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Všimli ste si, že pandémia priniesla okrem iných javov aj 

vojenskú terminológiu? Ako úvodná fotografi a sa núka 

kniha Sun-c‘ – Umenie vojny, ale zámerne som vybral 

Epidémie v dejinách. „Boj“ s neviditeľným nepriateľom 

tu totiž nemáme prvýkrát. „Kynožiť hnusobu“ muselo 

ľudstvo častejšie, ako si pamätáme. Osobne som 

pacifi sta a používanie vynucovania, sily, nátlaku, reštrikcií 

a pokút pri dosahovaní cieľov sa mi bridí. Máme tu novú 

situáciu, ale aj nové podmienky a nové prostriedky, ktoré 

nám pomôžu adaptovať sa a naučiť sa s novým vírusom 

žiť. Zdá sa však, že ani história, ani pomerne dlhý čas 

na prípravu na druhú vlnu pandémie a informácie zo 

zahraničia nie sú brané v úvahu. Práve naopak. A tak 

retail musí čeliť chaotickým, náhlym a nekoncepčným 

rozhodnutiam. Nemožno meniť podmienky pre 90 

% ľudí, kvôli 10 % infi kovaných, ktorí nedodržiavajú 

odporúčania, alebo kvôli šarlatánom a mastičkárom (tí sa 

s vidinou rýchleho zárobku objavujú pri každej epidémii). 

Netreba bojovať, ale ísť príkladom, vzdelávať verejnosť 

a načúvať odborníkom. Sociológovia, psychológovia 

či antropológovia už dnes tvrdia, že pandémia prinesie 

zásadné zmeny v myslení a správaní ľudí (a je to tých 

spomínaných 90 %), na ktoré bude potrebné reagovať.

Ing. Juraj Púchlo
šéfredaktor IN STORE Slovakia

Tip šéfredaktora
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Priemerná slovenská domácnosť, ktorá 

disponuje mesačným rozpočtom na úrovni 

zhruba 1500 eur, minula za minulý rok na 

kultúru do 150 eur mesačne. Podľa aktuálnych 

štatistík Eurostat boli na Slovensku výdavky 

na rekreáciu a kultúru vlani na úrovni 9,8 

%, a od roku 2007 rástli ako v jednej z mála 

európskych krajín. Ako ďalej uvádza FinGO.

sk v roku 2014 pracovalo podľa Eurostatu na 

Slovensku v kultúrnom priemysle 62-tisíc ľudí, 

vlani to bolo 74-tisíc. Vo väčšine ide o ľudí 

s vyšším dosiahnutým vzdelaním.

Podľa portálu Ecommercenews.eu stránka 

Rakuten.de - 5. najväčší marketplace (online 

trhovisko) v Nemecku končí. Po desiatich rokoch 

fungovania web Rakuten.de oznámil, že od 

15. októbra už nebude prijímať žiadne nové 

objednávky, pričom len v Nemecku je na stránke 

registrovaných asi 5500 maloobchodníkov a 4,5 

milióna zákazníkov.

Forbes.cz píše, že skupina Heureka, ktorá 

prevádzkuje rovnomenný cenový porovnávač 

a nákupného poradcu, získala 15% podiel 

v spoločnosti Testuj.to, ktorá vytvára testerské 

komunity a generuje overené recenzie na 

najrôznejšie produkty. Do 2 rokov môže 

Heureka navýšiť svoj podiel až na 40%. Dnes 

má Testuj.to hodnotu asi 35 miliónov Kč 

a komunitu 90 000 recenzentov, takzvaných 

mikroinfl uenccerov. Tí dostávajú zadarmo 

alebo so zľavou produkty na otestovanie.

Tradičné Lentilky sa už nebudú vyrábať v ČR. 

Výroba sa podľa Aktualne.cz od apríla 2021 

presunie do nemeckého Hamburgu. Dôvodom je 

zmena obalu aj receptúry - v cukrovinke sa podľa 

spoločnosti Nestlé zníži podiel cukru, pribudne 

čokoláda, mlieko, ale tiež lepok.

Americká značka Gap uzavrela distribučné 

partnerstvo s českou fi rmou CS Retail 

1969 zo skupiny C.S. Apparel Group, ktoré 

o.i. distribuuje aj značku Under Armour. 

S informáciou prišiel portál médiář.cz. Firma tak 

privedie GAP spolu s Českom aj na Slovensko, 

a to prostredníctvom značkových predajní 

a e-shopu gapstore.sk. Doteraz sa k výrobkom 

GAP mohli dostať slovenskí zákazníci 

prostredníctvom e-shopu About You.

Cushman & Wakefi eld, globálna realitno-

poradenská spoločnosť bola vymenovaná 

absolútnym víťazom a získala ocenenie Najlepší 

poradcovia a konzultanti v strednej a východnej 

Európe a celosvetovo, na základe výsledkov 

dotazníka Euromoney za rok 2020.

FLASH NEWS
SLOVÁCI PREFERUJÚ 
SLOVENSKÉ VAJÍČKA

Takmer tretina Slovákov nakupuje vajíčka 

niekoľkokrát alebo aspoň jedenkrát v týždni a 39 

% minimálne raz za dva týždne. Až 73 % pritom 

považuje za najkvalitnejšie vajíčka zo slovenskej 

produkcie, pričom 63 % si myslí, že Slovensko je 

v produkcii vajec sebestačné. Takmer polovica 

respondentov zároveň deklaruje, že je pre nich 

dôležité v akých podmienkach žijú sliepky, ktoré 

vajíčka znášajú, ale iba 36 % rozumie symbolom, 

ktoré na vajíčkach označujú typ chovu. 

Zdroj: 2muse, N=1020, Babickindvor.sk

NOVÁ ÚČINNÁ OCHRANA PRE
DOMÁCNOSŤ– DEZINFEKCIA
LYSOFORM

Čistiace a dezinfekčné prostriedky 

rakúskej značky Lysoform s viac ako 

120-ročnou tradíciou sú tvorené na báze 

benzalkoniumchloridu a kyseliny mravčej, vďaka 

čomu odstránia účinne baktérie, plesne a vírus. 

Na rozdiel od prostriedkov založených na báze 

chlóru, sú šetrné k jednotlivých povrchom. 

Lysoform čističe eliminujú 99,9 % baktérií 

a vírusov vrátane nového koronavírusu SARS-

SoV-2. Rad obsahuje: Čistič na kuchyňu (3,99 

eur), Čistič na kúpeľňu (3,99 eur) a Čistič na 

podlahu (3,99 eur).

Zdroj: Henkel.sk

JESENNÉ NOVINKY 
SPOLOČNOSTI AVON

Výrobky pleťovej starostlivosti značky ANEW 

prichádzajú s patentovanou technológiu 

ProtinolTM. Súčasťou nového radu je napríklad 

revitalizujúci nočný krém s ProtinolomTM 

Reversalist (50 ml, 23,90 eur). Starostlivosť 

o chodidlá AVON dopĺňa o novú líniu s vanilkou 

a červenými ríbezľami značky Avon Foot Works. 

Súčasťou je napr. Kúpeľ na chodidlá s vanilkou 

a červenými ríbezľami (100 ml, 5,80 eur). Portfólio 

vôní rozširuje o novú kolekciu Avon Lucky Me. 

Obsahuje pánske aj dámske vône a kozmetiku. 

Značku Planet Spa AVON rozširuje o líniu 

s čiastočkami zlata, napr. Rozžiarujúci telový krém 

s čiastočkami zlata (200 ml, 13,90 eur).

Zdroj: Avononline.avon.sk

XXXLUTZ NA SLOVENSKU 
NAHRADIL OBCHODNÉ DOMY 
KIKA

Rakúska skupina XXXLutz, ako druhý najväčší 

predajca nábytku na svete, ofi ciálne vstupuje na 

Slovensko znovuotvorením obchodným domov 

Kika, ktoré rebrandovala na XXXLutz. Slávnostné 

otvorenie zastrešovalo motto „Celá Slovenská 

republika bude XXXL“ a prebehlo vo všetkých 

piatich 5 bývalých obchodných domoch Kika. 

Domy nábytku XXXLutz ponúknu úplne nový 

sortiment, väčší výber a výhodnejšie ceny. 

Súbežne sieť spúšťa e-shop s viac ako 12 000 

produktami. 

Zdroj: Xxxlutz.sk
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V Košiciach na Moldavskej ulici pribudol 

v poradí už 23. supermarket FRESH 

Plus v meste. Predajňa, ktorá patrí do 

portfólia Labaš, má 714 m², pracuje 

v nej 31 zamestnancov a je zariadená 

v najmodernejšom štandarde, vrátane 

samoobslužných pokladní, uzatvárateľných 

vitrín, LED osvetlenia a pod.

Slovenská technologická fi rma Pygmalios pomáha 

sieti Tesco chrániť zamestnancov a zákazníkov 

počas COVID-19. Spoločnosť Tesco v rekordne 

krátkom čase nasadila automatický systém na 

reguláciu počtu zákazníkov v obchodoch až v 3 

krajinách strednej Európy vrátane ČR. Systém 

v reálnom čase reguluje zaľudnenosť obchodu 

pomocou semafóru na obrazovkách pri vstupe 

a zároveň upozorňuje manažérov na prekročenie 

povoleného limitu zaľudnenosti.

COOP Jednota Nové Zámky v piatok 

16.októbra 2020 otvorila remodelovaný 

a rozšírený supermarket v Rastislaviciach. 

Na zmenách sa podieľa architektonicko-

projektový ateliér 4A spol. s r.o.

Nestlé na Slovensku a v Česku zmení po 10 

rokoch šéfa (CEO). Dána Torbena Emborga od 

októbra vystriedal Holanďan Michiel Kernkamp. 

Od januára bude pod Kernkampa spadať okrem 

slovenského a českého aj maďarský a poľský trh 

ako aj pobaltské štáty.

Obaly pre tradičný margarín Smetol 

a slovenský remeselný gin Toison od 

štúdia vizuálnej komunikácie Pergamen sa 

zúčastnili najprestížnejšej svetovej súťaže 

zameranej na obalový dizajn Pentawards 2020. 

Medzinárodná porota vyberala fi nalistov z viac 

ako 2 000 účastníkov zo 60 krajín sveta. Gin 

Toison získal bronzovú medailu, obal na Smetol 

sa dostal na shortlist.

Tohtoročné expanzné aktivity fi rma Dedoles 

zavŕšila spustením stránok v Španielsku 

a Taliansku. Tento expandoval do celkovo 13 

nových krajín: Bulharsko ,Chorvátsko, Slovinsko, 

Francúzsko, Anglicko, Belgicko, Holandsko, Írsko, 

Fínsko, Švédsko, Dánsko a spomínané Taliansko 

a Španielsko.

20. zákaznícke centrum SPP začalo svoju 

prevádzku v bratislavskom nákupnom centre 

Aupark. Klientom bude k dispozícii 7 dní 

v týždni. Postavené je na interaktívnom základe, 

t.j. prepája služby zákazníkom s modernými 

technológiami. SPP plánuje koncept rozšíriť aj 

do iných Zákazníckych centier.

FLASH NEWS
OKTÓBROVÉ NOVINKY V DM 
DROGERIE MARKT

Sortiment non-food rozšírili: alverde čistiaci sprej 

na ruky (50 ml, 2,95 eur), alverde olej na vlasy (75 

ml, 3,25 eur), babylove detská fľaša so silikónovou 

slamkou (1 ks, 3,99 eur), Balea COLORNIQUE 

tónovací šampón na vlasy (25 ml, 2,65 eur), Balea 

Little Princess balzam na pery (0,95 eur), Mivolis 

Imunita & Energia Duo Efekt tablety (30 ks, 2,55 

eur), Mivolis zásaditý prášok PUR (28 ks, 3,75 eur) 

a MOЙ Beauty Booster pleťová maska (16 ml, 0,95 

eur). 

Zdroj: Mojadm.sk

TELKA BEZ OBMEDZENÍ

Sledujte svoju TV kedykoľvek a kdekoľvek. 

Stačí mať internetové pripojenie od ľubovoľného 

operátora, nemusíte ani meniť svoj televízny 

prijímač. Na sledovanie vašej TV môžete využiť 

svoj mobil, tablet, počítač, notebook, Smart TV či 

Lepšia.TV box. Rovnako si nelámte hlavu s dlhými 

zmluvami či pokutami za skoršie vypovedanie 

zmluvy. Lepšia.TV ponúka 107 televíznych staníc 

vrátane prémiových a 67 HD kanálov. Vyskúšať 

tento balík môžete úplne bez záväzkov. Cena je 

0,10 € za úvodný mesiac. Následne je to 7,39 

eur mesačne. Pokiaľ by ste neboli spokojný, 

môžete službu kedykoľvek zmeniť, alebo 

zrušiť. A to bez akýchkoľvek pokút či 

poplatkov. Ponuka v sebe zahŕňa aj 

archív televíznych staníc 30 dní spätne. 

Súčasťou služby je nahrávanie programu 

či pretáčanie reklám. Niektorých môže 

zaujať aj to, že v tejto službe je zahrnuté aj 

počúvanie viac ako 20 000 rozhlasových 

staníc z celého sveta.

Zdroj: Lepsia.TV

MAESTRO ŠUMIVÝCH VÍN 
JOHANN HUBERT EXTRA DRY 
OPÄŤ ZAŽIARIL

Jedna z najprestížnejších a zároveň najväčšia 

medzinárodná vinárska súťaž na svete, AWC 

Vienna 2020, pozná svojich víťazov. Až 11 232 

vín od vyše 1 500 producentov zo 41 krajín sa 

uchádzalo o uznanie odborníkov s vycibreným 

jazykom. Slovenské vinárstvo Hubert J.E. do boja 

o najcennejšie kovy poslalo 8 sektov a všetkých 

8 získalo medailu, čo svedčí o takmer 

200-ročných skúsenostiach, neustálom 

napredovaní a konkurencieschopnosti tohto 

prvého vinárstva na výrobu šumivého vína mimo 

Francúzska. Johann Hubert Extra dry, vlajková 

loď spomedzi sektov tohto vinárstva, získal 

najcennejší kov - zlatú medailu.

Zdroj: Hubertsekt.sk
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FLASH NEWS

Komunitné nákupné centrum VIVO! 

Bratislava otvorilo nové predajne: potraviny 

Farmfoods, predajňu obuvi LaVale, obchod 

so značkovou spodnou bielizňou Attractiv 

a nový koncept reštaurácie Papa Turkish.

Sieť Tesca na Slovensku sa rozrástla už na 

153 obchodov. Najnovšia fi liálka je v Banskej 

Bystrici na Rudohorskej ulici. Predajňa má 

2 klasické pokladne a 2 samoobslužné 

pokladne. Ponúka 3 800 produktov na ploche 

300 m². Prácu tu našlo 20 zamestnancov.

Prior Bratislava, ktorý nahradil OD My 

prevádzkovaný Tescom, už predstavuje 

prvých nájomníkov. Sú medzi nimi 

napríklad Kashmir Express, ktorý ponúka 

indické jedlá a predáva i balené indické 

potraviny, Krumpla, Costa Coffee, 

Farmfood, Pinky Club, kuracie špeciality 

ponúka prevádzka Frango a japonské 

Kinka Ramen.

Najnovšia a v poradí 145. predajňa Lidl 

sa nachádza v prešovskom OC NOVUM 

(pôvodne sa mal volať Forum), zamestnanie 

v nej nájde 25 ľudí. V Prešove má diskont už 

štyri predajne.

McDonald’s oslavuje 25 rokov pôsobenia 

na slovenskom trhu. Vstúpila naň 

13. októbra 1995, kedy otvorila svoju prvú 

reštauráciu v Banskej Bystrici. V súčasnosti 

má 34 reštaurácií v 13 mestách, viac ako 

2 600 zamestnancov.

Obchodné centrum Westfi eld Chodov 

inštalovalo celotelové dezinfekčné rámy. 

Zákazník sa postaví na značku a je vystavený 

dezinfekčnej hmle počas krátkeho intervalu. 

Následne pokračuje do centra.

Okrem Adidasu o odchode kamenných 

predajní zo Slovenska uvažujú aj značky 

ako Camaieu, Forever 21, ale aj Tous, 

Klenoty Aurum či Freywille.

Kaufl and do všetkých predajní a do 

centrálneho skladu v Ilave postupne inštaluje 

certifi kované dezinfekčné zariadenia 

priamo do vzduchotechniky. Predajne s 

nainštalovaným zariadením sú na vstupných 

dverách označené nálepkou. Aj touto 

špeciálnou dezinfekciou chce chrániť 

zákazníkov a zamestnancov pred ochorením 

COVID-19.

VÝKON SA SPOJIL 
S DLHOTRVAJÚCOU SVIEŽOSŤOU 
V NOVOM PERSIL DISCS 4V1

Inovatívne štvorkomorové kapsuly nielenže 

oblečenie dokonale vyčistia a zachovajú jeho 

pôvodnú štruktúru, zároveň ho prevoňajú 

obľúbenou vôňou aviváže Silan. A to aj napriek 

tomu, že neobsahujú žiadnu aviváž. Persil Discs 

sú uskladnené v praktickom balení s detskou 

poistkou, pričom obal je recyklovateľný a šetrný 

k prírode. Nový Persil Discs 4v1 s vôňou Silanu 

nájdete v obchodoch za odporúčanú cenu za 

balenie s 11 kapsulami je 4,49 eur.

Zdroj: Henkel.sk

PRICHÁDZAJÚ PERLY, KTORÉ 
OZDOBIA KUCHYŇU I RIAD

Henkel predstavuje novinku v portfóliu 

prostriedkov na ručné umývanie riadu – Pur 

Secret of the Mineral Pearls. Nielenže sa 

dokonalo postará o čistotu hrncov či tanierov, 

ale bude skutočnou ozdobou každej kuchyne. 

A to vďaka minerálnym perlám prírodného 

pôvodu, ktoré sa ukrývajú v každom balení 

a dodávajú mu exkluzívny vzhľad. Okrem 

elegantného vzhľadu je benefi tom príjemná 

vôňa. Vybrať si môžete z dvoch variantov: 

granátové jablko a kvet z pomarančovníka 

alebo svieža vôňa lotosového kvetu. Novinka 

je dostupná za odporúčanú MOC 2,09 eur za 

balenie 450 ml.

Zdroj: Henkel.sk

SOMAT TABLETY TERAZ 
V NOVOM PRONATURE RADE

Trvalá udržateľnosť predstavuje pre spoločnosť 

Henkel dlhodobo jednu z hlavných tém, ktorým 

sa aktívne venuje. Aktuálne prináša inováciu 

v rámci obľúbenej značky na automatické 

umývanie riadu Somat. Nový rad Somat 

ProNature ponúka spotrebiteľom účinnú čistiacu 

silu, no v prírodnom zložení a s ohľadom na 

životné prostredie. Somat All IN1 tablety z radu 

ProNature sú až z 94% prírodného zloženia. 

Navyše, účinné trojvrstvové tablety sú dostupné 

v 100% recyklovanom kartónovom obale. 

Výrobok získal prestížny certifi kát Eco Label, 

ktorý udeľuje EÚ. Novinka je dostupná v dvoch 

veľkostiach: 36 tabliet za MOC 13,99 eur 

a 60 tabliet za MOC 17,99 eur.

Zdroj: Henkel.sk



8

PLACE
Zd

ro
j: 

S
IT

A
, T

A
S

R
, S

A
M

O
, Z

O
S

R
, I

S
K

M
, F

ot
o:

 P
ix

ab
ay

.c
om

BEZPEČNOSŤ ZÁKAZNÍKOV 
JE PRE RETAIL PRVORADÁ

Na COVID-19 si musíme zvyknúť. Mnohé dočasné hygienické opatrenia budú trvalé. 

Obchodníci chcú zákazníkom naďalej ponúkať bezpečné nákupné prostredie. Chcú 

kompenzovať obmedzenia, pravidlá a reštrikcie spojené s pandémiou zvýšeným 

komfortom nakupovania a prozákaznickým prístupom.

Z DOČASNÝCH OPATRENÍ SA 
STÁVA ŠTANDARD

Obchodníci a prevádzkovatelia nákupných centier 

zareagovali na pandémiu ako prví a ich opatrenia 

boli proaktívne. Štíty z plexiskla pre pokladníkov, 

stojany na dezinfekcie, bezkontaktné platby – to 

všetko na vlastné náklady. Pritom rešpektovali 

a dodržiavali odporúčania Ústredného krízového 

štábu a Úradu verejného zdravotníctva. Žiaľ 

často sa medializované informácie nezhodovali 

s informáciami, ktoré boli neskôr zverejnené na 

stránke ÚVZ. Obchodníci ale sledovali všetky 

relevantné zdroje a reagovali tak, aby zákazníci 

o aktuálnych opatreniach vedeli. Napriek prijatým 

reštrikciám a obmedzeniam bolo zásobovanie 

obyvateľstva potravinami a drogériou vo 

všeobecnosti bezproblémové. „Stalo sa tak vďaka 

obrovskému úsiliu a nasadeniu zamestnancov 

obchodov a distribučných centier, vlastným 

opatreniam na základe skúseností z dlhoročnej 

obchodníckej praxe, ale aj vynaloženým enormným 

nákladom. Tie sa len v prípade členov SAMO do 

júna tohto roku už vyšplhali na čiastku približne 

27 miliónov eur,“ Martin Krajčovič, predseda 

Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO).

Dočasné opatrenia sa stávajú trvalými. Zostávajú 

odstupová podlahová grafi ka. Zostávajú 

stojany alebo dezinfekcie pri vchode. Zostávajú 

bezpečnostné prvky a ďalšie pribúdajú. Zvýšená 

hygiena a sanitárne dni sa stávajú súčasťou 

štandardnej koncepcie kamenného retailu a je 

zrejmé, že už sa do obdobia pred pandémiou 

nevrátania. Máme tu nový normál.

PANDÉMIA A EKONOMIKA 
RETAILU

Retail tvrdo pocítil koreláciu medzi výkonmi, 

poklesom návštevnosti a zmenou dopytu. 

Zákazníci sú opatrní. Viacerí saboja sa. Viaceré 

zmeny nákupného správania budú podľa predikcií 

obchodníkov zo SAMO trvalé. Prišlo k zníženiu 

frekvencie nákupov či klesol záujem o niektoré 

tovarové skupiny s vyššou pridanou hodnotou. 

Ľudia budú v kamenných predajniach tráviť 

oveľa menej času. Šancí upútať ich pozornosť 

sa dramaticky ubúda. Nečudo, že okaté „akcia“, 

„zľava“, „výpredaj“ a ďalšie výzvy sa v obchodoch 

budú objavovať častejšie.

Podľa údajov spoločnosti Nielsen, ktoré zverejnila 

aliancia SAMO, sa priemerný medziročný rast 

tržieb obchodníkov po vypuknutí pandémie, 

v prvých troch marcových týždňoch tohto roka, 

najmä vďaka počiatočným hromadným nákupom 

do zásoby, skokovo zvýšil o 18,9 %. Avšak už 

v priebehu nasledujúcich štyroch týždňov došlo 

k obratu, keď tržby predajcov medziročne klesli 

v priemere až o -4,3 %. Situácia sa neskôr v máji 

mierne konsolidovala, avšak júnové tržby už opäť 

vykazovali iba minimálny medziročný rast na 

úrovni 1 %.

Obchodníci združení v SAMO tvrdia, že z dôvodu 

ekonomickej neistoty budú zákazníci naďalej 

uprednostňovať nákup hlavne tovaru s nižšou 

pridanou hodnotou a ešte viac sa zvýši cenová 

citlivosť zákazníkov. Zákazníci si budú doma 

udržiavať väčšiu bezpečnostnú rezervu trvanlivých 

potravín. Obchodníci potvrdzujú, že vzrástla 

hodnota priemerného nákupu a posilnila sa 

realizácia celého nákupu u jedného predajcu (tzv. 

one-stop-shoppping).

HLAS OBCHODNÍKOV BOL 
VYSLYŠANÝ IBA ČIASTOČNE

Obchodníci ešte v lete ocenili prijatie nového 

pandemického plánu, ktorý medzi rizikové 

skupiny obyvateľstva zaradil aj pracovníkov 

v potravinárskom priemysle. V prípade 

opätovného prijatia mimoriadnych opatrení zo 

strany štátu, vzhľadom na strategický význam 

obchodu pri zásobovaní obyvateľstva, však 

budú požadovať prizývanie svojho zástupcu 

na krízový štáb. „Umožnilo by to nielen 

okamžitú spätnú väzbu priamo pri prijímaní 

epidemiologických opatrení, ale zabezpečila 

by sa tým aj vyššia pružnosť pri prenose 

informácií, nielen smerom k obchodníkom, 

ale aj ich dodávateľom a dopravcom tovaru,“ 

informoval M. Krajčovič. Žiaľ, pracovníci 

obchodu neboli zaradení do okruhu tých, 

ktorým bola udelená odmena zo sumy 
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vyčlenenej vládou. Po vypuknutí druhej vlny 

pandémie a vyhlásení núdzového stavu sa 

obchodníci dozvedali informácie opäť len 

z médií a webu ÚVZ. Pritom na opatrenia je 

potrebné sa pripraviť. Napríklad s obchodníkmi 

nikto nekonzultoval opätovné zavedenie hodín 

vyhradených pre seniorov. Tie sa síce zúžili 

„iba na“ potraviny a drogérie, nie na celý retail, 

ale v čase uzávierky čísla je stále pre ľudí 

starších ako 65 rokov vyhradený luxusný čas 

od deviatej do jedenástej predpoludním. Pritom 

môžu slobodne nakupovať aj mimo týchto 

hodín. Z behaviorálnych štatistík a časových 

máp pritom vyplýva, že hlavný nákupný čas 

seniorov je okolo 8.00. Až na disciplinované 

výnimky seniori nevyužívajú obchody vo 

vyhradenom čase, čím obmedzujú nakupovanie 

napríklad ľudí na rodičovskej dovolenke, ľudí 

pracujúcich z tzv. home offi ce a podobne. Títo 

zákazníci sa potom koncentrujú v obchodoch 

po 11.00. Uniká tak cieľ rovnomerne rozložiť 

návštevnosť v čase. Nutné je dodať, že zároveň 

platí nariadenie, že na jedného nakupujúceho 

musí obchod vyhradiť 15 m², teda v prevádzke 

nemôže byť neobmedzený počet ľudí.

Zväz obchodu SR (ZO SR) upozorňuje, že 

opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu, 

ktoré prijíma Úrad verejného zdravotníctva 

SR a ďalšie zodpovedné autority, musia byť 

koncepčné, logické a so znalosťou každodennej 

praxe v obchodných prevádzkach. Predstavitelia 

Zväzu sa zodpovedne podieľali na práci týchto 

poradných orgánov a snažili sa upozorniť na 

možné problémy, avšak ich rady sa nestreli vždy 

s porozumením a úspechom. „Sme presvedčení, 

že opatrenia môžu byť navrhované tak, aby 

bola zachovaná aj ochrana zákazníkov a našich 

pracovníkov a aby bolo zároveň čo najmenej 

narušené podnikateľské prostredie a teda aj 

ekonomika Slovenska,“ upozorňuje prezident ZO 

SR Martin Katriak.

OBCHOD A ZÁKAZNÍK: ĽUDIA 
PRE ĽUDÍ

Popri svedomitej implementácii nariadení 

hlavného hygienika SR, obchodníci prijali aj celý 

rad vlastných opatrení, a to nielen na ochranu 

zákazníkov, ale aj zamestnancov. Aj vďaka 

tomu sa podarilo predísť kolapsu v zásobovaní 

obyvateľstva na Slovensku. „Nezabúdajme, 

že zamestnanci obchodov patrili medzi tých, 

ktorí pracovali v prvej línii a v mene SAMO sa 

im chcem všetkým bez rozdielu poďakovať 

za ich obetavú a dôležitú prácu,“ povedal M. 

Krajčovič. Ďalej uviedol, že zamestnancom 

obchodníkov združených v SAMO bol za prácu 

v čase pandémie vyplatený aj fi nančný bonus. 

Okrem toho, obchodníci SAMO poskytli počas 

jarnej pandémie pracovné príležitosti spolu až 

1 600 ľuďom, ktorí prišli o prácu u pôvodného 

zamestnávateľa. Zároveň poskytli prácu ďalším 

stovkám externých brigádnikov a agentúrnym 

pracovníkom. Vďaka uvedeným náborom 

sa podarilo obchodníkom nahradiť svojich 

zraniteľných zamestnancov, najmä vekovo 

starších, tehotné zamestnankyne a rodičov 

maloletých detí, ktorí zostali doma.

Epidemiologickú situáciu a vývoj koronakrízy 

s veľkou pozornosťou a citlivosťou vníma aj ZO 

SR, nakoľko práve pracovníci v odvetví obchodu 

prichádzajú do priameho styku s desiatkami 

až stovkami zákazníkov denne a znášajú riziko 

spojené s ohrozením ich vlastného zdravia 

a nepriamo aj zdravia ich rodín. „Prijali sme 

s uspokojením vyhlásenie predsedu vlády Igora 

Matoviča o vyčlenení niekoľkých desiatok miliónov 

eur pre pracovníkov, ktorí pracovali v tzv. prvej 

línii," uviedol M. Katriak a dodal: „Je nám však 

veľmi ľúto, že sa zabudlo na ľudí, ktorí počas 

nesmierne náročného prvého obdobia koronakrízy 

obdobia pracovali napriek riziku v predajniach: 

predavačky a predavačov, pokladníkov a všetkých 

ďalších pracovníkov cez ktorých ruky prechádza 

tovar predtým, ako ho pri pokladni podáme 

nášmu zákazníkovi. Oni všetci tiež stáli v prvej línii 

boja proti epidémii, padala na nich únava, stres 

a strach zo zvýšeného rizika prenosu nákazy.“

Zväz obchodu SR a jeho členovia preto ešte 

raz ďakujú všetkým svojim pracovníkom, ktorí 

počas náročných dní a týždňov v čase vrcholenia 

koronakrízy pracovali napriek zvýšenému riziku 

v predajniach, skladoch, logistických centrách 

a ďalších pracoviskách zabezpečujúcich chod 

predajní.

