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Ako pandémia zmení retail? Čo-to napovie minulosť, 

i keď táto situácia je za éru samostatného Slovenska, 

a teda aj éru moderného retailu u nás, úplne 

bezprecedentná. Pozrime sa napríklad na Obchodnú 

ulicu v Bratislave, ako sa menila v čase a najmä ako ju 

zmenila iná zlomová udalosť: Nežná revolúcia. Retail 

potvrdil, že je mimoriadne fl exibilné, adaptabilné 

a životaschopné odvetvie. Mení sa, ale princíp - predaj 

konečnému spotrebiteľovi – pretrváva. Raz láka 

výkladom zlatníctvo, o pár rokov neskôr už pobočka 

banky a ešte neskôr zasa predajňa bagiet. Retail sa 

prispôsobí. V čase písania editoriálu by pán Stacho 

vyfotil na Obchodnej ulici množstvo pustých priestorov 

s výzvou „Na prenájom“. Onedlho bude situácia iná. 

Želám si, aby bol sektor retailu vnímaný ako rovnocenný 

s inými sektormi, ktoré sa významne podieľajú na 

zamestnanosti a tvorbe HDP. Doterajšie nariadenia 

totiž prevažne deformujú trh. Očakávam, že tí, ktorým 

pandémia a opatrenia nahrali do karát v e-commerce, 

sa chopia príležitostí aj v kamennom retaile. Verím, že 

zmeny v retaile, nech budú akékoľvek, budú prioritne 

v prospech zákazníkov.

Ing. Juraj Púchlo
šéfredaktor IN STORE Slovakia

Tip šéfredaktora
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PRESENT

Skupina EP Corporate Group Daniela 

Křetínského vstupuje na Baleárskych 

ostrovoch a v Katalánsku do 

maloobchodného reťazca Eroski, kde 

bude držať 50% podiel. Podľa českého 

Forbes dohoda potvrdzuje Křetínského 

dlhodobý zámer investovať do segmentu 

maloobchodu s potravinami.

Malo ísť o najväčšiu IPO dekády na londýnskej 

burze. Donášková služba Deliveroo, za ktorou 

stojí aj Amazon, však sklamala. Hodnota 

akcií, ktoré vďaka IPO mali vystreliť hodnotu 

spoločnosti na 7,6 miliardy libier, krátko po 

začatí klesla o 30 %. Český Forbes za tým 

vidí obavy z biznisového modelu fi rmy aj 

z konkurencia na trhu.

Denník N informuje, že koncernu LG sa 

nepodarilo predať jeho stratovú divíziu 

výroby smartfónov, a preto ju juhokórejská 

fi rma zruší. Juhokórejský koncern bude bez 

svojich mobilov zdravší, pretože sa zbaví 

povinnosti kryť straty z výroby mobilov, 

ktoré dosiahli za posledných šesť rokov 

zhruba 4,5 miliardy dolárov. LG z kľúčových 

trhov vytlačili agresívnejší čínski hráči.

Čínski regulátori vymerali skupine 

Alibaba pokutu za dlhodobé zneužívanie 

dominantného postavenia na trhu. 

Technologický gigant má štátu zaplatiť 18,2 

miliardy jüanov, teda približne 2,33 miliardy 

eur, čo v dejinách krajiny nemá obdobu.

Heureka Group pár mesiacov po 

akvizícii Startup Testuj.to oznámila 

vstup do spoločnosti Dataweps, ktorá 

sa špecializuje na tvorbu nástrojov pre 

produktovú analytiku, automatizáciu 

procesov v e-shopoch a rozvoj dátových 

technológií.

Reuters informuje, že loď Ever Given, ktorá 

v marci takmer týždeň blokovala Suezský 

prieplav, bola zadržaná, pretože správca 

prieplavu (Suez Canal Authority) požaduje 

od japonského majiteľa lode Shoei Kisen 

odškodnenie vo výške 916 miliónov dolárov.

Podľa agentúry Reuters zamestnanci 

fulfi lment centra Amazonu v Alabame 

v USA odmietli vytvorenie odborov 

v pomere 2:1. V 26 ročnej histórii fi rmy 

to bolo druhé zamietnutie návrhu založiť 

odbory. Zamestnanecké odbory fungujú len 

v Amazone v Čechách.

FLASH NEWS
LIDL MÁ DVE NOVÉ PREDAJNE –
V BARDEJOVE A POPRADE

V nových predajniach diskontného reťazca 

nájde zamestnanie dokopy 46 ľudí. V predošlom 

kalendárnom roku otvoril Lidl osem predajní 

a v expanzii bude pokračovať aj naďalej. Jubilejnú 

150. predajňu otvorí Lidl v priebehu najbližších 

týždňov v Košiciach. Obchodný reťazec zároveň 

pokračuje aj v modernizácií už existujúcich 

prevádzok. V Poprade sa predajňa nachádza na 

Svitskej ulici a v Bardejove na Mlynskej ulici. Obe 

predajne sú vybavené energeticky úspornými 

LED technológiami pri osvetlení a súčasťou 

vzduchotechniky sú výkonné fi ltre, ktorých účelom 

je lepšie zachytávanie nového koronavírusu tak, 

aby sa vo vyčistenom vzduchu nedostával späť do 

predajne. Ďalšou novinkou sú elektronické cenovky 

pre sortiment ovocia a zeleniny.

Zdroj: Lidl.sk

ŽABKA OTVÁRA UŽ AJ V
DOPRAVNÝCH TERMINÁLOCH

Sieť potravín Žabka pokračuje v rýchlej 

expanzii. Otvorila už 4. prevádzku za tento rok 

a celkovo v SR prevádzkuje 6 obchodov. Nová 

predajňa v Malackách v lokalite vlakového 

a autobusového terminálu na Nádražnej ulici 

ponúka nakupujúcim vyše 1 500 položiek na 

rýchly nákup na predajnej ploche 47 m². Chýbať 

nebude ponuka rýchleho občerstvenia so sebou 

– müsli, sendviče, nápoje, ovocie či ďalšie 

produkty napríklad na rýchle raňajky či olovrant. 

Žabka býva otvorená denne od 6.00 do 23.00. 

Počas platnosti zákazu večerného vychádzania 

pre pandemickú situáciu bude otvorená, 

rovnako ako iné prevádzky, dočasne do 20.00.

Zdroj: Izabka.sk

MOUNTFIELD OTVÁRA
PREVÁDZKU V NÁKUPNOM
CENTRE SHOPPING PALACE

Mountfi eld, najväčší špecializovaný predajca 

záhradnej techniky, bazénov a vybavenia pre dom 

a záhradu v Európe, si pre svoju novú slovenskú 

predajňu zvolil nákupné centrum Shopping Palace. 

MVGM tím, ktorý centrum spravuje od roku 

2013, dokázal pre Mountfi eld vytvoriť kompaktný 

predajný priestor, ktorý sa spoločne so skladom 

a kancelárskym zázemím zaberá plochu 1500 m². 

Na Slovensku má Mountfi eld 19 predajní. Získanie 

silnej retailovej značky je pre MVGM a Shopping 

Palace potvrdením, že nastúpená cesta zmeny 

stratégie prináša ovocie.

Zdroj: JLL.sk, MVGM.sk

PREDAJNE TAURIS CASSOVIA SÚ
SO SLOVÁKMI PRESNE 30 ROKOV

Prvá predajňa, ktorá potešila zákazníkov svojim 

chutným sortimentom, bola zriadená v OD 

Merkur v Košiciach. Dnes je predajní 75 a za 

30 rokov sa veľa zmenilo – prevádzky dostali 

moderný šat, používajú tie najnovšie technológie 

a postupne rozširujú sortiment Od roku 2016, kedy 

potravinársku skupinu TAURIS Group posilnil vstup 

spoločnosti RYBA Košice, maloobchodná sieť 

Tauris Cassovia rozšírila svoj sortiment ponúkaných 

výrobkov aj o rybacie špeciality, majonézové 

pochúťky a mrazené výrobky. Sieť Tauris Cassovia 

sa postupom času premenovala na Mäsiarstvo 

u Býka a v roku 2019 sa jeho súčasťou stala 

aj sieť RYBA BISTRO. V predajniach je vysoko 

profesionálny tím mäsiarov.

Zdroj: Masiarstvoubyka.sk
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BILLA má od 1. apríla 2021 nového 

generálneho riaditeľa. Stal sa ním Arnd 

Riehl, ktorý mal doteraz z pozície Chief 

Operating Offi cer (COO) zodpovednosť 

za logistiku a technické oddelenie 

spoločnosti. Nahradil Dariusza Batora, 

ktorý tento post zastával od roku 

2014. Bator sa onedlho ujme vedenia 

spoločnosti BILLA v ČR.

Portál Mediaguru.cz informuje, že Zuzana 

a Jannis Samarasovi získali tretinový podiel 

v spoločnosti Tierra Verde, která vyrába 

ekologickou drogériu a kozmetiku.

Podľa týždenníka Trend popradská 

Tatravagónska predáva podnik 

Dako-CZ, ktorý vyrába brzdné 

systémy a komponenty pre koľajové 

vozidlá. Novým majiteľom je skupina 

Czechoslovak Group (CSG) podnikateľa 

Michala Strnada.

Delia má nové predajne na Vajnorskej ulici 

21 a v projekte TOWER 115 na Pribinovej 

ulici 25 v Bratislave.

Esmmagazine.com píše, že Pepsi MAX 

uviedla na trh produkt Pepsi MAX No 

Caffeine, kolový nápoj bez kofeínu, 

ktorý je prvým v rade výrobkov tohto 

typu okrem radu produktov bez obsahu 

cukru. Podľa NielsenIQ je segment 

bezkofeínových kolových nápojov rastúci. 

Podľa Kantar report spotrebitelia, ktorí 

pravidelne nakupujú bezkofeínové 

nápoje, kupujú o 84 % viac nápojov 

(v objeme) ako tí, ktorí kupujú klasické 

koly.

Podľa magazínu Bloomberg má Microsoft 

kúpiť komunikačnú platformu Discord za 

viac než 10 miliárd dolárov. Fontech uvádza, 

že Microsoft za približne 16 miliárd USD 

kupuje fi rmu Nuance produkujúcu softvér 

na rozpoznávanie hlasu.

Do ČR vstupuje taliansky startup 

Everli – nákupná online platforma, do 

ktorej sa môžu zapojiť maloobchodníci 

s potravinami a v ktorej si zákazník môže 

nakúpiť jedlo podobne, ako to funguje 

napríklad na portáloch Rohlik.cz a Kosik.

cz. Ako píše Forbes, je tu zásadný rozdiel: 

Everly nemá žiadny svoj tovar, sklady ani 

zložitú logistiku, spája sa partnermi. V ČR 

to budú Billa, Albert, Kaufl and a Tesco.

FLASH NEWS
APRÍLOVÉ NOVINKY
V DM DROGERIE MARKT

V apríli do sortimentu kozmetiky pribudli: 

alverde Nutri-Care 5v1 maska na suché vlasy 

(20 ml, 1,25 EUR), alverde Nutri-Care 2-fázová 

kúra na vlasy v spreji (75 ml, 3,15 EUR), 

alverde Nutri-Care šampón na suché vlasy 

(200 ml, 2,45 EUR), Balea tuhé čistiace pleťové 

mydlo (65 g, 2,65 EUR), Denkmit utierky do 

sušičky bielizne (36 ks, 1,95 EUR), Profi ssimo 

vonná súprava (90 ml, 3,95 EUR), Profi ssimo 

vonná sviečka v skle (1 ks, 3,45 EUR), SauBär 

farby do kúpeľa (45 g, 2,35 EUR).

Zdroj: Mojadm.sk

KAPSULOVÝ CAFISSIMO MILK 
PRIPRAVÍ SKVELÚ KÁVU AJ 
MLIEČNE ŠPECIALITY

Spoločnosť Tchibo uvádza na 

trh plne automatický kapsulový 

kávovar Cafi ssimo milk 

s integrovaným zásobníkom 

na čerstvé mlieko. Kompaktný 

kávovar inšpirovaný populárnym 

retro štýlom spája výhody 

všetkých doterajších kávovarov 

radu Tchibo Cafi ssimo. Od 

15. marca do 4. apríla ho bude 

možné zakúpiť v e-shope www.

tchibo.sk, ako aj v obchodoch 

Tchibo po otvorení prevádzok 

za zvýhodnenú cenu 99 

eur s 20 kapsulami limitovanej edície zadarmo. 

Káva v kapsuliach pochádza z trvalo udržateľnej 

poľnohospodárskej produkcie.

Zdroj: Tchibo.sk

SVIEŽOSŤ V PODOBE 
NOVINIEK AVON
Napriek tomu, že prirodzenosť bude 

stále v kurze, líčenie nám ponúka 

nekonečné možnosti experimentovania. 

A presne v takom duchu sa nesú aj 

jarné novinky od Avonu. Odviažte sa 

spolu s limitovanou edíciou dekoratívnej 

kozmetiky značky mark. v znamení 

pestrosti a farebnosti. Pomocou rúžu na 

pery v ceruzke Twist & Play a objemovej 

špirále Full Bloom vykúzlite líčenie, 

ktoré zvýrazní vašu ženskosť a jarnú 

sviežosť. Nič sa predsa nevyrovná farbám 

májových kvetov. S tým jednoznačne 

súhlasí aj Linda Gunišová, ofi ciálna 

vizážistka Avon Slovensko a Česká 

republika, infl uencerka.

Zdroj: Avon.sk
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FLASH NEWS

Sortiment predajní dm drogerie markt 

obohatili nové udržateľné viskózové 

tašky na opakované použitie LENZING™ 

ECOVERO™, ktoré nahradili svojich 

farebných bavlnených predchodcov.

Podľa aktuálnych údajov Európskeho 

štatistického úradu Eurostat nám medziročne 

hodinový náklad práce vzrástol o 7 %, suma 

13,4 EUR za hodinu zďaleka nedosahuje 

úroveň v západných štátoch. V roku 2020 

sa priemerné hodinové náklady v únii (bez 

započítania verejnej správy) pohybovali na 

úrovni 28,5 EUR, v eurozóne to bolo 

32,3 EUR.

V rámci plánovaného rastu počtu 

dodávateľov chce spoločnosť TERNO real 

estate podpísať zmluvu s regionálnymi 

dodávateľmi korenín či byliniek, ktorí by 

rozšírili sortiment predajní KRAJ.

Slovenská sporiteľňa spustila pre klientov 

novú službu. Stačí mať v mobile stiahnutého 

Georgea a následne si v ňom aktivovať 

Moneyback. Odmenu za platbu kartou získajú 

ľudia za bezhotovostný nákup v obchodoch 

a e-shopoch, ktoré bežne navštevujú. 

Peniaze im prídu naspäť na účet na začiatku 

nasledujúceho mesiaca. Odmeny generuje 

na základe predchádzajúcich kartových 

transakcií. Banka tak reaguje aj na pandémiu, 

počas ktorej vzrástol záujem o bezhotovostné 

platby ako aj o výhodné ponuky a zľavy 

v obchodoch.

Czechcrunch.cz uvádza, že lekárenská 

skupina Pilulka zverejnila auditované 

výsledky pre tuzemský trh. V ČR 

spoločnosť hospodárila s tržbami 

1,3 miliardy Kč a zisk pred zdanením, 

úrokmi a odpismi (EBITDA) dosiahol 23 

miliónov Kč. Ťahúňom pritom boli tržby 

z internetového predaja, ktoré medziročne 

rástli o 57 %.

Kofola ČeskoSlovensko uvádza vlastnú 

prémiovú značku citrusových limonád 

s vyšším obsahom ovocnej šťavy 

(10-13 %) Targa Florio, v originálnom 

dizajne inšpirovanom tradičnými sicílskymi 

automobilovými pretekmi s rovnakým 

názvom. Dostupná bude v troch príchutiach: 

pomaranč, krvavý pomaranč a citrón. 

V obchodných reťazcoch alebo na čerpacích 

staniciach bude limonáda dostupná 

v plechovkách s objemom 0,33l s výrazným 

dizajnom.

VÝSLEDKY E-SHOPPER BARO-
METER DPD

DPDgroup od začiatku pandémie sleduje sprá-

vanie zákazníkov, ktorí už vyše roka v oveľa 

väčšom množstve nakupujú v e-shopoch. 

Z analýzy vyplýva, že popri výraznej zmene 

preferencií v tovaroch pribudlo v roku 2020 až 

15 miliónov nových nakupujúcich v e-shopoch 

v porovnaní s rokom 2019. Pri celkovom zvýše-

ní frekvencie nákupov v e-shopoch si zákazníci 

zvykli nakupovať nielen u veľkých a známych 

značiek, ale aj u malých predajcov. Až 70% 

spotrebiteľov plánuje nakupovať v e-shopoch 

aj po skončení pandémie. DPDgroup eviduje 

zmeny v myslení spotrebiteľov, ktorým omnoho 

viac záleží na udržateľnosti.

Zdroj: Dpd.com/sk/

KRAJ PRICHÁDZA S VLASTNOU 
ZNAČKOU POTRAVÍN

Slovenská sieť potravín KRAJ prináša ďalšiu 

vlastnú značku produktov. Zákazníci ich nájdu 

pod názvom Z nášho KRAJa a rozpoznajú 

ich vďaka jednotnému farebnému prevedeniu 

i výraznému logu, ktorému dominuje tradičná 

horská kvetina Plesnivec alpínsky. Produkty 

pod touto značkou si môžu zákazníci zakú-

piť v predajniach už v priebehu apríla. KRAJ 

pokračuje v podpore malých regionálnych 

producentov, ktorých produkty sa takto ľahšie 

dostanú k zákazníkom. V niektorých prípadoch 

pôjde o unikátne lokálne výrobky, ktoré budú 

dostupné len v predajniach KRAJ.

Zdroj: Krajpotravin.sk

BURGER KING OTVORIL PRE-
VÁDZKU V CENTRE BRATISLAVY

Po náročnom pandemickom roku pre gastro 

sektor otvára svoju najväčšiu prevádzku na 

Slovensku. Nový Burger King sa nachádza na 

Laurinskej ulici v blízkosti známej sochy Čumil 

a funguje zatiaľ prostredníctvom take away 

a rozvozu. Je to 5. prevádzka v SR. Zaberá 

plochu 274 m2 a poskytne až 120 miest na 

sedenie a pribudne aj terasa. Prevádzka je 

zariadená v modernom dizajne a s ohľadom na 

ekologický prístup. Vzduchotechnika, chlade-

nie, osvetlenie, úprava a cirkulácia teplej vody 

sú riadené inteligentným systémom merania 

a regulácie. Prevádzka vytvorí 25 – 30 pracov-

ných miest.

