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Kiežby sme mohli písať iba v pozitívnom duchu. Jednou 

z úlohu kvalitnej žurnalistiky je však aj to, aby problémy 

neignorovala, ale odhaľovala a načrtávala ich riešenia 

alebo aspoň hypotetické riešenia. Zamrzí, ak je poctivá 

práca systematicky znevažovaná a ak sa takto drasticky 

znižuje dôveryhodnosť médií. Hádzanie viny na niekoho 

iného, obviňovanie oponentov, obhajovanie zjavne 

nesprávneho názoru, ale aj sociologický jav „reactance“, 

kedy ľudia odmietajú dodržiavať odporúčania a opatrenia 

vydané autoritami, sú prirodzené prvky ľudského 

správania. Manažéri a politici by ich mali poznať. Chyby 

a manažérske zlyhania tu totiž boli, sú a budú. Želám 

si, aby ich v týchto neľahkých časoch bolo čo najmenej 

a aby kompetentní prijali za chyby zodpovednosť. Želám 

si, aby navrhovali konštruktívne riešenia pochybení 

a chyby neopakovali.

Ing. Juraj Púchlo
šéfredaktor IN STORE Slovakia

Tip šéfredaktora
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PRESENT

eMAG Hungary a Extreme Digital, 

dvaja poprední maďarskí online 

hráči, oznámili fúziu. Vzniká tak 

jedna z popredných e-commerce 

spoločností v strednej a východnej 

Európe, ktorá bude schopná 

konkurovať najväčším online 

retailerom. Ich cieľom je v najbližších 

rokoch dosiahnuť tržby vo výške 

1 miliardy EUR.

McDonald’s, ale aj KFC, Pizza Hut 

a Taco Bell spadajúci do koncernu Yum! 

Sa spájajú s výrobcom alternatívneho 

„mäsa“ Beyond Meat, ktorý sa stane ich 

hlavným dodávateľom rastlinného masa.

Czechcrunch.cz píše, že do českého 

on-line obchodu s potravinami 

Rohlík.cz vstupuje francúzsky fond 

rizikového kapitálu Partech Partners. 

Investori (Európska banka pre obnovu 

a rozvoj, J&T Banka, Quadrille Capital, 

R2G a Enern) na čele s Partech 

Partners a fondom Index Ventures 

investujú do firmy 190 miliónov eur.

Portál Marketing & Media uvádza, že 

sieť vlastných výdajní Zoot (Výdejny 

Radosti), úplne zanikne. Firma 

sa naopak chystá rozšíriť počty 

partnerských výdajní, ktorých má vyše 

70. Ďalších plánuje zazmluvniť aj na 

Slovensku. Konkurenciou Zoot-u sú 

Zalando a AboutYou.

Skupina Gi Group, ktorá patrí medzi 

popredné globálne spoločnosti 

v oblasti náboru a služieb HR, 

a ktorej súčasťou je od roku 2018 

aj personálna agentura Grafton 

Recruitment, preberá od Work Service 

S.A. pobočky na Slovensku a v ČR.

Český Forbes informuje, že knižnú 

divíziu vydavateľstva Mladá fronta, 

ktorá sa vlani ocitla v konkurze, kúpila 

spoločnosť Albatros Media za 14 

miliónov Kč.

Vlani sa predalo vo svete 1,35 miliardy 

smartfónov, čo je medziročne menej 

o 12,5 %, cituje údaje analytickej 

firmy Gartner Denník N. Hlavná príčina 

poklesu trhu bola koronakríza, záujem 

o nové mobily vzbudili 5G siete.

FLASH NEWS
NIELSEN:
NOVÁ IDENTITA ZNAČKY

Na konci roka 2020 predstavila spoločnosť novú 

identitu značky - vrátane nového názvu a loga - 

NielsenIQ. Spoločnosť sa teda bude prezentovať 

novým logom v žiarivo zelenej farbe, ktorá odráža 

dynamický a optimistický duch a odvážnym, 

jedinečným písmom, ktoré predstavuje silu 

a kreativitu. V priebehu nasledujúcich mesiacov 

sa očakáva kompletný rebranding. Nielsen tiež 

podpísala dohodu, na základe ktorej Advent 

International, jeden z najväčších a globálnych 

súkromných investorov, v spolupráci s Jamesom 

„Jimom“ Peckom, bývalým výkonným riaditeľom 

spoločnosti TransUnion, prevezme spoločnosť 

Nielsen Global Connect.

Zdroj: Nielseniq.com

KAUFLAND PRINÁŠA
ZÁKAZNÍKOM KARTU
S MNOŽSTVOM VÝHOD

Vernostná karta Kaufl and Card bude k dispozícii 

v digitálnej aj fyzickej podobe a obe karty 

možno navzájom prepojiť. Lojalitná karta 

ponúka mnohé výhody, aj špeciálne zľavy 

určené pre členov programu, zľavové kupóny 

a ďalšie zaujímavé benefi ty. Súčasťou programu 

sú tiež súťaže a zbieranie bodov. Produkty 

z programu kupujúci v predajni ľahko spozná 

vďaka označeniu na špeciálnej bledomodrej 

etikete s logom Kaufl and Card a ešte 

výhodnejšej cene. Digitálnu kartu možno získať 

jednoduchým stiahnutím aplikácie s názvom 

Kaufl and Ponuka a viac a fyzickú kartu si 

zákazník môže vziať v predajni. Pre aktivovanie 

oboch kariet je potrebná registrácia.

Zdroj: Kaufl and.sk

JARNÝ KOKTEJL NOVINIEK AVON

Avon Senses a Avon Naturals pozná takmer každý. 

Stálice vítajú jar naozaj vo veľkom, a to jahodovo-

jogurtovou líniou, ktorá obsahuje napríklad: Pena 

do kúpeľa s vôňou lesných jahôd (1000 ml, 7,20 

EUR), Telový krém s vôňou lesných jahôd (200 ml, 

6,30 EUR). Medzi novinky radu Avon Works patrí 

napr. Anticelulitídne telové mlieko s kofeínom a 

hlohom (150 ml, 13,30 EUR). Nová vizážistka Avon 

SR a ČR Linda Gunišová predstavila napr. Rúž 

Ultra Creamy (3,6 g, 6,90 EUR). Ponuku vôní Little 

Black Dress rozšírila napríklad vôňa Little Black 

Dress Black Edition (50 ml, 24,90 EUR) a kolekciu 

kolekcie Segno napr. Sagno Visionary EDT (75 ml, 

27,00 EUR). 

Zdroj: Avon.sk

SLOVENSKÍ ZÁHRADNÍCI
VYTVORILI SPOLOČNÚ INICIATÍVU

Záujem Slovákov o pestovanie vlastnej zeleniny, 

ovocia či byliniek vlani extrémne vzrástol. Na 

podporu vzťahu ľudí k pôde, záhradkárčeniu 

a k domácim fi rmám vytvorili lokálne záhradné 

centrá iniciatívu #slovenskizahradnici. Do platformy 

sa zapájajú desiatky lokálnych záhradných centier, 

domácich pestovateľov okrasných a úžitkových 

rastlín, i predajcov okrasných kameňov či 

substrátov. V lokálnych záhradných centrách 

pochádza od slovenských dodávateľov napr. 

väčšina substrátov, mulčovacej kôry či okrasných 

kameňov, 80 % hnojív, 90 % ovocných drevín či 

70 % okrasných drevín. Zoznam a mapu 

zapojených a overených slovenských záhradných 

centier nájdu zákazníci na novom webe.

Zdroj: Slovenskizahradnici.sk
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Týždenník Trend uvádza, že slovenská 

cestovná kancelária FIRO-tour oznámila 

pozastavenie činnosti z dôvodu 

koronakrízy. Jej obchodný riaditeľ 

a spolumajiteľ Marcel Siekel uviedol, že 

kancelária nechce riskovať nevyplatenie 

klientov. Má za sebou viac ako 20-ročnú 

históriu. Česká FIRO-tour naďalej 

pokračuje v činnosti.

Denní N píše, že Nestlé rozširuje svoju závod 

na výrobu sušených polievok a bujónov 

v Prievidzi. Nové ekologickejšie kapacity by 

mali štartovať už v marci, mali by priniesť 

zvýšenie kapacity výroby o tretinu a 40 

pracovných miest. Koncern investuje do 

modernizácie vyše 7 miliónov, ministerstvo 

hospodárstva chce investíciu fi rmy podporiť 

daňovou úľavou 1,2 milióna eur.

Portál fi nweb.hnoline.sk informuje, že 

Transmedic Slovakia, ktorá je v oblasti 

dodávky liekov jednou z najväčších 

spoločností sa rozhodla svoju činnosť po 

23 rokoch na našom trhu ukončiť.

Spoločnosť AT&T Global Network Services 

Slovakia bude podľa Trend-u znižovať 

počet zamestnancov, na Slovensku by 

tak malo prísť o prácu približne 440 ľudí. 

Johnson Controls by v bratislavskom centre 

fi nančných služieb mala prepustiť asi 300 

pracovníkov. Podľa informácii instore 

Slovakia prepúšťa aj IBM Slovensko.

Footshop kupuje 100% podiel 

v najväčšom českom konkurentovi 

Queens. Podľa českého Forbes značka 

Queens bude po akvizícii naďalej 

pokračovať samostatne a oslovovať 

vlastnú cieľovú skupinu.

Po tom, čo v roku 2020 trhová päťka 

Uniqa prevzala Axu, trhová osmička NN 

Group kúpila Aegon a v roku 2019 zhltla 

tretia najväčšia Generali poisťovňu Ergo, 

sa koncom roka 2020 posilnila aj menšia 

poisťovňa Union. Preberá ešte menšiu 

Poštovú poisťovňu. Uviedol to Denník N.

Pavol Kopernický prevzal vedenie retail 

tímu Cushman & Wakefi eld na Slovensku. 

Pavol je Associate spoločnosti a súčasťou 

skupiny vedúcich retailu v C&W pre strednú 

Európu, pod vedením Jana Kotrbáčka, 

partnera spoločnosti a vedúceho CEE 

retail tímu. Je taktiež súčasťou C&W Retail 

Redevelopment tímu pre EMEA región.

FLASH NEWS
FEBRUÁROVÉ NOVINKY 
V DM DROGERIE MARKT

Do sortimentu drogérie pribudli o.i. za prvý kvartál 

2021: alverde hyalurónový gél (15 ml, 5,25 EUR), 

Balea denný pleťový krém pre citlivú pleť (50 ml, 

3,15 EUR), ebelin masážna kefka na tvár (1 ks, 2,15 

EUR), alverde pleťová voda v spreji s bio ružou (100 

ml, 2,65 EUR), alverde pleťová voda s Bio divou ru-

žou (200 ml, 2,95 eur), alverde krémový dezodorant 

s Bio pomarančom a Bio bambuckým maslom 

(50 ml, 4,15 eur), Denkmit osviežovač bielizne 

(400 ml, 2,75 eur), Balea Beauty Collagen pleťové 

sérum s retinolom (30 ml, 5,15 EUR), alverde Ultra 

Sensitive ošetrujúci pleťový krém (50 ml, 3,55 EUR), 

Profi ssimo izbový sprej (100 ml, 3,45 EUR).

Zdroj: Mojadm.sk

AVIVÁŽE SILAN NATURALS 
OBSAHUJÚ AŽ 99% ZLOŽIEK 
PRÍRODNÉHO PÔVODU

Značka aviváží Silan Aromatherapy+ sa mení na 

Silan Naturals. Zmenou neprechádza len názov, 

ale aj zloženie – po novom obsahuje až 99 % 

zložiek prírodného pôvodu. Ich charakteristickým 

znakom ostávajú príjemné kvetinové a prírodné 

vône. Silan Naturals sú balené v 100% PET fľaši 

s ľahko odstrániteľným a recyklovateľným obalom. 

V ponuke sú k dispozícii tri varianty vôní: Silan 

Naturals Ylang Ylang & Vetiver, Silan Naturals 

Peony & White Tea a Silan Naturals Coconut Water 

& Minerals. Novinka je dostupná v troch baleniach: 

800 ml za 2,69 eur; 1450 ml za 4,99 eur a 2700 ml 

za 6,99 eur.

Zdroj: Henkel.sk

KETOMIX PREDSTAVUJE 
NOVINKU KETOMIX DETOX

Klinické štúdie dokázali spojitosť medzi 

hromadením toxínov a priberaním. Značka 

KetoMix preto vyvinula 

špeciálny produkt 

KetoMix Detox, ktorý 

efektívne odbúrava tuky 

aj toxíny z tela, pomáha 

pri obnove buniek 

a vedie k zlepšeniu 

rôznych telesných 

parametrov. Pritom 

nemá žiadne vedľajšie 

účinky, ani nevedie 

k nutričnému nedostatku. 

Tieto tabletky sú zdraviu 

prospešné, a zároveň 

umožňujú efektívnejšie 

spaľovanie prebytočných kalórií. Zabezpečujú 

funkčnejší tráviaci systém a posilňujú imunitu.

Zdroj: Ketomix.sk
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FLASH NEWS

Roklen24 píše, že vstup na český 

a slovenský trh ohlásila spoločnosť VTEX. 

Tá poskytuje platformu pre spoluprácu 

pre e-shopy a tzv. „marketplace“. V tejto 

súvislosti sa začína objavovať pojem „D2C“ 

(direct-to-customer). V praxi ide o priame 

prepojenie výrobcu so zákazníkom, 

v dôsledku čoho sa celý dodávateľský 

reťazec nesmierne zjednoduší.

Mastercard predstavil nové riešenie pre 

digitálne bankovníctvo. Produkt fi rmy Ethoca, 

dcérskej spoločnosti fi rmy Mastercard, posilní 

spokojnosť zákazníkov vďaka detailnejším 

informáciám o uskutočnených transakciách. 

Výpis platieb bude doplnený napríklad 

o názov a logo obchodu či miesto nákupu.

Skupina Penta oznámila, že ak dostane 

povolenie od protimonopolných úradov, 

predá svoje mäsiarenské fi rmy americkej 

skupine Smithfi eld Foods. Vlastníkom 

Smithfi eld Foods je čínska skupina WH 

Group, najväčší producent bravčového 

mäsa na svete. Uviedol to Denník N.

E15.cz informuje, že platforma Roblox, 

vnímaná ako „súrodenec“ populárnej hry 

Minecraft, vstúpil na newyorskú burzu. Jej 

akcie sa obchodovali za 69,5 USD, pričom 

celková valuácia fi rmy sa tak vyšplhala na 

45 miliárd dolárov.

Až 80 % zákazníkov kupovalo tovary alebo 

služby od značiek, ktoré konajú v súlade 

s ich presvedčením a odrážajú ich hodnoty. 

Aktuálnymi spotrebiteľskými trendami 

sú inovácie pri donáške potravín, nové 

modely predplatného a online nakupovanie. 

Vyplýva to z prieskumu KPMG Me, my life, 

my wallet.

Nemecký predajca módy Zalando ohlásil 

podľa Forbes rekordné tržby, a to vo výške 

8 miliárd EUR. Ambíciou fi rmy je tento rok 

expandovať na 6 trhov, konkrétne to bude: 

Slovensko, Chorvátsko, Slovinsko, Estónsko, 

Litva a Lotyšsko.

Portál Seznam Zprávy informuje, že 

rodinnej fi rme Siko vzrástli medziročne 

tržby o 7 % na 4,3 mld. Kč.  Vlani 

kúila e-shop Livea.fr, ktorý patrí medzi 

5 najväčších internetových obchodov vo 

Francúzsku s kúpeľňovým sortimentom 

a plánuje ďalšiu zahrraničnú expanziu.

OBJAVTE EŠTE LEPŠÍ GLISS 
COLOR PERFECTOR

Regenerácia vlasov a ochrana farby v jednom 

– získajte obe, teraz ešte s lepším vlasovým 

radom GLISS COLOR PERFECTOR! Kombi-

nácia kyseliny hyaluronovej a extraktu z brusní 

obnoví vnútornú štruktúru vlasov a zároveň 

ochráni ich farbu. Produktový rad obsahuje: 

Šampón GLISS COLOR PERFECTOR REPAIR 

& COLOR SHINE (250ml, 3,49 EUR), Kondi-

cionér GLISS COLOR PERFECTOR REPAIR & 

COLOR SHINE (200ml, 3,49 EUR), Expresný 

bezoplachový balzam GLISS COLOR PERFEC-

TOR (200ml, 4,99 EUR), Intenzívny bezopla-

chový balzam GLISS COLOR PERFECTOR 

(150ml, 4,99 EUR), Maska 2v1 GLISS COLOR 

PERFECTOR (300ml, 5,29 EUR). 

Zdroj: Henkel.sk

REGENERAČNÝ A OŠETRUJÚCI 
EXPRES RAD GLISS 7 SEC

Nový expres rad regeneračných a ošetrujú-

cich produktov GLIS 7 SEC poskytuje vysoko 

efektívnu a superrýchlu starostlivosť. Tekutá 

forma v inovatívnom zložení sa počas aplikácie 

premení na krémovú textúru, ktorá pomáha od-

strániť známky poškodenia vlasov. Rad tvoria 3 

produkty: GLISS 7 SEC COLOR PERFECTOR 

(200ml, 7,99 EUR) s hyaluronovým komple-

xom a brusnicovým extraktom, GLISS 7 SEC 

OIL NUTRITIVE (200ml, 7,99 EUR) s Omega 

9 mastnými kyselinami a marhuľovým olejom 

a GLISS 7 SEC ULTIMATE REPAIR (200ml, 

7,99 EUR) s tekutým keratínom a perlovým 

extraktom.

Zdroj: Henkel.com

ZLATÝ BAŽANT RADLER 0,0% 
- TRI OVOCNÉ NOVINKY

Slovenská značka Zlatý Bažant Radler 0,0% 

pred príchodom jari rozširuje svoje portfólio 

o 3 ovocné novinky so zníženým obsahom cukru, 

ktoré sú zaradené do 2 nových produktových 

radov. Novinky s príchuťou Citrón a s príchuťou 

Grapefruit sú dostupné v rade „Extra svieži“. Ide 

vôbec o prvé radlery na slovenskom trhu bez 

pridaného cukru. Produktový rad „Svieži“ sa 

rozrástol o príchuť Brusnica-Ríbezľa a obsahuje 

o 30% menej cukru ako klasický variant. Všetky 

radlery sú 100% prírodné, bez konzervantov 

a umelých farbív, dostupné v 500ml plechovkách 

za MOC 0,96 EUR.

Zdroj: Zlatybazant.sk
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UPLYNUL ROK VÝZIEV
AJ PRÍLEŽITOSTÍ

Slová nami oslovených zástupcov spoločností potvrdzujú to, čo v biznise - a v retaile 

zvlášť - platí odnepamäti: každá kríza prináša okrem problémov aj nové príležitosti. 

Minulý rok bol nepochybne výzvou a s najväčšou pravdepodobnosťou sa v roku 2021 

stretneme s výzvami a príležitosťami novými. 

VILIAM MATUŠEK,
marketingový riaditeľ,

Baliarne obchodu, a.s. Poprad

Rok 2020 bol pre nás veľmi zaujímavý. Mali sme aj 

šťastie, nakoľko naša fi rma pracuje s potravinami 

a ako vieme, potraviny zostali v akomkoľvek 

čase pandémie predávané. Marec nás prekvapil, 

tak ako každého, obrovským záujmom o kávu 

a čaj. Predzásobili sa ľudia a predzásobili sa aj 

obchody. Mali sme čo robiť, aby sme tento nápor 

vôbec zvládli. Obrovským plusom pre nás bol 

už roky fungujúci online predaj, ktorý v tom čase 

mimoriadne narástol. Bola to logická odpoveď na 

lockdown.

Prekvapilo nás, ako sa dokázali postupom času 

všetci so situáciou obmedzených osobných 

rokovaní a návštev vyrovnať. Nabehli sme na 

rokovania cez aplikáciu Zoom a ľudia, ktorí sa 

ocitli na home offi ce, pracovali zodpovedne 

z domu. Nakoľko sme aj pred pandémiou 

pre sektor HoReCa dodávali len minimálne 

množstvá tovaru, nazaknihovali sme žiadne 

výrazné straty. Celkovo to bol z pohľadu 

biznisu dobrý rok. Ale zároveň bol veľmi ťažký 

z pohľadu organizácie práce, vzťahov a chaosu, 

ktorý nám vláda stále prinášala. Budeme radi, 

ak rok 2021 bude rokom, kedy sa s pandémiou 

spoločnosť vyrovná.

STANISLAV PAGÁČ,
regionálny riaditeľ CTP pre Slovensko

Špecifi cká situácia roku 2020 výrazným 

spôsobom ovplyvnila celý trh. Neistota výhľadu 

ekonomiky doplnená obmedzeniami kontaktu 

s ostatnými vytvorili výzvu aj pre CTP Group ako 

najväčšieho vlastníka a developera poskytujúceho 

kompletné služby v oblasti hlavných 

priemyselných a logistických nehnuteľností 

v strednej a východnej Európe. Vďaka našej 

fl exibilite a aktivite sme však rozšírili naše portfólio 

klientov o nových hráčov a víťazov logistického 

trhu a trhu so spotrebiteľským tovarom.

IVAN SCHWARZ,
regional director EMEA, Budvar

Pivovar Budějovický Budvar medziročne aj 

napriek koronakríze dosiahol rast objemu 

exportovaného piva na viacerých trhoch. 

Mierny rast v maloobchode však ani zďaleka 

nevykryl pokles HoReCa segmentu, keďže 

na Slovensku bol tento segment zatvorený 

až 5 mesiacov. Tržby v balenom pive nám 

tiež medziročne rástli, avšak vypadnutie 

predaja sudov (kegov) nevykryli. Posedenie 

v podniku s priateľmi má aj spoločenský 

rozmer, ktorý domáca konzumácia nikdy 

nedokáže nahradiť. Koronakríza nás 

zastihla v procese transformácie procesov 

a digitalizácie. Pandémia tieto zmeny ešte viac 

urýchlila. V 2020 sme uviedli novú globálnu 

marketingovú kampaň Greetings from the 

Republic of Beer, ktorá poukazuje na pôvod, 

tradíciu a ingrediencie piva Budweiser Budvar. 

Ako český národný pivovar a ambasádor 

českého piva vo svete dbáme na využívanie 

lokálnych surovín. Každá kvapka Budvaru 

predaná vo svete od Nového Zélandu po 

Kanadu je vyrobená v pivovare v Českých 

Budějoviciach a ten má svoje kapacitné limity. 

Zvyšovať objem predaného piva za každú cenu 

ani nie je našou hlavnou prioritou.

V prvom kvartáli tohto roka ešte očakávame 

svet v režime 2020, ale od druhého verím, 

že sa bude situácia postupne dostávať do 

normálu a budeme si môcť posedieť s priateľmi 

pri dobrom jedle a pití. V roku 2021 budeme 

pokračovať v našej stratégii a pre priaznivcov 

českej pivnej kultúry máme pripravené viaceré 

zaujímavé projekty a novinky. Na Slovensku 

chceme naďalej pracovať s našimi off-trade 

aj on-trade zákazníkmi na atraktívnom 

produktovom mixe. V juhovýchodnej Európe 

budeme pracovať na aktivácii nášho vlajkového 

produktu Budweiser Budvar Original a na 

Blízkom východe to bude o akcelerovaní 

predaja na trhoch, ktoré sme otvorili 

bezprostredne pred pandémiou.

EVA KOTÝNKOVÁ,
Corporate Communications Manager CZ/SK, 

Tchibo

Rok 2020 bol naozaj výnimočný 

a neporovnateľný so žiadnym rokom v mojej 

pracovnej kariére i osobnom živote. Minulý rok 

bol ťažký a priniesol veľa zmien, na druhú stranu 

priniesol aj dobré veci a podnety. Napríklad 

sa veľmi pekne ukázalo, ako skvele nám 

funguje tímová práca a že sa fi rma môže úplne 

spoľahnúť na svojich zamestnancov, ale zároveň 

sa môžu spoľahnúť aj zamestnanci na fi rmu. 

Kolegyne a kolegovia z obchodov, ktorí nemohli 

v niektorých častiach roka pracovať sa sami 

dobrovoľne zapájali do charitatívnej činnosti fi rmy 

na podporu hrdinov v prvej línii a vypomáhali 

tam, kde bolo potrebné.

Potvrdilo sa tiež, ako skvelý je náš obchodný 

model nastavený našimi zakladateľmi a ako 

veľkou výhodou je práve v tejto situácii pokrytie 

rôznych predajných kanálov a kategórií tovaru. 

Uzavretie kamenných obchodov a následne aj 

predajných kútikov v obchodných reťazcoch 

bolo kompenzované zvýšeným predajom kávy 

v maloobchode a väčším záujmom o nákupy 

v e-shope. Veľmi pekne sme sa tiež naučili 

priebežne prispôsobovať fungovaniu jednotlivých 

predajných kanálov a hľadať riešenie, ako 

v neustále sa meniacom biznisovom prostredí 

minimalizovať straty. Vďaka tomu máme to 

šťastie, že sme situáciu ako fi rma ustáli veľmi 

dobre.
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Napriek všetkým ťažkostiam minulého roka sa 

nám podarilo na Slovsnku spustiť nový predajný 

kanál v koncepte „shop-in-shop“ - už spomínané 

predajné kútiky v obchodných reťazcoch - a byť 

tak zákazníkom zase o niečo bližšie v regiónoch, 

kde nemáme kamenný obchod. Stretnúť sa s nimi 

zatiaľ môžu vo vybraných predajniach sietí COOP 

Jednota a Labaš, ale pribúdať budú aj ďalšie.

Ani rok 2021, ako sa zdá, nebude jednoduchý, ale 

ako sa hovorí, kto je pripravený, nie je zaskočený. 

Výhodou roka, ktorý je pred nami je to, že už 

vieme, do čoho zhruba ideme a dokážeme si 

predstaviť zmeny, ktoré sa nás môžu týkať. 

Prajem teda všetkým ľuďom i fi rmám, nech sa 

v tom tomto roku dobre orientujú a preplávajú ním 

čo možno najlepšie.

PETER BENICKÝ,
CEO, Fast Plus, spol. s r.o.

