená najmä mladým dievčatám, ktoré sa neboja 

experimentovať s módou. Kolekcie reagujú na najnovšie trendy a ponúkajú 

zákazníčkam v predajniach alebo online obchode presne to, čo hľadajú. 

Atraktívne ceny robia zo SINSAY skvelú voľbu nielen pre mládež. Značka 

prevádzkuje v súčasnosti obchody v 15 krajinách, pričom online ponuka je 

dostupná v 12 krajinách sveta.

Od roku 2019 SINSAY významne rozšírila 

svoju ponuku z modelov pre mladé dievčatá 

o ponuku pre ženy, deti do 10 rokov, módne 

bytové doplnky a oblečenie pre mužov. To 

všetko v štýlovom dizajne pri zachovaní 

atraktívnych cien. Úplný sortiment je dostupný 

vo vybraných predajniach SINSAY alebo 

v e-shope.

Zmena v stratégii SINSAY je pomerne 

zásadného charakteru a ovplyvňuje všetky 

aspekty značky. Nielen zloženie tovaru, ale 

aj požiadavky na veľkosť predajnej plochy, 

počet zamestnancov, samotné procesy 

na prevádzke ako je príjem a spracovanie 

tovaru a samozrejme aj samotné vnútorné 

usporiadanie predajne a skladu, ktorého 

usporiadanie musí refl ektovať sezónnosť, 

funkčnosť a manipulovateľnosť.

Rozšírenie sortimentu prinieslo dôležité 

zmeny na prevádzkach z hľadiska príjmu 

a spracovania tovaru, rovnako aj v oblasti 

personalistiky, kde sa ukázal štandardný 

úväzok ako nepostačujúci. Preto v týchto 

prevádzkach sú viacej využívané fl exibilné 

úväzky, ako napríklad štvrtinové alebo 

polovičné, ktoré viac vyhovujú pracovníkom 

z radov študentov a refl ektujú časovú 

náročnosť a rozloženie jednotlivých 

pracovných úkonov v priebehu dňa a týždňa.

Operácie súvisiace s príjmom a spracovaním 

tovaru je nutné zvládnuť čo najrýchlejšie, 

čo kladie vysoké nároky na počet a kvalitu 

zamestnancov. V súčasnej dobe, keď je 

núdza o zamestnancov, je zvýšený tlak na ich 

zabezpečenie, ako aj na management denných 

procesov prebiehajúcich na prevádzke, 

aby sa dosiahlo čo najefektívnejšie využitie 

pracovného času.

Z tohto hľadiska sa ako výhodnejšie ukázalo 

využitie stabilných pracovníkov s fl exibilnými 

úväzkami, než agentúrnych zamestnancov. 

Stabilní zamestnanci totiž prechádzajú 

pravidelnými školeniami a tréningami, ktoré 

zvyšujú ich odbornosť a zručnosť.

Šírka sortimentu ovplyvňuje aj samotnú veľkosť 

prevádzky, pričom nové predajne majú podľa 

lokality umiestnenia rozlohu od 1000 m² do 

2000 m².

Samotné vnútorné usporiadanie prevádzky prešlo 

zásadnou zmenou smerom k strohejšiemu, ale 

o to prehľadnejšiemu usporiadaniu jednotlivých 

oddelení. Na predajni nájdete časti určené na 

prezentovanie detského tovaru, rozdelené podľa 

vekových kategórií, sekciu pánskeho oblečenia, 

bytových doplnkov a samozrejme dámsku časť, 

v ktorej je veľký priestor venovaný prezentácii 

obuvi a spodnej bielizne.

Dôležitou zmenou je aj samotné umiestnenie 

prevádzok. Keďže spoločnosť chce ponúknuť 

sortiment v štýlovom dizajne a za atraktívne 

ceny všetkým zákazníkom, nielen obyvateľom 

veľkých miest s dostupnými obchodnými 

centrami, rozhodla sa postupne umiestniť svoje 

prevádzky aj mimo veľkých miest a veľkých 

obchodných centier.

Už koncom minulého roka sa spoločnosť LPP 

Slovakia, s.r.o. rozhodla vrátiť do Michaloviec 

a otvorila značku SINSAY v Stop Shop.
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DACHSER ROZŠIRUJE PRÉMIOVÉ
CHARTEROVÉ LETY DO A Z ČÍNY

Koronavírus má stále vážny dopad na kapacitu na 

trhu leteckej nákladnej prepravy. Keďže situácia 

je nestála, plánovanie kapacít sa stáva skutočnou 

výzvou. Teraz DACHSER Air & Sea Logistics 

rozširuje svoju existujúcu charterovú prepravu medzi 

Frankfurtom a Čínou: od 16. marca spoločnosť 

ponúkne letecký most medzi USA, Latinskou 

Amerikou a bránou leteckej nákladnej prepravy 

vo Frankfurte pre dodávky do čínskeho Šanghaja. 

DACHSER si prenajme lietadlá 747 a integruje 

ich do rotácie letov z Frankfurtu do Šanghaja 

a naopak. Týmto spôsobom DACHSER ponúkne 

svojim zákazníkom inteligentné riešenie pre potreby 

prepravy.

Zdroj: Dachser.sk

„Chceme ponúknuť náš sortiment čo 

najširšiemu počtu zákazníkov, pričom si 

uvedomujeme, ako znevýhodnené z hľadiska 

ponuky sú niektoré regióny. Preto sme sa 

rozhodli ísť aj do oblastí, ktoré sú často 

opomínané, ako napríklad Rožňava alebo 

Púchov. Myslíme si, že najmä pre mamičky 

s deťmi je pohodlnejšie nakupovať vo svojom 

meste ako cestovať za kvalitným oblečením 

za rozumné ceny do veľkých miest,“ povedal 

Patrik Čanecký, konateľ LPP Slovakia, s.r.o. 

Ako dodáva: „Už prvé výsledky z prevádzky 

v Michalovciach ukazujú, že naša stratégia je 

správna a veríme, že zákazníci ocenia šírku 

ponuky a atraktivitu cien.“

Čím sa odlišuje nová ponuka SINSAY?

V súčasnosti nájdete v prevádzkach nového 

konceptu SINSAY alebo v e-shope kolekciu 

pre deti s názvom Fox & Bunny, ktorá zahŕňa 

veľkosti od 56 do 140. Je logicky rozdelená 

do štyroch línií: kategória Baby boy a Baby 

girl ponúka širokú škálu bavlnených odevov 

pre chlapcov a dievčatká do 2 rokov. 

Kategória Kid boy a Kid girl je určená pre 

deti vo veku od 2 do 10 rokov a vyznačuje 

sa rozmanitou estetikou a krásnymi motívmi, 

ktoré sa skvele hodia do škôlky aj do školy. 

Modely pre dievčatá zahŕňajú tylové sukne, 

pohodlné teplákové súpravy s ozdôbkami, 

vzorované tričká a klasické šaty. Móda pre 

chlapcov v edícii Fox & Bunny sa vyznačuje 

pohodlnosťou a funkčnosťou. Nájdete tu 

teplákové súpravy, šortky a tričká s farebnými 

potlačami, sloganmi a motívmi dinosaurov.

Kolekcia bytových doplnkov s názvom Cosy 

Room ponúka jedinečné kúsky na zútulnenie 

bývania ako lampy zaujímavých tvarov, 

mäkké huňaté vankúše, nástenné hodiny 

s viacfarebnými vzormi alebo zrkadlá so 

zvieracími vzormi. S nimi si môžete prerobiť 

svoju izbu na kráľovstvo pohodlia a oddychu. 

Zároveň si tu nájdu výnimočné kúsky aj 

vyznávači super trendových doplnkov.

Pánske oblečenie v novom koncepte SINSAY 

sa stalo súčasťou ponuky pred Vianocami 

roku 2019. Vzhľadom na záujem sa ponuka 

prehlbuje o voľnočasové kúsky ako sú basic 

tričká, mikiny a prechodné bundy.

Komplexný sortiment SINSAY je v súčasnosti 

dostupný len vo vybraných predajniach 

SINSAY a online na www.sinsay.com.

GARBE GmbH, jeden z predných odborníkov 

na logistické a priemyselné nehnuteľnosti 

v Nemecku a ďalších krajinách v Európe, 

rozširuje svoju pôsobnosť do strednej 

a východnej Európy. Martin Polák, bývalý 

riaditeľ spoločnosti Prologis pre strednú 

a východnú Európu, sa pridá do tímu Garbe 

na pozíciu Managing Director CEE a bude 

zodpovedný za expanziu a rozvoj v regióne, 

v prvom rade v ČR, SR a Poľsku.

V novej úlohe regionálneho riaditeľa 

v strednej Európe, ktorou Prologis Pawła 

Sapka poveril, bude zodpovedný za vedenie 

a zachovanie doterajších skvelých výkonov 

stredoeurópskeho tímu spoločnosti, hľadanie 

nových príležitostí a nachádzanie nových 

možností pre rozvoj a výstavbu v oblasti.

Na začiatku marca 2020 začala kuriérska 

spoločnosť Der Kurier doručovať okrem 

Nemecka aj do ďalších štátov Európskej 

únie. Zásielky tak môžu teraz zákazníci 

posielať aj do Rakúska, Belgicka, Dánska, 

Holandska a Luxemburska. Nové služby 

sú momentálne určené pre existujúcich 

klientov, ktorí už využívajú službu Do 

Nemecka bez hraníc.

FLASH NEWS
KURIÉRSKE SPOLOČNOSTI HLÁSIA NÁRAST OBJEDNÁVOK 
NA HRANICU PREPRAVNÝCH KAPACÍT

Bezpečnostné opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu spôsobujú v posledných dňoch 

extrémny nárast objednávok z internetových obchodov. Podľa DPD sa kuriérske spoločnosti 

dostávajú na hranicu prepravných kapacít. V najbližších dňoch by zákazníci internetových 

obchodov mali počítať aj s tým, že sa doručovanie zásielok spomalí. Snažíme sa znižovať 

nutnosť kontaktu na minimálnu možnú mieru. 

Chcel by som požiadať zákazníkov, aby pri 

prevzatí zásielky od kuriéra mali vždy ochranné 

rúško, respirátor alebo inú funkčnú ochranu 

tváre Peter Pavuk, generálny riaditeľ DPD na 

Slovensku. 

Zdroj: Dpd.com/sk
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Innovation & Lean manažérkou spoločnosti 

GEFCO pre Českú republiku a Slovensko 

bola menovaná Zuzanu Tryzňová. Bude 

na implementácii inovácií intenzívne 

spolupracovať nielen s českými 

a slovenskými manažérmi, ale predovšetkým 

s parížskou centrálou spoločnosti GEFCO.

Medzi opatrenia, ktoré sa majú prijať, patrí 

vytvorenie centrálneho systému reportingu, 

pravidelné hodnotenie situácie a ďalšie 

opatrenia vyplývajúce z aktuálnej situácie. 

Príslušné činnosti boli tiež rozšírené a prehĺbené 

na základe existujúceho manažmentu 

hygieny v rôznych oblastiach (ľudské zdroje, 

prevádzková a procesná hygiena). Okrem 

týchto interných pravidiel DACHSER dodržiava 

všetky platné úradné predpisy a prijíma príslušné 

preventívne opatrenia, avšak upozorňuje, že 

dodacie lehoty pre zásielky by sa mohli predĺžiť.

Skupina Geis si je vedomá toho, že práve od 

prepravných spoločností teraz závisí, aby 

sa neprerušilo plynulé zásobovanie fi riem 

aj obyvateľov. Jedná sa o nepredvídateľné 

okolnosti, na ktoré musí operatívne reagovať. 

Vykonala množstvo opatrení, napríklad 

zrušila osobné odbery zásielok príjemcami 

na pobočkách a pokiaľ je to čo i len trochu 

možné, pracujú zamestnanci z domova.

Slovenská pobočka logistickej spoločnosti GEFCO 

uvádza, že skoro každý tretí zamestnanec je žena. 

V divízii Forwarding, ktorá sa špecializuje na leteckú 

a námornú prepravu, je podiel žien dokonca 

nadpolovičný – 56 %. Zamestnankyne ženského 

pohlavia pracujú naprieč celou logistickou fi rmou. 

Najvyšší podiel žien, až vyše 90 %, uvádza 

spoločnosť na oddelení fi nancií, 15 % žien pracuje 

na tzv. blue-collar pozíciách.

Z Horného Falcka do Londýna: DACHSER 

doručuje sklenené dosky, ktoré boli ručne 

fúkané v sklárňach Glashütte Lamberts, 

do Veľkej Británie. Miestom určenia týchto 

bezpečne zabalených sklených tabúľ nie 

je nič menšie, než svetoznáma Elizabeth 

Tower v Londýne. Elizabeth Tower, 

veža známa aj ako Big Ben, je jednou 

z najslávnejších londýnskych pamiatok.

Spoločnosť Danfoss sa okrem zaviazala, že 

do roku 2030 nahradí celý svoj vozový park 

služobných automobilov vozidlami na elektrický 

pohon. Táto a ďalšie iniciatívy predstavujú krok 

dopredu smerom k uhlíkovej neutralite v rámci 

všetkých globálnych operácií spoločnosti 

najneskôr do roku 2030.

FLASH NEWS
GEFCO PRICHÁDZA S NÁSTROJOM NA ZEFEKTÍVNENIE
ŠPEDIČNÝCH SLUŽIEB – GEFCO VISIBILITY

GEFCO prináša svojim zákazníkom nový nástroj GEFCO VISIBILITY. Zabezpečený, personalizovaný 

internetový portál, vyvinutý spoločnosťou WiseTech Global, je prostredím, kde môžu užívatelia sami 

spravovať celý proces špedície od objednávky až po fakturáciu. GEFCO VISIBILITY je dostupný 

v 78 jazykoch a využívajú ho klienti v 47 krajinách. Nový nástroj GEFCO VISIBILITY je prepojený aj 

so zariadením TRACY, hlasovo ovládaným sledovacím zariadením, ktoré vďaka technológii Smart 

Speaker umožňuje získavať kľúčové informácie o zásielkach 

prostredníctvom hlasového pokynu. Nástroj už úspešne 

využíva rad zákazníkov spoločnosti GEFCO. Jedným z nich 

je holandská spoločnosť Eska, popredný výrobca knižných 

prebalov, stolných hier alebo luxusných obalových materiálov.

Zdroj: Gefco.net

SPOLOČNOSŤ CTP OHLÁSILA ĎALŠIU EXPANZIU

To, že výstavba výrobných a skladových priestorov bude pokračovať aj v tomto roku potvrdzuje aj 

líder trhu, spoločnosť CTP. Realitný developer s najväčším portfóliom prémiových high-tech biznis 

parkov dokonca už teraz ohlásil začiatok výstavby ďalších nových plôch v Trnave a vstup do úplne 

novej lokality – do Prešova. Medziročný nárast, ktorý ku koncu minulého roka predstavoval 4,5 % 

poukazuje na fakt, že dopyt po takýchto nehnuteľnostiach je na Slovensku silný. Na prešovských 

pozemkoch už preto developer začal s prvými 

zemnými prácami na ploche až 11 000 m² a čo 

najskôr ich chce premeniť na high-tech biznis 

park so špičkovými modernými budovami 

v energetickej triede A.

Zdroj: Ctp.eu

UROB SI SÁM, ALE BEZ 
DOPRAVY TO NEPÔJDE

Zásobovanie reťazcov označovaných ako DIY 

(Do it yourself, alebo urob si sám) má mnoho 

zvláštností. Pre ich zvládnutie spoločnosť Geis 

využíva systém cross-dock, kde sa zásielky 

dostanú na doručujúce vozidlo už v distribučnom 

centre, alebo podobné riešenia, kedy sa zásielky 

stretnú na doručujúcom vozidle až na poslednej 

míli obvykle v regionálnom depe dopravcu. 

Systém cross – dock bol zavedený v roku 

2003, kedy Geis nadviazal spoluprácu s českou 

centrálou OBI na zásobovanie jej hobby marketov. 

Úspešná spolupráca bola v roku 2016 rozšírená 

z ČR aj na Slovensko, kde Geis otvoril druhé 

DC v Senci neďaleko Bratislavy. Obidve centrá 

zabezpečujú prepravy s doručením do 24 hodín. 

Zdroj: Geis-group.sk

DM TESTUJE KAMIÓN
NA ZEMNÝ PLYN

V pondelok 24. februára začala dm drogerie 

markt testovanie nákladného vozidla 

na plynový pohon (LNG) od logistickej 

a prepravnej spoločnosti ČSAD Invest 

Logistics. Test potrvá tri týždne a vozidlo 

Iveco Stralis NP bude jazdiť na trase Bratislava 

– Senec. Ak bude test úspešný je časom 

plánované nasadenie vozidiel na LNG do 

vozového parku dm. „Nášmu významnému 

retailovému klientovi sme sa rozhodli ponúknuť 

toto pokrokové environmentálne riešenie na 

zníženie emisií pri distribúcii produktov. Od 

testu očakávame menšie zaťaženie životného 

prostredia a taktiež nižšie prevádzkové 

náklady,“ hovorí 

Richard Lamper, 

Executive manager 

spoločnosti ČSAD 

Invest Logistics.

Zdroj: Mojadms.sk
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Je známe, že doprava produkuje viac ako 

štvrtinu skleníkových plynov. Už dnes 

je v mnohých centrách miest zakázané 

používať dopravné prostriedky na konvenčný 

pohon. Rozmáha sa teda doprava vozidlami 

na LPG, CNG, elektropohon alebo pomocou 

cyklokuriérov. Napríklad Tomáš Čupr 

zakladateľ on-line supermarketu Rohlík.

cz uviedol, že pracujú na tom, aby ich 

rozvoz bol riešený kompletne pomocou 

elektromobilov, len zatiaľ nenašli vozidlo, 

ktoré by spĺňalo ich požiadavky.

V Európe tiež pilotné projekty dopravovania 

tovaru pomocou robotov. Po zemi i vo 

vzduchu. Unmanned aerial vehicle, UAV, teda 

bezpilotné lietajúce zariadenie, poznáme 

skôr ako dron. Avšak základný rozdiel medzi 

nazvime ich „hračkárskymi“ dronmi a dronmi 

priemyselnými je v technických parametroch. 

Odborníci na logistiku hovoria o serióznom 

využití dronov pomerne zdržanlivo. Využitie 

vidia spočiatku pri menších zásielkach a na 

krátku vzdialenosť. Amazon, Dominos, DHL, 

Google – tí všetci už s myšlienkou dronov 

v logistike koketujú 

a pilotujú prvé projekty.

Ale vráťme sa na 

zem. Veľmi aktívna je 

spoločnosť Starship 

Technologies, 

ktorú založili dvaja 

spoluzakladatelia služby 

Skype, Ahti Heinla 

a Janus Friis. Pozemné 

roboty, ktoré fi rma 

prevádzkuje rozvážajú 

hotové jedlá, potraviny a zásielky. Lokálne 

v priebehu niekoľkých minút. Roboty 

jazdia autonómne, ale monitorujú ich ľudia, 

ktorí môžu kedykoľvek prevziať kontrolu 

nad ovládaním. Momentálne sa s nimi 

môžete stretnúť v Londýne, Hamburgu 

alebo v estónskom Talline. Prázdny robot 

váži 20 kg, ale odvezie náklad až 10 kg, 

a to rýchlosťou 6 km/h. Využíva najmä 

chodníky a kombináciu senzorov, navigácie 

a vlastných máp, pričom dosahuje presnosť 

okolo 2,4 cm. Nevadí mú dážď ani sneh, 

deteguje chodcov, cyklistov aj domáce 

zvieratá. Roboty sú samozrejme poistené 

proti vandalizmu a ich výrobné náklady 

sú tak nízke, aby boli ich prevádzka 

a návratnosť efektívne. Základom služby je 

aplikácia, v ktorej si spotrebiteľ vie nakúpiť 

tovar a označiť, kam mu má byť doručený. 

Následne zaplatí. V aplikácii môže v reálnom 

čase sledovať pohyb robota. V mieste 

odovzdania zákazník pomocou PIN kódu 

odomkne nákladový priestor robota, vyberie 

si zásielku a robot sa vracia na základňu pre 

ďalšiu zásielku. Roboty zrejme nenahradia 

živých kuriérov, ale sú zaujímavou zelenou 

alternatívou, predchádzajú dopravným 

zápcham a zrýchľujú proces doručenia na 

poslednej míli.

Ešte ďalej zašiel kalifornský Robomart, 

ktorý kombinuje on-line supermarket 

s autonómnym samojazdiacim obchodom. 