VIANOČNÚ PONUKU ZATIENIA 
HYGIENICKÉ OPATRENIA

Členovia SAMO pokračujú aj v udržiavaní 

vlastných preventívnych hygienických 

a organizačných opatrení. Aj naďalej plánujú 

ponechať ochranné plexisklá na pokladniach 

a vyznačené odstupové znaky medzi zákazníkmi. 

Vykonávajú tiež zvýšenú dezinfekciu predajní 

a distribučných skladov, obmedzujú kontakt 

medzi rôznymi pracovnými zmenami, zvyšujú 

množstvo bezkontaktných technológií a posilňujú 

kapacity, resp. rozširujú dostupnosť online 

nákupov pre viac domácností.

Blížia sa Vianoce. Pre obchodníkov je to obdobie, 

kedy tvoria rezervy. V niektorých segmentoch 

Vianoce tvoria 30 % alebo dokonca 50 % 

celoročného objemu tržieb. Nekoncepčné 

sprísnenie podmienok a obmedzenie možností 

nakupovať môže byť pre nich likvidačné. Väčšina 

obchodníkov však verí v silné Vianoce, i keď 

množstvo fi nancií smerovalo do statkov dlhodobej 

spotreby už pri prvej vlne pandémie. Spotrebitelia 

nakupovali napr. bielu techniku, bicykle, športové 

náčinie, ale aj elektroniku pre prácu a výučbu 

z domu. Veľkí partneri retailu budú manévrovať 

v regáloch s priestorom v rámci množiny svojich 

značiek, menší, užšie zameraní dodávatelia 

budú mať problémy. Nakupujúcich oslovia ale 

aj iné atribúty, ako „zdravie“, „imunita“, „životné 

prostredie“ a „lokálny pôvod“. Veľký tlak je 

vyvíjaný na dodávateľov obalových materiálov, 

ktoré budú musieť nielen vizuálne lákať, ale byť 

zároveň prísľubom nižšej záťaže pre životné 

prostredie.

Budú to Vianoce v novej realite, v ktorej bude 

ponuka tovaru v tieni opatrení pre maximálnu 

ochranu zdravia zamestnancov a zákazníkov.

REAKCIA ISKM 

NA OPATRENIA VLÁDY
Nemôžeme sa pozerať na to, ako 

podnikatelia zatvárajú svoje dlhoročné 

prevádzky preto, lebo pomoc štátu 

v týchto ťažkých časoch prichádza neskoro 

a byrokratické prekážky na jej čerpanie 

obmedzujú veľké množstvo podnikateľov 

od čerpania takejto podpory. Žiadame 

o jednoduchú dotačnú schému, ktorá bude 

do veľkej miery kompenzovať náklady 

maloobchodníkov a podnikateľov v službách 

a gastre, ideálne formou priamej fi nančnej 

podpory zohľadňujúcej fi xné náklady.

Príkladom môžu byť štáty ako Rakúsko alebo 

Nemecko, ktoré podnikateľom posielajú 

priame fi nančné prostriedky na základe 

jednoduchej žiadosti. Štát má totiž dosť 

možností a kontrolných mechanizmov, ktoré 

môže uplatniť aj dodatočne. Ozajstnou 

podporou by bolo zatvoreným prevádzkam 

preplácať 100% miezd ich zamestnancov, 

ako to robí napríklad ČR. A maloobchodu by 

pomohlo buď preplatenie ceny práce, alebo 

zníženie odvodového zaťaženia, ktoré má SR 

jedno z najvyšších v rámci celej EÚ.

Každé minuté euro do podpory lokálnych 

podnikateľov by sme mali v súčasnej situácii 

vnímať ako investíciu do budúcna, nie 

zadlžovanie sa. Domáci podnikatelia totiž 

zamestnávajú množstvo ľudí, ktorí budú inak 

odkázaní na úrady práce, čo je ďaleko väčšia 

záťaž na štátny rozpočet.

ISKM - Iniciatíva slovenských maloobchodníkov
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Ondřej Mokrý
Head of Depots Tchibo CZ/SK

Aké predajné formáty prevádzkuje 

Tchibo na slovenskom trhu?

Všetky naše obchody Tchibo na Slovensku sú 

navrhnuté podľa jednotnej koncepcie 3v1, teda 

spájajú kávové občerstvenie, predaj zrnkovej 

i mletej praženej kávy a každý týždeň prinášajú 

novú tematickú kolekciu spotrebného tovaru. 

Úplne iným konceptom je Tchibo Outlet, ktorý 

ponúka tovar zo starších kolekcií vo výrazne 

akciových cenách – v niektorých prípadoch 

so zľavou až 70 %. Táto predajňa je na 

Obchodnej ulici v Bratislave. Tretí formát, ktorý 

používame, je tzv. pop-up store, teda dočasné 

predajné miesto, ktoré je v prevádzke 2-3 

mesiace a má priblížiť značku pre zákazníkov, 

ktorí nemajú v spádovej oblasti obchod 

Tchibo. Samozrejme musím uviesť aj online 

koncept, náš úspešný e-shop tchibo.sk, ktorý 

zákazníkom umožňuje nakupovať z pohodlia 

domova.

Aké impulzy prechádzali spusteniu 

konceptu „shop in shop“?

Po dobrých skúsenostiach z Nemecka, 

Rakúska, Švajčiarska a Čiech sme se rozhodli 

rozšířit koncept i na Slovensko. Tchibo sa po 

úspechu vlastných fi liálok rozhodlo inštalovať 

predajné kútiky v supermarketoch v Nemecku 

už v roku 1985. Od roku 1989 k nim pribudla 

i ponuka spotrebného tovaru. Tzv. depoty 

alebo „shop in shop“ u vybraných partnerov 

boli spojené s typickou predajnou atmosférou 

a s osobným kávovým poradenstvom. 

Pozornosť zákazníkov priťahovala napríklad 

integrovaná pražička kávy pre najvyššiu 

čerstvosť kávových špecialít. Pražičky však 

boli v roku 1989 z depotov odstránené, aby 

vznikla väčšia plocha pre spotrebný tovar.

Cieľom expanzie shop in shop je vytvorenie 

vlastného priestoru v obchodoch s vysokou 

návštevnosťou. Chceme touto formou byť bližšie 

k zákazníkom a spestriť ponuku nepotravinového 

tovaru. Ďalším impulzom je reakcia na trend 

„one stop shopping“, teda trend nakupovania 

všetkého pod jednou strechou, na jednom 

mieste. Kvalitu od Tchibo si tak môžu zákazníci 

odniesť domov v rámci bežného nákupu do 

domácnosti v jednej predajni.

Kde už majú Vaši zákazníci možnosť 

nakúpiť v Tchibo kútikoch?

Vychádzame v ústrety zákazníkom 

predovšetkým v mestách, kde nemáme vlastný 

značkový obchod a zvyšujeme tým počet 

miest, kde má spotrebiteľ možnosť sa s naším 

tovarom stretnúť. Na mieru pripravené Tchibo 

kútiky už sú vo vybraných obchodoch COOP 

Jednota – v Nitre, Galante, Prievidzi, Čadci, 

Nových Zámkoch a čoskoro aj v predajniach 

reťazca Labaš v Košiciach. Ďalšie reťazce 

budú postupom času pribúdať.

Môžete bližšie predstaviť súčasný 

koncept „shop in shop“?

„Obchod v obchode“ je prepracovaný 

systém s plochou 4 až 15 regálových metrov, 

šitý na mieru a začlenený do regálového 

systému danej predajne. Prispôsobivosť 

a funkčnosť tohto riešenia umožňuje efektívny 

merchandising s pravidelnou obmenou ponuky 

a cielenú komunikáciu so zákazníkom.

V našich „shop in shopoch“ budeme ponúkať 

kávu a spotrebný tovar z posledných piatich 

kolekcií a to za rovnaké ceny ako v našich 

kamenných predajniach či e-shope. Kupujúci 

tu nájdu výrobky do kuchyne, praktických 

pomocníkov do domácnosti, športové 

a módne oblečenie, ale aj elektroniku či hračky. 

Okrem exkluzívnej možnosti kúpiť si náš tovar 

mimo našich vlastných predajných kanálov - 

v mieste, kam ľudia bežne chodia, je ďalšou 

veľkou výhodou možnosť tovar si priamo 

pozrieť, ohmatať a spraviť si ním malú radosť 

počas bežných nákupov.

Tchibo je známe aj vďaka svojmu prístupu 

k trvalej udržateľnosti. Ako sa to premietne 

do ponuky Tchibo kútikov?

Tchibo sa dlhodobo angažuje v mnohých 

projektoch zameraných na trvalo udržateľnú 

produkciu kávy, bavlny či dreva a zaistenie 

zodpovedajúcich pracovných a životných 

podmienok malopestovateľov a pracovníkov 

v továrňach. Sme napríklad tretí najväčší 

TCHIBO KÚTIK: „SHOP IN SHOP“ 
PRIAMO V SUPERMARKETOCH

Do slovenskej predajnej siete Tchibo pribudol od konca septembra 2020 nový spôsob 

predaja, ktorým sa kvalitná káva a spotrebný tovar tejto značky stávajú pre zákazníkov 

ešte dostupnejšími. Na otázky ohľadom nového formátu „shop in shop“ nám 

odpovedal Ondřej Mokrý, Head of Depots Tchibo CZ/SK.
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predajca výrobkov z biobavlny na svete, 

patríme medzi najväčších predajcov 

fairtradovej kávy na Slovensku, drevo 

využívame zo zodpovedného lesného 

hospodárstva, recyklované PET fľaše a kávovú 

usadeninu spracúvame na pohodlné oblečenie. 

Samozrejme ponúkame aj certifi kovanú kávu 

na rôzne formy prípravy kávy a v rôznych 

chuťových profi loch. Výrobky Tchibo sa okrem 

overenej kvality a dobrej ceny vyznačujú aj 

udržateľnosťou, teda ohľaduplnosťou voči 

prírode a ľuďom v rámci výrobného procesu.

Predaj novej kolekcie Tchibo sa v Tchibo 

kútikoch začne vždy od utorka a sortiment 

sa bude každý týždeň meniť. Spotrebitelia 

tu nájdu rovanký tovar ako v kamenných 

obchodoch alebo v e-shope Tchibo, 

len v menšom rozsahu. V závislosti na 

vypredanosti sa ponuka jedného predajného 

kútiku pohybuje okolo stovky rôznych 

výrobkov s tým, že každý týždeň pravidelne 

pribúda 25 - 30 výrobkov z novej kolekcie.

Kto sa bude starať o merchandising 

Tchibo kútikov?

O obmenu tovaru na týždennej báze aj 

o priebežnú údržbu predajného miesta sa nám 

stará náš partner, merchandisingová agentúra 

Sales House.

Pristavme sa ešte pri komunikácii. 

Ako budete tlmočiť zákazníkom 

uvedenie formátu „shop in shop“?

Marketingová podpora pre tento predajný 

kanál bude prebiehať predovšetkým na 

miestach, kde budú nové „shop in shopy“ 

vznikať. Vo vybraných predajniach budeme 

rozdávať letáky prostredníctvom hostesiek. 

Ako upútavky budú použité tiež billboardy 

a Citylight (CLV) na zastávkach hromadnej 

dopravy. Komunikácia bude prebiehať aj 

na Facebooku, formou SMS, na webových 

stránkach reťazcových predajní a formou PR.

Okrem spoločenskej zodpovednosti 

sa Tchibo v retailovej branži spája 

s inováciami. V ktorej prevádzke by ich 

mohli zákazníci a záujemci vidieť?

Držíme krok s modernými trendmi. V Prahe 

v Metropole Zličín od roku 2016 prevádzkujeme 

concept store. Tam testujeme všetky naše 

nápady a digitálne novinky. Osvedčili sa nám 

napríklad tablety, ktoré sú teraz dostupné 

v každom obchode aj v SR, takže zákazníci si 

môžu objednať priamo v prevádzke z e-shopu 

svoju veľkosť alebo farbu, ktorá momentálne 

nie je k dispozícii v obchode. Môžu si tovar 

poslať domov alebo do vybraného obchodu. 

Ponúkame to v rámci našich cross-channel 

služieb, naprieč predajnými kanálmi. Zákazník 

napríklad môže vrátiť tovar zakúpený v e-shope 

v obchode a podobne. V Metropole Zličín 

sme otestovali i digitálne cenovky, ktoré sú 

v súčasnosti už štandardnou súčasťou všetkých 

prevádzok konceptu 3v1 aj na Slovensku.

O SPOLOČNOSTI 

TCHIBO SLOVENSKO
V Slovenskej republike pôsobí 

prostredníctvom TCHIBO 

SLOVENSKO spol. s r.o. od 

roku 1991 v segmente praženej 

a instantnej kávy pod známymi 

značkami Tchibo, Eduscho a Davidoff 

Café. Od roku 2008 rozvíja TCHIBO 

SLOVENSKO na slovenskom trhu 

obchodnú činnosť zameranú na 

predaj spotrebného tovaru Tchibo. 

Každý týždeň je uvedená do predaja 

nová kolekcia asi 30 výrobkov na 

určitú tému vo výbornom pomere 

ceny a kvality. Témy sa v priebehu 

roka striedajú a postupne zahŕňajú 

všetky oblasti: od kuchyne cez módu, 

šport, elektroniku, hračky, šperky až 

po záhradu. Kolekcie sú limitované 

a predávajú sa vždy výlučne do 

vypredania zásob alebo obmedzenú 

dobu. Popri týchto týždenne nových 

limitovaných kolekciách ponúka 

Tchibo aj dizajnovú kolekciu 

výrobkov na pôžitok z kávy, ktorá 

je súčasťou stálej ponuky siete 

obchodov Tchibo. Tchibo nezabúda 

ani na milovníkov domácej kvalitnej 

kávy - s domácim kávovarom 

Cafissimo alebo plnoautomatickým 

kávovarom na zrnkovú kávu Esperto 

Caffé či Esperto Latte si svoju 

obľúbenú šálku kávy môžete dopriať 

v pohodlí domova rýchlo, ľahko 

a profesionálne.
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NADÁCIA TESCO POMÁHA UŽ 10 
ROKOV

Nadácia Tesco prináša jedinečnú príležitosť pre 

neziskové organizácie, obce, školy, škôlky alebo 

príspevkové organizácie, ktoré aktívne pristupujú 

k znižovaniu množstva potravinového odpadu. Tie 

najlepšie nápady na boj proti plytvaniu potravinami 

podporí novým grantovým programom Záchranári 

jedla.

Tesco je dlhodobo lídrom v boji proti 

potravinovému odpadu na Slovensku. Vo svojich 

prevádzkach znížilo množstvo potravinového 

odpadu len za tri roky o 71 %. Všetkých 153 

obchodov Tesca zároveň daruje nepredané 

potraviny ľuďom v núdzi. Vlani Tesco darovalo 1 

943 ton potravín Potravinovej banke Slovenska 

a miestnym dobročinným organizáciám. Keďže 

potravinový odpad je zásadnou celospoločenskou 

výzvou, reťazec chce svojimi aktivitami inšpirovať 

aj ďalších.

„Nadácia Tesco pomáha slovenským komunitám 

už 10 rokov a jej úspešné pôsobenie teraz 

pokračuje ďalším dôležitým míľnikom. Nový 

grant Záchranári jedla prináša unikátnu šancu 

pre najlepšie projekty zamerané na boj proti 

plytvaniu potravinami. Prihlásené projekty môžu 

priniesť napríklad vzdelávacie aktivity či praktické 

príklady toho, ako sa dá zachrániť jedlo ešte 

pred tým, než sa z neho stane odpad. Každý 

z víťaznej trojice projektov získa podporu v sume 

10-tisíc eur na realizáciu. O najlepších projektoch 

rozhodne odborná komisia a víťazné projekty 

budú vyhlásené na konci novembra,“ prezradila 

správkyňa Nadácie Tesco Veronika Bush.

„S radosťou som akceptovala ponuku byť 

súčasťou odbornej komisie pri výbere najlepších 

projektov oceňovaných v rámci grantu 

Záchranári jedla. Potravinový odpad patrí medzi 

základné ukazovatele pozitívnej zmeny smerom 

k udržateľnému hospodárstvu a cirkulárnej 

ekonomike. Prevencia vzniku potravinového 

odpadu ovplyvňuje celý dodávateľský reťazec 

vrátane koncového spotrebiteľa a rovnako 

má významný dopad na celý ekosystém i cieľ 

dosiahnuť uhlíkovú neutralitu,“ uviedla Petra 

Csefalvayová z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky 

(INCIEN).

,Až tretina potravín na svete končí ako odpad. 

Je to číslo, ktoré mrazí a ktoré zásadne prispieva 

k emisiám skleníkových plynov. Pritom stačí 

tak málo, neplytvať a ak už nejaké potravinové 

prebytky vzniknú, naložiť s nimi tak, aby sa 

z nich nestal odpad. Ďakujem za pozvanie do 

hodnotiacej komisie a za to, že môžeme podporiť 

Záchranárov jedla, ktorí už dnes podnikli akčné 

kroky v predchádzaní vzniku potravinového 

odpadu,“ doplnila Denisa Rášová, koordinátorka 

platformy Obehové Slovensko.

Prihlášky do grantového programu Záchranári 

jedla je možné podávať do 6. novembra 2020, 

bližšie informácie sú zverejnené na webovej 

stránke corporate.tesco.sk.

Nadácia Tesco už okrúhlych 10 rokov pomáha 

zlepšovať život v komunitách naprieč Slovenskom. 

K jej spoločensky prospešným aktivitám patrí 

aj boj proti plytvaniu potravinami. V uplynulých 

rokoch doň investovala už viac ako 300-tisíc eur. 

Vďaka Nadácii Tesco sa podarilo ešte viac zlepšiť 

distribúciu nepredaných potravín ľudom v núdzi 

či napríklad zrealizovať mnoho obľúbených 

vzdelávacích aktivít. To všetko v spolupráci 

s dlhoročnými partnermi z neziskového sektora 

ako Živica, Free-Food, Ekotopfi lm, Depaul či 

Potravinová banka Slovenska.

Tesco na Slovensku ide pozitívnym príkladom. V čase pandémie ešte viac posilnilo 

pomoc adresovanú tým najzraniteľnejším a ľuďom v núdzi. Reťazec za žiadnych 

okolností nezabúda ani na slovenských seniorov, ktorým v súčasnej mimoriadnej 

situácii prináša bezpečnejší nákup. A nielen to, Tesco si zvolilo aj v oblasti trvalej 

udržateľnosti unikátny prístup, ktorý je istotne inšpiráciou aj pre mnohé ďalšie fi rmy. 

Neustále sa tak potvrdzuje: Tesco podniká zodpovedne a pomáha chrániť vzácne 

zdroje našej plány. Pozreli sme sa bližšie na aktuálne novinky v Tescu.
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ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ
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Hoci je Tesco spoločnosťou s medzinárodnou 

pôsobnosťou, vždy sa snaží pomáhať tam, kde 

je to najviac potrebné, a zároveň byť dobrým 

susedom pre miestne komunity. Reťazec je nielen 

lídrom v boji proti plytvaniu potravinami, ale zároveň 

dlhodobo prináša pozitívnu zmenu, a to vďaka 

iniciatívam v oblasti spoločenskej zodpovednosti. 

Príkladom je grantový program Vy rozhodujete, my 

pomáhame, vďaka ktorému sa doposiaľ podarilo 

podporiť takmer miliónom eur realizáciu 1 155 

úžasných komunitných projektov. V jeho súčasnej 

edícii Tesco opäť podporí viac ako 230 projektov.

Aktivity Tesca v oblasti spoločenskej 

zodpovednosti a pokrok, ktorý sa darí dosiahnuť, 

sumarizuje správa Plán malých pomocí. Reťazec 

ju vydal tento rok už po druhý raz.

TESCO PODÁVA POMOCNÚ RUKU 
SENIOROM

Spoločenská zodpovednosť Tesco sa dotýka 

viacerých oblastí a aktivity nezabrzdila ani 

globálna pandémia. Tescu záleží na tom, aby 

prinášalo nakupujúcim bezpečný nákup potravín 

a potrebných výrobkov za každých okolností. 

Najviac ohrození zákazníci potrebujú najmä 

v súčasnom náročnom období starostlivosť 

navyše. Reťazec preto podáva pomocnú ruku 

slovenským seniorom a ide príkladom, ako 

pristupovať k starším ľuďom s rešpektom 

a toleranciou. Seniori sú súčasťou každej 

z komunít, v ktorej Tesco pôsobí a stará sa o to, 

aby život v nej bol čo najlepší. Za svoj zodpovedný 

prístup k starším ľudom Tesco najnovšie získalo 

nezávislé ocenenie Senior Friendly.

„V Tescu si uvedomujeme, že úctivý prístup 

k seniorom, spojený s toleranciou a empatiou, 

je v súčasnej mimoriadnej situácii potrebný 

ešte viac ako doposiaľ. Seniori odovzdávajú 

nadchádzajúcej generácii svoje poznatky a tie 

najlepšie skúsenosti zo života. Vážime si všetkých 

nakupujúcich seniorov a vždy vyvíjame maximálne 

úsilie, aby sme ich obslúžili najlepšie, ako je to 

len možné, a to s patričným rešpektom, úctou 

a vždy s ohľadom na ich konkrétne potreby. 

Seniori sú nielen zákazníkmi Tesca, ale zároveň 

u nás pracuje 1 200 kolegov nad 55 rokov, z toho 

mnohí sú už v seniorskom veku. Veľmi sa tešíme 

z ocenenia Senior Friendly, ktoré je potvrdením 

nášho úsilia starať sa o seniorov pri ich 

každodennom nákupe a vytvárať skvelé miesto 

na prácu pre starších kolegov,“ hovorí Veronika 

Bush, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku.

„Aj seniorský vek je krásnym obdobím života. Mali 

by sme ho prežiť čo najviac aktívne, v spokojnosti 

a v neposlednom rade sa venovať odovzdávaniu 

skúseností mladšej generácii. V súčasnom 

náročnom období sa ešte viac zvýraznila potreba 

solidarity, úcty a rešpektu od mladšej generácie 

práve voči seniorom, ktorí teraz patria k najviac 

ohrozeným. Ocenenie Senior Friendly udeľujeme 

fi rmám a organizáciám, ktoré idú príkladom. 

Veľmi si vážime každú, hoci aj malú aktivitu, ktorá 

seniorom skvalitní ich život. A verte, že rovnako 

si takéto dôležité iniciatívy všímajú aj samotní 

seniori. Tešíme sa, že ocenenie tento rok dostala 

aj spoločnosť Tesco, a držíme jej palce, aby 

naďalej pokračovala v prospešných aktivitách pre 

našich starších obyvateľov, aby sa naďalej cítili 

potrební a rešpektovaní,“ dopĺňa Miloš Nemeček, 

zástupca iniciatívy Senior Friendly a člen 

Výkonného výboru Európskej únie seniorov.

Tesco prináša už viac ako 24 rokov potraviny do 

slovenských domácností. Obchody reťazca sa 

stali obľúbeným miestom nákupu pre mnohých 

slovenských seniorov. V období po vypuknutí 

koronakrízy sa Tesco zodpovedne stará 

o bezpečnosť zákazníkov i kolegov a dohliada na 

prísne hygienické rutiny a dodržiavanie všetkých 

preventívnych opatrení. Platí to aj v prípade 

vyhradeného nákupného času pre seniorov – 

v pracovných dňoch od 9. do 11. hodiny.

Tesco získalo ocenenie Senior Friendly 2020 aj 

s jeho ofi ciálnou plaketou za mimoriadne aktivity 

pre seniorov. Ocenenie bolo podľa organizátorov 

udelené najmä za aktívnu podporu seniorov, ktorí 

sa v čase pandémie ocitli v núdzi.

„V súčasnej mimoriadnej situácii robíme všetko 

pre to, aby sme zabezpečili dostatok potravín pre 

všetkých a aby sme ochránili zdravie zákazníkov 

a našich kolegov. Za každých okolností však 

myslíme aj na tých najzraniteľnejších. Tesco 

po vypuknutí koronakrízy darovalo potraviny 

a ďalšie nevyhnutné výrobky v hodnote 172-tisíc 

eur ľuďom, ktorí ich najviac potrebovali, vrátane 

mnohých seniorov. Tešíme sa, že sme takýmto 

spôsobom dokázali podať pomocnú ruku 

mnohým rodinám a jednotlivcom v ťažkej životnej 

situácii,“ zdôrazňuje Veronika Bush z Tesca. 

TESCO SA STARÁ O SLOVENSKÝCH 
SENIOROV A CHRÁNI ICH ZDRAVIE 
KAŽDÝ DEŇ:

• Všetkých 153 obchodov Tesca na 

Slovensku daruje nepredané potraviny 

ľuďom v núdzi. Každý deň tak podporujú 

aj mnohých seniorov, ktorí sa ocitli v 

neľahkej životnej situácii.

• Tesco chce prinášať tie najlepšie služby 

pre slovenských seniorov – mnohí 

rodinní príslušníci seniorov objednávajú 

pre svojich najbližších komfortné 

doručenie potravín domov vďaka službe 

Tesco Online nákupy. Služba je čoraz 

obľúbenejšia aj u samotných seniorov. 

V súčasnosti je dostupná pre 2 milióny 

ľudí na Slovensku. Pre ľudí, ktorí sa 

nenachádzajú v dostupnosti Tesco 

Online nákupov, je dostupná služba 

Tesco Zásielka. Ide o vopred pripravené 

balenie 24 trvanlivých potravín a ďalších 

potrebných výrobkov.

• K ochrane zdravia (nielen seniorov) 

prispieva aj dostupnosť 67 automatických 

externých defi brilátorov, ktoré sú k 

dispozícii v hypermarketoch Tesco na 

Slovensku.

• V rámci uplynulých ročníkov grantového 

programu Vy rozhodujete, my pomáhame 

získali podporu od Tesca aj domovy 

sociálnych služieb. Vďaka obľúbenému 

grantu sa doposiaľ podarilo podporiť 

takmer miliónom eur realizáciu 1 155 

úžasných komunitných projektov na 

Slovensku. Príkladom iniciatívy pre 

seniorov je vybudovanie Senior Fitnes 

Parku. O grant požiadala nezisková 

organizácia Centrum sociálnych služieb 

– Margaréta v obci Bajč v Nitrianskom 

kraji. Udelený jej bol najvyšší možný grant 

1 300 eur.

• Každý z kolegov Tesca má nárok využiť 

jeden pracovný deň ročne na ľubovoľnú 

dobrovoľnícku činnosť – kolegovia z 

Tesca sa takouto formou zúčastňujú aj na 

dobrovoľníckych aktivitách v domovoch 

dôchodcov a domovoch sociálnych 

služieb.
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USA do konca tohto roka. Ďalších 800 obchodov 

adaptuje do konca roka 2021. Zásadnou zmenou 

prešiel category management. Napríklad kategórie 

ako hračky, elektronika a výrobky pre deti boli 

konsolidované do svojich vlastných vyhradených 

sekcií. Kompletným remodelingom prešla aj in-

store navigácia. Ikony, piktogramy a alfanumerické 

označenie uličiek a sekcií sa zhodujú s kategóriami 

a ikonami, ktoré zákazníci nájdu v aplikácii 

Walmart. Tá slúži zároveň ako navigácia ku 

konkrétnej položke v obchode. Cieľom je stierať 

rozdiely medzi digitálnym a fyzickým obchodom, 

teda vytvárať koncept „phygital“ (angl. physical 

space + digital technologies). Walmart priznáva, 

že sa inšpiroval na medzinárodných letiskách. 

Tam sa pasažieri z rôznych kútov sveta potrebujú 

veľmi rýchlo zorientovať, pričom angličtina nemusí 

byť ich rodný jazyk.

BILLA

Sieť BILLA otvorila koncom septembra svoju 

prvú prevádzku miniBILLA na Horehorní, v obci 

Valaská, ktorá ma zhruba 3500 obyvateľov. 

Predajný koncept zákazníkom prinesie rýchly 

nákup za dostupné ceny. MiniBILLA ponúka 

základný tovar dennej spotreby, pričom sa 

sústreďuje na kvalitné čerstvé výrobky aj 

slovenských dodávateľov. Novým konceptom 

predajne sa chce spoločnosť priblížiť 

spotrebiteľom v menších mestách a obciach. 

„Čerstvosť a výber potravín by nemali byť 

výsadou len veľkých miest, ale samozrejmosťou,“ 

približuje zámery spoločnosti BILLA generálny 

riaditeľ Dariusz Tomasz Bator.

ŽABKA

V polyfunkčnom komplexe Perla Ružinova 

v Bratislave pribudli nové potraviny Žabka. 

Žabka pôsobí ako súčasť skupiny Tesco aj 

HLAVNE BEZKONTAKTNE, 
RÝCHLO…

V obchodoch sa začínajú presadzovať 

technológie, ktoré znižujú fyzický kontakt. 