Rok 2020 bol aj pre PLANEO Elektro rokom 

rýchlych zvratov. Niekoľkokrát sme zo dňa 

na deň menili stratégiu, zvažovali nákladovú 

stránku a prijímali rozhodnutia s dopadom 

na obchod aj na zamestnancov. V prvej fáze 

opatrení sme sa nevyhli prepusteniu určitej 

časti z nich, avšak pre väčšinu z nich sme opäť 

našli možnosť uplatnenia sa. Po dočasnom 

zatvorení predajní sme prešli na predaj cez 

e-shop, pričom sa rozsiahla sieť našich 

kamenných predajní ukázala ako výrazný 

benefi t. Vylepšili sme dizajn a funkcionalitu 

e-shopu planeo.sk a naše predajne po 

celom Slovensku sme využívali ako výdajné 

miesta. Objem online predaja vo vybraných 

komoditách zakrátko narástol o vyše 300 %, 

výpadok prevádzky päťdesiatich predajní však 

bol citeľný.

Napriek neistej situácii na trhu sme neupustili 

od zámeru otvoriť dve nové pobočky: v júni 

vo Veľkom Mederi a o štyri mesiace neskôr 

v Humennom, čím sme našu sieť rozšírili na 52 

kamenných predajní a stali sme pre zákazníkov 

ešte dostupnejšími. S väčším zákazníckym 

komfortom súviselo aj vylepšenie služby 

Doprava priamo domov, v rámci ktorej naši 

kuriéri tovar priviezli, vyniesli do bytu, pripravili 

na inštaláciu a odpad odviezli spolu so starým 

spotrebičom. Pre maximálnu efektivitu tejto 

služby sme rozšírili vlastný vozový park 

a vytvorili nové pracovné miesta pre kuriérov. 

Vlastné autá a vlastní zamestnanci pre nás 

znamenajú rýchlejšie napĺňanie požiadaviek 

našich zákazníkov a práve v tejto dobe sa to 

ukazuje ako veľmi prezieravý krok.

V pre nás tak náročnej situácii sme nezabudli 

ani na pomoc najslabším členom spoločnosti 

a zahájili sme spoluprácu s organizáciou 

Úsmev ako dar. V lete sme deťom z Centier 

pre deti a rodiny a zo sociálne slabších rodín 

darovali produkty z portfólia našich značiek 

Sencor a SodaStream. Do budúcnosti 

plánujeme aj fi nančnú spoluprácu.

Isté je, že ľahké to nebude ani tento rok. 

S našimi obchodnými partnermi však máme 

korektné vzťahy, dobre nastavené mechanizmy 

a preto nie je dôvod na to, prečo by sme sa 

s niektorými značkami mali rozlúčiť, ak sa 

ich výroba nezastaví. Skôr naopak, portfólio 

značiek chceme ešte rozšíriť, aby sme dokázali 

uspokojiť čo najväčší okruh zákazníkov. 

Taktiež pripravujeme otvorenie a rekonštrukcie 

ďalších predajní. Prvú sme otvorili už 4. marca 

v Námestove. V rámci online priestoru máme 

vysoko ambiciózne biznis zámery.

TOMÁŠ BRADA,
Cluster Communication & Marketing

Manager, GEFCO

Pandémia zmenila niektoré pravidelné logistické 

toky. Niektoré na obmedzený čas utlmila, 

ale naopak priniesla aj rad nových výziev 

TRH RETAILOVÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ

Retailový trh bol tento rok najviac zasiahnutý poklesom mobility a následným poklesom tržieb 

obchodných centier. Najväčší prepad tržieb zaznamenali nákupné centrá v blízkosti biznis 

centier z dôvodu vyššej miery práce z domu. Retailové transakcie v roku 2020 predstavovali 

iba okolo 56 miliónov eur, pričom išlo prevažne o transakcie z prvého štvrťroku, ktoré boli 

negociované ešte v roku 2019. Ide napríklad o predaj obchodného centra Dubeň v Žiline, 

ktoré po novom vlastí spoločnosť Mirage patriaca Georgeovi Trabelssiemu. Celkové investície 

do komerčných nehnuteľností za rok 2020 poklesli oproti roku 2019 o 27 % na 502 miliónov 

eur. Najatraktívnejšie boli pre investorov priemyselné nehnuteľnosti s približne 49 % podielom 

na celkových investíciách. Napriek počiatočnej neistote však vidíme nábeh na silný rok 2021 

vrátane investícií do retailu, čo by mala podporiť úspešná implementácia opatrení na boj proti 

pandémii koronavírusu a dostupnosť očkovania. Slovenský investičný tím Cushman & Wakefi eld 

pokračuje v práci na viacerých už rozbehnutých transakciách,“ uviedol Marián Fridrich, 

Managing Partner v Cushman & Wakefi eld Slovensko.

Zdroj: Cushman & Wakefi eld
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a príležitostí. V automobilovom priemysle, 

ktorému sa z hľadiska histórie GEFCO venuje, 

došlo k dočasnému zastaveniu tokov. Pre 

klientov v tomto odvetví sme však zabezpečili 

dočasné skladové priestory, aby mohli byť po 

obnovení výroby diely do cieľových destinácií 

doručené čo najrýchlejšie. Vypravili sme 

aj niekoľko zásielok urgentnou prepravou. 

Preprava časovo kritických zásielok bola potom 

naopak oblasťou, kde dopyt v minulom roku 

doslova vyletel. Existujúci i noví klienti nám 

preukázali veľkú dôveru, keď u nás objednali 

urgentnú prepravu testovacích setov, ale aj 

ochranných pomôcok pre lekárne a nemocnice, 

alebo aj prepravu nemocničný lôžok na 

posilnenie kapacít v rôznych destináciách 

Európy. Dokonca sme vypravili i niekoľko 

špeciálnych charterových transkontinentálnych 

letov s desiatkami ton ochranných pomôcok 

a s ďalším farmaceutickým tovarom. Pri 

obmedzeniach, ktoré platili v jednotlivých 

krajinách, boli všetky tieto zákazky pre náš tím 

veľkou výzvou. Všetko sme ale od vyzdvihnutia 

u rôznych dodávateľov cez konsolidáciu, 

leteckú prepravu až po distribúciu do cieľových 

destinácií zvládli.

V automobilovom priemysle očakávame tento 

rok znovuoživenie trhu s ojazdenými vozidlami. 

Predpokladáme stabilizáciu na úrovni, aká 

bola pred obdobím pandémie a potom mierny 

nárast. Pri urgentných prepravách, o ktorých 

sme sa už zmienili, naopak, predpokladáme 

kontinuálny rast, a to najmä v segmente 

prepráv pre farmaceutický priemysel. Prepravu 

a distribúciu farmaceutík ovládame, máme 

certifi kát GDP (Good Delivery Practice) 

a sme pripravení jednak na zabezpečenie 

štandardných tokov v teplotných režimoch, 

tak i na skladovanie na kľúčových európskych 

letiskách v potrebnej teplote a samozrejme i na 

pokrytie dopytu po urgentnej preprave a po 

distribúcii do cieľových destinácií.

MICHAL TOMČÍK
spoluzakladateľ a marketingový riaditeľ, 

Pygmalios s.r.o. Bratislava

Začiatok roka 2020 sme očakávali pre nás 

zaujímavý rok, keďže sme inštalovali stovky 

nových prevádzok vo východnej a strednej 

Európe. Nič nenasvedčovalo tomu, že by malo 

prísť k tak závažným turbulenciám na trhu. 

Po príchode pandémie sme čakali na to, ako 

zareaguje trh a naši klienti, keďže nikto nevedel 

aký budú dopad opatrenia na maloobchod. 

Prvotné signály naznačovali, že naši klienti 

pristúpia k výraznému šetreniu a rušeniu 

služieb. Navyše boli ohrozené nové inštalácie 

pobočiek v rámci EÚ, keďže nebolo jasné či 

budú otvorené hranice, či budú vôbec inovácie 

v čase krízy témou dňa a podobne. Niektorí 

klienti nás poprosili o súdržnosť v podobe zliav 

alebo dočasného pozastavenia služieb. Keďže 

si klientov vážime, snažili sme sa im vyjsť 

maximálne v ústrety. Spoluprácu, aj napriek 

neistej dobe, nezrušil ani jeden významnejší 

retailer. Práve naopak v spolupráci s našimi 

klientami sme spoločným úsilím prispôsobili 

náš produkt tak, aby dokázal pomáhať 

regulovať počet zákazníkov v predajni 

automaticky pomocou tzv. semafóru. Jedná sa 

o zdanlivo jednoduché riešenie no základom je 

presnosť spoľahlivosť a schopnosť v reálnom 

čase notifi kovať obchod o prekročení limitu. 

Produkt s názvom Occupancy Management 

bol nakoniec hlavným dopytovaným riešením 

v retaile počas pandémie. Inštalovali sme 

ho v troch krajinách strednej Európy, či po 

celom Taliansku. Asi najznámejšími značkami, 

ktoré tento produkt využívali počas pandémiu 

súTesco a Flying Tiger.

Z nášho pohľadu teda hodnotíme rok 

2020 z ľudského hľadiska ako náročný, 

z biznisového hľadiska ako dobrý. Museli 

sa prispôsobiť situácii, začať pracovať 

prostredníctvom „work from home“, udržiavať 

si morálku či stretávať sa online. Upravili 

sme procesy a zistili sme, že dokážeme 

prežiť aj náročnejšie obdobie, prispôsobiť sa 

situácii. Z pohľadu trhu vidíme, že pandémia 

zdôraznila to, aké dôležité je mať v retaile 

spoľahlivé a včasné informácie o tom, čo sa 

deje v predajni. Či už z pohľadu bezpečnosti, 

zaľudnenosti, plánovania zmien, predikcie 

predajov, tak aj z pohľadu strategických 

rozhodnutí do budúcnosti. Dá sa povedať, že 

pandémia akcelerovala záujem o inovácie vo 

fyzickom maloobchode.

BRANISLAV GOLAN,
Associate Director, Head of Retail Agency, 

CBRE

„Na Slovensku sme zaznamenali 25% 

medziročný nárast tržieb e-commerce. V tomto 

sektore má Slovensko ešte priestor dobiehať 

ostatné európske krajiny. Kamenné obchody 

určite nezaniknú, ale už aj zarytí skeptici 

pochopili, že budúcnosť je v omnichannel 

retailingu. Po prvej vlne pandémie sme 

evidovali rýchly návrat zákazníkov do 

obchodov. Zákaznícke správanie sa zásadne 

nezmenilo a hoci návštevnosť bola o čosi 

nižšia, ľudia míňali viac prostriedkov. 

Z geografi ckého hľadiska mali lepšie výsledky 

regióny a z pohľadu formátov retailparky. 

Bolo to vidno na bratislavskom trhu, ktorý 

je typický množstvom administratívnych 

priestorov. Návrat zákazníkov do retailu tu 

bol pomalší práve preto, že ľudia zostávali 

pracovať dištančne, teda mimo Bratislavy 

a v hlavnom meste absentovali zvyčajný 

turistický ruch. Zrejme budeme svedkami 

zatvárania prevádzok na nákupných uliciach, 

ale tieto priestory čoskoro začnú obsadzovať 

noví hráči a retaileri, ktorí pôsobili doposiaľ 

len v online priestore. Oslovujú nás nové 

koncepty, pandémia ich primäla uvažovať inak 

a prispôsobiť podnikateľský model situácii. 

Niektoré nadnárodné sieťové obchody budú 

racionalizovať počet pobočiek. Určite sa 

to premietne do neobsadenosti priestorov, 

v niektorých prípadoch aj dlhodobej, ale 

neočakávame, že dlhodobo poklesne aj 

nájomné. Sme optimistickí a veríme, že na 

konci roka 2021 by sa retail mal dostať do 

normálu.“

ZNAČKOVÍ VÝROBCOVIA HODNOTIŤ ROK 2020 SKÔR POZITÍVNE

Napriek mimoriadne náročným podmienkam hodnotia top manažéri značkových výrobcov 

uplynulý rok skôr pozitívne. Očakávania na rok 2021 majú optimistické. Vyplýva to z pravidelného 

prieskumu, ktorý realizovalo už tretíkrát Slovenské združenie pre značkové výrobky medzi riaditeľmi 

členských spoločností. Rok v znamení obmedzení spôsobených šírením pandémie covid-19 vyvolal 

enormný tlak na plynulý systém zásobovania výrobkami. Napriek úvodnej obave dopyt slovenských 

domácností nezaznamenal zásadný pokles. Navyše obdobie, keď Slováci zostali doma, vytvorilo 

dopyt po inovatívnych produktoch a zdravšom životnom štýle. Druhá polovica roka, kedy mnohí 

zmenili svoje dovolenkové plány, viedla k tomu, že ušetrené prostriedky použili na značkový tovar 

s vyššou pridanou hodnotou. Z pohľadu prevádzky svojich spoločností boli značkoví výrobcovia 

na systém práce z domu pripravení, táto výzva ich zásadne neprekvapila. Komplikácie však vznikli 

obmedzením pohybu tovarov ako aj osôb cez hranice, keďže mnohí manažéri zodpovedajú za 

riadenie spoločností vo viacerých krajinách. „Aj tento prieskum ukázal, že značkoví výrobcovia 

udávajú trend v mnohých oblastiach. Napriek okolnostiam majú pozitívne nastavenie na cieľ, sú 

schopní rýchlej reakcie a adaptácie na nové podmienky a spája ich aj úprimný záujem o udržiavanie 

zamestnanosti a investícií,“ komentoval prieskum výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre 

značkové výrobky, Ľubomír Tuchscher.

Zdroj: SZZV
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„Podnikateľský koncept Žabky na Slovensku 

rýchlo rastie, a to inšpirovaný úspechom zo 

susedného Česka, kde je v prevádzke už 125 

obchodov Žabka vďaka spolupráci so zhruba 

stovkou franchisingových spolupracovníkov. Nové 

predajne Žabka prinášajú pre zákazníkov rýchly 

nákup bez kompromisov, a to vďaka starostlivo 

vyberanému sortimentu potravín a iných výrobkov. 

Aktuálne hľadáme priestory pre ďalšie predajne 

Žabka v Bratislave aj v okolí. Ideálne miesta sú 

v centrách miest s vysokým pohybom ľudí, v blíz-

kosti frekventovaných zastávok MHD, v obytných 

zónach či v nákupných centrách a kancelárskych 

budovách,“ uviedol Miroslav Ďurana, generálny 

manažér Žabky na Slovensku, a dodáva: „Radi 

v našom tíme privítame aj nových partnerov, ktorí 

majú záujem o prevádzkovanie potravín Žabka 

na báze franchisingovej spolupráce. Platí to aj 

pre tých záujemcov, ktorí by chceli podnikať so 

Žabkou a aktuálne už majú vlastné potraviny.“

Žabka prináša Slovákom so skúsenosťami v ma-

loobchode alebo gastropodnikaní jedinečnú šancu 

budovať svoje vlastné podnikanie, viesť vlastný 

tím, rozvíjať svoje podnikateľské schopnosti aj 

v náročnom období koronakrízy.

Podnikateľský koncept Žabka funguje formou fran-

chisingovej spolupráce. To znamená, že každú Žabku 

na Slovensku prevádzkuje skúsený franchisingový 

partner, ktorý sa môže vždy spoľahnúť na podporu 

a know-how od skúseného tímu Žabky zloženého 

z odborníkov na všetky oblasti maloobchodu. Veľkou 

výhodou partnerstva so Žabkou je, že franchisingové-

mu partnerovi odpadá potreba vysokého vstupného 

kapitálu na rozbehnutie biznisu. Každý partner získa 

plne vybavenú predajňu s pravidelným zásobovaním, 

osvedčený podnikateľský model, školenia a dlhodobú 

podporu skúsených odborníkov z maloobchodu.

Žabka hľadá pre nové predajne priestory 

s rozlohou od 60 do 120 m2. Dôležité je, aby boli 

ponúkané cez priamych vlastníkov, resp. prenají-

mateľov týchto priestorov, a teda bez sprostred-

kovania treťou stranou.

Tipy na nové lokality môžete posielať na e-mailovú 

adresu info.zabka@tesco.com

Viac informácií nájdete aj na www.izabka.sk

Potraviny Žabka úspešne pokračujú v otváraní nových obchodov na západnom Slo-

vensku. V súčasnosti Žabka hľadá voľné priestory aj v Bratislave a okolí. Odporúčanie 

jej môže poslať každý. Ideálne miesta pre nové predajne sú v obytných zónach, vo 

všetkých častiach miest a obcí s vysokým pohybom ľudí, prípadne v blízkosti zastávok 

MHD. Prihlásiť sa Žabke môžu aj noví spolupracovníci, ktorí chcú prevádzkovať vlastný 

obchod s potravinami. Žabka tak aj v súčasnom náročnom období koronakrízy pomôže 

naštartovať vlastné podnikanie ľuďom s nadšením a chuťou viesť vlastnú prevádzku.

ŽABKA EXPANDUJE NA ZÁPADE KRAJINY, 
HĽADÁ PRIESTORY I NADŠENÝCH  PODNIKATEĽOV

pt
i
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KNIŽNÝ TRH PANDÉMIU USTÁL
Začnime dobrou správou: e-shopy ani 

kníhkupectvá neskolabovali a knihy si 

našli svojich kupujúcich a čitateľov počas 

celého roka 2020. Bolo to aj vďaka tomu, 

že vydavateľstvá menili stratégiu podľa 

aktuálneho vývoja trhu. Juraj Koudela a Filp 

Ostrowski z malého vydavateľstva Absynt 

v tradičnom hodnotení roka organizovanom 

sieťou Panta Rhei potvrdili, že tretinu 

plánovaných kníh presunuli na rok 2021: 

„Slovenský trh je relatívne zdravý. Nestretli 

sme sa s niekým z knižného trhu, kto by 

upadal. Aj fi rmy, ktoré si konkurujú, si dokázali 

vymieňať názory. Videli sme, že je možné 

fungovať aj cez e-commerce, ale dúfajme, že 

sa budeme môcť čoskoro stretávať. Kamenné 

kníhkupectvá sú dôležité, sú nielen predajne, 

ale aj kultúrne inštitúcie.“

„Všetci sme sa obávali jesene, ale až do 

vianočného lockdownu fungovalo všetko 

dobre. Ak vydavatelia obmedzili rizikové tituly, 

tak rok pre nich nedopadol zle,“ konštatoval 

Ján Gregor z vydavateľstva Premedia.

„Najprv sme prerábali edičné plány. Niektoré 

naše aktivity sme sa snažili preniesť do online. 

Napokon sme sa počas roka nezúčastnili 

prakticky žiadnej verejnej akcie, hoci radi 

chodíme medzi čitateľov. Knižný trh situáciu to 

ustál, avšak zaznamenali sme výrazný pokles 

tržieb, aj pokles počtu vydaných titulov,“ 

zhodnotil rok 2020 Ivan Harman, majiteľ Artis 

Omnis.

Medzinárodná konferencia vydavateľov na 

knižnom festivale BRaK 2020 sa ešte stihla 

uskutočniť, než prišiel druhy lockdown. Juraj 

Heger, generálny riaditeľ vydavateľstva 

Slovart a predseda Združenia vydavateľov 

a kníhkupcov Slovenskej republiky hovoril 

o tom, že nepredvídateľná situácia nemá 

priamy vplyv len na konečný predaj, ale do 

vysokej miery ovplyvňuje aj samotné vydávanie 

a prípravu kníh. Vzniká tak pretlak titulov, 

ktorých distribúcia sa musela kvôli pandémii 

reorganizovať a konkurencieschopnosť 

mnohých z nich je tak nízka. Stáva sa totiž, 

že v jeden okamih sa objaví na knižných 

pultov niekoľko kvalitatívne príbuzných kníh, 

ktorých vydanie malo mať pri prirodzených 

podmienkach iný harmonogram

Podľa slov Juraja Hegera sa všeobecne 

osvedčuje platobná disciplína, čo znamená 

vzťah obchodníka k vydavateľovi. Na 

Slovensku táto väzba funguje na serióznej 

úrovni. Partnerské záväzky sa zodpovedne 

plnia. Tiež sa osvedčila fl exibilita distribúcie, 

systematické vyváženie zliav na internetových 

obchodoch, ale tiež literárne periodikum 

SME Magazín o knihách, ktorého relevancia 

a pravidelnosť majú preukázateľný vplyv na 

podporu predaja.

Vladimír Tomko, generálny riaditeľ Panta 

Rhei zhodnotil rok takto: „Prežili sme rok, 

aký nikto z nás nečakal. Aj keď už prvý 

lockdown bol pre nás na tak dlhé obdobie 

nepredstaviteľný, urobili sme všetko preto, 

aby sme situáciu zvládli. Nakoľko sme 

stratili kontakt so zákazníkom priamo na 

predajniach, už na jar sme rozbehli online 

eventy, besedy, krsty či rôzne debaty, čím 

sme dali priestor vydavateľom a autorom 

udržať si kontakt s čitateľmi. Rovnako 

sme začali hľadať riešenie v posilnení 

nášho e-shopu, zvýšili sme kapacitu nášho 

skladu, kde máme zásobu vyše 120 000 

kníh a ponúkali sme zákazníkom mnohé 

akcie s výhodným doručením až domov. 

Presun zákazníkov smerom k online bol 

u nás mimoriadne citeľný, no nedokázal 

kompenzovať straty z kamenných 

kníhkupectiev. Na čo som hrdý je to, že sme 

aj počas tohto ťažkého obdobia mysleli na 

detské domovy. Tak ako predošlé tri roky, 

sme zorganizovali zbierku a zabezpečili 

tak knižné kútiky a dostatok kníh do týchto 

zariadení. Ostáva nám dúfať, že časy 

lockdownov sa čoskoro skončia a budeme 

si spoločne naplno môcť vychutnávať 

atmosféru našich kníhkupectiev.“

Michal Meško, CEO, Martinus pre 

Retailmagazín.sk na sklonku roka 2020 uviedol: 

„V tomto roku online súčasť kníhkupectva 

Martinus oproti offl ine takpovediac zvýšila 

náskok. Spočiatku, možno prvé dva týždne 

protipandemických opatrení, sa aj zákazníci 

Ukazuje sa, že knižný trh dokázal prežiť aj s menším počtom vydaných titulov. 

Zámerne píšeme prežiť a nie prosperovať alebo rásť (i keď sa nájdu výnimky). 

Vydavateľstvá upravili edičné plány, stavili na osvedčených autorov a tituly 

s potenciálom. Kníhkupectvá posilnili on-line predaj.
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potrebovali naladiť na online nákupy. V marci 

sme to už pocítili na silnejúcich tržbách, ale až 

v apríli a máji sme zaznamenal citeľný nárast. 

To už však mohli s istými obmedzeniami 

fungovať i kamenné prevádzky, do ktorých 

sa vracali zákazníci. Všeobecne ale môžem 

konštatovať, že online oproti minulému roku 

zostal v nadpriemernom raste, kamenné 

prevádzky poklesli v obrate, ale nie likvidačne. 

Všetky doteraz otvorené kamenné prevádzky 

pokračujú v činnosti. Ak by sme aj niektorú 

pobočku zatvorili alebo presunuli, tak to 

nebude iba vďaka pandémii. COVID-19 je ten 

posledný dôvod pre takýto krok.“

KNIHA, NAJLEPŠÍ PRIATEĽ 
ČLOVEKA

Druhou dobrou správou je, že ľudia neprestali 

čítať. Podľa štatistík Eurostat aspoň 

jednu knihu za rok prečítajú približne 2/3 

Slovákov. To ich síce neradí na úplnú špičku 

európskeho rebríčka, kde sa nachádzajú Švédi 

a Luxemburčania s viac ako 80 % podielom 

populácie, či Nemci so 7 5% podielom, 

avšak zďaleka nie ani medzi najmenej sčítané 

národy Európy. Mnohí ľudia sa začali vážne 

zaoberať tým, ako komfortne prežiť v izolácii 

a karanténne, ako zabaviť seba a deti. 

Markantne stúpol napríklad predaj detských 

kníh. Naopak - s pochopiteľných dôvodov 

- prepadli cestopisy a turistické príručky 

o zahraničí.

Pre mnohé vydavateľstvá bol rok 2020 

z pohľadu predajnosti titulov a štruktúry dopytu 

doslova prekvapením. Najúspešnejšou knihou 

vydavateľstva Absynt, ktoré je známe najmä 

vďaka reportážnej literatúre, bol titul „Narodený 

v modrú stredu“, ktorý vyšiel mimo edíciu 

Prekliati reportéri. Dvojkou potom bola kniha 

„Potulky s Charleym – Po stopách Ameriky“, 

tretia je Černobyľská modlitba, ktorej predaje 

vystrelili ešte v roku 2019 vďaka seriálu 

HBO. Podobný synergický efekt zažila kniha 

„Vlastnou hlavou“ z Premedia. Hoci v inom 

vydavateľstve vyšiel titul „Vlastnou hlavou 2“, 

tak prvý diel zaknihoval až 6 dotlačí. Vypredala 

sa tiež publikácia „V korunách stromov“, za 

ktorú autor dostal Pulitzerovu cenu. V čase 

písania článku sa očakávala dotlač tohto titulu. 

V súvislosti s pandémiou sa Premedia podarilo 

vydať knihu „Epidémie v dejinách“, ktorá si 

okamžite našla bázu čitateľov.

„Pes Timo a fučivírus“ z Artis Omnis bola 

taktiež odpoveďou na pandemickú situáciu. 

Skvele sa predával „Štrkáč Callahan“, čo je 

nový titul Juraja Červenáka. Ohlas zaznamenal 

aj titul „Michaela Musilová Žena z Marsu“.

V Tatrane tradične bodovala nová detektívka 

od Sebastiana Fitzeka. Výbornú predajnosť 

zaznamenali aj tituly „Včelár z Aleppa“, 

„Americká zem“ a „Chlapec, krtko, líška 

a kôň“. Vydavateľstvo Ikar sa blyslo hneď 

niekoľkými unikátmi. Pri príležitosti výročia 

vydania prvej knihy o malom čarodejníkovi 

Harrym Potterovi vyšiel box s kompletnou 

sériou s novými ilustráciami. Knihu Ikabog 

dotvorili ilustráciami deti zo Slovenska. Vyšla aj 

Biblia z fotkami oltáru Majstra Pavla z Levoče 

a Paulo Coelho darčekový box s piatimi 

knihami.

OČAKÁVANÉ TITULY V ROKU 
2021

Väčšina vydavateľov vidí rok 2021 nádejnejšie. 

Hoci stále vládne neistota, nikto presne nevie, 

kedy sa otvoria kníhkupectvá, edičné plány sú 

ambicióznejšie ako minulý rok.