Predpokladá sa, že on-line objednávky 

potravín stúpnu globálne na 10% 

a Robomart by mohol byť novým spôsobom 

nakupovania potravín. Robomart vyzerá ako 

dodávka, ale je to obchod s potravinami na 

kolesách, ktorý je navigovaný podľa potrieb 

zákazníkov. Pomocou aplikácie na svojom 

smartfóne si zákazníci môžu jednoducho 

objednať Robomart, ktorý je im najbližší, 

podobne službu Uber. Použitím technológie 

LiDAR, radaru a viacerých kamier dokáže 

Robomart pracovať úplne autonómne 

a nevyžaduje vodiča. Keď Robomart dorazí 

na miesto určenia, spotrebitelia odomknú 

jeho dvere pomocou telefónu a vyberú si 

výrobky, ktoré chcú. Pojazdný supermarket 

má viacero políc a je vybavený chladením, 

aby bol dodržaný teplotný reťazec. Robomart 

pomocou senzorov sleduje, ktoré produkty 

boli vybrané, a následne ich kupujúcim 

naúčtuje podobne ako v obchodoch Amazon 

Go. Zákazníci sú podľa prieskumov radšej, 

ak si čerstvý tovar môžu vybrať sami, než 

aby sa spoliehali na „pickera“ z obchodu. 

I tak 70% nákupov 

čerstvého tovaru zahŕňa 

do 10 položiek. Robomart 

je zároveň nákladovo 

efektívnejší – retailer si ho 

len prenajíma a nemusí 

platiť vlastnú alebo 

externú doručovaciu 

fi rmu. Pilotný projekt beží 

napríklad s reťazcom 

Stop & Shop.

ROBOTICKÉ 
DORUČOVANIE TOVARU

Počas českého Retail Summitu zaznelo z úst spíkrov viackrát, že 

v budúcnosti bude samozrejmosťou robotické doručovanie tovaru. Najmä 

mestská logistika si bude musieť poradiť s vysokou hustotou obyvateľstva na 

meter štvorcový a vysokých nárokoch na ekológiu prepravy.
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ZÁKAZNÍCKE HODNOTENIE SA 
ZLEPŠILO

Prieskum zákazníckej skúsenosti je unikátna 

štúdia o skúsenostiach slovenských 

zákazníkov so značkami, ktorých sú klientami 

alebo boli s nimi v interakcii za posledného pol 

roka. Výpovede takmer 2 100 respondentov 

z celého Slovenska sa hodnotili jedinečnou 

metodikou Šiestich pilierov, ktorú vyvinula 

spoločnosť KPMG Nunwood.

Podľa aktuálneho prieskumu si zákaznícke 

hodnotenie za uplynulý rok zlepšilo viac než 

70 % sledovaných značiek. Trend ukazuje, 

že zákaznícky najoceňovanejšie značky sú 

v svojich výsledkoch konsistentné. Absolútne 

prvenstvo patrí aj tento rok internetovému 

kníhkupectvu Martinus.

Čo je esenciou úspechu podľa víťaza rebríčka 

KPMG? „Do tímu si vyberáme ľudí s nadšením 

pre knihy, počúvame zákazníkov, neustále 

sa snažíme zdokonaľovať služby a občas 

prekvapíme wow efektom,“ prezrádza Juraj 

Šlesar, marketingový manažér Martinusu.

ZNAČKA MÁ BYŤ ĽUDSKÁ 
A PRÍJEMNÁ

Podľa výsledkov aktuálnej štúdie sa Slováci 

v role zákazníka radi cítia výnimoční 

a docenení. Imponuje im, keď sa značka vie 

prispôsobiť ich potrebám, správa sa k nim 

ľudsky a príjemne. Personalizácia je stabilne 

najdôležitejším pilierom zákazníckej skúsenosti 

na Slovensku.

Z pohľadu retailovej antropológie sa ukazuje, 

že značkám sa vyplatí, ak sú antropomorfné, 

teda berú na seba typicky ľudské vlastnosti, 

ako spomínaná ľudskosť, či blízkosť, asertivita. 

Zároveň je vhodné, ak sú utvorené podľa 

predstáv človeka (čo je druhý význam slova 

antropomorfný). To, že v rebríčku TOP 10 

značiek obsadili hneď deväť pozícií reťazce 

a operátor O2 (ktorý má tiež sieť pobočiek), 

nie je náhodné. Ľudia sú ovplyvnení klamom 

dostupnosti (availability bias), teda pamätajú si 

skôr nedávne udalosti ako udalosti vzdialené 

a skôr si spomenú na niečo, s čím často 

prichádzajú do styku, o čom sa aktuálne hovorí 

a čo je momentálne „in“.

Značky, ktoré stavajú zákaznícku skúsenosť 

(customer experience) do popredia, rozoznávajú 

históriu, ktorú so zázaznikom zdieľajú, rozumejú 

jeho konkrétnym potrebám a správajú sa 

k nemu milo a pozorne. Ponúkajú len služby, 

ktoré sú preňho relevantné a zákazník sa cíti 

poznaný a docenený. Zážitok z nakupovania 

Slovákom pokazia najmä nepríjemní 

a nekompetentní zamestnanci. Muží zvyknú byť 

voči značke kritickejší, ženy zas lojálnejšie.

„Túžba robiť pre zákazníka skvelé veci sa 

začínajú zamestnancami. Podľa prieskumov 

sú spokojní zamestnanci produktívnejší 

a predávajú až o 37 % viac ako ich kolegovia, 

ktorí majú voči zamestnávateľovi výhrady,“ 

vysvetľuje Rudolf Sedmina, partner KPMG 

na Slovensku zodpovedný za manažérske 

poradenstvo.

Skvelý prístup zamestnancov si zákazníci 

pochvaľujú napríklad u mobilného operátora O2, 

REBRÍČEK OBĽÚBENOSTI 
ZNAČIEK OVLÁDLI 
REŤAZCE

Slovenskí zákazníci si po druhýkrát vybrali internetové kníhkupectvo Martinus za svoju 

najobľúbenejšiu značku. Prvá trojka ostala v medziročnom porovnaní nezmenená – 

druhé miesto patrí kníhkupectvu Panta Rhei a tretie výrobcovi prírodnej kozmetiky 

Yves Rocher. Postavenie v TOP 10 sa podarilo udržať aj značkám IKEA a Kaufl and. 

Kaufl and má zároveň najlojálnejších zákazníkov zo všetkých skúmaných značiek. 

Tieto zistenia vyplynuli zo štúdie zákazníckej skúsenosti spoločnosti KPMG na 

Slovensku. 
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ktorý sa tento rok prvýkrát prebojoval do TOP 10 

rebríčka KPMG. Na jednej strane sú profesionálni 

a schopní odpovedať na otázky, a na druhej 

strane ľudskí a ochotní promptne pomôcť.

Medzi sektormi v tohtoročnej štúdii zvíťazilo 

odvetvie rýchleho občertvenia. Jeho lídrom 

je spoločnosť Starbucks, ktorá je známa 

tým, že si zakladá na tom, aby jej kaviarne 

boli príjemným miestom, kde sa ľudia chodia 

porozprávať s priateľmi alebo rodinou, 

spoločne si posedieť alebo pracovať pri šálke 

kvalitnej kávy. V rámci prvej desiatky rebríčka 

zákaznícky naobľúbenejších značiek Slovákov 

sa najvýraznejšie posunul vpred španielsky 

predajca módy ZARA. Oproti minulému roku 

si polepšil až o 39 miest na aktuálnu siedmu 

pozíciu.

O ŠTÚDII

Štúdiu zákazníckej skúsenosti na Slovensku 

s názvom Originál CX pripravila spoločnosť 

KPMG Nunwood, ktorého Customer 

Experience Excellence Center je celosvetovo 

najväčší think-tank zameraný na zákaznícku 

skúsenosť. Každoročne hodnotí najlepšie 

značky sveta a zostavuje rebríček zákaznícky 

najobľúbenejších spoločností. Na základe 

jeho dlhoročných výskumov sa každá 

vynikajúca zákaznícka skúsenosť dá popísať 

ich jedinečnou metrikou Šiestich pilierov - 

the Six Pillars TM.

Zahŕňa týchto šesť pilierov:

1. Prispôsobenie (Personalization) - Je 

najcennejšou súčasťou väčšiny zákazníckych 

skúseností. Oslovenie menom, individuálna 

pozornosť, znalosť preferencií a minulých 

interakcií prispievajú k osobnému zážitku.

2. Integrita (Integrity) - Vychádza 

z konzistentného správania organizácie, ktoré 

preukazuje dôveryhodnosť. Pre všetkých 

zákazníkov je najvyššou prioritou stupeň, na 

akom organizácia plní svoje sľuby.

Očakávania (Expectations) - Zákazníci 

očakávajú, že sa ich potreby splnia, 

a očakávania sú na úrovni, ktorú určujú tie 

najlepšie značky na trhu. Firmy preto často 

prekračujú očakávania, napríklad dodajú tovar 

skôr, ako avizovali.

Riešenie problémov (Resolution) - Aj pri 

najlepších postupoch sa môže niečo pokaziť. 

Úprimné ospravedlnenie a okamžité konanie 

sú dva kľúčové prvky úspešného riešenia 

problémov.

Empatia (Empathy) - Je schopnosť ukázať , že 

rozumiete pocitom niekoho iného. Je kľúčovým 

prvkom budovania silných vzťahov a

Čas a úsilie (Time and effort) - Zákazníci čoraz 

viac hľadajú okamžité uspokojenie. Ukázalo 

sa, že odstránenie zbytočných prekážok, 

byrokracie, zvyšuje lojalitu.

Touto metodikou sa prieskum realizoval 

na Slovensku už po tretíkrát. Zber dát sa 

uskutočnil v druhom kvartáli roku 2019. Svoju 

skúsenosť so 120 značkami v 10 sektoroch 

vyjadrilo 2 093 respondentov z celého 

Slovenska.

OFICIÁLNÍ VOZY
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www.reklama-fair.cz
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TERČ HOAXOV A ZÍSKAVANIA 
FANÚŠIKOV

Sociálne siete potravinových reťazcov sú 

však aj častým terčom rôznych špekulantov 

a podvodníkov, ktorí takto získavajú 

fanúšikov. Ide zvyčajne o nejakú formu 

súťaže, výhry alebo darovania. V minulosti 

sa s touto nekalou aktivitou stretli  Tesco aj 

Kaufland. Jedným z posledných prípadov 

je BILLA. Prostredníctvom falošnej stránky 

„Supermarket BILLA“ na Facebooku sa 

šírila falošná informácia (hoax) o tom, že 

BILLA rozdáva fanúšikom neoficiálnej 

stránky poukážky v hodnote 99 eur, pričom 

stačí zdieľať status, prípadne označiť ho 

ako „páči sa mi to“ a pridať komentár. 

Išlo o podvod, stránka „Supermarket 

BILLA“ nie je a ani nebola vo vlastníctve 

a v správe spoločnosti BILLA Slovensko 

a reťazec okamžite vykonal kroky k 

zablokovaniu stránky. Na podobné podvody 

je práve Facebook veľmi citlivý a dokáže 

ich riešiť pomerne promptne. V čase 

šírenia koronavírusu napríklad blokoval 

podvodníkov, ktorí zneužívali situáciu na 

obohatenie a predávali napríklad predražené 

rúška.

NAJVIAC FANÚŠIKOV 
MÁ LIDL

Priemerná slovenská domácnosť vynaložila 

za minulý rok mesačne na bývanie a energie 

viac ako štvrtinu z celkových mesačných 

výdavkov. Podľa aktuálnych údajov 

Európskeho štatistického úradu Eurostat 

boli druhou najnákladnejšou položkou 

potraviny s podielom 17,2 %. Tieto náklady 

rástli od roku 2006 o viac ako 2 %. Podľa 

portálu Finstat.sk míňajú Slováci najviac 

peňazí v britskom reťazci Tesco, nasledujú 

Kaufland a Lidl. Vzhľadom k tomu, že 

najaktívnejšie sú na Facebooku, pozreli 

sme sa, koľko majú fanúšikov a na ich 

komunikáciu v čase uzávierky magazínu:

Tesco Slovensko: cover je statický, promuje 

aplikáciu Tesco Clubcard a zľavové 

kupóny. Štatistiky: 198 468 ľuďom sa to 

páči, 196 452 ľudí Tesco sleduje. Tesco 

okrem značky reťazca komunikuje na 

separátnej stránke operátora Tesco Mobile. 

Posty sa týkajú súťaží, CSR aj receptov, 

kombinuje fotografie aj videá. Vzhľadom 

k tomu, že Tesco ako zatiaľ jediný veľký 

hráč prevádzkuje on-line supermarket, tak 

sa na FB stránku prenáša aj komunikácia 

zákazníkov tejto služby.

Kaufland Slovenská republika: Cover 

je statický, momentálne beží kampaň 

Lovec Spookies. Kaufland však využíva aj 

dynamické titulné foto. Štatistiky: 237 428 

ľuďom sa to páči, 237 696 ľudí stránku 

sleduje. Aktuálne sa snaží reagovať na 

predvolebné kampane ponukou a súťažami, 

ktoré vtipne parafrázujú slogany politických 

strán alebo jednotlivých lídrov.

Lidl Slovensko: Titulné foto promuje 

aktuálnu kampaň Žihadielko. 478 641 

ľuďom sa to páči, 474 123 ľudí Lidl sleduje. 

V statusoch komunikuje CSR aktivity 

a v ostatnom období najmä e-shop, 

v ktorom zatiaľ predáva len non-food tovar.

PRIESKUM MEDAN

Agentúra MEDAN by Newton Media 

sledovala obdobie od 28. 1. 2019 do 

27. 2. 2019. Za relevantné považovala 

zmienky s obsahom kľúčového slova, 

ktorým bol názov reťazca. Pri sieťach 

Billa, Delia, Moja Samoška a Terno použila 

agentúra názov v kombinácií aj s kľúčovými 

slovami: obchod, supermarket, potraviny, 

predajne a predajňa. Výsledky nie sú 

prekvapujúce, hoci niektoré detaily áno. 

Napríklad, že poradie v aktívnej komunikácii 

nekoreluje s počtom fanúšikov (výsledkov 

MEDAN sme porovnávali nie so súčasným 

počtom fanúšikov na Facebooku, ale 

z údajmi z februára 2018). Prvým reťazcom 

bol podľa MEDAN Tesco, nasledovali 

Kaufland a Lidl. Tesco si viedlo dobre na 

Facebooku, Lidl dominoval na Instagrame 

a Kaufland na sieti Twitter. Čo sa týka 

Tesco, medzi najčastejšie spomínané 

slová v súvislosti s týmto reťazcom patrili 

v zostupnom poradí: slovensku, kaufland, 

bratislava, lidl, slovensko, spoločnosti, 

tesca. Kaufland sa stal sponzorom 

slovenského hokeja, čo sa pretavilo aj do 

slov spájaných s Kauflandom: slovensko, 

cup, bratislava, februára, tipsport, lidl, cupe, 

šatan, classic. Diskontér Lidl v povedomí 

stále rezonuje cenou: slovensku, kaufland, 

tesco, bratislava, eur, sk, bratislava. 

Výsledky možno interpretovať aj tak, že 

obyvatelia Slovenska porovnávajú ceny 

a promočné (a iné) aktivity reťazcov, 

v komunikácii sa preto často vyskytujú aj 

značky konkurenčných sietí.

POTRAVINOVÉ REŤAZCE 
NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Výdavky na potraviny sú významnou 

položkou v rodinnom rozpočte. Napriek 

tomu, že nie všetky siete s prevahou 

predaja potravín majú aj vlastný on-line 

supermarket, ich prítomnosť v on-line 

prostredí a na sociálnych sieťach je 

dnes už nutnosťou. Zákazníci nielen 

vyhľadávajú informácie, ale chcú so 

sieťami viesť aj aktívny dialóg. 

Zdroj: MEDAN by Newton media

POTRAVINOVÉ SIETE NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH 
(FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER)

Tesco

Kaufl and

Lidl

COOP Jednota

Terno

Billa

Delia

Moja samoška

Zdroj: MEDAN by Newton media

VYUŽÍVANIE SOCIÁLNYCH SIETÍ 
POTRAVINOVÝMI REŤAZCAMI

Facebook  86,7%

Twitter 6,9 %

Instagram 6,4 %
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PROMOTION

aj o reklame, najmä ak je reklama zábavná, 

autentická a naplno využíva fi lmové prvky 

a možnosti kina,“ uvádza Alexandra Ivaničová, 

Media Sales Manager, New Age Advertising 

| Cinema City Group a uvádza aj konkrétne 

riešenie: „Nedávno bola napríklad v Čechách, 

v multiplexoch Cinema City, spustená kampaň 

v ktorej spoty na plátne doplňujú 3D hologramy 

komunikovaného produktu umiestnené ve foyer 

kina. Takáto inovácia podľa očakávaní priniesla 

žiadúcu pozornosť divákov, vrátane mladších.“

OBĽÚBENÉ SÚ 
THRILLERY A HORORY

Pristavme sa ešte pri fi lmových 

žánroch a fi lmoch. Slovenský 

fi lm Sviňa natočený na motívy 

rovnomenného románu napríklad 

prekonal v návštevnosti aj globálny blockbuster 

Avengers: Endgame. Z údajov siete kín Cinema 

City vyplýva, že vývoj návštevnosti kín má 

vo všeobecnosti rastúcu tendenciu. Medzi 

najobľúbenejšie žánre divákov stále patria 

superhrdinovia, pokračovania blockbusterov 

a detské fi lmy. Veľkej priazni sa teší aj domáca 

produkcia a možno to bude pre niekoho 

prekvapením, medzi najvyhľadávanejšie 

a najnavštevovanejšie fi lmy patrí fi lmový žáner 

thriller/horor.
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KINOREKLAMA MÁ PLNÚ 
POZORNOSŤ DIVÁKA
Kinoreklama je pevnou súčasťou mediamixu. 

V marketingovej branži sa však stále 

šíri mýtus, že je drahá alebo 

prémiová. Hodnotenie reklamného 

formátu z hľadiska ceny, je vždy 

diskutabilnou témou ale mýtus, že 

je prémiová, už dávno neplatí. Je 

potrebné sa na kinoreklamu pozerať 

komplexnejšie. Najmä z pohľadu 

očakávaní a prínosov nie je možné 

ju priamo porovnávať s reklamou 

v inom type médií. Je to podobné, ako keby 

by sme porovnávali teľací vývar a teľací rezeň. 

Slovíčko teľací je síce spoločné, rovnako 

ako je spoločné slovo reklama, ale obsah 

a zážitok, ktorý príjemca (konzument) dostáva 

je rozdielny.

Kinoreklama je podľa posledných 

výskumov spomedzi mediatypov prijímaná 

najpozitívnejšie. Potenciálni zákazníci ju sledujú 

v pozitívnom naladení a v príjemnom prostredí 

kinosál. Nepochybne pôsobí oveľa viac na 

ich emócie vďaka použitiu špičkových audio 

a video technológií a veľkosti plátna.

Ďalším „obľúbeným“ mýtom je to, že mladí 

dávajú prednosť streamovaniu hudby, videa, 

fi lmov a seriálov. Podľa prieskumov však stúpol 

počet mladších divákov (pod 30 rokov) v kinách 

od roku 2017 o viac ako o 20 % a tento rok sa 

očakáva nárast o ďalších 12 %. Na rozdiel od 

on-line, kde diváci dokážu reklamu blokovať 

a preskakovať, ich kinoreklama osloví a má ich 

plnú pozornosť. V kinosále nie je priestor pre 

multitasking, rozptýlenie alebo tzv. fenomén 

dvoch obrazoviek. Aj z týchto dôvodov je 

kinoreklama jeden z najúčinnejších nástrojov 

budovania značky. Mnohé spoločnosti objavili 

a pochopili toto čaro a plne využívajú účinnosť 

a prínosy kino-reklamy. Z marketingového 

hľadiska a z praxe siete kín Cinema City 

vyplýva, že najúčinnejší spôsob odovzdania 

posolstva je spojenie reklamného spotu na 

plátne s tzv. off-screen aktivitou, ktorá sa 

odohráva v priestoroch multiplexu. Môže ísť 

napríklad rozdávanie zľavových poukazov, 

vzoriek či o súťaž, ale možností, ako zaujať 

návštevníkov, je omnoho viac.