Napríklad raketovo rastie podiel elektronických 

bezkontaktných platieb. Štandardom sa 

stávajú samootvárateľné dvere na fotobunku 

a senzorové osvetlenie aj tam, kde boli doteraz 

nadštandard. Bežné sú už štíty z plexiskla, 

chrániace personál a zákazníkov v pokladničnej 

zóne. Pribúdajú skenery a aplikácie pre self-

scanning, samoobslužné pokladnice a nielen 

to. Mení sa dispozícia predajní. Menej regálovej 

plochy rovná sa menej produktov a širšie 

uličky. Pre retailerov je menšia plocha o väčšej 

zodpovednosti. Každé vystavenie musí byť 

totiž ekonomicky obhájiteľné. Pre elimináciu 

ležiakov alebo vypredaných položiek (out-of-

stock) budú nasadené inteligentné systémy 

a automatizácia. Menia sa i cenovky – trendom je 

dynamická centovorba a elektronické cenovky, 

ktoré umožňujú rýchlo prispôsobovať cenu 

dopytu a ďalším faktorom. Obchodníci sa budú 

učiť vytvárať väzby medzi rôznymi produktmi 

a ich cenovou elasticitou. Už dnes dynamickú 

cenotvorbu v ČR a SR využívajú METRO, 

Kaufl and alebo Tchibo. Rýchloobrátkový 

sortiment dosiahne novú dimenziu 

rýchloobrátkovosti. Uspejú také formáty 

obchodov, v ktorých bude jasná, prehľadná 

a zrozumiteľná navigácia. Vizuálne podnety 

vo fyzickom svete doplní čuchový, hmatový 

a sluchový zážitok z nakupovania. Zákazník bude 

zároveň chcieť nakúpiť všetko na jednom mieste 

(one-stop-shopping).

…LOKÁLNE A POHODLNE

Práve lokálny retail v pohodlnej pešej dostupnosti 

bude hrať prím. Ukázal to napríklad prieskum 

nezávislej spoločnosti OnePoll v septembri 2020 

na vzorke 13 000 dospelých respondentov v 16 

európskych krajinách. Prieskum realizovaný 

pre zadávateľa Mastercard hovorí, že ľudia 

naprieč Európou teraz oveľa viac utrácajú vo 

svojom okolí predovšetkým preto, aby svojim 

miestnym predajcom pomohli postaviť sa späť 

na nohy (49 %). Medzi ďalšie významné dôvody 

patria novo vytvorené vzťahy s predajcami 

a nezávislými obchodmi (28 %) a dôvera 

v odporúčaniach druhých (26 %). Dve tretiny 

európskych zákazníkov uvádzajú, že si od 

vypuknutia pandémie ochorenia COVID-19 

obľúbili nakupovanie vo svojom najbližšom okolí. 

Ako tri hlavné dôvody respondenti zmieňovali 

pohodlie (50 %), zástupy ľudí v supermarketoch 

(40 %) a nariadené obmedzenia dlhších ciest (31 

%). Lokálni predajcovia sa tak tešia historicky 

najvyššej dôvere zákazníkov. Prieskum OnePoll 

ďalej ukázal, že pre miestne komunity zohrávajú 

zásadnú úlohu najmä lokálne poštovné úrady, 

pohostinstvá a reštaurácie, školy, parky 

a večierky. Večierky, teda malé convenience 

stores s dlhou otváracou dobou a úzkym 

sortimentom.

Pozrime sa na niekoľko 

príkladov, ako kamenný retail 

zareagoval na spomínané 

trendy spôsobené (nielen) 

pandémiou.

WALMART

Walmart predstavil nový formát 

obchodov, ktorý rozšíri do 

vyše 200 predajní naprieč 

OBCHODY BUDÚCNOSTI? KOMPAKTNÉ, 
PHYGITAL A BLÍZKO K ZÁKAZNÍKOM

Už dnes vidíme, že rýchlosť a prehľadnosť budú pre zákazníkov dôležitejšie 

ako zážitkové nakupovanie. Zákazník nechce tráviť čas zbytočným hľadaním 

tovaru. Nikto sa totiž nehodlá dlho pohybovať v potenciálnej „Petriho miske“. 

Ako bude vyzerať post-covid retail?
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etikety. Len ich ovládanie je neporovnateľne 

jednoduchšie a menej náročné na personál.

VKF Renzel ČR s.r.o.

Pod Višňovkou 1662/21 Budova B1

140 00 Praha 4

Tel.:+420 234 038 120

www.vkf-renzel.cz

Veľkú časť klientely čerpacej stanice tvoria 

zákazníci z Nemecka. Nakupovať môžu za 

české koruny aj eurá a ceny v oboch menách 

sú zobrazené na cenovke pri tovare. Aby sa 

podnik vyhol kurzovým stratám, je nutné eurové 

ceny denne upravovať. „S touto zmenou cien na 

dennej báze bol vždy spojený obrovský objem 

práce,“ hovorí manažér prevádzkarne F1 GAS 

a dodáva: „Denná tlač a manuálna výmena 

cenoviek, rovnako ako chybovosť nám po 

nainštalovaní elektronických cenoviek odpadli.“

Na prevádzke v Aši sú nainštalované cenovky 

rôznych veľkostí podľa toho, čo je na nich 

potrebné zobraziť a predovšetkým podľa 

priestoru, kam majú byť umiestnené. Využité 

sú ako malé, úzke cenovky, tak stredne veľké 

cenovky aj tie najväčšie s veľkosťou A5. 

Ovládanie cenoviek je jednoduché. Systém 

je napojený do centrálneho pokladničného 

systému, ktorý bol na čerpacej stanici zároveň 

s inštaláciou elektronických cenoviek úplne 

inovovaný. Z tohto pokladničného systému 

čerpá systém elektronických cenoviek 

dáta, ktoré na nich automaticky zobrazia. 

Aktualizácia je priebežná. Ak by to bolo 

potrebné, ceny možno meniť aj niekoľkokrát 

denne.

Elektronické cenovky sú vďaka zobrazovacej 

metóde pomocou elektronického atramentu 

plnohodnotnou náhradou za papierové 

Prvé mesiace prevádzky elektronických cenoviek má za sebou čerpacia 

stanice F1 GAS na hraničnom priechode v západočeskom mestečku Aš. 

Je prvou prevádzkou siete F1, ktorá je kompletne vybavená batériovými 

elektronickými cenovkami značky troniTAG. Cenovky pomáhajú fi rme pri 

každodennej zmene cien, ktoré zohľadňujú pohyby výmenného kurzu.

v ČR (fi nančná skupina Penta kúpila poľskú 

sieť asi 1800 predajní Žabka ešte v roku 

2007. Po expanzii do Čiech ju tam v roku 

2010 spolu so sieťou Koruna od nej odkúpilo 

Tesco.). Mimochodom Tesco Stores prinieslo 

na Slovensko formát moderného sieťového 

convenience store v podobe Tesco Expres ako 

prvé. Bolo to tiež v Ružinove, ale na Komárnickej 

ulici. Písal sa rok 2008. Práve trend nákupov 

„na skok“ bude v nasledujúcom obodí silnieť. 

Zákazníci obávajúci sa o svoje zdravie nakupujú 

v blízkosti svojho bydliska, a to i napriek vyšším 

cenám a obmedzenému sortimentu. Slovenská 

Žabka bude prevádzkovaná formou franchisingu 

a otvorená každý deň od 6. do 23. hodiny. 

Zákazníkom v Perle Ružinova na ploche 105 m2 

prináša sortiment 2000 položiek.

T+ CENTRUM

Telekom otvoril prvú retailovú prevádzku 

v novom koncepte v bratislavskom Auparku. 

Predajňa je oveľa „zelenšia“ a zároveň poskytuje 

zákazníkom lepší zážitok z nakupovania. Zmizli 

tlačené brožúry, igelitové tašky či plastové perá, 

zredukoval sa aj z počet obrazoviek. Naopak 

pribudlo viac zelene a digitálne selfcare zóny. 

Ďalšou z digitálnych noviniek je smart pomôcka 

v podobe tabletu T-pad, na ktorom môžu 

predajcovia prezentovať zákazníkom nové 

ponuky. Zároveň prostredníctvom T-padu môžu 

zákazníci elektronicky podpísať zmluvu bez 

potreby tlače. Rovnako ako ostatné Telekom 

centrá, bude aj nové T+ Centrum slúžiť ako 

výdajné miesto pre e-shop.

Štvoricu príkladov doplníme sieťou Lidl. Na 

Galvaniho ulici v Bratislave, kde po krátkej 

modernizácii znovu otvorili predajňu, nájdu 

zákazníci úsek ovocia a zeleniny na začiatku 

obchodu spolu a novým zariadením sekcie 

pečiva. Zmenila sa i dispozícia predajne v súlade 

s najnovším korporátnym layoutom. Pribudli nové 

chladiace boxy. V rámci „Store Infrastructure 

4.0“ sú novinkou elektronické cenovky 

v sekcii ovocia a zeleniny a prevádzka prešla 

kompletnou výmenou sieťovej infraštruktúry 

a hlavného fi liálkového servera. Patrí tak medzi 

technologickú špičku siete Lidl.

Budúcnosť retailu prinesie väčšiu dynamiku 

a fl exibilitu. Mnohí budú zvažovať ambulantný 

a „okienkový“ predaj, pop-up stores, dočasné 

a trvalé pick-up pointy, služby click & collect 

a urýchli sa presun do e-commerce. Trend 

„phygital“ urýchli nasadenie monitorovacích 

technológií ako rozpoznávanie tváre, emócií 

a telesnej teploty a privalí sa vlna interaktívnych 

technológií ako virtuálna a rozšírená realitu.

(p
ti)

ELEKTRONICKÉ CENOVKY 
POMÁHAJÚ ZNIŽOVAŤ NÁKLADY
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Z FARMY NA STÔL

European General Food law defi nuje 

vysledovateľnosť ako schopnosť sledovať 

a nájsť potravinu, krmivo alebo zviera, z ktorého 

pochádza potravina, a taktiež látku, ktorá je 

súčasťou potraviny alebo krmiva vo všetkých 

stupňoch výroby, spracovania a distribúcie. 

Vysledovateľnosť potravín má právnu oporu 

v Zákone 152/95 Z.z. o potravinách a Nariadení 

(ES) č.178/2002 Európskeho parlamentu a Rady 

a v Smernici 2001/95/EC.

Rastie množina zákazníkov, ktorých 

zaujíma, koľko kilometrov musela 

potravina precestovať, aby sa dostala až 

na ich stôl. Čím je vzdialenosť väčšia, tým 

pravdepodobnejšie obsahuje potravina viac 

konzervantov, solí, stabilizátorov a iných 

látok, ktoré predlžujú jej DMT a DS. Zákazník 

je ochotnejší za výrobky označené ako 

„farmársky“, „z farmy“, „domáci“, „lokálny“, 

„mäsiarov“, „dedkov“ alebo „babičkin“ 

utratiť viac. Avšak ide vždy o potraviny 

priamo zo Slovenska? V súčasnosti je 

najzrozumiteľnejšie označenie pôvodu 

u mäsa. Veľmi zrozumiteľné je označenie 

potravín živočíšneho pôvodu, teda masových, 

hydinových a mliečnych výrobkov, ako aj 

vajec. Na každom takomto výrobku okrem 

slovného vyjadrenia musí byť uvedený 

identifi kačný kód krajiny s registračným 

číslom výrobcu v ovále.

Vysledovateľnosť patrí k základným pilierom 

európskej politiky bezpečnosti potravín. Na 

základe integrovaného prístupu a princípu 

„z farmy na stôl“ je bezpečnosť potravín 

chápaná ako bezpečnosť celého potravinového 

reťazca počnúc zdravím a ochranou rastlín, 

zdravím a dobrými životnými podmienkami 

zvierat cez bezpečnosť krmív až po 

bezpečnosť potravín, vrátane výživových 

doplnkov a materiálov prichádzajúcich do 

styku s potravinami. Nakoľko v rámci EÚ je 

zavedený voľný pohyb tovaru je z hľadiska 

ochrany zdravia ľudí i zvierat nevyhnutná rýchla 

výmena informácií, ktorú v oblasti bezpečnosti 

potravín zabezpečujú najmä dva informačné 

systémy RASFF a TRACES.

TRANSPARENTNÉ POTRAVINY

Vysledovateľnosť umožňuje viac technológií. 

Napríklad kód GS1-128 je jediným kódom, 

ktorý umožňuje v jednom symbole zakódovať 

okrem GTIN aj iné rôzne údaje o výrobku 

napr. druh tovaru, číslo palety, dátum 

spotreby, číslo šarže, množstvo tovaru na 

palete a podobne. Pokiaľ sú všetky údaje 

dôležité k spoľahlivej vysledovateľnosti 

zobrazené formou čiarového kódu GS1-

128, potom nie je potrebné každý údaj 

v ktorejkoľvek časti distribučného reťazca 

prepisovať ručne. Eliminuje sa tak množstvo 

chýb, ktoré môže spôsobiť ľudský faktor 

a zároveň sa dosahuje úspora času.

QR kód generovaný TE-FOOD zasa dokáže 

spotrebiteľovi zobraziť nielen text, ale aj 

multimediálne dáta (fotografi e, videá). Na 

načítanie QR kódu postačuje fotoaparát 

smartfónu alebo zdarma stiahnuteľná 

čítačka QR kódov. Napríklad spomenuté 

mäso, ktoré má na svojom konte asi najviac 

potravinových škandálov. Pri mäse budú 

spotrebitelia informovaní, z akej farmy 

ošípaná pochádza, kedy bola expedovaná 

na spracovanie, kto a ako mäso spracoval 

na konečný výrobok, akú má dobu spotreby, 

kedy ho expedovali a kedy prišiel na pult. 

Množstvo a kvalita informácií, ktoré chce 

výrobca poskytnúť spotrebiteľovi, nie je 

takmer ničím limitované.

Autentickosť všetkých údajov je overená 

na TrustChain (decetralizovaný blockchain 

spoločnosti TE-FOOD pre informácie o globálnej 

dosledovateľnosti). Používanie technológie 

blockchain v dodávateľskom reťazci je úplne 

nové. V podstate len nedávno s ním začali 

pracovať aj maloobchodné reťazce Walmart, 

Carrefour, Auchan či Migros. Dostupná je už 

pre slovenský retail a segment horeca. Ako 

prví sa do projektu partnersky zapojili reťazec 

Labaš, s predajňami Fresh a reštaurácia 

RIVERBANK. Labaš, s.r.o., ktorý prevádzkuje 

Spätná vysledovateľnosť patrí k základným pilierom európskej politiky 

bezpečnosti potravín. Dnes už žiaden spotrebiteľ nepochybuje o tom, že 

pôvod a zloženie majú veľký vplyv na kvalitu aj cenu potravín. Existujú 

technológie, pomocou ktorých možno ukázať pôvod produktu a jeho zložiek 

a zvýšiť tak jeho dôveryhodnosť.

O PÔVODE NEMÔŽE 
SPOTREBITEĽ POCHYBOVAŤ
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29 supermarketov a viac ako 776 predajní 

potravín značky Fresh po celom Slovensku, 

sa ako prvý rozhodol implementovať systém 

dosledovateľnosti potravín TE-FOOD pre 

potravinový reťazec v rôznych potravinových 

kategóriách. Zákazníci predajní Fresh si 

budú môcť naskenovať QR kódy produktov 

z obalov. Podľa zástupcov spoločnosti TE-

FOOD rokovania prebiehajú aj s ďalšími 

významnými hráčmi v oblasti on-trade, offtrade, 

výrobcami, dodávateľmi i farmármi. V prípade 

problémov s kvalitou potravín môže často trvať 

aj týždne, kým sa v dodávateľskom reťazci 

nájde zdroj kontaminácie. Vďaka TE-FOODu 

je na blockchaine okamžite k dispozícii 

kompletná história potravinového produktu, 

takže sťahovanie potravín je možné vykonať 

cielene, rýchlo a efektívne. Aké sú ciele 

dosledovateľnosti?

• Dosiahnuť vyššiu transparentnosť 

v procese výroby potravín

• Podporiť poctivých a transparentných 

výrobcov a predajcov potravín

• Vybudovať kategóriu transparentných 

produktov

• Znížiť potravinové podvody

• Zvýšiť spotrebiteľskú dôveru

• Znižovať náklady v celom dodávateľskom 

potravinovom reťazci

Jednoduchá vysledovateľnosť pôvodu 

potravín z farmy až na stôl môže byť účinnou 

metódou na zvyšovanie dôveryhodnosti 

výrobcu aj obchodníka. Dokazuje tak 

zákazníkom, že podporuje transparentnosť 

a bezpečnosť potravín, ktoré im predáva.

Tri otázky pre Ľuboša Mudráka zo 

spoločnosti Food Trace s.r.o. , ktorá 

prostredníctvom svojho projektu na 

platforme TE-FOOD uviedla na trh 

transparentnosť v poskytovaní informácií 

o pôvode potravín.

1. Akým spôsobom si budú môcť 

návštevníci obchodu alebo reštaurácií zistiť 

všetko o pôvode použitých surovín?

Stačí im k tomu fotoaparát mobilného 

telefónu, ktorým načítajú QR kód z etikety, 

alebo jedálneho lístka pri danom produkte/

jedle a dostanú komplexnú informáciu 

o pôvode potraviny a jeho ceste až na regál 

obchodu, alebo stôl reštaurácie.

2. Ako tento systém funguje? Na čom je 

založený?

Funguje na blockchain technológii, ktorá 

vie jedinečne a unikátne zabezpečiť 

transparentnosť a bezpečnosť informácií, 

ktoré sa dostávajú ku konečnému užívateľovi. 

Informácie o surovinách musia byť dynamické 

a vždy aktuálne v čase. Výrobca, obchod 

ani reštaurácia nepotrebujú nakupovať 

žiadne dodatočné technologické vybavenie 

pre účely implementácie nášho systému 

dosledovateľnosti. Stačí mobilný telefón 

tak pre reštauráciu, ako aj pre farmára 

a spracovateľa, alebo iného dodávateľa 

potravín a surovín. Iba v prípade zvýšenia 

užívateľského komfortu si môže reštaurácia 

zabezpečiť napríklad tablety a výrobca 

priemyselné čítačky QR kódov.

3. Aký benefi t prináša pre výrobcov, 

obchod, hotelierov a reštauratérov? Je oň 

záujem?

Prináša konkurenčnú výhodu, v prípade 

reštaurácie napríklad odlíšenie od bežných 

konkurentov, ktorí ponúkajú „iba“ jedlo 

a zvyšuje dôveru zákazníkov ku reštaurácii. 

V marci 2020 sme uviedli na slovenský trh 

spoluprácu s retailom a s prvou reštauráciou 

na Slovensku. V tom čase začala pandémia 

COVID-19, reštaurácie sa pozatvárali a retail 

začali riešiť iné dôležitejšie problémy. 

V retaile pokračujeme intenzívnejšie 

a tešíme sa čoraz väčšej obľube nášho 

produktu u transparentných výrobcov 

a retailerov, ktorí sa neobávajú ukázať 

maximum informácií o pôvode a zložení 

svojho produktu spotrebiteľovi. Tak isto 

existuje množstvo reštaurácií, ktoré chcú byť 

transparentné pre svojich hostí a chcú im 

ponúkať kvalitné a transparentné potraviny 

a suroviny v jedlách, ktoré pripravujú. Pre 

transparentných a poctivých výrobcov 

a farmárov, ako aj reštaurácie máme hotové 

riešenie, ako zvýšiť dôveru, pozitívne vnímanie 

ich značky u zákazníkov a odlíšiť sa od 

konkurencie.

NASKENUJTE QR KÓD A ZISTITE AKO TO FUNGUJE

Podrobné informácie nájdete na stránke www.tracefood.sk

Food Trace s.r.o., myhive POLUS TOWER II, Vajnorská 100/B, Bratislava, info@te-food.sk, tel.: +421 903 213 703

Ukážka reálneho 

QR kódu v retaile

Ukážka reálneho QR kódu 

v reštaurácii
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Nový digitálny zákaznícky portál Gebrüder 

Weiss sa volá myGW. Portál je k dispozícii 

pre všetkých klientov spoločnosti 

v Rakúsku, Nemecku, SR, ČR a v Maďarsku. 

Digitálna platforma klientom poskytuje 

informácie o toku ich tovaru v reálnom čase 

pre pozemnú, leteckú a námornú prepravu, 

ako aj pre skladovú logistiku.

Zasilkovna.cz, súčasť holdingu Packeta, 

plánuje otvoriť 150 tzv. Z-Boxů, teda 

samoobslužné poštové schránky, ktoré sú 

riadené prostredníctvom mobilnej aplikácie Mail 

Room. Ponúka tak možnosť doručovať balíky 

na miesta, kde iní nechcú dodávať, napríklad 

do menších miest a obcí. Z-Boxy chcú osloviť 

aj developer rezidenčných alebo komerčných 

projektov, nákupné centrá alebo parkoviská.

V najbližších troch rokoch prerobí 

spoločnosť ABT e-Line až 20 000 vozidiel 

Volkswagen Caddy a Transporter na 

elektrický pohon. DACHSER bude 

zabezpečovať dodávky, skladovanie 

a výrobu potrebných elektrických 

komponentov.

Vybrať si ojazdené auto z Českej republiky 

alebo zo zahraničia pomocou pár kliknutí, 

preveriť, poistiť a doručiť pred vchodové dvere. 

S touto ponukou prichádza podľa Forbes český 

automobilový startup Carvago, ktorý podporuje 

zakladateľ internetového supermarketu Košík 

Jakub Šulta a Jan Kranát, bývalý šéf Škofi nu. 

Tandem chce na tomto online trhovisku 

ponúknuť až milión ojazdených áut z celej 

Európy.

CTP, jedna z najväčších európskych 

spoločností v oblasti logistických 

nehnuteľností a najväčší vlastník 

logistických parkov v strednej a východnej 

Európe (CEE), úspešne vydala 1. októbra 

2020 úvodné Zelené bondy v hodnote 650 

mil. uer. Tieto prvé bondy sa stali najväčšou 

debutovou emisiou realitnej spoločnosti 

v CEE.

Najväčšie nákupné centrum na Slovensku 

AVION ponúka službu nonstop dostupného 

nabíjania elektromobilov zadarmo pre všetkých 

návštevníkov. Dve nové nabíjacie stanice 

od spoločnosti GreenWay sú na vonkajšom 

parkovisku pri vchode do podzemnej garáže 

AVIONu. Ide o pomalé nabíjacie stanice 22 kW 

AC (Type 2 kábel a Type 2 zásuvka). Stojany 

dokážu nabíjať naraz 2 elektromobily.

FLASH NEWS
NOVÝ STREDOEURÓPSKY LOGISTICKÝ UZOL PRE KAISER+KRAFT

Prologis Park Brno, do ktorého sa rozhodla situovať svoju novú stredoeurópsku centrálu spoločnosť 

KAISER+KRAFT, popredný európsky zásielkový B2B obchod s továrenským, skladovým a kancelárskym 

vybavením. Pre napojenie na svoje hlavné trhy v Rakúsku, ČR, SR, Maďarsku, Poľsku a v Rumunsku bude 

slúžiť tento nový logistický uzol. Centrálna poloha ČR pomohla nielen 

skrátiť dodacie lehoty na maximálne 24 hodín, ale tiež znížiť uhlíkovú 

stopu niektorých ázijských dodávateľov spoločnosti. Kľúčové prvky 

budovy s plochou 8 700 m² patrí ohrev vody solárnou energiou, 

rýchlonabíjacie stanice pre elektromobily, LED osvetlenie. Budova 

má akreditáciu BREEAM na úrovni „Very Good“.

Zdroj: Prologiscee.eu/sk

LIDL ROZŠIRUJE LOGISTICKÉ CENTRUM V SEREDI

Spoločnosť Lidl Slovenská republika pokračuje vo vytváraní nových pracovných miest, v súvislosti 

s rozšírením Logistického centra v Seredi prijme 40 nových kmeňových zamestnancov. Tento ekologicky 

zodpovedný veľkosklad sa rozrastie o štvrtinu svojej pôvodnej 

plochy. Celková výška investície predstavuje približne 13 miliónov 

eur. Trvanie stavebných prác je plánované na 9 mesiacov. Lidl 

pokračuje v dodržiavaní štandardov BREEAM, ktoré splnil pri 

výstavbe tohto logistického centra pred 4 rokmi. Navyše, časť 

pristavovanej haly bude mať zazelenenú fasádu.

Zdroj: Lidl.sk

DISTRIBUČNÝ SKLAD TERNA 
ZVYŠUJE KAPACITU O 50 %

Zväčšenie priestorov skladu v Ivanke pri 

Dunaji zvýši skladovaciu kapacitu o 50 %. Pre 

predajne Terno a KRAJ to bude znamenať lepšiu 

dostupnosť tovaru pre zákazníkov. Celková 

plocha nového distribučného centra je 5 976 m². 

Súčasťou sú kancelárske a úžitkové priestory (cca 

456 m²). Ide o takzvaný suchý sklad, kde sa držia 

prevažne trvanlivé potraviny. Distribúcia tovaru 

bude prebiehať na dennej baze. Týmto krokom sa 

spoločnosti otvárajú nové možnosti podnikania 

v maloobchode, veľkoobchode a online a okrem 

organického je Terno pripravené aj na akvizičný 

rast. Firma ďalej plánuje prepojenie suchého 

skladu a skladu čerstvých potravín.

Zdroj: Terno.sk

DPDGROUP BUDE VYUŽÍVAŤ 
VÝLUČNE BEZEMISNÉ VOZIDLÁ 
AŽ V 225 EURÓPSKYCH 
MESTÁCH

Do roku 2025 chce DPD tovar doručovať výlučne 

vozidlami s alternatívnym pohonom až v 225 

európskych mestách. Ambiciózny program 

prispeje k čistejšiemu vzduchu v mestskom 

prostredí. Doručovacie vozidlá budú navyše 

vybavené špeciálnym zariadením na meranie 

kvality ovzdušia. V roku 2019 sa tak ku konečným 

zákazníkom dostalo až 1,3 miliardy balíkov bez 

uhlíkovej stopy. Flotila elektrických vozidiel pod 

značkou DPD rastie aj na Slovensku. Dnes ich 

v našich mestách jazdí už 32. Do roku 2025 sa 

ich počet zvýši na 129. Podľa celoeurópskeho 

prieskumu E-shopper barometer vyžadujú 

zákazníci zodpovednosť k životnému prostrediu aj 

od e-shopov, ktoré využívajú.

Zdroj: DPD.com
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KONVERZIA A JEJ ÚSKALIA

Prinášame vám výňatok z rozsiahlej štúdie 

Prologis Research o konverzii retailových na 

logistické nehnuteľnosti. E-commerce je už teraz 

na tak rýchlom vzostupe, že v roku 2020 dosiahne 

hodnotu okolo 340 miliárd dolárov (Euromonitor, 

Prologis Research). Z takéhoto enormného rastu 

vyplýva aj dopyt po logistických nehnuteľnostiach, 

pričom e-commerce si na rozdiel od tradičných 

retailových d formátov vyžaduje zhruba 3-krát 

väčšie plochy (dáta Prologis Research). Do úvahy 

je zároveň potrebné vziať i reverznú logistiku. 

V reakcii na spomínaný rast dopytu už začalo 

dochádzať k zmene účelu využitia nehnuteľností. 

Existujú štyri hlavné oblasti, ktoré musí každý 

prevádzkovateľ retailových nehnuteľností vziať 

do úvahy, ak zvažuje ich prestavbu pre účely 

logistiky.

1. Ekonomické. Základné ekonomické faktory 

sú najčastejšou prekážkou prestavby. Je 

pravdepodobné, že aj vyprázdnené predajne 

čoskoro zaplnia ďalšie obchody. Tento trend 

sa predovšetkým vzťahuje na malé a stredné 

predajne, ktoré navštevujú zákazníci na dennej 

báze. Núkajú sa tiež ďalšie možnosti monetizácie 

priestoru, napríklad prestavba na kancelárie, 

byty, laboratóriá, prenájom na vzdelávanie alebo 

pre komunitu či samosprávu. Potrebné je zvážiť 

aj blízkosť logistických centier s ich výhodami, 

ktoré môžu prevážiť benefi ty konvertovanej 

nehnuteľnosti.

2. Politické. Miestne samosprávy majú 

odmietavý postoj k ďalšiemu zahusťovaniu 

výstavby a dopravy. Obávajú sa, že ak by 

konverziu povolili, stratia tiež príjmy z daní. 

Miestne komunity a ďalšie záujmové skupiny 

môžu pôsobiť ďalšie komplikácie. Avšak 

aj v prípadoch všeobecného schválenia 

konverzie, môžu zmeny územného rozhodnutia 

a vysporiadanie sa s vecnými bremenami a pod., 

natoľko predĺžiť procesy, že konverzia bude 

neekonomická a stratí účel.

3. Fyzické. Nie všetky retailové priestory sú 

vhodné pre logistiku. Najmenšie vhodné plochy 

majú rozmery 30-40 tisíc m², čím sú z konverzie. 

Väčšie nákupné parky síce poskytujú rozľahlejšie 

plochy, ale kvôli ich dlhému a úzkemu pôdorysu 

(aby bolo čo najväčšie priečelie obchodu) 

neposkytujú priestor pre potrebné manévrovanie 

nákladných áut. Potrebná by bola komplexná 

prestavba, ale tá je zasa neekonomická. 

Ekonomická návratnosť čiastočnej konverzie je 

otázna.