Vydavateľstvo Premedia avizuje dve novinky, 

ktoré napísal Tim Marshall (tri tituly už mu 

v tomto vydavateľstve vyšli). Veľké očakávania 

vkladá do knihy „Osudy ľudských spoločností“, 

ktorá je považovaná za jednu z najlepších 

kníh Jareda Diamonda. Arti Omnis pripravuje 

novinku slovenskej autorky Jany Plauchovej 

a pokračovať bude aj spolupráca s Lovcami 

šarlatánov. Po „Príručke zdravého rozumu“ 

pripravujú knihu o hoaxoch spojených 

s pandémiou.

Tatran bude pokračovať vo vydávaní detských 

kníh, motivačnej literatúry a určite prinesie 

aj nového Fitzeka. Očakávanou novinkou 

je Ken Follet a jeho kniha „Večer a ráno“. 

Albatrosmedia pod hlavičkou Lindei má 

v pláne vydať autobiografi cký román herca 

Jima Carreyho „Spomienky a dezinformácie“ 

a oceňovaný román „Memory Police“. 

Vydavateľstvo IKAR novinkové tituly 

nešpecifi kovalo, ale v edičnom pláne má viac 

titulov ako v roku 2020.

KVANTITA A KVALITA PONUKY

Marcové uzatvorenie kníhkupectiev a chaotické 

vládne opatrenia sa pretavili do preloženia 

vydania mnohých kníh na predvianočný trh. 

To vyústilo do pretlaku skvelých noviniek, 

ktoré vzájomne súperili o pozornosť čitateľov 

v krátkom časovom úseku. Bežný čitateľ 

v podstate získal, lebo vydavatelia sa snažili 

eliminovať riziko neoverených titulov a vydali 

najmä „tabuľkovo silné“ tituly s kvalitnými 

recenziami. Mnohé knihy zároveň vyšli 

aj v menšom náklade. Vynárajú sa však 

dve otázky: ako sa vydavatelia postavia 

k vydávaniu debutantov a či ponuka neskĺzne 

do menšej žánrovej a obsahovej pestrosti.
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a počet metrov etikiet, ale dohliadajú aj na 

dodržiavanie hygienických opatrení.

Podľa Bohuša Kukumberga, Head of 

Production vo fi rme Purgina, získali veľmi 

užitočný nástroj nielen rýchlo a efektívne, ale 

aj veľmi lacno: „Za pár dní sme od Plantystu 

získali efektívny nástroj za nulové náklady. 

Hlavným prínosom je aktuálny prehľad 

o tom, či bolo dodržané konkrétne opatrenie 

na minimalizáciu stretávania sa ľudí počas 

striedania pracovných zmien. Vďaka digitálnej 

karanténe sa nám podarilo nastaviť striedanie 

zmien tak, aby mali medzi sebou časový 

rozstup.“

Každá zmena, ktorej sa majú ľudia 

prispôsobiť, vyvoláva občas vlnu nevôle. 

Podľa Kukumberga zamestnanci veľmi rýchlo 

pochopili, že zavedené opatrenie chráni ich 

vlastné zdravie a zdravie ich rodín a blízkych 

a aj ich prácu. Vďaka tomu, že sa dodržujú 

hygienické opatrenia a znižuje sa riziko nákazy, 

nedochádza k prerušeniu či zastaveniu výroby.

Napriek náročnej situácii, ktorou mnohé 

podniky počas pandémie prechádzajú, sa aj 

vďaka digitálnej karanténe fi rme Purgina na 

jar darilo hladko a bez problémov vyrábať 

samolepiace etikety pre jej zákazníkov do 

celého sveta. Firma dokonca rozšírila svoje 

výrobné kapacity, investovala do rekonštrukcie 

výrobných priestorov a zakúpila tri nové 

výrobné technológie.

Digitálna karanténa bola vo fi rme Purgina 

odskúšaná na desiatich strojoch vyrábajúcich 

samolepiace etikety. Potom sa dostala ako 

univerzálne riešenie aj do ďalších výrobných 

fi riem.

„Purgina bola otcom tejto myšlienky. My 

v Plantyste sme od začiatku na tomto riešení 

pracovali tak, aby bolo univerzálne pre 

ktorúkoľvek výrobnú fi rmu,“ vysvetľuje Ján 

Blažek, obchodný riaditeľ Plantystu. Počas 

prvej vlny pandémie bola digitálna karanténa 

spustená už na 1 200 strojoch v rôznych 

výrobných podnikoch v Česku a na Slovensku. 

Spoločnosť Plantyst, ktorá digitálnu karanténu 

u bratislavského výrobcu samolepiacich etikiet 

prototypovala, získala za toto riešenie ocenenie 

COMMUNITY RESPONSE AWARD v rámci 

Microsoft Awards 2019.

Bratislavský výrobca etikiet firma Purgina 

dodáva svoje výrobky drvivej väčšine 

slovenských producentov vín. Etikety od 

firmy Purgina už pred niekoľkými rokmi 

prekročili hranice a spotrebitelia ich 

nájdu na fľašiach s pravým francúzskym 

šampanským, na českých i maďarských 

vínach, ale aj na potravinách či liekoch po 

celom svete.

Purgina sa ocitla na začiatku pandémie 

pred výzvou, ako zabezpečiť dezinfekciu 

výrobných liniek tak, aby ochránila 

zdravie svojich zamestnancov pri výmene 

pracovných zmien. Vo firme už niekoľko 

rokov využívajú digitálny systém českej 

spoločnosti Plantyst na monitoring 

výroby a následné ukladanie, spracovanie 

a vizualizáciu dát vo výrobe. Nepretržite 

dostupné informácie im pomáhajú 

nastaviť výrobu etikiet efektívnejšie. 

Manažment prišiel s myšlienkou, ako 

by im mohlo toto riešenie monitoringu 

pomôcť aj s digitálnou karanténou. 

Spoločne s tímom Plantystu 

prostredníctvom úpravy v systéme skrátili 

prácu strojov tak, aby zabezpečili, že 

pracovníci dvoch zmien sa nestretnú.

AKO FUNGUJE DIGITÁLNA 
KARANTÉNA?

Tridsať minút pred koncom zmeny sa na 

obrazovke pri tlačiarenskom stroji každému 

z operátorov rozsvietilo upozornenie, aby 

vypol stroj. Takto bolo zabezpečené, že 

stroje absolvovali bezpečnú hygienickú 

prestávku a mohla nastúpiť druhá zmena. 

Vďaka skráteniu pracovného cyklu strojov sa 

zamestnanci pri striedaní nestretli. Riešenie 

od Plantystu dohliada a monitoruje celodennú 

i nočnú činnosť stroja, zaznamenáva tak 

pauzy, ako aj informáciu, že stroj pauzu nemal. 

Ak operátor stroj pred koncom zmeny nevypol, 

systém ho na to upozornil.

Implementovanie digitálnej karantény do 

systému vo fi rme Purgina bolo pomerne 

rýchle a jednoduché, keďže systém využíva 

kapacity cloudového úložiska Microsot Azure. 

Na stráženie hygienických opatrení stačilo 

v systéme nastaviť skrátenie pracovného cyklu 

tlačiarenských strojov. Nebolo potrebné ani 

inštalovať žiadne ďalšie monitorovacie senzory, 

využili tie, ktoré už boli na strojoch v rámci 

systému namontované. Senzory tak monitorujú 

nielen výkon strojov, množstvo výrobkov 

S problémom ochrany zdravia svojich zamestnancov zápolili najmä výrobné fi rmy, 

v ktorých sa pracovníci spoločne stretávajú v priestoroch výrobných hál. Úlohu, 

ako sa vyhnúť stretávaniu sa zamestnancov pri striedaní pracovných zmien a znížiť 

tak riziko nákazy,  pomohla slovenskému výrobcovi samolepiacich etikiet Purgina 

vyriešiť tzv. digitálna karanténa.
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SLOVENSKÝ VÝROBCA ETIKIET PURGINA 
ZAVIEDOL VO VÝROBE DIGITÁLNU KARANTÉNU

Výroba v spoločnosti Purgina. Zdroj: Purgina

DIGITALIZÁCIA V DODÁVATEĽSKOM REŤAZCI
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La Hechicera, priamo z Kolumbie, 

je majstrovskou zmesou rumov vo veku 

od 12 do 21 rokov, ktoré elegantne zreli 

v starých bourbonových sudoch.

ZO SUDU DO FĽAŠE,
NIČ VIAC. 

La Hechicera
Veľký pohár

Koktejlový mažiar
Mojito receptár

OBSAH

OBJAVTE DARČEKOVÉ BALENIE!

San Francisco 
World Spirits Competition The Spirits Masters

Na Slovensku distribuuje Svet nápojov s.r.o.
info@svetnapojov.sk / www.svetnapojov.sk
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FLEXIBILITA E-COMMERCE

Pandémia a následná koronakríza ukázala, 

že prostredie je natoľko konkurenčné, 

že e-shopy dokážu reagovať na zmenu 

podmienok rádovo v hodinách, a to sa ešte 

nebavíme o tzv. dynamickej cenotvorbe. 

E-shopy sa pohotovo prispôsobili 

legislatíve. Všimnime si napríklad reakciu 

zdraženie zásielok prichádzajúcich do EÚ, 

teda najmä z Číny. V súčasnej dobe sa 

do EÚ dováža okolo 150 miliónov malých 

zásielok. Tie, ktorých hodnota nepresahuje 

22 eur boli doposiaľ oslobodené od 

DPH a cla. Zásielky, ktoré však putujú 

z Európskej únie, DPH podliehajú. Tento 

stav znevýhodňuje obchodníkov v EÚ, 

a preto sa od 1. júla 2021 bude DPH 

vzťahovať i na zásielky do 22 eur a bude 

potrebné podať colné prehlásenie. Pre 

spotrebiteľov, ktorých oslovuje najmä 

nízka cena, to bude znamenať zdraženie 

minimálne o 20 % (výška DPH). Firmy 

ako AliExpress alebo podobné ázijské 

stránky sa už na túto zmenu pripravujú 

a otvárajú prvé sklady a predajne v Európe. 

Napríklad AliExpress má predajňu v Madride 

a logistické centrum v Jenči u Prahy 

a mamutie logistické zázemie v Holandsku.

„Podnikatelia v e-commerce si vždy 

nájdu cestu, ako sa s legislatívou 

inteligentne pobiť,“ myslí si Lukáš Židek 

z NWT. Regulácie sa do budúcna sektor 

e-commerce nezbaví a musí s ňou počítať. 

„V Európskej únii budeme vždy chrániť 

zákazníkov a ich dáta viac, než kdekoľvek 

inde na svete,“ hovorí Josef Mach, CEO 

Sportobchod.cz. „Technologický pokrok 

je stále rýchlejší ako legislatívne úpravy 

a korekcie, preto trvalo celú dekádu, než 

sa dostal Microsoft do problémov kvôli 

monopolným záležitostiam. Rovnako tak sú 

dnes firmy prekvapené digitálnou daňou, 

pretože desiatky rokov nikto nechápal 

ich činnosť, a preto je nebol schopný do 

legislatívy zaradiť,“ dodáva k problematike 

Jitka Dvořáková z CZC.

Tomáš Jeřábek z Košík.cz naopak vidí 

v reguláciách príležitosť: „Trh si zatiaľ vie poradiť 

- vznikne výrazná vrstva reg-tech biznis riešení, 

ktoré budú implementovať nové požiadavky 

priamo do online nástrojov up-to-date.“

ČO UROBIA VEĽKÍ HRÁČI 
V DOMÁCOM RYBNÍČKU?

Do e-commerce sa pretavuje aj regulácia 

školstva a trhu práce. Personálne náklady na 

zamestnancov sú jedným z faktorov, ktorý môže 

doslova pozabíjať veľkú časť e-commerce. 

Napríklad nedostatok programátorov môže 

natoľko zvýšiť cenu ich práce, že pre menšie 

e-shopy budú ich služby nedostupné. Ako sa 

ukazuje, COVID-19 zmení aj charakter práce 

a kancelárske prostredie. Do popredia sa dostane 

rovnováha práce a osobného života, a teda 

programátori aj ďalší zamestnanci budú chcieť 

pracovať na stále zaujímavejších projektoch 

a určite nie 12-14 hodín denne zatvorení 

v administratívnej budove. „Ľudia hľadajú 

kreatívnu prácu, chcú robiť niečo, kde cítia zmysel. 

Rutinná a opakujúca sa práca nie je atraktívne. To 

prináša obrovský tlak na využívanie technológií 

a automatizáciu a presun všetkých procesov, 

ktoré nemusí robiť človek, na roboty a softvér,“ 

hovorí Antonín Štetina, CEO e-shopu Feedo.cz.

V oblasti ľudských zdrojov môžu zamiešať 

karty aj zahraničné e-shopy. Práve koronakríza 

a s ňou spojená konsolidácia trhu môže byť 

impulzom pre to, aby na slovenskom a českom 

trhu svoje aktivity zintenzívnili. „Amazon má 

najväčší vplyv na Alzu a ďalšie české e-shopy 

v oblasti zvyšovania miezd skladníkov,“ hovorí 

Petr Bena z Alzy. Podobne to vidia aj ďalší 

respondenti, ako Eva Knirschová z Reshoperu 

alebo Václav Ptáčník z Bauhaus-u.

„Veľkí zahraniční hráči typu Amazon či Alibaba 

neovplyvnia v roku 2025 náš trh zásadne viac 

než dnes. Okrem iného aj preto, že český 

e-commerce je mimoriadne silný a kvalitný,“ 

myslí si Jitka Dvořáková z CZC. Niektorí to však 

vidia inak. Vojtěch Schwangmeier z Pneumatiky.

cz napríklad varuje: „Plný vstup Amazonu by 

mohol ešte viac znížiť marže.“ Pritom marže 

sú už aktuálne v kliešťach. A zatiaľ čo niektorí 

respondenti vidí hlavne ohrozenie malých 

a stredných e-shopov bez značky, Miroslav 

Uďan z Shoptet vidí riziká aj pre veľkých hráčov: 

„Vstup veľkých zahraničných hráčov môže mať 

paradoxne najväčší vplyv na veľkých českých 

hráčov. Značná časť menších e-shopov pôsobí 

v niektorých trhových niche segmentoch, 

u ktorých je dôležitá ich špecializácia. Práve 

špecializáciu títo zahraniční hráči ešte dlhú 

dobu nebudú môcť ponúknuť. Niektorí e-shopy 

sú nadviazané priamo na výrobu a pre nich je 

Amazon alebo Alibaba skôr partner ako súper.“

Faktom je, že Amazon môže byť svojou 

veľkosťou a palebnou silou ohrozením pre 

všetkých. Menej ohrození budú tí predajcovia, 

ktorí budú mať silné prepojenie s fyzickým 

Aká bude budúcnosť e-commerce? Ďalšia časť seriálu zo štúdie Shopsys sa bude 

venovať tomu, ako vníma sektor e-commerce prípadné krízy. Hoci bol prieskum 

realizovaný dlho pred pandémiou, viaceré závery sú priam vizionárske.
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svetom a tí, u ktorých budú hrať veľkú rolu 

sprievodné služby ako inštalácia, poradenstvo 

a ďalší servis. „Amazon sa stáva prvým miestom, 

kam zákazníci idú, keď niečo chcú nakupovať, 

už to nie je Google. Rozvoj IoT technológií 

a dashbutton-ov bude ďalej zjednodušovať 

nákupný proces, takže Amazon môže byť 

ešte oveľa silnejší,“ varuje Radim Roženek 

z TESCOMA. Takéto „uzamknutie“ zákazníka 

bude v prípade lokalizácie prostredia Amazonu 

pre domácich hráčov veľmi nebezpečné.

Spotrebiteľ má však veľa dôvodov, prečo 

vyhľadáva lokálnych obchodníkov. „V Česku 

je veľa sebavedomých e-commerce značiek, 

ktoré pre zákazníka poskytujú lepšiu službu ako 

Amazon a Alibaba,“ myslí si Václav Ptáčník 

z Bauhaus. „Pre veľký rast Amazonu bude 

nevyhnutná lokalizácia,“ spomína ďalšia bariéru 

pre vstup Eva Knirschová, CEO Reshoper. 

Hendikepom pre Amazon aj Alibabu bude 

neznalosť lokálneho zákazníka. Majú síce veľa 

peňazí, skúseností, ale vstupujú na im úplne 

neznámy trh. Navyše sa vďaka pandémii menia 

aj spotrebiteľské nákupné preferencie. Nákupný 

radca Heureka napríklad predpovedal, že tento 

rok budú Vianoce o praktických darčekov. Najmä 

takých, ktoré spríjemnia nevyhnutný pobyt doma.

Predikcie sa potvrdili. Najväčší podiel na obrate 

e-commerce v roku 2020 mala elektronika, 

tvorila až vyše tretinu všetkých nákupov. Ďalšími 

ťahúňmi boli produkty pre dom a záhradu 

s pätinovým podielom a oblečenie a móda, 

ako aj športové vybavenie. Uplynulý rok prial 

aj kategóriám, ktoré doteraz v online hrali skôr 

druhé husle. O 93 % vzrástol záujem o jedlo 

a nápoje, darilo sa aj erotickým pomôckam, 

ktoré podrástli o takmer polovicu.

Rast e-commerce do značnej miery kopíroval 

obdobia najväčších bezpečnostných 

obmedzení. „Efekt „hokejky“, teda strmý nárast 

v porovnaní s predchádzajúcim obdobím aj 

minulým rokom, sme zaznamenali v marci 

a apríli. Obdobná situácia potom nastala 

s príchodom jesene a počas predvianočných 

nákupov, kedy sa spustila druhá vlna 

lockdownu a čísla opäť vyskočili o desiatky 

percent,“ hovorí Tomáš Braverman, riaditeľ 

nákupného radcu Heureka. Z údajov portálu 

vyplýva, že obyvatelia Slovenska na internete 

minuli v roku 2020 až 1,75 miliardy eur, čo 

predstavuje oproti roku 2019 nárast až o 29 %.

NOVÝ ZÁKAZNÍK A LEPŠIA 
ZÁKAZNÍCKA SKÚSENOSŤ

Dve vlny lockdownov a uzatvorené kamenné 

obchody presmerovali do online aj zákazníkov, 

ktorí na internete nakupovali vôbec prvýkrát. 

Najväčšiu množinu zákazníkov však budú tvoriť 

tí, ktorí sa do sveta s rozvinutým e-commerce 

už narodili. „Nastupujúca generácia Z patrí do 

tzv. „Now economy“ - chce všetko okamžite, 

vyhľadáva instantné uspokojenie, je jej jedno, 

cez aký kanál nakupuje. Čokoľvek chce, chce 

hneď - očakáva, že zaplatí okamžite pri nákupe, 

a že tovar bude aj okamžite doručené,“ opisuje 

vysoké nároky ľudí narodených po roku 1990 

Václav Urbánek, Head of Sales, Twista. 

V nasledujúcich rokoch bude teda pokračovať 

trend zjednodušovania nákupov. Napokon, 

to sa deje už od čias, kedy bola e-commerce 

v plienkach a postupne sa rozširovala medzi 

masy. V e-shopoch nemá zákazník záujem 

odpovedať na zbytočné otázky, vyťukávať číslo 

karty či dokazovať, že nie je robot. Úspešní 

budú tí obchodníci, ktorí nákup čo najviac 

zjednodušia. Konkrétnu oblasť, ktorú zatiaľ 

e-shopy pri zjednodušovaní nákupného procesu 

skôr prehliadali a do budúcnosti sa určite rozšíri, 

potom spomína CEO a zakladateľ Glami, Tomáš 

Hodboď: „Čo mi dnes trochu chýba, je možnosť 

pridať si do nákupu niečo potom, čo odošlem 

objednávku. Z pohľadu daného zákazníka to 

pritom často je skutočne tak, že si uvedomí, že 

by chcel ešte niečo pridať. A kým e-shop balík 

nevyexpeduje, malo by pre neho byť relatívne 

jednoduché objednávku ešte rozšíriť.“

Zjednodušovanie nákupov v kombinácii 

s prechodom z desktopov na smartfóny 

pritom ovplyvní celú e-commerce, nie 

len mladé generácie. „Za 5 rokov nebude 

v objednávkach existovať desktop, zákazník 

tiež nebude toľko vnímať platby, bude to 

skôr vec bežiaca na pozadí,“ myslí si Josef 

Mech, Sportobchod.cz.“ „Desktop bude 

skôr pracovné platforma,“ pridáva sa David 

Špinar z Miton. Väčší presun nakupovania 

(nielen) do mobilných zariadení ešte zníži 

bariéry, čo prinesie tiež rozmach impulzívneho 

internetového nakupovania. Podobne ako 

si zákazníci bežne pri prechádzke zájdu do 

obchodu a niečo si bez hlbšej motivácie 

kúpia. Ak obchodník na internete tento proces 

skomplikuje niekoľkými krokmi, zákazníka 

tým od nákupu odradí. Ideálnym stavom 

je nákup na jeden klik. S tým, ako sa bude 

zvyšovať impulizivita nákupov, sa musí 

zjednodušiť aj nákupný proces. „Vyklikávať 

niečo myšou v notebooku alebo mobile 

nie je nič extra príjemného. Prirodzené je 

niekam prísť, povedať, čo chcem a odniesť 

si tovar. Nové technológie budú podporovať 

čo najjednoduchší proces a na čo najmenej 

krokov,“ verí Radim Roženek z Tescoma. 

„Celé to bude o jednom kliku,“ zhŕňa.

Zjednodušovanie nákupného procesu 

pôjde ruku v ruke tiež so zjednodušením 

platobných metód. „Nutnosť prepisovať celú 

adresu a šestnásťmiestne číslo platobnej 

karty sa zredukuje na nákup jedným klikom,“ 

predpovedá Tomáš Hodboď z Glami. Rozvoj 

platobných metód môže extrémne zmeniť 

tvár e-commerce, pretože môže presunúť 

miesto nákupu tam, kde zákazníci trávia 

najviac času, napríklad na sociálne siete. „Ak 

sa Facebooku podarí dostať Facebook Pay 

(v rámci Messengera) na podobnú úroveň, ako 

sa podarilo dostať platbám cez WeChat v Ázii, 

tak to bude obrovský game-changer,“ varuje 

Ján Mayer z Dataweps. Fintechové inovácie 

budú všeobecne ďalším zdrojom inovácií pre 

e-commerce, hoci tu opäť môže byť bariérou 

legislatíva.

Zdroj: The Nielsen Company (US), LLC., 2020

Nové nákupné vzorce pri nakupovaní online, ktoré sa objavili vďaka COVID-19

Pred pandémiou:   Počas pandémie:

 Už nakupuje  Chce nakupovať  Celkový potenciál Nakupuje častejšie

67 20 87% 27%

50 23 73% 22%

43 26 69% 27%

43 30 73% 25%
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Doručovanie s PIN kódom, ktoré DPD 

zaviedla v lete ako reakciu na pandémiu 

a bola jedna z prvých, sa osvedčilo. Vďaka 

bezkontaktnému preberaniu zásielok sú 

omnoho viac chránení zákazníci i kuriéri 

spoločnosti, riziko prenosu vírusu sa 

znižuje na minimum.

Na hraniciach Nemecka s Českom sa 

v pondelok 15. februára začali tvoriť 

kilometrové kolóny. Spôsobili to hraničné 

kontroly obnovené nemeckou stranou 

v dôsledku obáv zo šírenia pandémie 

v Čechách.

Česká skupina Arete predala portfólio 

priemyselných hál na Slovensku 

austrálskemu Cromwellu. Súčasťou 

transakcie je podľa Trendu 6 priemyselno-

logistických nehnuteľností v ČR a ďalších 

päť na Slovensku. Prenajímateľa by 

tak mala zmeniť napríklad aj európska 

centrála odevného reťazca C&A v Novom 

Meste nad Váhom. Haly plánuje odkúpiť 

fond Cromwell European Real Estate 

z austrálskej skupiny Cromwell Property 

Group. Hodnotu pätice slovenských 

nehnuteľností vyčíslili na 62,4 milióna eur.

CTP, developer priemyselných nehnuteľností, 

vstupuje do strategického partnerstva 

s poľskou spoločnosťou MDC², s ktorou 

plánuje postaviť po celom Poľsku 

plnohodnotné biznis parky s komplexným 

servisom. Výstavba v prvých troch lokalitách 

začne v 1. štvrťroku 2021 a CTP počas 

prvého roku projektu preinvestuje 200 

miliónov eur.

Server e15.cz informuje, že tretí fond 

skupiny ARETE dokončil v decembri 2020 

akvizíciu výrobného areálu v Kežmarku na 

Slovensku. Ide o nákup areálu slúžiaceho 

nielen na výrobu a skladovanie, ale 

tiež ako globálne výskumné a vývojové 

centrum nemeckej spoločnosti Hengstler, 

ktorá je súčasťou americkej priemyselnej 

a technologickej skupiny FORTIVE. 

Finančný objem transakcie presiahol 10 

mil. eur.

Zásielkovňa.sk predstavila svoje vlastné 

automatizované výdajné boxy s názvom 

Z-Box ešte vlani v septembri. Odvtedy ich 

počet narástol v ČR na 102 a v SR na 7. 

Najnovšie sa spoločnosť dohodla na expanzii 

Z-Boxov s reťazcom Lidl.

FLASH NEWS
100 % BREEAM: CTP MÁ CERTIFIKOVANÝCH 292 NEHNUTEĽNOSTÍ

Európsky developer komerčných nehnuteľností CTP má najekologickejšie portfólio priemyselných 

nehnuteľností v strednej a východnej Európe. Celkovo 292 budov CTP v približne stovke 

rôznych lokalít v šiestich krajinách potvrdilo 

svoj BREEAM In-Use status na úrovni „Very 

Good“ (veľmi dobrý) alebo vyššej. Množstvo 

nehnuteľností dosiahlo úroveň „Excellent“ 

(vynikajúci). Cieľom spoločnosti je splniť 

environmentálne ciele s celým portfóliom budov, 

nielen s novými nehnuteľnosťami.

Zdroj: CTP.eu

BRATISLAVSKÁ POBOČKA DPD SA PRESŤAHUJE DO LOKALITY 
PHAROS

Bratislavské skladové priestory a centrála kuriérskej spoločnosti DPD by sa v druhej polovici roka 

2021 mali presťahovať do lokality Pharos, v blízkosti letiska. Priestory budú spĺňať požiadavky 

modernej kuriérskej spoločnosti a sú navrhnuté s ohľadom na 

životné prostredie. Nová centrála a kľúčové skladové priestory 

zaberú plochu až 28000 m². Budú mať rýchlejšie priame 

napojenie na európsku sieť DPDgroup. Do roku 2025 chce 

spoločnosť z bratislavskej pobočky doručovať len elektrickými 

dodávkami.