MLADÝCH OSLOVUJE 
KINOREKLAMA, KTORÁ NAPLNO 
VYUŽÍVA MOŽNOSTI KINA

Približne 72 % ľudí z vekovej skupiny 

Generácie Z (16-19 rokov) v USA uviedlo, že 

humor zvyšuje ich vnímavosť k reklame a 58 % 

pripúšťa, že ich zaujme dobrá hudba. Zatiaľ čo 

56 % uviedlo, že reklama musí rozprávať dobrý 

príbeh a 26 % chce v reklame špeciálne efekty, 

prítomnosť celebrít v reklame je pre nich oveľa 

menej dôležitá. Pritom sa priam núka zapojenie 

kinoreklamy a oslovenie veľkej množiny 

mladých ľudí, ktorí sú fanúšikmi komixových 

fi lmov, superhrdinov, fi lmových sérií alebo fi lmu 

ako takého.

„Na zrealizovaných alebo na pripravovaných 

kampaniach aktuálne vidíme, že sa fi rmy sa 

snažia mladšej generácii priblížiť a zaujať 

ju atypickými formátmi s využitím nových 

technológií. Získavajú pozornosť odlíšením 

sa od mainstreamu. V prípade kinoreklamy 

to môže byť napríklad 3D technológia, či 

dokonca formát 4DX, ktorý dokáže diváka 

nezabudnuteľne vtiahnúť do deja aj v prípade 

reklamného spotu. Kinoreklama má okrem toho 

samozrejme aj presah do oblasti sociálnych 

sietí, kde fanúšikovia zdieľajú a diskutujú 

svoje zážitky z kina a okrem fi lmov debatujú 

KINOREKLAMA MÁ 
PLNÚ POZORNOSŤ ĽUDÍ

V rámci mediamixu je potrebné 

kinoreklamu vnímať komplexnejšie. 

Priame porovnanie s inými typmi 

médií nie je možné, nakoľko v kine je 

pozornosť recipientov sústredená a 

nerušená. Účinok reklamného posolstva 

je tak intenzívnejší a výraznejší. Oslovuje 

aj „internetovú“ Generáciu Z, ktorá je 

voči iným formám reklamy imúnna.  

New Age Advertising Slovakia

Cinema City Slovakia s.r.o.

Pribinova 8, 811 09 Bratislava

Tel:  +421 914 337 911

 +421 914 337 989

info@newageadvertising.sk
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BUSINESS COFFEE

TO NAJLEPŠIE ZO SLOVENSKÝCH KANCELÁRIÍ

Absolútnym víťazom Offi ce roka sa stala spoločnosti HB REAVIS (1, 5). Ich priestory 

sú integráciou verejného bistra, eventového priestoru, coworkingu aj smart kancelárií 

v jednom. Spolu viac ako 40 rôznych častí vytvára priestory vhodné nielen na sústredenú 

prácu (home desk, focus room, library), ale aj spoluprácu (meeting rooms, value creation 

space, project islands) či relax (music room, play room, nap room, yoga space). Unikátnosť 

priestorov podčiarkujú aj smart technológie, ktoré podporujú produktivitu, angažovanosť, 

ale aj zdravie zamestnancov či ochranu životného prostredia.

Prvenstvo v kategórii „Zdravá kancelária“ získala spoločnosť AUSTRIAN BETON WERK 

(2, 6). Tá ukázala, že aj offi ce umiestnený v srdci závodu na výrobu betónových prvkov 

môže mať množstvo nielen zdravých, ale aj zelených častí. Dominujú v ňom faktory ako 

starostlivosť o zdravie zamestnancov a životné prostredie, ale aj unikátne prvky interiéru ako 

živý strom či podlahy a steny s prírodným povrchom.

Víťazom kategórie „Inovatívna kancelária“ je coworkingové centrum CAMPUS CITY (3, 

7). Jeho priestory sú vytvorené tak, aby boli cez deň vhodné na fl exibilný štýl práce, večer 

zase na vytváranie komunity. V spoločenskej časti nájdete napríklad gauče ako v obývačke, 

vysoké stoly na prácu, polootvorené sedenia či telefónne búdky. Večer tu vzniká priestor na 

rôzne podujatia. V druhej časti sa nachádzajú súkromné kancelárie, zasadačky aj miestnosti 

pre krátke stretnutia.

V kategórii „Kancelária ako DNA fi rmy“ triumfovala spoločnosť WEB SUPPORT (4,8). Tá 

je jasným dôkazom toho, že už po prekročení prahu dverí spoločnosti môže mať človek 

pocit, že v nich sídli slobodná a otvorená fi rma. S nezameniteľným DNA tejto spoločnosti 

je prepojená aj vizuálna stránka priestorov poukazujúca na digitálnu komunikáciu, ktorej sa 

fi rma venuje. Pracovisko totiž architekti vyskladali ako matičnú dosku počítača. Navyše, 

priestory pre tímy prebrali farebnosť diel Pavla Nováka, čím získali komixový nádych. 

Nájdete tu aj „obývačku“, ktorá sa pravidelne mení na prednáškovú sálu.

KANCELÁRIE PRE KREATÍVNU EKONOMIKU
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Z pochopiteľných dôvodov neprebehlo odovzdanie cien počas galavečera, no napriek tomu sme radi, že vám môžeme 

predstaviť kancelárie, ktoré majú minimálne európsky formát. Administratívne priestory prihlásené do IV. ročníka súťaže Offi ce 

roka už tradične poukazujú na to, že aj na Slovensku máme inovatívne riešenia, vkusný dizajn, najhorúcejšie trendy či kreatívne 

myšlienky.



e obchodu, a. s. Poprad
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POROTCOVIA OCENILI KREATIVITU A RÔZNORODOSŤ

O víťazoch rozhodovala odborná porota, ktorú aj tento rok tvorila zaujímavá zostava 

popredných odborníkov z radov architektov, dizajnérov či projektových konzultantov. 

Patrili medzi nich Barbora Markechová z Bogle Architects, Peter Stec z Peter Stec Studio, 

Katarína Cihová z Wood & Company Real Estate, uznávaný dizajnér Michal Riabič, ale 

aj Ján Matulník zo spoločnosti CBRE. Zo všetkých tridsiatich fi nalistov sa do užšieho 

výberu podarilo prebojovať TOP 8 kanceláriám. Tie mali možnosť privítať odbornú porotu 

na osobných prehliadkach, ktoré nakoniec rozhodli o víťazoch. Členovia odbornej poroty 

okrem výslednej vizualizácie kancelárskych a pracovných priestorov hodnotia aj ich opis 

a charakteristiku, a tiež proces, ktorý viedol ku konečnému výsledku. Od samotného 

zadania objednávateľa, cez následnú myšlienku architektov či dizajnérov, jej premietnutie do 

fi nálnej podoby priestorov až po samotný výsledok.

„Bola som príjemne prekvapená ich autentickosťou, rôznorodou dynamikou, 

nekonvenčnými dizajnovými riešeniami a veľkým dôrazom kladeným na fl exibilné využitie 

priestoru,“ poznamenala Barbora Merkechová. Podobne opisuje prihlásené projekty aj 

ďalší z porotcov, Ján Matulník zo CBRE. „Rôznorodé, kreatívne, menšie i väčšie. V každom 

prípade, úroveň fi nalistov bola vysoká,“ hovorí. O tom, že prihlásené kancelárie boli nielen 

rôznorodé, ale aj unikátne, svedčia aj slová ďalšieho z porotcov, dizajnéra Michala Riabiča: 

„Máme šťastie, že do súťaže sa prihlásili nielen tí, ktorí robia podľa súčasných trendov, ale aj 

takí, ktorí dnešné trendy už aj medzinárodne defi nujú.“

Radosť z toho, že spoločnosti pristupovali k svojim priestorom so sebavedomím neskrývala 

ani porotkyňa Katarína Cihová: „Všetci fi nalisti urobili veľký kus dobrej práce a priniesli 

do kancelárskych priestorov prvky, ktoré návštevníka bavia a premenia jeho návštevu 

na zážitok. Je veľmi príjemné vidieť, ako sa pracovné prostredie posúva do zmysluplnej 

a funkčnej hravosti,“ poznamenala.

„Návštevy kancelárií boli inšpiratívne a povzbudzujúce. Je zrejmé, že na Slovensku 

začíname zdieľať a dokonca v niektorých prípadoch aj spoluvytvárať inovatívne priestorové 

koncepty podporujúce novú kreatívnu ekonomiku, uzatvára s nadšením aj piaty porotca, 

architekt Peter Stec.

CBRE Offi ce roka má za cieľ ukázať a vyhodnotiť najinšpiratívnejšie pracovné prostredie 

fi riem na Slovensku. Chce predstaviť fi lozofi u, hodnoty a nové trendy v spoločnostiach, 

ktoré sa snažia o vytváranie inšpiratívneho, kreatívneho a zdravého pracovného prostredia. 

Kvalita pracovného prostredia je jedným z veľmi dôležitých a často rozhodujúcich faktorov 

pri zvažovaní uchádzačov, ktorého zamestnávateľa uprednostnia. Zúčastnené spoločnosti 

patria medzi tie, ktorí určujú trend v oblasti inovatívneho pracovného prostredia.
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PEOPLE

Významné politické zmeny, ktoré sa udiali naprieč východnou Európou na 

sklonku osemdesiatych rokov minulého storočia, priniesli nielen slobodu, 

ale pre mnohých ľudí aj veľa nových príležitostí na podnikanie a budovanie 

vlastných fi riem. Aj keď začiatky boli neraz ťažké a väčšinu skúseností 

a poznatkov sme získavali takpovediac „za pochodu“, mnohým sa po 

desiatkach rokov podarilo vybudovať úspešné rodinné fi rmy, ktoré tvoria jeden 

z dôležitých pilierov ekonomiky. Veľa majiteľov a lídrov rodinných fi riem z prvej 

generácie však v poslednom čase prichádza do veku, keď sa vážne zamýšľajú 

nad rôznymi otázkami...

AMROP JENEWEIN – PARTNER RUBRIKY PEOPLE

FAMILY BUSINESS – MANAŽMENT TALENTU 

V RODINNÝCH PODNIKOCH A RODINNÁ ÚSTAVA

• Vybudoval som úspešnú rodinnú fi rmu…, 

komu ju zverím?

• Ako zodpovedne zabezpečiť kontinuitu 

a prosperitu fi rmy?

• Keďže už chcem viac oddychovať, mám 

v rodine kvalitného nasledovníka?

• Alebo mám vybrať niekoho mimo rodiny?

• Ak to bude niekto mimo rodiny, ako zabezpečiť 

rodinu a vlastnícke vzťahy?

• Ako zabezpečiť výber správnych kľúčových 

ľudí pre fi rmu na správnych miestach a ich 

ďalší rozvoj?

Mnohí majitelia rodinných fi riem si často 

neuvedomujú, že tieto otázky si treba začať 

klásť s dostatočným predstihom. Odpovede 

na ne totiž úzko súvisia s procesmi týkajúcimi 

sa nástupníctva v rodinných fi rmách, 

identifi kácie, získavania a rozvoja kľúčových 

ľudí či nastavenia jasných pravidiel a vzťahov 

medzi rodinou a rodinnou fi rmou napríklad 

formou rodinnej ústavy, rodinného kódexu, 

resp. rodinného protokolu. Tieto procesy 

si vyžadujú množstvo času a môžu trvať aj 

niekoľko rokov.

Aj keď to na prvý pohľad nie je úplne zrejmé, 

manažment talentu v rodinných fi rmách je omnoho 

zložitejším procesom než manažment talentu 

v iných formách podnikateľských entít. Je to dané 

podstatne väčšou komplexnosťou vnútorných 

štruktúr a ekosystémom rodinných fi riem, 

počnúc vzťahmi medzi jednotlivými členmi rodiny 

a rozdielmi v mentalite ich členov a generačnými 

rozdielmi či rozdielmi medzi jednotlivými vlastníkmi, 

do ktorých navyše často vstupujú aj historické 

nezhody v rámci rodiny alebo narušené osobné 

vzťahy medzi jej jednotlivými členmi. Z toho 

dôvodu je dôležité, aby sa aj k manažmentu talentu 

v rodinných fi rmách pristupovalo špecifi cky, pričom 

treba brať do úvahy určité rozdiely od iných foriem 

podnikateľských entít.

HĽADAŤ V RODINE I MIMO NEJ

Manažment talentu v rodinných fi rmách možno 

rozdeliť do dvoch aspektov. Prvým je manažment 

talentu rodinných príslušníkov a možných 

nasledovníkov v riadiacich pozíciách, druhým 

rozvoj zamestnancov, ktorí nemajú v rámci 

rodinnej fi rmy nijaké rodinné väzby. Pri rodinných 

príslušníkoch a možných nástupcoch na líderské 

pozície už nie je dôležité iba zabezpečenie 

kvalitného odborného vzdelania, väčšinou na 

prestížnych, často medzinárodných univerzitách, 

ale umožnenie získania dostatočných praktických 

skúseností súvisiacich so zameraním fi rmy aj 

mimo rodinnej fi rmy, optimálne v zahraničí, ktoré 

môžu priniesť nové inovatívne globálne trendy 

do riadenia rodinnej fi rmy a jej prípadný ďalší 

rozvoj napríklad smerom k medzinárodnému 

rastu. Následným dôležitým aspektom je 

zabezpečenie ďalšieho rozvoja talentu nielen pred 

nástupom rodinného príslušníka do zodpovednej 

manažérskej roly, ale aj jeho ďalší odborný 

a manažérsky rozvoj na novej pozícii, na čo sa 

v rodinných fi rmách často zabúda.

Dôležitým elementom pri určovaní zamerania lídra 

z členov rodiny z pohľadu funkčnej manažérskej Zd
ro
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Rastislav Mackanič,
Amrop Jenewein Client Partner

VYBUDOVAL SOM 
ÚSPEŠNÚ RODINNÚ FIRMU..., 
KOMU JU ZVERÍM?



27

PEOPLE

Senior

pre

orientácie je defi novanie jeho silných osobnostných 

stránok, identifi kácia jeho talentu a potenciálu 

a zistenie funkčných oblastí manažmentu, ktoré 

sú pre neho osobne atraktívne. Tento proces 

je často kľúčovým pre umiestnenie budúceho 

lídra v rodinnej fi rme do správnej pozície a pre 

nastavenie ďalšieho kariérneho rastu a rozvoja. 

Aby bol zabezpečený čo najobjektívnejší pohľad 

na budúceho lídra a čo najexaktnejšie určenie jeho 

ďalšieho kariérneho smerovania a rozvoja, je často 

dobré prizvať si a požiadať externých odborníkov 

mimo rodinnej fi rmy o pomoc a porovnať závery 

dlhodobého pozorovania budúceho lídra zo strany 

majiteľa a riaditeľa rodinnej fi rmy a členov rodiny 

s výsledkami pohľadu týchto špecialistov, ktorí 

sa takýmto analýzam dlhodobo venujú a majú 

v tejto oblasti bohaté skúsenosti. To môže prispieť 

k minimalizácii nesprávneho rozhodnutia, ktoré 

môže mať výrazný vplyv nielen na osobnosť 

budúceho lídra a jeho profesijný vývoj, ale aj na 

celkový úspech fi rmy, na rodinu ako takú a na jej 

vnútorné vzťahy.

VÔĽA MAJITEĽA NEMUSÍ 
ROZHODNÚŤ

Rozvoj zamestnancov, ktorí nemajú v rámci 

rodinnej fi rmy nijaké rodinné väzby, je druhým 

aspektom manažmentu talentu v rodinných 

fi rmách. Dôležitou skupinou týchto zamestnancov 

sú často ľudia, ktorí prešli dlhodobým vývojom 

v rodinnej fi rme, sú s ňou úzko spätí, lojálni k fi rme 

aj k majiteľovi a obetovali jej množstvo svojho 

času, energie a nadšenia. Takíto zamestnanci 

môžu v rámci rodinnej fi rmy často naraziť 

na kariérny strop. Rodina totiž na pozíciu vo 

vrcholovom manažmente uprednostní skôr 

člena rodiny, čím títo zamestnanci môžu stratiť 

zanietenie pre fi rmu, dôveru v rodinu a majiteľa 

a markantne ovplyvniť lojálnosť.

Druhým extrémom sú dlhodobo lojálni 

zamestnanci v kľúčových rolách, ktorí sa ďalej 

nevyvíjajú alebo naopak strácajú schopnosti 

udržať krok s požiadavkami a vývojom fi rmy. 

Majitelia fi riem majú tendenciu udržiavať ich 

v ich rolách alebo povyšovať z vďaky za lojalitu. 

Z tohto dôvodu je veľmi dôležité nastaviť čo 

najpresnejšie pravidlá a procesy pre manažment 

talentu členov rodiny a manažment 

talentu u zamestnancov, ktorí nie sú 

rodinnými príslušníkmi.

Pozorovania dokazujú, že najlepšie 

fungujúce rodinné fi rmy majú 

tieto pravidlá a procesy pre 

rodinných príslušníkov v porovnaní 

s nerodinnými zamestnancami veľmi 

podobné alebo takmer identické, 

ktoré sa prípadne celkovo približujú 

všeobecným pravidlám popredných 

globálnych spoločností. Tieto pravidlá 

napríklad presne určujú vytváranie odborných 

skupín pre manažment talentu v rodine, defi nujú 

presné kritériá na ich hodnotenie a povýšenie, 

vytvárajú presnú stratégiu kariérneho a odborného 

rozvoja, odporúčajú alebo vyberajú pre nich 

mentorov a koučov, sledujú disciplínu a striktné 

dodržiavanie určených pravidiel a mnohé 

ďalšie záležitosti. Cieľom je udržať čo najväčšiu 

objektivitu a transparentnosť v rámci fi rmy aj 

s ohľadom na zamestnancov mimo členov rodiny. 

Prísnym dodržiavaním týchto pravidiel možno 

predísť aj situáciám, keď sa na kriticky dôležité 

pozície v rodinnej fi rme môže dostať človek 

z radov členov rodiny, ktorý nemá dostatočné 

schopnosti a skúsenosti pre danú pozíciu alebo sa 

na ňu nehodí, a to len z toho dôvodu, že je to vôľa 

majiteľa spoločnosti a/alebo členov rodiny.

Čo však v prípade, ak sa v radoch rodiny naozaj 

nenachádza nasledovník alebo nasledovníci, 

ktorý má, resp. majú všetky predpoklady 

prebrať kľúčovú alebo kľúčové pozície v rodinnej 

fi rme? Jedna zo štúdií spoločnosti McKinsey & 

Company, ktorá zahŕňala približne 700 západných 

výrobných rodinných fi riem, dokázala, že podniky 

kontrolované rodinami, ktorých manažment 

nebol tvorený príslušníkmi rodín, mali v priemere 

lepšie postupy pri riadení fi rmy ako tie, ktoré boli 

riadené rodinnými príslušníkmi. Toto zistenie 

len podporuje skutočnosť, že pri riešení otázky 

nástupníctva vo vedení v rodinných fi rmách je 

dôležité sústrediť sa pri identifi kácii a rozvoji 

talentu budúceho nástupcu nielen na členov 

rodiny, ale je nevyhnutné brať do úvahy aj 

možnosť výberu človeka mimo rodiny tak, aby 

bola zabezpečená primeraná kontinuita a ďalšia 

prosperita fi rmy.

V tejto súvislosti sa vynára aj ďalšia otázka. 

V prípade, že vedúca rola vo fi rme bude 

odovzdaná človeku mimo rodiny, ako 

zabezpečiť udržanie vzťahu rodiny k fi rme, 

vplyv na riadenie fi rmy, pravidlá vlastníckych 

štruktúr, dodržanie rodinných hodnôt, cieľov 

a stratégie rodinnej fi rmy? Jedným z takýchto 

nástrojov je práve rodinná ústava, resp. 

rodinný kódex.

PRÍNOS RODINNEJ 
ÚSTAVY JE VEĽKÝ

Rodinná ústava je zvyčajne dokument, ktorý 

bol vytvorený vedúcou osobnosťou rodiny 

a rodinnej fi rmy v spolupráci s rodinou a tvorí 

elementárny hodnotový a morálny kódex 

rodiny sumarizujúci postupy, pravidlá a dohody 

v rámci rodiny a rodinnej fi rmy. Okrem toho 

defi nuje vzťah rodiny k rodinnej fi rme, určuje 

základné pravidlá pre pôsobenie rodiny, 

riadenie rodinnej fi rmy a rámec pre vlastníctvo 

a správu rodinného majetku. Rodinná ústava 

vo väčšine prípadov nemá hodnotu právne 

záväzného dokumentu a nebýva ukotvená 

v právnom systéme. Jej štruktúra sa do 

veľkej miery obsahovo podobá na ústavy 

štátnych foriem, avšak môže byť rôznorodá. 