4. Právne. Aj keď nastanú ideálne podmienky na 

prestavbu retailových priestorov na logistické, 

samotná realizácia za znesiteľné náklady 

a v rozumnom časovom horizonte môže 

naraziť na záujem viacerých strán. V prípade 

exponovaných priestorov je treba rokovať 

s vlastníkmi akcií a dlhopisov. Pozemky, na 

ktorých stoja nákupné centrá často vlastní 

viacero osôb. Provízie z prenájmu zahŕňajú 

vzájomné dohody o vecnom bremene alebo 

dodatky o spoluvlastníctve dávajú existujúcim 

vlastníkom právomoc blokovať alebo 

„naťahovať“ zmenu územného rozhodnutia.

NAJVÄČŠÍ POTENCIÁL MAJÚ 
OBCHODNÉ DOMY

Prologis sa zameral aj na konkrétne kategórie 

maloobchodných nehnuteľností, ktoré by mohli 

prejsť konverziou na logistické. Rozlišuje veľké 

obchodné domy („mall“, „shopping mall“), 

nákupné centrá („power center“, „big box“), 

lokálne obchodné centrá („neighbourhood 

center“) a nákupné strediská („strip retail“). 

V prípade priestorov, ktoré prejdú kompletnou 

prestavbou, dôjde k zväčšeniu ich úžitkovej 

plochy (o zhruba 20 až 30 %). Z časového 

hľadiska je však tento trend ešte len vo svojich 

začiatkoch a pravdepodobne sa bude šíriť 

pomalým tempom. Napriek tomu Prologis 

odhaduje, že najväčší potenciál majú obchodné 

domy, a to najmä tie v triedach C a D. Centrá 

v triedach A a B si zachovávajú životaschopnosť, 

takže v ich prípade prestavba nie je taká 

pravdepodobná a ak, tak logistika bude až 

poslednou voľbou. Avšak centrá typu C a D sú 

už dnes nútené vynaložiť značné náklady na 

opätovné obsadenie jednotiek, pričom ich často 

obsadia menej atraktívnymi nájomcami. Podľa 

Prologis zhruba 10-20 % týchto centier môže 

konvertovať na logistické nehnuteľnosti.

ANI KONVERZIA NEPOKRYJE 
DOPYT

Možno len skonštatovať, že konverzia 

maloobchodných priestorov na logistické 

nebude častým javom a ak áno, bude to zdĺhavý 

proces. Na trhoch, kde Prologis pôsobí, je 

len málo retailových projektov, ktoré by čelili 

zásadnej kríze a ich obsadenosť by klesala 

pod 50 %. Vzhľadom na umiestnenie týchto 

formátov do centier miest bude konverzia na 

logistiku limitovaná územným plánom, dopravou 

a preferenciami municipalít a komunít. Navyše 

odborníci z Prologis odhadujú, že ak by sa aj 

realizovali všetky potenciálne retailové konverzie 

pokryjú sotva 5 % nového dopytu, ktorý je 

generovaný potrebou skladovať väčšie objemy 

zásob bližšie k zákazníkom a nárastom online 

nakupovania.

Pandémia COVID-19 iniciovala v priebehu menej než piatich mesiacov v 

maloobchodnom odvetví vývoj, ktorý by inak trval päť rokov. Nedávno Amazon 

informoval, že časť obchodov Wholefoods, ktoré vlastní, pretvorí na tzv. dark 

stores, ktoré budú slúžiť iba na kompletizáciu online objednávok. Teda v 

podstate na sklad. Práve na možnosti, ako využiť predajne na distribučné účely 

sa zameralo výskumné oddelenie Prologis Research.

BUDÚ MALOOBCHODNÉ 
PRIESTORY SLÚŽIŤ AKO SKLADY?
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S odpoveďou na túto otázku sa stretáva veľa 

fi riem, ktoré využívajú podporu v mieste predaja. 

Jednou z nich je aj Budějovický Budvar, ktorý 

každoročne realizuje rad väčších či menších 

projektov v oblasti POS propagácie. „Predstavme 

si, že chceme v predajniach umiestniť vyše stovky 

stojanov. Od chvíle, kedy ich výrobca dokončí 

až po ich inštaláciu v obchode, sa o projekt stará 

veľa ľudí. Naši obchodní zástupcovia dohovárajú 

umiestnenie, logistika prepravuje stojany, 

inštalačné tímy ich montujú. Na všetko dohliada 

marketingové oddelenie. Ak chýba dôkladná 

koordinácia a prehľad o stave projektu, môžu 

nastať komplikácie,“ popisuje prax manažérka 

podpory predaja Alžbeta Eignerová.

Zvyčajne riadenie realizácií in-store reklamy 

putuje chaoticky. Čím viac kanálov, tým vyššia 

pravdepodobnosť, že sa niekde stratí dôležitá 

informácia, zabudne sa na termín alebo sa 

dokonca dostane rozpočet mimo kontrolu. 

In-store komunikačná agentúra Dago preto 

prišla so softvérom, ktorý jednotlivé fázy 

realizácie integruje na jedno miesto a počas 

celého procesu zapája do riadenia fáz všetkých 

aktérov. „Chceli sme, aby informačný systém 

zjednodušil a sprehľadnil efektívnosť závozov, 

inštaláciu a tiež následnú evidenciu a správu. 

Klientom riešenie prináša ucelený prehľad 

o všetkých ich POS a na konci dňa je potom 

oveľa spokojnejší maloobchodník aj koncový 

zákazník,“ vysvetľuje Lucie Michajlov, ktorá 

spolu s ďalšími kolegami z Dago zastrešuje 

vývoj softvéru.

KAŽDÝ UŽÍVATEĽ 
MÁ SVOJ POHĽAD

Dodávateľ, zákazník, logistika i sklad sú 

v systéme on-line prepojení. Klient sleduje 

v reálnom čase a on-line zákazku v každej 

jej fáze. Pomocou fotografi í a poznámok od 

inštalačných tímov vidí, že POS médium je 

umiestnené v správnom stave na správnom 

mieste a v prípade potreby môže jednoduchým 

zadaním v systéme vyžiadať nápravu. V Budvare 

sa dokonca na tvorbe softvéru čiastočne 

podieľajú. „Vďaka tomu si ho môžeme upravovať 

nielen pre naše potreby, ale aj pre potreby fi riem, 

ktoré propagujú svoje produkty v mieste predaja. 

Osvedčila sa nám funkcia tzv. dashboardov, kde 

každý užívateľ vidí v systéme len to, čo potrebuje. 

Napríklad obchodný zástupca sa zameria na 

určitú predajňu. Do systému zadá rozmery 

regálu a komponenty, ktoré k nemu potrebuje 

a nám sa to v systéme objaví ako návrh, ktorý 

schválime a opäť v systéme jednoducho zadáme 

na výrobu a dodanie dodávateľmi,“ konkretizuje 

A. Eignerová.

HODNOTENIE 
OBCHODNÝCH ZÁSTUPCOV

Súčasťou softvéru je aj mapa, ktorá zobrazuje 

umiestnenie in-store materiálov v jednotlivých 

predajniach. „Vďaka tomu vidíme umiestnenie 

a druh POS v predajniach, ale aj prázdne miesta. 

Môžeme tak podniknúť kroky na posilnenie 

činnosti obchodného zástupcu v patričnej 

spádovej oblasti,“ upresňuje A. Egnerová. 

Obchodní zástupcovia môžu byť na základe 

dát zo systému aj hodnotení. Zákazník totiž 

má prehľad o tom, ako bol ten-ktorý zástupca 

aktívny a kde sa mu podarilo POS umiestniť. 

Tieto informácie sa premietajú do špeciálnych 

vyhodnocovacích stránok a súhrnných reportov 

s patričným porovnaním výkonov.

Zložitejšie a dlhodobé in-store komunikačné 

aktivity ako napríklad pokladničné zóny, regálové 

systémy či celé oddelenia nápojov, pozostávajú 

vždy z mnohých komponentov. Inštalujú sa 

v rôznych veľkostiach, zostavách a variantoch. 

V týchto prípadoch systém sám vyhodnocuje 

na základe predchádzajúceho odbytu 

navrhuje a informuje o potrebe ďalšej výroby 

a naskladnenie jednotlivých súčastí, ktoré by 

v blízkej budúcnosti mohli chýbať a komplikovať 

tak plynulosť inštalácií. Optimalizuje sa tým nielen 

výroba a skladové zásoby, ale predovšetkým 

fi nančné prostriedky, ktoré klient alokuje iba na 

potrebné diely. Riadené dodávky z produkcie na 

sklad eliminujú oneskorenia.

UŽ JE STOJAN STIAHNUTÝ?

Softvér nachádza svoje uplatnenie aj ako archív 

realizovaných zákaziek, pretože je v ňom možné 

fi ltrovať medzi aktívnymi i neaktívnymi projektmi. 

„Stávalo sa nám, že sa na nás klienti po dlhej 

dobe obracali s otázkou typu, „Máme v tom 

obchodnom dome ešte regálové čelo, alebo 

už je stiahnuté?“. Nielenže sa v systéme môžu 

presvedčiť o stave POS, ale tiež zistia, ako bolo 

úspešné. Občas nám aj volali s prosbou, aby sme 

im fotky vystavenia zo softvéru nemazali, pretože 

je to jediné miesto, kde si o nich vedú evidenciu,“ 

objasňuje L. Michajlov. V Budvare so systémom 

pracujú už vyše roka. „Je pre nás veľkou 

výhodou, že softvér funguje ako živý organizmus. 

Neustále sa aktualizuje a vyvíja a môžeme si ho 

prispôsobovať tak, ako potrebujeme. Zatiaľ jeho 

prostredníctvom riadime POS v off-trade, ale do 

budúcnosti uvažujeme aj o zapojení on-trade,“ 

uzatvára A. Eignerová.

Výrobou a inštaláciou POS materiálov sa zaoberá celý rad subjektov. Vstupuje do 

nich veľa osôb na strane výrobcu, klienta a predajcu. Čím je projekt rozsiahlejší, 

tým je pravdepodobnosť, že sa realizácia neodohrá úplne hladko vyššia. Ako teda 

zabezpečiť, aby správa každého projektu bola efektívnejšia a prehľadnejšia?

AKO KORIGOVAŤ CHAOTICKÚ 
SPRÁVU POS REALIZÁCIÍ?

DAGO – PARTNER RUBRIKY PROMOTION
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Projekt zostal zachovaný pokiaľ ide o jeho 

pôvodný obsah aj termíny, musel sa však pre 

pandémiu z tradičných priestorov Zichyho 

paláca v Bratislave presunúť do online priestoru. 

Videoprenosy takto prvý raz umožnili sledovať 

vyvrcholenie projektu a súťaže o ocenenie Senior 

Friendly aj verejnosti mimo Bratislavy.

 

Prebehla konferencia na tému aktívneho starnutia 

a medzigeneračnej spolupráce i séria prednášok 

a prezentácií k otázkam, dôležitým pre seniorov. 

Rovnako boli vyhodnotené a ocenené najlepšie 

práce z fotografi ckej súťaže pre všetky generácie 

Krásne Spolu.

Kľúčovou súčasťou projektu je súťaž o ocenenie 

Senior Friendly pre všetkých, ktorí najrôznejšími 

formami vychádzajú v ústrety a pomáhajú 

starším. Pandémia nijako neznížila počet 

prihlášok, naopak, práve tento čas vzájomnej 

solidarity priniesol rekordné množstvo aj kvalitu 

prihlásených. Osobitne to bolo citeľné v kategórii 

samospráv, kde najvyššie ocenenie, plaketu 

Senior Friendly získali Banskobystrický, Prešovský 

a Trenčiansky kraj a mestá Nitra, Banská Bystrica 

a Prešov. Všetky nielen za pomoc v čase 

pandémie, ale aj rôzne 

dlhodobé aktivity, ktorými 

sa venujú seniorom.

FIRMY UKÁZALI 
SOLIDARITU

Veľmi potešiteľné je, ako aj viaceré fi rmy prejavili 

solidaritu a rôzne formy pomoci starším a to 

sa tiež odrazilo vo výsledkoch súťaže. Pre IN 

STORE Slovakia je osobitne dôležité, že najvyššie 

ocenenia, plakety Senior Friendly získali práve 

významné spoločnosti zo segmentu, ktorým sa 

náš časopis zaoberá.

 

Medzi veľkými spoločnosťami to sú obchodné 

reťazce Tesco Stores SR a LIDL Slovenská 

republika a tiež spoločnosť Henkel Slovensko. 

Ako sa uvádza v ofi ciálnom zdôvodnení 

ocenenia, Tesco ju získalo za aktívnu podporu 

seniorov, ktorí sa v čase pandémie ocitli v núdzi 

distribuovaním mimoriadneho potravinového daru 

, za špeciálnu starostlivosť pri ochrane zdravia 

svojich zamestnancov vo veku 55+; a za dlhodobý 

tolerantný, úctivý a ochotný prístup k nakupujúcim 

seniorom. LIDL za osobitný program ochrany 

seniorov pred nákazou vírusom Covid 19 pri 

nakupovaní už v čase začiatku jej šírenia, za 

organizovanie občianskej pomoci pre odkázaných 

obyvateľov a za zavedenie ochrany svojich 

zamestnancov nad 65 rokov.

Spoločnosť Henkel Slovensko za úspešný projekt 

„ Henkel Slovensko seniorom“ a iniciatívu „ Sused 

pomôž susedovi seniorovi“, ktorými materiálne 

pomáhali zmierniť následky pandémie Covid 19 

darovaním veľkého množstva čistiacich, pracích 

a drogistických výrobkov. Tieto boli rozdelené 

113 organizáciám v SR a domovom dôchodcov. 

Rovnako ocenená je aj dobrovoľnícka informačná 

činnosť pre seniorov.

 

Medzi malými a strednými fi rmami STAR 

production za pokračujúci úspešný projekt 

„Slovenský deň kroja“, ktorý spája niekoľko 

generácií. Napokon medzi neziskovými 

organizáciami Nadácia TA 3 za zbierkovú 

fi nančnú pomoc samosprávam, ktorou sa na 

začiatku pandémie starali 

o zásobovanie seniorov, 

Slovenský skauting, 

ktorý v čase pandémie 

pomáhal s roznášaním 

stravy , ochranných rúšok 

a pri donáške nákupov 

seniorom a Slovenská 

spoločnosť pre pohyb 

a zdravie za špeciálne 

programy pre seniorov 

na podporu kondície, 

fyzického zdravia a zdravého životného štýlu.

Udelené boli tiež čestné uznania, medzi menšími 

a strednými fi rmami ho získala spoločnosť AMO 

– PLUS. A medzi neziskovými organizáciami 

občianske združenie VIVA Odysea, Račiansky 

muzeálny spolok a občianske združenia – 

folklórne súbory Seniorklub Družba Trenčín 

a Dolina z Bratislavy.

Projekt a súťaž Senior Friendly sa stali aj 

vyjadrením vďaky a uznania všetkým, ktorí v čase 

pandémie pomáhali a pomáhajú najzraniteľnejším 

- príslušníkom staršej generácie.

Konferenciu 

a vyhlásenie ocenení si 

môžete pozrieť tu:

Zoznam ocenených 

a ďalšie informácie 

možno nájsť na stránke 

www.seniorfriendly.sk.

Už piaty ročník projektu a súťaže Senior Friendly, ktorý organizujú  Klub Luna 

Senior Friendly a Občianske združenie Bagar, vyvrcholil pred koncom októbra. 

TESCO, LIDL AJ HENKEL 
SÚ SENIOR FRIENDLY 

M
N

Hlavní partneri
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Onboarding alebo ako plynulo a efektívne dostať nové talenty a úspešných 

manažérov do našej fi rmy? Čo nastaviť, aby v čo najkratšom čase dosahovali 

plnohodnotný výkon? Aké jednotlivé etapy si tento proces vyžaduje? A ako 

súvisí z hľadiska aktuálnej vojny o talenty s čoraz častejšie diskutovanou 

Employee Experience, čiže so zamestnaneckou skúsenosťou? A vôbec – čo 

s úspešným nástupom na palubu urobila éra práce z domu, zrýchlený nástup 

digitalizácie a pandemické opatrenia, ktoré zmenili takmer všetko okolo nás?

AMROP JENEWEIN – PARTNER RUBRIKY PEOPLE

PRÍCHOD NOVÉHO ČLOVEKA DO FIRMY SI 

VYŽADUJE VIAC AKO PODPÍSANIE NIEKOĽKÝCH 

TLAČÍV A ZVÍTANIE SA S KOLEGAMI

Fotografi a pracovného stola s novučičkým 

laptopom, so šálkou s fi remným logom 

a značkovou čokoládou? Ide o pekné gesto, 

avšak onboarding znamená viac – predstavuje 

komplexný proces adaptácie nového manažé-

ra. Nie je dobré, ak ho podceníme – veď jeho 

aktívnou súčasťou je každý jeden zamestnanec 

a manažér vo fi rme vrátane jej najvyššieho 

vedenia.

Skôr než si predstavíme, čo všetko môže 

byť súčasťou procesu príchodu nového 

človeka do firmy, vymenujme si zopár výhod 

jeho cielene riadeného a premysleného 

zvládnutia. Úspešný onboarding znižuje 

náklady na opätovné obsadzovanie danej 

pozície a zvyšuje šancu na zotrvanie za-

mestnanca na pozícii, na ktorú bol vybraný 

ako optimálne vhodný kandidát. Zároveň 

zvyšuje morálku, pretože ostatní členovia 

tímu vidia, že ich nový kolega po svojom 

nástupe z firmy neodišiel. Znižuje stres 

u všetkých zúčastnených. Vytvára podrob-

nejšiu znalosť pracovnej roly, vzťahy a po-

znanie celkového vnútorného i vonkajšieho 

prostredia firmy. Od prvého dňa buduje 

angažovanosť, skracuje čas na dosiahnutie 

plnohodnotného pra-

covného výkonu a podľa 

výskumov zvyšuje rast 

produktivity nového ko-

legu až o 70 %. Kultivuje 

pracovnú atmosféru, 

firemnú kultúru, vzájomnú 

spoluprácu a učí manažé-

rov byť prístupnými.

Úspešný onboarding by 

mal predstavovať predo-

všetkým:

• urýchlenie nábehu nového manažéra na 

plnohodnotný pracovný výkon – týka sa 

to tréningu a vzdelávania, oboznámenia 

sa s pracovnými úlohami a jednotlivými 

aspektmi fi rmy a vlastnej pracovnej pozície

• Employee Experience

• riadený proces nástupu a adaptácie nového 

manažéra, ktorý z časového hľadiska pred-

stavuje tieto tri etapy:

1. čas pred nástupom na nové 

pracovné miesto

2. prvé dni po nástupe

3. prvé týždne od nástupu

1. Čas pred nástupom na nové pracovné 

miesto. V tejto etape sa realizuje vlastný výber 

a následné rozhovory s novým manažérom. 

Mali by byť vedené otvorene, transparentne 

a za účasti priamych nadriadených obsadzova-

nej pozície. Ak vyhľadávací a výberový proces 

realizuje profesionálna poradenská spoločnosť, 

jej konzultanti vedia efektívne komunikovať 

očakávania oboch zúčastnených strán. Dokážu 

poradiť a pomôcť v negociácii obsahu odme-

ňovacieho balíka, ktorý bude pre úspešného 

kandidáta atraktívny. Zároveň vedia, ako sa 

možno vyhnúť potenciálnym prekážkam, resp. 

môžu asistovať pri ich prekonávaní.

Firmy majú v tejto fáze možnosť prostred-

níctvom externého poradcu alebo interne 

zabezpečiť určitú formu potenciálovej analýzy 

kandidáta zameranú na identifi káciu vedomos-

tí, zručností a ďalších kvalít, ktoré sa na danej 

pozícii vyžadujú. Súčasťou je aj zadefi novanie 

oblastí, na rozvoj ktorých sa treba zamerať na 

začiatku vzájomnej spolupráce.

Pri výbere pomocou služby Executive Search, 

kde je prístup ku kandidátom založený na 

iných princípoch ako pri bežnom recruitingu, 

poskytujú pripravené personálne materiály 

a informácie od Executive Search profesioná-

lov množstvo relevantných informácií. Môžu 

sa stať hodnotným vstupom na vypracovanie 

plánu začiatočného rozvoja nového pracovníka 

alebo jeho funkčného zaradenia.

2. Deň No 1 a prvé dni v novej fi rme. V tejto 

chvíli už má nový manažér podpísanú pracov-

nú zmluvu i všetky administratívne náležitosti. 

Príslušné oddelenie už má pripravený tzv. 

onboarding plán, ktorý obsahuje postup čin-

ností, tréningov a stretnutí s kľúčovými ľuďmi 

vo fi rme a prípadnými mentormi. Pripravené je 

aj pracovné miesto, všetky pracovné nástroje 

(mobilný telefón, PC, prístupy do siete, prípad-

ne služobný automobil, darček na privítanie či 

iné benefi ty) a, samozrejme, potrebné prístupy 

a heslá.Zd
ro

j: 
A

m
ro

p 
Je

ne
w

ei
n,

 F
ot

og
ra

fi e
: a

rc
hí

v 
A

m
ro

p 
Je

ne
w

ei
n 

a 
S

hu
tt

er
st

oc
k

Michal Lukáč,
Amrop Jenewein Client Partner

DOBRE RIADENÝ ONBOARDING 
MÔŽE ZVÝŠIŤ VÝKON AŽ O 70 %

„Adaptačný proces môžeme pokojne 
prirovnať k zapínaniu košele. Ide 

vlastne o zapnutie prvého gombíka. Ak 
sa toto podarí urobiť správne, potom 

je veľká pravdepodobnosť, že aj ďalšie 
gombíky budú zapnuté správnym 
spôsobom a na správnom mieste.“
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Sprievodca, ktorým najčastejšie býva priamy 

nadriadený alebo niekto z HR oddelenia, ho 

počas prvého dňa predstaví čo najväčšiemu 

počtu kolegov a, pokiaľ je to možné, celému 

vedeniu. Vysvetlí mu základné informácie 

o fi rme, jej fungovaní a základných pravidlách, 

prípadne aj podstatné časti fi remnej smernice. 

Pre všetky tieto aktivity úspešné spoločnosti 

po celom svete využívajú digitálne nástroje, 

ktoré zúčastneným stranám umožňujú efektív-

ne sledovať celý onboarding proces v počítači 

alebo smartfóne. Na inšpiráciu uvedieme nie-

ktoré z nich: SilkRoad, Talmundo, Workbright, 

Enboarder, Rippling, Click Boarding či Taleo.

3. Prvé týždne od nástupu. Poradenské 

spoločnosti po nástupe nového manažéra na 

pozíciu udržiavajú neustály kontakt s kandidá-

tom i so zástupcami fi rmy, aby sa ubezpečili, 

či sa nový manažér uviedol bez akýchkoľvek 

problémov, či sa chopil svojej pozície a či sa 

mu darí napĺňať defi nované ciele. Poskytujú 

neformálnu spätnú väzbu jednej či druhej 

strane, aby predchádzali rôznym nezrovnalos-

tiam, dokonca vedia pomôcť pri prezentácii 

informácie o nástupe kandidáta médiám.

V úvodných fázach onboardingu je totiž dôležité 

stanoviť si ciele a vzájomné očakávania. Na 

manažéra po počiatočnej adaptácii čakajú rôzne 

funkčné či bezpečnostné školenia, ktorých pro-

stredníctvom sa oboznámi s produktovým 

portfóliom, poskytovanými službami, klientmi 

a so zákazníkmi v súvislosti s praktickým využitím 

nadobudnutých informácií. Niekde si nový kolega 

prejde zo začiatku rôznymi oddeleniami, vo vý-

robných spoločnostiach môže absolvovať tréning 

vo výrobe, aby spoznal pracovný proces, vlastnú 

výrobu a produkty. Niektoré spoločnosti nových 

manažérov na niekoľko týždňov až mesiacov 

vyšlú do materskej spoločnosti do zahraničia. 

Cieľom je, aby čo najlepšie vnímali špecifi ká, ľudí 

a kultúru fi rmy a obsah jej podnikania.

EMPLOYEE EXPERIENCE
Alebo ako získať a udržať vo fi rme top talenty? 

V dnešnom digitálnom svete, v ktorom na trh prá-

ce prichádzajú čoraz mladšie ročníky, sa postup-

ne mení pohľad aj na zamestnaneckú výkonnosť, 

angažovanosť a organizačnú kultúru. Do popredia 

sa dostáva komplexná oblasť zamestnaneckej 

skúsenosti, ktorá, stručne povedané, odzrkadľuje 

celý životný cyklus zamestnanca a pohľad na 

to, aké to je – „pracovať v našej fi rme“. Zamest-

nanecká skúsenosť súvisí so všetkým, s čím sa 

zamestnanec vo fi rme stretáva a čo zažíva od 

procesu jeho prijatia až po odchod.

Ide o komplexnú tému, ktorej je onboarding podstat-

nou súčasťou. Vychádza zo stratégie, že organizácia 

nedosahuje vyššiu výkonnosť zefektívňovaním 

procesu, ale práve vhodným a cieleným využitím 

talentu, starostlivosťou oň a vytváraním pozitív-

nej skúsenosti. Noví zamestnanci vnímajú svoju 

skúsenosť vo fi rme ako integrovaný proces, ktorý 

ovplyvňuje ich každodenný život v práci i mimo nej. 

Ak má organizácia defi nované svoje hodnoty, práve 

ich uplatňovaním v praxi získava na kredite.

ZOPÁR TIPOV NA ZÁVER
• Nepodceňujte prípravu adaptačného pro-

cesu. Tvorte ho však postupne a prakticky 

– nie formou 50-stranovej smernice.

• Nezabudnite jasne defi novať jednotlivé roly 

a úlohy. To isté platí aj o kompetenčných 

profi loch a opise práce.

• Vyskúšajte si niektorú appku, napr. 

Talmundo.

• Onboarding nenechávajte iba v rukách HR 

oddelenia – pamätajte, že jeho aktívnou 

súčasťou sú všetci vo fi rme vrátane jej 

vedenia.

• Onboarding realizujte formou projektového 

manažmentu.

• Pýtajte si spätnú väzbu od kandidátov 

a nových kolegov.

• Ak pripravujete onboarding vo virtuálnom 

prostredí, mnohé z tréningov a praktických 

inštruktáží máte možnosť nahrávať a ucho-

vávať pre ďalšie potreby alebo jeho kontinu-

álne zlepšovanie (najmä ak ide o väčšie 

množstvo informácií).

• Neváhajte poradiť sa s odborníkmi.

NOVÝ ČLOVEK POTREBUJE 
SVOJHO BUDDYHO

„Buddy“ je označenie človeka, ktorý „dostane“ 

nového zamestnanca na starosť. Mohli by sme 

hovoriť aj o akejsi mentorskej pozícii, avšak 

nebolo by to presné, nakoľko buddy nemusí 

mať skúsenosti z oblasti, v ktorej pôsobí nový 

zamestnanec. Skôr je vo fi rme dostatočne 

dlho na to, aby ho mohol previesť všetkými 

úskaliami adaptačného procesu. Buddy je 

pripravený odpovedať na otázky nového 

kolegu, ak nebude vedieť, na koho sa má 

obrátiť, kam má zaslať určité dokumenty, komu 

zatelefonovať, keď potrebuje vybaviť to či ono. 

Buddy teda nemusí pomáhať zamestnancovi 

s obsahom jeho práce. Skôr je mu k dispozícii 

v okamžikoch, keď si nie je istý s vecami, 

ktoré súvisia napríklad s fi remnou kultúrou či 

internou komunikáciou. Ideálne je, keď sa medzi 

buddym a novým zamestnancom vytvorí dobrý 

kolegiálny vzťah. Takýto vzťah môže byť prvou 

osobnou väzbou, ktorú zamestnanec s niekým 

vo fi rme nadviaže. Činnosť buddyho by teda 

mala obsahovať aj určité prvky priateľskej 

podpory a pomoci.

ONBOARDING V MIMORIADNEJ 
SITUÁCII

Pochopili sme, že nesmieme podceňovať 

úlohu a prínos úspešne zvládnutého 

onboardingu a ani to, aký má dosah na 

tvoriacu sa zamestnaneckú skúsenosť. 

A od nej sa odvíjajúcu výkonnosť fi rmy. 

Avšak počas období, keď sú vo veľkom 

množstve fi riem obmedzené sociálne 

kontakty, sa onboarding realizuje prevažne 

v online priestore. Digitalizácia a možnosť 

pripojenia sa do fi remného virtuálneho 

prostredia z domácností je preto nevyhnutná. 

V prvých dňoch a týždňoch od nástupu 

odporúčame, aby bol nový manažér 

zamestnaný pravidelnými a naplánovanými 

rozhovormi s kolegami i nadriadenými. Je 

dôležité, aby ten, kto je primárne zodpovedný 

za realizáciu onboardingu (nadriadený, 

projektový manažér), mal priebežný prehľad 

a viedol evidenciu (checklist) o všetkých 

vykonaných aktivitách a krokoch od všetkých 

zúčastnených.

Už viac ako tridsať rokov 
sme lídrom v poskytovaní 
profesionálnych služieb 
v oblasti Executive Search, 
Board & Leadership Services.

Prostredníctvom Board & Leadership 
Services pomáhame formovať:

lídrov pre éru predstavivosti
Brain Friendly organizácie
akcieschopné riadiace a štatutárne orgány

www.amrop.sk

www.jeneweingroup.com
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VIRTUÁLNA PLATFORMA 
IFA XTENDED SPACE

IFA v Berlíne (5) každoročne predstavuje 

najnovšie produkty a inovácie v srdci 

najdôležitejšieho európskeho trhu. 