Zdroj: DPD.com

SPOLOČNOSŤ P3 LOGISTIC 
PARKS ROZŠIRUJE SVOJE 
PORTFÓLIO O ZHRUBA 48 %.

P3 Logistic Parks, ako dlhodobý investor 

- developer, prispela počas roku 2020 

k celkovej odolnosti odvetvia logistiky. P3 

v roku 2020 uzavrela dve veľké akvizície, 

Maximus a Matrix, v celkovej hodnote 

približne 1,5 mil. m² hrubej prenajímateľnej 

plochy. Počas roku 2020 sa portfólio 

spoločnosti P3 navýšilo o zhruba 48 %, na 

skoro 6,5 mil. m² hrubej prenajímateľnej 

plochy. Developerské aktivity sú aj naďalej 

jedným z kľúčových aspektov rastu 

spoločnosti P3. Za uplynulých 12 mesiacov 

spoločnosť P3 dokončila zhruba 600 000 m2 

nového rozvoja pre nových aj vracajúcich 

sa zákazníkov, ako sú spoločnosti Amazon, 

Mercedes-Benz, TEDi, PepsiCo, DHL 

a InPost. K 31. decembru 2020 sa približne 

30 % P3 portfólia venovalo maloobchodnej 

činnosti a e-commerce.

Zdroj: P3parks.com

DACHSER SA STAL ČLENOM 
ZVÄZU DWV NA PODPORU 
VODÍKOVÝCH TECHNOLÓGIÍ 
V DOPRAVE

Medzinárodný logistický provider DACHSER 

sa stal členom Nemeckého zväzu pre vodíkové 

a palivové články (DWV), lobistickej skupiny, 

ktorá sa od roku 1996 usiluje o rýchle uvedenie 

vodíka ako zdroja energie na trh a propaguje 

technológiu palivových článkov. DACHSER 

bude participovať aj na činnosti pracovnej 

skupiny HyLogistics. Cieľom platformy je 

poskytovať politickú podporu na prípravu 

a uvedenie kamiónov s pohonom na palivové 

články na trh pre zníženie emisií skleníkových 

plynov v nákladnej preprave.

Zdroj: Dachser.sk
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PRECHOD NA E-COMMERCE 
ZNÍŽIL EMISIE

Takzvaná „stay-at-home“ ekonomika viedla k rastu 

online maloobchodu a miera jeho využívania zostala 

vysoká po celý rok 2020. Prvé odhady naznačujú, 

že objem online predaja v USA vzrástol počas 

rozšírenej sezóny sviatočných nákupov roku 2020 

o 50 % ² (medziročne), pričom podobný vývoj bol 

zaznamenaný aj na ďalších hlavných e-commerce 

trhoch vrátane Číny, Európy, Japonska a ďalších. 

Z priemerných výsledných hodnôt emisií v štúdii 

MIT vyplýva, že prechod k väčšej miere využitia 

e-commerce znížil emisie približne o 2,4 % na jeden 

expedovaný balíček. Prologis prenajíma moderné 

distribučné priestory pestrej škále približne 5 500 

zákazníkov z dvoch hlavných oblastí: business-to-

business a retailového/online fulfi llmentu.

SCENÁRE SPRÁVANIA 
SPOTREBITEĽOV

Emisie uhlíka spojené s online nakupovaním sú 

v priemere o 36 % nižšie ako emisie produkované 

nakupovaním v kamenných obchodoch. 

³ E-commerce vyšla ako udržateľnejší variant vo 

viac ako 75 % základných prípadových štúdií 

realizovaných MIT. Pre každý scenár bolo v rámci 

štúdie vykonaných 40 000 simulácií metódou Monte 

Carlo modelujúcou rôzne správanie spotrebiteľov. 

Vďaka tomu možno sledovať dôležité agregované 

ukazovatele vplyvu na životné prostredie: počet 

zakúpených položiek, vzdialenosť do/od obchodu 

a logistickej budovy, vratky a typ dopravy. Okrem 

základného prípadu sa skúmalo ďalších 11 

scenárov, v ktorých boli menené aspekty správania 

spotrebiteľov alebo maloobchodných operácií.

TOVAR ČO NAJBLIŽŠIE 
SPOTREBITEĽOVI

Konsolidácia dodávok v rámci „okružných trás“ 

znižuje emisie súvisiace s prepravou o takmer 

90 %3. Doprava je najväčším zdrojom emisií 

súvisiacich s nakupovaním v kamenných 

obchodoch. Generuje totiž 2,5-násobok emisií 

CO2 spojených s najväčším zdrojom uhlíkovej 

stopy v e-commerce – potrebou využívať viac 

obalov. V prípade doručovania zásielok priamo do 

domácností môže jedna plne naložená štandardná 

dodávka nahradiť viac ako 100 individuálnych jázd 

autom. 3 Konsolidácia objednávok a optimalizácia 

siete zasa znižujú náklady e-commerce operátorov.

Doručovanie z mestských fulfi llmentových centier 

rovno do domácností môže viesť k ďalšiemu 

znižovaniu emisií. Logistické siete, ktoré dodávajú 

tovar z mestských fulfi llmentových centier v blízkosti 

spotrebiteľov (radšej než z budov mimo mestských 

zón), môžu eliminovať emisie skleníkových plynov 

produkované dopravou o ďalších 50 % a znížiť 

uhlíkovú stopu jedného balíka v priemere 

o 10 %.3 Situovať tovar čo najbližšie ku konečnému 

spotrebiteľovi minimalizuje fi nálnu dodaciu 

vzdialenosť a eliminuje preťaženosť dopravy. To 

zároveň skracuje dodacie lehoty a znižuje náklady 

maximalizáciou prepravnej kapacity vozidlového 

parku.

Pokrok v oblasti inteligentných budov, elektrifi kácie 

vozidiel a umelej inteligencie (AI) môže podporiť 

ešte udržateľnejšiu prevádzku. Tieto novovznikajúce 

technológie majú potenciál zosúladiť spoločné 

záujmy spotrebiteľov, maloobchodníkov a investorov 

do nehnuteľností v snahe znížiť uhlíkovú stopu. MIT 

modeloval tri spôsoby, ako užívatelia logistických 

nehnuteľností zvyšujú udržateľnosť svojej prevádzky. 

Tie si popíšeme v druhej časti seriálu.

METODOLÓGIA A PRÍSTUP

Referenčná štúdia MIT modeluje uhlíkovú stopu 

na základe správania spotrebiteľov pri nakupovaní 

zostavením príslušných premenných a následnou 

simuláciou scenárov, v rámci ktorých je rozsah 

parametrov upravovaný. Na účely štúdie bolo 

simuláciou Monte Carlo realizovaných 40 000 

pokusov (10 000 v 4 regiónoch) pre 12 scenárov. 

To prinieslo merateľné výsledky, ktoré boli následne 

interpretované s ohľadom na možnosť zmeny 

celkových emisií uhlíka vplyvom rôzneho správania 

spotrebiteľov. Táto správa pracuje so zisteniami 

z nezávislej štúdie uskutočnenej MIT Real Estate 

Innovation Lab. Prologis je dlhodobým partnerom 

Centra pre nehnuteľnosti MIT a jeho laboratória 

pre inovácie Real Estate Innovation Lab. Tento 

výskum bol čiastočne realizovaný vďaka podpore 

spoločnosti Prologis.

¹Svetové ekonomické fórum (odhad pred pandémiou)

²Mastercard SpendingPulse (sviatočná 

sezóna od 11. októbra do 24. decembra)

³MIT

Sviatočná sezóna roku 2020 bola pre e-commerce rekordná a podľa 

predpovedí stúpne počet doručených balíkov v nasledujúcom desaťročí 

o 80 %.¹ Nová štúdia MIT Real Estate Innovation Lab preto skúma 

hmatateľné prínosy online nakupovania pre životné prostredie.

LOGISTICKÉ NEHNUTEĽNOSTI A E-COMMERCE 
ZNIŽUJÚ UHLÍKOVÚ STOPU RETAILU 
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Kompletná štúdia 

Prologis
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MARTINUS MAJÚ ZÁKAZNÍCI 
RADŠEJ AKO VLANI

Rok 2020 bol z pohľadu zákazníckej skúsenosti 

jednoznačne ovplyvnený pandémiou 

koronavírusu. Tá priniesla niekoľko nových 

trendov. Ak chcú fi rmy uspieť v novej 

realite, mali by viac dbať na bezpečnosť, 

podporovať lokálnych podnikateľov, nebáť sa 

nových technológií a reagovať na zmenené 

spotrebiteľské správanie. Digitálne kanály 

sa v uplynulom roku stali kriticky dôležitými 

a zostanú takými aj v budúcnosti. Online 

nakupovanie, doručovanie domov či 

bezkontaktné platby sa stali bežnou súčasťou 

našich životov.

Ako reagoval na krízu aktuálny víťaz rebríčka 

KPMG? „Kamenné kníhkupectvá sme 

proaktívne uzatvorili ešte pred platnosťou 

nariadení, aby sme ochránili zdravie našich 

kolegov a zákazníkov. Spustili sme tiež projekt 

Vydavateľský tringelt, prostredníctvom ktorého 

mohli zákazníci podporiť vybrané vydavateľstvá. 

Snažili sme sa propagovať menšie kníhkupectvá 

v okolí bydliska zákazníkov alebo služby 

verejných knižníc,“ približuje niektoré z opatrení, 

ktorými Martinus reagoval na pandémiu, jeho 

marketingový manažér Juraj Šlesar.

Martinus majú zákazníci ešte radšej ako 

vlani. Až 68 zo 100 opýtaných ľudí bolo 

ambasádorom značky. Najväčšiemu 

internetovému kníhkupectvu sa tak po tretí raz 

za sebou podarilo obhájiť pozíciu zákaznícky 

najobľúbenejšej značky Slovákov. V porovnaní 

s inými krajinami ide o skutočnú raritu, kedy 

si prvenstvo na trhu dlhodobo drží práve 

kníhkupectvo.

O medziročný vzostup Tchibo o päť priečok 

sa podľa respondentov pričinilo príjemné 

prostredie v prevádzkach, milý a ochotný 

personál a dôležitú úlohu v pozitívnom hodnotení 

zohral aj pomer ceny a kvality produktov. 

„Prvotriedna káva a kvalitný spotrebný tovar 

za dostupnú cenu sú pre Tchibo štandardom 

už vyše sedemdesiat rokov. Rovnako dbáme 

na zákaznícky komfort. Koncom minulého roka 

sme prišli k našim zákazníkom ešte bližšie 

sprevádzkovaním Tchibo kútikov vo vybraných 

predajniach COOP Jednota a Labaš, počas 

protipandemických opatrení ponúkame pri 

nákupe cez e-shop pre všetkých dopravu 

zadarmo,“ hovorí Eva Kotýnková, Corporate 

Communications Manager spoločnosti Tchibo 

Slovensko a dopĺňa: „Zákazníci sa čoraz viac 

zaujímajú o pôvod kávy aj ostatných výrobkov, 

predovšetkým či sú vyprodukované v súlade 

s ekologickým prístupom. Tovar z udržateľnej 

produkcie je súčasťou všetkých našich kolekcií, 

aj týmto spôsobom vychádzame v ústrety 

požiadavkám trhu a životného prostredia. 

Priazeň zákazníkov nás veľmi teší a sme za ňu 

vďační. Vysoké umiestnenie v rebríčku je pre nás 

cennou spätnou väzbou a zároveň uznaním, že 

to, čo robíme, má zmysel. Súčasne je pre nás aj 

záväzkom a výzvou do budúcna, aby sme svoju 

pozíciu nielen obhájili, ale ešte zlepšili.“

„Pred zhruba rokom nás zasiahla nová, dosiaľ 

nepoznaná situácia. Svet sa dramaticky 

zmenil a my sme sa museli naučiť žiť inak, 

tak spoločensky, ako aj ekonomicky. Aj keď 

naša spoločnosť nebola priamo zasiahnutá 

reštrikciami, pretože sme mohli a stále 

môžeme mať otvorené predajne a zásobovať 

ľudí produktmi dennej spotreby, stálo nás to 

veľa úsilia, ako aj fi nančných nákladov, ktoré 

sme investovali do ochrany zdravia svojich 

spolupracovníkov a zákazníkov. Aj preto 

nás veľmi teší, že sme sa s tomto prieskume 

umiestnili na čele rebríčka, medzi fi rmami, 

ktoré si zákazníci vážia a sú s nimi spokojní. 

Ako spoločnosť s vedúcim postavením na 

trhu sme si plne vedomí svojej povinnosti 

a zodpovednosti. Už dlhé roky ponúkame 

svojim zákazníkom okrem klasickej kozmetiky 

aj výrobky ohľaduplné k životnému prostrediu, 

z roka na rok viac a viac spolupracujeme 

s lokálnymi výrobcami kozmetiky, vďaka 

čomu sú naše predajne zaplnené slovenskými 

značkami, a v neposlednom rade majú naši 

zákazníci možnosť nakupovať v dm aj online. 

A práve o túto možnosť nákupu v dm sme počas 

pandémie zaznamenali zo strany zákazníkov 

enormne zvýšený záujem,“ povedal Martin 

Podhradský, konateľ dm drogerie markt.

„V Lidli sa dlhodobo snažia prinášať zákazníkom 

najlepší pomer ceny a kvality. Majú vlastné 

značky a sezónny sortiment, ktoré sú u Slovákov 

mimoriadne obľúbené. Zároveň sú aktívni 

v oblasti spoločenskej zodpovednosti, pretože 

si uvedomujú dopady svojich podnikateľských 

aktivít na krajinu ako takú. Prostredníctvom 

rôznych projektov podporujú zveľaďovanie 

komunít po celom Slovensku, aktivizujú sa pri 

ochrane klímy, a tiež sa snažia podporovať 

Slovenskí zákazníci si vybrali svoju najobľúbenejšiu značku za rok 2020. Po 

tretíkrát za sebou sa ňou stalo kníhkupectvo Martinus. Druhú priečku obsadil 

predajca nábytku IKEA, tretie miesto patrí predajcovi kávy, módy a doplnkov 

Tchibo. Do TOP 10 sa podarilo prebojovať aj nováčikovi v rebríčku – sieti 

výdajných miest, spoločnosti Zásielkovňa. Tieto zistenia vyplynuli z novej štúdie 

zákazníckej skúsenosti, ktorú zrealizovala spoločnosť KPMG na Slovensku. 

MARTINUS JE PO TRETÍKRÁT 
NAJOBĽÚBENEJŠOU
ZNAČKOU NA SLOVENSKU

REBRÍČEK ZÁKAZNÍCKY NAJOBĽÚBENEJŠÍCH ZNAČIEK 
NA SLOVENSKU ZA ROK 2020

Poradie
Názov 

spoločnosti
Odvetvie

Umiestnenie 

v roku 2019

Medziročný 

posun

1 Martinus Maloobchodné reťazce 1 -

2 IKEA Maloobchodné reťazce 4 +2

3 Tchibo Maloobchodné reťazce 8 +5

4 PantaRhei Maloobchodné reťazce 2 - 2

5 dm-drogerie markt Maloobchodné reťazce 11 +6

6 Shell Maloobchodné reťazce 16 +10

7 Zásielkovňa Logistika - -

8 Dráčik Maloobchodné reťazce 5 -3

9 Lidl Reťazce s potravinami 15 +6

10 Netfl ix Zábava a voľný čas 38 +28

Zdroj: KPMG
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slovenských dodávateľov,“ konštatuje štúdia 

KPMG. Okrem Lidlu sa v top 10 neobjavil žiadny 

iný reťazec s prevahou predaja potravín.

NOVÁ ÉRA ZÁKAZNÍCKEJ 
SKÚSENOSTI

Prieskum zákazníckej skúsenosti na Slovensku 

2020 pripravila spoločnosť KPMG Nunwood, 

ktorého Customer Experience Excellence Center 

je najväčší think-tank na zákaznícku skúsenosť 

celosvetovo. Každoročne hodnotí najlepšie 

značky sveta a zostavuje rebríček zákaznícky 

najobľúbenejších spoločností. Na základe jeho 

dlhoročných výskumov sa každá vynikajúca 

zákaznícka skúsenosť dá popísať jedinečnou 

metrikou Šiestich pilierov - The Six PillarsTM. 

Touto metodikou sa prieskum realizoval 

na Slovensku už po štvrtýkrát. Zber dát sa 

uskutočnil v druhom a treťom kvartáli roku 2020. 

Svoju skúsenosť so 118 značkami v 9 sektoroch 

vyjadrilo viac ako 2 500 respondentov z celého 

Slovenska.

Podľa celkových výsledkov štúdie KPMG si 

pandémia nevyžiadala daň v podobe zhoršenej 

zákazníckej skúsenosti. Práve naopak, až 73 

% značiek na Slovensku dosiahlo medziročne 

vyššie skóre. Najlepšie hodnotenie dosiahli fi rmy 

v pilieri „Čas a úsilie“. To znamená, že robia 

maximum preto, aby zákazníci mohli okamžite 

a bez problémov naplniť svoje potreby. Pilierom, 

ktorý v roku 2020 najviac vzrástol, bol „Integrita“. 

To znamená, že fi rmy sa pre zákazníkov stali 

dôveryhodnejšie.

„Zákazníci sa v roku 2020 pod vplyvom 

pandémie veľmi zmenili. Sú technicky zdatnejší, 

očakávajú vyššiu hodnotu za svoje peniaze 

a majú väčšie nároky na bezpečnosť pri 

nakupovaní, či v kamenných predajniach alebo 

online. Preto je potrebné, aby sa fi rmy opätovne 

zamysleli nad svojim poslaním, biznis modelom 

a zákazníckymi cestami tak, aby zodpovedali 

novým potrebám zákazníkov a zmenenému 

spotrebiteľskému správaniu,“ dodáva Peter 

Rado, senior manažér KPMG na Slovensku.

Podobne ako v minulom roku sa najúspešnejším 

sektorom stal maloobchod. V top 50 rebríčku 

KPMG je zastúpený 26 značkami. Medzi 

desiatimi najlepšie hodnotenými značkami na 

Slovensku sa nachádza až sedem spoločností 

práve zo sektoru maloobchodu. Vzhľadom 

k lockdownu a uzatvoreným prevádzkam sa 

do rebríčka dostal spoločnosť Zásielkovna.

sk a „skokanom roka“ je streamovacia služba 

Netfi x.
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HABITUÁCIA A INŠTITÚCIA

Zákazníci sú zvyknutí sa pri nakupovaní 

nejako orientovať, nejako pohybovať, niečo 

kupovať a hlavne sú zvyknutí od predajného 

prostredia a tiež P.O.P. komunikácia niečo 

očakávať. Vzhľadom na rutinnú povahu 

nakupovania je možné inšpirovať sa 

konceptom habitualizácie, (synonymum 

habituácia, t.j. správanie v typických 

situáciách predurčených zvykmi). Tie sa 

vyskytujú ako nastavené štýly konania, 

ako robiť veci stabilným spôsobom, ktorý 

by mohol byť v budúcnosti v typických 

situáciách ľahko napodobňovaný. Človek 

tak unikne neistote, ku ktorej by mohlo 

dôjsť, keby musel v každej jednej situácii 

premýšľať, ako postupovať.

To je v kontexte obrovskej ponuky tovaru 

úplne nevyhnutné. V okamihu, keď sú 

habituácie všeobecne prijímané viacerými 

jedincami, stávajú sa tzv. inštitúciou - 

symbolicky popísaným spôsobom konania 

zdieľaným viacerými ľuďmi. Tak vznikajú 

napríklad všeobecne očakávané vlastnosti 

od nástrojov P.O.P. komunikácie alebo od 

nakupovania všeobecne, čo je využiteľné 

v praxi. Ak pochopíme princípy habituácie 

inštitúcií a ich úlohu u našich zákazníkov, 

môžeme im vychádzať v ústrety a vďaka 

P. O.P. komunikácii meniť nákupné 

prostredie tak, aby malo maximálnu 

schopnosť využiť, narušiť alebo meniť 

konanie založené na zvykoch.

NAVYKNUTÉ ÚLOHY 
P. O.P. KOMUNIKÁCIE

Podľa výskumov sú komunikačné 

P.O.P. médiá typickou súčasťou predajní 

ako inštitúcií a samy o sebe sú tiež 

inštitúciami. Zákazníci ich totiž majú zažité 

v pozitívnych či negatívnych úlohách, 

ktoré odrážajú predchádzajúce skúsenosti 

s týmito médiami pri nakupovaní. Pozitívne 

sú predovšetkým úlohy „pomocníka“, 

„zabávača“, „informátora“ či „inšpirátora“. 

Ľudia sú totiž zvyknutí, že im nástroje 

P.O.P. komunikácie urýchlia rozhodovanie, 

zjednodušia nákup, ušetria čas či peniaze. 

Prípadne že ich nejako pobavia alebo 

inšpirujú vyskúšať určitý produkt. Ten, kto 

nástroje P.O.P. implementuje by si však vždy 

mal klásť otázku, či ich P.O.P. médiá niektoré 

z týchto pozitívnych rolí „vedia hrať“.

Existujú tiež záporné roly P.O.P. médií, 

ktoré obmedzujú ich prijatie a využívanie 

zákazníkmi. Tými sú:

„Prekážka“: prvok je vzhľadom k svojim 

rozmerom nesprávne umiestnený. Zákazník 

sa preto bude snažiť so svojím nákupným 

košíkom toto P.O.P. médium obísť, alebo je 

ním dokonca rozladený, namiesto toho, aby 

sa zameral na vystavené produkty a uvažoval 

o ich kúpe.

„Hrozba“: zákazník si nie je istý stabilitou 

P.O.P. prvkov alebo ich bezpečnosťou. 

Nákup preto radšej neriskuje.

„Chaos“: nakupujúcemu chýba jasne a rýchlo 

pochopiteľné reklamné posolstvo, dobré 

označenie značkou uľahčujúce orientáciu 

alebo harmonizujúci dizajn P.O.P. médiá 

s motívmi a farbami značky.

„Ruina“: stav P.O.P. médiá odrádza od 

nákupu a podporovaný produkt kvôli nemu 

získa dojem nízkej kvality a nepekného 

vzhľadu.

„Manipulátor“: zákazník nadobudne dojem 

neférovej hry v podaní tvorcov P.O.P. média, 

na ktorej sa odmieta podieľať. Príkladom 

Nákupné rozhodovanie je riadené emóciami. Avšak v jeho pozadí sú to predovšetkým 

zvyky, ktoré predurčujú obsah nákupného košíka. V tejto súvislosti je úlohou P.O.P. 

komunikácie narušiť naše konanie založené na zvyku, resp. vypnúť nášho autopilota, 

ktorý nás vedie k už vyskúšaným výrobkom a značkám.

POZITÍVNA ROLA P.O.P. KOMUNIKÁCIE:  
NEBUĎTE PREKÁŽKOU ANI MANIPULÁTOROM

DAGO – PARTNER RUBRIKY PROMOTION

Bavič a atmosferizátor Informátor a inšpirátor Pomocník a inšpirátor
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môže byť nadmieru manipulatívne vyzerajúca 

reklamná grafi ka alebo umiestnenie do 

priestoru s výhodnými tovarom bez toho, že 

médium ponúka zľavu.

Je dobré sa týmto rolám P.O.P. prostriedkov 

vystríhať, pretože môžu viesť k ignorovaniu 

P.O.P. médií či negatívnej skúsenosti 

s nimi. Úlohou implementátorov je teda 

zabezpečenie pozitívnej inštitucionálnej 

úlohy P.O.P. nástrojov a maximálna redukcia 

vyššie zmienených negatívnych rolí.

PRAKTICKÉ ZMÝŠĽANIE 
NAKUPUJÚCICH

Pri stretnutiach zákazníka 

s P.O.P. aplikáciami sa habituácie prejavujú 

v mnohých súvislostiach. Jedným z príkladov 

je súvzťažnosť so vzhľadom P.O.P. médií. 

Ľudia totiž očakávajú, že produkt bude 

prezentovaný grafi ckými prvkami v súlade 

s dlhodobou prezentáciou podporovanej 

značky, na ktorú sú zvyknutí. Ide napríklad 

o logo a farby, ale aj o momentálne známy 

motív z televíznej reklamy. Takéto uchopenie 

grafi ckého spracovania uľahčuje a zrýchľuje 

orientáciu, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť 

impulzívneho nákupu. Zákazníkovi tak 

nekomplikujeme rozhodovanie nutnosťou 

premýšľať o príčinách využívania nezvyčajný, 

neočakávaných farieb alebo neznámych 

grafi ckých motívov.

Príklady negatívnych následkov 

z nerešpektovania zvykov súvisí so zmenami 

rozmiestnenia produktov v obchode (tzv. 

remodeling). Nakupujúci tieto zmeny vďaka 

narušeniu svojich zvykových postupov nesú 

s nevôľou, pretože potom musia meniť svoje 

nákupné správanie a hľadať tovar.

Napríklad v oblasti manipulácie s produktmi 

sa zistilo, že sú ľudia zvyknutí na výrobky 

jednoducho uložené v P.O.P. médiách. 

Komplikovanejšie realizácie umiestnenia 

produktu napríklad v P.O.P. stojanoch 

(napríklad fľaše zavesené v P.O.P. stojane 

za hrdlo alebo zasunutie produktu dovnútra 

P.O.P. ) vzbudzuje v niektorých zákazníkoch 

dojem nadmernej zložitosti manipulácie 

s nimi, čo ich odrádza od fyzickej interakcie 

s produktmi. Zákazníci sú jednoducho 

zvyknutí produkt nejakým spôsobom vziať 

a nechcú premýšľať o možnej technike 

uchopenia a manipulácie. Nakupujúci totiž 

vnímajú negatívne potenciálne hrozby na 

predajnej ploche: nechcú nič rozbiť alebo 

do niečoho naraziť, aby sa vďaka tomu 

nestali problémovými zákazníkmi. Preto sú 

zvyknutí rutinne posudzovať P.O.P. médiá 

z pohľadu ich bezpečnosti. Výhodné je vyjsť 

zákazníkom v ústrety napríklad využívaním 

obyčajných políc namiesto praktickejšie 

fungujúcich, ale pre zákazníka nejasne 

vyzerajúcich spôsobov uloženia tovaru.