Vo všeobecnosti však defi nuje hodnoty rodiny, 

rodinnú fi rmu ako takú a vzťahy rodiny k fi rme, 

rozhodovacie orgány rodinnej fi rmy a vlastnej 

rodiny, majetkové vzťahy, ich zmeny v rámci 

fi rmy, nakladanie s majetkom a so ziskami 

fi rmy, ako aj formy komunikácie a riešenia 

konfl iktov.
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S novoročnými predsavzatiami „chudnúť“ 

(1. miesto) a „zdravo jesť“ (2. najčastejšia 

odpoveď) a „športovať“ (7. miesto) veľmi úzko 

súvisia Vianoce a najmä vianočné hodovanie 

a vylihovanie pred televíziou. „Slováci i Česi 

priberú priemerne v období Vianoc 2 až 5 

kg a trvá i niekoľko mesiacov dostať sa na 

pôvodnú hmotnosť,“ potvrdzuje P. Húsková, 

Prieskum dokazuje, že nadmerné množstvo 

jedla počas Vianoc konzumuje 81 % Slovákov 

a 79 % Čechov, 47 % Slovákov a 36 % 

Čechov dokonca v súvislosti s jedlom trpí 

počas Vianoce zdravotnými problémami.

AKO NA NOVÉ PREDSAVZATIA 
A NÁVYKY?

Behaviorálne výskumu hovoria, že ak chcete 

začať plniť predsavzatie, tak začnite niečím 

veľmi jednoduchým. Ak si objednáte polievku, 

tiež si nevylejete do úst celú porciu. Budete 

jesť po lyžičkách. Chcete robiť 100 drepov 

denne? James Clear v knihe Atómové návyky 

(Tatran 2019) dokonca hovorí o tak malých 

návykoch, že sú atómové. Stačí sa zlepšiť 

o jedno percento denne ale tak, aby bol váš 

progres očividný, ideálne nejako merateľný.

Ideálne je, ak začnete jedným návykom 

a nadviazať ho na dobrý návyk. Ak „toho máte 

veľa“, tak potom nestíhate a predsavzatia 

končia na smetisku dejín. Minimalizuje iné 

aktivity, zbavte sa najmä tých, ktoré vás brzdia 

pri tvorbe nových návykov. Nový zvyk, návyk 

musí mať pevné miesto vo vašom rozvrhu. 

Vytvoriť systém je oveľa dôležitejšie, ako mať 

ambiciózny cieľ. Opäť je vedecky dokázané, 

že zapísané myšlienky získavajú v mozgu 

významnejšiu, dôležitejšiu pozíciu. Jasne 

formulovaný a zapísaný záväzok vám umožní 

jednoduchšie sa naň skoncentrovať (preto 

sú tak úspešné písané To-Do listy). Dôležité 

je predsavzatia plniť kreatívnym spôsobom, 

aby boli atraktívne a uspokojivé, a vy ste sa 

nezačali časom nudiť.

*Prieskum realizovala v Českej republike 

na konci roka 2019 agentúra Rondo Data, 

zúčastnilo sa na ňom 1 053 respondentov 

vo veku 15 až 59 rokov. Slovenský prieskum 

prebehol na konci roka 2018, realizovala ho 

spoločnosť STEM/MARK pre NATURHOUSE 

a zúčastnilo sa na ňom 504 respondentov vo 

veku 15 až 59 rokov.

ŽIVOTNOSŤ PREDSAVZATÍ JE 
KRÁTKA

Novoročné predsavzatia si tento rok chystá dať 

42 % opýtaných Čechov. Ukazuje to prieskum 

agentúry Rondo Data* realizovaný v Českej 

republike na konci roka 2019. Podobný 

prieskum si nechala na Slovensku vypracovať 

sieť výživových poradní NATURHOUSE 

agentúrou STEM/MARK v roku 2018. Na rok 

2019 si na Slovensku plánovalo dať novoročné 

predsavzatia 43 % opýtaných. V tomto 

ukazovateli sme si podobní.

Český prieskum ukazuje, že niekedy v živote si 

novoročné predsavzatie dalo 78 % opýtaných, 

na Slovensku je to 72 %. Veľmi podobne sme 

na tom i v pocitvosti plnenia. Na Slovensku 

i v ČR priznáva 57 % opýtaných, že im robí 

problém dodržať predsavzatia. Ak predsavzatia 

dodržia, 34 % Čechov uvádza, že im to vydrží 

pár dní, na Slovensku sa k podobnej dĺžke 

trvania priznáva 26 % opýtaných. Česi aspoň 

podľa toho, čo deklarovali, sú na tom o čosi 

lepšie.

NAJČASTEJŠIE CHCEME 
CHUDNÚŤ A MENIŤ JEDÁLNY 
LÍSTOK

Na Slovensku i v Česku je tradične na 

vrchole rebríčka najčastejších predsavzatí 

chudnutie. Toto predsavzatie si ľudia 

dávajú všeobecne najčastejšie a v oboch 

krajinách je na prvej priečke aj tento rok. 

Nasledujú predsavzatia ako zdravo jesť či 

menej sa stresovať. Česi na tretie miesto 

umiestnili možnosť „nedávať si už žiadne 

predsavzatia“. S podobným „nihilistickým“ 

trendom sa možno stretnúť aj na Slovensku.

„Novoročné predsavzatia nevychádzajú 

väčšinou preto, lebo ľudia ich neberú 

veľmi vážne. Je to už stereotyp. Dôležité 

je mať silnú motiváciu. Človek by si nemal 

dávať nereálne ciele, napr. schudnem 

10 kg za mesiac,“ myslí si Bc. Petra 

Húsková, hlavná výživová poradkyňa 

NATURHOUSE.

Deklarované predsavzatia možno rozdeliť 

do troch kategórií ZDRAVIE: viac športovať, 

dodržiavať pitný režim, obmedziť fajčenie, 

pitie alkoholu a kávy; PRÁCA: menej sa 

stresovať, viac zarábať, zmeniť prácu, 

naučiť sa cudzí jazyk, dosiahnuť lepšiu 

rovnováhu medzi prácou a osobným 

životom a OSOBNÝ ŽIVOT: viac spať, viac 

oddychovať, venovať sa viac rodine, nájsť si 

partnera, presťahovať sa.

PREDSAVZATIA SI DÁVAME, ALE...

Dávate si novoročné predsavzatia? Ako dlho vám vydrží ich dodržiavanie? Sme na 

tom lepšie ako Česi? Z rozsiahleho prieskumu na Slovensku a v Čechách vyplynulo 

viacero skutočností, no nie všetky sú lichotivé. Napriek tomu sú veľmi ľudské, 

vrátane trendu „nedávať si žiadne predsavzatia“.
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KORONAVÍRUS SPÔSOBIL NÁKUPNÚ PANIKU

NÁKUPNÁ PANIKA 
A NÁKUPNÁ TURISTIKA

Ukazuje sa, že spočiatku nie je 

epidémia takým rizikom, ako 

rizikové správanie a dezinterpretácia 

udalostí. Obavy zo šíriaceho sa 

koronavírusu v Európe vyvolali aj 

u Slovákov nákupnú paniku. Mnohí 

sa začali húfne predzásobovať 

trvanlivými potravinami ako sú 

cestoviny, konzervy, múka, ryža či 

balená voda. Podľa Štatistického 

úradu SR už za január 2020 

v porovnaní s decembrom 

maloobchodné tržby vzrástli 

o 1,2 %. Pod rast sa podpísali 

povianočné zľavy ale aj spomínané 

predzásobovanie.

„K predzásobovaniu treba prirátať 

aj predveľkonočné obdobie, ktoré 

je po Vianociach druhou žatvou 

obchodníkov. Práve pred Veľkou nocou 

zaznamenávame rekordný počet transakcií. 

Slováci si na Veľkú noc poriadne doprajú. 

Nakupujú do zásoby predovšetkým potraviny, 

vlani minuli deň pred Veľkým piatkom vyše 

6 miliónov eur,“ uviedla Lenka Buchláková, 

analytička Slovenskej sporiteľne.

Z pohľadu retailovej antropológie zostáva 

otázkou, či pandémia poľaví natoľko, aby 

obyvatelia Slovenska absolvovali zvyčajné 

zvyky spojené s Veľkou nocou. Koronavírus 

a karanténne opatrenia obmedzili nákupnú 

turistiku takmer na minimum. Vlani pritom 

boli najvyššie priemerné nákupy pred 

veľkonočnými sviatkami v Poľsku. Za jeden 

nákup tam vynaložili krajania v priemere 45 

eur. Slováci, ktorí žijú v blízkosti rakúskych 

hraníc sa takisto vybrali vlani Veľkou nocou 

k susedom na nákupy. Išlo o najvyšší objem 

peňazí minutých na nákupy v zahraničí 

spomedzi našich susedných krajín. Deň pred 

Veľkým piatkom Slováci v Rakúsku minuli 

viac ako 63 000 eur a urobili vyše 1 700 

transakcií.

NÁKUPNÁ HYSTÉRIA V ČÍSLACH

Agentúra Nielsen* eviduje medziročný nárast 

tržieb o +5,5 % (medziročná zmena rok 2019 

vs 2018), pričom len medzi týždňom 9/2020 

a týždňom 9/2019 je nárast zmeny +19,1%. 

Drogistické kategórie s týždennými tržbami 

nad 250 tis. EUR.). Čo sa týka konkrétnych 

položiek, nelíšia sa od tých, ktoré v nákupnej 

panike nakupujú ľudia v USA, Japonsku, 

Austrálii alebo v Británii. Sú to cestoviny, fazuľa 

a ryža, toaletný papier, mydlá a dezinfekčné 

prostriedky na ruky, antibakteriálne čistiace 

prostriedky a vreckovky. Na Slovensku sa 

podľa Nielsen zvýšil predaj ryže 4-krát, múky 

a cukru 3-krát, cestovín 2-krát, tekutých 

mydiel 3-krát, univerzálnych čističov 2-krát 

a toaletného papiera 1,4-krát.

PREČO VLASTNE NAKUPUJEME 
TOALETNÝ PAPIER?

Termín „yuck factor“ ako prvý spomenul bioetik 

Arthur Caplan z University of Pennsylvania 

na opísanie vplyvu inštinktívnych reakcií 

proti novým technológiám. Pojem sa však 

vžil aj ako označenie fóbie pred niečím 

neznámym, nechutným, neetickým, napr. 

pred klonovaním ľudí. Alebo pred neznámym 

vírusom. Koronavírus je „yuck factor“. Toaletný 

papier symbolizuje kontrolu v neistých časoch 

epidémie. V období stresu a šoku 

z neviditeľného vírusu symbolizuje 

toaletný papier kontrolu. Používame 

ho na „upratovanie“ a „čistenie“ 

a bytostne sa dotýka intímnej telesnej 

funkcie vylučovania. Toaletný papier 

sa stal symbolom zachovania ľudskej 

dôstojnosti, akýsi základ a štandard 

hygieny. Napokon s toaletným 

papierom sa spájajú slová ako čistota, 

hygiena, pohodlie, mäkkosť, jemnosť. 

Pritom papier sa začal na utieranie po 

telesnej potrebe používať až v 9. storočí 

v Číne, neskôr sa praktika dostala do 

Orientu a až potom do Európy. Prvé 

kotúčiky toaletného papiera začal vo 

viktoriánskom Anglicku (v roku 1879) 

predávať Walter Alcock. Spočiatku sa 

mu vôbec nedarilo, stretol s odporom 

a toaletný papier bol považovaný za 

zbytočný luxus.

Z pohľadu antropológie sa človek stále 

vymedzuje voči špine a nečistote. 

Napríklad jedlo je čisté, ale akonáhle 

sa dostane na šaty, stáva sa špinou. Toaletný 

papier vyvoláva dojem, že dokáže ochrániť 

nielen pred nečistotou a špinou, ale aj pred 

baktériami a vírusmi (napr. z výkalov). Zároveň 

so získavaním toaletného papiera nadobúda 

spotrebiteľ pocit kontroly a aktivity v inak 

pasívnej dobe karantény a vládnych reštrikcií. 

Zaujímavé je, že toaletný papier slúži ako 

substitút kuchynských utierok, vreckoviek 

a iných výrobkov z kategórie papierovej 

hygieny, ale len výnimočne je to naopak. Hoci 

to nie je úplne ideálne skladovateľný produkt, 

je lacný a spotrebiteľ má istotu, že ho nakoniec 

tak či onak spotrebuje. Samotné hromadné 

nakupovanie je klasický príklad stádovitého 

efektu (bandwagon effect). Vzhľadom k tomu, 

že sa toaletný papier predáva vo veľkých 

baleniach, je ich úbytok okamžite zjavný, lebo 

v regály a paletové miesta zívajú prázdnotou. 

A to vyvoláva ďalšie panické nákupy. 

Obchodníci na Slovensko už preto vyzývajú 

spotrebiteľov na umiernené nákupy a niektorí 

skôr alebo neskôr budú musieť (rovnako ako 

v zahraničí) pristúpiť na limitovanie počtu 

predaných kusov na osobu.

Za vlaňajšok klesli maloobchodné tržby o 1,4 %. A to aj napriek tomu, že rástli 

mzdy nielen v súkromnom, ale aj v štátnom sektore, medziročne sa zvýšil aj 

počet zamestnaných osôb a v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesla 

miera nezamestnanosti. Napriek tomu kúpyschopnosť Slovákov oslabovala. 

Všetko zmenilo šírenie koronavírusu, ktorý spôsobil nákupnú paniku.

Ju
ra

j P
úc

hl
o,

 Z
dr

oj
: S

LS
P,

 N
ie

ls
en

, C
O

O
P

 J
ed

no
ta

, H
eu

re
ka

, A
lz

a,
 R

et
ai

l A
nt

hr
op

ol
og

y



30

PRODUCT

TRHÁKOM SÚ DEZINFEKCIA 
A TECHNIKA PRE PRÁCU 
Z DOMU

Po prvých „nájazdoch“ ľudí do obchodov 

zostali v niektorých sekciách doslova 

prázdne regály a chladiace boxy 

s potravinami. Reťazce zareagovali 

veľmi fl exibilne a rovnako ako MPRV SR 

upokojovali situáciu vyjadreniami, že 

potravín je dostatok. Výpadky dokázali 

zaplátať, no niektorý tovar sa míňal 

ešte z paliet a zákazníci nedali šancu 

zamestnancom, aby ho doplnili do 

regálov. Najväčšia maloobchodná sieť 

COOP Jednota potvrdila celospoločenský 

prínos, keď prostredníctvom svojich 

viac ako 2 000 predajní v 1 437 obciach 

a mestách Slovenska zabezpečila prísun 

aspoň základných druhov potravín pre 

všetkých obyvateľov. Jednotlivých 26 

spotrebných družstiev vyvíja maximálne 

úsilie, aby umožnilo zakúpiť spotrebiteľom 

všetko, čo potrebujú. Po krachu vyše 250 

predajní Kačka, ktoré operovali hlavne na 

strednom Slovenku, je úloha spotrebných 

družstiev o to ťažšia. Vzhľadom k tomu, 

že najrizikovejšou skupinou sú seniori, 

z vlastnej iniciatívy zaviedli Kaufl and, 

Billa a Lidl špeciálne hodiny určené pre 

týchto zákazníkov, aby minimalizovali ich 

stretávanie sa mladšími zákazníkmi.

Keďže otvorené môžu byť len potravinové 

obchody a reštaurácie môžu iba vydávať 

alebo rozvážať jedlá, nákupy sa presunuli do 

on-line priestoru. „Pri produktoch určených 

na dezinfekciu rúk či priestorov, rúškach 

a respirátoroch evidujeme od 7. do 12.3. dní 

nárast vyhľadávaní o stovky percent. Spolu 

s dopytom stúpa aj ich priemerná cena, 

čo u nás nakupujúci môžu pri produktoch 

sledovať vďaka krivke vývoja ceny,“ 

uvádza Alexandra Čermáková, obsahová 

manažérka Heureky. Najvyhľadávanejšími 

sú antibakteriálne gély na ruky v rôznych 

objemoch, dezinfekčné tekuté mydlá, 

čistiace prostriedky a ešte vždy aj respirátory 

FFP3. Priemerná cena v e-shopoch pri 

niektorých produktoch zatiaľ narastá 

približne o 1 euro, pri iných produktoch je za 

posledný mesiac stabilná.

Peter Matuška, riaditeľ maloobchodnej 

siete PLANEO Elektro, ktorá prevádzkuje 

aj e-shop hovorí: „Od zatvorenia predajní 

14. marca vzrástol predaj cez e-shop o 300 

%. Objednávky vybavujeme do 24 hodín, 

aby naši zákazníci pociťovali čo najmenší 

diskomfort. Niekoľkonásobne vzrástol 

dopyt po mrazničkách, šijacích strojoch, 

teplomeroch, čističkách vzduchu a domácich 

pekárňach chleba. Aj preto v Planeo Elektro 

posilnili sekcie Domácnosť a Malé domáce 

spotrebiče. Zvýšený záujem problém nerobí, 

skladové zásoby sú dostatočne veľké.“ Alza.

sk deklaruje medziročné zvýšenie obratu 

o viac ako 70 % a potvrdzuje, že predaje 

šijacích strojov narástli o 301 %, čističky 

vzduchu, domáce pekárne a mrazničky 

potom vykázali zhodne nárasty viac ako 

700 %. Medzi najžiadanejšie artikle patrí 

vybavenie pre prácu z domova - predaje 

notebookov a monitorov stúpli medziročne 

o viac ako 100 %, tlačiarní, počítačových 

komponentov a príslušenstva o viac ako 

60 %, kancelárskych potrieb o 78 %. Celý 

segment Alza pre fi rmy vyskočil o 66 %.

Enormný záujem je o drogistický tovar. Tu 

evidujú drogérie nárasty o tisícky percent, 

ale lepšiu výpovednú hodnotu majú suché 

oznamy o vypredaní. Napríklad dezinfekčné 

prostriedky na ruky, antibakteriálne mydlá sa 

ťažko zháňali aj v lekárňach, ktorým navyše 

chýbali aj lieky proti teplote, spreje do nosa 

a teplomery. Drogistický tovar a potreby 

pre psov a mačky zaznamenali historicky 

najsilnejší týždeň (9.3. – 15.3.) aj na Alza.

sk, kedy celý rad produktových skupín ako 

napr. Potreby pre najmenších (detské plienky 

a detská výživa), výrobky na pranie alebo 

dezinfekčné prostriedky medziročne rástli 

o viac ako 200 %.

Zostáva len smutne konštatovať, že niektoré 

maloobchodné prevádzky s non-food 

tovarom a reštaurácie pandémiu neprežijú. 

Lokálnym podnikateľom žiaľ nepomôže ani 

výpomoc komunity, ktorá takisto narazí po 

výpadkoch príjmov na ekonomické limity.

* Nielsen TSR (Tesco, Kaufl and, Billa, Terno, Fresh 

Supermarkets, Moja Samoška, Kraj, 101 drogerie, dm 

drogerie, Teta). Potravinové kategórie s týždennými 

tržbami nad 500 tis. eur.
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TRVANLIVÉ 
POTRAVINY SLÚŽIA 
AJ AKO ZÁSOBY

Trvanlivými potravinami môžeme nazvať tie, ktoré majú dlhý 

dátum minimálnej trvanlivosti (DMT, best before). Spravidla sú to 

potraviny, ktoré nemusia byť v chlade na to, aby sa nepokazili. Pri 

nich neplatí, že v prvých dňoch po jej uplynutí sú už nepožívateľné. 

Medzi takéto trvanlivé potraviny patria jedlá suché, sušené, mrazené, 

dehydrované či konzervované a dajú sa považovať za zásoby alebo 

ako jedlá vhodné na cesty. Práve atribút či skôr nálepka „zásoby“ 

zohral úlohu v čase po zákaze hromadných podujatí, uzatvorení škôl 

a vládnom odporúčaní zostať doma. Preventívne opatrenia majú 

znížiť riziko nákazy a spomaliť šírenie koronavírusu. Rýchly rešerš 

správ zo sveta aj zo Slovenska hovorí o tzv. panických nákupoch, 

kedy spotrebitelia húfne a vo veľkom nakupovali cestoviny, toaletný 

papier a samozrejme konzervované potraviny. Predaje v mnohých 

kategóriách dosiahli úroveň vianočných čísel. Prázdne zostali regály 

s mrazenými potravinami a doslova „na dračku“ išli suché potraviny, 

ako ryža, cestoviny, fazuľa, vločky a konzervované potraviny.