Zdroj: Burger-king.sk, Amrest.eu/en
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Po 120 dňoch od zatvorenia väčšiny obchodov, reštaurácií a hotelov prichádza dobrá 

správa. Od 19. apríla môžu byť za stanovených hygienických podmienok otvorené. 

Mnohí retaileri však ťažko hľadajú slová, ktorými by toto zúfalé obdobie opísali. 

Vhodným sa javí pojem „marazmus“ vo význame úpadok a chaos.

ODLOŽENÁ SPOTREBA 
NEZACHRÁNI TRŽBY, NO ŠTÁT SA 
NEČINNE PRIZERÁ

Analytik Ivan Bošňák z projektu Dáta bez 

pátosu si myslí, že spôsob uvoľňovania opatrení 

je správny, no mohol prísť skôr a postupnejšie. 

COVID automat sa mal takisto meniť skôr. Ako 

krajina podľa neho patríme k porazeným s veľkými 

stratami. Žiaľ, jedným z najviac postihnutých 

sektorov je retail.

Kto očakáva, že otvorením obchodov od 19.4. 

sa všetko vráti do normálu, je na omyle. Otvoriť 

neznamená prežiť. Obchody sa iba vrátia 

do stavu po prvom lockdowne. Musia stále 

dodržiavať nariadené opatrenia, ako je napríklad 

dezinfekcia a vyhradených 15 m2 na zákazníka. 

Z pohľadu retailovej antropológie zákazníci prídu 

do kamenných prevádzok, nakoľko nie všetok 

tovar je komfortné nakupovať on-line. Okrem 

mechanického kupovania chýba aj nakupovanie, 

teda možnosť vyskúšať si, ohmatať, ovoňať 

tovar, poradiť sa pri výbere a stretnúť sa pri káve 

na terase. Zredukuje sa počet impulzívnych 

nákupov alebo nakupovanie len tak pre radosť. 

V obchodoch sa prejaví tiež efekt odloženej 

spotreby, teda ľudia budú nakupovať niektoré 

produkty vo väčších množstvách resp. vo vyšších 

cenových kategóriách ako inokedy. Na druhej 

strane bude nasledovať obdobie stabilizácie 

návštevnosť a tržby budú kopírovať obvyklú 

sezónu a aktuálne potreby ľudí. Ľudia budú vo 

výdavkoch opatrnejší, viac sa totiž obávajú straty 

zamestnania a príjmu (aj v dôsledku možnej 

dlhodobej práceneschopnosti) a snažia viac šetriť. 

„Ľudom nezostávalo veľa iných možností, viac 

využívali online nakupovanie. Očakávame však, 

že v nasledujúcich týždňoch sa postupne presunú 

opäť do kamenných obchodov. Zhruba 34 % ľudí 

v našom prieskume uviedlo, že skôr plánujú v prvé 

dni otvorenia využiť služby kaderníka či holiča,“ 

povedala Lenka Buchláková, ekonomická 

analytička FinGO.sk.

„Pre obchodníka nie je nič horšie, ako zatvorený 

obchod, a tak sa predovšetkým naši predavači 

a predavačky už veľmi tešia na zákazníkov. 

Pripravení sme v plnej miere a to nielen z hľadiska 

obchodného, ale aj s ohľadom na nariadenia 

súvisiace s pandémiou. Na implementáciu 

zvýšených hygienických opatrení či reguláciu 

počtu zákazníkov vo vnútri predajne sme už 

zvyknutí, takže všetko by malo prebiehať úplne 

hladko. Očakávame, že zákazníci budú viac 

meniť alebo vracať tovar, takže sme predĺžili 

dobu na vrátenie až do 19.5. 2021. Zároveň práve 

teraz ponúkame rovno dve limitované edície 

prémiových káv - z Brazílie a Ekvádoru, a tak 

si zákazníci môžu spríjemniť aktuálne obdobie 

špeciálnou kávou,“ uviedla pre instore Slovakia 

Eva Kotýnková, Corporate Communications 

Manager TCHIBO SLOVENSKO.

„Sme štvrtý najväčší operátor retailových plôch 

na Slovensku. Rok od vypuknutia pandémie by 

sme privítali aspoň náznak plánu a koncepcie 

na záchranu upadajúceho sektora. Doterajšie 

kompenzácie na mzdy a nájomné sú zúfalo 

nedostatočné, prichádzajú veľmi neskoro 

a do vzťahu nájomca-prenajímateľ vnášajú 

len chaos,“ upozorňoval ešte pred uvoľnením 

opatrení predseda predstavenstva slovenskej 

spoločnosti M-MARKET, a.s. Marian Šufl iarsky. 

Kým automobilky fungujú a štát nakúpil vojenské 

radary za 150 miliónov eur, obchody, gastro 

a služby sú prevažne zatvorené. Negenerujú 

teda žiadne tržby, ale stále im vznikajú náklady 

na údržbu, leasing, poistenie či energie. Štátna 

pomoc nepokrýva ani jednu z týchto položiek 

120 DNÍ MARAZMU
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a ako aj môže keď jediné na čo sa štát zmohol je 

preplatenie polovice zľavy, ktorú dáva prevádzke 

prenajímateľ aj to maximálne len do výšky 50 

%. A čo zvyšných 50% ? Nič, tie sú na úkor 

prenajímateľa, ktoré mu už nikto nikdy nenahradí!

 

Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISKM) 

už pristúpila k výzve, ktorá upozorňuje, že mnohé 

prevádzky sú blízko k zatvoreniu. Dokonca je 

pripravená domáhať sa kompenzácií od štátu 

právnou cestou.

„Spoločnosť LPP prechádza veľkou 

transformáciou z offl ine do online prostredia, čo 

v našom prípade znamená ešte viac fungovať 

v tzv. režime predaja omnichannel. V rámci 

obdobia lockdownu sme museli v kamenných 

prevádzkach vykonať množstvo činnosti, čiže sme 

nemohli jednoducho obchody zavrieť a personál 

poslať domov. Riešili sme aj to, čo urobiť so 

sezónnym zimným a už aj jarným tovarom, ktorý 

naskladňujeme už začiatkom decembra. Tovarové 

zásoby boli samozrejme vysoké a to, že sme 

ich neznížili počas januára v rámci výpredajov 

nás prinútilo okamžite začiatkom roka presunúť 

tovar do našich fulfi llment centier (e-commerce 

sklady, napr. Sereď, odkiaľ doručujú zákazníkom 

objednávky RESERVED a SiNSAY) a snažili 

sme sa tovar predať online. Na druhej strane, 

keďže nikto nevedel kedy sa naše prevádzky 

znovu otvoria, sme sa museli pripraviť na 

možné znovuotvorenie a to tak, že sme začali 

naskladňovať nový sezónny tovar, ktorý sa však 

opäť po určitom čase stal posezónnym. Znovu 

sme teda boli nútení jeho časť vrátiť do skladov 

a umožniť tak jeho predaj online vo všetkých 

krajinách, v ktorých LPP prevádzkuje e-shopy. 

Samozrejme sme sa snažili čas lockdownu 

využívať zodpovedne, udržiavali sme kontakt 

s kolegami na prevádzkach a organizovali sme 

pravidelne konferenčné hovory počas ktorých 

sme ich nie len informovali o aktuálnej situácii, 

ale tiež aj napríklad kondícii spoločnosti LPP. 

Práve otvorenú komunikáciu a zdieľanie informácií 

považujeme za extrémne dôležité. Taktiež sme 

sa venovali školeniam, vzdelávaniu kolegov na 

prevádzkach, vykonávali sme potrebné servisné 

úkony, opravy a podobne. Jednoznačne sme 

sa snažili využiť lockdown čo najefektívnejšie 

aj s ohľadom na náklady spojené s vyššie 

uvedenými procesmi,“ sumarizuje pre instore 

Slovakia Patrik Čanecký, executive manager 

spoločnosti LPP Slovakia, s.r.o., ktorá na 

slovenskom trhu zastrešuje značky RESERVED, 

CROPP, HOUSE, MOHITO a SiNSAY.

„Tak ako väčšina prevádzok, aj u nás sme 

zatvorenie predajní pocítili. Zo situácie sme sa 

však snažili vyťažiť čo najviac, nesedeli sme so 

založenými rukami a investovali sme do rozvoja 

siete. Našich 53 predajní sme pružne využili 

ako výdajne e-shopu planeo.sk, rozšírili sme 

vozový park a zaviedli sme novú službu dopravy 

priamo k zákazníkovi. V tomto období sme aj 

otvorili predajňu v Námestove. Naši predajcovia 

prešli preškolením na dodržiavania hygienických 

štandardov v súvislosti s COVID-19. Dodržiavanie 

prísnych hygienických podmienok v predajniach 

je náročné, je to však maličkosť oproti doterajšej 

neistote,“ uviedol Peter Matuška, riaditeľ 

maloobchodnej siete PLANEO Elektro.

Predseda Iniciatívy slovenských maloobchodníkov 

Daniel Krakovský pre Denník N uviedol, že „je 

možné, že v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch 

sa zvýši počet zatvorených prevádzok práve 

z dôvodu, že nábeh bude pomalší, ako obchodníci 

predpokladajú. Tak si nebudú schopní plniť 

záväzky a prenajímatelia začnú stupňovať tlak na 

vymáhanie dlhov.“

ON-TRADE RETAIL ZÚFALO ČAKÁ 
ASPOŇ NA OTVORENIE TERÁS

„Uvoľňovanie opatrení je pre Slovensko dobrou 

správou a v Prazdroji veríme, že sa situácia bude 

naďalej zlepšovať do takej miery, aby podniky 

mohli čo najskôr otvoriť aspoň terasy. Z vyše 

5600 našich partnerov, ktorých sme sa počas 

marca v rámci prieskumu spýtali na aktuálnu 

situáciu, čaká na opätovné nakopnutie svojho 

podnikania vďaka terasám až 59 %. V marci 

bolo otvorených len 27 % z opýtaných, pričom 

väčšina fungovala formou predajného okienka. 

Čapované pivo pritom predávala len tretina z nich. 

Intenzívne vnímame vôľu podnikov znova otvoriť 

a rozbehnúť svoje podnikanie naplno – z tých, 

ktorí sú aktuálne zavretí, až 77 % chce otvoriť 

hneď, ako sa bude dať. Pre asi 300 podnikov je 

zlepšenie situácie v nedohľadne, keďže na to, aby 

mohli otvoriť, potrebujú sprístupniť aj interiér,“ 

hodnotí aktuálny stav Branislav Kubiš, obchodný 

riaditeľ pre prevádzky a reštaurácie, Plzeňský 

Prazdroj Slovensko a dodáva: „Napriek našej 

enormnej snahe, cielenej podpore a miliónovým 

fi nančným investíciám však už hostia nezavítajú 

do vyše 260 našich partnerských podnikov, 

ktoré defi nitívne zavreli. Stovky ďalších sú na 

hrane prežitia. Preto sme len za prvý kvartál do 

podpory podnikov a rozvoja pivnej kultúry priamo 

investovali vyše 100-tisíc eur, ktoré zahŕňali najmä 

výmenu exspirovaných sudov a podporu tzv. 

predaja cez okienko. Okrem toho sme pokračovali 

v odklade splatnosti faktúr či v odklade 

vymáhania pohľadávok a s našimi zákazníkmi 

sme boli prakticky v nepretržitom kontakte. Pri 

znovuotvorení terás sme pripravení prevádzkam 

zapožičať stany a tiež stoly a lavice na ich 

rozšírenie. To platí aj pre prevádzky, kde terasu 

nemajú, tak aby sme im ju pomohli vytvoriť.“

RETAIL ZAREZALA OCCAMOVA 
BRITVA

Ponuka retailu sa prispôsobí dopytu. Je 

naivné očakávať obrovské aprílové zľavy 

alebo výpredaje. Obchodníci si musia strážiť 

cash-fl ow, aby dokázali aspoň čiastočne 

vykryť bezprecedentných 120 dní lockdownu. 

Ako sa uvádza v tlačovej správe M-MARKET 

a.s. „vyrobíme najviac áut na obyvateľa, ale 

v mnohých regiónoch si nemajú ľudia kde nakúpiť 

toaletný papier alebo bežné oblečenie. Štát svojimi 

neodbornými opatreniami nepriamo podporuje 

cezhraničné nákupy, ambulantný predaj, 

pochybný podomový predaj a všeobecne šedú 

ekonomiku.“ Ak by sme hrubo hyperbolizovali, 

môžeme napísať, že retail zarezala Occamova 

britva. Tento princíp logickej úspornosti sa 

používa vo vede v prípade, že viacero teórií vedie 

k rovnakému výsledku, zvyčajne sa využije tá 

jednoduchšia. V prenesenom význame si teda 

úradníci zvolil jednoduchšie opatrenie, ktoré 

viac-menej odpozerali zo zahraničia: prevádzky 

zatvorili, namiesto toho, vymyslel iné, možno aj 

zložitejšie, ale rovnako funkčné riešenie.

V ideálnom svete by takto tvrdé opatrenia 

vyvažovali vysoké a rýchle kompenzácie. 

A u nás? Po 120 dňoch toho, ako štát držal 

retail a gastro doslova na lopatkách bez tržieb 

a pokazil im aj vianočnú sezónu a výpredaje, 

sa hovorí o „kreatívnej“ myšlienke a síce, že 

štát bude odškodňovať len fi rmy po tom, ako 

preukážu životaschopnosť! Našťastie sú tu aj 

racionálne nápady, ako nižšia DPH pre gastro, 

uhradenie nákupu nepredaných kolekcií alebo 

o odškodňovací zákon podľa nemeckého alebo 

rakúskeho vzoru. Všetko je zatiaľ v rovine hypotéz 

a nič nie je isté.

Čo je isté, je optimalizácia, zoštíhľovanie retailovej 

siete a počtu zamestnancov. Obchodníci 

sa nevyhnú ani aktualizácii a investíciám do 

e-shopov a intenzívnej práci na tom, aby stratu 

počas pandémie aspoň čiastočne kompenzovali 

výkonmi v nasledujúcich 3-5 rokoch.
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OCHRANA ZÁKAZNÍKA
JE PRIORITOU

V Tescu je ochrana zdravia zákazníkov 

a kolegov vždy na prvom mieste. 

Reťazec hneď po vypuknutí koronakrízy 

posilnil hygienické rutiny vo všetkých 

153 obchodoch a neustále dohliada na 

dodržiavanie platných bezpečnostných 

opatrení. Tesco povzbudzuje zákazníkov 

aj k využívaniu bezkontaktných platieb 

kartou v obchode, pretože to urýchľuje 

vybavenie nakupujúcich pri pokladni. 

Podľa spoločnosti Mastercard sa u nás 

viac ako 80 % bezhotovostných platieb 

uskutočňuje bezkontaktne. Slovensko má 

takmer všetky terminály prispôsobené 

na bezkontaktné platby, čo je i zásluha 

reťazcov ako Tesco.

Tesco je na Slovensku dlhodobo lídrom 

inovácií v oblasti maloobchodu. Ich 

obľuba neustále narastá aj v období, 

kedy dochádza k uvoľneniu reštriktívnych 

opatrení v spoločnosti. Prvenstvo Tesco 

potvrdilo aj zavedením „semaforových“ 

displejov v obchodoch, ktoré regulujú počet 

zákazníkov nakupujucich v jednu chvíĺu 

v prevádzke. 

Zodpovedný prístup Tesca pozitívne hodnotí 

aj spotrebiteľská asociácia. „Spotrebitelia 

citlivo vnímajú celoslovenské problémy 

v prístupe k riešeniu pandemickej situácie. 

Je to pre nich stresujúce a unavujúce. 

Každé uľahčenie a zjednodušenie často 

dokáže zlepšiť nákupný zážitok,“ myslí 

si Ing. Miroslav Tulák, výkonný riaditeľ 

Združenia slovenských spotrebiteľov.

Prozákaznícke a inovatívne riešenia 

sú mimoriadne dôležité pre 

najzraniteľnejšiu skupinu, ktorou sú 

seniori. Lívia Matulová Osvaldová, 

r iaditeľka Klubu Luna Senior Friendly, 

o tom hovorí: „Spoločnosti Tesco sme 

v súťaži Senior Friendly za rok 2020 

udeli l i  najvyššie ocenenie v podobe 

plakety. Aj tento príklad potvrdzuje, 

že plne oprávnene. Tesco vystupuje 

dlhodobo veľmi ústretovo voči všetkým 

zákazníkom a najmä seniorom a za to si 

zaslúži veľké uznanie a tiež čo najviac 

nasledovníkov.“

INOVÁCIE V PROSPECH 
RETAILU A ZÁKAZNÍKA

Aj v súčasnej náročnej situácii Tesco 

prináša inovácie pre ešte bezpečnejšie 

nakupovanie. Jednou z nich je 

automatický systém vyhodnocujúci 

počet zákazníkov nachádzajúcich 

sa v jednu chvíľu v obchode Tesca, 

fungujúci podobne ako „semafór“. Podľa 

aktuálne platných nariadení môže u nás 

v prevádzke v jednom okamihu nakupovať 

najviac jeden zákazník na 15 m² predajnej 

plochy obchodu.

„V Tescu sme promptne zareagovali 

hneď po vypuknutí koronakrízy – už 

viac ako rok sa staráme o bezpečnejší 

nákup našich zákazníkov a vyvíjame 

maximálne úsilie, aby sme im za 

každých okolností prinášali ich obľúbené 

potraviny. Pomáhajú nám v tom užitočné 

technologické inovácie, príkladom je 

systém Pygmalios, vďaka ktorému dokážu 

kolegovia Tesca v reálnom čase efektívne 

dohliadať na počet nakupujúcich 

nachádzajúcich sa v rovnakú chvíľu 

v našich obchodoch. Prioritou je chrániť 

tak zdravie zákazníkov i ostatných 

kolegov,“ uviedol Peter Steigauf, 

manažér externej komunikácie Tesca 

na Slovensku. „Veľmi nás teší pozitívna 

skúsenosť Tesca, vážime si vzájomnú 

spoluprácu a veríme, že náš systém bude 

aj naďalej pomáhať pri bezpečnejšom 

nákupe,“ povedal Michal Tomčík, 

spoluzakladateľ a vedúci projektu za 

Pygmalios.

Od vypuknutia koronakrízy v marci 2020 Tesco prináša inovácie pre ešte 

bezpečnejšie nakupovanie. Opakovane potvrdzuje pozíciu inovačného lídra. 