„ESENCIA STOJANOVITOSTI“

Na záver zhrňme hlavné atribúty 

P.O.P. médií, ktoré sú nakupujúcimi 

očakávané v rámci ich konania založenom na 

zvykoch. Napríklad podlahový P.O.P. stojan 

by mal niesť grafi cké motívy vďaka ktorým 

sa stáva - na rozdiel od bežného regálu 

- estetickým predmetom. Mal by vyzerať 

ako individualizovaný solitérny objekt, nie 

ako ohromná skriňa, ktorú je síce možné 

premiestňovať v rámci obchodu, ale inak sa 

od regálu nijako nelíši. Takéto vyhotovenie 

stojana sa vopred zrieka svoje schopnosti 

priťahovať na seba pozornosť.

Vhodná je teda jednoduchá, tvarovo 

prístupná atraktívna konštitúcia obohatená 

o reklamnú grafi ku a nadštandardnú 

ponuku. Zákazníci vnímajú tento aspekt 

ako vlastnosť P.O.P. stojanu nazvanú 

„esencia stojanovitosti“. Tá odkazuje 

na skutočnosť, že na predajnej ploche 

očakávajú ľudia jasné odlíšenie medzi 

tvarom a veľkosťou regálu a stojana, ktorý 

si tak udrží svoju „individualitu“. Posledným 

aspektom je očakávanie lepšej ponuky 

tovaru podporovanej práve P.O.P. médiom 

v porovnaní s ponukou v štandardnom regáli. 

Príkladom môže byť napríklad tovar v akcii, 

súťaž, novinka, nové balenie či získanie 

darčeka. 

Autor: Daniel Jesenský, DAGO s.r.o.

Ruina Prekážka Nositeľ nejasnej informácie

Dojem hrozby
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CELODIGITÁLNY CES AJ 
S REŤAZCAMI

Plne digitálny event CES 2021 (1), ktorý produkuje 

asociácia Consumer Technology Association 

(CTA), predstavil výrobky a riešenia okolo 1800 

spoločností, vrátane takmer 700 startupov z 37 

krajín. Registrovaným účastníkom priniesol 

vystúpenia svetových technologických lídrov, 

živú zábavu z Hollywoodu (napr. vystúpenie 

Billie Eilish) a viac ako 100 hodín konferencií 

a spravodajstva (2). Gary Shapiro, prezident 

a výkonný riaditeľ CTA konštatoval, že veľtrh CES 

uviedol, že pandémia urýchlila inovačný cyklus, 

ukázala odolnosť a inovatívneho ducha odvetvia 

technológií. Avšak potrebné je dodať, že mnohé 

značky zjavne dali prednosť individuálnym online 

prezentáciám, nakoľko bežne sa CES zúčastňovali 

vyše 4000 vystavovateľov.

Corie Barry, generálna riaditeľka retailového 

reťazca Best Buy, sa podelila o to, ako sa 

spoločnosť zmenila počas pandémie, a ako dala 

zákazníkovi kontrolu nad nakupovaním, či už 

nakupovali z domu, osobne alebo formou „nakúp 

a vyzdvihni“.

Doug McMillon, generálny riaditeľ spoločnosti 

Walmart (5), diskutoval o tom, ako 5G, AI 

a robotika zmenia podnikanie najväčšieho reťazca 

na svete. Ukázal, ako sa spoločnosť Walmart 

zamerala na ochranu zdravia zamestnancov 

a spokojnosť zákazníkov. Deklaroval záväzok 

spoločnosti smerovať k väčšej diverzite a inklúzii. 

Niekde na pomedzí zábavy a seriózneho 

využitia v retaile, napríklad pri predaji odevov 

alebo bytových doplnkov je produkt fi rmy 

SenseGlove. Rukavice Nova totiž pomerne verne 

prenášajú haptické vnemy, teda používateľovi 

sprostredkúvajú vo virtuálnej realite pocit dotyku 

s (virtuálnymi) predmetmi okolo neho.

KONEKTIVITA V HLAVNEJ ÚLOHE

Keďže celé podujatie sa – z pohľadu účastníka 

- odohrávalo online, lajtmotívom CES 2021 

bola konektivita. Hans Vestberg, predseda 

predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti 

Verizon (3), napríklad demonštroval úžasné 

možnosti využitia 5G v športe, vzdelávaní, 

prepojených komunitách a živej hudbe a oznámil 

partnerstvá s NFL, UPS, Live Nation Clubs and 

Theaters a The Met (The Metropolitan Museum of 

Art) a Smithsonian.

V období, keď sú ľudia v karanténe a zatvorení 

viac-menej doma vďaka lockdownu, darí sa nielen 

konektivite, ale aj riešeniam pre „smart home“ 

(inteligentnú domácnosť) a technológiám pre 

zábavu (či ak chcete na boj proti nude).

Spoločnosť Square Off ukázala smart šachovnice, 

ktoré samočinne posúvajú fi gúrkami podľa ťahu 

CES 2021 BEZ LAS VEGAS
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Napriek tomu, že pretrváva pandémia, CES 2021 sa odohral. Dokázal tak, že je skutočne priekopníkom nielen 

v prezentácii, ale aj vo využití aktuálnych technologických trendov. Z podujatia, ktoré bolo lokalizované do Las Vegas, 

sa toho roku stal globálny event.
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súpera v aplikácii, prípadne podľa ťahu softvéru, 

ak používateľ hrá sám. Novú technológiu MICRO 

LED Samsung prvýkrát ponúka v bežnom 

televíznom prevedení, čo sľubuje vynikajúci 

divácky zážitok na obrích obrazovkách novej 

generácie. Samsung predstavil modely radu 

MICRO LED s uhlopriečkou 110‘' a 99‘' (4), 

menšie verzie budú k dispozícii koncom roka 

2021. Všetky sú vybavené mikrometrovými 

LED diódami, vďaka ktorým nie je potrebné 

podsvietenie a farebné fi ltre známe z konvenčných 

LED obrazoviek. Modely radu MICRO LED 

sú vybavené technológiou Majestic Sound 

s priestorovým prevedením 5.1 a ani k tomu 

nepotrebujú žiadne externé reproduktory.

Mimochodom ABI Research zistila, že trh „smart 

home“ v roku 2020 vzrástol oproti roku 2019 o 6,7 

% na 88 miliárd dolárov. Je to však o 11 miliárd 

dolárov menej ako sa očakávalo pred vypuknutím 

pandémie. Samsung sa pochválil viacerými „smart 

home“ riešeniami (6). Napríklad automatický 

plánovač Meal Planner využíva systém Whisk 

Food s umelou inteligenciou a vie odporučiť 

jedálniček na celý týždeň, pričom pre užívateľov 

rovno vygeneruje nákupný zoznam ingrediencií 

a na displeji chladničky Family Hub alebo na 

smartfóne otvorí stránky vybraného e-shopu. 

A aby to všetko bolo ešte jednoduchšie, je možné 

recept rovno poslať do pripojeného kuchynského 

spotrebiča Samsung.

MEDICÍNA A STAROSTLIVOSŤ 
O ZDRAVIE

Pandémia. Témou číslo jeden bola, je a ešte 

nejakú dobu bude. Nevyhla sa ani veľtrhu CES 

2021. Do odvetvia zdravotníctva sa investujú 

nemalé prostriedky a trh s medicínskymi prístrojmi 

a „vychytávkami“ bude len rásť. Napríklad len 

odvetvie terapie a liečby svetlom má hodnotu vyše 

miliardy dolárov. Pionierom v oblasti je holandská 

fi rma Light Tree Ventures. Počas CES 2021 

predstavila svoje know-how, výskumné a vývojové 

zázemie, ktoré poskytuje veľkým značkám aj 

medicínskym startupom.

Aplikácia Miiskin pomáha používateľom sledovať 

znamienka na koži a upozorní, ak by zmenili farbu 

alebo tvar. Podobné funkcionality má aplikácia 

SkinVision. Do oblasti ochrany zdravia môžeme 

zaradiť aj slúchadlá JBud fi rmy Jlab. Tie možno 

nasadiť na akékoľvek okuliare, dioptrické alebo 

slnečné, a človek si tak môže vychutnať zvuk 

a zároveň bude počuť prichádzajúce automobily 

alebo cyklistu. Určite to ocenia bežci, ktorí počas 

behania počúvajú hudbu.

MaskFone (7) je rúško, ktoré má zabudovaný fi lter 

N95, slúchadlá na gumičkách rúška a mikrofón, 

čím umožňuje bezproblémové uskutočňovanie 

telefonických hovorov aj s nasadeným rúškom. 

Start-up Handsteco ponúkol zasa umývadlá 

so zabudovanou umelou inteligenciou, ktorá 

ľudí sprevádza hygienickými technikami 

v nemocniciach, kanceláriách a na verejných 

miestach.

O novinky, ktorý by mali toho roku určovať 

trendy v spotrebnej elektronike napriek (alebo 

vďaka?) pandémii teda nebola núdza. Čínska 

spoločnosť TCL napríklad prezentovala koncept 

telefónu s rolovacím OLED displejom. Kingston 

Digital predstavila dokovaciu stanicu Workfl ow 

Station a doplnkové čítačky kariet k pohodlnej 

práci s rôznymi pamäťovými médiami (9). Ďalší 

sa pochválili novými procesormi, notebookami, 

diskami, slúchadlami a tabletmi a ďalšími 

novinkami.
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Väčšina top manažérov a personálnych šéfov vo fi rmách i v podnikateľských 

rodinách vie, že pri obsadzovaní kľúčových manažérskych a špecializovaných 

pozícií sa obvykle využívajú strategické personálnoporadenské služby (Executive 

Search & Leadership Advisory). A aj tak nimi mnohí poverujú personálne 

agentúry. Jedným z dôvodov je, že pojem Executive Search si do svojho 

portfólia „zaraďuje“ väčšina z nich. V prezentačných materiáloch to vyzerá 

výborne, avšak v praxi je to väčšinou inak, než by malo a mohlo byť.

AMROP JENEWEIN – PARTNER RUBRIKY PEOPLE

PERSONÁLNE AGENTÚRY VERZUS 

STRATEGICKÉ PERSONÁLNE PORADENSTVO 

– V ČOM SPOČÍVA ROZDIEL?

Môže sa zdať, že rozdiel medzi personálnou 

agentúrou a strategickým personálnym 

poradenstvom je len otázkou toho, ako 

a koľko klient za službu zaplatí. Zatiaľ 

čo personálna agentúra má nárok na 

odmenu až po zamestnaní ňou vybratého 

a odporúčaného kandidáta, za služby 

strategického personálneho poradenstva 

klient platí časť odmeny ešte predtým, 

ako sa vyhľadávanie vhodných kandidátov 

vôbec začne. O čom všetkom je to však 

v skutočnosti?

CIEĽOM PERSONÁLNYCH 
AGENTÚR JE BYŤ PRVÝ

Bez platby vopred personálna agentúra 

nemá istotu, že za svoje služby dostane 

zaplatenú odmenu. Tento spôsob 

vyhľadávania potenciálnych zamestnancov 

je teda hrou čísel. Miera úspešnosti 

v tomto prípade v značnej miere závisí od 

faktorov, ktoré sami konzultanti nemôžu 

ovplyvniť. Vzhľadom na to, že za odvedenú 

prácu nemajú garantovanú odplatu, 

agentúry si nemôžu dovoliť nasadenie 

pre klienta porovnateľné so strategickým 

personálnoporadenským prístupom 

a venovať potrebnú energiu projektu s cieľom 

obsadiť manažérsku pozíciu.

V súvislosti s tým, že personálne agentúry 

nepožadujú priebežné vyplácanie odmeny 

za odvádzanú prácu, sa často stáva, že 

zadanie na obsadenie tej istej pozície 

dostanú viaceré z nich v rovnakom čase. 

Tak vzniká prostredie, v ktorom sú väčšinou 

oslovovaní rovnakí „aktívni“ kandidáti, ktorí 

sa sami dávajú do pozornosti a rozosielajú 

svoje CV do agentúr alebo ich zverejňujú na 

pracovných portáloch.

Cieľom tak nie je nájsť najvhodnejšieho 

a najschopnejšieho kandidáta, ale byť 

prvý. Byť tou agentúrou, ktorá klientovi 

najrýchlejšie doručí kandidáta, ku ktorému 

majú rovnako ľahký prístup iné personálne 

agentúry pracujúce na rovnakom zadaní. 

Toto však nie je chybou agentúr. Väčšinou 

to spôsobuje prístup zadávateľov, ktorí 

poverujú viaceré agentúry rovnakou 

požiadavkou namiesto toho, aby si vytvorili 

dlhodobý vzťah so spoľahlivým partnerom. 

Logické obavy, že niekto nebude tým prvým, 

kto objaví voľného kandidáta, agentúram 

nedovoľuje zamerať sa na kvalitu.

Tento prístup nemôže pokryť zdroj vhodných 

a talentovaných „pasívnych“ kandidátov, 

ktorí sú úspešní vo svojich zamestnaniach, 

veľakrát aj v zahraničí, avšak nevystavujú 

svoje CV na internete, ani ho nezasielajú 

do personálnych agentúr. Vzhľadom na to, 

že agentúra prednostne čerpá zo svojej 

databázy a z inzercie, šance na odporučenie 

toho najlepšieho kandidáta na trhu sa 

zmenšujú. Navyše pracovníci v agentúrach 

bývajú často mladí a neskúsení. Z praxe je 

známych veľa prípadov, že stretnutie s nimi 

bolo pre skúseného manažéra prinajmenšom 

rozpačité. To zároveň môže negatívne Zd
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Martin Krekáč,
Jenewein Group Chairman & Founding Partner

ZA CHYBY PRI VÝBERE 
MANAŽÉROV SA PLATÍ

„Personálne agentúry pozície 
obsadzujú. Strategickí personálni 
poradcovia prinášajú najlepších 

kandidátov a talenty na trhu.“
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ovplyvniť aj povesť zamestnávateľa, ktorý 

obsadenie manažérskej pozície takej 

agentúre zadal.

STRATEGICKÉ PERSONÁLNE 
PORADENSTVO JE O 
PARTNERSKEJ SKÚSENOSTI

Na rozdiel od personálnej agentúry 

Executive Search & Leadership Advisory 

spoločnosť poskytujúca strategické 

personálne služby s klientom nadväzuje 

dlhodobý poradensko-partnerský vzťah, 

ktorý je zameraný na stratégiu a proces 

výberu najlepších a zároveň najvhodnejších 

manažérov a špecialistov. Priebežné 

vyplácanie odmeny za odvádzanú 

prácu garantuje vysoké nasadenie 

zodpovedného partnera (poradcu) 

a jeho tímu tvoreného špecializovanými 

konzultantmi a rešeršérmi, plnú kontrolu zo 

strany klienta a právo požadovať najlepšie 

výsledky.

Partner zodpovedný za daný projekt defi nuje 

termíny celého procesu a jeho tím naplno 

využíva siete kontaktov a diskrétnych 

informácií, ktorými profesionálna poradenská 

spoločnosť disponuje. Bez týchto 

predpokladov nie je možné zrealizovať 

kvalitnú analýzu relevantného trhu, aby 

sa podarilo identifi kovať optimálnych 

kandidátov. Hlavným dôvodom je, že kvalitní 

manažéri či špecialisti väčšinou zmenu 

aktívne nehľadajú. Len skúsení profesionálni 

poradcovia nachádzajú a získavajú tých, 

ktorí sú úspešní a ktorých chcú urobiť ešte 

úspešnejšími. Ako v iných poradensko-

-konzultačných partnerských vzťahoch, 

investícia skúseností, energie a zdrojov, ktoré 

musí poradenská spoločnosť do projektu 

vložiť, bez garancie platby nie je možná. Iba 

tak si môže dovoliť investovať čas a snahu 

do vyhľadávania skutočne najlepších.

Personálne agentúry majú so zadávateľmi 

taktické vzťahy. Profesionálni personálni 

poradcovia majú s klientmi strategické 

partnerstvá. Spolupracujú s nimi spoločnosti, 

ktoré kladú dôraz na kvalitné personálne 

riešenia. Executive Search & Leadership 

Advisory proces je totiž jedinou cestou, 

ako bez kompromisov obsadiť kľúčové 

manažérske a špecializované pozície. 

Personálna agentúra je dobrým riešením 

pre pozície, ktoré si vyžadujú dostupných 

a jednoduchšie nahraditeľných kandidátov. 

Mimochodom, prax potvrdzuje, že lídri 

získaní strategickým prístupom majú aj oveľa 

väčšiu pravdepodobnosť ďalšieho postupu 

v kariére.

Na záver ešte jedna otázka: keďže odmena 

personálnych agentúr je len o niečo nižšia 

než odmena spoločností poskytujúcich 

strategické personálne poradenstvo, prečo 

niektoré spoločnosti pri obsadzovaní 

kľúčových manažérskych pozícií dávajú 

prednosť tomuto riešeniu pred strategickým 

personálnym prístupom, kde je kvalita 

poskytnutého riešenia neporovnateľne 

vyššia?

www.amrop.sk

NEDÔSLEDNÉ PREVEROVANIE MANAŽÉROV VYCHÁDZA DRAHO

Súčasťou kvalitného strategického personálneho poradenstva je aj viacrozmerný skríning 

kandidátov. Táto časť výberového procesu výrazne pomáha minimalizovať šancu na výber 

nevhodného kandidáta. Takéto chyby totiž môžu pri obsadzovaní najmä vyšších manažérskych 

pozícií fi rmu stáť aj niekoľkonásobok jeho ročného platu. Nedôsledným preverovaním 

kandidátov sa do fi riem ľahko dostávajú uchádzači s nejasnou minulosťou, ktorí napríklad 

rozbíjajú tímy či poškodzujú fi rmu a jej obchodné vzťahy, pretože robia to isté, čo robili v iných 

spoločnostiach.

Overovanie je v našich končinách nielen zriedkavé, ale aj povrchné a nedôsledné (v USA sa 

preveruje okolo 85 % kandidátov). Zodpovední manažéri a konzultanti často neobjavia ani 

závažné fakty z kandidátovej minulosti. Jedným z riešení je overovanie pravdivosti a úplnosti 

údajov o kandidátoch cez skríningovú profesionálnu službu, ideálne v spolupráci s Executive 

Search & Leadership Advisory spoločnosťou poskytujúcou komplexné strategické personálne 

riešenia, ktorá pri hľadaní vhodných kandidátov používa priame vyhľadávanie a vychádza 

z internej databázy preverených kandidátov. Skríningovým procesom možno kandidáta 

vyhodnotiť efektívne a spoľahlivo cez osobné dotazovanie sa na kandidáta, overovanie 

referencií, prístup do rôznych databáz či využitie automatizovaných systémov vyhľadávania 

a overovania. Je to diskrétny proces, ktorý možno označiť aj ako „hľadanie medzi riadkami“.

Skríningom sa overuje predovšetkým pravdivosť a úplnosť toho, čo o sebe kandidát povedal, 

i to, či niečo dôležité nevynechal alebo nezamlčal. V jeho rámci sa realizuje monitoring 

v médiách, overuje kredibilita a celkové pozadie kandidáta vrátane obchodných, bankových 

či nebankových registrov, insolvencie, nedoplatkov voči štátu, trestných záznamov, exekúcií 

nielen na území jednotlivých štátov, ale aj celej EÚ.

Skríningové služby by bez akýchkoľvek výnimiek mali byť automatickou súčasťou výberových 

procesov pri obsadzovaní členov predstavenstiev a dozorných rád a okrem komerčného 

sektora aj pri vyhľadávaní manažérov do vedenia fi riem v štátnom a vo verejnom sektore. 

Na druhej strane však platí, že skríningové služby sťažuje prax mnohých fi riem, ktoré sa 

v problematických situáciách s manažérom radšej rozídu naoko v dobrom, nakoľko sa chcú 

vyhnúť právnym sporom. Avšak takýmto správaním prechádza riziko spojené s pôsobením 

a aktivitami danej osoby na ďalšiu fi rmu, resp. na ďalšieho zamestnávateľa.

Strategic Management Consulting

Executive Search & Strategic Talent Acquisition

Board & Leadership Services

Public Affairs & Government Relations

Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
bratislava@jeneweingroup.com

Voršilská 10, 110 00 Praha 1
prague@jeneweingroup.com

www.jeneweingroup.com
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Kým vláda a odborníci dostatočne nekomunikujú o pláne obnovy s ľuďmi, tí 

presne vedia, čo chcú a je dôležité. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, 

vykonaného pre europoslankyňu Miriam Lexmann (KDH) a frakciu Európskej 

ľudovej strany. Až 73% opýtaných Slovákov v ňom vyjadrilo potrebu 

použiť európske peniaze najmä na budovanie nemocníc a modernizáciu 

zdravotníctva. Kritický stav s preťaženosťou zdravotníckych zariadení a najmä 

personálu v nich aktuálne zažíva takmer celé Slovensko.

„Vláda SR o historicky nebývalej pomoci 

z Európskej únie v podobe Fondu obnovy 

nekomunikuje dostatočne s verejnosťou. Až 

dve tretiny Slovákov nevedia ani približne, 

čo Fond obnovy prináša. Verím, že vzhľadom 

na nebývalú závažnosť rodiaceho sa Plánu 

obnovy, ktorý bude mať dopady na ďalšie 

generácie, dôjde neodkladne k adekvátnej 

informovanosti a osvete občanov SR 

v tejto oblasti,“ vyzýva Miriam Lexmann.

Na otázku, čo je Fond obnovy, správne 

odpovedalo iba 8,8% a čiastočne správne 

10,3% občanov.

PRE EFEKTÍVNU POMOC 
Z ÚNIE MUSÍ PLÁN 
REFLEKTOVAŤ VŠETKY FONDY 
EÚ AKO CELOK

Občania SR väčšinovo nerozlišujú špeciálny 

Fond obnovy a klasické eurofondy. Kým 

z Plánu obnovy by sme pritom mali 

mať k dispozícii 6 miliárd eur, ďalších 9 

miliárd starých eurofondov potrebujeme 

dočerpať a 13 miliárd sú nové eurofondy 

(viacročný finančný rámec pre roky 2021 

– 2027). „Pri tvorbe strategického plánu 

pre Slovensko je preto potrebné pozerať 

sa na všetky fondy z EÚ ako na celok tak, 

aby sa pomoc z Únie vzájomne dopĺňala,“ 

upozorňuje expert KDH na eurofondy 

Rastislav Horvát s tým, že kľúčové je 

poznať vôľu ľudí.

Pri takomto vnímaní – pomoci z Fondu 

obnovy a eurofondov – si občania želajú 

peniaze z EÚ použiť predovšetkým na 

budovanie nemocníc a modernizáciu 

zdravotníctva (73% občanov), 

modernizáciu škôl (42%), cesty a diaľnice 

(31%), ochranu životného prostredia 

(30%) a starostlivosť a pomoc pre seniorov 

a osoby so zdravotným postihnutím 

(29%).

INVESTOVAŤ DO 
ZDRAVOTNÍCTVA ÁNO, 
DO VEREJNÝCH 
PRIESTRANSTIEV NIE

„Súčasná pandemická kríza v zdravotníctve 

ukazuje – a jasne to vyslovujú občania 

– ako veľmi potrebujeme z fondov EÚ 

investovať aj do základnej zdravotníckej 

infraštruktúry. Tá by zároveň v prípade 

zdravotných či humanitárnych kríz 

slúžila ako záložný zdroj pre štát,“ 

hodnotí starosta Zborova, okres 

Bardejov, Ján Šurkala (KDH), ktorý 

z eurofondov zmodernizoval Centrum 

integrovanej zdravotnej starostlivosti pre 

14 obcí obvodu.

Dôraz kladie na dostupnosť základnej 

zdravotnej starostlivosti vo všetkých, 

aj menej rozvinutých regiónoch. To by 

podľa neho aj dnes pomohlo zamedziť 

rizikám spojeným s presunom občanov do 

iných regiónov. „Dôležité nie sú len nové 

nemocnice, ale systém pomoci v symbióze 

s potrebami občanov,“ dopĺňa Šurkala 

s tým, že nemá ísť o nárazovú pomoc 

v kríze, ale o systémové opatrenie 

s dlhodobým účinkom.

Slováci majú naopak menší záujem, 

aby sa z európskych peňazí financovalo 

zlepšovanie verejných priestranstiev ako 

napr. ihriská, parky, námestia. Túto oblasť 

uviedli občania najčastejšie ako nedôležitú 

pre investovanie financií z EÚ (až 40% 

občanov, pričom naopak za potrebné 

použiť peniaze z EÚ na zlepšovanie 

verejných priestranstiev považuje len 5% 

občanov).

„Z toho vyplýva, že občania si želajú, 

aby samosprávy mali od štátu dostatok 

finančných prostriedkov na to, aby si 

základnú starostlivosť o občana dokázali 

zabezpečiť sami. Peniaze z EÚ majú 

byť použité na také projekty, ktoré 

prinesú rozvoj, vyššiu pridanú hodnotu 

a ktorá bez pomoci z EÚ nie je možná,“ 

vysvetľuje Rastislav Horvát. KDH 

považuje za nevyhnutné, aby štát nastavil 

systém financovania samospráv tak, aby si 

základnú starostlivosť o občana dokázali 

vykryť každá obec a každé mesto zo svojho 

rozpočtu.re
d

FOND OBNOVY JE ŽIVOTNE DÔLEŽITÝ 
VLÁDA KOMUNIKUJE MILIARDY Z FONDU OBNOVY NEDOSTATOČNE: 66% SLOVÁKOV NEVIE, 
O ČO IDE, AŽ 73% VOLÁ PO BUDOVANÍ NOVÝCH NEMOCNÍC
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RODINY S DEŤMI ŽIADAJÚ 
O FINANCIE DO SOCIÁLNYCH 
SLUŽIEB

Kategória občanov, ktorí majú deti, podľa 

výsledkov prieskumu výrazne žiada 

investovať peniaze z EÚ do sociálnych 

služieb a pomoci zraniteľným osobám 

– na zlepšenie starostlivosti a pomoci 

pre seniorov a osoby so zdravotným 

postihnutím i pomoc rodinám. Názor má 

najväčšie zastúpenie medzi rodičmi s tromi 

a viac deťmi – 32%. Použiť európske 

financie z EÚ na pomoc sociálne slabým 

rodinám a zraniteľným osobám však 

uprostred pandémie považuje za potrebné 

približne každý piaty Slovák (23% v rámci 

výsledkov celej populácie).