Vráťme sa však do štandardného obdobia. Podľa spotrebiteľského 

panelu GfK najviac kupujúcich si z rybičiek v konzerve kúpilo tuniaka, 

nasledujú slede a sardinky. Rybičky v konzerve si za posledný rok 

kúpilo takmer 9 z 10 domácností, v priemere 11-krát do roka. Viac 

ako 80 % z nich si kúpilo rybičky v oleji. Konzervované produkty 

sú zastúpené aj medzi privátnymi značkami. Podľa GfK je najvyšší 

podiel zastúpenia privátnych výrobkov na regáloch v kategóriách 

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

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

Podľa prieskumu agentúry MEDIAN SK (MML-TGI, 3.+4./2019), 

použilo vo svojej domácnosti dehydrované pokrmy, zmesi na 

prípravu pokrmov a omáčky rozpustné / instantné za ostatných 12 

mesiacov 6,1 % opýtaných. Dehydrované prílohy použilo za rovnaké 

obdobie 7,3 % respondentov a práškové zmesi na prípravu sladkých 

pokrmov 13,1 % opýtaných. Za posledných 12 mesiacov použilo 

v domácnosti klasické polievky na varenie 35,9 % a instantné snacky 

8,3 % respondentov. Vývary a bujóny použilo vo svojej domácnosti 

z uvedené obdobie 62,9 % opýtaných, pričom najviac responentov 

(53,2 %) používa najčastejšie vo forme kocky, potom želatínové / 

tekuté (5,2 %) a 0,5 % inú formu.

* Nielsen TSR (Tesco, Kaufl and, Billa, Terno, Fresh Supermarkets, Moja Samoška, 

Kraj, 101 drogerie, dm drogerie, Teta). Potravinové kategórie s týždennými tržbami 

nad 500 tis. eur.

Konzervované potraviny sú na Slovensku obľúbené. 

Vo svetle posledných udalostí sa dôležitou stala ich 

dlhá doba trvanlivosti. Markantne sa zvýšil predaj práve 

konzervovaného mäsa, rybích konzerv, konzervovaného 

ovocia a zeleniny. Predaje sú čo do objemu nasledované 

sušenými a dehydrovanými potravinami. 
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LÍDRAMI SÚ TABUĽKOVÉ 
ČOKOLÁDY A ŽELATÍNOVÉ 
CUKRÍKY

PREDAJ RASTIE V OBJEME 
A TRŽBÁCH 

„Predaj čokoládových sladkostí rastie ako 

v objeme, tak i v tržbách. Za posledných 12 

mesiacov (koniec sledovaného obdobia v januári 

2020) sa na Slovensku predalo 22,3 tisíc ton 

čokoládových sladkostí (nárast o +4,8% oproti 

predchádzajúcemu obdobiu) v hodnote 248 

miliónov eur (nárast +7,3%),“ uvádza Zuzana 

Berezňáková, konzultant, Nielsen a dopĺňa: 

„Najobľúbenejšie sú tabuľkové čokolády, ktoré 

tvoria 30,2 % obratu, nasledované čokoládovými 

bonboniérami s 29,6 % podielom na tržbách. 

Zhodný podiel 20,1 % majú potom čokoládové 

tyčinky a čokoládové cukrovinky. Veľkonočné 

a vianočné obdobie praje čokoládovým 

cukrovinkám, predovšetkým vďaka sezónnym 

ponukám. V apríli 2019 za čokoládové cukrovinky 

Slováci minuli 2,8-krát viac ako v priemernom 

mesiaci roka 2019, v decembri potom 2-krát 

viac. Na Vianoce sa darí tiež čokoládovým 

bonboniéram, decembrový obrat tejto kategórie 

bol 2-krát vyšší než v priemernom mesiaci roka 

2019.“

Tržby za nečokoládové cukrovinky, cukríky 

a lízanky, narástli o 1,3 % na 61 miliónov 

eur, pričom objem predaja bol v porovnaní 

s predchádzajúcim obdobím konštantný, 7,4 

tisíc ton. Najobľúbenejšie sú želatínové cukríky 

(47,2 % tržieb), tvrdé cukríky sú na druhom 

mieste a tvoria 31,9% podiel, 8,5% podiel na 

tržbách majú lízanky.

SLADKÉ ČOKOLÁDOVÉ 
A NEČOKOLÁDOVÉ 
CUKROVINKY V NÁKUPOCH 
SLOVENSKÝCH DOMÁCNOSTÍ

„Čokoládovú cukrovinku si aspoň raz zakúpili 

všetky slovenské domácnosti. V priemere 

si ich na domácu spotrebu zakúpili 57-krát 

v sledovanom období a minuli na ne 144 eur. 

47% výdavkov na kategóriu smerovali na 

čokoládové cukrovinky v akcii, privátne značky 

tvoria len pätinu výdavkov. Najviac výdavkov za 

ne minuli v supermarketoch, najviac domácností 

si ich ale do nákupných vozíkov vložilo 

v diskontoch,“ komentuej údaje za obdobie 

Z čokoládových sladkostí sú najobľúbenejšie tabuľkové čokolády, ktoré tvoria 

30,2 % obratu. Z nečokoládových sú najpredávanejšie želatínové cukríky 

s 47,2 % podielom na tržbách. Dobrou správou pre značkových výrobcov je 

to, že kategórii cukroviniek vedú značkové výrobky pred privátnymi značkami.

Zdroj: Nielsen, Pozn.: SK TOTAL Slovakia FOOD (trh potravinami a 

zmiešaným tovarom, bez METRO), objem predajov a tržby, sledované 

obdobie končiacom januárom 2020

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2019, Pozn.: 44,7 % 

respondentov, ktorí kupovali za posledných 12 mesiacov cukríky a 

nečokoládové cukrovinky.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2019, Pozn.: 74,9 % 

respondentov, ktorí jedli za posledných 12 mesiacov tabuľkové 

čokolády.

PODIEL PREDAJA CUKRÍKOV 
A LÍZANIEK (%

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

AKO ČASTO JETE TABUĽKOVÉ 
ČOKOLÁDY?

Želatínové cukríky 47,2

Tvrdé cukríky 31,9

Lízanky 8,5

Zdravotné pastilky 5,4

Ostatné 7,1

pre deti v rodine 21,0

pre iného člena rodiny 5,9

pre seba 15,9

pre niekoho iného 2,4

viac ako 1-krát týždenne 5,9

1-krát týždenne 14,5

2-3-krát mesačne 24,1

1-krát mesačne 14,6

menej ako 1-krát mesačne 14,3

neuvedené 1,4

V JANUÁRI 2020 BOLI PREDAJE KRYŠTÁLOVÉHO CUKRU
NAJNIŽŠIE ZA POSLEDNÉ TRI ROKY

Údaj vyplýva z maloobchodného auditu spoločnosti Nielsen. Január je pravidelne 

najslabším mesiacom roka z hľadiska predaného objemu, ale tento rok slovenskí 

spotrebitelia nakúpili až o 22 % menej cukru ako v januári 2019. Aj v celkovom 

medziročnom porovnaní bol rok 2019 slabší ako 2018: celoročná spotreba klesla 

o 12 %, čo ovplyvnilo aj pokles tržieb o 9 %. V roku 2019 Slováci nakúpili 

v maloobchode takmer 35 tisíc ton cukru a minuli zaň 24,8 milióna eur. V rokoch 2018 

a 2019 sme cukor kupovali lacnejšie, ale jeho cena sa postupne ku koncu minulého 

roka vrátila na úroveň spred dvoch rokov. Priemerná januárová cena dosiahla 

0,82 eur/kg, čo je cena, za akú sme kryštálový cukor kupovali asi pred dvomi rokmi. 

Vyššiu cenu mal kryštálový cukor na regáloch maloobchodných predajní v roku 

2017, kedy sa jeho cena pohybovala medzi 0,85 až 0,90 eur/kg. Aj v ČR spotreba 

kryštálového cukru poklesla, dokonca ešte výraznejšie ako v SR. Cena tu bola v januári 

tohto roka nižšia (0,57 EUR/KG*) aj ako v Poľsku a v Maďarsku.

* Priemerné maloobchodné ceny sú prepočítané z lokálnych mien kurzom v jednotlivých mesiacoch.
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SLANÉ, PAPRIKOVÉ 
A SLANINOVÉ
Obľúbenosť slaných snackov a pochutín 

na slovenskom trhu naďalej rastie 

a generuje celkové maloobchodné tržby 

presahujúce 122 miliónov eur. Dokazujú 

to najnovšie čísla z maloobchodného trhu 

na Slovensku, ktorý monitoruje spoločnosť 

Nielsen. Aktuálne tempo rastu kategórie 

v hodnote dosahuje 8,2 % (obdobie 

02/2019 - 01/2020),“ uvádza Michal 

Elšík, senior konzultant spoločnosti 

Nielsen a pokračuje: „Dlhodobo slovenskí 

spotrebitelia najviac nakupujú segment 

slaných čipsov, ktoré tvoria 34 % 

kategórie v predanej hodnote. Čipsy 

celkovo zaznamenali za posledný rok 

predaje vo výške 42 miliónov eur. „Medzi 

slané kategórie okrem chipsov radíme tiež 

pečené výrobky, ako sú tyčinky a praclíky, 

slané oriešky, vyprážané extrudované 

výrobky a špeciality.“

Z pohľadu obľúbenosti príchutí v prípade 

čipsov vedie okrem slanej jednoznačne 

paprika, slanina a príchuť jarnej cibuľky. 

V hmotnostnom vyjadrení predstavuje 

súčasná spotreba 5,8 miliónov kilogramov 

čipsov, teda viac ako jeden kilogram na 

osobu ročne. Za rastom celej kategórie 

okrem chipsov stojí tiež obľúbenosť 

extrudovaných výrobkov, ako sú chrumky 

a zdravších alternatív, ku ktorým sa radí 

napríklad pečené výrobky.

Obľúbenosť slaných snackov 

a pochutín na slovenskom trhu 

naďalej rastie. Ročné tržby 

presahujú 122 miliónov eur, pričom 

len smažených zemiakových 

lupienkov, teda čipsov, sa predá za 

vyše 42 miliónov eur. Spotrebitelia 

deklarujú, že si čipsy kupujú 15-krát 

do roka a konzumujú najčastejšie 

raz týždenne (14,7 % tých, ktorí 

konzumujú čipsy).

ROČNE SPOTREBUJEME
5,8 MILIÓNOV KILOGRAMOV ČIPSOV
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PREDAJE SLANÝCH POCHUTÍN V HODNOTE (MIL. EUR)

SLOVENSKO

Sledované obdobie

Feb/2018-jan/2019 Feb/2019-jan/2020

SLANÉ CHIPSY 38,3 42,1

PEČENÉ SNACKY (Tyčinky, praclíky,…) 31,7 33,7

špeciality (chrumky, krekry, tortilla nachos,…) 25,8 28,5

SLANÉ oriešky 17,7 18,5

Celkom 113,4 122,7

Zdroj: Nielsen, Market: SK Total Slovakia, Data: FEB2019-JAN2020 (MAT končiaci januárom 2020)

Jan19 – Dec19, Lucia Pientková, konzultant, 

GfK Consumer Panels & Services,

Spomedzi čokoládových cukroviniek si najviac 

domácností zakúpilo tabuľkové čokolády (96 

%), a to v priemere 19-krát a celkovo na ne 

kupujúca domácnosť priemerne minula 41,5 

eur. Najviac na ne minuli domácnosti s 3 a viac 

dospelými členmi.

Čokoládové tyčinky si kupujúce domácnosti 

vložili do nákupného košíka v priemere 28-

krát a celkovo na ne minuli necelých 40 EUR 

v sledovanom roku. Polovicu výdavkov tvoria 

nákupy v akcii, čo je nadpriemerný podiel 

v porovnaní s FMCG benchmarkom. Najviac 

domácností si ich zakúpilo v supermarketoch 

kde na ne aj najviac minuli. Medzi čokoládovými 

tyčinkami jednoznačne vedú značkové výrobky, 

ktoré tvoria 83% výdavkov. Najviac na ne 

v 2019 minuli domácností so školopovinnými 

deťmi vo veku od 6 do 14 rokov.

Nečokoládové cukrovinky si zakúpili aspoň raz 

všetky slovenské domácnosti a celkovo na ne 

v priemere minuli 137 EUR. Najviac na ne minuli 

domácnosti s deťmi v školskom veku (6-14 

rokov).

Každá domácnosť si aspoň raz zakúpila 

spomedzi nečokoládových cukroviniek 

sušienky/keksíky. Do nákupných košíkov si ich 

na domácu spotrebu vložili v priemere 47-krát, 

na jeden ich nákup minuli 1,6 eur. Najviac 

domácností si ich zakúpilo v diskontoch, 

najviac na ne ale minuli v supermarketoch. 

Vo výdavkoch dominujú značkové produkty, 

ktoré tvoria viac ako 80%. Najviac na ne 

minuli domácnosti s deťmi v školskom veku 

a s tínedžermi. Cukríky si v sledovanom období 

zakúpilo 94 % slovenských domácností. Do 

nákupného košíka si ich vložili v priemere 22-

krát a kupujúce domácnosti na ne v priemere 

minuli 29 EUR. Viac ako polovica výdavkov na 

cukríky skončila v supermarketoch a menších 

nákupných formátoch.

OBJEM A HODNOTA PREDAJA CUKROVINIEK NA SLOVENSKU

SLOVENSKO

Hodnota predaja 1 000 eur Objem predaja 1 000 kg

feb/2018-

jan/2029

feb/2019-

jan/2020
% zmena

feb/2018-

jan/2029

feb/2019-

jan/2020
% zmena

ČOKOLÁDY 231 000 248 000 7,3 % 21 000 22 000 4,8 %

BONBONY 60 000 61 000 1,3 % 7 400 7 380 -0,4 %

Zdroj: Nielsen, Pozn.: SK TOTAL Slovakia FOOD (trh potravinami a zmiešaným tovarom, bez METRO), objem predajov a tržby, sledované 

obdobie končiacom januárom 2020

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2019, Pozn.: 51,2  % 

respondentov, ktorí kupovali za posledných 12 mesiacov bonboniéry.

AKO ČASTO KUPUJETE 
BONBONIÉRY? (%)

viac ako 1-krát mesačne 2,9

1-krát mesačne 10,2

1-krát za 2 - 3 mesiace 15,4

1-krát za 4 - 6 mesiacov 9,4

menej často 12,9

neuvedené 0,4
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Slané extrudované výrobky si aspoň raz 

zakúpilo 85 % slovenských domácností. 

V priemere si ich do nákupného košíka 

vložili 16-krát a minuli na ne približne 15 

eur. Výdavky na tieto výrobky v akcii tvoria 

približne štvrtinu celkových výdavkoch, 

privátne značky zodpovedajú za približne 37 

% výdavkov na extrudované výrobky. Najviac 

domácností si ich vložilo do nákupného košíka 

v hypermarketoch a supermarketoch, najviac 

na ne minuli v supermarketoch. Najviac na ne 

v priemere minuli domácností s dieťaťom do 5 

rokov a rodiny s tínedžermi.

Pukance si aspoň raz v sledovanom období 

zakúpilo 38 % slovenských domácností, do 

nákupného košíka si ich vložili približne 5-krát. 

V tejto kategórii dominujú privátne značky, 

ktoré tvoria viac ako tri štvrtiny výdavkov 

na kategóriu. Z hľadiska výdavkov na ne 

domácnosti najviac minú v supermarketoch, 

pričom tu ich nakúpilo aj najviac domácností. 

Najviac na ne minuli domácností s deťmi vo 

veku od 6 do 19 rokov, teda so školopovinnými 

deťmi a tínedžermi.

Slané mixy si aspoň raz v sledovanom roku 

zakúpilo 92 % slovenských domácností, 

v priemere na ne kupujúca domácnosť minula 

19 eur a do nákupného košíka si ich vložila 

15-krát. Privátne značky v tejto kategórii 

reprezentujú takmer tretinu výdavkov. Najviac 

na ne minuli domácnosti s tínedžermi.

SOLENÉ ORIEŠKY

Solené oriešky si aspoň raz v sledovanom 

období zakúpilo 57% slovenských domácností. 

Solené oriešky si kupujúce domácnosti 

v priemere vložili do košíka 5x a minuli na ne 

11,5 eur. Aj v tejto kategórii dominujú privátne 

značky, ktoré reprezentujú takmer tri štvrtiny 

výdavkov domácností na kategóriu. V podiele 

na výdavkoch z hľadiska nákupných kanálov 

dominujú diskonty, najviac domácností 

si ich ale do nákupného košíka vložilo 

v hypermarketoch.

Agentúra MEDIAN SK sa dopytovala na 

konzumáciu slaných snackov. Z údajov 

prieskumu MML-TGI, 3.+4./2019 vyplýva, 

že balené a konzervované oriešky jedlo za 

ostatných 12 mesiacov 50,0 % opýtaných, 

slané sušienky 39,3 % a zemiačky / 

extrudované výrobky 58,3 respondentov. Za 

rovnaké obdobie jedlo slané tyčinky 48,7 % 

opýtaných.

„Práve kategória takzvaných špecialít, 

medzi ktoré patria napríklad obľúbené 

arašidové chrumky, extrudované výrobky 

a tortily typu nachos, rastie v hodnote 

takmer 11% tempom a generuje tržby vo 

výške 28,5 miliónov eur, čím získava takmer 

pätinový podiel medzi ďalšími segmentmi 

slaných pochutín,“ komentuje vývoj trhu 

Michal Elšík. V medziročnom porovnaní 

rástla najmenej len kategórie slaných 

orieškov, ktoré súhrnne zaznamenali predaje 

vo výške 18,5 miliónov eur (2,3 milióna 

kilogramov) a rástli 4,5% tempom.

SLANÉ POCHUTINY A SLANÉ 
ORIEŠKY V NÁKUPOCH 
SLOVENSKÝCH DOMÁCNOSTÍ

Pre účely tohto článku do slaných pochutín 

zaraďujeme chipsy, slané extrudované 

výrobky, pukance, slané mixy a solené oriešky.

Čipsy si v roku 2019 aspoň raz kúpilo 87 % 

slovenských domácností. V priemere si ich 

zakúpili 15-krát a kupujúca domácnosť na 

ne minula 22 eur. Z jedného nákupu chipsov 

si domácnosti odnášali v priemere 200 g 

a platili 1,5 eur. Výdavky na chipsy v akcii 

tvoria tretinu celkových výdavkov na chipsy, 

pričom akciovú cenu na ich nákup aspoň 

raz využilo 7 z 10 domácností kupujúcich 

chipsy. Privátne značky reprezentujú 

35 % výdavkov domácností na chipsy, 

aspoň raz si ich do nákupného košíka 

v sledovanom roku vložilo 78% kupujúcich 

chipsov. Najviac na čipsy v priemere míňali 

domácnosti zo Západného Slovenska. 

Z hľadiska zloženia členov domácnosti 

dominujú na Slovensku najmä vo výdavkoch 

rodín s dospelými členmi, prípadne 

s tínedžerom,“ uvádza Lucia Pientková, 

konzultant, GfK Consumer Panels & 

Services. Údaje sú za obdobie január 2019 

až december 2019.

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

AKO ČASTO JETE TIETO 
SLANÉ SNACKY?

AKO ČASTO JETE TIETO 
SLANÉ SNACKY?

 slané sušienky  zemiačky /  extrudované výrobky 

1-krát denne a viac  0,3  0,4

4–6-krát týždenne  1,8  1,5

2–3-krát týždenne  6,2  12,4

1-krát týždenne  8,6  14,7

2–3-krát mesačne  7,6  14,1

1-krát mesačne  5,4  6,7

menej ako 1-krát mesačne  9,1  7,7

neuvedené  0,3  0,8

 Balené a konzervované oriešky    Slané tyčinky 

1-krát denne a viac  0,3  0,2

4–6-krát týždenne  1,1  1,1

2–3-krát týždenne  9,2  7,3

1-krát týždenne  13,0  10,2

2–3-krát mesačne  11,3  10,0

1-krát mesačne  7,0  8,6

menej ako 1-krát mesačne  7,5  10,8

neuvedené  0,6  0,5

Zdroj: Nielsen, Market: SK Total Slovakia, Data: FEB2019-JAN2020 

(MAT končiaci januárom 2020)

Zdroj: Nielsen, Market: SK Total Slovakia, Data: FEB2019-JAN2020 

(MAT končiaci januárom 2020)

MALOOBCHODNÉ TRŽBY 
VYBRANÝCH SEGMENTOV 
SLANÝCH SNACKOV (%)

VÝVOJ MALOOBCHODNÝCH 
TRŽIEB ZA SLANÉ SNACKY V 
MEDZIROČNOM POROVNANÍ (%)

Slané čipsy 42,1

Pečené snacky 33,7

Špeciality 28,5

Slané oriešky 18,4

Slané čipsy 9,7

Pečené snacky 6,4

Špeciality 10,6

Slané oriešky 4,5
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Na Slovensku distribuuje Svet nápojov s.r.o. / info@svetnapojov.sk / www.svetnapojov.sk

Svieži po ovocnom Barbadose, pretkaný energiou Jamajky s plnými chuťami Guyany.
Vhodný na samostatné popíjanie alebo do skvelých koktailov. 