Okrem Tesco Online nákupy, komfortného nákupu so službou Scan&Shop 

či služby Klikni + Vyzdvihni chráni zdravie zákazníkov aj pomocou riešenia 

inovatívnej IT fi rmy zo Slovenska.
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ZÁKAZNÍCI SI OBĽÚBILI INOVÁCIE TESCA. 
CHRÁNIA AJ ICH ZDRAVIE
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Od začiatku pandémie radí Tesco 

zákazníkom, ako dokážu s modernými 

technológiami nakúpiť ešte bezpečnejšie. 

Inovatívna služba Scan&Shop je dnes 

dostupná vo viac ako 40 obchodoch 

Tesca. „Zákazníci od začiatku pandémie 

oceňujú náš zodpovedný prístup 

a popritom čoraz viac využívajú naše 

moderné služby. Príkladom je nákup so 

skenerom Scan&Shop, ktorý umožňuje 

zákazníkovi vkladať svoj nákup do tašky 

priamo počas nákupu a ušetriť tak čas 

strávený vykladaním nákupu pri pokladni. 

Rovnako sa čoraz väčšej obľube tešia aj 

Online nákupy Tesca, ktorých dostupnosť 

sme v uplynulom období výrazne 

rozšírili tak v nových, ako aj existujúcich 

lokalitách,“ povedal Peter Steigauf z Tesca.

Tesco Online nákupy prinášajú 

bezpečnejší nákup potravín a ďalších 

výrobkov z pohodlia domova. Reťazec 

v uplynulom období výrazne rozšíril 

pokrytie služby, ktorá je po novom 

k dispozícii už pre 2,8 milióna ľudí, resp. 

1,1 milióna domácností naprieč celým 

Slovenskom. Výhody Tesco Online 

nákupov sú okrem Bratislavy dostupné už 

aj pre zákazníkov napríklad v Dunajskej 

Strede, Brezne, Liptovskom Mikuláši 

či ďalších mestách a obciach. Navyše, 

reťazec v uplynulom roku výrazne posilnil 

kapacitu služby v existujúcich lokalitách – 

v medziročnom porovnaní je dostupných 

90 % dodacích časových úsekov navyše. 

Nakupujúci oceňujú službu Tesco Online 

nákupov najmä v súčasnej mimoriadnej 

situácii a jej prínosy ako komfort, úspora 

času či bezpečná donáška si pochvaľujú 

napríklad aj mnohí ľudia, pre ktorých je 

v súčasnosti náročné ísť si nakúpiť do 

obchodu. Nakupujúci radi využívajú aj 

službu Klikni & Vyzdvihni, ktorá umožňuje 

urobiť online nákup z pohodlia domova 

a následne si ho vyzdvihnúť vlastným 

autom vo vopred vybraný čas na 

zvolenom mieste.

V prevádzkach Tesca elektronický 

monitoring vyhodnocuje informácie 

o počte ľudí v obchodnej prevádzke 

prostredníctvom nainštalovaných 

inteligentných senzorov. Tie anonymne 

počítajú prichádzajúcich a odchádzajúcich 

návštevníkov. Následne dokážu rýchlo 

vyhodnotiť počet nakupujúcich, ktorí sa 

nachádzajú v danú chvíľu v prevádzke. 

To sú procesy, ktoré bežia pre zákazníka 

„v zákulisí“.

Prichádzajúci zákazníci reálne vidia 

digitálne „semafórové“ displeje. Zelená 

farba signalizuje, že počet ľudí v prevádzke 

neprekročil limit. Červená, naopak, 

upozorní, že už bol dosiahnutý maximálny 

povolený počet zákazníkov, ktorí môžu 

v rovnaký čas nakupovať v obchode.

Momentálne je systém na Slovensku 

zavedený vo viac ako 60 prevádzkach 

Tesca.

„Nemožno povedať, že by zákazníci 

nechceli dodržiavať opatrenia, len si ich 

často nevšimnú alebo ich nezaregistrujú. 

Kľúčové je zachytiť pozornosť v správnom 

čase. Rôzne narýchlo vytlačené ceduľky 

umiestnené tam, kde ich bolo ľahké prilepiť 

nefungujú. Musia byť tam, kde je najvyššia 

pravdepodobnosť, že si ich zákazník 

všimne,“ hovorí Michal Plevka, Behavioral 

Strategy Director slovenskej spoločnosti 

MINDWORX, ktorá sa o.i. zaoberá aj 

psychológiou spotrebiteľa a dodáva: 

„Obchody sú priestory plné vnemov, ak 

tam pribudne ďalší, je len malá šanca, 

že si ho zákazník všimne. Vnem musí byť 

dostatočne výrazný. Prevádzkovateľom 

obchodov by som odporúčal, aby si prešli 

vchod do predajne z pohľadu zákazníka 

alebo ich priamo požiadali o spoluprácu 

a našli miesta, ktoré zákazníkom skutočne 

„padnú do oka“. Dôležité je narušiť rutinu 

vchádzania do obchodu, pretože zákazník 

má vtedy „zapnutý“ autopilot. Platí, že 

si skôr všimne kombináciu analógových 

a digitálnych médií, kombináciu textov 

a piktogramov (obrázkov, ktoré sú často aj 

jednoduchšie na spracovanie pre ľudský 

mozog).“ V tomto smere môže byť práve 

inovácia Tesca, ktorú prináša v spolupráci 

s firmou Pygmalios, veľkým prínosom.

TECHNOLÓGIE POMÁHAJÚ 
ZVYŠOVAŤ DÔVERYHODNOSŤ

„Opatrenia a novinky, ktoré obchodníci 

implementujú, majú vplyv na ich vnímanie 

zákazníkmi. Tým, že si splnia iba základné 

povinnosti, si dôveru zákazníka nezískajú. 

Zákazníci vnímajú novinky, ktoré majú 

pre nich skutočnú hodnotu. Práve 

rôzne „vychytávky“ sú niečo, čo si ľudia 

zapamätajú,“ uvádza M. Plevka a dodáva: 

„Moderné technológie a inovácie môžu 

pomôcť. Minimálne zlepšia zákaznícku 

skúsenosť a v tom lepšom prípade, ak je 

opatrenie alebo technológia naozaj výrazný 

krok smerom k zákazníkom, môže zlepšiť aj 

celkovú reputáciu obchodníka.“ Tesco ide 

na Slovensku v tomto smere príkladom.
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Je známe, že Vaše predajne potravín nesú 

slogan Zdravšie potraviny. Prečo a ako 

vznikla táto myšlienka?

Myšlienka predávať aj zdravšie potraviny 

vznikla pred niekoľkými rokmi, keď som začal 

viac zisťovať, ako sa potraviny vyrábajú. Na 

túto tému ponúka internet mnoho výborných 

videí (napríklad Peklo na talíři alebo A dosť!) 

a ja som presvedčený, že keď si človek 

všetky tieto videá pozrie, začne naozaj 

zvažovať, čo si dá na tanier. Samozrejme, pri 

tomto som nezostal. Začal som sa venovať 

zloženiu potravín, ktoré predávame, a to 

najmä prídavným látkam v potravinách. 

V rámci zisťovania informácií o éčkach 

mám obľúbenú aplikáciu Fér potraviny, 

v ktorej si môžete jednoducho skontrolovať 

mieru škodlivosti či zistiť, ako sa tieto látky 

vyrábajú, aké môžu mať nežiaduce účinky 

a podobne.

Z celého môjho zistenia vyplynul záver, že sú 

momentálne najzdravšími potravinami tie, ktoré 

sú v biokvalite. Tieto výrobky podliehajú prísnej 

certifi kácii a, laicky povedané, najviac škodlivé 

látky by sa do biopotravín nemali dostať. Preto 

bolo prvým krokom v našej fi rme zavedenie 

povinného sortimentu biopotravín vo všetkých 

predajniach Fresh Plus, kvôli čomu vznikol aj 

slogan Zdravšie potraviny.

Ako by ste opísali koncept? Sú všetky 

potraviny zdravšie?

V predajniach Fresh Plus, ktoré prevádzkuje 

spoločnosť Labaš, s. r. o, je našou snahou 

ponúknuť zákazníkom zdravšiu alternatívu 

v každom sortimente. Samozrejme, predávame 

aj bežné potraviny, aby si ľudia mohli sami 

vybrať, čo preferujú. Zdravšie potraviny sú 

však naším hlavným smerom aj do budúcnosti.

Z Vašich slov vyplýva, že nie všetko, čo 

sa do potravín dáva, je pre naše zdravie 

bezpečné. Vedeli by ste nám povedať, 

o ktoré nebezpečné látky ide?

Žiaľ, v potravinách je pridaných z rôznych 

dôvodov veľa látok, ktoré by v nich vôbec 

nemali byť. Ako príklad môžeme uviesť E952 

(cyklamáty), E951 (aspartám), E954 (sacharín), 

ale aj ďalšie éčka, ktoré sa vyrábajú napríklad 

z kamenouhoľného dechtu, ako je E123.

Cyklamáty, aspartám alebo sacharín sú 

umelé sladidlá, z ktorých sacharín dokonca 

bežne používajú diabetici, sú naozaj 

až také zlé?

Tieto sladidlá sú už sami o sebe rizikové, ešte 

viac riziková je však ich vzájomná kombinácia, 

respektíve ich kombinácia s inými chemickými 

éčkami. Vznikajú pritom totiž rôzne chemické 

reakcie, a keďže tých kombinácií by mohlo byť 

nespočetne veľa, nerobia sa o tom výskumy. 

Rozhodnutie o tom, aký mix éčok bude vo 

výrobku použitý, teda zostáva na výrobcovi.

Vedeli by ste uviesť aj nejaký konkrétny 

výrobok, pri ktorom sa zvyknú používať 

kombinácie takýchto chemických éčok?

Sú to napríklad najlacnejšie sladené vody. 

Keď som si pred niekoľkými rokmi robil revíziu 

privátnych značiek predajcov na Slovensku, 

zistil som, že vo všetkých najlacnejších vodách 

boli 3 sladidlá, a to aspartám, cyklamáty 

a sacharín. Keď som sa následne pozrel, koľko 

sa takýchto sladkých vôd na Slovensku predá, 

je to obrovské číslo. Odhadom ide o asi 20 

miliónov 1,5 až 2 l fl iaš ročne, čo predstavuje 

približne 55-tisíc paliet alebo 1 700 plne 

naložených kamiónov. Ak sa pýtate, prečo 

sa v týchto vodách nepoužíva klasický cukor, 

odpoveďou je cena.

Miroslav Labaš je majiteľom spoločnosti LABAŠ s.r.o. a siete supermarketov 

FRESH Plus, ktoré nesú slogan Zdravšie potraviny. V nasledujúcom rozhovore 

sa dozviete, aký význam majú pre pána Labaša zdravšie potraviny, prečo sa 

im venuje a ako ovplyvnili jeho podnikanie.

PREČO SLOGAN 
„ZDRAVŠIE POTRAVINY”?

Miroslav Labaš, 
Konateľ spoločnosti LABAŠ s.r.o.

pt
i
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Ako ste tento rébus vyriešili?

My sme sa rozhodli pre sladidlo sukralóza, 

ktoré je samo o sebe bezpečnejšie. A čo je 

hlavné, v našich sladených vodách nie je 

žiadna nekontrolovateľná kombinácia.

Nie je teraz tento nápoj príliš drahý?

Pri rovnakej marži nám to na pulte urobilo 

vyššiu cenu len o 3 centy, preto sme pri tomto 

sladidle zostali.

Máte aj nejaký iný príklad, ako sa Vám 

podarilo upraviť zloženie tak, aby bol 

výrobok bezpečnejší?

Takýchto výrobkov máme viac, ale dobrým 

príkladom by mohli byť aj mäsové výrobky. 

Pred pár rokmi používali asi všetci naši 

dodávatelia mäsových výrobkov vo výrobe 

dusitanové soli, takzvanú rýchlosoľ. Je pravda, 

že táto látka má antibakteriálne účinky, tie však 

majú aj iné a zároveň bezpečnejšie látky, ktoré 

by ju mohli nahradiť. Je známe, že dusitanové 

soli pri určitých podmienkach pri tepelnej 

úprave vytvárajú rakovinotvorné látky. Pri 

konzumácii by sa to dalo eliminovať zvýšeným 

príjmom vitamínu C a E, ale to už asi málokto 

vie. Čo s vaším telom urobia uvarené párky 

alebo pečená klobása je teda stále ako ruská 

ruleta.

Prečo potom výrobcovia rýchlosoľ 

používajú a nehľadajú iný bezpečnejší 

konzervant?

Dozvedel som sa, že na to majú asi 2 dôvody. 

Jedným z nich je to, že rýchlosoľ ako prvá 

reaguje so vzdušným kyslíkom, preto takto 

ošetrené mäso nemá tak skoro sivú farbu, 

práve naopak, dlhšie si zachová svoju pôvodnú 

farbu. Aj keď samotné sivé sfarbenie je 

prirodzený proces, ktorý výrobku neuškodí. 

Druhým dôvodom je cena, predsa nie je 

náhoda, že sa to volá rýchlosoľ. Pri výrobe 

s bežnou soľou trvá výroba dlhšie, čím sa 

predlžuje a predražuje celý proces výroby.

Ktorý z výrobkov zo sortimentu Fresh Plus 

je Vaším najobľúbenejším, ktorý si kupujete 

najčastejšie?

Určite je to naše nové mlieko Boo Milk, ale to 

je už ďalší príbeh, takže sa teším na budúce 

stretnutie a ďalší článok.

Nástup pandémie koronavírusu ešte viac prehĺbil 

výzvy spojené s potravinovým odpadom. 

Súčasným tempom sa nepodarí celosvetovo 

naplniť cieľ udržateľného rozvoja OSN 12.3, 

ktorým je zníženie množstva potravinového 

odpadu o polovicu do roku 2030. Ak sa situácia 

nezmení, do roku 2030 sa poľnohospodársko-

potravinársky sektor stane najväčším zdrojom 

skleníkových plynov. Viac vlád, organizácií 

a súkromných fi riem musí preto začať konať, ak 

sa má nelichotivý trend zmeniť.

Svojím ekologickým prístupom chce byť na 

Slovensku vzorom prezidentská kancelária. 

„Úrad pani prezidentky si stanovil svoj vlastný 

cieľ byť uhlíkovo neutrálny do 2030 ako prvá 

verejná inštitúcia. Príkladmi pre ostatných sú už 

dnes naše konkrétne realizované či plánované 

kroky: zelená infraštruktúra a integrácia 

obnoviteľných zdrojov energie, výsadba 

stromov a zelene, kompostovanie a triedenie 

odpadu, ekologické dary či podávanie jedál pri 

prezidentských návštevách, ktoré budú vyrobené 

z lokálnych potravín,“ povedal Norbert Kurilla, 

poradca prezidentky SR pre životné prostredie, 

zmenu klímy, energetiku a podnikateľské 

prostredie.

Odborníci upozorňujú aj na ďalšie súvislosti, 

ktoré sú dôležité z pohľadu boja proti plytvaniu 

potravinami. Ak by sa všetky potraviny využili na 

svoj účel, pomohlo by to výrazne znížiť chudobu. 

„Dnes nám však chýbajú ucelené štatistiky, 

koľko potravinového odpadu vzniká a vplyvom 

akej činnosti. Čísla, o ktorých sa verejne hovorí, 

sú zväčša odhady. Aby sme mohli prinášať tie 

najlepšie riešenia, potrebujeme čo najpresnejšie 

čísla. To je aj našou úlohou a tejto problematike 

sa venujeme už od roku 2016. Spracúvame 

metodiky, ktoré pomáhajú vyskúmať, koľko 

potravín a v ktorej časti potravinárskeho reťazca 

končí ako odpad. Takto sme spracovali metodiky 

zamerané na domácnosti, školské jedálne 

a aktuálne ich pripravujeme aj pre prvovýrobcov 

a prvospracovateľov,“ uviedol Martin Polovka, 

riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho 

NPPC.

3. ročník podujatia venovaného téme 

potravinového odpadu, sa uskutočnil pri 

príležitosti Medzinárodného dňa povedomia 

o potravinovom odpade. V spolupráci 

s platformou Circular Slovakia ho zorganizoval 

reťazec Tesco, ktorý na Slovensku za tri roky 

znížil množstvo potravinového odpadu 

o 71 %. Tesco realizovalo aj grantový program 

„Záchranári jedla“, ktorý podporil iniciatívy 

ďalších organizácií, ktoré prispeli k riešeniu 

problematiky potravinového odpadu.

Potraviny dnes vytvárajú 8 % emisií skleníkových plynov. Hrozí pritom, že o 

10 rokov sa dostanú až na samý vrchol v rebríčku zdrojov emisií. Potravinový 

odpad a plytvanie jedlom sú zásadnými výzvami, ktoré budú mať čoraz väčší 

vplyv na život každého z nás. Žiadajú si preto ucelený prístup a efektívne 

riešenia, ktoré naozaj pomôžu.

S JEDLOM MUSÍME 
NAKLADAŤ ZODPOVEDNE
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EKOLÓGIA V HLAVNEJ ÚLOHE

Prechodu na zálohový systém sa venujem 

v inom článku v tomto čísle a tému budeme 

riešiť aj v ďalších vydaniach. Na tomto mieste 

spomeňme, že ekológia balenia je horúcou 

témou posledných rokov. Takmer neexistuje 

spoločnosť, ktorá by nejakým spôsobom 

neriešila minimalizáciu 

obalov alebo 

prechod na 

environmentálne 

prívetivé 

varianty. Vo 

vnorených 

článkoch 

uvádzame dva príklady primárnych obalov, 

ktoré za ostatné obdobie rezonovali v redakcii 

instore Slovakia.

Pozrime sa však na to, čo v zmysle 

udržateľnosti priniesla súťaž SYBA Obal 

roku 2020, ktorá mapuje to najlepšie 

z Čiech a Slovenska. Napríklad obal na 

Tatramelky z produkcie CHEMOSVITFOLIE 

nahradil pôvodný laminát na báze OPP. 

Burizóny v mliečnom karameli dnes majú 

ekologickejší papierový obal s teplom 

zvárateľnou vrstvou na spodnej strane. Tlačí 

sa na ofsete so systémom EB sušenia, čo je 

ekologickejšia bezrozpúšťadlová technológia. 

Limitovaná edícia Tatrameliek sa predáva 

na tatranských horských chatách. Papier je 

plne recyklovateľný, rozložiteľný v prírode, 

rozpustný vo vode. Papierový odpad tak 

nezaťažuje životné prostredie a najmä nie naše 

Tatry.