„Pomoc najzraniteľnejším skupinám 

obyvateľstva je známkou vyspelosti 

spoločnosti. V KDH apelujeme na vládu 

SR, aby v predbežnom návrhu Plánu 

obnovy – v oblasti „Zdravý život“ – nebola 

pomoc seniorom a osobám so zdravotným 

postihnutím iba kozmetickou, ale zásadnou 

oblasťou podpory,“ podčiarkuje Miriam 

Lexmann, ktorá je v Európskom parlamente 

členkou Výboru pre zamestnanosť 

a sociálne veci aj členkou medziskupiny pre 

podporu osôb so zdravotným postihnutím. 

„KDH to očakáva o to viac, že štát zatiaľ ani 

v dotačných schémach nového štátneho 

rozpočtu adekvátne nezareagoval na to, že 

narastá potreba sociálnych služieb. Ide aj 

o služby v súvislosti s pandémiou a pomoc 

najzraniteľnejším a rodinám,“ dopĺňa 

europoslankyňa.

NAJVÄČŠOU VÝZVOU BUDE 
IMPLEMENTÁCIA

Hnutie zároveň očakáva účinné 

využitie európskych peňazí na podporu 

podnikateľského sektora, rozvoja malých 

a stredných firiem a podporu inovácií. 

„Ak budeme mať dostatok silných malých 

a stredných firiem s vysokým inovačným 

potenciálom, všetky krízy sa zvládnu 

ľahšie,“ hodnotí starosta Oravskej Polhory 

Michal Strnál (KDH).

Zástupca samosprávy upozorňuje, že pri 

tvorbe plánov a schém použitia európskych 

peňazí netreba zabúdať, že „Fond obnovy 

máme k dispozícii na to, aby sa krízou 

zasiahnuté projekty a sektory obnovovali. Na 

budovanie nových projektov potom máme 

klasické eurofondy. Je kľúčové tieto dva 

prístupy efektívne prepojiť. Čiže jednoducho 

povedané z Fondu obnovy sa má obnovovať, 

z klasických eurofondov budovať.“

Podľa KDH bude vzhľadom na 

doterajšie skúsenosti najväčšou výzvou 

celého prístupu k európskym fondom 

implementácia. „Už dnes, počas tvorby 

Plánu obnovy, je preto nevyhnutné pamätať 

na zriadenie takej procesnej mapy, ktorá 

umožní odstrániť byrokratické prekážky 

a maximálne zjednodušiť čerpanie fondov 

z EÚ – tak Fondu obnovy, ako aj klasických 

eurofondov,“ vyzýva Rastislav Horvát.

„Ak uprostred ťaživej doby nevyužijeme 

takúto historickú príležitosť na účinné 

návratné investície, je otázka, či si takúto 

pomoc zaslúžime. Vláda musí začať 

aktívnejšie komunikovať s občanom, ak 

majú byť tento I ďalšie základné procesy 

úspešné,“ uzatvára odborník na eurofondy 

Horvát.

Prieskum 

agentúry AKO
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Skrýva sa za ňou história, tradície a je vyprodukovaná na našej domácej pôde. 

Presne tým je charakteristická nová privátna značka Slovenskô, ktorá je odteraz 

stálou súčasťou ponuky reťazca Lidl. Zákazníci, ktorých zaujíma pôvod potravín 

majú tak uľahčenú prácu pri prezeraní obalu. Privátna značka je vizuálne zjednotená 

a ľahko odlíšiteľná. Lidl týmto krokom pokračuje v systematickej podpore 

slovenských dodávateľov. 

Aj v aktuálnej neľahkej situácii je snahou 

spoločnosti Lidl neprestajne zvyšovať podiel 

produktov od slovenských dodávateľov. Svedčí 

o tom fakt, že cieľ, ktorý sa týka zvýšenia 

nákupnej hodnoty výrobkov od lokálnych 

dodávateľov o 20 % do konca obchodného roka 

2020, sa v roku 2019 podarilo naplniť, dokonca 

prekonať o ďalších 10 %. Do roku 2025 by Lidl 

chcel zvýšiť hodnotu výrobkov nakúpených od 

slovenských dodávateľov o 30%¹.

„Každým rokom nám rastie počet slovenských 

dodávateľov potravín, podiel ich výrobkov na 

našom sortimente a tiež ich celková hodnota. 

V poslednom uzavretom obchodnom roku 

sme slovenským dodávateľom zaplatili viac 

ako 320 miliónov eur v nákupných cenách 

– medziročne ide o nárast o 13 % alebo 

inak povedané o 40 miliónov eur. Aktívne 

podporujeme aj export slovenských fi riem do 

zahraničia, ide o výrobky v hodnote desiatok,“ 

povedal Matúš Gála, generálny riaditeľ pre 

Lidl Slovensko.

Za lokálne produkty považuje Lidl tie, ktoré boli 

vyrobené fi rmami so sídlom na území Slovenskej 

republiky. Práve týchto dodávateľov aj 

v obchodných rokoch 2018-2019 diskont hľadal 

prostredníctvom špeciálnej výzvy „Slovenskí 

dodávatelia, dajte o sebe vedieť“, ktorú aj dnes 

nájdete na webovej stránke www.lidl.sk. Aby 

však mohol Lidl podiel lokálnych produktov vo 

svojom sortimente zvyšovať, je dôležité, aby ich 

preferovali najmä zákazníci.

„Privátna značka Slovensko“ je jedným z ďalších 

veľmi silných projektov na podporu slovenského 

potravinárstva a poľnohospodárstva. Bude 

unikátna práve tým, že bude mieriť na to 

najtypickejšie slovenské, pochádzajúce 

z rôznych regiónov, rôznych kútov Slovenska, 

od Spiša, cez Gemer až po Západné Slovensko 

a zákazník v predajni bude vidieť regionálne 

špeciality,“ dodáva Matúš Gála.

Jedným z dodávateľov, ktorý spolupracuje 

s Lidlom a zákazníci nájdu jeho výrobky na 

pultoch predajní medzi sortimentom novej 

privátnej značky je Tatranská mliekareň. 

„Spoločnosť Lidl patrí medzi našich TOP 5 

odberateľov, určite nám spolupráca s Lidl 

priniesla možnosti rozšírenia objemu produkcie 

a taktiež sa nám v priebehu dlhoročnej 

spolupráce otvorili aj iné trhy v rámci Európy 

– vďaka privátnym značkám. Vždy sa snažíme 

nájsť kompromis, ktorý následne aplikujeme do 

spolupráce,“ vyjadril sa Ján Husák, obchodný 

riaditeľ uvedenej spoločnosti vyrábajúcej širokú 

škálu mliečnych produktov.

Ďalším príkladom podpory slovenských 

dodávateľov zo strany Lidla je družstvo 

Zeleninárska, ktoré združuje 13 pestovateľov. 

Pôsobia na regionálnej úrovni a zemiaky, cibuľu, 

koreňovú a ostatnú zeleninu pestujú na poliach 
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SLOVENSKÔ: PRIVÁTNA ZNAČKA VÝLUČNE 
OD SLOVENSKÝCH DODÁVATEĽOV
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rozprestierajúcich sa od Trnavy po Sládkovičovo 

cez Bernolákovo a Šamorín. So Zeleninárskou 

nadviazal Lidl spoluprácu na konci roka 2018 

a odvtedy toto družstvo dodalo na pulty jeho 

predajní až 33 500 ton zemiakov a zeleniny.

Juraj Mačaj, predseda spoločenstva uviedol: 

„Lidl nám priniesol stabilitu do pestovania 

a následného spracovania našich hlavných 

plodín, zemiakov, cibule, cesnaku a koreňovej 

zeleniny. Vďaka zvyšujúcej sa spolupráci sme 

mohli zvýšiť pestovateľské plochy, čomu sme 

následne prispôsobili naše spracovateľské 

a skladovacie kapacity. Takáto podpora 

podnikania samozrejme ide ruka v ruke aj 

s rastom pracovných miest, ktoré vieme v rámci 

regiónu ponúknuť.“

Nový rad výrobkov Slovenskô, ktorého sú aj 

uvedení dodávatelia súčasťou, v sebe snúbi 

kvalitné slovenské výrobky - od zeleniny, 

mäsových výrobkov, mliečnych výrobkov až 

po pekárenské produkty. Mnohé sú opradené 

tradíciami a ich korene siahajú ďaleko do 

histórie ako napríklad Spišské párky, Gazdovská 

parenica, šúľance a iné. Detaily a zaujímavosti 

priblížila etnologička PhDr. Katarína Nádaská, 

PhD.: „Parenica sa robí z ovčieho mlieka, pričom 

vysokohorský chov oviec k nám priniesli v 17. 

storočí valasi v rámci valašskej kolonizácie. Boli 

to pastieri zo špecifi ckou pastierskou kultúrou 

a spôsobom života. Šúľance zas patria k starému 

obradovému jedlu. V minulosti sa konzumovali 

na Štedrý večer, Nový rok, na Hromnice kvôli 

tomu, aby bolo obilie, ľan a konope dlhé a dobre 

sa vydarili. Na tradíciu stredovekých poctivých 

mäsiarskych majstrov na Spiši nadviazala aj 

výroba spišských párkov. Na ich výrobu sa 

kupovali teľatá z vysokohorských pastvín, 

najčastejšie zo Zamaguria. Aj konzumácia údenín 

mala svoju tradíciu. Jedli sa zásadne rukami, pri 

zahryznutí museli puknúť.“

Už teraz nájdu zákazníci desiatky výrobkov radu 

Slovenskô na pultoch predajní Lidl a postupne 

sa ich množstvo bude zvyšovať. Dlhodobým 

cieľom pri tejto privátnej značke je zapojiť aj 

ďalších dodávateľov a ich produkty. Okrem 

výrobkov typických pre slovenské regióny, ktoré 

dostali vlastnú vizualitu, spoznajú zákazníci 

v Lidli produkty od domácich dodávateľov podľa 

loga Slovenskô. To bude umiestnené na ďalších 

desiatkach produktov vyrobených na Slovensku, 

napríklad na minerálnej vode či tofu.

Domáci dodávatelia zaviezli v poslednom 

uzavretom obchodnom roku tretinu všetkého 

potravinového tovaru pre Lidl Slovenská 

republika, čo zároveň tvorí najväčší podiel závozu 

pre diskontný reťazec. Druhú priečku obsadili 

fi rmy z Českej republiky s 22%.

¹ v porovnaní s obchodným rokom 2019
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Pravé kváskové dobroty od každodenných croissantov, až po výnimočné 

Pandoro a Panettone všetkých príchutí si už budeme môcť vychutnať aj na 

našich stoloch.

TALIANSKA TRADÍCIA 

Bauli je na talianskom trhu veľmi známy pojem. 

Jej tradícia siaha až do roku 1922, do Verony. 

Malého, romantického mesta na severe Talianska 

a rodného mesta Ruggera Bauli. Ruggero sa začal 

svojej celoživotnej vášni pre pečenie venovať v 

malej cukrárni, kde sa naučil techniky a tajomstvá 

tradičného talianskeho pečenia. Odtiaľto 

pochádza jeden z najznámejších receptov 

dnešných čias, Pandoro di Verona. Spoločnosť je 

dnes rozšírená po celom svete. Je k dispozícii vo 

viac ako 60 krajinách a ľudia si ju spájajú s vysoko 

kvalitným a tradičným talianskym pečivom.

V ich portfóliu nájdete od tradičných kúskov, cez 

celozrnné, až po medové alternatívy.

MATERSKÝ KVÁSOK 

Materský kvások je základnou surovinou 

každého produktu Bauli a dodáva pečivu 

neopakovateľnú jemnú chuť. Kvások je 

najzdravšia alternatíva klasického droždia.

Je vhodnejší pre črevnú mikrofl óru a nezaťažuje 

žalúdok. Hlavným dôvodom pridávania tejto 

špecifi ckej ingrediencie je však nadýchanosť

a jemnosť. Croissanty aj sezóne pečivo vynikajú 

ich chuťou. Pri použití prírodného kvasenia 

majú produkty dlhú trvanlivosť bez chemických 

prísad a zbytočných látok.

DÔRAZ NA KVALITU

Keď hovoríme o surovinách používaných 

na výrobu produktov Bauli, mohli by sme 

jednoducho povedať, že sú to výhradne 

najkvalitnejšie suroviny, avšak to by nebola celá 

pravda. Pri výbere surovín totiž rovnako, ako 

na ich kvalite, záleží aj na ich pôvode, spôsobe 

ich spracovania, aj celkovej fi lozofi i. Spoločnosť 

Bauli sa ňou riadi, ako aj ich dodávatelia, 

ktorých si starostlivo vyberá a preveruje. Sú hrdí 

na kombináciu zručností domácich receptov

s najmodernejšou technológiou. Priniesli tak na 

náš stôl autentické talianske pečivo.

VAJCIA Z PODSTIELKOVÉHO 
CHOVU 

Ďalším dôkazom kvality výrobkov Bauli sú vajcia 

pridávané do cesta. Vyberajú iba tie najlepšie 

od nosníc chovaných na podstielke. Ako 

progresívne zmýšľajúcej fi rme im veľmi záleží

na spoločenskej zodpovednosti. Do väčšiny 

pečiva na svetovom trhu sa pridávajú vajcia

z klietkového chovu.

ŠIROKÁ DISTRIBÚCIA VĎAKA 
STÁLEMU PARTNEROVI

Rodina Bauli privítala do svojej rodiny Slovenskú 

spoločnosť Max Sport. Vďaka ich postaveniu 

na trhu a distribučnej sieti sa dostanú produkty 

Bauli do každého kúta Českej a Slovenskej 

republiky. A tak si ich budete môcť vychutnať 

aj vy.

TALIANSKA TRADÍCIA PRICHÁDZA
NA SLOVENSKÝ A ČESKÝ TRH
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HODNOTA VÝDAVKOV JE VIAC 
AKO 35 MILIÓNOV EUR

„Biopotraviny sú stále rastúcim segmentom, 

a to aj v období prebiehajúcej pandémie 

ochorenia COVID-19. Za rok 2020 minuli 

slovenskí spotrebitelia za organické potraviny 

viac ako 35 miliónov eur. Medziročne tak 

hodnota biopotravín vzrástla o viac ako 14 %, 

zatiaľ čo hodnota neorganických potravín rástla 

nižším, iba 6 % tempom. BIO segment však 

stále tvorí iba 1,0 % tržieb v rámci sledovaných 

potravín (bez čerstvých potravín),“ konštatuje 

Rita Vachková, konzultant spoločnosti Nielsen.

Ako ukazujú nasledujúce čísla agentúry 

Nielsen, najviac si slovenskí spotrebitelia 

dávajú pozor na organický pôvod pri nákupe 

potravín určených pre deti, u rastlinných 

nápojov a u mliečnych výrobkov. Medzi 5 

najvýznamnejších BIO kategórií na slovenskom 

trhu (podľa tržieb) patrí detská hotová výživa 

(8,5 % hodnoty biotravín), trvanlivé rastlinné 

mlieka (6,9 %), trvanlivé mlieka (6,5 %), detská 

suchá strava (6,4 %) a kuchynské oleje (5,5 

%), pričom všetky tieto kategórie mimo detské 

hotové výživy medziročne navýšili svoje 

hodnotové predaje.

K najviac rastúcim BIO kategóriám s celkovým 

obratom nad 0,5 milióna eur patrili džúsy 

a trvanlivé mlieka.

Na základe podielu bio segmentu na obrate 

celej kategórie (s celkovým obratom nad 0,5 

milióna eur) je najvýznamnejšou kategóriou 

detská suchá strava, na ktoré má bio segment 

podiel 43%, nasledujú tyčinky s orechmi / so 

semienkami (32%), trvanlivá rastlinná mlieka 

(31%), trvanlivé nemliečne smotany (23%), 

detská hotová výživa (23%) a detská sušená 

mlieka (11%). Pri ostatných potravinových 

kategórií tvorí bio segment do 10% hodnoty 

predajov.

Najviac prostriedkov spotrebitelia minuli za BIO 

segment v hypermarketoch a supermarketoch 

vrátane diskontov (celkom 50 %), následne 

v organizovaných drogériách (40 %) 

a zvyšných 10 % utratili v organizovaných 

a neorganizovaných predajniach so zmiešaným 

tovarom do 400 m2.

BIOPRODUKTY V NÁKUPOCH 
BALENÝCH POTRAVÍN 
SLOVENSKÝMI DOMÁCNOSŤAMI

Balené potraviny v BIO kvalite sú dnes pre 

kupujúcich ľahko dostupné. „Počet kupujúcich 

sa v roku 2020 oproti predchádzajúcim 

obdobiam zvýšil, produkt s označením BIO si 

aspoň raz kúpilo 80 % domácností. Napriek 

tomu, podiel bioproduktov je v rámci výdavkov 

domácností na balené potraviny stále nízky, 

okolo jedného percenta,“ komentuje obdobie 

od januára do decembra 2020 Veronika 

Némethová, Senior Consultant, Spotrebiteľský 

panel, GfK.

Viac ako pätina výdavkov domácností na 

nákupy balených biopotravín smerovala 

na nákupy za akciovú cenu. Na cenovo 

zvýhodnenú ponuku reagovali dve tretiny 

kupujúcich balených bioproduktov.

Silnejšiu pozíciu majú v tomto segmente 

privátne značky. Dosahujú štvrtinový podiel 

vo výdavkoch domácností na balené bio 

potraviny, a taktiež prevažujú aj z hľadiska 

počtu kupujúcich. Privátnu značku si totiž 

kúpili tri štvrtiny z kupujúcich balených bio 

potravín.

Produkty s označením BIO dnes nájdu 

spotrebitelia v mnohých potravinových 

kategóriách – zelenina, ovocie, detská výživa, 

ale aj nátierky, pečivo, čaj, rôzne typy múky 

a pod. Ponukou bio produktov sa vyznačujú 

aj mliečne kategórie. Produkty v bio kvalite 

tu v minulom roku kúpili takmer dve pätiny 

domácností. Ide najmä o jogurty, mlieko a syry.

Z hľadiska počtu kupujúcich sú podľa GfK 

najdôležitejšími miestami nákupu hypermarkety, 

supermarkety a diskonty, v ktorých nakúpila 

bio potraviny väčšina kupujúcich. Z hľadiska 

výšky výdavkov sú však najdôležitejšie drogérie 

a supermarketové formáty. Ak sa pozrieme do 

regálov reťazcov, môžeme zistenia potvrdiť. 

Napríklad sieť dm drogerie markt za výrobok 

privátnej značky dmBio proteínové müsli získala 

ocenenie „Voľba spotrebiteľov – Najlepšia 

novinka 2020“. Mimochodom sieť minulý rok 

v septembri začala označovať biopotraviny 

výrazným piktogramom BIO, aby ich odlíšila 

Pandémia a s ňou spojená koronakríza spotrebiteľov zrejme nútia premýšľať 

o environmentálnych dopadoch svojich nákupov a konzumácie potravín. 

Dôkazom je aj medziročný vzrast spotreby organických potravín. Svoj podiel 

na raste má rozširujúci sa sortiment a cenovo dostupnejšie privátne značky.

ZÁUJEM O BIO A ORGANICKÉ 
POTRAVINY NEPOĽAVUJE
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HODNOTA PREDAJA BIOPOTRAVÍN V SR

SLOVENSKO

Hodnota predaja 1 000 eur

2019 2020 % zmena

Bio potraviny 31 062 35 536 + 14,4 %

Zdroj: Nielsen, Pozn: Údaje vyjadrujú predaje v obchodoch s potravinami, zmiešaným tovarom a v drogériách, bez špecializovaných 

predajní a Metro.
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od ostatného potravinového sortimentu. 

Sortiment dmBio rozširuje pomerne razantne 

a bude v tom pokračovať. Okrem privátiek 

však pribúdajú aj značkové výrobky, napríklad 

aj superprémiové plnotučné mlieko Kendamil 

ORGANIC v biokvalite. V e-shope dm v sekcii 

detská strava pribudlo celkovo 25 online 

exkluzívnych položiek francúzskej značky Good 

Gout, medzi nimi napríklad 12 rozmanitých 

zeleninových a mäsovo-zeleninových príkrmov 

v bio kvalite. Novinkou v sortimente v roku 2020 

bola i francúzska značka Babybio.

Kaufl and tvrdí, že ním ponúkaný sortiment 

pod privátnou značkou K-Bio je nielen pestrý, 

ale aj cenovo výhodný. Všetky produkty 

sú vyrábané podľa predpísaných EÚ BIO 

smerníc. Privátnymi značkami biopotravín 

v signifi kantnom množstve disponujú aj reťazce 

Lidl, Yeme, Fresh a Kraj (Terno). Rôzne mliečne 

výrobky, cereálie, sušienky, strukoviny, ovocie 

a zeleninu nájdu zákazníci siete Billa pod 

označením Billa BIO.

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

zmiešaným tovarom a v drogériách, bez špecializovaných predajní a 

Metro.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2020

Percentuálny podiel segmentov BIO 

potravín na predanej hodnote v roku 2020.

Ako často kupujete tieto položky? (%)

Detská hotová výživa 8,5 %

Mlieka rastlinné trvanlivé 6,9 %

Mlieko trvanlivé 6,5 %

Detská suchá strava 6,4 %

Kuchynské oleje 5,5 %

Džúsy ostatné 4,2 %

Detské sušené mlieka 4,2 %

Káva zrnková a mletá 3,6 %

Sušienky / biscuits 3,5 %

Jogurty 3,5 %

Ostatné 46,9 %

  BIO mäso  BIO mliekarenské produkty   BIO ovocie a zeleninu   BIO ostatné 

pravidelne  5,3  4,4  5,8  4,0

príležitostne  28,4  38,1  35,2  28,2

nikdy  56,5  46,4  48,0  55,9

neuvedené  9,8  11,1  11,0  11,9

Pravidelne

Príležitostne

Nikdy

Neuvedené

0 100 150 200 25050

Podľa informácií neziskovej organizácie 

Fairtrade Česko a Slovensko pre fairtrade kávu 

sú najdôležitejšie exportné krajiny Honduras, 

Peru a Kolumbia. Kakao s označením fairtrade 

najčastejšie pochádza z Pobrežia Slonoviny, 

Ghany a Peru a čaj z Indie, Strí Lnaky a Južnej 

Afriky. Prieskum povedomia realizovaný agentúrou 

Median v roku 2019 pre spomenutú organizáciu 

zistil, že až 81 % opýtaných Slovákov si myslí, že 

obchodné reťazce by skôr či určite mali aktívne 

ponúkať tovary vyrobené v súlade s princípmi 

fairtrade. Zaujímavé je, že okrem kávy, čaju 

a čokolády (kakaa) spotrebiteľ nevie spontánne 

vymenovať ďalšie fairtrade produkty. Zároveň len 

12 % spotrebiteľov vie vysvetliť, aký význam má 

známa FAIRTRADE. Výsledkom je, že iba 

10 % respondentov uviedlo, že si v posledných 

3 mesiacoch vedome kúpilo výrobok s označením 

FAIRTRADE. Neprekvapí, že väčšou znalosťou 

označení a ich významu disponujú ženy 

a vysokoškolsky vzdelaní respondenti.

Z pohľadu retailovej antropológie môžeme tvrdiť, 

že nákupy fairtradových produktov sú často 

realizované bez toho, aby si zákazník uvedomil, 

že výrobok má nejakú etickú certifi káciu a teda 

pridanú hodnotu. Zároveň možno dedukovať, 

že pre zákazníkov je rovnako fér, ak podporia 

domácich malovýrobcov, napríklad kúpou medu za 

vyššiu ako bežnú cenu. Mimochodom faitrade med 

má z pohľadu predajov strmý rastový potenciál. 

Prekážkou pre oslovenie širšej skupiny zákazníkov 

môže byť práve vyššia cena. Ďalšou behaviorálnou 

brzdou, o ktorej sme v instore Slovakia písali už 

mnohokrát (najmä v súvislosti s označovaním 

krajiny pôvodu), je množstvo rôznych značiek, log, 

certifi kácii, pečatí a známok na obaloch výrobkov. 

Pre zákazníka je to mätúce. Práve preto sa fairtrade 

sortiment rozrastá najmä v segmente privátnych 

značiek reťazcov, ktoré dokážu maloobchodnú 

cenu stlačiť na akceptovateľnú úroveň, a zároveň 

na obale zvýrazniť logo FAIRTRADE.

Aj v súvislosti s pandémiu sa udržateľnosť 

a spravodlivý, férový obchod stávajú 

spoločenskými témami. Keďže spotrebitelia 

majú obmedzené možnosti pre svoje výdavky na 

potraviny, častejšie siahnu po neodskúšaných, 

drahších a nových výrobkoch.

 

Zvyčajne si domáci spotrebitelia označenie FAIRTRADE spájajú s kávou a čajom, 

menej s čokoládou. Zatiaľ len málo z nich nakupuje takto označený sortiment cielene.

SLOVENSKÝ SPOTREBITEĽ 
A OZNAČENIE FAIRTRADE
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Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2020

Ako často kupujete výrobky označené 

Spravodlivý obchod / Fair Trade? (%)

pravidelne 5,7

príležitostne 32,1

nikdy 51,8

neuvedené 10,4
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Takmer o polovicu vzrástol aj objem 

predanej fairtradovej kávy: každý obyvateľ 

SR v minulom roku vypil v priemere päť a pol 

šálky fairtradového espressa. Na porovnanie: 

rok predtým to bolo štyri a pol. Skokanom 

roka je bavlna s najvyšším percentuálnym 

medziročným nárastom.

Jedným z dôvodov tohto rýchleho rastu 

predajov je – popri rozširujúcej sa ponuke 

obchodníkov – tiež skutočnosť, že zákazníci 

venujú stále častejšie pozornosť etickým 

aspektom: či pestovatelia dostali za suroviny 

riadne zaplatené, či nebolo pri výrobe 

a spracovaní poškodené životné prostredie 

alebo zneužívaná detská práca. Všeobecne 

rastie medzi spotrebiteľmi záujem o tému 

udržateľnosti. Tá sa odráža okrem iného 

aj v rastúcej znalosti certifi kácie Fairtrade. 