Rum, ktorý si budete pamätať, navždy!
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Medziročný rast tržieb za liehoviny bol spôsobený vyššou cenou. Potvrdzuje sa tak 

trend poklesu predaja najlacnejších variantov a trend prémiumizácie. Konzumenti 

spotrebujú menší objem, ale zato kvalitnejších a drahších alkoholických nápojov. 

Napriek tomu je stále vysoké percento nákupov realizovaných v cenovej promócii.

VEDIE VODKA PRED HBL

„V porovnaní rokov 2018 a 2019 vzrástli 

tržby za liehoviny iba veľmi mierne (+0,4 %), 

spotreba dokonca medziročne poklesla (-1,3 

%) a dosahovala takmer 27 miliónov litrov 

ročne. Rast tržieb bol spôsobený vyššou cenou 

liehovín, ktorá sa medziročne navýšila o +1,8 

% na v priemere 11,2 eur za liter,“ komentuje 

údaje Martina Čechová, konzultant, 

Nielsen. Dáta sú za celý maloobchodný trh 

s potravinami bez veľkoobchodu Metro za 

obdobie január 2019 až december 2019.

Na Slovensku v roku 2019 presiahli celkové 

predaje liehovín hranicu 300 miliónov eur. 

Zďaleka najväčšou kategóriou v liehovinách 

ostáva vodka s ročnými predajmi viac ako 86 

miliónov eur a takmer tretinovým podielom 

(28,7 %) na tržbách všetkých liehovín. Druhou 

najväčšou kategóriou liehovín sú na Slovensku 

horké bylinné likéry (HBL), ktoré v tržbách 

predstihli kategóriu konzumných liehovín 

a tvoria 14,3 % trhu celkových liehovín. 

Konzumným liehovinám, t.j. najlacnejším 

variantom alkoholu, sa u Slovákov nedarí ani 

z hľadiska spotreby. Tá medziročne poklesla 

o -10 %, zatiaľ čo spotreba slivovice a pravých 

ovocných destilátov má rastúcu tendenciu.

„Slovenskí spotrebitelia pokračujú v trende 

posledných rokov a nakupujú drahšie liehoviny. 

Tento príklon je viditeľný z neustále rastúcej 

popularity trstinového rumu, ktorý medziročne 

vzrástol ako v tržbách, tak aj v objeme 

– v oboch prípadoch o viac než +20 %. 

Dvojciferne sa darí rásť aj kategórii ginov, a to 

napriek ich rastúcej priemernej cene (+6,1 %). 

Oproti tomu kategória borovičky zažíva v roku 

LIEHOVINY: KVALITA 
VYHRÁVA NAD KVANTITOU

Zdroj: Nielsen, Dáta sú za celý maloobchodný trh s potravinami bez 

veľkoobchodu Metro za obdobie január 2017 až január 2019

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

PODIEL KATEGÓRIÍ LIEHOVÍN NA 
TRŽBÁCH ZA ROK 2019 (%)

PIJETE ČISTÉ ALEBO 
OCHUTENÉ VODKY? (%)

AKÉ PRÍCHUTE LIKÉROV PIJETE 
NAJČASTEJŠIE? (%)

Vodka 28,7 

Horké bylinné likéry 14,3 

Konzumná liehovina 13,3 

Borovička 13,2 

Whisky 8 

Tuzemské rumy 5,5 

Brandy 4,6 

Trstinový rum 3,2 

Ostatné 9,2 

len čisté 14,4

skôr čisté 3,6

rovnako čisté aj ochutené 3,6

skôr ochutené 0,8

len ochutené 0,5

bylinkovú 7,0

čokoládovú 3,5

kokosovú 0,5

mentolovú / pepermintovú 0,5

orieškovú 0,8

ovocnú (vrátane griotky) 1,1

vaječnú 4,8

inú 0,4
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2019 pokles a vracia sa predajmi približne 

na hodnoty z roku 2017. Predaje whisky sa 

po minuloročnom spomalení opäť rozbehli 

a dosahujú rastu okolo +10 %,“ uvádza M. 

Čechová.

ALKOHOLICKÉ NÁPOJE 
V NÁKUPOCH DOMÁCNOSTÍ

„Alkoholické nápoje sme pre účely článku 

defi novali ako liehoviny a destiláty (vrátane 

aperitívov, likérov a medoviny). Na Slovensku 

si alkoholické nápoje v roku 2019 zakúpilo 

viac ako štyri pätiny všetkých domácností 

a to 15krát v danom roku. Na jeden nákup 

kupujúca domácnosť minula niečo málo cez 9 

eur (9,39 eur). Pri jednom nákupe domácnosť 

nakúpila skoro 1 liter alkoholického nápoja 

(0,9l). Až 55% z výdavkov na alkoholické 

nápoje minuli kupujúci na akciové nákupy,“ 

uvádza Lucia Královičová, Client Service 

Executive spoločnosti GfK, ktorá vychádza 

z údajov Spotrebiteľského panelu GfK, pričom 

analyzované bolo obdobie január 2019 až 

december 2019.

Vodku si v minulom roku zakúpili dve pätiny 

domácností. Frekvencia nákupov (približne 

7-krát ročne), aj nakúpený ročný objem 

(približne 7 litrov) bol vyšší ako u likérov alebo 

rumov a tzv. „tuzemákov“. Za rok 2019 si 

horké bylinné likéry, krémové likéry – vaječný 

likér, ovocné likéry si zakúpili skoro tri pätiny 

domácností a súčasť ich nákupného košíka 

tvorili približne 6-krát. Celkovo za rok si jedna 

kupujúca domácnosť kúpila viac ako 5 litrov. 

Rumy a tzv. „tuzemáky“ si za posledných 12 

mesiacov kúpilo 44 % domácností. Tento 

typ alkoholu sa nakupuje menej často ako 

likéry, v priemere 4-krát za rok, pričom 

priemerná veľkosť nákupu je 0,7l. Podiel 

akciových nákupov dosahuje 44 % z výdavkov 

domácností.

Agentúra MEDIAN SK v prieskume MML-TGI 

za obdobie 3.+4./2019 zistila, že aperitívy 

a vermuty pilo za posledných 12 mesiacov 14,1 

%, borovičky a ovocné destiláty a liehoviny pilo 

20,2 % opýtaných. Giny za rovnaké obdobie 

pilo 7,5 % respondentov, koňaky a brandy pilo 

13,1 %, likéry 18,5 %, rumy 15,2 %, tequily 

3,3 %, vodky vrátane ochutených vodiek 23,5 

% respondentov, whisky / bourbony 15,6 % 

a ostatné alkoholické nápoje ako napríklad 

medovina alebo ouzo 8,6 % opýtaných.

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

AKO DRUHY OSTATNÝCH 
ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV 
PIJETE NAJČASTEJŠIE? (%)

Medovina 4,4

Myslivec 1,4

iný druh 1,1

Ouzo 0,8

Absint 0,6

Ražná 0,2

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

KOĽKO POHÁRIKOV 
BOROVIČKY, OVOCNÝCH 
DESTILÁTOV A LIEHOVÍN 
VYPIJETE VY OSOBNE

KOĽKO POHÁRIKOV RUMU 
VYPIJETE VY OSOBNE?

 Doma  mimo domov

žiadny za posledný mesiac  7,4  7,1

1 - 3 poháriky za posledný mesiac  6,6  6,2

1 - 2 poháriky za posledný týždeň  1,9  2,3

3 - 4 poháriky za posledný týždeň  2,0  2,3

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

10 pohárikov a viac za posledný týždeň  0,9  1,1

neuvedené  0,2  0,2

 Doma  mimo domov

žiadny za posledný mesiac  7,3  6,1

1 - 3 poháriky za posledný mesiac  4,4  4,3

1 - 2 poháriky za posledný týždeň  1,5  1,7

3 - 4 poháriky za posledný týždeň  1,0  1,5

5 - 9 pohárikov za posledný týždeň  0,2  0,8

10 pohárikov a viac za posledný týždeň  0,7  0,7

neuvedené  0  0
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Roman Pócs, 
Generálny riaditeľ 

STOCK Slovensko s.r.o.
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„Spoločnosť aktuálne prechádza štrukturálnymi zmenami. Chcem našich partnerov 

a zákazníkov ubezpečiť, že kontinuita zostáva zachovaná. Vďaka synergiám 

v skupine sa zvýši kvalita podpory našich značiek a zjednodušia sa procesy. 

V tomto roku opäť plánujeme množstvo spotrebiteľsky lákavých noviniek,“ hovorí 

generálny riaditeľ STOCK Slovensko, s.r.o. Roman Pócs.

Spoločnosť STOCK Slovensko ako súčasť 

skupiny Stock Spirits Group práve prechádza 

významnými zmenami. Čoho presne sa týkajú 

aký vplyv budú mať na obchodných partnerov 

a lokálny biznis?

Sme súčasťou nadnárodnej spoločnosti a dozrel 

čas na významné štrukturálne zmeny. Rozhodli 

sme sa na spotrebiteľsky a kultúrne blízkych 

trhoch viac využívať synergie a zmeniť spôsob 

doterajšieho fungovania. Slovensko a Čechy budú 

aj vďaka spoločným značkám jeden marketingový 

klaster, a preto pre obe krajiny už od septembra 

2020 vznikne jedno vedenie, ktorého riaditeľom 

bude doterajší generálny riaditeľ STOCK Plzeň-

Božkov Jan Havlis. Budeme hľadať synergie 

pri riadení obchodných a ďalších aktivít, pričom 

dôraz bude kladený na rozvoj kľúčových značiek 

ako sú Fernet, Golden, Amundsen, a Božkov. 

Plne však rešpektujeme lokálnosť, a preto 

exekučné tímy, area management, obchodní 

zástupcovia, vedenie odbytových kanálov, 

brand manažment a ďalší kolegovia zostávajú v 

rámci kontinuity na svojich pozíciách. Pre našich 

partnerov a spotrebiteľov sa v tomto smere nič 

nezmení, zostávajú zachované aj kontaktné 

osoby. Zmeny sa však prejavia vo väčšom balíku 

zdrojov a v rýchlosti procesov. Budeme ťažiť zo 

spoločných aktivačných a marketingových aktivít, 

zo spoločného know-how, ale pri zachovaní 

a rozvoji lokálneho biznisu. Inak povedané: 

korporátne procesy ako kontroling alebo reporting 

budú prebiehať v jednom spoločnom klastri a o 

to intenzívnejšie aktivity budeme môcť vyvinúť v 

oblasti rozvoja značiek.  

Čiže ide o 

prirodzený 

vývoj v celej 

spoločnosti, 

takpovediac 

ďalší krok?

Je to tak. Za 

takmer desať 

rokov sme 

zdvojnásobili svoj 

podiel v off-trade 

a v on-trade sme 

si dokázali trhový 

podiel udržať i 

napriek silnému 

tlaku prémiových 

medzinárodných 

značiek. Fernet 

je fenomenálna 

značka a vždy 

bol a bude pre 

konkurenciu 

vyzývateľom. V 

roku 2011 sme uviedli značku vodky 

Amundsen a dnes je významným 

hráčom v kategórii vodiek. Vďaka 

akvizícii spoločnosti Imperator sme v súčasnosti 

jeden z najvýznamnejších hráčov v kategórii 

liehovín, pričom ďalej budeme pracovať so 

značkou Golden a jej nadstavbou Tri stromy. 

Aká je teda Vaša rola v meniacej sa 

organizácii?

Som v spoločnosti garantom kontinuity. 

Mojou úlohou je v nasledujúcich mesiacoch 

nastaviť organizáciu procesne a informovať o 

nadchádzajúcich zmenách našich partnerov. 

Napokon som stále aj predsedom Sekcie 

importérov liehovín v rámci ZO SR, kde nás tiež 

čaká množstvo práce.

Zhodnoťme prosím dianie na trhu aj 

z pohľadu Sekcie importérov liehovín...

Liehoviny sú veľmi citlivý produkt a je 

mimoriadne dôležité správne nastaviť 

rámce pre reklamu, vzdelávať spotrebiteľov 

a upozorňovať na riziká 

nadmernej konzumácie 

alkoholu. Táto práca 

sa nám 

STOCK SLOVENSKO 
PREDSTAVUJE ZÁSADNÉ ZMENY
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úspešne darí. Sekcia 

importérov liehovín dokázala 

zvládnuť aj metanolovú kauzu 

a značky sa vrátili do regálov, 

mnohé posilnili pozície. Prežili 

sme nové „kolky“, pričom 

sme legislatívcom ponúkli 

odborné a efektívne riešenie, 

lebo v navrhovanej verzii by 

boli procesy pre mnohých 

likvidačné. Najnovšie sa 

budeme musieť vysporiadať 

s pandémiou koronavírusu. 

Verím tomu, že vzniknutú 

situáciu ustojíme, rovnako 

ako obchodní partneri a ďalší 

výrobcovia. Určite nadviažeme 

na túto tému dialóg s vládou 

a ministerstvami, lebo bude 

nevyhnutné, aby zasiahol 

štát. Budeme dodržiavať a 

podporovať všetky štátom 

vydané opatrenia. Od novej 

vlády zároveň očakávame 

konštruktívny a otvorený 

dialóg, napokon na trhu sú alkoholické 

nápoje jednou z najvýznamnejších kategórií. 

Potrebujeme nutne opraviť zdeformovaný 

vzťah medzi dodávateľmi a reťazcami. 

Obchodníci sú našimi partnermi a  nemôžu 

byť penalizovaní nezmyselne vysokými 

pokutami a obmedzovaní reštrikciami 

nad rámec odporúčaní z EÚ. Poškodzuje 

to veľkých aj malých hráčov. Budeme 

sa snažiť dosiahnuť úpravu Zákona o 

neprimeraných podmienkach.

Špecifi kom Slovenska v európskom 

meradle je veľká obľúbenosť borovičky, 

ktorá je štvrtou z pohľadu tržieb 

najväčšou kategóriou. Pálenky rastú 

medziročne o viac ako 50 % a v 

spotrebe dokonca o takmer 60 %. Je 

reakciou na tieto trendy aj uvedenie 

značky „Tri stromy“? 

Borovička je veľká kategória, v ktorej chceme 

byť aktívni. Chystáme novinky na úrovni 

prémiových aj mainstreamových produktov. 

Borovička je lokálny produkt, v ktorom sú 

konzumentami preferované dve-tri etablované 

značky, no my chceme spotrebiteľovi 

ponúknuť alternatívu. Značka Tri stromy 

reprezentuje prémiové destiláty. Nahrádza 

rad Imperátor Kosher. Je jej modernizovanou 

verziou a prémiovou radou Golden. Na trh 

ju prinášame v dvoch verziách, pre retail (42 

%) a segment horeca (52 %). V gastronómii 

je tradične preferované vyššie percento obsahu 

alkoholu a značka sa odlišuje názvom Zlaté Tri 

stromy. 

Pre spoločnosť STOCK sú 

charakteristické horké bylinné 

likéry. Aké novinky ste priniesli 

respektíve prinesiete?  

Tento rok bude rokom Fernet-u. 

Prinesieme novinky a nový objem 

fl iaš 0,7 litra v celom výrobkovom 

rade. Je to spotrebiteľky obľúbený 

formát. Doteraz bol Fernet dostupný 

len v objeme 0,5 litra a 1 liter. 

Novinkou roka 2019 bol Fernet 

Honey, ktorý sa predáva veľmi dobre 

a po značke Fernet Citrus je to teraz 

pravdepodobne najpredávanejšia 

príchuť. Uviedli sme tiež prémiový 

rad Fernet STOCK Barrel Edition 

(Fernet & Rum) a neskôr sa môžu 

konzumenti tešiť ešte na ďalšiu 

novinku. 

Evidujete vyšší resp. zvyšujúci 

sa rast záujmu o prémiové 

produkty?

Je to skutočne spotrebiteľský trend, ktorý 

je hnaný najmä mladou a strednou vekovou 

skupinou konzumentov. Tí veľmi dobre reagujú 

na ponuku nápojov vo vyššej cenovej kategórii. 

Trend ide ruka v ruke s digitalizáciou a on-

line komunikáciou. Napokon digitalizácia a 

premiumizácia sú dva základné piliere rozvoja 

našej spoločnosti. Premiumizáciu rozvíjame 

cestou vývoja nových produktov a cestou 

spolupráce so silnými partnermi, ktorí vyrábajú 

prémiové značky. Božkov Republica je výborným 

príkladom, ako sa z lokálnej značky stáva 

prémiová. Republica Reserva vyvolala obrovskú 

vlnu záujmu. Druhým príkladom premiumizácie 

sú Tri stromy, chceme spotrebiteľom ponúknuť 

pravý destilát a motivovať ich ochutnať ho. 

Tretím – i keď veľmi špecifi ckým príkladom - je 

Fernet. Vzhľadom k znalosti produktu a cenového 

rozpätia, musia byť prémiové produkty tejto 

značky mimoriadne kvalitné a inovatívne. Čo sa 

týka doplnenia portfólia 

o prémiové zahraničné 

značky, spomenúť 

môžem Beam Suntory 

na Slovensku, v Čechách 

spolupracujeme s 

Diageo, v Poľsku 

a Chorvátsku sme 

distribútorom vodky 

Beluga.

Ďalší z aktuálnych 

trendov sú 

nealkoholické 

destiláty. Aký je 

Váš názor na tento 

fenomén?

Ide o súčasť zmien 

spotrebiteľských 

návykov. Sme 

však realistickí a 

neočakávame, že sa 

do Európy a najmä 

do strednej Európy, 

ktorá je mimoriadne 

konzervatívnym trhom, 

tieto nápoje dostanú nejako rýchlo a masovo. 

Väčšina dospelých pije alkoholické nápoje 

a oceňuje ich spoločenskú úlohu, rovnako 

aj možnosť príjemne sa uvoľniť. Pohárik 

kvalitného alkoholického nápoja jednoducho 

patrí k spoločenským udalostiam. Či toto 

dokážu suplovať nealkoholické destiláty, 

je otázne. Musím zároveň pripomenúť, že 

sme súčasťou iniciatívy „Pi s rozumom“. 

Vo všeobecnosti rozumné pitie nevedie k 

poškodzovaniu zdravia a neprieči sa zdravému 

životnému štýlu. Piť s rozumom znamená 

piť zodpovedne. Úlohou iniciatívy je učiť 

spotrebiteľov vychutnávať si nápoje, investovať 

do kvality a upozorňovať na nežiadúce účinky 

nadmernej konzumácie alkoholických nápojov. 

Je to mravčia a dlhodobá práca, ale už vidíme 

pozitívne výsledky.
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AKÉ SÚ HLAVNÉ ZÁVERY 
PRIESKUMU*?
• 18 % detí na Slovensku trpí nadváhou či 

obezitou, zvyšných 82 % má BMI hodnoty 

v norme (BMI – Body Mass Index)

• Na zvýšenú obezitu u detí má vplyv hlavne 

pohybové aktivity, pitie sladených nápojov 

a stravovanie sa v školských jedálňach.

• Výsledky idú od roku 2017 pozitívnym 

smerom. K zhoršeniu došlo len v prípade 

pohybových aktivít u detí. Len 19 % 

z nich má pohyb mimo školy každý deň, 

čo je až o 10 % menej ako to bolo v roku 

2017.

V rámci projektu „Viem, čo zjem“ bol 

zrealizovaný prieskum o stravovacích 

návykoch detí už v roku 2017 (globálny 

program Nestlé Healthy Kids beží od roku 

2009, v 84 krajíních sveta a doposiaľ sa 

ho zúčastnilo približne 8 miliónov detí.). 

Tentokrát si posvietil na niektoré zistenia 

po druhýkrát, aby zistil aktuálne zmeny, 

zároveň sa však zameral aj na novú oblasť, 

ako bol výpočet BMI u detí. Prieskum sa 

realizoval v januári tohto roku na vzorke 991 

respondentov, ktorými boli rodičia detí vo 

veku 8 až 11 rokov. Podobný prieskum bol 

v rámci projektu „Viem, čo zjem“ realizovaný 

už v roku 2017. Cieľom tohto najnovšieho 

zisťovania bolo tentokrát overiť nielen to, aké 

sú stravovacie návyky detí, ale aj to, aký je 

ich vplyv na narastajúcu obezitu pomocou 

výpočtu ich BMI. Zaujímavé je zistenie, že 

správanie detí pravdepodobne ovplyvňuje aj 

správanie ich rodičov, hoci očakávaný je skôr 

opak. Deje sa tak najmä v nízkopríjmových 

rodinách.