Bronzovú cenu predsedníčky poroty súťaže 

Obal roku 2020 si odniesol „Obnoviteľný 

e-commerce obal na jemnú elektroniku“, ktorý 

vyrába Smurfi t Kappa obaly Štúrovo. Bežne 

sa používajú PET tray, PS pena a papier 

avšak autor dizajnu a konštrukcie Erik Horváth 

navrhol namiesto 3 druhov o obalových 

materiálov použiť len papierový obal. Ide o plne 

ekologické papierové balenie, ktoré chráni 

produkt proti poškodeniu (testované pádovými 

testami). Zvyšuje efektivitu ukladania na paletu 

a tým celého logistického procesu.

CHÝBAJÚCE ŠKATULE

Apropó e-commerce. Zatvorené obchody 

znamenali aj presun zákazníkov do online 

prostredia. Okrem navýšenia skladových 

kapacít museli e-shopy zvýšiť aj objednávky na 

prepravné obaly, čo sú – ako už je naznačené 

vyššie - zvyčajne kartónové škatule. A tých 

bol chvíľu citeľný nedostatok. Čierneho 

Petra si podľa správ BBC vytiahli obchodníci 

v Británii. Ceny papierových krabíc sa zvýšili, 

dodacie lehoty predĺžili a e-shopy museli na 

obaly čakať, prípadne prísť s alternatívnym 

spôsobom balenia. Príčinou boli nielen 

enormný záujem o online nakupovanie, ale 

aj sezónna špička dopytu pred Vianocami 

a problémy spojené s Brexitom, najmä so 

zásobovaním pred 

odchodom z colnej 

únie EÚ. Celý 

papierenský sektor 

navyše poznačila 

globálna pandémia. 

Spoločnosť DS 

Smith evidovala aj 

ťažkosti pri recyklácii 

papiera. Zatvorením 

obchodov a reštaurácií 

sa narušila obehová 

ekonomika a obaly 

nesmerovali z podnikov do recyklačných fi riem. 

Množstvo papierových a kartónových obalov 

skončilo tam, kde nemalo a iba časť zachytil 

separovaný zber, t.j. modré kontajnery.

CHÝBAJÚCE KONTAJNERY

Pandémia zásadne zasiahla aj do kolobehu 

prepravných kontajnerov. Dôvodom je najmä 

postupný reštart ekonomík. Kým na jednom 

kontinente sa vracia výroba a obchod do 

normálu, inde komplikuje situáciu zastavanie 

výroby a kontajnery čakajú v prístavoch na 

naplnenie. Inde sú ešte na lodiach, ktoré sú 

v karanténe. Kontajnery, ktoré sú „v obehu“ 

sú mimoriadne vyťažené a ceny kontajnerovej 

transkontinentálnej dopravy nepríjemné rastú. 

Keďže v tejto oblasti je takmer oligopol fi riem 

ako A.P. Moller–Maersk Group alebo, Msc., 

môže ísť aj o využitie situácie. Námornú 

logistiku navyše ochromilo týždeň trvajúce 

zablokovanie Suezského prieplavu, cez ktorý 

prechádza asi 12 % svetového obchodu.

Spotrebiteľské obaly nie sú len primárne, teda tie, ktoré chránia výrobok, ale 

poznáme aj sekundárne a terciárne, teda chrániace výrobky pri preprave. 

O všetkých sa za ostatné týždne hovorilo často v súvislosti so znečisťovaním 

prostredia, recykláciou, zálohovým systémom a logistikou.
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OBALY, RETAIL A LOGISTIKA
HLINÍKOVÚ FÓLIU NAHRADÍ ÚPLNE 
RECYKLOVATEĽNÁ ZLATÁ ETIKETA

Zálohované fľaše 

Pilsner Urquell prešli 

od marca 2021 

premenou. Hliníkové 

fólie a plastové nálepky 

nahradili papierové 

etikety. Vďaka tomu 

budú sklenené fľaše 

úplne recyklovateľné 

a pivovar tak ušetrí viac 

ako 100 ton odpadu za 

rok. Doteraz používané 

hliníkové fólie a plastové 

nálepky znehodnocovali 

papierový odpad 

z etikiet odstránených pri 

umývaní fl iaš. Každá tona 

recyklovaného papiera ušetrí 17 stromov, 

1 500 litrov ropy, 2,5 m² skládky, 4 000 

kilowattov energie a 28 000 litrov vody.

Zdroj: Plzeňský Prazdroj Slovensko

S NOVÝM OBALOM ZHADZUJE 
VRSTVY A UKAZUJE CHUŤ

Slovenské Tofu 

z produkcie 

spoločnosti 

LUNTER 

predstavilo nový, 

vylepšený obal. 

Cielene je zbavený 

kartónového 

obalu, vďaka 

čomu fi rma ušetrí 

až 150 ton papiera ročne. Nové 

etikety obsahujú nálepky, ktoré sú vyrobené 

z PE materiálu. Preto nie je nutné ich pred 

vyhodením do žltého kontajnera odliepať 

z obalu. Zmena etikiet od koncepčného 

návrhu, fotenia a prekladu do všetkých 

jazykových mutácií, trval takmer 

3 mesiace, išlo o 34 rôznych položiek. 

Výrobky v nových obaloch sú už zalistované 

na všetkých trhoch, na ktorých fi rma pôsobí.

Zdroj: LUNTER
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kvalite, a pracujú podľa toho. Potvrdzuje to riaditeľ 

výrobného závodu v Žiželicích nad Cidlinou 

Ing. Pavel Kittner: „Ako najväčší prínos riešenia 

od Plantystu vidím prepojenie skutočne odvedenej 

práce so mzdou. Ľudia u nás si uvedomujú, že 

keď pracujú starostlivo a s chuťou, odráža sa 

to v ich odmene. Tiež sa už nesnažia maskovať 

problémy, ale sami prichádzajú s návrhmi, ako ich 

riešiť alebo im predchádzať.“

Monitoring výrobných liniek vykonáva Plantyst 

pomocou špeciálnych optických senzorov a na 

zber dát stačí pripojiť k linke malú čiernu škatuľku. 

Získané dáta systém odosiela nepretržite na 

spracovanie do cloudového prostredia Microsoft 

Azure a potom sa zobrazujú pomocou služby 

Power BI na obrazovke pri každej linke. Z dát, 

samozrejme, vznikajú reporty za jednotlivé dni 

alebo iné sledované obdobie. Je možné z nich 

prehľadne vyčítať, aké sú výsledky jednotlivých 

zmien, výrobných skupín alebo ako náročné na 

prípravu sú jednotlivé druhy bagiet. Nechýba 

ani súhrn prestojov vo výrobe alebo dôvody 

zastavenia liniek či informácie o povinných 

prestávkach. Manažment má skvelé podklady 

pre plánovanie zmien a ďalšie optimalizácie 

procesov alebo napríklad pre budúce investície do 

automatizácie.

Za prvý rok používania riešenia Plantyst IoT 

Gateway vzrástla efektivita závodu o 15 

%. Prestoje liniek pri údržbe klesli o 70 % 

a chybovosť výroby sa znížila z 3,2 na 1 %. 

Riešenie má teraz spoločnosť Crocodille 

nasadené na šiestich výrobných linkách a v pláne 

je rozšírenie na ďalšie štyri.

Potrebný bol hlavne monitoring výrobných 

procesov, ktorý mal zároveň motivovať 

zamestnancov k vyššiemu výkonu a zvyšovať ich 

ochotu na zmeny. Spoločnosť Crocodille nechcela 

žiadnu univerzálnu službu, ale systém, ktorý bude 

presne zodpovedať podmienkam a potrebám jej 

výroby. Hľadané riešenie malo byť navyše cenovo 

prijateľné a rozšíriteľné. Týmto požiadavkám 

dokázala vyhovieť fi rma Plantyst pomocou svojho 

riešenia Plantyst IoT Gateway. Firme Crocodille sa 

investícia vyplatila – vrátila sa jej za iba 3 mesiace 

a priniesla ročné úspory 17 miliónov českých 

korún. Pre zamestnancov závodu to znamenalo 

zvýšenie miezd o 10 – 15 %, a to bez navýšenia 

celkových mzdových nákladov.

PROBLÉMY VIDIEŤ SKÔR 
AKO NA KONCI LINKY

Predstavme si, ako vyzerá príprava balených 

bagiet – ich plnenie a balenie. V hale závodu 

funguje niekoľko výrobných liniek. Sú to dlhé 

pulty, na ktorých začiatku sa rozreže bageta, ktorú 

pás posúva k ďalším jednotlivým zamestnancom. 

Tí podľa vopred daného postupu plnia bagety 

jednotlivými ingredienciami. Na konci linky sa 

bagety počítajú a kontrolujú, aby sme ich my 

zákazníci dostali v kvalite, akú očakávame. Ak 

nie je nejaký výrobok v poriadku, musí sa vrátiť 

a upraviť. Okrem kontroly kvality je tiež potrebné 

dať včas kolegom vedieť, že už je napríklad 

hotový požadovaný počet klobásových bagiet 

a je čas prejsť na iný druh bagety. Predtým 

táto komunikácia narážala na rôzne limity od 

jazykovej bariéry po priestorové usporiadanie 

linky. Pracovník na konci 13 metrov dlhého 

pultu nemohol vo chvíli, keď výrobky triedil, 

presne vedieť, koľko bagiet majú kolegovia ešte 

rozpracovaných ani či sú pripravené bezchybne. 

Ak niekto na niečo zabudol alebo urobil ledabolo, 

nešlo dohľadať, kto sa chyby dopustil. Chybovosť 

sa dala vyhodnocovať len spätne.

OKAMŽITÝ PREHĽAD ZVYŠUJE 
MOTIVÁCIU ZAMESTNANCOV

Teraz majú pracovníci aj majstri informácie 

v reálnom čase. Všetko sa ukazuje na obrazovke 

pri výrobných linkách. Pracovníci tak majú 

možnosť priamo pri práci sledovať, koľko a aké 

druhy bagiet naplnili, ako dlho im to trvá, ako 

sa im darí plniť plán zmeny. Rovnako tak majú 

prehľad o nekvalitných produktoch, ktoré je 

potrebné upraviť. Táto zmena výrazne zmenila 

myslenie zamestnancov. Pochopili, že sú 

odmeňovaní len za výrobky v stopercentnej 

Vari každý pozná bagety Crocodille, či už balené, alebo čerstvo pripravené v sieti 

bagetérií Boulevard. Niet divu. Spoločnosť Crocodille ich ročne vyrobí 35 miliónov 

kusov. Balené bagety sa vyrábajú v závode v Žiželicích nad Cidlinou. Zvyšujúce sa 

personálne náklady prinútili manažment hľadať riešenie, ktoré by výrobu zefektívnilo. 

ČÍSLA NA OBRAZOVKÁCH MOTIVUJÚ 
ZAMESTNANCOV. PROBLÉMY SA RIEŠIA HNEĎ

DIGITALIZÁCIA V DODÁVATEĽSKOM REŤAZCI
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PRÍM HRAJÚ PRIEMYSELNÉ 
NEHNUTEĽNOSTI
Podľa Cushman & Wakefi eld celkový objem 

transakcií v oblasti komerčných nehnuteľností 

na Slovensku dosiahol v roku 2020 hodnotu 

502 miliónov eur. Ide o 27 % pokles oproti 

predchádzajúcemu roku, čo je spôsobené 

zvýšenou opatrnosťou investorov a čiastočne 

aj zníženým apetítom po aktívach v oblasti 

retailu z dôvodu neistoty ohľadom dopadu 

pandémie na ich budúci vývoj. Cushman & 

Wakefi eld eviduje viacero začatých transakcií, 

ktoré sa nestihli uzavrieť do konca roka. 

Takmer tri štvrtiny transakcií bolo realizovaných 

v Bratislavskom kraji nasledovanom Trnavským 

krajom s približne 9 % podielom na investičnej 

aktivite v krajine.

„Vnímame, že za posledné tri roky výrazne rastie 

hlavne dopyt po industriálnych a logistických 

nehnuteľnostiach. Narastajúci je pritom aj celkový 

záujem o tento segment realít, čoho dôkazom 

je aj medziročný nárast, ktorý sme v roku 2020 

zaznamenali, a to vo výške 30 %,“ uviedol 

Ľubor Procházka, obchodný riaditeľ realitno-

poradenskej spoločnosti CBRE Slovensko.

Až 49 % z celkového objemu transakcií 

si podľa Cushman & Wakefi eld pripísal 

sektor priemyselných nehnuteľností, čo 

predstavuje značný nárast oproti priemeru 

37 % v rokoch 2016 až 2019. Približne 37 % 

investícií smerovalo do oblasti kancelárskych 

nehnuteľností (oproti 29 % medzi rokmi 2016 

a 2019) a iba približne 11 % investičnej aktivity 

sa zrealizovalo v oblasti retailu. Zvyšné 3 % 

investícií patrili do hotelového sektora. Až 

90 % tohtoročného objemu investícií bolo 

alokovaných v prvej polovici roka 2020.

NAJVÄČŠIE TRANSAKCIE 
V SEKTORE „INDUSTRIAL“

Najväčšou realizovanou transakciou roka 2020 

na Slovensku bol podľa Cushman & Wakefi eld 

predaj portfólia priemyselných parkov Goodman 

v Senci a Košiciach singapurskému fondu GLP 

(167 000 m² prenajímateľnej plochy). Pripojil 

sa tak k pätici najvýznamnejších spoločností 

poskytujúcich priemyselné priestory, kde okrem 

neho patrí aj Prologis, CTP, P3 a čínsky CNIC.

Priemyselný sektor zaznamenáva vysoký 

zahraničný dopyt, ktorý je v súčasnosti 

obmedzený len ponukou moderných, dobre 

umiestnených parkov, ktoré ešte neboli predané 

v predchádzajúcich rokoch. Dôkazom toho je aj 

predaj logistického parku Palmira Senec, ktorý 

prešiel spod Palmira Capital Partners / Apollo 

Global Management do rúk singapurského 

štátneho fondu GIC a predstavuje približne 

127 000 m² prenajímateľnej plochy. Po novom 

tak tieto plochy spravuje P3, ktorý je momentálne 

v objeme vlastnených plôch priemyselnou trojkou 

na Slovensku.

Svoju pozíciu na slovenskom logistickom trhu 

posilnil aj český fond REICO, ktorý v 1. štvrťroku 

kúpil v Seredi dva sklady od ruského developera 

PNK Group. Sklady ponúkajú spolu asi 

44 000 m² plochy.

Z údajov Cushman & Wakefi eld vyplýva, že 

celkový objem transakcií v priemyselnom 

sektore dosiahol v roku 2020 hodnotu vyše 

248 miliónov eur, pričom väčšina z toho mala 

formu portfóliových transakcií.

„Koronakríza najmenej ovplyvnila industriálne 

a logistické nehnuteľnosti. Vzhľadom na stále 

rastúci objem e-commerce môžeme očakávať, 

že tento sektor komerčných nehnuteľností 

bude napredovať aj v roku 2021. Logistické 

nehnuteľnosti boli pre investorov v minulom 

roku najpríťažlivejšie a očakávame, že rovnako 

to bude aj tento rok. Budúcnosť segmentu bude 

pritom aj naďalej poháňať hlavne e-commerce, 

automobilový sektor a udržateľnosť,“ 

dopĺňa Michal Cerulík, riaditeľ oddelenia 

priemyselných a logistických nehnuteľností 

spoločnosti CBRE.

KAPITÁL PRITIEKOL 
NAJMÄ Z ÁZIE

Pokiaľ ide o zdroj kapitálu, najväčší podiel na 

celkových investíciách mali v roku 2020 ázijskí 

investori (40 %), následne slovenskí (37 %), 

európski – s výnimkou Česka a Slovenska 

(12 %, išlo najmä o rakúske fi rmy) a českí 

investori (10-11 %). Najvyšší nárast 

v posledných rokoch patrí jednoznačne kapitálu 

z Ázie, no v tomto roku mali nadpriemerný 

podiel na investíciách aj slovenskí investori. 

Tí dominovali najmä v individuálnych 

transakciách regionálneho významu, zatiaľ čo 

veľkí zahraniční inštitucionálni investori realizujú 

nákupy čoraz viac formou medzinárodných 

portfóliových transakcií.

,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,“ uviedol 

Marián Fridrich, Managing Partner v Cushman 

& Wakefi eld Slovensko.

Pandémia a opatreniami vyvolaný dynamický rast e-commerce spôsobili, že 

priemyselný sektor zaznamenáva enormne vysoký zahraničný dopyt. Dopyt je 

obmedzený v podstate len ponukou moderných parkov, ktoré ešte neboli predané 

v predpandemickom období.
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INVESTÍCIE SMERUJÚ 
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17

PLACE

Európske auto roka 2017 po facelifte prichádza 

na vysokokonkurenčný trh s ambíciou uspieť. 

Nový PEUGEOT 3008 sa vyznačuje odvážnym 

a moderným dizajnom, ale zachováva si aj 

klasické znaky vozidiel SUV. Nová predná časť 

vozidla levom v logu mu dodáva silnú osobnosť. 

Všimnite si napríklad dizajn a líniu predných 

svetlometov. Ďalšou očividnou zmenou je 

spomínaná výrazne väčšia predná maska s lištami, 

ktorá sa tiahnu popod tvarované svetlomety. Tiež 

si všimnete, že nad logo automobilky bol pridaný 

znak „3008“, ktorý odráža súčasné výrobné 

rady a zároveň odkazuje na klasické modely ako 

PEUGEOT 204 a 504.

Výkonné spaľovacie motory a prinášajú potešenie 

z dynamického riadenia a dokonalú radosť 

z jazdy. Na výber je pestrá motorizácia, ktorá 

štartuje 1,2-litrovým benzínovým motorom 

PureTech s tromi valcami a výkonom 130 k a dá 

sa používať buď so 6-stupňovým manuálom alebo 

s osemstupňovým automatom. Ak si vyberiete 

verziu so štvorvalcovým motorom s objemom 1,6 

litra, budete mať výkon 180 k a osemstupňovú 

automatickú prevodovku. Dieselové motory 

BlueHD reprezentuje štvorvalcový 1,5-litrový 

motor s výkonom 130 k s manuálnou aj 

automatickou prevodovkou.

Nové plug-in hybridné SUV PEUGEOT 3008 je 

k dispozícii vo verzii HYBRID4 (pohon všetkých 

kolies, výkon 300 koní), ktorý kombinuje benzínový 

motor 1.6 PureTech s výkonom 147 kW / 200 koní 

a dva elektromotory s výkonom 80 kW / 110 koní. 