Nezisková organizácia Fairtrade Česko 

a Slovensko si v máji a júni vlaňajška dala od 

spoločnosti Median opäť spracovať prieskum, 

v ktorom zisťovala nielen znalosť certifi kácie 

Fairtrade a známky FAIRTRADE. Pokiaľ ide 

o povedomie o známke FAIRTRADE, podľa 

prieskumu ju pozná 44 % slovenských 

spotrebiteľov (19 % respondentov uviedlo, 

že presne vie, čo toto označenie znamená). 

Spontánnu znalosť tohto označenia v súvislosti 

s pracovnými podmienkami v krajinách 

globálneho Juhu prieskum zistil u 12 percent 

respondentov. Päť percent respondentov 

známku FAIRTRADE spontánne uviedlo ako 

všeobecné označenie informujúce o pôvode 

tovaru. „Známkou FAIRTRADE sú označené 

produkty certifi kovaných pestovateľov 

a výrobcov dodržiavajúcich štandardy, ako 

sú zákaz detskej práce, spravodlivá odmena 

pre pestovateľov alebo šetrný prístup 

k životnému prostrediu. Preto je samozrejme 

naším cieľom, aby znalosť tejto certifi kácie 

medzi zákazníkmi bola čo najvyššia,“ hovorí 

k tomu Hana Malíková, riaditeľka neziskovej 

organizácie Fairtrade Česko a Slovensko, 

a dopĺňa: „K záujmu o Fairtrade prispieva okrem 

iného väčšia pozornosť zameraná na témy 

udržateľnosti. Verím, že svoju úlohu zohráva aj 

stále väčšia ponuka týchto výrobkov zo strany 

slovenských obchodníkov a tiež osvetové 

aktivity, ktoré usporadúvame priamo my, alebo 

členské organizácie našej platformy.“

FAIRTRADE MÔŽE BYŤ PRE 
MNOŽSTVO FIRIEM CESTOU 
K NAPĹŇANIU CIEĽOV 
UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

V septembri 2015 prijala OSN na svojej 

konferencii v New Yorku sedemnásť cieľov 

udržateľného rozvoja (takzvaných SDGs, 

z anglického Sustainable Development Goals), 

na ktorých sa počas predchádzajúcich troch 

rokov členské štáty OSN dohodli. Patrí medzi ne 

napríklad vykynoženie chudoby a hladu, prístup 

k zdravotne vhodnej vode či prístup k vzdelaniu. 

Na aktivitách medzinárodného spoločenstva 

v tejto oblasti sa podieľa aj Slovenská republika, 

a to vrátane podnikateľskej sféry – množstvo 

fi riem zahrnulo takzvané SDGs do svojich 

programov korporátnej zodpovednosti.

Jednou z ciest k napĺňaniu týchto cieľov 

môže byť pre fi rmy podpora zodpovednej 

spotreby, o ktorú sa usiluje aj systém 

Fairtrade. Ten spolupracuje s 1,7 milióna 

znevýhodnených drobných poľnohospodárov 

a zamestnancov plantáží v 75 krajinách 

sveta. Budúcnosť týchto ľudí ohrozuje 

silné kolísanie cien poľnohospodárskych 

komodít na svetovom trhu, zmena klímy 

a odlev mladých ľudí z vidieka. „Fairtrade 

preto pomáha pestovateľským družstvám, 

aby v tomto prostredí lepšie obstáli, aby 

fungovali profesionálnejšie a boli rovnocennými 

obchodnými partnermi ďalších subjektov 

v dodávateľskom reťazci. Spolu so sieťami 

pestovateľov v Ázii, Afrike a Latinskej Amerike 

rozvíjame projekty a programy zamerané na 

budovaní know-how, podporu žien a mladých 

ľudí a posilnenie práv zamestnancov,“ hovorí 

Hana Malíková.

„Spravodlivý obchod a hodnoty, o ktoré sa 

usiluje Fairtrade, majú s globálnymi cieľmi 

mnoho priesečníkov. Prostredníctvom 

rozvojových a vzdelávacích projektov, ktoré 

realizujeme v krajinách globálneho Juhu, 

a prostredníctvom propagácie myšlienky 

fair trade, advokátskej činnosti a lobingu 

na globálnom Severe prispieva Fairtrade 

k napĺňaniu všetkých 17 globálnych cieľov 

OSN,“ uzatvára H. Malíková.

Spotreba fairtradových výrobkov na Slovensku trvale rastie. Pokiaľ ide 

o objem, najviac sa na Slovensku predalo v roku 2019, za ktorý sú posledné 

dostupné dáta, fairtradového kakaa. Objem predajov bol celkovo 1 019 ton, 

prevažne vo forme čokolády a cukroviniek. Lídrom v oblasti fairtradového 

kakaa je spoločnosť Lidl, nárast zaznamenala aj spoločnosť Kaufl and, tretím 

najväčším predajcom fairtradového kakaa na slovenskom trhu bola spoločnosť 

Gunz. Medzi ďalších významných predajcov patria aj spoločnosti WAWI 

Schokolade a Hans Riegelein.

FAIRTRADE A ĎALŠIE ETICKÉ 
CERTIFIKÁCIE POSILŇUJÚ VĎAKA ZÁUJMU 
SPOTREBITEĽOV O UDRŽATEĽNÚ SPOTREBU
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Hana Malíková, 
riaditeľka neziskovej organizácie 

Fairtrade Česko a Slovensko
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Kto by nepoznal naše najznámejšie salámy Nitran 

či Malokarpatská saláma. Alebo najnovšiu novinku 

salámu Zipser. Trvanlivé, suché salámy ľudia 

nesprávne radia do kategórie údenín. Napríklad 

Nitran 77 zreje vo fermentovaných komorách 

a sušiarňach Taurisu štyri týždne. Údenie studeným 

dymom z toho času predstavuje len dva dni a slúži 

skôr na sterilizáciu výrobku spolu s jeho jemným 

dochutením. Fermentovanie patrí medzi najstaršie 

spôsoby spracovávania mäsových výrobkov. Tieto 

tradičné technológie fermentácie, s potrebnou 

dĺžkou zrenia, dnes fi rmy používajú pri výrobe 

svojich výrobkov v omnoho menšej miere ako 

kedysi.

 

TRADIČNÉ VERZUS NOVÉ 
TECHNOLÓGIE

Stále viac sa výrobcovia uchyľujú k postupom, 

ktoré sa používali v minulosti. Technológiou 

fermentácie a netepelným spracovaním si 

produkty zachovajú vzácne probiotiká pre 

trávenie. „Tajomstvo chuti, farby a konzistencie 

originál suchej salámy je v kvalite mäsa a dodržaní 

technológie. Mäso musí byť vyzreté s čo najmenším 

obsahom vody. Dobrá suchá saláma potrebuje 

byť naturálna bez použitia chemických prísad. 

Základom je iba soľ, korenie, cesnak, klinček, 

špeciálne upravené odblanené bravčové a hovädzie 

mäso, kvalitné technológie a niekoľkoročné 

skúsenosti,“ vysvetľuje skúsený mäsiar Jozef 

Ivanička z Taurisu, ktorý sa mäsovýrobe venuje 

už 50 rokov a stál pri vývoji originálnej receptúry 

najznámejšieho Nitrana. Takto kvalitne pripravená 

saláma sa dobre krája a je možné ju skladovať 

niekoľko mesiacov pri teplote do 25 °C. Maximálna 

redukcia vody v suchých salámach je zásadná 

kvôli ich trvanlivosti, ale predovšetkým pre ich 

výnimočné chuťové a vizuálne vlastnosti. Mäso si 

zachováva všetky cenné živiny a uvoľňuje typickú 

chuť, ktorú nie je možné dosiahnuť žiadnou inou 

technológiou. Málokto vie, že v 70. rokoch 

minulého storočia ich vytvorili naši majstri 

mäsiari, ktorí prišli vôbec s prvými suchými 

salámami na Slovensku. V Mojmírovciach pri Nitre 

ich dodnes vyrábajú podľa Československej štátnej 

normy z roku 1988, ktorá je chránená aj v takzvanej 

červenej knihe, záväznej pre každého poctivého 

výrobcu.

 

RECEPTÚRA, 
KTORÚ VYVÍJALI ROK

Slovenské salámy vyrábané sušením a pomalým 

zrením určite môžeme povýšiť na najvyššiu úroveň 

mäsiarskeho remesla. Čas je veľmi rozhodujúci pri 

kvalite a chuti mäsa. Práve čas bol už od začiatku 

najväčšia investícia. V prípade suchých salám 

hľadali ich majstri mäsiari ten najvhodnejší recept 

celý rok. „Začali sme testovať každý jeden výrobný 

postup, mäso ochutnávať, voňať. Všetko bolo 

zaznamenávané, no bolo to najmä o skúsenom 

oku mäsiarskeho majstra. Začali sme na skúšku 

v menších dávkach po 500 kg a už od začiatku sme 

veľký dôraz kládli na výber suroviny,“ spomína Jozef 

Ivanička z Taurisu, ktorý je jedným z priekopníkov 

výroby trvanlivých salám na Slovenku.

 ZÁKAZNÍK, NÁŠ PÁN

Kvalita je naozaj veľmi dôležitá. Veľká noc je pre 

naše jazýčky veľmi chutným sviatkom, napriek 

tomu netreba zabudnúť ani na kvalitu toho, čo 

si tento rok z veľkonočného stola zoberieme. 

Našťastie dnes už slovenské fi rmy, ktorou je aj 

Tauris, vyrábajú množstvo kvalitných výrobkov 

z ktorých si zákazník vyberie to čo mu vyhovuje. 

Či už dá prednosť tradičným výrobkom s retro 

receptúrou a typickou chuťou, ako je obľúbená 

Zipser šunka, Zipser párky, Spišské údeniny či už 

spomínané suché salámy, alebo si vyberie niektorý 

z výrobkov bez éčok, ktoré sa v súčasnosti stali 

obľúbenou spoločenskou témou.

Portfólio je neustále inovované v snahe vyhovieť 

preferenciám zákazníkov i zdravým trendom 

v oblasti vyváženej výživy. Výroba Tauris je bez 

alergénov a výrobky sú vyrábané z čerstvého mäsa 

z vlastnej rozrábky. V roku 2019 uviedla spoločnosť 

Tauris na trh výrobky bez pridaných konzervantov, 

ktoré si našli svojich zákazníkov. Sú to výrobky ako 

Hamko detská šunka, párky bez E, gril klobása 

a klobása na pečenie bez E. Na začiatku roku 

2020 sa rozhodli rozšíriť produktový rad bez E 

o ďalšie výrobky medzi ktoré patria Čingov saláma, 

Lovecká saláma, Prešporská saláma, Pečeňová 

nátierka s medvedím cesnakom. Počas tohtoročnej 

Veľkej noci si tak každý bude môcť vybrať so 

širokej ponuky tradičných, zdravých a kvalitných 

produktov.

Veľká noc je, už ako sa hovorí, za dverami a my sa opäť tešíme na sviatky, 

ktoré bude sprevádzať aj dobré jedlo. Po dlhom 40-dňovom pôste si 

doprajeme salámy, šunky, klobásku či slaninu. Vedeli ste však, že slovenské 

suché salámy sú pripravované špeciálnou technológiou fermentácie a ich 

pravá chuť a receptúra je vrcholom mäsiarskeho remesla? 

pt
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ZAUJÍMAVOSTI O SLOVENSKÝCH MÄSOVÝCH 
VÝROBKOCH. NITRAN VYVÍJALI CELÝ ROK.
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Tohtoročný pôst začal Popolcovou stredou, 

ktorá pripadla na 17. februára. Čas zabíjačiek 

a hojnosti sa skončil a váš jedálny lístok by sa 

mal prispôsobiť očiste, ktorá trvá až do Veľ-

konočnej nedele. Neodmysliteľnou súčasťou 

pôstneho obdobia kresťanov sú práve ryby, 

ktoré sú základom zdravého jedálnička. „Pra-

videlnou konzumáciou rýb podporujeme naše 

zdravie a posilňujeme imunitu, ktorá je najmä v 

čase pandémie veľmi dôležitá. Ryby ponúkajú 

široké zastúpenie dôležitých výživových látok 

pre naše zdravie ako vitamín D, omega-3 

mastné kyseliny a predovšetkým selén, ktorý je 

silný antioxidant,“ hovorí popredný slovenský 

infektológ, profesor Pavol Jarčuška. Ako do-

dáva, príjem dostatočného množstva potravín 

s prirodzeným obsahom vitamínov je spojený s 

mnohými zdravotnými výhodami, ktoré chránia 

náš organizmus a posilňujú imunitu. 

 

AKO SI RYBAMI SPESTRIŤ 
JEDÁLNIČEK?
Stereotypu z pôstu sa vôbec nemusíte sa obá-

vať. Slováci majú široký výber rýb a rybacích 

výrobkov od domácich producentov. Začať 

deň s rybou môžete už ráno. Kvalitným zdro-

jom zdraviu prospešných prvkov je napríklad aj 

Treskoslovenská Treska Originál z produkcie 

spoločnosti RYBA Košice, ktorá vyrába ryba-

cie pochúťky už od roku 1946. Ak denne zjete 

napríklad 30 dkg tejto košickej retro pochúťky, 

pokryjete ňou dennú dávku selénu. Zaradenie 

tejto delikatesy do vašich jedálničkov teda 

určite netreba podceňovať. Za zmienku stojí aj 

jej chilli verzia Treskoslovenská Treska pikant, 

ktorá poteší najmä milovníkov ostrejších jedál.

Spomedzi všetkých druhov rybích výrobkov 

sú najvýživnejšie marinované ryby. Vďaka 

spracovaniu bez tepelnej úpravy sú jedným z 

najväčších zdrojov rybích vitamínov a skvelým 

zdrojom omega-3 mastných kyselín a prírod-

ných enzýmov. Niektorí ich nazývajú aj „kyslé 

ryby“, kvôli tradičným lahôdkovým zavináčom.  

Paleta marinovaných rýb je ale široká a na 

trhu nájdete aj lahodné, menej kyslé varianty.  

V kombinácii so šalátom a trochou zeleniny, 

či len tak s pečivom, si môžete pochutnať 

napríklad na Sleďových peprenkách, Sleďo-

vých očkách s chilli, kápiou, cviklou či olivami, 

alebo marinovaných kúskoch pravého lososa. 

Potrebnú dennú dávku vitamínov si môžete do-

priať aj vďaka obľúbeným Pirátskym kúskom 

v pikantnom oleji, ktoré spolu s retro treskou 

nemôžu chýbať v žiadnom rožku Slovenska. 

PASTVA PRE ŽALÚDOK 
AJ PRE OČI
To, že ryby sú vďačnou témou kulinárskych 

relácií kvôli ich rôznorodosti, už dávno vieme. 

Ide najmä o ryby v teplej kuchyni, no ozajstný 

gastro zážitok dokážete prežiť práve s mari-

novanými rybami. Prinášame vám preto tipy 

na servírovanie rýb v studenej kuchyni, ktorým 

nikto neodolá. Foodstyling a kombinácie ryba-

cích výrobkov pripravil prestížny kuchár Juraj 

Hruška, ktorého Trend vyhodnotil zaradil medzi 

TOP kuchárov na Slovensku.

Vianočné prejedanie či fašiangy plné dobrôt sú už za nami. Ani sme sa nenazdali 

a vstúpili sme do 40-dňového pôstu. Je to ideálny čas, kedy svojmu telu dopriať 

zdravý detox a popracovať na podpore svojej imunity. Skvelým pomocníkom v čase 

postenia sú ryby, ktoré obsahujú dôležité vitamíny a minerály prospešné pre našu 

obranyschopnosť. Aby bol pre vás pôst čo najchutnejší, prinášame vám tipy, ako si 

ho spestriť a navyše si dopriať more zdravia. 
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AKO HRAVO PREPLÁVAŤ PÔSTOM? 
ZAČNITE RYBAMI, KTORÉ NIELEN SKVELO CHUTIA A VYZERAJÚ, ALE AJ POSILNIA IMUNITU

SVIEŽI ŠALÁT
S MARINOVANÝMI RYBAMI

Potrebujeme:

• Sleďové kúsky s citrónovým korením 

alebo Pirátske kúsky Ryba Košice

• Mix šalátov

• Rybací šalát Exklusiv

• Citrón

• Olivový olej

• Soľ

• Čierne mleté korenie

• Pečivo

Postup:

Lyžicu olivového oleja si zmiešame 

s citrónovou šťavou, dochutíme soľou 

a čiernym mletým korením. Šalát si 

nakrájame/natrháme na menšie, pridáme 

sleďové kúsky a prelejeme zálievkou. 

Servírovať môžeme aj v kombinácii s rybacím 

šalátom a opečenými hriankami.

TARTAR Z PEČENEJ CVIKLE 
S TRESKOSLOVENSKOU TRESKOU,  
KORIANDROM A KÔPROM 

Potrebujeme:

• Cvikla 

• Olivový olej 

• Soľ 

• Korenie čierne mleté

• Kôpor alebo koriander čerstvý 

• Biele aceto balsamico 

• Treskoslovenská Treska RYBA Košice

Postup:

Upečenú cviklu nakrájame na malé kocky, 

zmiešame s lyžicou bieleho balzamikového 

octu, lyžičkou olivového oleja a dochutíme 

soľou a čiernym mletým korením. Pomocou 

formičky vytvarujeme cviklu a navrch rovnako 

pomocou formičky pridáme Treskoslovenskú 

Tresku v majonéze. Ozdobíme čerstvým 

koriandrom a kôprom. Servírujeme s 

opečenou bagetkou alebo chrumkavými 

hriankami.
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Poznáte tajomstvo kvásku? Vzniká dokonalým 

rozkladom obilných štruktúr. Preto sú 

kváskový chlieb, pečivo či vianočka lepšie 

stráviteľné pre náš organizmus. Radi by ste si 

takýto chlebík upiekli aj vy? Pustiť sa do toho 

môžete s  múkami Penam KVÁSKOVANIE, 

ktoré vyladili do dokonalosti skúsení mlynári 

a pekári, aby išlo kváskovanie od ruky aj úplným 

začiatočníkom. A okrem chlebíkov môžete pre 

rodinu alebo priateľov pripraviť aj sladké pečivo, 

bagety alebo dokonca pizzu.

„Kvalita múky je pre kváskovanie prvoradá. Tá 

od Penamu je zomletá v  slovenských mlynoch 

a používame iba prvotriedne zrno E kvality, vďaka 

ktorému sú zabezpečené parametre potrebné 

na správne kváskovanie,“ hovorí mlynár Peter 

Gažo, ktorý sa podieľal na vývoji nového 

radu múk. „Spoločne s  domácimi pekárkami 

sme kvalitu múk testovali a  overovali, založili 

nespočetné množstvo kváskov, zapisovali ich 

výsledky, aby sme si boli istí, že fi nálny produkt 

bude mať špičkovú kvalitu.“

ZÁKLADOM JE SPRÁVNA MÚKA
Skôr, ako sa pustíte do kváskovania, mali by ste 

poznať štyri základné tipy múk, ktoré nájdete aj 

v našej ponuke:

• Ražná múka celozrnná – 

jedna z  najdôležitejších múk na 

kváskovanie, slúži na založenie 

a udržiavanie kvásku.

• Ražná múka chlebová – slúži na 

založenie a  udržiavanie kvásku 

a pečenie ražného alebo ražno-pšeničného 

chleba.

• Pšeničná múka hladká T 650 – ideálna na 

pečenie kváskového chleba, croissantov 

alebo focaccie.

• Pšeničná múka hladká 00 Extra – vhodná na 

pečenie rožkov, bagiet, pizze a krehkých ciest.

PREČO KVÁSKOVAŤ 
S NAŠIMI MÚKAMI
PRVOTRIEDNA KVALITA 
ZO SLOVENSKA.
Pšenica a  raž v  našich múkach sú prvotriednej 

kvality a melieme ich v našich slovenských mlynoch. 

Na prípravu používame zrno najvyššej E kvality 

(elitnej), vďaka ktorému je zabezpečená vyššia sila 

múky, a tým je vhodnejšia na dlhé zrenie cesta.

ČISTÉ MÚKY, BEZ 
PRÍDAVNÝCH LÁTOK.
Základom úspešného kváskovania je kvalitná 

múka. Mlynári melú zrná čo najšetrnejšie 

a nepridávajú do nich žiadne iné prídavné látky.

VYVINUTÉ S DOMÁCIMI 
PEKÁRKAMI.
Penam múky Kváskovanie sú výsledkom 

spolupráce s domácimi pekárkami, fanúšičkami 

kváskovania, s ktorými sme vytvorili a vyskúšali 

množstvo kváskov.

NA ČO SI TREBA DAŤ POZOR
Aj keď vaša stará mama piekla domáci kváskový 

chlieb ako na bežiacom páse, neznamená to, 

že to zvládnete hneď bez problémov. Ako sme 

spomínali, je v  tom kus umenia a  pekárskeho 

majstrovstva. Určite sa ho naučíte, len si to 

vyžaduje trpezlivosť a  tréning. Začiatočníci by 

sa mali vyhnúť týmto chybám:

1. Nesprávna múka – jej výber je alfou a omegou 

kváskovania. Áno, existujú aj jedlá, pri ktorých, ak 

v recepte urobíte drobné zmeny, nič sa nestane. 

V  niektorých prípadoch je výsledok dokonca 

lepší. Pri kváskovaní to však neplatí! V žiadnom 

prípade teda NEPOUŽÍVAJTE inú múku ako 

tú, ktorá je odporúčaná v  recepte. Je to veľká 

chyba, pretože rôzne druhy múk majú rôzne 

vlastnosti. Napríklad na dokonale nadýchaný 

chlebík potrebujete iný typ ako na prípravu 

chutnej pizze alebo croissantov.

2. Nekvalitný kvások – nemenej dôležitý je 

zdravý kvások. Ten si vyžaduje vašu neustálu 

starostlivosť a pozornosť. Ako začiatočníci si to 

možno neuvedomujete, ale aj kvások je istým 

spôsobom „živý“. Na to, aby bol dostatočne 

silný, je potrebné ho kŕmiť. Ako spoznáte, že 

kvások sa vám podaril? Má mierne kyslastú 

vôňu a veľa bubliniek.

3. Rozkvas (štartér) veľa napovie – ide o  prvý 

krok v príprave cesta. Príliš krátko kvasený štartér 

spôsobí, že cesto je husté a ťažko sa s ním bude 

pracovať. Ak ho necháte kvasiť pridlho, bude 

veľmi silný a jeho výsledkom bude kyslý chlieb.

4. Miesenie cesta má svoje pravidlá – je 

nevyhnutné, aby sa jednotlivé ingrediencie 

navzájom pekne prepojili. Správne vymiesenie 

zabezpečí, že lepok v ceste je dostatočne pevný. 

Je to fyzicky dosť náročné a menej zdatní pekári 

si môžu pomôcť kuchynským robotom. Dávajte 

si však pozor na intenzitu a rýchlosť otáčok, ak 

to preženiete, lepková sieť sa môže pretrhnúť. 

V poslednej fáze by ste preto mali mixér vymeniť 

za svoje ruky. Pri ražných chleboch si dávajte 

obzvlášť pozor, pretože cesto sa nemiesi, ale 

mieša.

5. Nesprávna veľkosť ošatky – vhodnú veľkosť 

si viete jednoducho určiť spočítaním všetkých 

ingrediencií receptu. Vyhnete sa tak napríklad 

začiatočníckej chybe, že váš chlebík bude príliš 

nízky. Je to spôsobené veľkou ošatkou, v ktorej 

sa cesto jednoducho roztečie.

6. Dĺžka konečného kvasenia – závisí hneď 

od niekoľkých vecí, ako je kvalita kvásku, sila 

štartéra, dĺžka kvasenia, teplota v miestnosti, či 

kvalita použitých múk. Lukáš Najmajer odporúča 

začiatočníkom nechať cesto kvasiť 5 – 6 hodín pri 

izbovej teplote alebo 13 – 16 hodín v chladničke. 

Vtedy ide o tzv. „studené zrenie cesta“.

Kto sa raz do toho pustí, je to kváskoláska 

na celý život. Veď čo chutí lepšie ako voňavý 

domáci chlebík s chrumkavou kôrkou a vláčnou 

striedkou s veľkými okami! Skúsenejšie pekárky 

pripravujú chlebíky rôznych tvarov, veľkostí, 

s  rôznymi príchuťami a  priam umeleckými 

obrazcami na kôrke. Alebo chutné vianočky… 

Inšpirovali sme vás? Tak neváhajte a vyskúšajte 

si umenie kváskovania s múkami Penam.

Viac informácií, tipov a trikov s múkami 

Penam Kváskovanie nájdete na 

www.mukykvaskovanie.sk alebo na 

Instagrame @mukykvaskovanie.

Kváskovanie sa stalo veľkým trendom minulého roka a trvá dodnes. Chceli by 

ste zvládnuť toto umenie, ale zatiaľ ste si netrúfl i? Skúste to so špeciálnymi 

múkami a vyhnite sa niektorým chybám – radí Lukáš Najmajer, majster pekár 

kváskových chlebov z lučeneckej pekárne spoločnosti Penam.

pt
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VIETE SPRÁVE KVÁSKOVAŤ? 
TÝMTO CHYBÁM SA VYHNITE! 
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DELIKATESY V NÁKUPOCH 
SLOVENSKÝCH DOMÁCNOSTÍ

„Niektoré z druhov lahôdkových výrobkov, či už 

zeleninových, rybích, z plodov mora a iných si 

aspoň raz zakúpilo v sledovanom roku 2020 pri-

bližne 8 z 10 slovenských domácností. Priemerná 

domácnosť na ne minula 20 EUR. Zvýhodnené 

nákupy v tejto kategórii reprezentujú približne 30% 

výdavkov. Z hľadiska nákupného miesta na ne 

najviac minuli v hypermarketoch, kde ich zároveň 

nakupovalo aj najviac domácností,“ uvádza Lucia 

Pientková, Consultant | Consumer Panels & Ser-

vices, ktorá vychádza z aktuálnych dát za obdobie 

január 2020 až december 2020.

Najviac domácností, až 62%, si aspoň raz v sle-

dovanom období zakúpilo niektorú z rybacích 

delikates. Kupujúca domácnosť na ne minula 

priemerne celkovo približne 13 EUR. Z hľadiska 

podielu na výdavkoch dominujú rybacie delikatesy 

bez nálevu na „prírodno“ (napríklad ide o údeného 

lososa, surimi tyčinky a pod.) a rybie delikatesy 

v marináde (napr. v octovej marináde či v slanom 

náleve).