Je miestom stretnutí kľúčových 

hráčov v maloobchode, kupujúcich 

aj odborníkov z odvetvia a médií. 

Toho roku sa veľtrh zmenil jedným 

z možných spôsobov. Prebehol ako tzv. 

hybridné podujatie: tri dni prednášok, 

prezentácií a uvedení novniek na trh 

sa uskutočnili reálne na výstavisku za 

prísnych zdravotných a bezpečnostných 

opatrení a boli doplnené novou virtuálnou 

platformou IFA Xtended Space. Počas 

IFA 2020 sa tiež konala konferencia 

SHIFT Mobility, ktorá sa spojila s IFA 

NEXT, inovatívnou platformou, ktorá 

zapája start-upy, inovátorov a mnoho 

spoločností formujúcich budúcnosť 

mobility a každodenného života. 

Veľtrhy IFA Business, Retail & Meeting 

Lounges navyše poskytli značkám 

a maloobchodníkom príležitosť stretnúť sa 

v bezpečnom prostredí. Priamo v Berlíne 

malo prezentáciu 150 spoločností, 

ku ktorým sa pripojilo ďalších 1 350 

vystavovateľov z 30 krajín prostredníctvom 

IFA Xtended Space a IFA Virtual Market 

Place.

SKLADACIE SMARTFÓNY 
AJ TELEVÍZORY S UMELOU 
INTELIGENCIOU

LG Electronics sa blyslo pôsobivou 

prezentáciou pomocou hologramov, avšak 

veľa produktov neukázalo. Napokon ThinQ, 

ktorý podporuje smart domácnosti, nie je 

ani lokalizovaný pre slovenský trh. Počas 

IFA však zaujali riešenia LG pre zápolenie 

s koronavírusom, ako diagnostika na diaľku či 

antibakteriálne čistenie odevov.

Pozadu za LG nezostali ani iné globálne značky 

ako BSH, Haier, Honor, Huawei, Miele, Neato, 

JVC (6), Qualcomm, TCL a mnoho ďalších. 

Qualcomm napríklad predstavil procesory 

Snapdragon a spoluprácu s Microsoftom či 

Deutsche Telekom, pričom fi rma avizovala, 

že sa bude sústreďovať na energetickú 

efektívnosť a podporu 5G siete.

Samsung Electronics síce fyzickú expozíciu 

nemal, ale fi rma predstavila novú verziu 

svojho skladacieho smartfónu Samsung 

Galaxy Z Fold2 5G (3). Medzi hlavné 

prednosti patrí veľký predný a ešte 

rozmernejší hlavný displej s technológiou 

Infi nity-O a uhlopriečkou 6,2 palca, odolné 

prevedenie a precízne dielenské spracovanie. 

Model Galaxy Z Fold2 5G je na Slovensku 

dostupný od septembra v čiernej (Mystic 

IFA 2020 AKO HYBRIDNÝ EVENT
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Tradičné podujatie, ktoré ukazuje trendy a noviny pre vianočnú sezónu, bolo tento rok iné. Zásadné iné. Hovorí sa o tzv. 

hybridnom evente, ktorý umožňuje dodržať opatrenia súvisiace s COVID-19. Časť exponátov, zástupcov a návštevníkov 

je fyzicky na výstavisku a sprievodné aktivity sa vysielajú online. 

1. 2.

5.

6.
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Black) a bronzovej (Mystic Bronz) farbe za 

odporúčanú MOC 1999 eur. Ďalšou novinkou 

je projektor The Premiere (1), ktorý dokáže 

zobraziť obraz s uhlopriečkou 120 a 130 

palcov.

Podobne Philips uviedol novinky online a nebol 

na výstavisku. Za zmienku stojí jeho vlajková 

loď medzi televízormi, a síce OLED +935 

s prvkami umelej inteligencie. Televízor, ktorý 

kombinuje prvky umelej inteligencie a internetu 

veci predstavil tiež čínsky výrobca TCL 

Electronics. Jeho procesor AiPQEngine Gen2 

inteligentne reaguje na okolie, rešpektuje limity 

ľudského vizuálneho vnímania či nastavuje 

hlasitosť televízie podľa hluku z okolia. 

Vymenovať všetky zariadenia uvedené počas 

IFA fi rmou TLC by vydalo na samostatný 

článok, no dá sa povedať, že má „prsty všade“. 

Vďaka nízkym cenám sa mu darí prenikať do 

rôznych segmentov, vrátane smartfónov (4) 

a trhu smart home zariadení, ktoré predáva 

pod značkou MDA.

Virtuálne sa predstavil aj Huawei, ktorý využil 

podujatie IFA 2020 na prezentáciu služby 

HMS a najmä jej lokálnych aplikácií pre 

európskych používateľov. Zákazníkov na 

Slovensku cenovou stratégiou oslovuje aj ďalší 

hráč z Ázie, konkrétne Realme z Indie, ktorý 

vníma Slovensko spolu s Čechmi ako kľúčový 

rýchlorastúci trh pre svoje smartfóny. Vďaka 

všestrannosti portfólia odborníci Realme 

prirovnávajú k čínskemu Xiaomi.

Plnohodnotnú reálnu expozíciu mal okrem TLC 

aj Honor, ktorý sa hrdil napríklad vodotesnými 

smart hodinkami Watch GS Pro (MOC 249 eur) 

alebo low cost smart hodinkami Honor Watch 

ES za 99 eur. Ukázal však i šikovný notebook 

MagicBook Pro, tablet, tyčový vysávač či 

elektrickú zubnú kefku.

INTELIGENTNÁ DOMÁCNOSŤ 
S KUCHYNSKÝM SKLENÍKOM

Okrem samrtfónov počas IFA 2020 predstavil 

viacero zariadení pre smart home aj indický 

Realme. Schneider Electric sa špecializuje skôr 

na administratívne smart budovy, inštalácie má 

napríklad v novej centrále ČSOB, ale počas 

IFA ukázal aj menej robustné riešenia pre 

inteligentnú domácnosť pod názvom Wiser. 

Ďalší veľký producent Miele, známy najmä vďaka 

kuchynským spotrebičom, predviedol okrem 

iného „smart“ rúru, ktorá pomocou kamery zistí, 

čo hodlá používateľ pripravovať a tomu prispôsobí 

program.

Komorná atmosféra hybridného podujatia 

IFA 2020 sa prejavila aj tak, že príležitosť 

odprezentovať sa dostali menší hráči a startupy. 

Napríklad rodinná SHIFT smartphones (8) vstupuje 

na vysoko konkurenčný trh, a to s modulárnymi 

smartfónmi SHIFT6mq a SHIFT13ml.

Hoci domáci interiérový skleník na pestovanie 

byliniek sme videli už dávno, Miele Plantcube 

(2, 7) opäť posúva možnosť dopestovať si 

zeleninu či šaláty priamo v kuchyni bližšie 

k spotrebiteľom. Miele dala príležitosť mladému 

startupu a pod značkou Miele Agrilution 

vstúpila do segmentu „kuchynských skleníkov“. 

Plantcube nie je väčšia ako bežná chladnička 

a je v súlade s trendom vertical farming, čo 

termín používaný futurológmi na označenie 

viacúrovňových skleníkov poskytujúcich 

priestorovo úspornú možnosť pestovať čerstvé 

produkty v mestských aglomeráciách.

Najbližší a pravdepodobne opäť hybridný event 

IFA 2021 sa odohrá 3. až 7. septembra 2021.

3. 4.

7.

8.
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Pán Jaroslav z Komárna už dlhšie uvažuje nad tým, či odísť do predčasného 

dôchodku. „Zarábam okolo 500 eur v čistom a do riadneho dôchodku mi 

zostáva ešte rok a pol. Lepšiu prácu si už nenájdem, predčasná penzia by 

možno bola vhodným východiskom.“

Nie je zďaleka jediný, kto sa na veci pozerá 

takto. Aj to je príčina, prečo na Slovensku 

je priemer reálneho odchodu na dôchodok 

už krátko po šesťdesiatke, čo je vôbec 

najskôr zo všetkých krajín Európskej únie. 

(https://bit.ly/2GKwYnG)

Pre porovnanie, v Českej republike je to 

o dva roky neskôr a v Nemecku sa v priemere 

odchádza do dôchodku po viac než 64 rokoch. 

Tieto krajiny uvádzame nie náhodou, budeme 

sa nimi ešte zaberať.

Slováci sa jednoducho do dôchodku ponáhľajú 

viac než občania iných krajín a na tejto téme 

sa dajú získavať politické body a preferencie. 

Tak vlani náš parlament prijal ústavný zákon 

o zastropovaní dôchodkového veku na 64 

rokov. Teraz je priemerný dôchodkový veku 62 

rokov a osem mesiacov, v najbližších rokoch 

by sa mal predlžovať o dva mesiace ročne 

a tak k hranici 64 rokov by sme mali dostať 

už v roku 2028. Podľa prepočtov Rady pre 

rozpočtovú zodpovednosť i podnikateľských 

asociácií nás zastropovanie dôchodkového 

veku bude dlhodobo stáť 120 až 140 miliárd…

Efekt je teda z pohľadu ekonóma úplne zrejmý. 

Viacročný rozdiel v odchode do dôchodku 

znamená, že u nás v porovnaní s väčšinou 

iných krajín pracuje o nemalý počet osôb 

vo vyššom veku menej. Poberajú dôchodok 

– kým zahraniční rovesníci prispievajú do 

daňového a odvodového systému. Tam sú 

ukryté miliardy, ktoré nám budú chýbať. Aj na 

dôchodky.

Bežný občan však obvykle nemá pohľad 

národohodospodára. Uplatňuje svoj 

individuálny pohľad, popri ekonomickom 

rozmere ovplyvnený výrazne napríklad 

zdravotným stavom, ktorý na Slovensku 

tiež patrí do európskeho podpriemeru. 

(https://bit.ly/3nHS7PQ)

Aké sú však dôvody a motívy, podľa ktorých 

sa rozhoduje o pokračovaní či nepokračovaní 

v práci vo vyššom veku?

U nás na túto tému nemáme relevantný 

prieskum, pomerne čerstvý, z minulého roku 

je však z krajiny nám v mnohom najbližšej. 

V Českej republike ho realizovala uznávaná 

spoločnosť Deloitte. Z neho okrem iného 

vyplýva, že najvýznamnejším pozitívnym 

momentom je podpora okolia – takto 

odpovedá až 69 percent, na druhom mieste 

je zaujímavá náplň práce. A pomerne 

prekvapujúce je, že ako najčastejší negatívny 

moment viac než polovica odpovedala, 

že je to takzvaný mindset, teda vlastná 

mentalita, postoj, spôsob myslenia… 

(https://bit.ly/2GSvtUl)

Čiže v pozitívnom aj negatívnom zmysle prvky, 

ktoré sa dajú meniť. Ale ako? Neexistuje 

rýchla magická formulka, ale len dlhodobé, 

cieľavedomé, systematické úsilie. Jeden 

z najúčinnejších nástrojov sa volá Age 

Managment, po našom vekový manažment. 

Vo viacerých krajinách už funguje, u nás 

zatiaľ nie. Jeho prínos by bol o to dôležitejší, 

že Slovensko sa zakrátko stane jednou 

z najrýchlejšie starnúcich spoločností v Európe. 

(https://bit.ly/2GRTURO)

FÍNSKO POLOŽILO ZÁKLADY

Našu súčasnú a budúcu výzvu, rýchle 

starnutie populácie, odchod silných ročníkov 

do dôchodku, zle nastavený dôchodkový 

systém a s tým všetkým spojený nedostatok 

pracovnej sily i ďalšie problémy, pocítilo 

Fínsko už pred záverom minulého storočia. 

Fínsky inštitút pracovného zdravia (www.ttl.fi /

en) pod vedením profesora Juhani Ilmarinena 
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VEKOVÝ MANAŽMENT POMÁHA 
ZVLÁDNUŤ STARNUTIE POPULÁCIE

ČO POMÁHA A ČO BRÁNÍ STARŠEJ GENERÁCII NÁJSŤ SI A UDRŽAŤ PRÁCU

Čo pomáhá staršej generácii 

ďalej pracovať (tzv. enablers) 

Podpora okolia Nastavenie mysle

Starnutie

Negatívna 

motivácia

Zaujímavá 

náplň práce

Unikátna zručnosť

Malé bariéry

Puto s fi rmou

Starostlivosť o blízku 

osobu alebo rodinu

Chýbajúce 

kompetencie

Trh práce

Zdroj: Prieskum Deloitte

Čo sťažuje staršej generácii 

ďalej pracovať (tzv. barriers) 

Zdroj: Prieskum Deloitte
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začiatkom deväťdesiatych rokov vypracoval 

systém vekového manažmentu, ktorého 

hlavným cieľom je, aby zamestnanci mohli 

zostať v pracovnom procese čo najdlhšie 

a v čo najlepšej fyzickej aj psychickej kondícii. 

Už v priebehu 5 – 7 rokov realizácie to vo 

Fínsku prinieslo nielen veľmi dobré výsledky 

na poli zamestnávania starších a ich postupnej 

prípravy na odchod do dôchodku, ale 

dlhodobé výskumy ukazujú aj pozitívny dopad 

na kvalitu života na odpočinku.

Najjednoduchšia charakteristika vekového 

manažmentu hovorí, že ide o riadenie 

ľudských zdrojov s ohľadom na vek 

a individuálne schopnosti a potenciál 

pracovníka. Najčastejšie sa spája so 

staršími zamestnancami, ale ide o holistický, 

komplexný prístup, ktorý sa týka všetkých 

vekových kategórií. U mladých kladie 

do popredia najmä ich integráciu do 

pracovného prostredia, u sendvičovej 

generácie stredného veku, keď deti 

dorastajú a už sa treba starať o starnúcich 

rodičov, je to najmä zladenie pracovného 

a rodinného života, čiže Age Management 

vychádza aj za hranice pracoviska.

 Ide o to, u starších 

čo najviac eliminovať 

negatívne prvky, ako 

je prirodzený úbytok 

fyzickej výkonnosti 

vytváraním vhodných 

pracovných 

podmienok 

a súčasne využívanie 

pozitívnych 

prvkov ako je 

skúsenosť a lojalita. 

Podmienkou je dôkladná znalosť vekovej 

štruktúry zamestnancov a analýza 

schopností a potenciálu každého 

jednotlivca. Následne sa využívajú hlavne 

tieto nástroje: prispôsobenie pracovnej 

náplne, prevencia a starostlivosť v oblasti 

zdravia a ergonómie, vzdelávanie najmä 

v dopĺňaní najnovších znalostí, úprava 

pracovného času, spolupráca starších 

a mladších pracovníkov a zapájanie 

najskúsenejších do mentorstva, plán 

kariérneho rozvoja aj vo vyššom veku 

a ďalšie kroky, smerujúce k udržaniu 

a motivácii starších zamestnancov.

Fínsko vďaka týmto opatreniam v období 

1998 – 2003 malo spomedzi všetkých 

európskych krajín najvyšší prírastok 

zamestnanosti v kategórii 55 – 64 rokov. 

Priniesli tiež postupné zvyšovani reálneho 

veku odchodu do dôchodku a ďalšie 

pozitívne výsledky (https://bit.ly/3do4mwn). 

Fínsky „vynález“ teda funguje, v ostatných 

rokoch sa v tejto krajine už hovorí aj 

o potrebe ďalších impulzov. A treba povedať, 

že v niektorých štátoch, ako napríklad 

Nemecku, sú prínosy Age Managementu 

nemenej výrazné.

NEMCI ÚSPEŠNÍ AKO VŽDY

Známy anglický futbalista a neskôr novinár 

Gary Lineker sa preslávil často citovaným 

výrokom: „Futbal je hra pre dvadsaťdva 

hráčov a na jej konci vždy vyhrávajú Nemci.“ 

Age Management síce nie je hra, ale aj v tejto 

disciplíne je Nemecko mimoriadne úspešné.

Na trajektóriu vekového manažmentu krajina 

s najsilnejšou európskou ekonomikou nastúpila 

takmer presne o desať rokov po priekopníkoch 

z Fínska. Bol pri tom aj priamo profesor 

Ilmarinen a na jeho základoch v roku 2003 

vznikol nemecký systém Age Managementu, 

ktorý si osvojila vláda a jeho uplatňovanie 

zastrešuje Spolkový ústav pre ochranu práce 

a pracovnú medicínu, známy pod iniciálami 

BAUA. Má pri tom plnú a efektívnu podporu 

spolkovej vlády ako aj všetkých krajinských 

vlád. (https://bit.ly/371hHcw)

V zhode s princípmi vekového manažmentu 

vypracovala spolková vláda svoju 

demografi ckú stratégiu, ktorá má nasledovné 

piliere:

- Zdravie na pracovisku

- Celoživotná kvalifi kácia a vzdelávanie

- Tvorba podmienok pre dlhší pracovný život

- Podpora kultúry dlhšieho pracovného života 

a zmeny mentality

- Zásluhovosť v dôchodkovom systéme 

a ocenenie starostlivosti o starších.

Vekový manažment a táto s ním harmonická 

stratégia v horizonte desaťročia priniesla 

a naďalej prináša rukolapné výsledky. V roku 

2005 bolo do pracovného procesu v Nemecku 

zapojených 63 percent osôb vekovej kategórie 

55 – 59 rokov, o desať rokov neskôr už 

Juhani Imarinen

Opel Rüsselsheim Opel Rüsselsheim - montážna linka
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77 %. A ešte výraznejšie je to pri vyšších 

vekových kategoriách pri porovnaní rokov 

2005 a 2015. 60 – 64 rokov rast z 28 percent 

na 52 percent pracujúcich. A pri kategórii nad 

65 rokov dokonca zdvojnásobenie zo sedem 

na 14 percent. To je viac než dvojnásobok 

situácie v Českej republike a takmer šesťkrát 

viac než u nás. Zreteľný podiel na tom má 

vekový manažment.

Pozrime sa bližšie, ako to funguje 

v automobilovom priemysle, v ktorom je 

Nemecko svetovou veľmocou a je aj chrbticou 

slovenskej ekonomiky. Všeobecne je tento 

segment považovaný za doménu skôr 

mladších pracovníkov, v Nemecku sa však aj 

za pomoci nástrojov vekového manažmentu 

dosiahlo, že podiel pracovníkov nad 50 rokov 

predstavuje okolo dvadsať percent. Výnimkou 

je závod Opel v Eisenachu. Áno, tam, kde 

sa kedysi v NDR vyrábala značka Wartburg. 

Postkomunistické dedičstvo v podobe 

horšieho zdravotného stavu či odlišnej 

mentality a ďalších faktorov sa podpísalo na 

tom, že tu je podiel starších pracovníkov iba 

sedem percent. Aj to pripomína, že zmeny si 

vyžadujú dlhodobé a náročné úsilie.

Veľmi pozitívnym príkladom je naopak najväčší 

závod Opel v Rüsselsheime , kde pracuje 

až 14 tisíc zamestnancov. Dôsledne v ňom 

uplatňujú zásady Age Managementu a už pri 

jeho budovaní s nákladom trištvrte miliardy 

eur uplatnili jeho požiadavky na pracovné 

podmienky a ergonómiu. Odborársky predák 

Udo Lowenbrick o tom hovorí: „V minulosti 

sme montovali niektoré časti auta napoly 

kľačiac a napoly ležiac, tak nemožno zdravo 

starnúť. Teraz máme pracovné miesta 

s nastaviteľnou výškou montážnych úkonov, 

vylúčená je montáž nad hlavou a rýchlosť 

pohybu výrobného pásu je prispôsobená 

pracovníkom nad päťdesiat rokov.“

V priemysle a osobitne v automobilovom 

v Nemecku akcentujú práve pracovné 

podmienky a ergonómiu ako kľúčové 

podmienky pracovného zdravia, ktoré je 

dôležitou súčasťou vekového manažmentu. 

Príkladom je Continental, ktorého historickou 

i súčasnou centrálou a základňou je 

severonemecký Hannover. Na budúci rok 

to bude 150 rokov, čo sa Continental spája 

najmä s pneumatikami, dnes je to však 

celosvetový koncern zameraný na automotive 

s takmer štvrťmiliónom zamestnancov, z toho 

štvrtina práve v Nemecku. Má vypracovanú 

demografi ckú stratégiu, ktorá je vlastne 

esenciou vekového manažmentu. A o závode 

Hannover podnikový lekár Christoph Sommer 

hovorí:“Pracoviská sú rozdelené podľa 

podmienok pre vek zamestnancov na tri 

kategórie. Tie, ktoré sú priateľské k starším, 

umožňujú pracovať v zdraví až do 65 rokov.“

SUSEDIA NA SPRÁVNEJ CESTE

Pre príklad a inšpiráciu však nemusíme 

chodiť na sever Európy či do Nemecka, 

máme ho oveľa bližšie, zemepisne aj po 

iných stránkach. V Českej republike Age 

Management zavádzajú do praxe desať rokov. 

Najskôr od roku 2010 to bol dvojročný projekt, 

ktorý mal v spolupráci s Fínmi zoznámiť 

spoločnosť s princípmi a výhodami vekového 

manažmentu. Ďalší, tentoraz boli partnermi 

na tomto poli veľmi úspešní Holanďania, 

aplikoval Age Management v niekoľkých 

vybraných subjektoch rôzneho zamerania, 

od štátnej správy až po výrobné fi rmy. Po 

týchto aktivitách zo strany českej akademickej 

a neziskovej sféry sa napokon nedávno chopila 

iniciatívy vláda ČR s pomocou eurofondov. Vo 

výzve v hodnote tristo miliónov korún uspelo 

107 subjektov, tie práve rozbiehajú svoje 

projekty vekového manažmentu.

Ilona Štorová, kľúčová osobnosť pre 

zavádzanie vekového manažmentu u našich 

susedov, o tom pre EPALE – elekronickú 

platformu vzdelávania dospelých v Európe, 

hovorí:.“Zavádzanie opatrení Age 

Managementu predstavuje dlhodobý proces 

a pre fi rmy „beh na dlhú trať“. V súvislosti 

s demografi ckým trendom v ČR je dôležité sa 

otázkam pracovnej schopnosti zamestnancov 

vo vyššom veku venovať…Priestor pracoviska 

a adekvátne podmienky na pracovisku budú 

základným faktorom pre zvládnutie starnúcej 

pracovnej sily.“ (https://bit.ly/2SWmKmh)

Pozrime sa na niektoré z projektov bližšie. 

Všetky sa snažia uplatňovať vekový 

manažment v jeho celkovom poňatí ako 

komplexný a navzájom prepojený systém 

opatrení. Popri tom však majú svoje akcenty, 

ktoré vychádzajú z konkrétnych podmienok 

a potrieb.

Slavkov neďaleko Brna je preslávený 

bitkou troch cisárov zo začiatku decembra 

1805, jednou z najvýznamnejších počas 

napoleonských vojen. Na návrší pri obci 

Prace to pripomína Mohyla mieru a rozľahlé 

polia, kam len odtiaľto dovidíte, sú súčasťou 

významného poľnohospodárskeho podniku 

Bonagro. O viac než štyritisíc hektárov pôdy, 

cez tisícku kráv a všeličo ďalšie sa vďaka 

modernej technike dokáže postarať približne 

stopäťdesiat pracovníkov. Bez nich by to 

nefungovalo – a cez polovicu z nich má nad 

päťdesiat rokov, viacerí sú už v dôchodkovom 

veku.

„Je to generačná časovaná bomba,“ hovorí 

vedúci projektu vekového manažmentu Zbyněk 

Ilona Štorová často vystupuje v Bratislave
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Dohnal. Starší zamestnanci majú veľmi hlboký 

vzťah k svojej práci, zostávajú jej verní, ale 

čoraz naliehavejšia je otázka, čo ďalej. Mladí 

sa do poľnohospodárstva nehrnú, o to viac 

sa treba starať o tých starších. Na základe 

analýzy pracovnej schopnosti každého z nich 

vypracúvajú individuálne plány opatrení najmä 

v oblasti prevencie a starostlivosti o zdravie 

a zlepšovanie pracovných podmienok. Ide 

teda najmä o to, aby starší zamestnanci chceli, 

boli plne schopní a motivovaní pracovať čo 

najdlhšie. A aby tento príklad napriek istej 

skepse zafungoval aj smerom aspoň k časti 

mladších…

Presuňme sa do iného sveta - 

nadnárodných spoločností. Koyo Bearings 

Olomouc je významný výrobca ložísk, 

súčasť japonskej korporácie JTEKT, 

ktorá patrí do skupiny Toyota. Japonsko 

je známe ako najstaršia spoločnosť na 

svete s mimoriadnou pozornosťou téme 

starnutia a starostlivosťou o staršiu 

generáciu. To sa odráža aj vo vzťahu k 460 

zamestnancom modernej fabriky v Olomouci 

a presadzovaniu Age Managementu. 

Najstarší pracovník v robotníckej kategórii 

má 64 rokov a medzi administratívno-

technickými zamestnancami dokonca 

76 rokov. Ako uvádza vedúca projektu 

Kateřina Kramplová Kasparová, stredný 

aj vyšší manažment firmy prešiel školením 

o využívaní vekového manažmentu, 

zameraného na dve kategórie: nielen 

starších zamestnancov a nastavenia ich 

postupnej prípravy na odchod do dôchodku, 

ale aj sendvičovej generácie a zladenie 

pracovného a rodinného života.

Projekt mimoriadnu pozornosť venuje 

ergonómii a zdraviu: meraniu fyzickej záťaže, 

pracovných polôh a hluku na pracovisku 

a následne nastaveniu optimálnych modelov. 

A tiež aktívnemu vzťahu pracovníkov k svojmu 

zdraviu preventívnymi opatreniami i cvičením 

a fyzioterapeutikou.“ Práve túto stránku možno 

považovať za hlavné špecifi kum projektu 

v Koyo Bearings a má takmer okamžite veľmi 

pozitívny ohlas aj prvé výsledky,“ hovorí 

Kateřina Kramplová.

Napokon občianske združenie Krok 

z juhomoravského Kyjova, ktoré je celkom 

iné, než predchádzajúce. Nič nevyrába 

a nemá stovky zamestnancov, ale iba 

dvadsiatku pracovníkov. Vedúca projektu 

Monika Vašíčková hovorí: „ Tretina z našich 

zamestnancov má nad štyridsať a traja majú 

cez šesťdesiat rokov.“ Bez ohľadu na počet 

je však aj pre nich dôležité využiť väčšinu 

nástrojov vekového manažmentu – a je tu 

ešte jeden rozmer navyše. Krok má tri hlavné 

línie činnosti: terapeutická komunita, ktorá už 

dvadsať rokov úspešne lieči drogové závislosti 

a ich dôsledky, agentúra pre rodiny a deti 

a dobrovoľnícke centrum.

Pracovníci a dobrovoľníci občianskeho 

združenia sa stretávajú so stovkami ľudí 

najrôznejšieho veku, väčšinou v zložitých 

situáciách. Aj preto projekt obsahuje tiež 

prípravu na zvládanie stresu a krízovú 

komunikáciu. Je konkrétnym príkladom, 

že vekový manažment nie je namierený 

iba dovnútra subjektu, ale pôsobí aj do 

vonkajšieho prostredia. A ukazuje vekový 

manažment ako praktickú súčasť fi lozofi e 

aktívneho starnutia a medzigeneračnej 

spolupráce, keď mladí pomáhajú starším 

a súčasne sa od nich učia.

Masívnejšie uplatňovanie vekového 

manažmentu sa týmito projektmi v ČR iba 

rozbieha. Ako ukazujú príklady Fínska či 

Nemecka, o konkrétnejších výsledkoch 

budeme môcť hovoriť až o pár rokov. Naši 

susedia však nastúpili na správnu cestu.

SLOVENSKÉ RÁZCESTIE

U nás sa o vekovovom manažment hovorí už 

dlhšie a je dokonca zakotvený v Národnom 

programe aktívneho starnutia na roky 2014 - 

2020, jeho uplatňovanie však dosiaľ chýba. 

(https://bit.ly/2Fpr4HP)

 

Age Management samozrejme nie je všeliek 

a má svoje limity. Objektívne a všeobecne 

platné - aj subjektívne, špecifi cké pre 

rôzne krajiny. Najúčinnejšie funguje, ak je 

súčasťou širšieho, komplexného prístupu 

k demografi ckému vývoju a starnutiu 

populácie, ako ukazujú príklady vyspelých 

západoeurópskych krajín.

Na Slovensku sme svedkami, že už náznaky 

snáh o jeho uplatňovanie sa stávajú 

obeťou krátkozrakého prístupu na základe 

konjunkturálnych výkyvov. O vekovom 

manažmente sa začína hovoriť vtedy, 

keď rastie nedostatok pracovnej sily. Tak 

to bolo v čase pred pandémiou. Viacerí 

veľkí zamestnávatelia síce zvolili pre nich 

najjednoduchší model, dovoz lacnej pracovnej 

sily z Ukrajiny či Srbska, časť podnikateľov 

však nad vekovým manažmentom začala 

aspoň uvažovať. Kríza, ktorú priniesla 

pandémia, zdanlivo všetko zvrátila. Počet 

nezamestnaných prudko rastie a v takejto 

situácii je málo pravdepodobný záujem 

o starších pracovníkov.