Batéria s kapacitou 13,2 kWh zabezpečuje v plne 

elektrickom režime dojazd až do 65 kilometrov 

podľa normy NEDC (52 kilometrov podľa normy 

NEDC). Verzia HYBRID (pohon predných 

kolies, výkon 225 koní) kombinuje benzínový 

motor PureTech s výkonom 132 kW / 180 koní 

a elektromotor s výkonom 80 kW / 110 koní. 

Batéria s kapacitou 13,2 kWh zabezpečuje v plne 

elektrickom režime dojazd až do 50 kilometrov 

podľa normy NEDC i (40 kilometrov podľa normy 

NEDC).

Modely vybavené automatickou prevodovkou 

sú už v základnej výbave s voliteľnými jazdnými 

režimami Normal, Sport a Eco. Verzia s plug-in 

hybridným pohonom umožňuje vodičom voliť 

medzi režimami Electric, Hybrid, Sport a 4WD.

Prepracované, ergonomicky a technologicky 

dokonale riešené miesto vodiča PEUGEOT 

i-Cockpit® umožní jednoduchú a intuitívnu 

obsluhu nového SUV PEUGEOT 3008 a zaistí 

vyššie pohodlie a bezpečnejšie cestovanie. 

i-Cockpit dostal väčšiu 10-palcovú HD 

dotykovú obrazovku funkciou multi-touch, 

ktorá nahradila 8-palcový systém infotainmentu 

modelu Peugeot 3008 pred faceliftom. Je 

doplnený plne prispôsobiteľným 12,3-palcovým 

digitálnym displejom na palubnej doske, ktorý 

jej prepožičiava high-tech vzhľad. V zornom poli 

vodiča sa zobrazujú všetky dôležité informácie pre 

jazdu a vodič sa tak môže plne venovať riadeniu. 

Kompaktný multifunkčný volant je zárukou 

presnejšieho riadenia. Elegantné chrómované 

prepínače umožňujú rýchly a intuitívny prístup 

k funkciám vozidla.

PEUGEOT 3008 si zachováva priestrannosť 

a veľký objem batožinového priestoru. Asistenčné 

systémy riadenia najnovšej generácie nového SUV 

PEUGEOT 3008 zvyšujú pohodlie a bezpečnosť 

cestovania a sú ďalším krokom smerom 

k autonómnemu riadeniu. Pri jazde v noci je 

dostupný aj exkluzívny systém NIGHT VISION, 

ktorý detekuje pomocou infračervenej kamery 

prítomnosť chodcov alebo zvierat pred vozidlom 

na vzdialenosť viac ako 200 metrov, teda ďaleko 

za dosah diaľkových svetlometov.

Európsky segment kompaktných crossoverov je mimoriadne 

konkurencieschopný. Zákazníci presadajú zo sedanov a hatchbackov do SUV. 

Nový PEUGEOT 3008 je nepochybne jedným z najatraktívnejších a odvážne 

nastavuje latku v oblasti dizajnu, technológií a výkonu.

ODVÁŽNE SUV PEUGEOT 3008
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Dopravná a logistická spoločnosť 

C.S.CARGO pokračuje v posilňovaní svojho 

pôsobenia na vnútroštátnom trhu. Do 

portfólia svojich FMCG klientov zaradila od 

tohto roku tiež reťazce Globus a Makro. 

Spoločný objem zákaziek činí viac ako 

80 miliónov Kč ročne.

Michal Malysa sa stal novým šéfom 

komunikácie v spoločnosti Eurowag. Bude 

riadiť externú a internú komunikáciu na 

15 trhoch vrátane vzťahov s verejnosťou 

a médiami. Eurowag, rýchlo rastúca spoločnosť 

založená pred 25 rokmi v ČR, poskytuje 

platobnú a technologickú platformu pre 

priemysel komerčnej cestnej dopravy 

v 15 krajinách v Európe.

Logisticnews.eu pripomína, že globálny 

maloobchod oslávil 50. výročie 

jednoznačného identifi kátora produktu, teda 

GTIN (GS1 Global Trade Item Number). Dňa 

31. marca 1971 sa v New Yorku zišli vtedajší 

lídri sektora potravín a FMCG vrátane 

značiek ako Heinz, General Mills, Kroger 

a Bristol Meyer a dohodli sa na jednotnom 

štandarde pre identifi káciu položiek v retaile.

Spoločnosť GEFCO plánuje v prístave 

Jebel Ali v Spojených arabských emirátoch 

implementovať komplexnú ponuku logistických 

riešení. Uzavretím partnerstva so spoločnosťou 

DP World, obchodným a logistickým 

centrom regiónu SAE, ďalej podporí rast 

automobilového odvetvia v krajinách GCC (t.j. 

štáty Perzského zálivu; Bahrajn, Kuvajt, Omán, 

Katar, Saudská Arábia, Spojené Arabské 

Emiráty).

CTP, developer priemyselných 

nehnuteľností, vstupuje na burzu 

v Amsterdame. Spoločnosť chce v rámci 

IPO ponúknuť investorom nové akcie 

v hodnote približne 900 miliónov eur 

(primárna ponuka). Výnos z primárnej 

ponuky chce využiť na nákup ďalších 

pozemkov, development, ale aj splatenie 

časti dlhov.

SSI Energy, dcérska spoločnosť SSI 

Group, ktorá v ČR a SR poskytuje služby 

integrovaného facility managementu pre 

viac ako 500 objektov, dokončila akvizíciu 

spoločnosti DEMP-HOLDING. Tá sa podľa 

Logisticnews.eu v ČR už dlhodobo radí 

medzi najvýznamnejšie energetické fi rmy, 

ktoré sa zaoberajú dotačným poradenstvom 

a realizáciou energeticky úsporných projektov.

FLASH NEWS
EUROWAG: DIGITALIZÁCIA A UDRŽATEĽNÉ
RIEŠENIA SÚ JASNÝM TRENDOM

Opatrenia spojené s pandémiou a brexit nepochybne viedli k zvýšeniu 

komplexnosti diaľkovej dopravy. Na druhej strane dodávky „na 

poslednú míľu“ dostali obrovský impulz, ktorý má trvať aj po súčasných 

krízach. Pandémia tiež potvrdila, že hlavné trendy v logistike sa v nasledujúcich rokoch zamerajú 

na digitalizáciu a zelenú mobilitu. Prudko rastúci e-commerce vytvoril tlak na rýchlejšie a nákladovo 

efektívnejšie doručenie. Európa čoraz viac upúšťa od fosílnych palív a namiesto toho skúma 

alternatívne zdroje energie. V súčasnosti je v celej Európe 387 čerpacích staníc LNG. Spoločnosť 

Eurowag si želá do konca roka pokryť 430 alternatívnych čerpacích staníc palivami na CNG a LNG.

Zdroj: Eurowag.com/cz

NA RÝCHLOSTNEJ CESTE R7 PRIBUDLI 
DVE NOVÉ PLNIACE STANICE CNG

SPP CNG s.r.o. spustila do prevádzky dve nové samoobslužné plniace stanice na stlačený 

zemný plyn (CNG). Motoristi ich nájdu v oboch smeroch na odpočívadlách Blatná na Ostrove 

na rýchlostnej ceste R7. Plniace stanice sú otvorené 24 hodín denne, 7 dní v týždni a ponúkajú 

možnosť využitia služieb kiosku priľahlej čerpacej stanice 

OMV. Vozidlá načerpajú ekologické palivo CNG za 

porovnateľný čas ako pri používaní konvenčných palív. 

V súčasnosti je v SR k dispozícii už 16 plniacich staníc 

CNG, z toho 11 prevádzkuje spoločnosť SPP CNG. Koncom 

leta 2021, sa sieť rozšíri o ďalšie dve na náprotivných 

odpočívadlách Pohranice na rýchlostnej ceste R1 pri Nitre.

Zdroj: Spp.sk

LIDL MÁ V PORTFÓLIU UŽ 15%
EKOLOGICKÝCH KAMIÓNOV

Lidl využíva kamióny s alternatívnym 

pohonom už tretí rok. Kamióny s CNG, 

LNG či hybridným pohonom aktuálne tvoria 

už 15% vozovej flotily, pričom do roku 

2025 je cieľom reťazca dosiahnuť 40%-ný 

podiel. Nové ekologické vozidlá pribudnú 

v jeho vozovom parku ešte tento rok. . 

Spolu s efektívnym plánovaním logistiky, 

maximálnym vyťažovaním kamiónov 

a ich využívaním aj na spätnú logistiku 

z predajní na centrálne sklady sú vozidlá 

s alternatívnym pohonom základom 

konceptu zelenej logistiky. Ekologické 

kamióny budú prednostne zavážať tovarom 

predajne v husto obývaných zónach.

Zdroj: Lidl.sk

GEIS POMÁHA ZVLÁDAŤ 
KOMPLIKÁCIE 
V CEZHRANIČNEJ PREPRAVE

V mnohých oblastiach, ako je napríklad 

automobilový priemysel, je aj 

za momentálnych sťažených 

podmienok nutné zabezpečiť 

presné načasovanie 

dodávok tovaru vzhľadom 

k systému zásobovania 

just-in-time. V prípade 

iného tovaru, predovšetkým 

potravín je zase nevyhnutné zachovať čo 

najkratšie dodacie doby. Do toho vstupujú 

ešte rastúce požiadavky na zásobovanie 

zdravotníckym materiálom. Veľká spoločnosť 

ako je Geis, môže zákazníkom ponúknuť 

viac než len samotnú 

dopravu. Zabezpečuje 

pre nich aj všetky colné 

služby a poistenie či spätnú 

prepravu. Geis má vlastnú 

distribučnú sieť a nevyhnutné 

zázemie.

Zdroj: Geis.sk
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MIT Real Estate Innovation Lab modeloval tri 

spôsoby, ako užívatelia logistických nehnuteľností 

zvyšujú udržateľnosť svojej prevádzky.

1. Elektrifi kácia doručovacích vozidiel: Pri využití 

dnešných zdrojov energie môže táto technológia 

znížiť priemerné emisie súvisiace s dopravou 

o 27 %¹ a prináša aj ďalšiu výhodu – zníženie hluku 

z dopravy. Nové modely vozidiel, ktoré majú byť 

uvedené na trh v tomto roku, majú dojazd 200 

míľ, čo umožní zvládnutie 90 % doručovacích trás 

typu last-mile v USA.² Európa rozširuje zavádzanie 

zón s nízkymi emisiami určených pre vozidlá 

s elektrickým pohonom. Dnes tieto nízkoemisné 

dopravné zóny tvoria dve tretiny mestských oblastí, 

v ktorých spoločnosť Prologis pôsobí.³ Predvídaví 

maloobchodníci si túto technológiu osvojujú. 

Napríklad Amazon si objednal 100 000 elektrických 

vozidiel a očakáva, že prvých 10 000 z nich bude 

jazdiť budúci rok.4

2. Obaly: Väčšia spotreba obalových materiálov je 

najväčším zdrojom emisií v e-commerce (hoci sa 

jedná o zlomkový podiel v porovnaní s úsporami 

plynúcimi z efektívnej prepravy tovaru). Inovácie 

v tejto oblasti napriek tomu majú potenciál 

urobiť e-commerce ešte ekologickejším. Emisie 

spojené s balením sú v priemere približne 6-krát 

vyššie v prípade e-commerce ako pri nakupovaní 

v kamenných predajniach, najmä v dôsledku 

používania lepenkových materiálov a individuálnych 

obalov1. MIT vypracoval scenár, v ktorom boli 

emisie produkované využitím lepenkových 

škatúľ nahradené emisiami spojenými s použitím 

papierového vrecúška pri 80 % online nákupov. 

V tomto scenári bola e-commerce udržateľnejším 

variantom nakupovania v 90 % všetkých 

modelových situácií. Mnoho retailerv si osvojilo 

ekologické obalové materiály a automatizáciu 

procesu balenia. Výmena krabíc za tašky 

a polstrované obálky znižuje objem a hmotnosť 

balíkov, čo môže prispieť k ďalšiemu zníženiu emisií.

3. Dáta: Pokročilá analytika a riešenia založené na 

internete vecí (IoT), ako napríklad zdieľanie záťaže 

a dynamické presmerovanie, môžu znížiť emisie 

o 10 %, jednotkové náklady o 30 % a preťaženosť 

dopravy o 30 %.5 Využitie týchto dát môže tiež 

viesť k menšiemu počtu vratiek. Napríklad riešenia 

založené na umelej inteligencii môžu online 

nakupujúcim odporučiť veľkosť či štýl oblečenia 

či iných produktov na základe predchádzajúcich 

nákupov, a minimalizovať tak prípady vrátenia 

tovaru. MIT modeloval scenár, v ktorom vratky pri 

online nakupovaní klesli o 50 %, čo viedlo k nižšej 

uhlíkovej stope e-commerce v 80 % prípadov.

NAVŽDY ZMENENÝ TRH: 
BUDÚCNOSŤ DOPYTU 
PO LOGISTICKÝCH 
NEHNUTEĽNOSTIACH

Zvýšenie dopytu po logistických nehnuteľnostiach 

v súvislosti retailom si možno vysvetliť predovšetkým 

rastúcou popularitou online nakupovania. 

E-commerce je priestorovo náročnejšia než 

tradičný kamenný predaj, keďže balíková preprava 

si vyžaduje viac miesta než paletová. Prezentácia 

tovaru online tiež nabáda k väčšej rozmanitosti 

produktov, ktoré je potrebné držať na skladoch 

a mnoho e-fulfi llmentových operácií zahŕňa služby 

s pridanou hodnotou, napríklad montáž a spätnú 

logistiku.

Podľa Dirka Sosefa, viceprezidenta Prologis pre 

výskum a stratégie, treba počítať s tým, že nová 

realita na trhu bude do veľkej miery pretrvávať aj 

po pandémii: „Kamenné predajne momentálne 

obmedzujú vládne nariadenia a dá sa očakávať, 

že bezprostredne po ich odznení sa ľudia budú 

chcieť vrátiť k fyzickému nakupovaniu. Avšak 

postupný prechod k e-commerce sme pozorovali 

už dlho pred vypuknutím pandémie. Z dlhodobého 

hľadiska množstvo ľudí zostane pri svojich nových 

nákupných návykoch.“ Prologis Research očakáva, 

že konkurencieschopnosť e-shopov voči kamenným 

obchodom vzrastie, keďže fi rmy boli pre pandémiu 

nútené investovať do inovácií v dodávateľskom 

reťazci. To platí predovšetkým pre segmenty, 

v ktorých doteraz dominoval kamenný predaj – 

napríklad potraviny, drogéria či DIY. Tradičný retail 

bude čeliť novým výzvam a bude hľadať spôsoby, 

ako ponúknuť spotrebiteľom požadovaný komfort. 

Len v USA v rokoch 2017 až 2020 ubudlo viac než 

15 000 kamenných predajní.

Prologis odhaduje, že predpokladaný rast 

e-commerce do roku 2025 v USA a v Európe vyvolá 

ročnú potrebu logistických priestorov s rozlohou 

najmenej 11,6 milióna m². Rastúce očakávania 

konečných zákazníkov na rýchlosť a kvalitu dodania 

tovaru zároveň skoncentrujú tento dopyt do tzv. 

last-mile lokalít v blízkosti veľkých spotrebiteľských 

centier.

¹MIT

²CHAN ‘s and Mercedes

³Európska komisia a regulácia vstupu do miest

4https://www.aboutamazon.com/news/transportation/

introducingamazonsfi rst- custom-electric-delivery-vehicle

5Svetové ekonomické fórum

V minulom čísle sme sa zamerali na dopady rozmachu e-commerce. 

V druhom, voľnom pokračovaní sa dozviete, ako používatelia logistických 

nehnuteľností zvyšujú udržateľnosť prevádzky. Ukážeme si, ako tržby retailu 

korelujú s rastom dopytu po logistike a čo všetko sa zmení.

LOGISTICKÉ NEHNUTEĽNOSTI A E-COMMERCE 
ZNIŽUJÚ UHLÍKOVÚ STOPU RETAILU 

2. ČASŤ
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Súťaž Hermes Komunikátor roka 2020 

organizuje agentúra 2lovebrands, s.r.o. 

v spolupráci s prieskumnou spoločnosťou 

MEDIAN SK, s.r.o. Slávnostné vyhlasovanie 

víťazov prebiehalo vzhľadom na 

pretrvávajúcu pandemickú situáciu online. 

Väčšina spoločností potvrdila svoju stabilnú 

pozíciu z minulého ročníka. Ocenenia 

sa odovzdávali na základe výsledkov 

prieskumu MEDIAN SK, hlasovania 

verejnosti a rozhodnutia odbornej poroty, 

ktorá vyhodnotila najlepšie komunikačné 

projekty. O víťazoch Ceny verejnosti 2020 

rozhodlo v online hlasovaní až 41 610 

hlasov. Hlasovanie verejnosti prebiehalo 

od 20. novembra do 20. decembra 2020 na 

www.cenyhermes.sk. Verejnosť hlasovala 

za spoločnosti, s ktorých komunikáciou má 

najlepšie skúsenosti.

KATEGÓRIA: BANKOVNÍCTVO
Prvé miesto získala VÚB Banka, druhé Slovenská 

sporiteľňa a tretie Tatra Banka.

KATEGÓRIA: POISŤOVNÍCTVO
Prvé miesto získala Allianz - Slovenská poisťovňa. 

Allianz však získala hneď dve prvenstvá, keď 

sa stala najlepšie komunikujúcou fi rmou podľa 

reprezentatívneho prieskumu spoločnosti 

MEDIAN SK, vykonaného na vzorke 12-tisíc 

respondentov, aj podľa hlasovania verejnosti. 

„Rýchla, efektívna a transparentná komunikácia 

je dlhodobo jednou z priorít spoločnosti Allianz, 

preto nás vždy teší, ak ju ocenia ako najlepšiu 

aj naši klienti. O to viac, že pozíciu najlepšie 

komunikujúcej poisťovne na trhu sme obhájili aj 

v pandemickom roku 2020, ktorý bol aj v oblasti 

komunikácie so zákazníkom veľkou výzvou. Je to 

ocenenie práce a úsilia všetkých našich kolegov, 

ktorí s našimi klientmi komunikujú pri riešení 

poistných udalostí, uzatváraní poistenia, zmenách 

na zmluvách, ale aj prostredníctvom reklamných 

kampaní či komunikácie s novinármi,“ vysvetľuje 

hovorkyňa Allianz – Slovenskej poisťovne Lucia 

Muthová. Druhé miesto v kategórii obsadila 

Kooperativa a tretie Union.