POHYB, SLADENÉ NÁPOJE 
A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE NAJVIAC 
OVPLYVŇUJÚ VZNIK OBEZITY 
NAŠICH DETÍ

Prognózy varujú pred narastajúcou detskou 

obezitou. Obézne deti majú vysokú 

pravdepodobnosť, aby sa z nich stali obézni 

dospelí. Odhaduje sa, že v Európskej Únii sa 

na ochorenie súvisiacich s obezitou každý 

rok vynaloží 7 % vnútroštátneho rozpočtu 

na zdravotníctvo. S obezitou tiež korelujú 

ďalšie ochorenia a neduhy, ako cukrovka 

alebo choroby pohybového aparátu. Podľa 

inej štúdie na 10 000 jedenásť, trinásť 

a 15-ročných školákoch už každý tretí 

11-ročný školák trpí obezitou, dvaja z troch 

nemajú fyzickú kondíciu a každý druhý utrpel 

úraz, ktorý musel byť ošetrený lekárom.

Vypestovať u detí pozitívny vzťah 

k stravovacím návykom, ale aj 

pohybovým aktivitám, je nesporne 

jedným z najväčších benefi tov do ich 

budúcnosti. V dnešnej uponáhľanej 

dobe sa však o oboch oblastiach 

vedie pomerne rozsiahla diskusia. 

Aká je realita? Na túto tému si po 

dvoch rokoch v rámci prieskumu 

opäť posvietil projekt zdravej výživy 

„Viem, čo zjem“, ktorý je súčasťou 

globálneho programu Nestlé pre 

zdravie detí.

DETI SA STRAVUJÚ 
ZDRAVŠIE, ALE MAJÚ 
MENEJ POHYBU
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Zdroj: NMS Market Research, Viem, čo zjem

AKO ČASTO DETI KONZUMUJÚ 
VYSOKO KALORICKÉ JEDLÁ, 
AKO JE VYPRÁŽANÉ JEDLO ČI 
JEDLO Z FAST FOODU? (%)

Každý deň 2 

3-4-krát do týždňa 5 

1-2-krát do týždňa 67 

Nikdy 26 

pokračovanie na strane 42 >
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Všeobecne medializované sú a zrejme aj dlho 

budú klčovanie dažďového pralesa v južnej 

Amerike a Ázii. V ostatnom období však svet 

zasiahli aj správy o ťažbe dreva a požiaroch 

sibírskej tajgy a ničivom požiari v Austrálii. Za 

posledné roky je však doslova drancované aj 

Slovensko. Odlesnené sú obrovské plochy, 

dokonca aj v národných parkoch a chránených 

územiach. Kompetentní sa donekonečna 

sťažujú na kalamity a hmyz, nevypovedateľné 

zmluvy s developermi. Štát nie je schopný 

účinne zabrániť devastácii ani takých unikátnych 

lokalít, akou je Vrbické pleso v Demänovskej 

doline. Lesy neustále ubúdajú.

„V spoločnosti Barzzuz nám nie je jedno kde 

žijeme a kde vyrastajú a budú vyrastať naše 

deti a vnúčatá. Rozhodli sme sa, že prispejeme 

svojou troškou k záchrane lesa a prinášame 

na trh novú líniu kávy Barzzuz - Les Kafé,“ 

uvádza Marek Hudaček, konateľ Barzzuz s.r.o. 

a dopĺňa: „K ochrane životného prostredia na 

globálnej úrovni prispejeme tak, že kávy Les 

Kafé budú certifi kované BIO, Organic, teda pri 

ich produkcii nebude pôda a okolie zaťažované 

chemickými látkami, alebo budú certifi kované 

organizáciou Rainforest Alliance. Tieto kávy 

nie sú pestované na holoruboch, ale v tieni 

vyšších rastlín (tzv. „Shadow growing“) a vyššie 

etáže lesa ostávajú nenarušené za zachovania 

pôvodnej biodiverzity. Základné pravidla 

Rainforest Alliance sa nazývajú „Štandardy 

udržateľného poľnohospodárstva“ a na kávu 

sa vzťahujú ešte dodatočné normy. Na lokálnej 

úrovni chceme pomôcť nákupom lesa, a jeho 

následnou ochranou. Z každého predaného 

balíčka línie Les Kafé uložíme jedno euro 

očistené od daní do fondu na nákup lesa.“

• Za jedno euro je možné kúpiť už 2 až 3 m² 

lesa. Starý les dokáže v prvej hodine dažďa 

zachytiť až 40 litrov vody. Kúpou jedného 

balíčka Les Kafé môžete v ekosystéme 

udržať viac ako 100 l vody.

• Jeden m² lesa vyprodukuje 0,09 kg kyslíka 

denne. Spotreba dospelého človeka je 0,9 

kg kyslíka denne. Už 10 m2 lesa dokáže 

pokryť dennú spotrebu kyslíka človekom.

Tento les bude už navždy bez hospodárskej 

ťažby a bude v ňom vyhlásená prírodná 

rezervácia.

V SÚČASNOSTI LÍNIA LES KAFÉ 
OBSAHUJE TRI PRODUKTY:

Brazília - Les Kafé, Fazenda Da Lagoa, 

pulped natural, 250 g - Jemná brazílska 

káva spracovaná polosuchým procesom. 

Základný chuťový profi l 

je orieškovo sladký 

s tónmi kokosového 

orecha. Ďalej môžeme 

v chuti identifi kovať 

kvetinové a ovocné 

tóny, mierne korenisté. 

Káva pochádza 

z regiónu Santo Antônio 

do Amparo, Minas 

Gerais. Pestuje sa 

v nadmorskej výške 950 

až 1155 m n.m. Pôvod 

farmy Fazenda da Lagoa 

sa datuje do roku 1764 a jej jednou z najstarších 

v regióne. Káva má certifi káciu Rainforest 

Alliance.

El Salvador - Les Kafé, Finca Andalúcia, 

organic, RFA, 250 g, čerstvo pražená káva

- Typický predstaviteľ salvadorskej kávy. Je 

jemná, vyvážená so stredným telom. Prevláda 

čokoládová chuť 

s tónmi fi gy a limetky. 

Káva je spracovaná 

mokrým procesom. 

Farma je situovaná 

v oblasti Ataco, 

regiónu Ahuachapán 

v nadmorskej výške 

1400 m n.m. Kávovníky 

sú pestované na 

tmavých vulkanických 

pôdach, čo dáva káve 

výnimočný teroir. 

Pestujú sa prevažne tradičné variety Bourbon 

a Pacamara. Na farme sa uplatňuje pestovanie 

v tieni vyšších rastlín, takzvané „Shadow 

growing“, čo zachováva pôvodnú diverzitu 

a vo vyšších etážach je zachovaný pôvodný 

ekosystém. Káva má certifi kácie Rainforest 

Aliance a Organic (BIO). Kávu zo Salvadora 

ponúka Barzzuz v stupňoch praženia full city ++ 

(espresso) a full city (mierne svetlejšie praženie 

oproti full city ++)

Indonézia - Les Kafé, BALI BLUE MOON, 

Gr. 1, 250 g, čerstvo pražená káva - Skvelá 

káva s plným syrupovitým telom, chuťou horkej 

čokolády a jemne korenistou dochuťou. V chuti 

sa objavujú tóny vanilky 

a anízu. Oproti iným 

Indonézskym kávam 

je typická zemitá chuť 

výrazne potlačená. 

Káva je spracovaná 

polosuchým procesom, 

keď je najprv sušená na 

vlhkosť 40 % a následne 

je spracovaná mokrým 

procesom. To jej dáva 

plné, krémovité telo. 

Pochádza z regiónu 

vysočiny Kintamani. 

Pestujú sa tradičné variety 

Bourbon a Typica v nadmorskej výške 1300 až 

1700 m n.m. Káva má certifi kácie Rainforest 

Aliance a Organic (BIO).

„Veríme, že spolu s Vami, s uvedomelými 

konzumentmi, sa nám podarí zachovať aspoň 

kúsok krásneho lesa.“

Tím Barzzuz

Životné prostredie je narušené 

pôsobením ľudí a každým dňom 

vidíme, ako sa prejavuje klimatická 

zmena. K tej výrazne prispieva i 

odlesňovanie. Spoločnosť Barzzuz 

preto z každého predaného balíčka 

novej línie certifi kovaných káv Les 

Kafé uloží jedno euro očistené od 

daní do fondu na nákup lesa. Nový 

rad káv je navyše pre konzumentov 

zárukou, že neboli pestované na 

holoruboch a pôda nebola zaťažená 

chémiou.

BARZZUZ PREDSTAVUJE 
LES KAFÉ

pt
i

ZISTITE VIAC NA:
KAFE.SK

http://kafe.sk/e-shop/kava/les-kafe/ 



42

PRODUCT

Zdroj: NMS Market Research, Viem, čo zjem

Zdroj: NMS Market Research, Viem, čo zjem

AKO ČASTO DETI KONZUMUJÚ 
SLADKOSTI? (%)

V AKOM MNOŽSTVE DETI 
KONZUMUJÚ SLADKOSTI? (%)

Každý deň 44

3-4-krát do týždňa 33

1-2-krát do týždňa 22

Nikdy 1

1 porcia denne 71 

2-3 porcie denne 27 

4-5 porcií denne 2 

5 a viac 0 
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Ako sú na tom dnešné deti a čo u nich 

najviac prispieva k vzniku nadváhy? 

Prieskum na základe odpovedí meral aj BMI, 

ktorého výpočet je u detí špecifi cký. Zistilo 

sa, že celkovo 18 % detí trpí nadváhou či 

dokonca až obezitou. Zvyšných 82 % detí 

malo BMI hodnoty v norme. Nadváhu majú 

hlavne deti zo západného Slovenska (22 %). 

Výnimkou bola len Bratislava, kde obezitou 

trpí 11 % detí.

Čo má však podľa prieskumu najväčší 

vplyv na obezitu u detí? Medzi tri hlavné 

faktory patria hlavne pohybové aktivity, 

pitie sladených nápojov a prekvapivo aj to, 

či dieťa obeduje v školskej jedálni. Deti, 

ktoré majú nadváhu menej často sa nielen 

viac hýbu, ale aj obedujú častejšie práve 

v školských jedálňach. Pozitívnym zistením 

je tak fakt, že až 80 % detí sa stravuje 

vždy v školskej jedálni. Prekvapujúco sa 

v škole stravujú vo väčšej miere mladšie 

deti, ktorých rodičia majú vyšší príjem aj 

vzdelanie. Ukázalo sa tak, že nielen domáce, 

no vo veľkej miere aj školské prostredie hrá 

v otázke správneho stravovania dôležitú 

úlohu. Významným faktorom podieľajúcim sa 

na stravovacích návykoch detí je aj sociálny 

status ich rodičov (tzv. sociálne determinanty 

zdravia sú napr. príjem rodičov a dosiahnuté 

vzdelanie). Deti rodičov s nižším príjmom 

a nižším vzdelaním totiž podľa prieskumu 

žijú menej zdravo. Vo väčšej miere sa však 

venujú pohybovým aktivitám mimo školy 

a tiež neorganizovaným športom.

KONZUMÁCIA NEZDRAVÝCH 
JEDÁL U DETÍ KLESÁ, 
SLADKOSTI JEDIA TAKTIEŽ 
S MIEROU

Prieskum ďalej odhaľuje, že 67 % detí jedáva 

nezdravé jedlá 1 – 2 krát do týždňa. Veľmi 

pozitívnym zistením však je, že frekvencia 

konzumácie nezdravých jedál sa oproti roku 

2017 mierne znižuje a každý deň po takýchto 

jedlách siahajú už len 2 % detí, najčastejšie 

rodičov s nižšími príjmami a nižším 

dosiahnutým vzdelaním.

Prieskum zamieril tento rok svoj hľadáčik 

aj na konzumáciu sladkostí. Celkom 44 % 

detí podľa neho jedáva sladkosti každý deň, 

33 % ich má 3 – 4 krát do týždňa. Každý 

deň pritom jedia sladkosti viac mladšie deti 

v porovnaní s tými staršími. Pozitívne je, 

že až 71 % detí zje len 1 porciu sladkého 

denne, ak sladké daný deň konzumuje. 

Nečakaným zistením bol aj fakt, že aj keď 

deti s nadváhou častejšie konzumujú viac 

porcií sladkostí, nemá to podstatný vplyv na 

ich váhu a rozdiely sú len minimálne.

Aj napriek tomu, že pitie sladených nápojov 

je podľa prieskumu tretím najdôležitejším 

faktorom ovplyvňujúcim zvýšenú obezitu 

detí, v porovnaní s rokom 2017 prináša 

pozitívne zistenia. Pravdou je, že 24 % detí 

síce pije sladené nápoje každý deň, no 

v porovnaní s rokom 2017 narástol podiel 

detí, ktoré ich nepijú vôbec z 8 % až na 

15 %. Popularitu nesladených nápojov 

potvrdzuje aj zvýšený podiel detí, ktoré ich 

pijú najčastejšie (54 %) a tiež podiel detí, 

ktoré sladené nápoje nepijú vôbec (18 %).

Prieskum si bližšie posvietil aj na to, či naše 

deti holdujú energetickým nápojom. Tie na 

základe zistení pije 2,5 % detí, zvyšok ich 

nepije vôbec. Faktom zostáva, že aj podľa 

Nielsen spotreba energetických nápojov 

rastie. Pozornosť tínedžerov alebo aj detí, 

ktoré si tieto nápoje z vreckoého kupujú, 

sa po použití zvýši, cítia sa „nabudené“, 

ale nie je to pre ich organizmus vhodné. 

Ako upozornil Mgr. PhDr. Róbert Ochaba, 

PhD., MPH, Vedúci odboru podpory zdravia 

a výchovy k zdraviu, Úrad verejného 

zdravotníctva SR, bolo by bezpečnejšie vypiť 

espresso. Všeobecne sladené nápoje pijú 

viac deti s rodín z nižších príjmových skupín.

FREKVENCIA POHYBU U DETÍ 
KLESÁ

Prieskum sledoval aj to, ako často sa deti 

venujú pohybovým aktivitám mimo školy. 

V tomto prípade však zistenia neboli až také 

pozitívne. Napriek tomu, že väčšina detí 

sa venuje pohybovým aktivitám minimálne 

1 – 2 krát do týždňa, frekvencia pohybu 

u detí aj tak klesá. Pohyb sa pritom ukazuje 

ako najvýznamnejší faktor pri prevencii 

obezity u detí. Len 19 % detí má pohybové 

mimoškolské aktivity každý deň, čo je až 

o 10 % menej ako to bolo v roku 2017. 

Všeobecne platí korelácia, že deti, ktoré 

sa viac hýbu, majú menej často nadváhu. 

Dôležité sú v tejto súvislosti opäť sociálne 

determinanty zdravia. Ak majú deti z rodín 

s vyšším príjmom alternatívu pohybu 

v podobne smartfónov, tabletov, počítačov 

alebo hracích konzol, tak trávia veľa času 

s nimi a nie pohybom (organizovaným aj 

neorganizovaným).

Projekt „Viem, čo zjem“ na Slovensku 

odštartoval v školskom roku 2016/2017. 

Cieľom projektu je motivovať žiakov 

základných škôl vo veku 8 – 12 rokov 

k vyváženému životnému štýlu, správnym 

stravovacím návykom a podporiť ich záujem 

o pohybové aktivity. Odborným partnerom 

projektu „Viem, čo zjem“ je Úrad verejného 

zdravotníctva SR a Společnost pro výživu.

*Prieskum realizovala v januári 2020 agentúra NMS 

Market Research, člen organizácií organizácie SIMAR 

(Združenie agentúr pre výskum trhu a verejnej mienky) 

a ESOMAR (Svetová organizácia pre výskum verejnej 

mienky a marketingový výskum). Cieľová skupina: 

rodičia žiakov navštevujúcich 3.-6. ročník základnej 

školy (8-11 rokov), N = 991 (30 % muži, 70 % ženy).

> pokračovanie zo strany 40
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Zdroj: Nielsen, Dáta vyjadrujú predaje na Total Food&Mixed + Drug 

v Slovenskej Republike (maloobchodný trh predajní s potravinami a 

zmiešaným tovarom, bez Metra). Obdobie: Február 2019 až Január 

2020.

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

sypké / tablety na pranie použilo vo svojej domácnosti za posledných 12 

mesiacov 69,3 % respondentov.

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

použilo použilo vo svojej domácnosti za posledných 12 mesiacov 74,5 

% respondentov.

PODIEL NA TRŽBÁCH 
PODĽA FORMY PRACIEHO 
PROSTRIEDKU (%)

POUŽÍVATE SYPKÉ PRACIE 
PROSTRIEDKY ALEBO 
TABLETY NA PRANIE? 

NA ČO POUŽÍVATE ČISTIACE 
PROSTRIEDKY? (%)

Prášky 31 

Gély a tekuté 46 

Kapsule 22 

Ostatné 1 

len sypké pracie prostriedky 38,0

viac sypké pracie prostriedky 8,9

rovnako sypké pracie prostriedky 

aj tablety na pranie  12,5

viac tablety na pranie 3,3

len tablety na pranie 2,6

neuvedené 3,9

na umývanie kuchyne 36,1

na umývanie kúpeľne 36,4

na umývanie nerezu varných dosiek atď. 21,7

na umývanie okien 26,0

na umývanie podlahy 29,7

na univerzálne použitie 49,5

iné 1,4

neuvedené 1,0

Už v čase uzávierky čísla marec 2020 je zrejmé, že maloobchodné tržby za 

pracie a čistiace prostriedky budú za mesiac marec medziročne oveľa vyššie. 

Za prudkým nárastom je – ako inak – šírenie vírusu a s ním spojené opatrenia 

a zvýšený pobyt ľudí doma. 

MEDZIROČNÉ ÚDAJE 
OVPLYVNÍ KORONAVÍRUS

KLESÁ PODIEL PROMOČNÝCH 
PREDAJOV

„Pracie prostriedky patria z pohľadu tržieb medzi 

najdôležitejšie kategórie spomedzi drogistických 

kategórií. Za posledný rok (Február 2019 – Január 

2020) sa predali pracie prostriedky za takmer 70 

mil. eur, čo predstavuje nárast o 7 % (4,5 mil. eur). 

Napriek tomu, že tržby rastú, objem predajov 

klesá o -2,6 %. Rast tržieb za pracie prostriedky je 

spôsobený rastom priemernej ceny o takmer 10 

%, čomu napomáha fakt, že podiel promočných 

predajov za pracie prostriedky medziročne klesol na 

54 % (pokles o takmer 9 percentuálnych bodov),“ 

uvádza Michaela Štefanová, Konzultant, Nielsen.

Najväčší podiel na tržbách, až 46 %, majú gelové 

a tekuté pracie prostriedky, ktoré medziročne 

rastú (+ 8 %). Nasledujú pracie prostriedky vo 

forme prášku s podielom 31 %, ktoré dlhodobo 

klesajú, za posledné dva roky klesli predaje 

o 1,7 mil. eur. Najrýchlejší medziročný rast tržieb 

zaznamenávajú kapsule na pranie, až 23%.

Hypermarkety a Supermarkety tvoria najdôležitejší 

predajný kanál kde sa uskutoční 54 % celkových 

predajov, medziročne však rastie najpomalšie len 

o 3,5 %. Nasledujú drogérie s 23 % podielom 

na predajoch a medziročne rastú dvojciferným 

tempom (+ 14,7 %). Organizované predajne 

s potravinami a zmiešaným tovarom nad 400m2 

tvoria 15 % tržieb za pracie prostriedky, ale pre 

segment pracích prostriedkov vo forme prášku 

predstavujú takmer štvrtinu trhu.

PRACIE PROSTRIEDKY 
V NÁKUPOCH DOMÁCNOSTÍ

„Prostriedky na pranie nakupujú domácnosti 

v priemere 10x ročne, pri jednom nákupe minú 

5,50 EUR. Prostriedky na pranie sú trhom, ktorý 

je silne ovplyvnený vysokým podielom akciových 

nákupov, ktoré dosahujú až 56% z výdavkov. 