Napríklad Viliam Páleník z Ekonomického 

ústavu SAV sa nedávno v spravodajskej 

televízii v súvislosti s plánovaným znižovaním 

počtu úradníkov v štátnej správe vyjadril, 

že pri raste nezamestnanosti by pomohol 

odchod pracovníkov, ktorí sú v dôchodkovom 

veku. To je v priamom protiklade s vekovým 

manažmentom. Takýto pohľad pripomína 

naše ďalšie špecifi cké limity pre úspech Age 

Managementu

O rok či dva by sme sa však mali dostať 

z najhoršieho a hlavne demografi a, starnutie 

populácie tu je a bude sa hlásiť čoraz 

naliehavejšie. Na najbližšie roky by sme mali 

dostať mnohomiliardový balík z eurofondov, 

diskutuje sa, ako ho využiť a či to budeme 

efektívne schopní. Isteže dôležité musia byť 

investície a štrukturálne zmeny – ale nielen 

do infraštruktúry a najnovších technológií, 

ale aj do ľudí. Napríklad práve do reálneho 

uplatňovania vekového manažmentu ako 

súčasti reformy dôchodkového a sociálneho 

systému, ktorá sa už spomína medzi dôležitými 

reformnými krokmi pre získanie a využitie 

Fondu obnovy.

Je na to súčasná vláda a s ňou celá 

spoločnosť kapacitne a mentálne pripravená? 

V tomto momente je akákoľvek odpoveď 

predčasná. V jej programovom vyhlásení je 

záväzok zvýšiť udržateľnosť dôchodkového 

systému vzhľadom na demografi cký vývoj. 

O zrušení dôchodkového stropu sa zatiaľ nik 

kompetentný priamo nevyjadril, zrejme si však 

vláda uvedomuje neudržateľnosť takejto záťaže 

a skôr uvažuje nad fl exibilnejším modelom 

s väzbou na počet odpracovaných rokov. 

(https://bit.ly/33V4VdC)

Popri objektívnych podmienkach sú tu 

viaceré subjektívne, mentalita spoločnosti 

i každého jednotlivca, čo má, ako ukazuje 

český prieskum Deloitte, kľúčové miesto 

v rozhodovaní. Práve tu dokáže veľmi 

účinne vplývať vekový manažment. Spolu s 

ekonomickými reformami sú nemenej dôležité 

zmeny v myslení. Pripomeňme len slová 

Alberta Einsteina: “Svet, ako sme ho vytvorili, 

je procesom nášho myslenia.Nemôžeme 

ho zmeniť bez toho, aby sme zmenili naše 

myslenie...“

Miloš Nemeček

Materiál vznikol v spolupráci s MEMO 98 a Transitions 

v rámci programu na podporu žurnalistiky zameranej na 

riešenia (Solutions Journalism).
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Zhoršená ekonomická situácia spôsobená koronakrízou sa premietla aj do plánov 

Slovákov investovať väčšie sumy peňazí do nábytku, elektroniky, auta, rekonštrukcie 

či nového bytu. Ľudia majú navyše pocit, že ceny rastú rýchlejšie ako je tomu 

v skutočnosti. Budú opatrnejší aj pri vianočných nákupoch?

DO CIEN SA PREMIETLO 
ZLACNENIE ROPY

Analytické oddelenie Poštovej banky zistilo 

na základe údajov Štatistického úradu SR, že 

sa ceny tovarov a služieb v obchodoch v júni 

medziročne zvýšili o 1,8 %. Predstavuje to 

najpomalší rast zhruba od konca roka 2017. 

Na začiatku tohto roka spotrebiteľské ceny 

rástli ešte tempom 3,0 %, ale pod vplyvom 

koronakrízy začal rast cien u nás spomaľovať.

Napriek spomaľovaniu infl ácie zaplatia 

spotrebitelia menej ako pred rokom jedine 

za dopravu a za odevy a obuv. Doprava 

v júni vychádzala o -5,4 % menej ako vlani, 

a to vďaka výraznému poklesu cien ropy na 

svetovom trhu. Menej zákazníci zaplatia aj 

za oblečenie a obuv, ale len nepatrne, o -0,2 

%. Ceny ostatných položiek boli v júni vyššie 

ako v rovnakom období minulého roka. 

Medzimesačne, teda v porovnaní s májom, sa 

v júni celkové spotrebiteľské ceny znížili o -0,1 

%. K najvýraznejšiemu zlacneniu došlo v prípade 

potravín (o -1,5 %). Znížili sa ale aj ceny odevov 

a obuvi (o -0,6 %), alkoholu a tabaku (o -0,4 

%), ceny v oblasti rekreácie a kultúry (o -0,4 %) 

a ceny vo vzdelávaní (o -0,2 %).

Cenový vývoj potravín je okrem koronakrízy 

ovplyvňovaný aj mnohými ďalšími faktormi, 

predovšetkým úrodou a vývojom cien 

agrokomodít na svetovom trhu. Svoju úlohu tu 

ale zohráva aj konkurencia a boj o zákazníka 

medzi jednotlivými predajcami. Vo významnej 

miere sú ceny potravín ovplyvňované aj cenami 

ropy, nakoľko potraviny treba nielen vyrobiť, ale 

aj prepraviť do obchodov k zákazníkom. A práve 

prepad cien čierneho zlata bol v posledných 

mesiacoch faktorom, ktorý tlačil smerom 

nadol aj ceny ostatných tovarov. V júni došlo 

vďaka novej úrode a stabilizácii pandémie 

k spomaleniu cenového rastu potravín na úroveň 

2,6 %. V nasledujúcich mesiacoch očakávame, 

že tempo ich rastu bude ďalej zmierňovať 

a potraviny budú pôsobiť tlmiaco na infl áciu. 

Niektoré druhy potravín, predovšetkým ovocie 

či zelenina, ale môžu byť kvôli horšej úrode 

drahšie.

CENY OVPLYVNILO AJ 
PREDZÁSOBENIE

Vývoj cien potravín by sme mohli opísať 

slovami „ako na hojdačke“, nakoľko v januári 

a vo februári sa ceny potravín zvyšovali 

o 4,4 resp. 4,6 %. V marci, kedy bol u nás 

potvrdený prvý prípad nákazy vírusom 

COVID-19 a došlo k implementovaniu 

karanténnych opatrení, rast cien potravín 

spomalil na 3,7 %. Následne však začal opäť 

zrýchľovať, keďže dopyt po potravinách 

počas krízy rástol, a to z viacerých dôvodov. 

Ľudia si, hlavne v úvode krízy, vytvárali 

väčšie zásoby potravín kvôli obavám z ich 

nedostatku. Zároveň sa obyvatelia častejšie 

stravovali doma, a teda nakupovali aj viac 

potravín, keďže návštevy reštaurácií v značnej 

miere obmedzili (aj počas tzv. okienkového 

predaja). Potraviny aj z týchto dôvodov 

v apríli medziročne zdraželi o 4,3 % a v máji 

dokonca o 4,8 %. V júni sa už ale prejavilo 

upokojenie a stabilizácia koronakrízy a rast 

cien výraznejšie spomalil na úroveň 2,6 %. 

V mesačnom porovnaní, teda jún verzus máj, 

dokonca potraviny zlacneli, a to o -1,5 %.

„Výrazné predzásobovanie oslablo, a to aj 

napriek príchodu druhej vlny koronavírusu. 

Slováci sa totiž počas prvej presvedčili, že 

slovenskí obchodníci na vzniknutú situácii 

reagujú navyšovaným zásob základných 

trvanlivých potravín. Zvýšený dopyt preto 

neohrozil dostupnosť jednotlivých výrobkov. 

Pokiaľ v niektorom obchode nie je krátkodobo 

nejaký druh tovaru, je to tým, že väčšina 

obchodov nemá vlastné sklady, ale sú 

zásobované priebežnými rozvozmi z centrálnych 

skladov,“ uvádza Lenka Buchláková, 

ekonomická analytička FinGO.sk.

Na základe údajov ŠÚ SR o spotrebiteľských 

cenách za jún 2020 zostavili analytici 

Poštovej banky cenovú hitparádu základných 

potravín, ktoré spotrebitelia často vkladajú 

do nákupného košíka. Nákupy potravín 

obyvateľov aktuálne vychádzajú drahšie ako 

vlani. A aj drahšie ako pred koronakrízou, 

teda na začiatku tohto roka, nakoľko ceny 

potravín počas tohto roka medziročne aj 

medzimesačne rastú. Zelenina a ovocie R
ed

, Z
dr

oj
: Š

ta
tis

tic
ký

 ú
ra

d 
S

R
, P

oš
to

vá
 b

an
ka

, F
in

G
O

.s
k 

, O
VB

COVID-19 OVPLYVNÍ 
SPOTREBITEĽSKÉ VÝDAVKY 
A INVESTÍCIE 



31

PRICE

zaznamenali v júni v porovnaní s januárom 

až dvojciferné tempá rastu. Mandarínky boli 

v júni až o takmer 80 % drahšie ako v januári 

a červené melóny o cca 45 %. O vyše 30 % 

zdraželi aj citróny, pomaranče a jablká. Medzi 

potraviny s dvojciferným tempom rastu ale 

patrili ešte aj ďalšie druhy ovocia a zeleniny 

– cesnak, cibuľa, kiwi, mrkva, kapusta aj 

zemiaky.

Ceny sa od začiatku tohto roka zvýšili aj 

v prípade viacerých mäsových výrobkov. 

O približne 5 % sa v porovnaní s januárom 

zvýšila cena trvanlivej aj šunkovej salámy, 

slaniny a párkov. O zhruba 4 % drahšie je aj 

hovädzie mäso, konkrétne hovädzie predné 

s kosťou aj bez kosti. Ostatné druhy mäsa 

ale nezdražovali. Ceny kuracieho mäsa sa 

držia približne na úrovniach zo začiatku roka. 

A bravčové mäso je dokonca lacnejšie ako 

v januári, a to o -2 až -6 %, v závislosti od 

druhu mäsa.

Mliečne výrobky sa hýbali oboma smermi. 

Za syry si oproti začiatku roka si zákazníci 

skôr priplatia – napríklad za oštiepok 2,4 % 

a za Eidam zhruba 3 %. Ceny mlieka sa ale 

takmer nezmenili. Lacnejšie ako v januári 

nás vychádza tvaroh, smotana, jogurty 

a najvýraznejšie zlacnelo maslo, a to o -3,7 %.

Nájdu sa aj potraviny, ktorých ceny klesli 

oproti začiatku roka až o dvojciferné číslo. 

Najvýraznejšie zlacnel petržlen, a to o -28 

%, nasledovali uhorky (o -25 %) a paradajky, 

ktorých cena je nižšia o zhruba pätinu.

NEDOSTATOČNÉ REZERVY 
A POCITOVÁ INFLÁCIA

Hoci prieskumy ukazujú, že väčšina Slovákov 

núdzou netrpí¹, na koronakrízu neboli ani 

zďaleka pripravení. „Slovákom však otvorila 

oči. Mnohí prišli o prácu, v tom „lepšom“ 

prípade sa im okresával príjem. Práve v tomto 

období ľudia siahajú na rezervy. Hlavným 

argumentom nešetrenia je, že nie je z čoho. 

Štatisticky až 35 % Slovákov žije od výplaty 

k výplate a najhoršie pre nich je, ak prídu 

o prácu alebo skončia na PN-ke, a musia pokryť 

vyššie výdavky na zdravotnú starostlivosť,“ 

povedala L. Buchláková z FinGo.sk a dodala: 

„Najviac sú na Slovensku postihnuté slobodné 

matky. Vlani žilo od výplaty k výplate až 45 % 

takýchto domácností. V prípade domácností 

o dvoch rodičoch s dvoma deťmi je to zhruba 

štvrtina. V rámci celoeurópskeho priemeru 

sa nachádzame približne v strede. Situácia 

je však u nás horšia tým, že našu ekonomiku 

kríza výrazne zasiahla a tým pádom aj príjmy 

slovenských domácností, čo môže uvrhnúť 

do neschopnosti čeliť nečakaným fi nančným 

výdavkom opäť viac ľudí.“

Podľa údajov analytického oddelenia Poštovej 

banky sú Slováci v súčasnom krízovom období 

opatrní a až 56 % z nich si myslí, že nebudú 

schopní tvoriť úspory. Optimisticky naladená 

je len zhruba tretina Slovákov, ktorí si myslia, 

že budú schopní odkladať si nejaké to euro do 

rezervy. Podiel sporivých domácností sa ale 

z dlhodobého hľadiska zvykol držať na úrovni 

okolo 40 %.

Ešte na začiatku roka 2020 očakávalo 

zhoršovanie ekonomickej situácie len 40 % 

domácností. Teraz je situácia úplne odlišná 

a pesimistov je oveľa viac. Až 61 % Slovákov 

totiž predpokladá zhoršovanie ekonomiky 

v nasledujúcich mesiacoch. A zlepšenie vývoja 

očakáva len nepatrných 7 % respondentov. 

Negatívne očakávania sa týkajú aj nášho 

trhu práce. Rastúcu nezamestnanosť totiž 

prognózuje až 82 % domácností a len 4 % si 

myslia, že by mohla tento rok klesnúť.

Až 28 % našich domácností očakáva 

zhoršenie svojej fi nančnej situácie 

v nasledujúcich 12 mesiacoch. V porovnaní 

so začiatkom roka, kedy bol tento podiel 

len úrovni 17 %, došlo k výraznému 

zhoršeniu. Zlepšenie na poli svojich fi nancií 

v nasledujúcom období očakáva len 9 % 

našincov a viac než polovica si myslí, že sa ich 

fi nančná situácia meniť nebude.

Pocitová infl ácia je takmer vždy vyššia 

ako tá reálna, to znamená, že ľudia majú 

zväčša pocit, že ceny rastú rýchlejšie ako je 

tomu v skutočnosti. Platí to aj v súčasnosti, 

kedy rast cien spomaľuje a zrejme tomu 

tak bude aj po zvyšok roka. Napriek tomu 

až 34 % Slovákov predpokladá, že ceny 

v obchodoch budú v nadchádzajúcom 

období rásť rýchlejšie ako doteraz. A rovnaké 

percento (34 %) si myslí, že zdražovanie 

bude pokračovať rovnakým tempom ako 

v súčasnosti. Naopak, pomalší rast cien 

očakáva len 8 % domácností a 9 % si myslí, 

že ceny zostanú nezmenené.
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VEĽKÉ VÝDAVKY SI ZÁKAZNÍCI 
DOBRE PREMYSLIA

Kríza sa podpísala pod zhoršenie fi nančných 

možností slovenských rodín. „Prišlo počas 

posledného pol roka k poklesu príjmov 

Vašej domácnosti?“ – tak na túto otázku 

odpovedalo kladne 48 % respondentov 

prieskumu IPSOS (N = 1050). Z prieskumu 

vyplynulo, že 40 % domácností poklesol 

príjem o štvrtinu (N = 507).

Podľa analytičiek Poštovej banky ubudlo tých, 

ktorí sporia a naopak, pribudlo tých, ktorí žijú 

od výplaty k výplate. Kým v úvode roka si 

dokázalo sporiť až 50 % našich domácností, 

kríza spôsobila ich pokles na 45 % a aktuálne 

došlo k miernemu rastu na 48 % domácností. 

Schopnosť domácností vytvárať úspory je 

dôležitá aj pre celú ekonomiku. Nasporené 

prostriedky totiž môžu výhodne investovať, 

uložiť do bánk alebo použiť na kúpu fi nančne 

náročnejších tovarov. Podiel ľudí, ktorí žijú od 

výplaty k výplate, je u nás vo všeobecnosti 

pomerne vysoký – pred krízou to bolo 33 až 

34 % domácností. Po kríze sa ich podiel zvýšil na 

36 %. Po vypuknutí pandémie sa zvýšil aj podiel 

domácností, ktoré žijú na dlh alebo vyberajú 

svoje úspory na úroveň 16 % respondentov. 

Pozitívom však je, že aktuálne toto číslo opäť 

kleslo na svoju predkrízovú hodnotu 14 %.

Zhoršená ekonomická situácia sa premietla aj 

do plánov Slovákov investovať väčšie sumy. 

Až 40 % domácností sa totiž domnieva, že 

v nasledujúcich mesiacoch budú míňať menej na 

veľké nákupy (elektronika, spotrebiče, nábytok 

atď.). Ešte začiatkom roka sa chystalo okresávať 

svoje veľké nákupy len 30 % domácností. Kúpu 

auta počas roka zamýšľa len 5 % domácností. 

Pred krízou sa tento podiel zvykol pohybovať 

na úrovni 7 až 8 % domácností, Znížil sa aj 

podiel tých, ktorí v dohľadnej dobe plánujú 

rekonštruovať svoje bývanie, a to z 15 % pred 

krízou na súčasných 12 %. Tohtoročné Vianoce 

teda budú viac o praktických veciach ako 

o luxusných doplnkoch a tovaroch dlhodobej 

spotreby. „Veľkou témou bude zdravý životný 

štýl a domáca pohoda,“ hovorí šéf Heureky 

Tomáš Braverman a dodáva: „Tento rok tak 

bude dopyt po smoothie mixéroch, french 

pressoch a kávovaroch. Na obľube však 

nestratia tradičné darčeky, ako sú technologické 

vychytávky (gadgety) či produkty pre zdravie. 

Obľúbené budú bezdrôtové slúchadlá 

a reproduktory, ale aj vychytávky pre domáce 

cvičenie.“ Z tohtoročného prieskumu Heureky 

medzi zákazníkmi vyplynulo, že Slováci sa 

priemerne chystajú minúť na vianočné darčeky 

od 100 do 250 eur. Takúto sumu minie zhruba 

tretina opýtaných.

COVID-19 A MATERIÁLNA 
DEPRIVÁCIA - CHUDOBA

Čiastočný lockdown, ktorý si zvolili viaceré 

európske krajiny, má výrazné dosahy na 

ekonomiku. V dôsledku toho mnohí živnostníci 

ukončujú svoju činnosť, obchodníci zatvárajú 

prevádzky, ľudia prichádzajú o prácu. Podľa 

aktuálnych odhadov Svetovej banky v dôsledku 

pandémie koronavírusu môže do chudoby upadnúť 

globálne až 60 miliónov ľudí. Podiel ľudí, ktorí žijú 

na deň z menej ako 1,9 dolára, by sa mal zvýšiť 

z 8,2 % v roku 2019 na 8,6 % v roku 2020. 

V číselnom vyjadrení ide o zvýšenie z 632 miliónov 

ľudí na približne 665 miliónov. V nedeľu 17. októbra 

bude Medzinárodný deň boja proti chudobe.

„Na Slovensku je aktuálne 16,3 % rodín pod 

hranicou chudoby, čo predstavuje 872- tisíc ľudí. 

V dôsledku pandémie sa môže v tejto kategórii 

ocitnúť ďalších 20 až 50-tisíc ľudí. V našom 

prípade sa chudoba určuje od hranice príjmu 

373 eur mesačne pre jednočlennú domácnosť. 

V prípade domácnosti s 2 dospelými a 2 deťmi 

do 14 rokov je stanovená hranica 780 eur 

mesačne,“ uviedla L. Buchláková z FinGO.sk.

Hranica chudoby je odvodená od mediánového 

príjmu v krajine. Na Slovensku sú najohrozenejšou 

skupinou nezamestnaní (58,3 %). Iba 9 % 

zamestnaných čelí riziku chudoby a sociálnemu 

vylúčeniu. V prípade žien a mužov je riziko rovnaké, 

o čosi viac sú v ohrození ľudia, ktorí majú deti 

(18,9 %), nakoľko majú vyššie mesačné výdavky. 

„Očakávame, že väčšia chudoba postihne 

aj Európu, vrátane Slovenska, kde v prípade 

materiálnej deprivácie hovoríme o náraste počtu 

ľudí v tejto kategórii z aktuálnych 430-tisíc na niečo 

okolo 450-tisíc, “ doplnila L. Buchláková.

Ľudia, ktorí trpia materiálnou depriváciou, si 

napríklad nemôžu dovoliť ísť ani raz za rok na 

jednotýždňovú dovolenku mimo domu alebo 

jesť mäso či rybu aspoň každý druhý deň. 

Majú nedoplatky spojené s hypotékou alebo 

nájomným, úhradou za energie alebo splácaním 

nákupov na splátky a iných pôžičiek. Aktuálne na 

Slovensku až vyše polovica jednorodičovských 

domácností a viac ako tretina domácností s tromi 

a viac deťmi nedokázala čeliť neočakávaným 

výdavkom. Dovoliť si každý druhý deň mäsité 

jedlo, rybu alebo hydinu si nemôže 30,2 % 

jednorodičovských domácností a 24 % 

domácností s tromi a viac deťmi. Chudobní 

ľudia majú problémy so zapojením do bežných 

ekonomických, sociálnych a kultúrnych aktivít.

„Po kríze, najmä v roku 2010, počet ľudí 

ohrozených chudobou výrazne rástol. Dôvodom 

bolo prepúšťanie, rekordná nezamestnanosť 

v krajine, celkový prepad ekonomiky. Napriek 

tomu, že aktuálne prežívame krízu verejného 

zdravia, teda príčiny krízy sú iné ako v roku 

2009, sa doslova zastavená ekonomika určite 

podpíše pod nárast nezamestnanosti a zníženie 

životnej úrovne ľudí,“ upozorňuje L. Buchláková.

VLASTNÉ BÝVANIE 
A SPLÁCANIE ÚVEROV

Priemerný mladý Slovák má takmer 31 rokov, 

kým sa odsťahuje od svojich rodičov. Podľa 

údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat 

bol v roku 2019 priemerný vek ich rodičov na 

úrovni 52 rokov. Tí sú v súčasnosti ohrozenou 

skupinou ľudí v prípade nákazy vírusom 

COVID-19. Typické nielen pre našu krajinu, 

ale aj juh Európy je, že máme aj vyšší počet 

dospelých, ktorí žijú s rodičmi ako v západnej 

Európe. „Mnoho mladých na Slovensku sa 

nedokáže osamostatniť, nakoľko štátna politika 

v oblasti nájomného bývania pre mladých 

stagnuje. Ak chcú vlastné bývanie, narážajú na 

mnoho komplikácií. Národná banka Slovenska 

sprísnila podmienky na získanie hypotéky, 

pričom je potrebné mať nasporených obvykle 

až 20 % z ceny nehnuteľnosti,“ povedala Lenka 

Buchláková, analytička FinGO.sk.

Podľa údajov Slovenskej bankovej asociácie 

požiadalo ku konca júla 2020 o odklad splátok 

úverov 170-tisíc žiadateľov, z toho vyše 151-tisíc 

od schválenia osobitných podmienok v tzv. 

Lex Korona. Bolo schválených vyše 116-tisíc 

žiadostí, v drvivej väčšine si ľudia odložili 

splácanie o maximálnu dobu 9 mesiacov 

(Jedinou podmienkou schválenia žiadosti 

zostáva, aby ste ku dňu žiadosti neboli 

v omeškaní so splátkami o viac ako 30 dní). 

Prieskum NBS súčasne ukázal, že dvojnásobne 

narástlo percento tých, ktorí nebudú po 

skončení odkladu splácania schopní opäť 

splácať svoje úvery. Kým v júli to bolo 6 % 

ľudí s odkladom, v auguste to už bolo 12 %. 

To je spolu jedno percento z celkového počtu 

zadlžených domácností a približne 1,5 % 

z celkového objemu retailových úverov. Čo 

bude po na jar 2021 po uplynutí 9-mesačného 

odkladu tisícok úverov, dnes nevie predikovať 

nik. Marián Búlik, fi nančný analytik OVB Allfi nanz 

Slovensko však upozorňuje, že odklad splátok 

úverov je dobré si dôsledne premyslieť, lebo 

aj počas odkladu sa napočítavajú úroky. 

V konečnom dôsledku tak úver vyjde drahšie.

¹Z prieskumu Štatistického úradu SR za rok 2012 vyplýva, 

že 15,2 % ľudí trpí materiálnou depriváciou a táto ohrozuje 

najmä ľudí nad 65 rokov a predovšetkým ženy. Jej závažnej 

forme sú vystavení predovšetkým mladí do 18 rokov a ženy 

staršie ako 65 rokov.
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Očakávaný model urobil rozruch v segmente C, ktorý je najrýchlejšie rastúcou 

kategóriou vo všetkých regiónoch sveta. SUV PEUGEOT 3008 HYBRID oslovuje 

náročnú klientelu vyhľadávajúcu nové zážitky. Odlišuje sa mimoriadnym 

PEUGEOT i-Cockpitom® poslednej generácie, výnimočne inšpiratívnym dizajnom, 

optimalizovaným tvarom karosérie a high-tech výbavou.

Špecifi cké dvojfarebné označenie HYBRID 

a HYBRID4 nájdete na dverách batožinového 

priestoru a na predných blatníkoch SUV PEUGEOT 

3008. Nový Peugeot 3008 sa svojím robustným, no 

zároveň dynamickým dizajnom hlási ku kategórii 

SUV, no v elegantnom a atletickom tele spája 

skvelý pôžitok z jazdy a najnovšie technológie ako 

i-Cockpit či Advanced Grip Control. Od svojho 

uvedenia na trh už SUV PEUGEOT 3008 získalo 

viac ako 64 medzinárodných ocenení, vrátane 

prestížnej ceny European Car of the Year. Vozidlo 

získalo 5 hviezdičiek v teste Euro NCAP 2016, čo je 

najlepšie možné skóre.

UNIKÁTNY PEUGEOT I-COCKPIT®
Veľkolepá, takmer futuristická palubná 

doska okamžite upúta zrak. Táto dômyselná 

a technologická zostava je poslednou generáciou 

PEUGEOT i-Cockpit®, nového konceptu, ktorý 

prepísal zvyčajné kódy kabíny vo vozidle. Zdá 

sa, že všetko je tu pre väčšie potešenie a lepšiu 

koncentráciu vodiča vo vyslovene high-tech 

schránke. Najnáročnejší šoféri ocenia precízne 

spracovanú stredovú konzolu, ktorá drží ruku 

pri radení v príjemnej polohe a na jej vrchu 

je 8-palcový dotykový displej. Vozidlo myslí 

aj komfort vodiča, preto sú zvolené príjemné 

materiály, nechýbajú ani masážne sedadlá, 

panoramatická strecha a milovníkov hudby 

dostane Focal Hi-Fi audiosústava.

i-Cockpit® umožňuje zobraziť informácie o jazde 

v zornom poli vodiča. V každom okamihu máte 

prehľad o režime jazdy: elektrický, športový, 

hybridný, pohon všetkých kolies, zostávajúcej 

úrovni dojazdu na 100% elektriku, zostávajúcej 

hladine paliva. Ukazovateľ výkonu indikuje 

spotrebu energie (ECOi, POWERi, CHARGEi), ako 

aj spustenie spaľovacieho motora.

MOTORIZÁCIE HYBRID 
A HYBRID4

Aerodynamický dizajn a optimalizácia vonkajších 

rozmerov umožňuje vykázať vynikajúce SCx 0,76 

m² (na najlepších verziách). A používanie 17’’ 

a 18“ pneumatík s Ultra nízkym valivým odporom 

(UBRR), alebo 19’’ zúžených (205 55 R19) 

pneumatík prispieva k účinnosti nového PEUGEOT 

3008. Dojazd batérie v 100% elektrickom režime je 

50 km WLTPi (60 km NEDC).

Pre ešte viac zážitkov je SUV PEUGEOT 3008 

k dispozícii vo verziách HYBRID 225k e-EAT8 

a HYBRID4 300k e-EAT8i, ktoré obsahujú:

• Benzínový motor PureTech s výkonom 147 kW 

/ 200 k pre verziu HYBRID4 alebo 132 kW / 

180 k pre verziu HYBRID

• Dva elektrické motory s výkonom 80 kW / 

110 k pre verziu HYBRID4, jeden pre verziu 

HYBRID

• Nová elektrifi kovaná 8-stupňová automatická 

prevodovka e-EAT8

Priestor pre nabíjanie je osvetlený a poskytuje 

informácie o stave nabíjania alebo o uzamknutí.

Čas potrebný na nabitie batérie sa líši v závislosti 

od výkonu nabíjacieho bodu a výkonu nabíjačky

BEZPEČNOSŤ A KOMFORT NA 
PRVOM MIESTE

SUV PEUGEOT 3008 je vybavený množstvom 

pomôcok na riadenie a manévrovanie, ktoré 

zvýšia vašu bezpečnosť a pomôžu vám 

lepšie porozumieť a predvídať vaše okolie. 

Upozornenie na vzdialenosť upozorňuje vodiča na 

nebezpečenstvo kolízie vozidla s vozidlom vpredu 

alebo chodcom na ceste. Aktívna bezpečnostná 

brzda detekuje pohyblivé alebo pevné prekážky. 

Bez toho, aby vodič musel niečo robiť, pomáha 

predchádzať alebo znížiť závažnosť kolízie 

znížením rýchlosti vozidla.

Varovanie pred vybočením z jazdného pruhu je 

systém, ktorý pomocou kamery, ktorá rozpoznáva 

pevné alebo prerušované čiary, rozpozná, keď sa 

náhodne prekročí pozdĺžne značenie jazdného 

pruhu na zemi. Ďalší systém identifi kuje, kedy sa 

trajektória vozidla odlišuje od cestného značenia. Po 

troch varovaniach na úrovni jednej úrovne systém 

spustí novú výstrahu: správa „Take a break!“, 

sprevádzaná je hlasnejším zvukovým signálom. 

Smartbeam Assistance systém automaticky prepína 

medzi stretávacími a diaľkovými svetlami v závislosti 

od svetelnej a dopravnej situácie. To maximalizuje 

čas strávený jazdou s diaľkovými svetlami pre väčšiu 

bezpečnosť.