KATEGÓRIA: TELEKOMUNIKÁCIE
Prvé miesto získala spoločnosť Orange, druhé 

potom Telekom a tretie O2.

Siedmy ročník súťaže Hermes Komunikátor roka pozná víťazov. Ocenenia za 

najlepšiu komunikáciu so zákazníkom udeľovala odborná porota v kategóriách 

bankovníctvo, poisťovníctvo, telekomunikácie, obchodné reťazce a automobily.

KTO JE KOMUNIKÁTOR 
ROKA 2020?
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KATEGÓRIA: OBCHODNÉ 
REŤAZCE
Prvé miesto obhájil Lidl, rovnako ako šesť 

krát predtým. Zvíťazil vo svojej kategórií podľa 

dlhodobého prieskumu verejnej mienky, 

v hlasovaní verejnosti medzi obchodnými 

reťazcami a odniesol si tiež absolútnu cenu 

verejnosti za rok 2020. Lidl získal v súťaži 

Hermes Komunikátor roka celkovo už 28 

prvenstiev. „Všetko čo robíme, robíme s ľuďmi 

a pre ľudí. Naši zákazníci a zamestnanci sú 

pre nás preto najdôležitejšími osobami v rámci 

nášho podnikania. Pre nich a s nimi sa snažíme 

každým dňom zlepšovať, pre nich a s nimi 

rozvíjame našu ponuku, služby a komunikáciu. 

Úprimne si vážime každé získané ocenenie 

a vnímame ho v prvom rade ako záväzok do 

budúcnosti,“ povedal Tomáš Bezák, vedúci 

úseku komunikácie Lidl Slovenská republika. 

Na druhom mieste v tejto kategórii skončila 

spoločnosť Tesco a na treťom reťazec Kaufl and.

KATEGÓRIA: AUTOMOBILY
Na prvom mieste je spoločnosť Škoda, druhé 

obsadila Kia a tretie značka Opel.

CENA AGENTÚRY 2020
Okrem cien v piatich kategóriách udelila porota 

Ceny agentúry 2020. Z pohľadu retailu nás 

zaujala kampaň COOP Jednota Slovensko 

„Poďakovanie ľudom v prvej línii“, ktorá získala 

prvé miesto v kategórii Krízová komunikácia. 

Podľa mesačníka Stratégie reklama získala veľmi 

vysokú páčivosť, až 88 %, čo je o 22 % viac 

ako je benchmark. Víťazom kategórie Najlepší 

interiér predajného priestoru sa stala „Úprimná 

predajňa z dobrej adresy“ spoločnosti Hyza.

Ocenenie a 1. miesto zároveň udelila Tescu 

odborná porota v kategórii Spoločenská 

zodpovednosť, a to za projekt boja proti 

plytvaniu potravinami. Tesco myslí pri 

všetkých svojich aktivitách na Slovensku 

na spoločenskú zodpovednosť a trvalú 

udržateľnosť. V súčasnom neľahkom období 

koronakrízy reťazec vytrvalo pomáha tým 

najzraniteľnejším, ktorí potrebujú podať 

pomocnú ruku. „V Tescu si uvedomujeme našu 

zodpovednosť v tejto oblasti, a preto všetkých 

153 našich obchodov na Slovensku každý 

deň daruje potraviny ľuďom v núdzi. Úspech 

v 7. ročníku ocenení Hermes Komunikátor 

roka 2020 nás veľmi potešil a vnímame ho 

ako záväzok ďalej pokračovať v našom 

zodpovednom prístupe. Vieme, že naša 

potravinová pomoc je v súčasnom neľahkom 

období potrebná ešte viac ako kedykoľvek 

predtým. Od vypuknutia koronakrízy sme 

darovali už 1 700 ton nepredaných potravín, 

z ktorých bolo možné pripraviť štyri milióny 

porcií jedla. Veľké ďakujem našim kolegom, 

vďaka ktorým dokážeme pomáhať tým 

najzraniteľnejším. Rovnako tak ďakujeme aj 

Potravinovej banke Slovenska a charitatívnym 

partnerom, ktorí sa starajú o distribúciu 

výrobkov ľuďom, ktorí ich teraz potrebujú 

najviac,“ uviedla Veronika Bush, riaditeľka 

komunikácie Tesca na Slovensku. Čo všetko 

robí Tesco?

• Nepredané potraviny vhodné na ľudskú 

spotrebu sú darované ľuďom v núdzi

• Zvyšné nepredané potraviny putujú ako 

krmivo zvieratám

• Popri úsilí Tesca zameranom na darovanie 

nepredaných potravín k zníženiu 

potravinového odpadu vo veľkom prispieva 

zlepšený systém logistiky a objednávania, 

ako aj optimalizácia predajnej plochy 

obchodov

• Za krátke obdobie troch rokov Tesco znížilo 

množstvo potravinového odpadu o 71 %

• Nepredané potraviny daruje všetkých 153 

predajní reťazca

• K zodpovednému prístupu Tesco inšpiruje 

aj svojich dodávateľov. K iniciatíve Tesca 

sa pridali piati stredoeurópski dodávatelia 

reťazca, ktorí po prvý raz publikovali dáta 

o svojom potravinovom odpade, medzi nimi 

aj slovenská spoločnosť Brop

Rovnako 1. miesto v kategórii Spoločenská 

zodpovednosť získala tiež spoločnosť Lidl za 

aktivitu „Bude z toho haluz“. „Viete si predstaviť, 

že aj vďaka plastovým fľašiam a plechovkám 

by mohla pribudnúť zeleň do parkov? Prineste 

k nám obaly z nápojov a bude z toho haluz!“ 

uvádza Lidl na svojej stránke venovanej 

spoločenskej zodpovednosti. Konkrétnym cieľom 

aktivity „Bude z toho haluz“ je za každú PET 

fľašu alebo plechovku odovzdanú do reverzného 

automatu venuje Lidl 10 centov na výsadbu 

zelene v parku Ostredky. Doteraz reťazec 

vyzbieral 56752 obalov.

Odborná porota ocenila kreatívu a zvolený 

spôsob komunikácie s klientmi formou unikátnej 

video hlasovej SMS, za ktorú si Generali odniesla 

prvenstvo v kategórii Starostlivosť o klienta. 

„Generali sa už dlhodobo profi luje ako inovatívna 

poisťovňa s ľudským prístupom. Pre našich 

klientov chceme byť celoživotným partnerom 

a tento prístup prenášame aj do spôsobu, akým 

komunikujeme. Aby sme k našim klientom 

boli bližšie, využívame komunikačné kanály, 

ktoré preferujú. Sme radi, že spôsob využitia 

komunikácie pomocou SMS ocenili nielen naši 

klienti, ale aj odborníci z oblasti komunikácie 

a marketingu,“ komentovala zisk ocenenia Jana 

Hajdu, riaditeľka marketingu a komunikácie 

poisťovne Generali.

Kategória Interná komunikácia tiež pozná 

víťaza. Je ním Poštová banka za kampaň 

„Pandémia, ktorá nás posilnila“. Ďalšia banka 

získala prvé miesto v kategórii Inovatívny 

marketingový prístup. Za aktivitu „Reklamy 

z obývačky“ si ho zaslúžila 365.bank. Kategóriu 

Najefektívnejšie využitie nových médií ovládol 

operátor 4ka a ich „Chatbot Simča“.

HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA 2020 – CENA VEREJNOSTI

CENA VEREJNOSTI 2020 v kategórii Bankovníctvo Slovenská sporiteľňa

CENA VEREJNOSTI 2020 v kategórii Poisťovníctvo Allianz - Slovenská poisťovňa

CENA VEREJNOSTI 2020 v kategórii Telekomunikácie O2

CENA VEREJNOSTI 2020 v kategórii Obchodné reťazce Lidl

CENA VEREJNOSTI 2020 v kategórii Automobily Hyundai

ABSOLÚTNA CENA VEREJNOSTI 2020 Lidl

Zdroj: Cenyhermes.sk
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Svet sa mení a so zmenami prichádzajú nové objavy, možnosti, technológie. 

Pred mnohými rokmi sa spoločnosť posúvala dopredu obrovskými krokmi 

po desaťročiach či storočiach, tak sa objavovali veľké veci. Dnes môžeme 

polemizovať o tom, ako sa svet mení doslova v každom okamihu a či sú prevratné 

objavy z minulosti v porovnaní s transformáciou dnešných dní naozaj také veľké.

AMROP JENEWEIN – PARTNER RUBRIKY PEOPLE

SVET NEUSTÁLYCH ZMIEN SI ŽIADA EFEKTÍVNE 

STRATEGICKÉ A OPERATÍVNE ROZHODNUTIA

Nie každá zmena je vítaná a nie každá zmena je 

očakávaná. Sú ľudia, ktorí zmenu vyhodnocujú 

ako prínos, iní radšej fungujú v zaužívaných 

stereotypoch. Postupom času sme sa všetci 

ocitli v dobe digitálnej. Tá spôsobila pomyselné 

rozdelenie spoločnosti na dve skupiny. Jedna je 

otvorená zmene s dôrazom na proces digitalizácie 

a oproti nej stojí druhá, ktorá odmieta akékoľvek 

prispôsobovanie sa novinkám.

Ak sa zameriame na druhú skupinu a jej 

„prívrženci“ dostanú priestor na objasnenie ich 

vnímania, rýchlo dospejeme k záveru, že ich 

postoj vyplýva z určitej nevedomosti. Je totiž 

bežné (ba až prirodzené), že ak niečo funguje 

a funguje to dobre, nie je dôvod na zmenu. Tento 

prístup však môže prinášať odlišné výsledky. Ak je 

spoločnosť zisková, zväčša sa uplatňuje tvrdenie, 

že sa posúva správnym smerom a že nastolená 

stratégia prináša očakávané výsledky. V opačnom 

prípade je to priam pozvánka k zmenám, od 

ktorých sa očakávajú želané výsledky.

Pokiaľ zosumarizujeme fungovanie a stratégie, 

ktoré mali v konečnom dôsledku pozitívny 

dopad na prosperitu toho-ktorého biznisu, 

rýchlo sa dostaneme ku konkrétnym krokom, 

ktoré dopomohli k lepším ekonomickým 

výsledkom. Medzi kľúčové sa radí schopnosť 

vniesť vizionársky pohľad do budúcnosti. Aby 

spoločnosť prosperovala nielen dnes a zajtra, 

je potrebné vedieť zadefi novať, resp. inovatívne 

nasmerovať očakávania trhu, ktoré niekedy 

nemusia byť zrejmé na prvý pohľad.

Pandémia, ktorá zasiahla celý svet, spustila akoby 

lavínu digitalizácie, ktorá predtým prichádzala 

v menších vlnách. Platilo nepísané pravidlo, že 

človek sa tomu buď prispôsobil a naskočil na 

jednu z nich alebo ostal nečinne fungovať za 

nezmenených podmienok. Tieto vlny sa zmenili na 

cunami, ktorá mnohé podniky priviedla ku krachu 

práve na základe nesprávnej reakcie na novú 

situáciu. V tomto okamihu je zbytočné otvárať 

diskusiu o pozitívnom alebo negatívnom dopade 

urýchlenej digitalizácie. Faktom ostáva, že takáto 

zmena bola potrebná a že by k nej došlo skôr či 

neskôr. Je otázne, koľko percent podnikov by 

za bežných podmienok o takejto zmene vôbec 

uvažovalo. Brali by to ako vítanú inováciu, ktorá 

im rozšíri pole pôsobnosti, alebo naopak by sa 

to snažili čo najdlhšie udržať za podmienok, 

za ktorých do daného dňa vykazovali výsledky 

v základe fi nančne úspešnej fi rmy?

Aké následky môže mať neschopnosť 

reagovať a adaptovať sa na rýchlo sa meniace 

prostredie v oblasti digitalizácie možno vidieť 

na príklade fi riem ako Nokia či Kodak (a mohli 

by sme menovať viaceré spoločnosti). Často sa 

domnievame, že veľké spoločnosti sú vzhľadom 

na rozmery, ktoré dosiahli, v pozícii, kedy ich 

nemôže len tak ľahko niečo dostať z trhu. Ak sa 

bližšie pozrieme na situáciu v spoločnosti Kodak, 

jedným z fi nálnych impulzov spôsobujúcich 

jej krach bola práve neschopnosť rýchlej 

akomodácie na požiadavky trhu. Napriek silnému 

závanu nostalgie, ktoré v nás zmienka o danej 

značke dodnes vyvoláva, to nebola dostačujúca 

sila na to, aby bola prehliadaná nevyhnutnosť 

digitalizácie ako takej. A Nokia? V čase, keď sa 

mobilné telefóny postupne začali meniť na akési 

mini prenosné počítače, prehrala smartfónový 

beh s konkurenciou, na konkurenčný Apple 

nezareagovala adekvátnym spôsobom.

Nastala nová éra plná zmien a schopnosť 

agilne reagovať na požiadavky trhu je viac 

nevyhnutnosťou ako len očakávaním. S touto 

premenou prichádza pojem „disrupcia“, ktorý 

ešte aj dnes vyvoláva otáznik v mnohých 

hlavách. Vo všeobecnosti sa disrupcia týka 

mnohých oblastí. Napriek podstatne lepšej 

informovanosti (v porovnaní s celkom nedávnou 

minulosťou) sa aj dnes stretávame s odmietavým 

postojom a prístupom voči digitálnej disrupcii. 

Z určitého uhla pohľadu ide o spomínanú obavu 

z neznámeho, pretože nie je fi xne stanovené, že 

to prináša zaručene dobrý výsledok. Aj v tomto 

prípade platí, že pokiaľ proces zveríte do rúk 

jednotlivcovi alebo zohranému tímu s určitou Zd
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Patrícia Lofajová,
Amrop Jenewein Research Consultant

DIGITALIZÁCIA MENÍ 
ZÁKAZNÍKOV, ZNAČKY I CELÝ TRH
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množinou skúseností, tak je to polovica úspechu. 

Druhou polovicou zostane správne nastavenie, 

ktoré možno prispôsobiť na mieru podľa viacerých 

kľúčových kritérií.

Ďalšou zásadnou zmenou je úroveň poznania 

zákazníka a jeho požiadaviek. Vďaka 

technológiám, inováciám a rýchlemu vývoju 

sme sa dostali do bodu, keď ľudia využívajú 

súčasné technológie naplno. Dobrým príkladom 

je bežné nákupné správanie zákazníka, ktorý 

kedysi navštevoval kamennú predajňu, kde 

sa po rozhovore s predajcom zadefi novali 

očakávania, predstavy a detaily produktu, po 

ktorý prišiel. Dnes nie je potrebné niekam chodiť 

na to, aby si človek kúpil takmer čokoľvek. Pár 

kliknutiami objednávame tovar, ktorý nám doslova 

vyskakuje pred oči pri prehliadaní sociálnych 

sietí či skrolovaní webových stránok. Nie je to 

náhoda, je to správne cielená reklama s dokonale 

nastaveným SEO či SEM a používanie cookies.

Zrejme netreba vysvetľovať princíp zbierania dát 

z našej aktivity na internete. Aj v tomto smere 

môžeme vnímať podceňovanie reálnej hodnoty 

daných údajov, ktoré môžu slúžiť ako skvelý 

nástroj na identifi káciu potreby v prípade nášho 

konečného spotrebiteľa. Už bola reč o tom, že 

vplyvom pandémie svet priam skočil na vlnu 

digitalizácie. S tým sú spojené nielen pozitíva, ale 

aj rôzne úskalia, s ktorými sa musíme popasovať 

a na ktoré sa zároveň musíme dostatočne 

pripraviť. Nielen v poslednom období evidujeme 

zvýšený nárast únikov osobných či citlivých 

údajov, ktoré sa v hodnotovom rebríčku šplhajú 

pomerne vysoko. Niet pochýb, že sa mnohé 

spoločnosti úspešne akomodovali v procese 

digitálnej transformácie, ale bez kvalitného 

zabezpečenia (cyber security) je to stále prípad 

akoby krásnej kamennej predajne, ktorú na noc 

necháte otvorenú pre prípadného zlodeja.

Dovolím si tvrdiť, že podnikať dnes môže 

takmer každý. Čo to však znamená, keď je reč 

o úspešnom podnikaní? Jednou z kľúčových 

schopností je nahliadať pohľadom vizionára. 

Očakávať neočakávané. V istom momente 

aj predpovedať, čo by mohlo byť pre trh 

dostatočne zaujímavé a atraktívne, ale zároveň 

aj vyhodnocovať, nakoľko by daná zmena bola 

vítaná, pretože vo výsledku ide vždy o dopyt, 

ktorý podmieňuje následný predaj služieb alebo 

produktu. Keď si predstavíme podniky rôznych 

rozmerov s určitým kapitálom, sme schopní jasne 

vyhodnotiť, ktorý z nich by mal najväčšiu šancu sa 

popasovať s určitými inovatívnymi disrupciami? 

Stačil by vizionársky pohľad na to, aby sme 

dokázali vyhodnotiť dôsledky, ktoré by to so 

sebou prinieslo?

Už na príkladoch z minulosti vidíme, že aj 

spoločnosti veľkých rozmerov, ktoré disponujú 

fi nanciami na prípadné „zlé rozhodnutia“, 

nielen kedysi, ale aj dnes kráčajú opatrne (a to 

nielen) v prípade disruptívnych inovácií. Opäť 

sa vraciame k prípadom, kedy obava a strach 

z neprijatia niečoho nového stopne možno aj 

veľkolepý nápad alebo ideu, ktorá sa skôr či 

neskôr dostane do povedomia trhu. Detail bude, 

že pod tým podpísaný bude niekto iný a v prípade 

úspechu sa nebude hľadieť na toho, kto s tým 

prišiel prvý, ale úspech aj v podobe zisku pôjde 

práve spoločnosti, ktorej nastavenie bolo natoľko 

otvorené, že jej prípadný risk stál za pokus. Prvý 

krok je zadefi novaný. Prekonanie prípadného 

strachu zo zlyhania či z neúspechu a urobiť prvý 

krok. Druhý krok je možno ťažší, ako sa na prvý 

pohľad zdá.

Ako to býva štandardne – zmeny bývajú na 

začiatku zložité a náročné a motivácia, ktorá k nim 

viedla, musí vydržať aj počas celého procesu. 