Domácnosti teda minuli viac na pracie prípravky 

v akciovej cene než v bežnej cene. Najvyšší podiel 

akciových nákupov dosahujú špeciálne pracie 

prostriedky,“ uvádza Veronika Némethová

Senior Consultant, GfK Consumer Panels & 

Services, Dáta sú za obdobie Január 2019 – 

December 2019.

 • Aviváž si z nákupu domov ročne prinesú 2/3 

domácností. Počet kupujúcich sa za posledné 

3 roky znížil. Jedna domácnosť nakupuje 

aviváž v priemere raz za 9 týždňov a ročne 

na ňu minie 17,50 EUR. Až 80% z kupujúcich 

aviváží si zakúpilo svoj produkt v akcii aspoň 

raz. Celkovo tvoria zvýhodnené nákupy až 

57% z hodnoty trhu.

 Nadpriemerne na aviváže míňajú 

domácnosti s dospelými členmi, 

a domácnosti s tínedžermi. Jedna takáto 

domácnosť ročne minie na aviváže 

v priemere viac ako 21 eur.

 • Pracie prostriedky, univerzálne či špeciálne, si 

kupujúci doplňujú podobne často ako aviváže, 

čiže raz za 9 týždňov. Jedna domácnosť na 

nákupy minie ročne 40 eur.
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HODNOTA A OBJEM PREDAJA ČISTIACICH A PRACÍCH PROSTRIED-
KOV V SR

SLOVENSKO

Hodnota predaja v 1 000 EUR Objem Predaja v 1 000 l/kg

Feb/2018 – 

Jan/2019

Feb/2019 – 

Jan/2020
% zmena

Feb/2018 – 

Jan/2019

Feb/2019 – 

Jan/2020
% zmena

ČISTIACE PROSTRIEDKY 54 087 56 923 5,2% 135 995 154 172 13,4%

PRACIE PROSTRIEDKY 65 417 69 949 6,9% 25 757 25 095 -2,6%

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

zmiešaným tovarom, bez Metra)
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 Akciové nákupy sú v pracích 

prostriedkoch takisto veľmi dôležité, 

aspoň raz ich využilo 80% z kupujúcich 

týchto produktov. Podiel akciových 

nákupov dosahuje 60% z výdavkov 

kupujúcich na pracie prostriedky. 

Zvýhodnené nákupy dosahujú vyšší 

podiel v rámci špeciálnych prostriedkov 

na pranie, a to až 2/3 z výdavkov.

 V štruktúre pracích prostriedkov 

dominujú univerzálne pracie prostriedky, 

ktoré nakupuje 8 z 10 slovenských 

domácností. Pracie prostriedky na 

špeciálne tkaniny oslovili k nákupu 

2/5 domácností. Približne šestina 

slovenských domácností si za posledný 

rok kúpila pracie mydlo aspoň raz.

 • Ďalší špeciálny prostriedok pomáhajúci 

pri praní si kúpilo 6 z 10 domácností. 

Ide predovšetkým o rôzne odstraňovače 

škvŕn, ktoré si kúpilo 3 z 10 domácností. 

Štvrtina kupujúcich si kúpila zmäkčovač 

vody, šestina kupujúcich rôzne produkty na 

ochranu farby bielizne.

RÝCHLO RASTÚ ČISTIACE 
A DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY 
PRE DOMÁCNOSŤ

Čistiace prostriedky na Slovenskom trhu 

medziročne (Február 2019 -Január 2020) 

rastú v hodnote o 5,2 %, čo predstavuje 

viac ako 2,8 milióna eur. „Medzi najrýchlejšie 

rastúce čistiace prostriedky patria čistiace 

a dezinfekčné prostriedky pre domácnosť 

+ 11 %. Medzi najdôležitejšie, z pohľadu 

tržieb, patria univerzálne čistiace prostriedky 

s podielom 40 % a medziročným rastom 

tržieb 5,5 %, druhé najdôležitejšie WC 

čističe s dôležitosťou 38 % medziročne rastú 

pomalšie 5,3 %,“ uvádza

V prípade WC čističov, ktoré tvoria WC bloky 

a prípravky na čistenie WC, o 12 % rastie 

objem predaja u prípravkov na čistenie WC. 

Podobne WC bloky medziročne rastú len 

vďaka vyššiemu objemu predaja o 5,2%. 

Dlhodobo rastie dôležitosť multipackov 

WC blokov ktoré tvoria až 72 % podiel 

na predajoch WC blokov, čo je o 15 

percentuálnych bodov viac ako pred 2 rokmi.

ČISTIACE PROSTRIEDKY 
V NÁKUPOCH DOMÁCNOSTÍ

Čistiace prostriedky do domácnosti a na 

WC nakupujú domácnosti v priemere 13-krát 

ročne, pri jednom nákupe minú 2,65 eur. Dve 

pätiny z výdavkov na čistiace prostriedky sú za 

nákupy v zvýhodnenej cene.

 • Čistiace prostriedky do domácnosti 

nakupujú domácnosti raz za 6 týždňov 

a pri jednom nákupe minú priemerne 2,50 

eur. Akciové nákupy presahujú tretinu 

z výdavkov na tomto trhu. Hoci najviac 

kupujúcich nakúpilo čistiace prostriedky do 

domácnosti v hypermarketoch, z hľadiska 

podielu vo výdavkoch sú najdôležitejšie 

drogérie.

 Čistiacim prostriedkom do domácnosti 

z hľadiska počtu kupujúcich dominujú 

univerzálne čistiace prostriedky. Tie si 

za posledný rok kúpilo 7 domácností 

z 10, v priemere 4-krát, pričom celkovo 

na ne minula jedna domácnosť 

v priemere 8,50 eur. Chlórové čističe 

oslovili k nákupu 44% domácností. 

V priemere si chlórový čistič priniesla 

kupujúca domácnosť domov 3-krát za 

rok a minula na ne 4,60 eur.

 Prostriedky proti vodnému kameňu 

oslovili k nákupu 36% kupujúcich. 

Ročné výdavky jednej domácnosti na 

takéto produkty dosahujú 5,30 eur.

 Čistiaci prostriedok do sifónov 

(odpadov) si kúpila tretina domácností, 

v priemere 2x za minulý rok, pričom 

jedna domácnosť do nich investovala 

5 eur.

 Tretina domácností si tiež kúpila 

čistiace prostriedky na sklo. 3 z 10 

kupujúcich si za posledných 12 

mesiacov kúpili čistiaci prostriedok na 

kúpeľne.

 • Čistiace prostriedky na WC si za 

posledných 12 mesiacov kúpilo 84% 

domácností. Bežná domácnosť takéto 

produkty nakúpila v priemere 6-krát za 

rok a minula na ne takmer 15 eur. Akciové 

nákupy tu dosahujú vyššie hodnoty ako pri 

ostatných čistiacich prostriedkoch. Každé 

druhé euro na nákup čistiacich prostriedkov 

do WC domácnosti minuli na nákup v akcii. 

Najviac domácností nakupuje prostriedky 

do WC v hypermarketoch, a zároveň 

v nich najviac minú. Hypermarkety sú 

tak najdôležitejší nákupný kanál pre tieto 

produkty.

 Najobľúbenejšie sú WC bloky, ktoré si 

kúpili takmer tri štvrtiny domácností, 

5-krát za uplynulý rok a pričom jedna 

domácnosť na ne minula 13,50 eur.

 Prostriedky na čistenie WC misy si 

kúpilo takmer 6 domácností z 10, raz 

za 5 mesiacov, jedna domácnosť na 

kúpu týchto prostriedkov minula ročne 

v priemere 4 eurá.

Obrázok o tom, ako budú čísla predajov 

čistiacich prostriedkov za marec 2020 vyzerať 

ukazuje napríklad Alza.cz. Už dnes tvorí podiel 

českých pobočiek na obrate u drogérie a PET 

FOOD 68 %. Najpredávanejšie produkty boli 

antibakteriálne a čistiace prostriedky, potreby 

pre najmenších - dojčenské mlieko, detská 

výživa, plienky, obrúsky, pracie prostriedky 

a granule pre psov a mačky. „Pri produktoch 

určených na dezinfekciu rúk či priestorov, 

rúškach a respirátoroch sme evidovali od 6. do 

11.3. dní nárast vyhľadávaní o stovky percent. 

Spolu s dopytom stúpa aj ich priemerná cena,“ 

komentovala dianie v slovenskom e-commerce 

Alexandra Čermáková, obsahová manažérka 

Heureky. Najvyhľadávanejšími sú podľa 

nej antibakteriálne gély na ruky v rôznych 

objemoch, dezinfekčné tekuté mydlá, čistiace 

prostriedky a aj respirátory FFP3.

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

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

AKÝ DRUH ČISTIACICH 
PROSTRIEDKOV POUŽÍVATE? (%)

AKÉ TYPY WC ČISTIČOV 
A BLOKOV POUŽÍVATE 
NAJČASTEJŠIE? (%)

aerosól / v spreji 14,9

práškový 16,1

tekutý 65,5

vlhčené obrúsky na upratovanie 11,3

iné 0,5

neuvedené 2,4

do nádržky WC 12,4

nalepovacie WC pásiky 1,7

vytláčacie gélové krúžky / disky 2,8

závesný do misy - gél 18,1

závesný do misy - tuhý 31,7
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Robert Plomin

KÓD ŽIVOTA

Je naša osobnosť utváraná viac prostredím, či 

za všetko môžu vrodené dispozície? Otázka, 

ktorou sa ľudstvo zaoberá po stáročia, sa 

zdá byť s rozvojom genetiky bližšie svojmu 

rozlúštenie: pochopiteľný vplyv majú oba 

faktory, ale gény v tomto súboji dominujú. 

Žijeme v prevratnej dobe nových objavov, 

ktoré menia klinickú psychológiu aj výskum, 

a akonáhle naplno vstúpime do veku personálnej genomiky, ovplyvní 

nás všetkých. Autor sa genetickému výskumu venuje takmer 50 rokov 

a v knihe vás donúti prehodnotiť názory na rodičovstvo, vzdelávanie 

a udalosti formujúce život.

Cena: 16,40 eur

Paolo Cognetti

NIEKEDY NETREBA ZDOLAŤ 
VRCHOL

Autor, fascinovaný knihou amerického 

spisovateľa a cestovateľa Petra Matthiessena 

Snežný leopard, ako 40-ročný zorganizoval 

výpravu po jeho stopách. Prešiel takmer rovnakú 

trasu ako jeho veľký vzor o štyridsať rokov 

skôr. Obaja navštívili končiny v severozápadnej 

časti Nepálu, kde stále prežívajú a ďalej sa 

zachovávajú zvyšky prastarej tibetskej kultúry. Okrem niekoľkých 

dobrých priateľov (a, pravdaže, početnej karavány, nevyhnutnej na 

takéto vysokohorské putovanie) Cognettiho sprevádzajú obšúchaný 

výtlačok Matthiessenovej knihy…

Cena: 11,90 eur

Veronika Kotradyová

AKO DOBRE BÝVAŤ

Kniha sa v zrozumiteľnej podobe zaoberá 

bývaním po jednotlivých miestnostiach v byte 

alebo v dome a ponúka množstvo osobných 

postrehov aj vedeckých poznatkov o tom, ako 

si čo najlepšie zariadiť svoj domov. Vychádza 

z autorkiných odborných kníh o dizajne 

s ohľadom na človeka a komforte v interiéri. 

Text sprevádzajú názorné ilustrácie. Kniha je 

sprievodcom pri zariaďovaní a prináša inšpiráciu 

a motiváciu zamyslieť sa nad svojimi skutočnými potrebami. Potrebné 

je spojiť rozum aj cit.

Cena: 12,95 eur

Jason Fried & David Heinemeier Hansson

V PRÁCI NEMUSÍ BÝT BLÁZINEC

Autori knihy Reštart, biblie podnikateľského 

minimalizmu a revolucionári fi remnej kultúry 

z fi rmy Basecamp, prichádzajú s ďalšou métou: 

práca neznamená stres, chaos, zhon a boj. 

V práci, do ktorej môžete začať chodiť aj vy, 

vládne pohoda a pokoj. Pre všetkých. Dozrel 

čas skoncovať s érou oslavovania workoholikov 

a otravného „nestíham“. Obdiv dnes žne ten, kto 

si pri zachovaní profesionality dokáže v pokoji užiť svoje popoludňajší 

voľno aj víkendy, má čas sa hrať s deťmi a nevynechá možnosť 

vyspať sa do ružova.

Cena: 16,40 eur

Louisa May Alcottová

MALÉ ŽENY

Príbeh sestier prvý raz uzrel svetlo sveta 

v druhej polovici 19. storočia, ale jeho 

obľúbenosť prekročila hranice času. Stále ďalším 

generáciám matiek a dcér ukazuje hodnotu 

rodiny, priateľstva, odpustenia a života v pravde 

a láske. Dej sa odohráva v časoch americkej 

občianskej vojny v rokoch 1861 – 1865, do 

ktorej narukoval aj otec rodiny Marchovcov. 

Jeho manželka a dcéry prežívajú neľahké obdobie. Kniha vychádza 

prvýkrát v kompletnej neskrátenej podobe vrátane druhého dielu. Je 

to literárna klasika, ktorá by nemala chýbať v žiadnej rodinnej knižnici.

Cena: 15,90 eur

Frank Herbert

SPASITEĽ DUNY

Román o tom, aká je cena víťazstva… a cena 

vojny. Pokračovanie slávneho románu Duna 

je viac ako fantasy, viac ako sci-fi : jedinečne 

výstižná analýza moci a jej dôsledkov pre 

jednotlivca. Dvanásť rokov po tom, čo pokoril 

Harkonnenovcov, vládne Paul Atreides ako 

imperátor celému známemu vesmíru. No jeho 

víťazstvo má obrovské následky. Rozpútal vojnu, v ktorej zahynuli 

miliardy ľudí, a hoci sa mu to krviprelievanie protiví, nedokáže ho 

zastaviť. Dokáže aspoň zachrániť seba a svojich milovaných?

Cena: 12,95 eur
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CITADELLA PUBLISHING, SPOL. S R.O. 
Karloveská 416/49, 84104 Bratislava, Tel. +421 915 381 073, www.citadella.sk

Laing, Ronald D.

ROZDĚLENÉ SELF

Človek v pozícii outsidera, ktorý sa odcudzil 

sám sebe a spoločnosti, nemôže prežívať 

seba samého či ostatných ako "skutočné". 

Vytvára si falošné self, cez ktoré sa 

konfrontuje s vonkajším svetom aj s vlastným 

zúfalstvom. Dezintegrácia jeho skutočného 

self ide ruka v ruke s rastúcim pocitom 

nereálnosti jeho falošného self, až do bodu, 

kedy sa v podobe akútneho schizofrénneho zrútenia dezintegruje 

celá osobnosť. Na prípadových štúdiách schizofrenických 

pacientov autor objasňuje problematiku, ale predkladá aj víziu 

duševného zdravia a choroby. Ronald D. Laing bol škótsky 

psychiater, ktorý sa venoval práci s psychotickými pacientmi. 

Cena: 17,63 eur

John Krakauer

DO RIEDKEHO VZDUCHU

V marci 1996 ma časopis Outside vyslal 

do Nepálu, aby som sa zúčastnil a napísal 

o horskými vodcami vedenom výstupe na 

Mount Everest. Šiel som naň ako jeden 

z ôsmich klientov expedície, vedenej 

známym vodcom Robom Hallom. 10. mája 

som vystúpil na vrchol hory, ten vrchol však 

vyšiel veľmi draho. Z piatich mojich tímových 

kolegov zahynuli v silnej búrke štyria, vrátane Halla, v silnej búrke. 

Kým som zostúpil do základného tábora, bolo deväť horolezcov 

z našej expedície mŕtvych a do konca mesiaca mali prísť o život 

traja ďalší.

Cena: 13,90 eur

ARGO spol. s r. o., Milíčova 13, 130 00 Praha 3, Česká republika, Tel: +420 222 782 262, www.argo.cz

Portál, s.r.o., Klapkova 1867/2,  182 00 Praha 8, Česká republika, Tel. +420 283 028 111, www.portal.cz

Neil Gaiman

POSTŘEHY Z POSLEDNÍ ŘADY

Keď Neila Gaimana posadili pri udeľovaní 

Oscarov za rok 2009 na prvý balkón, odkiaľ toho 

veľa nevidel, nemal príliš dobrú náladu a nudil 

sa. Vďaka tomu zážitku vznikol text Postrehy 

z posledného radu, ktorý neskôr prepožičal 

názov zbierke prejavov, esejí, úvah a stĺpikov. 

Gaiman v tomto súbore dokazuje, že sa bravúrne 

orientuje nielen v sci-fi , fantasy a komiksoch, ale aj v hudbe, politike, 

literatúre a umení všeobecne. Posaďte sa s ním do posledného radu 

a nechajte si rozprávať o rozprávkach, Batmanovi a H. P. Lovecraftovi 

alebo o novo sa rodiacej americkej mytológii.

Cena: 18,70 eur

Erich Fromm

ANATOMIE LIDSKÉ 
DESTRUKTIVITY

Kniha, ktorá je niekedy pokladaná za autorovo 

najoriginálnejšie a najkomplexnejšie dielo, 

pojednáva o rôznych aspektoch agresie, a to 

pomocou poznatkov z ľudskej i zvieracej 

psychológie, neurofyziológia, paleontológie 

a antropológie. Fromm rozlišuje benígnu 

a malígnu agresiu. Len benígnu agresiu, ktorá slúži adaptívnym účelom, 

ako napríklad obrane, máme spoločnú so zvieratami. Na druhej strane 

malígna agresia - krutosť a deštruktivita - je iba ľudská. U človeka sú 

inštinkty nahradené charakterom a ten niekedy nadobúda sadistickú 

alebo nekrofi lnú povahu.

Cena: 28,15 €

Kai-Fu Lee

SUPERVELMOCI UMĚLÉ 
INTELIGENCE - ČÍNA, SILICON 
VALLEY A SVĚT V ÉŘE AI

Rýchly vývoj v oblasti umelej inteligencie prinesie 

dramatické zmeny skôr, než mnohí odborníci 

predpokladali. Motorom vývoja už nie sú ani 

tak samotné inovácie, ako skôr veľkosť trhu 

generujúca obrovské objemy dát, s ktorými technologické fi rmy 

pracujú. Smer preto začínajú udávať dve veľmoci - Čína so svojimi 

stratégiami stimulov a vládnych programov a USA, ktoré ešte stále 

platia za lídra v oblasti technológií. Autor vo svojej knihe na obe 

veľmoci apeluje, aby s rastúcou technologickou mocou prevzali aj 

zodpovednosť za zmeny.

Cena: 16,80 eur

Kurt Lewin

TEORIE POLE

Autor bol významným bádateľom v oblasti 

sociálnej, organizačnej a aplikovanej psychológie. 

Predkladaný výbor akcentuje najmä jeho práce 

týkajúce sa teórie poľa. Tá zdôrazňuje význam 

momentálnej situácie, v ktorej sa jedinec 

nachádza, pre pochopenie jeho správania. Teória 

poľa je predstavená ako vo všeobecnej rovine, tak 

pomocou konkrétnych príkladov z oblasti vývojovej 

psychológie (analýza učenia), psychológie partnerského spolužitia 

(analýza manželského konfl iktu) a psychológie malých sociálnych 

skupín (skupinová dynamika). Súdobý je aplikovaný výskum pre 

riešenie aktuálnych spoločenských otázok.

Cena: 14,81 eur
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DODÁVATEĽSKÝ REŤAZEC 
V PRAXI A SÚVISLOSTIACH

PRÍNOSY IN STORE SLOVAKIA 

PRE ČITATEĽOV:

• kvalitný obsah a odborné kvalifi kované, 

overené, autorizované informácie

• dôraz na „slow journalism“: objektívne 

spracovanie tém v kontexte domáceho 

a zahraničného trhu

• analýzy a predikcie podané výstižne, 

a prehľadne

• obsah s prvkami „solutions journalism“: 

aktuálne trendy, riešenia a nápady pre rast 

vo vašom biznise

PRE INZERENTOV:

• časopis s webom a sociuálnymi sieťami 

oslovuje atraktívnu skupinu čitateľov

• informácie sa dostávajú do rúk vybranej 

cieľovej skupiny

• synergia pútavého redakčného obsahu 

a komerčných prezentácií

• zviditeľnenie v printovom odbornom 

médiu je známkou kvality, dôveryhodnosti, 

serióznosti a prestíže

ŠPECIALISTI NA RETAIL OD ROKU 2003
• Časopis • Portál www.instoreslovakia.sk •

• Facebook @instoreslovakia •

• Twitter @instoreslovakia •

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

Azalková 4, 821 01 Bratislava | www.instoreslovakia.sk
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