Pomocou radarovej asistencie systém rozpozná 

vozidlo vpredu a automaticky udržiava predtým 

zvolenú bezpečnú vzdialenosť pôsobením na 

brzdu a akcelerátor. V prípade potreby systém 

funguje až do úplného zastavenia vozidla. Grip 

Control je mimoriadne užitočný systém, ktorý 

pomáha optimalizovať trakciu vozidla. Na výber 

máte viacero povrchov / režimov Normal, Sneh, 

Blato, Piesok, ESP OFF a ovládané je cez otočný 

ovládač umiestnený na stredovej konzole. 

DYNAMICKÉ A ELEGANTNÉ 
SUV PEUGEOT 3008 HYBRID
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Najdôležitejším predajným kanálom pre slané snacky sú hypermarkety 

a supermarkety. Podľa Nielsen sa v nich predá viac ako 50 % objemu slaných 

pochutín a stoja aj za rastom tržieb celej kategórie. Najväčšou kategóriou aj 

najpredávanejším artiklom sú zemiakové lupienky - čipsy.

RAST TRŽIEB I NAPRIEK 
RASTU CIEN

„Za dvanásť uplynulých mesiacov do konca 

augusta 2020 sa na Slovensku spotrebovalo 

viac ako 15 000 ton slaných pochutín (slaných 

snackov) v hodnote viac ako 108 miliónov 

eur. V medziročnom porovnaní sa predaj 

zvýšil o 6,2 %, rast objemu bol pomalší 

– v kilogramoch sa predalo o 2,5 % viac. 

Najväčšou kategóriou sú zemiakové lupienky, 

ktoré generujú v rámci slaného občerstvenia 

takmer 35 % predaja v kilogramoch. Nasleduje 

praclíky a tyčinky (23 %), extrudované slané 

snacky (22 %) a ďalších 20 % sú iné slané 

pochutiny, ako sú slané sušienky, tortillové 

čipsy alebo slané pukance. V predaji všetky 

uvedené segmenty slaného občerstvenia rástli 

medziročne, ale v spotrebe ťahali kategóriu 

najmä praclíky a tyčinky a extrudované slané 

snacky, a to aj napriek zvýšeniu cien,“ uvádza 

Kateřina Panczaková, konzultantka, Nielsen.

Tradične najdôležitejším obdobím roka na 

nákup slaných pochutín sú Vianoce a Silvester. 

K medziročnému rastu tejto kategórie 

prispeli aj letné mesiace od júna do augusta. 

Veľkonočné obdobie, ktoré bolo dôležité pre 

predaj slaného občerstvenia v apríli minulého 

roka, zaznamenalo v tomto roku pokles o -3 

% v predanom objeme, a to v dôsledku 

epidémie koronavírusu (apríl 2020 vs. apríl 

2019). K. Panczaková dodáva: „Hypermarkety 

a supermarkety, v ktorých sa predáva viac ako 

50 % objemu a ktoré stáli za rastom kategórie, 

sú pre slané snacky najdôležitejším predajným 

kanálom. V organizovaných predajniach so 

zmiešaným tovarom do 400 m2 plochy sa 

predáva menej ako 30 % objemu slaných 

pochutín a 6 % sa predá v neorganizovaných 

predajniach so zmiešaným tovarom.

SLANÉ POCHUTINY 
V NÁKUPOCH SLOVENSKÝCH 
DOMÁCNOSTÍ

Pre účely článku¹ GfK medzi slané pochutiny 

zaradila čipsy, slané extrudované výrobky, 

slané pukance, solené orechy, solené 

semená, slané zmesi, tyčinky, praclíky, krekry 

a podobne.

„Najviac domácností si v sledovanom období 

od septembra 2019 do augusta 2020 aspoň 

raz spomedzi slaných pochutín zakúpili 

zemiakové lupienky - čipsy. Z obchodov si 

ich odnieslo 85 % slovenských domácností 

v priemere 16-krát a celkovo na ne kupujúca 

domácnosť v priemere minula 25 eur. Takmer 

tretina z celkových výdavkov na chipsy ide 

na tie v akciovej ponuke. Privátnu značku 

si aspoň raz zakúpili tri štvrtiny kupujúcich 

chipsy. Z hľadiska podielu na výdavkoch na ne 

domácnosti najviac minuli v hypermarketoch,“ 

uvádza Lucia Pientková, konzultantka, GfK 

Spotrebiteľský panel.

PRE SLANÉ POCHUTINY SÚ KĽÚČOVÉ 
HYPER A SUPERMARKETY

Zdroj: Nielsen, Pozn. Údaje vyjadrujú predaje v obchodoch s potravinami 

a zmiešaným tovarom zbožím, bez Metro. Obdobie september 2019 – 

až august 2020.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2020. Pozn. Slané sušienky jedlo 

za ostatných 12 mesiacov 49,9 % opýtaných.

SLANÉ SNACKY: 
PERCENTUÁLNY PODIEL 
SEGMENTOV NA PREDANOM 
OBJEME (%)

AKO ČASTO JETE SLANÉ 
SUŠIENKY? (%)

Zemiakové lupienky (čipsy) 34,8 

Praclíkové pochutiny (praclíky, tyčinky) 22,9 

Extrudované slané pečivo 22,5 

Slané krekry / sušienky 6,9 

Krehké tyčinky 6,8 

Slané krekry / sušienky – mixy 3,1 

Tortillové čipsy 2,8 

Pukance (vypukané) 0,1 

1-krát denne a viac 0,4

4-6-krát týždenne 2,1

2-3-krát týždenne 9,1

1-krát týždenne 10,7

2-3-krát mesačne 9,7

1-krát mesačne 6,8

menej ako 1-krát mesačne 10,5

neuvedené 0,6
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Slané extrudované výrobky si aspoň 

raz zakúpilo 84 % domácností. Kupujúca 

domácnosť na ne v priemere minula takmer 

16 eur a v priemere si ich domov doniesla 

16-ktá. Na jeden nákup týchto výrobkov 

minuli približne 1 euro. Najviac domácnosti si 

ich zakúpilo v supermarketoch ktoré tvoria aj 

najvyšší podiel na výdavkoch v prípade slaných 

extrudovaných výrobkoch.

Solené tyčinky si zakúpilo približne 8 z 10 

domácností na Slovensku. Domov si ich 

doniesli v priemere 10-krát a minuli na ne 

celkovo v sledovanom roku necelých 13 eur. 

Priemerne si kupujúca domácnosť z obchodov 

odniesla približne 2,7 kg solených tyčiniek. 

Pätina z celkových výdavkov na slané tyčinky 

bola na tie v akciovej ponuke. Privátne značky 

tvoria viac ako 2/5 výdavkov domácností na 

tento segment pričom aspoň raz si ich do 

nákupného košíka vložili tri štvrtiny kupujúcich 

slaných tyčiniek.

Pukance si aspoň raz zakúpili 4 z 10 

slovenských domácností. Z obchodov si 

ich domácnosti odnášali v priemere 5-krát 

a v sledovanom roku na ne minuli takmer 

5 eur. V prípade pukancov jednoznačne 

dominujú privátne značky, ktoré tvoria 4/5 

celkových výdavkov domácností na pukance. 

Domácnosti na pukance celkovo najviac minuli 

v supermarketoch.

Solené oriešky si zakúpilo 67 % slovenských 

domácností, solené semiačka približne 63 %. 

Domácnosti si solené oriešky v sledovanom 

roku zakúpili o jedenkrát viac ako solené 

semiačka, domov si oriešky z nákupov doniesli 

7-krát. Na oriešky priemerná domácnosť 

kupujúca túto kategóriu minula 13,4 eur, zatiaľ 

čo domácnosť kupujúca solené semiačka na 

ne minula v priemere 12,5 eur.

¹ Všetky uvedené údaje sú výsledkom prieskumu trhu 

metódou Spotrebiteľského panelu v období od septembra 

2019 do augusta 2020. Spotrebiteľský panel GfK Slovakia 

je kontinuálny panelový výskum, založený na detailných 

informáciách o nákupoch reprezentatívnej vzorky 

slovenských domácností.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2020, Pozn. Balené a 

konzervované oriešky jedlo za posledných 12 mesiacov 52,0 % 

opýtaných.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2020, Pozn. Balené a 

konzervované oriešky jedlo za posledných 12 mesiacov 64,4 % 

opýtaných

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2020, Pozn. Slané tyčinky jedlo za 

posledných 12 mesiacov 57,4 % opýtaných.

AKO ČASTO JETE BALENÉ A 
KONZERVOVANÉ ORIEŠKY? (%)

AKO ČASTO JETE ZEMIAČKY / 
EXTRUDOVANÉ VÝROBKY? (%)

AKO ČASTO JETE SLANÉ 
TYČINKY? (%)

1-krát denne a viac 0,3

4-6-krát týždenne 2,3

2-3-krát týždenne 9,2

1-krát týždenne 11,0

2-3-krát mesačne 11,3

1-krát mesačne 7,7

menej ako 1-krát mesačne 9,6

neuvedené 0,4

1x denne a viac 0,8

4-6-krát týždenne 2,2

2-3-krát týždenne 14,1

1-krát týždenne 14,7

2-3-krát mesačne 14,7

1-krát mesačne 7,8

menej ako 1-krát mesačne 9,2

neuvedené 0,8

1-krát denne a viac 0,5

4-6-krát týždenne 2,1

2-3-krát týždenne 10,6

1-krát týždenne 12,3

2-3-krát mesačne 11,0

1-krát mesačne 8,4

menej ako 1-krát mesačne 12,1

neuvedené 0,5

HODNOTA A OBJEM PREDAJA SLANÝCH SNACKOV V SR

SLOVENSKO

Hodnota predaja 1 000 eur Objem predaja 1 000 kg

sep/2018 – 

aug/2019

sep/2019 – 

aug/2020
% zmena

sep/2018 – 

aug/2019

sep/2019 – 

aug/2020
% zmena

Slané snacky 102 223,5 108 534,2 + 6,2 % 14 949,4 15 318,6 + 2,5 %

Zdroj: Nielsen, Pozn. Údaje vyjadrujú predaje v obchodoch s potravinami a zmiešaným tovarom zbožím, bez Metro.
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Ladislav Čechovič, 
CEO, MECOM GROUP s.r.o.

(p
ti)

Aktuálna situácia na celom svete v súvislosti so šírením nového koronavírusu 

čoraz viac dokazuje dôležitosť podpory domácej produkcie svojej vlastnej 

krajiny. Spoločenskú zodpovednosť vníma aj spoločnosť Mecom, ktorá 

sa rozhodla posilniť potravinovú sebestačnosť Slovenska. Na trh prišla 

s novým produktovým radom pod názvom Naše slovenské. Jej cieľom je 

rozšíriť spracovanie mäsa s pôvodom výhradne zo slovenských fariem. 

Jej cieľom je rozšíriť spracovanie mäsa 

s pôvodom výhradne zo slovenských fariem. 

„Ide o výrobky zo 100% bravčového mäsa 

dodaného od slovenských farmárov. Kúpou 

týchto výrobkov aj naši samotní zákazníci 

prispievajú k podpore slovenských chovateľov, 

farmárov a teda aj k celkovému rozvoju našej 

krajiny, čo je našim hlavným cieľom. Spoločnosť 

Mecom zasa farmárom zabezpečuje odber mäsa 

vo veľkých objemoch a zároveň im garantuje 

platobnú schopnosť,“ vysvetľuje Ladislav 

Čechovič, generálny riaditeľ spoločnosti 

Mecom.

HLAVNOU PREFERENCIOU JE 
ČERSTVOSŤ SLOVENSKÉHO 
MÄSA

Mecom svojim zákazníkom garantuje, že 

všetky produkty z radu Naše slovenské sú 

vyrobené výlučne iba zo 100% slovenského 

mäsa. Pôvod mäsa zo slovenských chovov 

je už v prvom kroku rýchlo identifikovateľné, 

a to podľa identifikačnej pečiatky priamo na 

tele nakupovaných polovíc. „Je tam napísané: 

„Chované na Slovensku“. V našom podniku 

dostáva táto surovina špeciálnu šaržu, podľa 

ktorej vieme presne identifikovať kde sa 

v danom čase surovina nachádza a do ktorých 

produktov bola použitá,“ vysvetľuje Ladislav 

Čechovič.

Veľkou výhodou pri práci s mäsom 

pochádzajúcim zo slovenských fariem je 

aj možnosť priamo preveriť dodržiavanie 

podmienok stanovených v schválenej príručke 

Wealfare, ktoré majú rovnako mimoriadny vplyv 

na kvalitu produkcie mäsa vstupujúceho do 

výroby. 

„V prípade suroviny slovenského pôvodu, 

majú naši experti na kvalitu možnosť kontroly 

vzorkovania suroviny na prijme, no rovnako 

vedia odkontrolovať proces u prvovýrobcu, 

proces zabíjania na porážke a tým pádom majú 

pod kontrolou ucelený proces výroby mäsovej 

suroviny, čo je pre nás ako spracovateľa tejto 

komodity obrovská výhoda,“ vysvetľuje Ladislav 

Čechovič.

Na pultoch predajní je na výber základných 7 

Našich slovenských výrobkov, ako je šunka, 

párky, saláma, špekačky, slanina, údené karé 

a klobása, ktoré sú reprezentatívne v každej 

kategórii mäsových výrobkov. Ďalší vývoj bude 

závisieť od záujmu spotrebiteľov, no cieľom 

spoločnosti Mecom je mať výrobky výlučne zo 

slovenského mäsa trvalo v ponuke a pracovať 

na rozšírení tohto produktového radu. Keďže 

faktom je, že slovenské mäso je drahšie 

ako mäso z dovozu, aj cena produktového 

radu je o niečo vyššia. Cenový rozdiel záleží 

predovšetkým na kategórii výrobku. 

„Uvedomujeme si, že najmä v aktuálnej náročnej 

dobe je pre slovenského zákazníka cena jedným 

z dôležitých parametrov, podľa ktorých sa 

rozhoduje pri nakupovaní, a preto sa snažíme 

cenotvorbu nastaviť tak, aby produkty zo 

slovenského mäsa boli konkurencieschopné 

a dostupné pre každého,“ približuje Ladislav 

Čechovič.

NAŠE SLOVENSKÉ PODPORUJE 
AJ NAŠICH SLOVENSKÝCH 
MÄSIAROV

Vďaka idei Mecomu vytvoriť nový produktový 

rad Naše slovenské sa závod v Humennom 

rozrástol o ďalších skúsených mäsiarov 

kostičov, keďže máme oddelenie, kde sa priamo 

rozrába mäso. 

„Slovenské mäso prichádza do závodu v podobe 

bravčových polovíc. Následne bravčové 

polovice naši kostiči rozoberú na jednotlivé 

výrobné mäsá, a tie sa použijú na výrobu Našich 

slovenských produktov. Ošípané pochádzajú 

z chovov zväčša z Východného Slovenska a sú 

spracované na bitúnku v Stročíne vzdialeného 

od našej prevádzky len približne hodinu,“ dopĺňa 

Čechovič.

Práve v čase pandémie v porovnaní s mnohými 

inými firmami, ktoré museli prepúšťať 

zamestnancov sa Mecom-u podarilo nielen 

udržať zamestnanosť, ale aj prijať nových ľudí. 

„Dôvodom bolo, že už počas prvej vlny 

pandémie sa ľudia musia stravovať, a tým 

pádom nám hlavne v prvých mesiacoch 

narástli objednávky. Okrem toho sa ľudia aj 

predzásobovali, pretože zrazu bola situácia, 

ktorú ešte nikto z nás nezažil. Krátko na to prišli 

veľkonočné sviatky a gril sezóna, a tak sme 

nasadili intenzívnejšie tempo, ktoré vyžadovalo 

prijať nových zamestnancov, aby sme naplnili 

a vyviezli prijaté objednávky,“ hovorí Čechovič.

„Okrem rúšok, ktoré sú v našej spoločnosti 

bežnou súčasťou sme zvýšili intenzitu 

dezinfekcie výrobných závodov a pri vstupe 

meriame teplotu termokamerami. Nastavili sme 

prísnu zonáciu výroby a vypracovali detailný 

pandemický plán. Opatrenia stále dôsledne 

dodržiavame a nespúšťame z nich,“ uzatvára.

ROZHOVOR S GENERÁLNYM RIADITEĽOM MECOM, LADISLAVOM ČECHOVIČOM:

PREČO KUPOVAŤ NAŠE 
SLOVENSKÉ VÝROBKY?

Naše slovenské mäso nemusí dlho 
cestovať a je možné ho narezať priamo 

v závode.
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Zrejme je málo takých rodinných nákupných misií, ktorým sa v košíku neobjaví 

žiadna cukrovinka. Podľa agentúry GfK jedna domácnosť minie na sladkosti 

takmer 290 eur. MEDIAN SK zasa zistil, že najčastejšie kupujeme cukrovinky 

pre deti v rodine.

CUKROVINKY V NÁKUPOCH 
DOMÁCNOSTÍ

Cukrovinky sú medzi kupujúcimi veľmi 

obľúbené, nejakú sladkosť si do košíka 

aspoň raz za rok vloží v podstate každá 

domácnosť, a to v priemere v priemere 

každý tretí deň¹. „Na nákupy sladkostí 

minie jedna domácnosť takmer 290 eur 

ročne. Hoci najviac domácností nakúpilo 

cukrovinky v diskontoch, najviac minuli 

v supermarketoch, a to približne tretinu 

zo svojho rozpočtu na cukrovinky. Zo 

sladkostí domácnosti nakupujú najčastejšie 

sušienky a oblátky, a to 48-krát za rok. 

Nasledujú čokoládové tyčinky, na nákup 

ktorých sa domácnosti vyberú v priemere 

28-krát a cukríky s priemernou frekvenciou 

nákupu 24-krát za rok,“ Veronika 

Némethová, Senior Consultant, GfK 

Consumer Panels&Services

Oblátky domácnosti nakupujú častejšie 

ako sušienky. Kým na nákup sušienok 

sa vyberú domácnosti 21krát za rok, 

po oblátky až 34-krát za rok. Výdavok 

pri nákupe je takmer rovnaký, a to 

v priemere 1,60 eur. Z jedného nákupu 

si domácnosti odnášajú 240 g oblátok, 

sušienok o niečo viac, a to 280 g. Takmer 

polovicu z výdavkov na oblátky tvoria 

akcie, v sušienkach je tento podiel 

o 10 percentuálnych bodov nižší, akcie 

tvoria 37 % z hodnoty. Na sušienky 

CUKROVINKY PRE DETI V RODINE

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2020. Pozn. Cukríky a 

nečokoládové cukrovinky kupovalo za posledných 12 mesiacov 51,2 

% opýtaných.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2020 Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2020. Pozn. Čokoládové tyčinky 

jedlo za posledných 12 mesiacov 66,3 % opýtaných.

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

AKO ČASTO KUPUJETE 
CUKRÍKY A NEČOKOLÁDOVÉ 
CUKROVINKY? (%) 

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

pre deti v rodine 19,6

pre iného člena rodiny 7,4

pre seba 17,0

pre niekoho iného 3,3

viac ako 1-krát týždenne 3,7

1-krát týždenne 10,0

2-3-krát mesačne 15,3

1-krát mesačne 10,1

menej ako 1-krát mesačne 10,8

neuvedené 1,3

viac ako 1-krát týždenne 8,6

1-krát týždenne 17,9

2-3-krát mesačne 21,1

1-krát mesačne 9,4

menej ako 1-krát mesačne 8,3

neuvedené 0,9
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a oblátky míňajú najviac domácnosti so 

školopovinnými deťmi.

Čokoládové tyčinky sú takisto veľmi 

obľúbeným typom sladkosti, aspoň 

raz do roka si ich kúpi takmer každá 

domácnosť. Z jedného nákupu si odnáša 

v priemere 180 g tyčiniek, v hodnote 

1,40 eur. Podobne ako pri oblátkach, 

aj v tyčinkách tvoria akcie takmer 

polovicu z výdavkov domácností. 

Najviac na tyčinky minuli domácnosti so 

školopovinnými deťmi.

Cukríky si domácnosti z nákupu domov 

prinesú v priemere raz za dva týždne. Pri 

jednom nákupe minú približne 1,30 eur za 

190 g. Štvrtina z výdavkov na cukríky išla 

na tie v akcii. Najvyššie výdavky na cukríky 

majú rodiny s tínedžermi a dospelými 

členmi.

Tabuľkovú čokoládu domácnosti kupujú 

v priemere 20krát za rok. Najobľúbenejšia 

je mliečna čokoláda, kupuje ju 9 

domácností z 10, 13-krát za rok. Jeden 

nákup mliečnej čokolády vyšiel kupujúcu 

domácnosť na 2,10 eur. Dve tretiny 

domácností si kúpilo čokoládu na varenie, 

4krát za rok. Nákup čokolády na varenie 

je najväčší, 340 g. Horkú čokoládu si 

kúpilo 60 % domácností, 7krát za rok. 

Bielu čokoládu kúpilo za posledných 12 

mesiacov 35% domácností, v množstve 

190 g pri jednom nákupe, 4krát za 

rok. Polovica z výdavkov na tabuľkové 

čokolády je na nákup v akcii. Domácnosti 

najviac využívajú akcie pri nákupe 

mliečnej čokolády, najmenej pri bielej 

čokoláde. Najviac na čokoládu míňajú 

rodiny s tínedžermi a dospelými členmi.

9 z 10 domácností si aspoň raz za rok 

kúpilo pralinky, resp. bonboniéry. 

Príležitosť k nákupu si našli 12-krát za rok. 

Priemerná hodnota nákupu presahuje 3,40 

eur. 44% z výdavkov na pralinky išlo na 

nákupy za zvýhodnenú cenu. Na pralinky 

najviac míňajú domácnosti s dospelými 

členmi.

Piškóty si za rok kúpi aspoň raz 90% 

domácností, perníky a žuvačky 7 

domácností z 10, müsli tyčinky každá 

druhá domácnosť, lízanky viac ako tretina 

domácností.

Cukrovinkám sa darí najmä koncom roka. 

Veď len v minulom roku si cukrovinku 

s vianočnou tematikou kúpilo 80% 

slovenských domácností. Dominujú tu 

rôzne čokoládové figúrky, ale vianočný 

motív nájdeme aj medzi bonboniérami, 

perníčkami alebo tabuľkovej čokoláde. 

Pri jednom nákupe domácnosti nakúpili 

v priemere 330g cukroviniek a minuli na 

ne 3,50 eur. Jedna kupujúca domácnosť 

tak v uplynulom roku minula na vianočné 

sladkosti v priemere takmer 19 eur.

Najviac na ich kúpu minuli 

v hypermarketoch, ktoré presahujú 35% 

vo výdavkoch, nasledujú supermarkety. 

Na vianočné sladkosti najviac míňajú 

domácnosti s deťmi nad 6 rokov a rodiny 

s už dospelými členmi.

Doplníme ešte zopár zaujímavostí 

o žuvačkách z pohľadu retailovej 

antropológie. Žuvanie žuvačiek jednou zo 

súdobých alternatív žuvania korienkov, 

orieškov a inej tuhej stravy, ktorú 

konzumovali naši predkovia. Dnes je 

priemyselná strava upravená tak, že takmer 

nie je potrebnú ju prežúvať, čo je jednou 

z príčin, prečo sa človeku skracuje sánka 

a prečo už stoličky - „osmičky“, strácajú 

svoj mechanický význam. V čeľusti tak pre 

ne vlastne nie je miesto a spôsobujú viac 

problémov ako úžitku. Stomatológovia 

tiež žuvačky schvaľujú, ale musia byť 

bez cukru. Žuvačky podporujú saliváciu 

a v slinách sú ochranné látky, ktoré 

omývajú zubnú plôšku a chránia ju.

¹Údaje sú za júl 2019-Jún 2020

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2020. Pozn. Čokolády tabuľkové 

jedlo za posledných 12 mesiacov 82,5 % opýtaných.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2020. Pozn. Žuvali ste žuvačky za 

posledných 12 mesiacov 54,9  % opýtaných.

AKO ČASTO JETE 
TABUĽKOVÉ ČOKOLÁDY? (%)

AKO ČASTO ŽUJETE 
ŽUVAČKY? (%)

viac ako 1-krát týždenne 6,7

1-krát týždenne 17,9

2-3-krát mesačne 29,3

1-krát mesačne 15,2

menej ako 1-krát mesačne 12,1

neuvedené 1,3

1-krát denne a viac 13,2

4-6-krát týždenne 7,4

2-3-krát týždenne 11,6

1-krát týždenne 9,3

2-3-krát mesačne 6,2

1-krát mesačne 3,7

menej ako 1-krát mesačne 2,9

neuvedené 0,6
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TELOVÁ A VLASOVÁ 
KOZMETIKA V NÁKUPOCH 
DOMÁCNOSTÍ

Pre potreby tohto článku¹ zaraďuje GfK 

do telovej a vlasovej kozmetiky produkty 

starostlivosti o telo (telové mlieka, telové oleje 

a séra, telové peny, telové spreje), produkty 

na starostlivosť o vlasy (šampóny, šampóny 

2v1, suché šampóny, kondicionéry, vlasové 

masky a balzamy, vlasové kúry, oleje na vlasy, 

spreje pre ľahké rozčesávanie, vlasové toniká) 

a prípravky na sprchovanie (sprchové gély, 

sprchové oleje, sprchové mlieka, sprchové 

peny).

Typická domácnosť minie na produkty telovej 

a vlasovej kozmetiky za jeden rok v priemere 

48 eur, pričom ju nakupuje spravidla raz 

za mesiac. Najvyššie výdavky na produkty 

telovej a vlasovej kozmetiky majú rodiny s 3 

a viac dospelými členmi. Výdavky týchto 

domácností tvoria 23% celkových výdavkov na 

tento sortiment. Pri nákupe produktov telovej 

a vlasovej kozmetiky využívajú domácnosti 

aj zvýhodnené cenové podmienky: jedna 

tretina výdavkov smeruje na nákupy telovej 

a vlasovej kozmetiky 

v akcii. Preferovanými 

miestami nákupu 

telovej a vlasovej 

kozmetiky sú podľa 

celkových výdavkov 

drogérie, nasledované 

hypermarketmi. 

Na treťom mieste 

nájdeme lekárne. 

Štvrtina slovenských 

domácností nakupuje 

telovú a vlasovú 

kozmetiku práve 

v lekárňach,“ 

Nina Páleníková, 

konzultantka, 

Consumer Panels & 

Services, GfK.

V rámci sortimentu telovej a vlasovej 

kozmetiky majú najväčší počet kupujúcich 

šampóny na vlasy. Nakupuje ich takmer 

8 z 10 domácností v priemere raz za 

štvrťrok. Typická domácnosť minie 

na šampóny na vlasy necelých 16 eur 

ročne. Podľa typu použitia prevládajú 

v nákupoch šampóny na všetky typy 

vlasov a šampóny na suché a poškodené 

vlasy. Šampóny proti lupinám nakupujú 3 

z 10 domácností, suché šampóny 1 z 10 

domácností.

Typická domácnosť minie na produkty telovej a vlasovej kozmetiky za jeden 

rok v priemere 48 eur, pričom ju nakupuje spravidla raz za mesiac. Špeciálne 

sme sa ešte pozreli na hygienu rúk, keďže COVID-19 okrem iného akceleroval 

aj dopyt po non-food produktoch spojených s umývaním rúk a dezinfekciou. 
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ZAMERANÉ NA STAROSTLIVOSŤ 
O TELO A HYGIENU

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2020, Pozn. Šampóny / šampóny 

s kondicionérom krémy používalo za posledných 12 mesiacov  85,0 

% opýtaných.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2020, Pozn. Sprchovacie gély, 

sprchovacie krémy používalo za posledných 12 mesiacov 92,2 % 

opýtaných.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1.2020, Pozn.: balené chladné a 

mrazené pripravené jedlá (okrem pizze) použilo vo svojej domácnosti za 

ostatných 12 mesiacov 18,4 % opýtaných.

AKO ČASTO POUŽÍVATE 
ŠAMPÓNY / ŠAMPÓNY S 
KONDICIONÉROM? (%)

AKO ČASTO POUŽÍVATE 
SPRCHOVACIE GÉLY / 
SPRCHOVACIE KRÉMY? (%)

AKO ČASTO POUŽÍVATE 
TELOVÉ KRÉMY / MLIEKA / 
GÉLY / OLEJE KRÉMY?

1-krát denne a viac 5,3

4-6-krát týždenne 9,5

2-3-krát týždenne 46,2

1-krát týždenne 20,4

2-3-krát mesačne 2,1

1-krát mesačne 0,3

menej ako 1-krát mesačne 0,2

neuvedené 0,9

viac ako 1-krát denne 12,9

1-krát denne 44,8

4-6-krát týždenne 15,9

2-3-krát týždenne 14,0

1-krát týždenne 3,0

menej ako 1-krát týždenne 0,5

neuvedené 1,1

viac ako 1-krát denne 2,8

1-krát denne 10,8

4-6-krát týždenne 5,5

2-3-krát týždenne 10,4

1-krát týždenne 6,9

2-3-krát mesačne 2,8

1-krát mesačne 0,8

menej ako 1-krát mesačne 0,7

neuvedené 0,5
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Sprchové gély nakupujú tri štvrtiny domácností 

spravidla každé dva mesiace. Ročné výdavky 

na kúpu sprchových gélov predstavujú 18 

eur na jednu domácnosť. Typická domácnosť 

si domov z obchodu prinesie v priemere 9 

kusov balení sprchových gélov za rok. 8 z 10 

kupujúcich sprchových gélov nakupuje dámske 

sprchové gély, 7 z 10 pánske sprchové gély.