Ak to opäť aplikujeme na konkrétnu situáciu 

spoločnosti Kodak, tak práve toto bol bod, ktorý 

ich položil. Napriek tomu, že myšlienka bola 

skvelá, obava z prijatia trhu a zo zmien, ktoré bolo 

nevyhnutné aplikovať, spoločnosť stopli do takej 

miery, že prišla pred pomyselnú stopku. Pokiaľ 

platí, že sa múdri ľudia učia z chýb druhých, 

tak by malo platiť, že sa úspešné spoločnosti 

taktiež učia z chýb iných. V ideálnom svete by 

existovali konkrétne modely, podľa ktorých by 

sa dalo úspešne podnikať. Nakoľko nežijeme 

v ideálnom svete a vplyvom rôznych faktorov sa 

musí podnikanie prispôsobovať, neostáva nám 

nič iné, než pozorne vnímať, čo sa deje okolo nás, 

počúvať správnych ľudí a promptne reagovať na 

požiadavky trhu a zákazníka.

VÝZVY SÚ OBROVSKÉ. MNOŽSTVO 
DIGITÁLNYCH ZMIEN JE 
DISRUPTÍVNYCH.

Sme vo svete digitálnej transformácie, kde 

internet vecí, Big Data, 3D tlač, robotika, 

algoritmy a umelá inteligencia, cloud 

riešenia, rozšírená realita, budovanie sietí 

v mnohých odvetviach vedie k úplne 

novým produktom, službám a obchodným 

modelom. Odvetvia sa menia od základu. 

Nové obchodné modely striedajú staré 

– čoraz v kratších a kratších intervaloch. 

Pozrime sa, ako sa za posledné roky zmenil 

knižný a hudobný trh, ako WhatsApp 

vytlačil SMS správy… Okrem pokročilých 

digitálnych zručností, agilnosti, kreativity, 

nápaditosti a strategického myslenia 

digitálni lídri budúcnosti rozvíjajú najmä tieto 

schopnosti:

• Schopnosť presviedčať a vyjednávať.

Aby boli pri presadzovaní digitálnej 

transformácie fi riem úspešní (nielen 

pri kontakte s vedením fi rmy), musia 

si dať záležať na komunikácii so 

všetkými zamestnancami. Tieto 

schopnosti v rovnakej miere využijú pri 

kontakte s externým prostredím, najmä 

s dodávateľmi pokročilých technológií.

• Schopnosť inšpirovať a rozvíjať 

druhých. Byť nadšencom alebo 

expertom na nové technológie nestačí. 

Treba ich predstaviť ostatným a trpezlivo 

ich učiť s nimi pracovať. Takisto 

nadchnúť, v čom im tieto technológie 

a práca s nimi môže byť nápomocná 

a užitočná.

• Schopnosť spolupráce a motivácie.

Technológie nie sú jedinou spásou 

a cestou k úspechu. Sú a aj naďalej to 

budú najmä motivovaní a angažovaní 

ľudia.

• Prezentačné schopnosti. A na záver. 

Aj keď sa podarí všetkých presvedčiť, 

inšpirovať a motivovať, nesmú zabúdať 

na to, aby všetko podstatné priebežne 

vysvetľovali a ešte lepšie ukázali. Veď raz 

vidieť je vždy lepšie ako sto razy počuť.

www.amrop.sk
amrop.digital

www.jeneweingroup.com
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jeden z najznámejších svetových retailerov, 

spoločnosť The Hudson‚s Bay Company bola 

založená v roku 1670 na biznise s kožušinami. 

Kože a kožušiny boli pritom jedným prvých 

platidiel. V prvej desiatke objektov je abakus 

(mechanické počítadlo, (2)), miskové váhy, 

klinové písmo a hlinené tabuľky, trhy (dodnes sú 

miestom socializácie, výmeny informácií, tovaru 

a služieb), regál, mušle kauri (údajne okolo roku 

1200 p. n.l. ich začali používať Číňania ako 

ekvivalent platidla), papierové peniaze a mince 

(oba „objekty“ sa objavili v Číne okolo roku 1000 

p. n.l.) a agora, ktorá je stále synonymom pre 

modernú mestskú tržnicu.

Za prielom v histórii zrkadiel možno považovať 

bezpečné sklené zrkadlo so zadnou stranou 

pokrytou striebrom, ktoré vynašiel Justus von 

Liebig v roku 1835. Areál St. Germain nechal 

postaviť v roku 1482 Ľudovít XI. a môžeme ho 

smelo prirovnať k eBay dnešnej doby. O moste 

Rialto cez Canal Grande (1) sa zmieňuje aj 

Shakespeare v diele Kupec benátsky, dnes by 

sme most nazvali HUB alebo spojnica. Ďalšie 

objekty sú: signage, in-store grafi ka, účtovná 

kniha, obchodné domy, prenosné váhy, burza 

Royal Exchange v Londýne (vznikla v roku 1565), 

a parížska nákupná pasáž Galaries du Bois du 

Plais Royal, ktorá bola otvorená v roku 1786.

Prvopočiatky moderných reťazcov môžeme 

nájsť v Číne a Japonsku. Čierne tabule 

HISTÓRIA RETAILU OD 
POČÍTADLA PO MIKROČIP

História objektov, ktoré často posunuli 

retail vpred o celé desaťročia, je nesmierne 

zaujímavá. Niektoré pochádzajú z hlbokej 

minulosti, iné sa začali používať v podstate 

len nedávno. Mnohé dnešné objekty sú len 

vylepšením tých pôvodných, hoci princíp 

zostal zachovaný. Agentúra The Store WPP 

sa pokúsila objekty vtesnať do jednej brožúry 

s názvom „History of Retail in 100 Objects“. 

Pri niektorých položkách možno s jej výberom 

nesúhlasiť alebo polemizovať, ale ako celok je 

práca ukážkou umu a šikovnosti ľudí. Napríklad 

používané na školách (rok 1801) si rýchlo 

našli cestu do retailu a dnes zažívajú 

svoju renesanciu. Osvetlenie svietiplynom 

umožňovalo nakupovanie aj v noci. „Ding Dong 

– Avon Calling“, známa fráza priameho predajcu 

by nebola možná, keby nebola vynájdená 

taká drobnosť ako domový zvonček. Ďalšie 

objekty sú: cenovky, výklady (sklo bol luxusný 

a nedostupný artikel a až masová produkcia 

tabuľkového skla v roku 1840 ho zlacnila), 

šijací stroj (áno, vynašiel ho Isaac Singer v roku 

1850), chladenie a mrazenie, katalóg a výťah 

(prvý elektrický výťah skonštruoval Werner von 

Siemens v roku 1880 v Nemecku).

OD SEARSOVHO KATALÓGU 
PO NÁKUPNÉ GALÉRIE

Vedeli ste, že Denim je skratka je odvedená 

od „Serge De Nîmes“, pretože tento druh 

prešívanej krepovej bavlnenej tkaniny pochádza 

z francúzskeho Nîmes? Retail zmenili aj systém 

potrubnej pošty, automat na sýtené nápoje 

(tzv. postmix), vendingové automaty, ale aj 

Galleria Vittorio Emanuele II (najstarší shopping 

mall v Taliansku, ikonická nákupná galéria 

v Miláne (3)), Retail Advertising, telefón, fi guríny, 

registračná pokladnica a účtenky za nákup.

Kupóny boli na sklonku 19. storočia tak 

úspešné a generovali také predaje, že bez nich 

100 OBJEKTOV, KTORÉ FORMOVALI RETAIL

R
ed

, Z
dr

oj
: H

is
to

ry
 o

f 
R

et
ai

l i
n 

1
0

0
 O

bj
ec

ts
, I

nt
el

, F
ot

o:
 P

ex
el

s.
co

m
, U

ns
pl

as
h.

co
m

, P
ix

ab
ay

.c
om

Retail od počiatku vekov ovplyvnili tisíce faktorov, myšlienok, inovácií a ľudí. Ambicióznu úlohu predstaviť 

sektor retailu prostredníctvom len stovky vybraných „objektov“ si svojho času stanovila agentúra The Store 

WPP. Pozrime sa v skratke, ktoré to sú.
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v podstate neštartovala žiadna novinka. Richard 

Warren Sears, železničiar z Minnesoty dal do 

obehu svoj prvý katalóg v roku 1888 a dodnes 

je Searsov katalóg synonymom pre katalógový 

predaj. Pomerne jednoduchý vynález, ktorý 

pomohol rozvinúť distribúciu tekutých 

produktov do globálnych rozmerov, bola sklená 

fľaša. Ďalší obal – plechovku Campbell´s Soup 

(4) - spopularizoval v roku 1962 Andy Warhol, 

stala sa archetypom americkej popkultúry. 

Ďalšie objekty, ktoré uzatvoria prvú päťdesiatku 

sú: vizuálny merchandising, supermarket, 

eskalátor, klimatizácia, vešiak a plastové obaly 

a vrecúška (celofán, PET, PVC aj styrén).

Prielom znamenalo aj rozšírenie nerozbitného 

skla a „fl oat glass“, čo je v podstate bežné 

komerčne vyrábané „tekuté sklo“, používané 

na okná, výťahy, zábradlia atď. Nevyhnutné 

volanie prírody bolo dlho retailermi ignorované. 

Verejné toalety preto v nákupných centrách 

zákazníci – a zákazníčky - masovo privítali. 

Prvým moderným nákupným centrom bol 

Country Club Plaza v Missouri, otvorený 

v roku 1922. Postupne sa vžilo aj označenie 

„mall“, ktoré sa používa pre veľké nákupné 

centrá. Mnohé v retaile zmenili: neónové 

svetlá, nákupné tašky, dodávkové automobily, 

kalkulačka, pokladničná zóna, pásový 

dopravník a Allenov kľúč (klasický šesťhranný 

kľúč v tvare L, ktorý je súčasťou takmer 

každého balenia nábytku).

Značka audiotechniky Tannoy sa stala 

synonymom pre amplióny a ozvučenie vo 

verejných budovách. Typicky žltá pojazdná 

dvojkolesová cisterna na tradičný ruský mierne 

alkoholický nápoj podobný pivu – kvas - je 

ešte doteraz používaná. Ide o symbol (nielen) 

sovietskeho ambulantného predaja. Kniha 

prídelov - tvz. Ration book zmenil tvár britského 

retailu v povojnovom období. Prísna regulácia 

distribúcie potravín trvala od roku 1940 do roku 

1954. Medzičasom majiteľ obchodu Sylvan 

Nathan Goldman a mechanik Fred Young 

zostrojili prvý nákupný vozík (1936). Ďalšie 

objekty meniace tvár reailu: lietadlá, sieťovka, 

etiketovacia pištoľ, nákupná ulica (high street), 

žiarivky (6) a paleta.

Brendan O´Regan si ako prvý otvoril malý duty 

free kiosk na letisku Shannon už v roku 1951. 

Špecializované obchody boli zasa odpoveďou 

na stúpajúci záujem spotrebiteľov o väčší 

výber v rámci hĺbky sortimentu. Podomový 

obchod a multilevel marketing Tupperware 

zmenil paradigmu retailového predaja – tovar 

šiel až k zákazníkom domov. Ďalšie objekty 

formujúce retail: CCTV, počítače, kreditná karta, 

diskont (ako diskonty začínali v Amerike aj 

Walmart, Kmart a Target), tetrapak, čiarový kód 

a vysokozdvižný vozík.

DO STOVKY A AKO ĎALEJ?

Southdale Center v Minnesote bolo prvé 

uzatvorené a plne klimatizované nákupné 

centrum na svete. Prvý prepravný kontajner 

si patentovali v roku 1956 Malcolm McLean, 

americký vodič kamiónu zo Severnej Karolíny 

spolu s inžinierom menom Keith Tantlinger. 

Kontajnery totálne zmenili logistiku a v podstate 

sú dodnes symbolom globalizácie. Lawrence 

Batley z Anglicka ako prvý otvoril obchod 

typu Cash & Carry. Písal sa rok 1958. Ďalšie 

objekty: bublinková fólia, hliníková plechovka, 

bankomaty, privátne značky, hypermarket 

(prvý otvoril v roku 1963 Carrefour v Sainte-

Genevievedes-Bois v o Francúzsku) a mikročip 

a EAS (bezpečnostné plastové a kovové značky, 

ktoré sú pripevnené na tovar).

Prvý pasívny RFID tag, respektíve rádiový 

transpondér s pamäťou, si nechal patentovať 

Mario Cardullo. Písal sa 23. január 1973. 

„Learning from Las Vegas“ je kniha z roku 

1972, ktorá je dodnes vnímaná ako kultúrny 

manifest významných architektov. Podobne 

tak zmenilo vnímanie nakupovania ako spôsob 

defi novania samého seba umelecké dielo z roku 

1987 so sloganom „Nakupujem, teda som“, 

ktoré vytvorila americká konceptuálna a pop 

art umelkyňa Barbara Kruger. Čipové platobné 

karty boli veľkou inováciou na poli identifi kácie 

a autentifi kácie držiteľa (PIN kód) a zároveň 

zvýšili ochranu proti krádeži. Stovku objektov 

uzatvárajú: lojalitná karta, plánogram, in-store 

televízia, internet, smartfón, QR kódy a Amazon. 

Budúcnosť ukáže, aké ďalšie objektyrozšíria 

plejádu toho, čo ovplyvní retail. Budú napríklad 

Google Glass alebo drony?

3 4

6
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Pandémia ovplyvnila takmer všetky oblasti života. Mala vplyv aj na vznik 

a rozsah poistných udalostí, ale aj na poisťovacie podvody. Mnohé údaje 

poisťovní sú tak rekordné. Žiaľ v negatívnom slova zmysle.

SITUÁCIA V RETAILE JE 
NEZÁVIDENIAHODNÁ
121. Toľko dní boli retailové, gastronomické 

prevádzky, retailparky aj nákupné centrá 

z väčšej časti zatvorené. Iniciatíva slovenských 

maloobchodníkov realizovala medzi svojimi členmi 

prieskum, koľko a akých nákladov majú a koľko 

im pokryjú štátne kompenzácie. A vybrala tri 

modelové príklady (viz. Tabuľka 1). Jedná sa len 

o náklady za jeden mesiac, pričom prevádzky boli 

dva plné mesiace zatvorené v prvej vlne pandémie 

a aktuálne sa po druhej vlne lockdownu otvorili až 

19. apríla.

Aj z tohto nepomeru pomoci a reálnych nákladov 

ontrade alebo offtrade retailových prevádzok 

vyplýva, že najmä drobní podnikatelia sú na 

pokraji krachu a mnoho z nich reálne ukončí 

podnikanie. Allianz – Slovenská poisťovňa žiaľ 

navyše konštatuje, že viacerí podnikatelia sa snažia 

získať chýbajúce prostriedky aj z poistného plnenia. 

Hoci počas tlačovej konferencie poisťovne bolo 

viackrát konštatované, že zväčša išlo o naivné 

pokusy o poistné podvody, žiada sa dodať, že 

to za tým môže byť aj zúfalá snaha aspoň trocha 

kompenzovať vzniknuté straty, keďže štát sa k časti 

podnikateľom zachoval macošsky.

V štruktúre poistných udalostí vidno isté regionálne 

rozdiely, ktoré sú spojené so sektorom podnikania. 

Kým napríklad západné Slovensko má väčšiu 

koncentráciu automotive a retailu vrátane 

e-commerce, odohráva sa tu i viac poistných 

udalostí akými je napríklad zodpovednosť za škodu 

pri výkone práce (typicky sa týka dopravných 

a logistických fi riem). Východné Slovensko je 

oblasťou poistných udalostí vzťahujúcich sa na 

retailových zákazníkov, teda domácností a PZP. 

Južná časť Slovenska je viac poľnohospodárska, 

a teda poistenie, poistné plnenie (ale aj podvody) 

sa dotýkajú najčastejšie úrody a strojov. Severná 

časť Slovenska má o čosi viac nahlásených 

majetkových škôd, škôd na vozidlách a medzi 

poistnými podvodmi sú tu častejšie fi ngované 

úrazy, dokonca v spolupráci s lekármi.

ZVLÁŠTNA DOBA SI VYŽIADALA 
SVOJU DAŇ

Podľa poisťovne Generali boli v roku 2020 

najčastejšími poistnými udalosťami pri poistení 

podnikateľov škody na majetku (36 %), 

nasledovali škody následkom prevádzkovej 

činnosti (23 %) a zodpovednostné škody taktiež 

s 23 %. Z hľadiska vyplateného poistného plnenia 

bol v minulom roku rekordérom apríl, kedy 

Generali podnikateľom na poistných udalostiach 

vyplatila takmer 400 tisíc eur. „Riziko vzniku 

škody na majetku sa dokonca zvyšuje práve 

počas obdobia, keď je prevádzka prerušená 

a v jej priestoroch sa nenachádza nikto, kto by 

mohol vzniku škody zabrániť, resp. eliminovať jej 

rozsah. Napríklad pri požiari rýchlym uhasením 

ohniska či včasným privolaním hasičov. V prípade 

uzatvorenej prevádzky si totiž okoloidúci všimnú 

požiar, až keď je už neskoro,“ vysvetľuje Tomáš 

Potúček, riaditeľ Úseku poistenia majetku 

a zodpovednosti poisťovne Generali. V minulom 

roku bol najčastejšou príčinou v rámci škôd na 

majetku práve únik vody z vodovodných zariadení, 

ktorý spôsobil až 23 % poistných udalostí.

Počas druhej vlny pandémie si viacerí podnikatelia 

začali uplatňovať škody na majetku v zatvorených 

prevádzkach, najmä zatopenie a zničenie zariadenia 

a skladových zásob, tiež krádeže, požiare 

a podobne. „Išlo samozrejme o reálne vzniknuté 

škody na opustených prevádzkach, ale vo 

viacerých prípadoch sme odhalili snahu o získanie 

náhrady strát na tržbách cez navyšovanie rozsahu 

vzniknutých škôd,“ upozorňuje Vojtech Kosík 

z oddelenia kontroly a špeciálnych činností Allianz – 

Slovenskej poisťovne.

V roku 2020 Allianz – Slovenská poisťovňa 

odhalila doteraz najvyššiu sumu podvodov, 

v celkovej hodnote takmer 8,5 milióna eur. Oproti 

roku 2019 je to takmer 20-percentný nárast. 

Spolu tak vlani odhalili detektívi Allianz 2764 

poisťovacích podvodov, čo je o 15 % viac ako 

v predchádzajúcom roku. „Na týchto výsledkoch 

sa podľa všetkého podpísala situácia okolo 

pandémie COVID-19, keď sa niektorí snažili 

kompenzovať výpadok fi nančných prostriedkov 

neoprávnenými nárokmi voči poisťovni. Zároveň 

sa mnohí páchatelia zrejme spoliehali, že 

poisťovňa bude mať počas mimoriadnej situácie 

sťažené možnosti prešetrovania podozrení,“ 

domnieva sa vedúca oddelenia kontroly 

a špeciálnych činností Allianz – Slovenskej 

poisťovne Jaroslava Zemanová.