„Iné delikatesy“, kam GfK zaraďuje produkty ako 

lahôdky v aspiku, utopence (špekačky s cibuľou 

v sladkokyslom náleve), ruské vajce a podobne, 

si aspoň raz zakúpila približne každá druhá slo-

venská domácnosť, pričom kupujúce domácnosti 

na tieto produkty v priemere minuli okolo 12 EUR. 

Z hľadiska výdavkov dominuje tejto kategórii 

lahôdka známa pod názvom „ruské vajce“, ktorú 

si aspoň raz zakúpilo 37 % domácností na Slo-

vensku. „Ruské vajce“ pozostáva zvyčajne z vajca 

uvareného natvrdo, kyslej uhorky, zemiakového 

šalátu, zeleného hrášku, červenej papriky a šunky, 

prípadne ešte z ďalších surovín. Do nákupného 

košíka si túto tradičnú lahôdku spotrebitelia zo 

Slovenska vložili v priemere 7-krát. Domácnosti 

najviac na produkty typu „ruské vajce“ minuli 

v supermarketoch.

Delikatesné šaláty (ako sú napríklad vlašský, 

zemiakový, hermelínový, parížsky a pod.) si aspoň 

raz v sledovanom období zakúpilo 7 z 10 sloven-

ských domácností. „Rybacie lahôdkové šaláty 

však s 87 % penetráciou dominujú nad delika-

tesnými šalátmi, a to nielen počtom kupujúcich, 

ale aj celkovým priemerným výdavkom, ktorý sa 

pohybuje na úrovni takmer 30 EUR v sledovanom 

roku (v prípade delikatesných šalátov je priemerný 

ročný výdavok na úrovni 18 EUR). Domácnosti si 

rybie lahôdkové šaláty v priemere zakúpili 16-krát, 

zatiaľ čo delikatesné šaláty skončili v nákupných 

košíkoch v rovnakom období v priemere 4-krát 

menej,“ konkretizuje L. Pientková. 

Spomedzi delikatesných a rybích šalátov tvorí 

balený segment približne 84 % výdavkov, nákupy 

z obslužného deli pultu pultu reprezentujú ostat-

ných 16 %, pričom aspoň raz si šalát z deli pultu 

z obchodu odnieslo 46 % kupujúcich, ktorí zvyknú 

nakupovať delikatesné alebo rybie šaláty.

NÁKUPY ČERSTVÉHO MÄSA 
A MÄSOVÝCH VÝROBKOV

Niektoré z typov čerstvého mäsa si aspoň 

raz v sledovanom období od januára 2020 do 

decembra 2020 zakúpili takmer všetky slovenské 

domácnosti. Z obchodov si ho v priemere odniesli 

42-krát a minuli naň celkovo viac ako 260 EUR. 

Z jedného nákupu mäsa si v priemere odniesli 

1,8 kg, v hodnote 6,3 EUR. Najviac domácností 

mäso nakupovalo v diskontných formátoch 

a hypermarketoch, najviac však minuli v hyper-

marketoch, ktoré tvoria takmer 30 % výdavkov na 

mäso. V mäsiarstvach si čerstvé mäso aspoň raz 

v sledovanom roku zakúpilo 4 z 10 slovenských 

domácností a v celkových výdavkoch reprezentu-

jú približne 16 %.

„Spomedzi druhov čerstvého mäsa v počte 

kupujúcich dominuje hydina, ktorú si aspoň raz 

zakúpilo 94 % domácností. Celkovo na ňu minuli 

kupujúce domácnosti v sledovanom období 

v priemere 110 EUR. V rámci hydiny dominuje vo 

výdavkoch aj v počte kupujúcich kuracie mäso. 

Nákupy hydiny v akciovej cene využilo 88% ku-

pujúcich hydinového mäsa pričom nákupy v akcii 

tvoria približne polovicu výdavkov na hydinu. 

Domácnosti najviac minuli v supermarketoch, no 

najviac domácnosti si hydinové mäso zakúpilo 

v diskontoch. V mäsiarstve si hydinové mäso as-

poň raz zakúpilo 28% kupujúcich,“ uvádza Lucia 

Pientková z GfK.

Bravčové mäso si aspoň raz zakúpilo 9 z 10 

slovenských domácností. Domácnosť kupujúca 

bravčové mäso naňho v priemere minula 130 

EUR. Vo výdavkoch na bravčové mäso dominujú 

hypermarkety, ktoré reprezentujú až jednu tretinu. 

V mäsiarstvach si aspoň raz bravčové mäso zakú-

pilo 38% kupujúcich bravčového mäsa.

Hovädzie mäso si aspoň raz v sledovanom 

období zakúpilo 58% slovenských domácnosti. 

Kupujúca domácnosť na neho minula necelých 

Na čerstvé mäso minú slovenské domácnosti ročne viac ako 260 EUR, pričom 

z pohľadu druhu dominuje hydina. Darí sa aj ďalším čerstvým výrobkom 

a tradičným lahôdkam, ako sú „ruské vajce“, „utopence“ či vlašský šalát.
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DELIKATESY, LAHÔDKY 
A MÄSOVÉ VÝROBKY

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2020 Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2020

Ako často kupujete 

„prémiový rad“ výrobkov?

Ako často kupujete výrobky označené 

„Z voľného chovu“?

pravidelne 6,0

príležitostne 33,6

nikdy 48,4

neuvedené 12,1

pravidelne 11,5

príležitostne 40,4

nikdy 38,8

neuvedené 9,4
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DELIKATESY A LAHÔDKY

Pre účely tohto článku do kategórie 

delikates zaradila agentúra GfK lahôdkové 

výrobky z rýb (zavináče, údené makrely 

a pod.), lahôdkové výrobky zo zeleniny 

(sušené paradajky, nakladané papriky 

a pod.), lahôdkové výrobky z plodov mora 

(kaviár, nakladané kalamáre a pod.), iné 

lahôdkové výrobky (napr. ruské vajce, 

utopence…) a lahôdkové šaláty (balené aj 

z deli pultu).

40 EUR a z obchodu si ho v priemere odniesla 6x. 

Vo výdavkoch majú najvyšší podiel hypermarkety, 

pričom hypermarkety v kategórii hovädzieho mäsa 

dominujú aj v počte kupujúcich.

Niektorý zo širokej ponuky mäsových výrobkov si 

zakúpili všetky slovenské domácnosti. V priemere 

na ne slovenská domácnosť minula takmer 350 

EUR, pričom z nákupov si ich domov priniesla 

95x. Najviac domácností si mäsové produkty 

zakúpilo v diskontoch a v supermarketoch, najviac 

na ne minuli práve v supermarketoch.

V podiele vo výdavkoch dominujú šunky, ktoré 

tvoria necelú štvrtinu výdavkov na mäsové pro-

dukty a aspoň raz si nejaký druh šunky zakúpili 

takmer všetky slovenské domácnosti. Na druhom 

mieste v podiele vo výdavkoch sú párky. Tie si 

aspoň raz zakúpilo 94% domácností a tvoria 

približne 14% výdavkov na mäsové produkty 

v sledovanom období.

CENY A DOSTUPNOSŤ MÄSA
OVPLYVNILI CHOROBY

Denník N nedávno uviedol, že slovenský biznis

s mäsom má veľmi nízke marže. V rokoch 2008

až 2019 bolo celé domáce mäsiarstvo v zisku iba 

päťkrát a jeho sumárny výsledok bol na mínuse 

113 miliónov eur. Aj podľa ďalších dostupných 

štatistík, ktoré má redakcia instore Slovakia k dis-

pozícii, sú domáci producenti pod tlakom dovozu. 

Všade sú hotely, reštaurácie aj školy zatvorené, 

administratívne budovy a ich kantíny tiež zívajú 

prázdnotou. Na trhu je tak prebytok mäsa. Re-

ťazce potom dokážu o zahraničných dodávateľov 

poľahky nakúpiť požadované objemy a lacnejšie 

(žiaľ často za dumpingové ceny). Svoj podiel na 

aktuálnych maloobchodných cenách mäsa u má 

nielen pandémia COVID-19 a lockdown, ale aj vtá-

čia chrípka, ktorá sa minulý rok dostala až do Ázie. 

Tá patrí medzi top producentov hydinového mäsa. 

S cenami bravčového mäsa zasa zahýbala africký 

mor ošípaných. Očakáva sa tiež, že masívny ex-

port bravčového mäsa do Ázie z EÚ bude klesať.

Dobrou správou je, že spotrebiteľské nákupné 

a najmä stravovacie návyky sa postupne menia, 

zákazníci kladú väčší dôraz na udržateľnosť 

produkcie mäsa a lokálny pôvod. Pokým spotreba 

hovädzieho a bravčového mäsa bude klesať, 

spotrebitelia považujúc hydinové mäso za lacné, 

zdravé a udržateľné, budú kupovať viac hydiny. 

Európska komisia predikuje, že spotreba mäsa 

v EÚ poklesne o 1,1 kg a do roku 2030 bude na 

úrovni 67,6 kg/ obyvateľa (z toho asi 24,6 kg bude 

hydinového mäsa).
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TOP SEZÓNAMI SÚ LETO 
A VIANOCE

Medzi holiace potreby zaraďuje GfK žiletky, 

manuálne holiace strojčeky, prípravky 

používané počas holenia (peny, gély, a pod.), 

prípravky na depiláciu alebo epiláciu a vody 

resp. balzamy po holení.

„Akýkoľvek z výrobkov určených na holenie 

si za posledných 12 mesiacov zakúpilo 6 z 10 

domácností. Typická domácnosť nakupuje 

holiace potreby raz za 3 mesiace a ročne na 

ich kúpu minie 18 eur. Najvyššie výdavky na 

kúpu holiacich potrieb majú mladšie menšie 

domácnosti bez detí – sú na úrovni 22 eur 

ročne*,“ uvádza Nina Páleníková, konzultant, 

Consumer Panels & Services.

Nákupy holiacich potrieb patria k sezónnym 

nákupom. Počas roka majú domácnosti 

najvyššie výdavky na nákup tohto 

sortimentu v letných mesiacoch (júl-august) 

a v predvianočnom období, t.j. v decembri.

Z dôvodu nákupu potrieb na holenie navštevuje 

najviac domácností drogérie. Holiace potreby 

nakupuje v drogériách polovica kupujúcich 

týchto produktov. Ďalším preferovaným 

miestom kúpy sú, podľa počtu kupujúcich, 

hypermarkety.

Pri nákupe holiacich potrieb využívajú 

domácnosti aj zvýhodnené cenové podmienky. 

Takmer každé štvrté euro smeruje na nákupy 

tohto sortimentu v akcii. Najvyšší podiel 

akciových nákupov majú prípravky používané 

počas holenia.

PRÍPRAVKOM PO HOLENÍ 
DOMINUJÚ „VODY PO HOLENÍ“

V rámci sortimentu holiacich potrieb majú 

najviac kupujúcich žiletky a manuálne holiace 

strojčeky. Nakupuje ich každá druhá slovenská 

domácnosť. Najviac, až tretina domácností, 

nakupuje jednorazové žiletky. Z pohľadu 

počtu kupujúcich ako aj výdavkov majú väčšie 

zastúpenie v nákupných košíkoch žiletky určené 

pre pánov – smeruje na nich 68% výdavkov na 

tieto produkty.

Tri z desiatich domácností si do svojho 

nákupného košíka vkladajú aj prípravky 

používané počas holenia. Jedna domácnosť 

minie za rok na prípravky na holenie určené 

pre mužov v priemere 5 eur, zatiaľ čo na 

produkty určené primárne pre ženy o 1,2 eura 

menej. Najviac, až takmer dve tretiny výdavkov 

určených na prípravky používané počas holenia, 

míňajú domácnosti na gély na holenie.

Prípravky používané na ošetrenie pokožky 

po holení, ktoré sú určené predovšetkým 

pre mužov, nakupuje štvrtina slovenských 

domácností. Typická domácnosť ich nakupuje 

približne raz za pol roka a ročne na nich minie 

9,4 eur. Až 80 % výdavkov na tento sortiment 

tvoria nákupy vôd po holení. Za zvyšok 

výdavkov zodpovedajú najmä balzamy po 

holení.

Produkty na depiláciu resp. epiláciu nakupuje 

1 z 10 domácností. Priemerné ročné 

výdavky na depilačné krémy či voskové 

pásiky predstavujú necelých 10 eur na jednu 

domácnosť.

HOLENIE AKO ZVYK

Z dát spoločnosti MEDIAN SK vyplýva, že 

za posledných 12 mesiacov použilo žiletky, 

čepieľky a holiace strojčeky pre ženy 30,6 

oslovených žien. Ženy najčastejšie používajú 

holiace strojčeky s výmennou hlavicou 

(8,7 % opýtaných) a holia sa najčastejšie 2-3-

krát týždenne (9,9 %). Za posledných 

12 mesiacov použilo depilačné krémy, vosky, 

pásiky 6,5 % opýtaných žien. Prípravky na 

holenie použilo za posledných 12 mesiacov 

16,9 respondentiek.

Použili ste žiletky, čepieľky, holiace strojčeky 

pre mužov za posledných 12 mesiacov? 

Na túto otázku kladne odpovedalo 45,2 % 

mužov - respondentov. Pánske prípravky 

na holenie použilo za uvedené obdobie 

37,9 % opýtaných mužov. Najčastejšie 

ich používajú 2-3-krát týždenne (15,6 %) 

a 1-krát týždenne (10 %). Pánske prípravky 

po holení počas daného obdobia použilo 

38,1 %. Častosť použitia logicky koreluje 

s častosťou používania prípravkov na holenie, 

teda najčastejšie ich páni používajú 2-3-krát 

týždenne (15,0 %) a 1-krát týždenne (10,8 %). 

Úsmevným faktom je, že striktné delenie na 

pánske a dámske prípravky spotrebitelia akosi 

„nerešpektujú“ a bežne v domácnosti používa 

žena mužovu penu alebo gél na holenie.

* Dáta za Január 2020 – December 2020

Nákupy holiacich potrieb patria k sezónnym nákupom. Najvyššie výdavky 

agentúry zaznamenávajú v lete, čo je pochopiteľná reakcia na „plavkovú 

sezónu“ a predvianočnom období, keď sú holiace sety vhodným darčekom. 

Skutočnosť, že sú kaderníctva, holičstvá a barber shopy zatvorené, sa tiež 

zrejme sa pretaví do zvýšenia nákupov holiacich potrieb domácnosťami.
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NÁKUPY A POUŽÍVANIE 
HOLIACICH POTRIEB

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2020

Aký druh žiletiek, čepieľok, 

holiacich strojčekov pre ženy 

používate najčastejšie? (%) 

elektrické holiace strojčeky 3,0

holiace strojčeky s výmennou hlavicou 8,7

jednorazové žiletky 20,0

iné 0,3

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2020

Aké druhy žiletiek, čepieľok, 

holiacich strojčekov pre mužov 

používate najčastejšie? (%)

elektrické strojčeky 8,7

holiace strojčeky s výmennou hlavicou 13,4

jednorazové žiletky 12,4

obojstranné klasické žiletky 11,5

iné 0,1
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Mas Victoria

BÁL ŠIALENÝCH ŽIEN
Každý rok sa v polovici pôstneho obdobia 

koná v ústave pre choromyseľné ženy 

netradičný bál. Celý Paríž sa v tento večer 

oddáva tónom valčíka a polky v spoločnosti 

žien v maskách kolombín, cigánok, vojakov či 

mušketierov. Tento bál nie je nič iné ako jeden 

z najnovších experimentov doktora Charcota, 

ktorý sa snaží urobiť z chovankýň v Salpetriere 

normálne ženy. Eugénie, Louise a Genevieve sa ocitli medzi nimi 

a Victoria Masová vo svojej prvotine vyrozprávala ich pohnuté osudy, 

ktorými poukazuje na postavenie žien v 19. storočí.

Cena: 11,95 eur

Sergio Pistoi

DNA: CESTA DO VAŠEJ 
GENETICKEJ IDENTITY
Urobili to už milióny ľudí: stačí niekoľko kliknutí, 

trochu slín a za menej peňazí, než koľko by vás 

stála skvelá večera, si môžete kúpiť vzrušujúce 

online čítanie o svojej DNA. Vďaka tejto 

vymoženosti môžete zistiť, odkiaľ pochádzate, 

vystopujete svojich príbuzných po celom 

svete a na genetických sociálnych sieťach 

nájdete nových priateľov. Kniha vás prevedie všetkým potrebným 

od medicíny po stravovanie, od sociálneho internetu po genealógiu 

a ukáže vám, ako tento nový pohľad na DNA začína zásadne meniť 

každodenný život.

Cena: 11,10 eur

Jaroslav Petr

DESATERO SMYSLŮ - JAK 
LIDÉ A ZVÍŘATA VNÍMAJÍ 
OKOLNÍ SVĚT
Všetko o svete okolo nás sa dozvedáme 

prostredníctvom zmyslov. A zďaleka k tomu 

nevyužívame len známu päticu. Niektorí 

nevidiaci ľudia sa orientujú podľa odrazených 

zvukov podobne ako netopiere a je možné, 

že máme aj vnútorný kompas. Zvieratám 

však ponúkajú ich zmysly také vnímanie sveta, aké si len ťažko 

dokážeme predstaviť. Pri detailnejšom pohľade je svet ľudských 

a zvieracích zmyslov plný prekvapení. Autor zhromaždil neuveriteľné 

množstvo rôznych anomálií, kuriozít a zvieracích šampiónov 

a ich prostredníctvom nás uvádza do ríše zvieracích zmyslových 

vymožeností, nad ktorými často zostáva rozum stáť.

Cena: 21,06 eur

Soo Kim

TOTO JE KÓREA
Kórea je práve v kurze – či už ide o Oscarmi 

ocenený kórejský fi lm Parazit, explóziu 

záujmu o K-pop, gurmánov, ktorí milujú 

pibimbap a kimčchi, alebo o nevídaný dopyt 

po K-kozmetike. Knižný sprievodca vás 

zoznámi s pôsobivými dejinami a úžasnou 

geografi ou Kórey, jej jedinečnými zvykmi aj 

osobitosťami každodenného života. Prináša 

vyčerpávajúci prehľad všetkého, čo je kórejské – spoznáte kuchyňu, 

dejiny, architektúru, umenie, svojráznu módnu scénu, inovatívny dizajn, 

rodinný život, tradície, fi lozofi u, hudbu, zemepis a najnovšie technológie.

Cena: 19,90 eur

Robin Cohen

SŤAHOVANIE ĽUDSTVA 
OD PRAVEKU AŽ PO 
SÚČASNOSŤ
Migrácia existuje už od počiatku ľudstva, 

ale až v posledných rokoch sa v novinových 

titulkoch objavuje častejšie. Kniha odpovedá 

na otázky: Predstavujú migranti hrozbu 

pre spoločenský a politický poriadok? Je 

skutočne potrebné poskytnúť im prácu, 

pomáhať v rozvoji ich domovských krajín a zvyšovať spotrebiteľský 

dopyt? Dá sa migrácia zastaviť? Všetky tieto otázky skúma jeden 

z najuznávanejších britských vedcov, ktorý sa venuje migrácii. Text dopĺňa 

veľké množstvo názorných máp, sugestívne fotografi e a presvedčivé grafy.

Cena: 16,69 eur

Nick Lane

KYSLÍK - MOLEKULA, KTERÁ 
STVOŘILA SVĚT
Kyslík je symbolom života. Má však aj druhú, 

oveľa temnejší tvár. Popri oživujúcom elixíre 

sa totiž stáva aj jedom, s ktorým musí každý 

živý organizmus bojovať najrôznejšími 

prostriedkami, od antioxidantov až po 

dômyselné fyziologické adaptácie. Kyslík je 

podľa všetkého zapletený do starnutia našich 

tiel, chorôb spätých s vysokým vekom aj so smrťou, ktorá je, zdá sa, 

nevyhnutným dôsledkom jeho celoživotnej konzumácie. Aspoň to vo 

svojej fascinujúcej, prelomovej a množstvom faktov nabitej knihe tvrdí 

britský biochemik, ktorý v 15 kapitolách odkrýva nezastupiteľnú úlohu 

kyslíka v pozemskej evolúciu a v živote každého z nás.

Cena: 23,45 eur
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IKAR, A.S., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, Tel. +421 2 49 104 333, www.ikar.sk
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GRADA Slovakia s.r.o., Moskovská 29, 811 08 Bratislava, Tel. +421 02 556 451 59, www.grada.sk

Dombrovská Michaela, Šidlichovská Zuzana

INFORMAČNÍ DETOX - JAK 
SI ZJEDNODUŠIT ŽIVOT 
V DIGITÁLNÍ DOBĚ
S pomocou knihy si dokážete poradiť so 

záplavou informácií, ktoré sa na nás bez 

prestávky valia. Užitočné odporúčania, 

zaujímavé tipy a zdieľané skúsenosti vás 

prevedú nielen oblasťou informačného detoxu, 

ale tiež informačným minimalizmom, teda udržateľnejším systémom 

práce s informáciami, a informačným wellness, ktorý prináša 

inšpiráciu pre relaxáciu a reštart. Tieto tri oblasti spoločne tvoria 

informačnú pohodu, v ktorej sa budete cítiť dobre bez zbytočného 

úsilia. Získate dostatok priestoru na prácu, tvorenie i radosti.

Cena: 11,21 eur

Bejkovský Jan

ČÍNSKÝ EKONOMICKÝ SYSTÉM 
- TRŽNÍ EKONOMIKA, ČI STÁTNÍ 
KAPITALISMUS?
Akou ekonomikou je Čína? Je trhová, plánovaná, 

kapitalistická, socialistická, rozvojová, rozvinutá, 

vyspelá, zaostalá, moderná, či tradičná? Ak sa 

dnes náhodný pozorovateľ prejde po hlavných 

bulvároch Šanghaja, Kantonu či Pekingu, uvidí 

nablýskané značkové obchody, drahé zahraničné autá a obyvateľov 

s najnovším modelom inteligentného telefónu či tabletu v ruke. 

Návšteva týchto metropol tak môže ľahko viesť k myšlienke, že Čína je 

štandardná moderná trhová ekonomika dnešnej doby. Je to skutočne 

tak? Autor hľadá a ponúka odpovede.

Cena: 13,71 eur

VYDAVATEĽSTVO TATRAN, 
Klariská 329/16, 811 03 Bratislava, Tel. 00421 2 5443 5849, www.slovtatran.sk

Nestor James 

DYCH
Za jediný deň sa dvadsaťpäťtisíckrát 

nadýchneme a vydýchneme. No dýchame 

správne? Najnovšie štúdie ukazujú, že nie. Za 

tisíce rokov existencie ľudstvo prestalo správne 

dýchať, a to viedlo k vážnym následkom. 

Autor vyhľadal ľudí, ktorí objavili skryté umenie 

dýchacích praktík ako pránájáma, sudaršan, 

krijá a tumo a spojil poznatky starých majstrov 

s najnovšími vedeckými výskumami. Táto kniha približuje stratené 

umenie správneho dýchania. Sprostredkúva nám znalosti plaveckých 

trénerov aj indických mystikov a uznávaných ruských kardiológov, aby 

nám ukázal, akú dôležitú úlohu hrá dych v našom tele.

Cena: 16,90 eur

Dana Thomasová

VLÁDA MÓDY - CENA 
ZA RYCHLOU MÓDU 
A BUDOUCNOST OBLEČENÍ
V našich šatníkoch sa vedľa kabátov a džínsov 

skrýva aj environmentálna katastrofa, 

vykorisťovanie aj nádej na zmenu. Pokým 

pri jedle už je bežné skúmať jeho pôvod 

aj spôsob produkcie, módny priemysel 

na taký prielom spotrebiteľských návykov 

ešte čakajú. A že je to veľmi špinavý biznis. V knihe Vláda módy 

sa aktuálny stav snaží napraviť novinárka Dana Thomasová. 

Vydáva sa do bangladéšskych tovární, na bavlníkové plantáže aj 

do supermoderných laboratórií, kde vznikajú látky budúcnosti, 

a hľadá spôsoby, ako pri obliekaní nezneužívať ľudí a neničiť životné 

prostredie.

Cena: 18,75 eur

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

Daniel Prokop

SLEPÉ SKVRNY - O CHUDOBĚ, 
VZDĚLÁVÁNÍ, POPULISMU 
A DALŠÍCH VÝZVÁCH ČESKÉ 
SPOLEČNOSTI
Debaty o politike sa v ČR často redukujú na 

riešenie niekoľkých politikov a ich výrokov, 

hodnotovú introspekciu a kultúrne vojny liberálov 

a konzervatívcov. Témy, ktoré ovplyvňujú kvalitu 

života v Česku, a tým aj dôveru v demokraciu, však ako by zostávali 

v našich slepých škvrnách. Zvlášť v čase, keď spoločnosť namiesto 

problémov, ako je budúcnosť práce či podoba vzdelávania, rieši bulvárne 

kauzy svojich predstaviteľov. Sociológ Daniel Prokop v knihe Slepé 

škvrny pozerá na problémy a výzvy súčasného Česka i sveta.

Cena: 16,40 eur

Pao-Šu

NESMRTELNOST (PŘÍBĚH 
ZE SVĚTA BESTSELLEROVÉ 
TRILOGIE VZPOMÍNKA NA ZEMI)
Pao-šu s požehnaním autora oceňovanej sci-fi  

ságy Liou Cch‘-sina rozvíja zápletku konfl iktu medzi 

ľudstvom a Trisolaranmi, ako aj pôvod a dôsledky 

princípu temného lesa. Jün Tchien-ming, muž, ktorý 

bol v podobe holého mozgu vyslaný do vesmíru 

s úlohou infi ltrovať trisolaranskú Prvú fl otilu a vráti na Zem. Trisolarania mu 

vyrobili nové naklonované telo a Tchien-ming žil dlho v exile. Bytosť, ktorá 

si hovorí Duch, ho naverbuje do bitky proti nepriateľovi, ktorý sa usiluje 

o skazu celého vesmíru. Tchien-ming však nechce byť znovu bábkou.

Cena: 14,00 eur



KUPÓNY
Aktivujte si kupóny
Využite skvelé zľavy

KLIKNITE 
na Moje výhody.2.2.

1. OTVORTE 
si Kaufl and Card v mobile.
Alebo využite tablet 
na informáciách.

AKTIVUJTE 
si kupóny.3.3.
NASKENUJTE 
QR kód pri pokladni.4.4.
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Na Slovensku distribuuje Svet nápojov s.r.o. / info@svetnapojov.sk / www.svetnapojov.sk