7 z 10 domácností si aspoň raz za rok kúpi 

aj nejaký produkt starostlivosti o telo. Podľa 

účelu použitia majú najviac kupujúcich 

produkty určené pre všetky typy pokožky. Na 

druhom mieste sú produkty na suchú pokožku. 

Polovicu domácností oslovujú k nákupu telové 

krémy, ktoré zodpovedajú za najvyššie výdavky 

na tento sortiment. Telové krémy nakupujeme 

v priemere raz za 4 mesiace a ročne na ich 

kúpu minieme 14 eur.

Jedna pätina všetkých domácností si 

v priemere raz za pol roka kúpi kondicionér 

na vlasy. Na kúpu kondicionérov pritom 

ročne minie 6,7 eur. Najviac kupujúcich 

siaha po kondicionéroch určených na suché 

a poškodené vlasy. Balzamy na vlasy oslovujú 

takmer štvrtinu slovenských kupujúcich. 1 z 10 

domácností si raz ročne do nákupného košíka 

vloží aj vlasovú masku alebo vlasové tonikum.

¹Dáta za September 2019 – August 2020

²Vrátane mydiel s batériovým dávkovačom a ich náplní.

HYGIENA RÚK REČOU ČÍSEL

Hygiene rúk sa v roku 2020 venuje omnoho väčšia pozornosť, čo sa prejavuje hlavne na 

vysokom dopyte po niektorých produktoch. „Napríklad tržby za mydlá v poslednom roku 

(september 2019 – august 2020) dosiahli 17,9 milióna eur, čo predstavuje medziročný 

nárast o 33%. Medzi najrýchlejšie rastúce patrili tekuté* antibakteriálne mydlá +70 % 

a tuhé antibakteriálne mydlá +59 %. Celkové tržby za antibakteriálne tuhé a tekuté mydla 

prekročili v poslednom roku 5 miliónov eur. Najrýchlejší nárast predajov bol v poslednom roku 

v organizovaných predajniach s drogériou a to +57 %, nasledovali organizované predajne so 

zmiešaným tovarom do 400m2 +33%,“ uvádza Michaela Štefanová, konzultantka, Nielsen.

Avšak jednou z najrýchlejšie rastúcich kategórií sa v tomto roku stali Čistiace prostriedky na 

ruky bez vody, ktorých tržby medziročne rastú o neuveriteľných +273 % (+3,1 milióna eur). 

Predalo sa ich viac ako 1,9 milióna kusov. Najväčší nárast zaznamenali gély, ktoré tvoria až 

82 % tržieb a medziročne rastú +323 %. Čistiace obrúsky tvoria 12 % a tekuté prostriedky 

ktoré tvoria 7 %. Až 60 % všetkých tržieb za čistiace prostriedky na ruky bez vody sa realizuje 

v organizovaných predajniach s drogériou, ktoré zároveň vykazujú najrýchlejší rast (+303 %).

HODNOTA A OBJEM PREDAJA JA MYDIEL A ČISTIACICH 
PROSTRIEDKOV NA RUKY BEZ VODY V SR

SLOVENSKO

Hodnota predaja 1 000 eur Objem predaja 1 000 ks

Sep/2018 – 

Aug/2019

Sep/2019 – 

Aug/2020
% zmena

Sep/2018 – 

Aug/2019

Sep/2019 – 

Aug/2020
% zmena

Mydla tuhé a tekuté² 13 505 17 920 33 % 13 768 16 252 18 %

Čistiace prostriedky 

na ruky bez vody
1 134 4 227 273 % 887 1 942 119 %

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

potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metra), 2 Vrátane mydiel s batériovým dávkovačom a ich náplní.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2020, Pozn. Tekuté mydlá 

používalo za posledných 12 mesiacov 79,4 % opýtaných.

AKO ČASTO POUŽÍVATE TEKUTÉ 
MYDLÁ? (%)

4-krát denne a viac 31,9

2-3-krát denne 25,1

1-krát denne 12,4

4-6-krát týždenne 6,3

2-3-krát týždenne 1,8

1-krát týždenne 0,6

menej ako 1-krát týždenne 0,7

neuvedené 0,7

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2020, Pozn. Tuhé mydlá používalo 

za posledných 12 mesiacov 54,6 % opýtaných.

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Dáta vyjadrujú predaje na Total 

Food&Mixed + Drug v Slovenskej Republike (maloobchodný 

trh predajní s drogériou, potravinami a zmiešaným tovarom, bez 

Metra) 2Vrátane mydiel s batériovým dávkovačom a ich náplní.

AKO ČASTO POUŽÍVATE TUHÉ 
MYDLÁ? (%)

INDEX TRŽIEB TUHÝCH 
A TEKUTÝCH MYDIEL2 K 
ROVNAKÉMU OBDOBIU 
PRED ROKOM

4-krát denne a viac 22,2

2-3-krát denne 16,0

1-krát denne 8,5

4-6-krát týždenne 2,8

2-3-krát týždenne 1,6

1-krát týždenne 1,8

menej ako 1-krát týždenne 1,0

neuvedené 0,7
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O pár týždňov to už budú tri roky, čo riadite 

spoločnosť Sanagro. Ako sa z človeka, 

ktorý celú kariéru pracoval v priemysle, 

stane človek, ktorý riadi poľnohospodársku 

skupinu?

Úprimne, nikdy som nepremýšľal nad tým, že raz 

budem pracovať v agrosektore. Posledných asi 15 

rokov som pôsobil ako manažér v priemyselných 

spoločnostiach, obchode, či službách, no začínal 

som si uvedomovať, že potrebujem zmenu. 

Zhodou okolností mi do toho prišla ponuka začať 

budovať Sanagro od základov. Chvíľu som váhal, 

či je to skutočne to, čo chcem v živote robiť, ale 

bral som to ako osobnú výzvu. Tak som ju prijal.

A ako to cítite teraz?

Dobre som urobil.

Ako sa cítite ako farmár?

Zistil som, že toto je to, čo ma skutočne 

napĺňa. Viac ako kancelárska robota a porady 

ma baví, keď ideme na pole a s kolegami 

riešime žatvu, stav pôdy, úrodu, zvieratá. Ako 

to celé uchopiť tak, aby sme v podmienkach 

na Slovensku dokázali vybudovať stabilnú agro 

skupinu, ktorá vytvára pridanú hodnotu, ako 

zohnať mladých a kvalitných ľudí, či ako dobre 

zmanažovať odovzdávanie vedomostí medzi 

zamestnancami na jednotlivých farmách.

Navyše, mojim plusom ako manažéra je, že sa 

na vývoj sektora môžem pozrieť z nadhľadu. 

Teda absolútne nezaujato a nie ako človek, 

ktorý poľnohospodárstvom žije celý svoj život 

a vníma všetky krivdy, ktoré sektor utŕžil. To, 

čo som sa naučil riadením v iných odvetviach, 

dokážem preniesť aj sem.

V akom stave bolo Sanagro, 

keď ste ho začali riadiť?

Keď som na začiatku roka 2018 prichádzal, 

pod skupinu patrilo 9 fariem. Bol to dobre 

rozbehnutý stroj, avšak, potreboval nastaviť 

štruktúru a pravidlá, ktorými sa bude riadiť 

a prostredníctvom ktorých bude rásť.

Darí sa vám rásť?

V slovenských podmienkach to ide ťažšie, 

ale myslím si, že áno. Skupina dnes riadi 12 

fi riem, z toho 11 fariem a činnosti, na ktoré sa 

orientujeme, sa snažíme viac diverzifi kovať. 

Meníme stratégiu, a okrem tradičných komodít 

sa začíname orientovať aj na špeciálnu 

produkciu s cieľom doniesť slovenské 

potraviny aj na stôl slovenského zákazníka.

Sanagro sa dlhé obdobie zameriavalo na 

exportne orientovanú veľkoprodukciu. Pred 

Tomáš Kohút, generálny riaditeľ poľnohospodárskej skupiny SANAGRO 

hovorí o tom, ako diverzifi kovali veľkoprodukciu a začali sa orientovať aj na 

konečného spotrebiteľa, aké produkty predávajú a akú produkciu plánujú 

rozbehnúť. 
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SANAGRO: 

TO, ČO VIEME PONÚKNUŤ KONCOVÉMU 
SPOTREBITEĽOVI, NECHÁME NA SLOVENSKU

KTO JE TOMÁŠ KOHÚT
Od začiatku roka 2018 pôsobí na pozícii 

generálneho riaditeľa poľnohospodárskej 

spoločnosti SANAGRO. Predtým 5 rokov 

riadil obchodnú divíziu v spoločnosti 

Raven na Slovensku. Zároveň v minulosti 

pôsobil ako fi nančný riaditeľ spoločnosti 

Edymax a zastával riadiace pozície 

v spoločnostiach Elcom, Nábytok 

Mikušincová či Hofatex.  

Tomáš Kohút,
CEO Sanagro
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viac ako rokom ste v médiách spomínali, že 

to chcete zmeniť. Takže sa vám to podarilo?

Vo výraznej miere sa nám to darí. Stále síce 

platí, že väčšia časť našej produkcie smeruje 

do zahraničia, pretože objemy a drvivú časť 

komodít, ktoré vyprodukujeme, tu nenájdu 

svoj odbyt. Začali sme sa však v živočíšnej 

aj rastlinnej výrobe viac orientovať na 

spotrebiteľa, pretože chceme podporiť nielen 

domácu výrobu, ale zároveň aj domácu 

spotrebu. Čoraz viac spotrebiteľov hľadá 

v potravinách zdravšiu lokálnu alternatívu, 

uvedomujú si, že môžu nakupovať menej 

potravín, no kvalitnejších. A na túto cieľovú 

skupinu sa chceme orientovať. Výrobky tak 

zákazníci nájdu v našej Družstevnej predajni 

Sanagro vo Fresh Markete v Bratislave, 

spolupracujeme s väčšími maloobchodnými 

sieťami, aktuálne rokujeme aj o dodávaní 

našich výrobkov do jednej farmárskej siete.

V tomto roku ste do portfólia zaradili 

spoločnosť Agronova Liptov, ktorá vlastní 

značku mliečnych produktov Bukovina. 

Súvisela jej kúpa so zmenou stratégie?

Áno. Bola však pre nás zaujímavá z viacerých 

dôvodov. Prvým bola myšlienka zachovania 

tradičného ovčiarstva na Slovensku a s tým 

spojenou produkciou bryndze i kvalitných 

mliečnych výrobkov, ktoré budú zostávať 

na slovenskom trhu. Zastávam názor, že ak 

chceme pomôcť domácej poľnohospodárskej 

výrobe, musíme ju podporovať. Druhým 

dôvodom bolo to, že farma zapadala do našej 

koncepcie fi nalizácie vlastných kvalitných 

výrobkov, ktorú som už spomínal.

Máte v pláne konkurovať výrobou veľkým 

mliekarňam a syrárňam?

Takúto ambíciu sme nikdy nemali, ani 

mať nebudeme. A to nielen pri mliečnych 

výrobkoch. Agronova, ako relatívne malá 

farma, nám dávala, a stále dáva, veľký 

zmysel a potenciál do budúcna v produkcii 

vysokokvalitných produktov pod slovenskou 

značkou. No opakujem, v malom.

Produkcia v malom sa len ťažko presadzuje 

v maloobchdných sieťach. Ako máte 

zaistený odbyt?

Odbyt máme zaistený primárne cez 

maloobchodné siete a predajne, kam 

dodávame napríklad čerstvé balené mäso, 

mlieko, jogurty, syry, bryndzu, prírodné šťavy, 

sušené jablká, vajcia z voľného výbehu a tento 

rok už aj cibuľu.

Čo ďalšie chcete zaradiť do ponuky pre 

domácich spotrebiteľov?

Okrem toho, čo som už vymenoval, tak už 

dnes pestujeme na farme v Sobotišti pri 

Senici vlastnú cibuľu, ktorou kompletne 

pokrývame dopyt dvoch maloobchodných 

sietí na Slovensku. Robíme prípravu na 

zasiatie zemiakov, cukrovej repy i kapusty. 

Zároveň chováme sliepky vo voľnom výbehu 

na vajíčka. Na eko farme Bos-Por v Húškach 

plánujeme aj produkciu bio vajec. Sme tiež 

jedným z najväčších dodávateľov mlieka do 

slovenských mliekarní. Dnes rozrábame najmä 

hovädzie mäso a predávame aj jahňacinu, 

na jednej z našich fariem rozbiehame 

pilotný projekt chov včiel a produkcie medu. 

Postupne sa však náš sortiment bude ešte 

rozširovať. Držíme sa totiž toho, že všetko 

dopestujeme alebo dochováme na našich 

farmách a je vhodné pre konečného zákazníka, 

ponecháme na Slovensku. Slováci si zaslúžia 

jesť to najkvalitnejšie. Aj preto sú naše farmy 

registrované ako GMO free, čo znamená, že 

svoje zvieratá kŕmime krmivom, ktoré je bez 

geneticky modifi kovaných organizmov.

Väčšina maloobchodných sietí má 

reklamné kampane postavené na podpore 

farmárskych produktov. Pomáha to 

domácim producentom?

Nemôžem hovoriť za ostatných, no myslím si, 

že do istej miery áno. Minimálne to robí osvetu 

o potrebe zvyšovania spotreby lokálnych 

potravín, ktorá je u nás na veľmi nízkej úrovni 

v porovnaní so západnými krajinami Európy. 

Považujem za dôležité povedať aj to, že bez 

systémových a koncepčných reforiem zo 

strany štátu nám nebudú takéto kampane 

napomáhať k zvýšeniu spotreby domácich 

potravín a tak často spomínanej potravinovej 

sebestačnosti.

Na čo ste za tie necelé tri roky najviac hrdý 

v rámci toho, čo sa Sanagru podarilo?

Aj keď sú to už takmer 3 roky, stále mám pocit, 

že je pred nami ešte dlhá cesta. Teší ma hlavne 

to, že sa nám darí zamestnávať aj mladých 

ľudí, pretože to považujem za kľúčové pre 

budúcnosť slovenského poľnohospodárstva. 

Som hrdý aj na to, že napriek ťažkým 

podmienkam sa nám darí uzdravovať a rozvíjať 

farmy, ktoré sme prevzali a že sa tie dokážu 

pravidelne umiestňovať v rebríčku top 100 

fariem na Slovensku.

O SKUPINE SANAGRO
Ročne vyprodukuje takmer 14 miliónov litrov mlieka, dopestuje 35-tisíc ton obilnín a 20-tis. ton 

krmovín. Chová tisíce kusov hovädzieho dobytka a oviec. Pod skupinu patrí 12 fi riem, z toho 

11 fariem na južnom a strednom Slovensku.
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„Na základe údajov maloobchodného auditu 

spoločnosti Nielsen vyplýva, že oblasti baby 

care sa v období posledných 12 mesiacov 

darilo. Do sledovania sú zahrnuté nohavičkové 

plienky, detské vlhčené utierky, detské 

krémy, oleje, mlieka a detské krémy proti 

zapareninám. Najvýznamnejším segmentom 

sú nohavičkové plienky s tržbami takmer 35 

miliónov eur (sledované od mája 2019 do apríla 

2020). Medziročne došlo k nárastu ich tržieb 

o 2 %, kým rok predtým tržby za plienky klesali 

o necelé 3 %,“ uvádza Lucia Dargajová, 

Client Consultant, Nielsen.

Detským vlhčeným utierkam sa podľa Nielsen 

darí rásť rýchlejšie. Tempo rastu sa dokonca 

zrýchlilo, a to medziročne na viac ako 9 %, 

rok predtým to bolo 4,5 %. Slováci tak minuli 

v sledovanom období okolo 12 miliónov eur 

na detské vlhčené utierky. Naproti tomu ďalšie 

obratovo menšie segmenty spomedzi detskej 

kozmetiky rástli ešte dynamickejšie. Za detské 

krémy, oleje a mlieka minuli spotrebitelia 

v slovenskom maloobchode 1,9 milióna eur, 

čo je o 10 % viac ako rok predtým. Na detské 

krémy proti zapareninám minuli Slováci až 

o pätinu viac (+ 22 %), celkom 768 tisíc eur.

Zaujímavosťou je miesto predaja, kým pri 

plienkach a detských vlhčených utierkach 

platí, že väčšina predaja sa realizuje 

v hypermarketoch a supermarketoch, tak 

detské krémy, oleje, mlieka ako aj krémy proti 

zapareninám sa v hlavnej miere predávajú 

v drogistických reťazcoch.

Agentúra Nielsen potvrdzuje zaujímavý trend: plienky a detské vlhčené utierky 

sa väčšinou predávajú v hypermarketoch a supermarketoch. Naopak detské 

krémy, oleje, mlieka ako aj krémy proti zapareninám sa v hlavnej miere predávajú 

v drogistických reťazcoch.
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BABY CARE: NAJVÝZNAMNEJŠÍM 
SEGMENTOM SÚ NOHAVIČKOVÉ PLIENKY

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1.2020, Pozn.: V domácnosti použilo 

papierové detské plienky za ostatných 12 mesiacov 7,4 % opýtaných.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1.2020, Pozn.: V domácnosti použilo 

detské utierky / vlhčené utierky pre deti za posledných 12 mesiacov 

21,5 % opýtaných.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1.2020, Pozn.: V domácnosti použilo 

detskú kozmetiku za uplynulých 12 mesiacov 20,0 % respondentov.

KOĽKO KUSOV DETSKÝCH 
PAPIEROVÝCH PLIENOK 
POUŽÍVATE PRIEMERNE ZA 
MESIAC? (%)

AKO ČASTO POUŽÍVATE DETSKÉ 
UTIERKY / VLHČENÉ UTIERKY 
PRE DETI? (%)

AKÝ DRUH DETSKEJ 
KOZMETIKY POUŽÍVATE? (%)

1 - 10 ks 0,5

11 - 50 ks 2,5

51 - 100 ks 2,6

101 - 200 ks 1,5

viac ako 200 ks 0,2

neuvedené 0

1-krát denne a viac 9,1

4–6-krát týždenne 2,4

2–3-krát týždenne 4,5

1-krát týždenne 2,5

2 – 3-krát mesačne 1,4

1-krát mesačne 0,8

menej ako 1-krát mesačne 0,8

neuvedené 0,1

gél 1,4

krém 9,1

masť 3,3

mydlo 8,2

olej 4,7

sprchová kozmetika 11,1

šampón 10,9

telové mlieko 6,4

zásyp 2,5

iné 0,4
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PREMEDIA GROUP S.R.O., Topoľčianska 3214/25, 851 05 Bratislava, Tel. +421 948 866 627, http://premedia.sk/

VYDAVATEĽSTVO SLOVART S.R.O., Bojnická 1492/10, 83154 Bratislava, Tel.  +421 02 492 018 00, www.slovart.sk

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

David Epstein

VŠESTRANNOSŤ

Autor, ktorý pracoval ako investigatívny 

reportér a napísal „Športový gén“ skúmal 

najúspešnejších svetových športovcov, umelcov, 

hudobníkov, vynálezcov a vedcov. Zistil, že vo 

väčšine odvetví – obzvlášť v tých komplexných 

a nepredvídateľných – vynikajú všestranní jedinci, nie špecialisti. 

Svoju cestu si síce často vyberú neskoro a preskakujú z jednej 

činnosti na druhú, ale zároveň sú tvorivejší, svižnejší a dokážu vytvoriť 

prepojenia, ktoré ich špecializovanejší kolegovia nevidia. Bude sa 

stále viac dariť tým, čo dokážu myslieť širokospektrálne a využiť 

rozmanité skúsenosti.

Cena: 14,95 eur

Dr. Sarah Jose

STROMY, LISTY, KVETY 
A SEMENÁ. OBRAZOVÁ 
ENCYKLOPÉDIA RASTLINNEJ 
RÍŠE

Vyberte sa na s touto encyklopédiou na 

vzrušujúcu výpravu do divov rastlinnej ríše. 

Obsahuje vyše tisíc farebných obrázkov a je plná fascinujúcich faktov. 

Objavujte nádherný svet rastlín od najmenších semienok po najvyššie 

stromy. Obdivujte najčudnejšie, najsmradľavejšie a najsmrtiacejšie 

kvety. Ktoré rastliny požierajú hmyz? Ako si kaktusy skladujú vodu? 

Ktorý kvet vyzerá ako včela? Kde rastie najvyšší strom na svete?

Cena: 17,95 eur

Filip Dřímalka

HOT - JAK USPĚT V DIGITÁLNÍM 
SVĚTĚ

Digitálna transformácia je ako hra, ktorú musíte 

hrať. Dobrá správa znie: so správnymi tromfami 

v rukách ju nemožno prehrať. Nech sa zaoberáte 

čímkoľvek, pravdepodobne existujú technológie, 

ktoré časť práce zvládnu za vás. Rýchlejšie, ľahšie, lacnejšie. A práve 

schopnosť zapojiť ich do fi remnej komunikácie, spracovanie dát či inovácia 

produktov rozhoduje o tom, či vašu fi rmu čaká v budúcnosti úspech, alebo 

zánik. Autor vám ukáže, ako a kde začať, podporí vás príkladmi z praxe 

mnohých českých fi riem, naučí experimentovať, testovať, prepájať tímy 

a nachádzať inšpiráciu. Svet je plný možností, otvorený, efektívny. Využite to!

Cena: 23,45 eur

Mark Lynas

ŠESŤ STUPŇOV: POSLEDNÉ 
VAROVANIE

Autor precízne zaznamenáva najnovšie 

klimatologické poznatky a skúma, aké smerovanie 

sme určili našej planéte. Stupeň za stupňom mapuje 

potenciálne následky globálneho otepľovania 

a následnej klimatickej katastrofy. Pri oteplení o jeden stupeň oproti 

svetu pred priemyselnou revolúciou – to je svet, v ktorom momentálne 

žijeme – obrovské lesné požiare spaľujú Kaliforniu a Austráliu, kým 

hrôzostrašné hurikány ničia pobrežné mestá. Pri oteplení o 6 stupňov 

bude ohrozený samotný život na Zemi. Následkom sa stále môžeme 

vyhnúť, ale zostáva nám čoraz menej času.

Cena: 13,95 eur

Henrieta Moravčíková a kol.

ROČENKA SLOVENSKEJ 
ARCHITEKTÚRY 2018/2019

Ročenka slovenskej architektúry je dlhodobý 

projekt, ktorý má ambíciu pravidelne prinášať 

pohľad na aktuálnu slovenskú architektonickú 

scénu. Diela zaradené do tretieho vydania 

ročenky sú tým najlepším, čo vzniklo v rokoch 2018 a 2019. Dve 

úvodné štúdie kriticky refl ektujú slovenskú architektonickú realitu 

z domáceho a zahraničného pohľadu a súčasťou ročenky je aj súpis 

cien, súťaží, výstav a kníh z aktuálneho obdobia.

Cena: 29,90 eur

Olivier Sibony

CHYSTÁTE SE UDĚLAT STRAŠNOU 
CHYBU! - JAK KOGNITIVNÍ 
ZKRESLENÍ KAZÍ VÁŠ BYZNYS 
A JAK TO MŮŽETE ZMĚNIT

Zoznam osudovo zlých rozhodnutí v biznise je 

dlhý. Vďaka štyridsiatim rokom výskumov na poli 

kognitívnych vied a behaviorálnej ekonómie vieme, že sa pri „racionálnom“ 

rozhodovanie dopúšťame celej rady systematických omylov - kognitívnych 

skreslení. Tie vlastné si bohužiaľ už z ich podstaty nedokážeme uvedomiť, 

a tak do ich pasce padáme stále znovu a znovu. Francúzsky psychológ 

a konzultant Olivier Sibona našťastie ponúka lídrom a manažérom účinné 

metódy, ako skreslenie zásadne obmedziť vďaka vhodnému nastavenie 

fi remnej architektúry rozhodovania.

Cena: 17,81 eur A
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Portál, s.r.o., Klapkova 1867/2, 182 00 Praha 8, Tel. +420 283 028 111, www.portal.cz

Marenčin PT, spol. s r.o., 
Jelenia 6, 811 05 Bratislava 1, Tel.: +421905210644, www.marencin.sk

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

Erich Fromm

MÍT, NEBO BÝT?

Erich Fromm, ktorého humanistické knihy 

sprístupňujú psychológiu a fi lozofi u čitateľom 

už niekoľko generácií, analyzuje povahu 

západnej spoločnosti, hľadá pôvod problémov 

a ponúka alternatívu k jej rozvoju. Opisuje dva 

základné spôsoby života: Zatiaľ čo „mať“ sa 

zaoberá akvizíciou a konkurenciou, „byť“ sa zameriava na vnútornú 

spokojnosť a harmóniu. Naša spoločnosť si cení vlastníctvo, 

ale rastúce environmentálne problémy nás nútia meniť priority 

a preorientovať sa na príslušnosť k svetu, rozvíjať kreativitu, osobnú 

zodpovednosť a svedomie. Kniha, ktorá bola prvýkrát vydaná v roku 

1976, sa stala Frommovou najslávnejšou prácou.

Cena: 15,46 eur

Svetozár Olovrant

JURAJ JANOŠÍK A PARNÝ 
CHRÁM

Akčný príbeh z alternatívnych slovenských 

dejín je druhou časťou knižnej ságy tajomného 

slovenského autora. „Nové jánošíkovské 

dobrodružstvo vás treskne valaškou ešte 

silnejšie než to prvé. Delikátna záležitosť – po 

všetkých stránkach. Bujará oslava imaginácie, hravej kreativity 

a potešenia z príbehu. Olovrant prekračuje všetky literárne hranice, 

ktoré sa dajú prekročiť. A tie, čo sa nedajú, vynaliezavo ohýba, aby 

ich prekročil tiež. Dielo šialenca alebo génia, poprípade šialeného 

génia. Dômyselne zamaskované literárne nóbl umenie a zároveň 

skvelo pokleslá zábava. Čo viac si priať?“ Jozef Karika

Cena: 11,90 eur

Zygmunt Bauman

TEKUTÁ MODERNITA

Podľa slávneho sociológa sa myšlienka tekutej 

modernosti vyznačuje individualizmom, rastúcim 

pocitom neistoty a privatizáciou ambivalencie. 

Ide o chaotické pokračovanie modernosti, kde 

sa jednotlivec môže voľne pohybovať z jednej 

sociálnej pozície do druhej. Typickým znakom 

tekutej modernosti je nomenklatúra, osoba, ktorá sa naviguje 

po svete ako turista, mení pracovné miesta, partnerov, hodnoty, 

politickú a sexuálnu orientáciu bez vytvárania a účasti na tradičných 

sieťach vzťahov a zodpovednosti. Tie sú nahradené osobnou, úplne 

individuálnou voľbou. Bauman analyzuje transformácie základných 

moderných konceptov.

Cena: 23,45 eur

Kolektív autorov

HISTÓRIA V KOCKE

Rodinná encyklopédia vám ukáže 

minulosť, ako ste ju ešte nevideli. 

Preneste sa do najvzrušujúcejších 

okamihov ľudských dejín – od našich 

prvých predkov až po svet, v ktorom 

žijeme dnes. Vydajte sa do dávnych 

čias, zúčastnite sa na love mamutov, pochodujte s rímskym 

vojakom a leťte s bratmi Wrightovcami. Objavte každodenný život 

v stredovekých kultúrach a preskúmajte, ako vynálezy, napríklad 

tlačiarenský stroj, zmenili svet. Prostredníctvom nádherných 

počítačových ilustrácií kľúčových osobností, miest a udalostí 

zistite, ako vyzerali naše dejiny.

Cena: 18,32 eur

Malcolm Gladwell

AKO SA VYZNAŤ V CUDZÍCH 
ĽUĎOCH

Prečo naše interakcie s cudzími ľuďmi 

veľa ráz dopadnú zle? Prečo sa Neville 

Chamberlain domnieval, že môže dôverovať 

Adolfovi Hitlerovi? Kniha je klasickým 

gladwellovským intelektuálnym hĺbaním 

a objavovaním, podnetným a kontroverzným ponorením do histórie, 

psychológie a medializovaných škandálov. Autor uvádza, že na nástrojoch 

a stratégiách, ktoré využívame, aby sme sa vyznali v neznámych ľuďoch, 

je niečo krajne pomýlené. A keďže nevieme, ako s nimi komunikovať, 

vzniká priestor na konfl ikty a nedorozumenia s veľkým dosahom na náš 

život a svet.

Cena: 11,92 eur

Bryson Bill

ĽUDSKÉ TELO – PRÍRUČKA 
PRE MAJITEĽOV

Celý život trávime v jednom tele, a predsa väčšina 

z nás v skutočnosti netuší, ako telo funguje a čo sa 

v ňom odohráva. História anatómie a medicíny je 

plná zabudnutých hrdinov, ohromujúcich príbehov 

a zaujímavých faktov. Kniha je fascinujúca, 

komplexná a prístupná. Vydajte sa s autorom na cestu do hlbín ľudského 

tela a zistite, ako funguje, čo sa v ňom môže pokaziť a ako skvele sa 

dokáže uzdraviť. Uvedomíte si, že sme oveľa zložitejší a záhadnejší. Autor 

spôsobom sebe vlastným nepriamo upozorňuje, že o ľudskom tele a jeho 

fungovaní ešte vieme veľmi málo.

Cena: 15,92 eur
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