Uzatvorenie prevádzok sa premietlo do viacerých 

pokusov o poistný podvod. Podnikatelia sa 

napríklad snažili nahlásiť poisťovni aj majetok, 

ktorý nebol reálne poškodený alebo bol 

odcudzený.
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KORONAKRÍZA SA PREMIETLA 
DO POISTNÝCH UDALOSTÍ

MODELOVÉ PRÍKLADY PODPORY ČLENOV ISKM

Tržba
Mzdové 

Náklady
Dotácia

Nájomné 

a SPN

Dotácia 

vrátane zľavy

Iné fi xné 

náklady

Celkové fi xné 

náklady

Dotácia ako % 

fi x. nákladov

Zostáva 

uhradiť

Fashion 0 EUR 27000 EUR
19440 EUR 

72%
30000 EUR

15000 EUR 

50%
21000 EUR 80000 EUR 43 %

45560 EUR

57%

Šport 0 EUR 4500 EUR
3600 EUR 

80%
8000 EUR

0 EUR 

0%
2500 EUR 15000 EUR 24 %

11400 EUR 

76%

Gastro 49000EUR 20000 EUR
3150 EUR

16%
16000 EUR

9200 EUR 

58%
3000 EUR 39000 EUR 32 %

26650 EUR 

68%

Zdroj: Iniciatíva slovenských maloobchodníkov - ISKM
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POISŤOVNE SA NA PANDÉMIU 
PRIPRAVILI

Retailoví aj biznis klienti sa spoliehali na to, 

že poisťovne nebudú nahlásené udalosti 

kontrolovať, práve z dôvodu pandémie 

a obmedzenej mobility. Avšak poisťovne 

poctivo preverovali sme lekárske správy, 

prebehli aj kontrolné prehliadky. Pri kontrole 

privátneho majetku majú poisťovne také 

kontrolné mechanizmy, ktoré neovplyvnila ani 

pandémia. „Najväčší, viac ako dvojnásobný 

nárast, zaznamenali podvody v životnom 

a úrazovom poistení, kde sme odhalili 714 

pokusov o získanie neoprávneného plnenia 

za viac ako 671-tisíc eur. Stúpli najmä úrazy 

vzniknuté v domácom prostredí a choroby 

počas lockdownu, v ktorých bol viditeľný 

rukopis pandemických obmedzení, kedy sa 

niektorí spoliehali na benevolentnosť poisťovne 

ohľadom preverovania pravosti a úplnosti 

predložených dokladov,“ vysvetľuje V. Kosík.

Celkový počet hlásených poistných udalostí 

v minulom roku doslova kopíroval jednotlivé 

vlny pandémie a lockdownu. Popri cestovnom 

poistení, ktoré pochopiteľne v minulom roku 

výrazne kleslo, najväčší pokles v páchaní 

podvodov sa prejavil pri poistení vozidiel, 

čo súvisí najmä s obmedzeným cestovaním, 

keď sa menej jazdilo, a prirodzene, bolo aj 

menej nehôd. Pri vozidlách vlani odhalili 

špecialisti Allianz podvody za takmer 2,2 

milióny eur. Pri motorových vozidlách začali 

viacerí páchatelia počas pretrvávajúcich 

obmedzení hlásiť škody, kde bolo zrejmé, že 

sa spoliehali na štátom obmedzený pohyb 

a dúfali, že sa poistné udalosti nebudú detailne 

preverovať. „Hlásené poškodenia na vozidle 

boli často zadokumentované už pri uzatváraní 

poistenia, alebo pri predchádzajúcich škodách 

uplatnených buď u nás alebo v konkurenčných 

poisťovniach,“ zdôrazňuje V. Kosík.

Poisťovne sa však na pandémiu pripravili. Vyčlenili 

interné tímy na simulovanie rôznych scenárov 

a modelovali aj špeciálne prípady poisťovacích 

podvodov. Konkrétne Allianz - SP venovala 

veľké množstvo času analýze správania klientov 

a vyvinula nové analytické postupy, ktoré pracujú 

s big data. Skúmali rôzne neštandardné správanie 

klientov, anomálie, nezvyklé trendy oproti iným 

obdobiam za ostatných päť rokov.

Dobrou správou je, že modelové prípady nevznikli. 

Spôsoby páchania poistných podvodov sa 

nezmenili. Pandémia však ovplyvnila najmä 

motiváciu klientov. Kým predtým bol poistný 

podvod skôr akési „prilepšenie“ (ak nerátame 

zámernú kriminálnu činnosť), počas pandémie 

to bolo najmä „nahradenie príjmov“. Poistné 

podvody tak neboli nijako sofi stikované, práve 

naopak, často išlo až o naivné prípady v štýle 

„skúsim a uvidím, aj tak to nebudú preverovať“. 

Dôkazom je i to, že po odhalení a zamietnutí či 

znížení plnenia sa odvolalo len minimum klientov. 

Jednoducho si boli vedomí, že sa snažia získať 

niečo, na čo nemajú nárok.

Poisťovací podvod sa považuje za úmyselný 

trestný čin už v štádiu pokusu, aj keď ešte 

nebola reálne spôsobená škoda. Je potrebné 

klientovi preukázať úmysel. Dokazovanie je 

pomerne zložité. Ak podvod nemožno dokázať, 

môžu poisťovne napríklad znížiť poistné plnenie, 

vypovedať zmluvu alebo upraviť podmienky.

POISŤOVNIAM POMÁHA
ANALÝZA DÁT

V súčasnosti viac poisťovní ponúka možnosť 

nahlásiť poistnú udalosť prostredníctvom 

aplikácie. To vytvára určitý priestor pre rôzne 

podvody. Poisťovne však majú sofi stikované 

kontrolné mechanizmy, dáta skúma poistno-

technický systém, analyzujú sa, porovnávajú a idú 

až do metadát napr. pri fotografi ách. V sporných 

prípadoch sa realizuje tzv. „doobhliadka“, teda 

poisťovňa vyšle zamestnanca, ktorý preverí, či 

fotografi a zodpovedá realite.

Vo všeobecnosti možno povedať, že až 20-

25% poistných prípadov nesie nejaké znaky 

podozrenia. Isté percento z toho reálne podvody. 

Poisťovne sa nesnažia každé takéto podozrenie 

hĺbkovo lustrovať, ale vyvíjajú stále nové a nové 

nástroje, ktoré pomáhajú predvídať rôzne vzorce 

páchania podvodov. Ako ukazuje graf, uniká im 

stále menej poistných podvodov.

PREHĽAD POISŤOVACÍCH PODVODOV V ROKOCH 2020 A 2019

Rok 2020 Rok 2019

Druh poistenia Počet podvodov Objem podvodov Počet podvodov Objem podvodov
Nárast/pokles hodnoty 

podvodov  

Havarijné poistenie 439 766 633 449 846 486 -9,4 %

Povinné zmluvné poistenie 682 1 400 472 660 1 530 580 -8,5 %

Životné a úrazové poistenie 714 671 146
19440 EUR 

72%
30000 EUR 15000 EUR

Poistenie privátneho majetku 487 757 364 473 763 312 -0,8 %

Poistenie priemyslu 177 2 693 970 177 2 084 041 29 %

Poistenie podnikateľov 258 2 150 504 191 1 502 661 43 %

Cestovné poistenie 1 401 8 14 476 -97 %

SPOLU 2 764 8 440 489 2 398 7 070 092 1 370 397

Zdroj: Allianz - Slovenská poisťovňa

Zdroj: Allianz – Slovenskej poisťovne

Podiel potvrdených podvodov 

z prešetrovaných prípadov

Havarijné poistenie  94,4%

Povinné zmluvné poistenie  96,9 %

Poistenie privátneho majetku  98,6 %

Poistenie podnikateľov  98,9 %

Poistenie priemyslu  99,4 %

Životné a úrazové poistenie  97,7 %

Cestovné poistenie  100 %
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Už tohto roku v decembri sa začne testovacia prevádzka zálohového systému 

pre PET fľaše a plechovky na nápoje, ktorý nahradí doterajší separovaný zber. 

Do systému budú zaradené všetky nápojové obaly z plastu a kovu s objemom 

0,1 až 3 l. Na rozdiel od zahraničia bude suma za zálohovaný obal jednotná, 

a to 15 centov.

ZMLUVA SO SPRÁVCOM 
SYSTÉMU DO 18. MÁJA 2021

Čo je odlišné napríklad od severských 

systémov DRS (Deposit Refund Schemes) 

je to, že na Slovensku platí povinnosť 

odoberania vratných obalov iba pre predajne 

s plochou 300 m2 a viac (tých je u nás okolo 

900). Menšie prevádzky (okolo 5500), čerpacie 

stanice, stánky a ďalšie retailové subjekty 

sa môžu do zberu zapojiť dobrovoľne, 

a to vrátane e-shopov, ktoré predávajú 

nápoje v zálohovaných obaloch. Zmluvu so 

Správcom zálohového systému však musia 

mať okrem nich aj výrobcovia, ktorí uvádzajú 

na trh nápoje v zálohovaných jednorazových 

obaloch. A to do 18. mája 2021.

Správcom systému je konzorcium, ktoré 

tvoria Asociácia výrobcov nealkoholických 

nápojov a minerálnych vôd (AVNM), 

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu 

(SZVPS), Slovenská alianciu moderného 

obchodu (SAMO) a Zväz obchodu SR (ZO 

SR). Združenia a ich jednotliví členovia 

uvádzajú na trh viac ako 80 % všetkých 

jednorazových obalov na nápoje z plastu 

a kovu a zastupujú tiež distribútorov obalov, 

čiže veľkoobchodné a maloobchodné 

prevádzky, ktoré produkty predávajú a od 

začiatku roka 2022 budú realizovať aj odber 

zálohovaných obalov. „Z právneho hľadiska 

vyzerá slovenský systém zálohovania 

nápojových obalov veľmi sľubne a už teraz 

fungujú viaceré princípy, ktoré zaručia jeho 

úspešnosť. Je na Správcovi systému, aby 

tieto právne princípy sfi nalizoval a pomohol 

tým nášmu prostrediu, obehovému 

hospodárstvu a rovnako aj všetkým 

stakeholderom systému. Kľúčom k úspechu 

celého systému je, aby si ho konzumenti 

obľúbili a prijali za svoj, čo sa dá docieliť 

najmä tým, že bude pre nich praktický 

a výhodný. Je tiež dôležité dbať na vytvorení 

zbernej infraštruktúry, ktorá bude vychádzať 

v ústrety aj predajcom,“ uviedol Roman 

Postl, konateľ spoločnosti TOMRA Collection 

Slovakia. Spoločnosť TOMRA je globálny 

líder v oblasti zálohovania a recyklácie. Na 

trhu pôsobí už vyše 50 rokov a je prítomná 

vo viac ako 60 krajinách.

RUČNE ALEBO POMOCOU 
REVERZNÝCH AUTOMATOV?

Dotknuté obchody sa budú musieť rozhodnúť, 

či zvolia ručný zber alebo zber pomocou 

tzv. recyklačných automatov (RVM - 

Reverse Vending Machines), nazývaných aj 

recyklomaty. Všeobecne záleží od denného 

množstva vyzbieraných fl iaš a plechoviek. 

V prípade ručného spracovávania musia 

zamestnanci obchodu vykonávať všetky 

úkony súvisiace so zálohovaním fyzicky, pri 

pokladniach. Zo zahraničných skúseností 

vyplýva, že recyklačné automaty budú 

musieť byť na takých miestach, aby k nim 

mali ľudia prístup, teda zvyčajne pred 

vchodmi do obchodov. Dôležité je myslieť 

na skladovanie a logistiku vyzbieraných 

obalov, najmä tam, kde sa budú zberať ručne, 

teda pravdepodobne do plastových vriec 

(najhygienickejší spôsob, vrece sa recykluje 

spolu s PET fľašami). Obal bude mať označenie 

„Z“ = zálohované. Druhou možnosťou sú 

recyklomaty. RVM sú praktickým a spoľahlivým 

pomocníkom pre každého majiteľa obchodu 

a jeho zamestnancov. Okrem prijímania, 

rozpoznávania, triedenia, znehodnocovania 

a skladovania obalov tiež reportujú a zúčtujú 

vrátenie zálohy a manipulačného poplatku. 

Existujú rôzne typy, od jednoduchých až po 

robustné veľkokapacitné recyklačné automaty.

Ako to bude fungovať v praxi? Obchodník 

kúpi od svojich dodávateľov produkty 

v jednorazových obaloch tak, ako doteraz, 

pričom zaplatí aj za výrobok, aj za zálohu. 
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PRECHOD NA ZÁLOHOVÝ 
SYSTÉM SA RÝCHLO BLÍŽI
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Následne maloobchodník predá produkt 

spotrebiteľovi, pričom sa k cene výrobku 

pripočíta aj vratná záloha, 15 centov. 

Zákazník následne obal vráti a 15 centov 

dostane späť. V poslednom kroku si 

obchodník nárokuje hodnotu vrátených záloh 

a od administrátora systému dostáva späť 

manipulačný poplatok.

MOTIVUJÚCA ZÁLOHA PRE 
SPOTREBITEĽA

Systém zálohovania obalov zvýši cenu 

nápojov o malý záložný poplatok. Pri vrátení 

prázdnej PET fľaše alebo plechovky na 

recykláciu dostane zákazník zálohu naspäť. 

Dôležité bude spotrebiteľov naučiť, že si 

kupujú obsah – teda nápoj - a nie obal a že 

záloha bude vyplatená len za nezmačknutý 

a nepoškodený obal. Kľúčové bude 

zachovať čitateľný čiarový kód, najmä pri 

automatizovanom spracovaní.

Minimálna výška zálohy pritom musí 

zohľadňovať potreby trhu a motiváciu 

spotrebiteľov. Opäť sa môžeme poučiť zo 

zahraničia. Napríklad v americkom štáte 

Michigan, ktorý má zálohu stanovenú na 10 

centov za jednu vrátenú plastovú fľašu, ľudia 

zálohujú až 90 % obalov. Naopak, v štáte 

Connecticut, kde je záloha len 5 centov za 

obal, klesla návratnosť obalov do roku 2018 

až na úroveň 50 %.

KAŽDÚ MINÚTU VYSYPEME DO 
OCEÁNU TONY PLASTOV

Dátum spustenia zálohového systému 

1.1.2022 sa zdá byť ambiciózny, ale je reálny. 

Napríklad v Litve vybrali správcu systému 

v marci 2015 a systém úspešne spustili 

vo februári 2016. Platí, že ten, kto uvádza 

obaly na trh, by mal prijať zodpovednosť - aj 

fi nančnú - za vzniknutý odpad. Napokon 

zálohový systém je podstatne efektívnejší 

(a teda aj lacnejší) ako iné formy nakladania 

s odpadom, napr. doterajší separovaný 

zber. Zároveň systém postupne vyzrieva 

a zefektívňuje procesy. V zásade je 

fi nancovaný z 3 zdrojov: nevyzdvihnuté 

zálohy, poplatky výrobcov a zisk z predaja 

materiálu.

Vedci zistili, že momentálne je len 

v oceánoch až 150 miliónov ton plastu 

a toto číslo sa do roku 2040 strojnásobí. 

Každú minútu sa do oceánov dostane toľko 

plastového odpadu, koľko sa zmestí do 

jedného smetiarskeho auta, a očakávajú, že 

do roku 2050 bude v oceánoch viac plastu 

ako rýb (podľa váhy)¹. „Čím viac obalov 

dokážeme spracovať, tým menej ich bude 

v prírode. Každú minútu totiž pribudne 

na zemi až 1,2 milióna nových plastových 

fl iaš. Zálohovaním dosiahneme to, že 

doteraz nevyužiteľné materiály dokážeme 

recyklovať a vrátiť opäť do obehu. Tento 

krok je významným pre planétu, ale pomôže 

aj spotrebiteľom a v neposlednom rade aj 

obchodníkom,“ vysvetľuje R. Postl. Efektívne 

fungujúci systém zálohovania zachytáva až 

90 % všetkých jednorazových obalov. Práve 

toto číslo je aj podľa nariadení Európskej 

únie stav, ktorý by sme mali dosiahnuť aj na 

Slovensku.

¹ New Plastics Economy: Rethinking the Future of 

Plastics, Svetové ekonomické fórum. Január 2016

ABY SME NA SLOVENSKU DOSIAHLI NAJVYŠŠIU MIERU EFEKTIVITY 
ZBERU, JE PODSTATNÉ DODRŽIAVAŤ ŠTYRI PRINCÍPY:

1. Výkon: Pre dosiahnutie žiaducich výsledkov je potrebné skombinovať dostatočné 

množstvo vyzbieraných obalov so zmysluplnou výškou zálohy. Vynechanie čo i len jednej 

kategórie môže znamenať, že milióny fl iaš a plechoviek budú považované za odpad 

a ľudia ich budú vyhadzovať. Dobre fungujúce systémy majú výšku zálohy nastavenú 

na zmysluplnú hodnotu a dovoľujú výrobcom zvyšovať ju podľa potreby na dosiahnutie 

výkonnostných cieľov.

2. Pohodlie: Systém musí byť praktický, ľahko dostupný a férový pre spotrebiteľov aj pre 

obchody, ktoré budú obaly zbierať. Najčastejší a najviac efektívny model je známy pod 

názvom „return-to-retail“ (vrátenie do obchodu), v ktorom predajcovia nápojov musia 

prijať naspäť aj prázdne nápojové obaly. 9 z 10 najlepšie fungujúcich DRS na svete 

používajú tento model a dosahujú návratnosť až 91 %.

3. Zodpovednosť výrobcov: Zálohový systém fi nancujú výrobcovia. Investície sa im 

vrátia vďaka nevyzdvihnutým zálohám, komoditným výnosom a eko-modulovaným 

poplatkom rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Rovnako ako mnoho iných komodít, aj 

recyklované materiály majú nestabilné trhové ceny, čo predstavuje riziko pre investície do 

zberu, spracovania a recyklácie. Výrobcovia pokrývajú čisté náklady a ovplyvňujú dizajn 

produktov s cieľom zvýšiť jeho recyklovateľnosť.

4. Integrita systému: Dôveru v systém buduje transparentný manažment, dátové zúčtovacie 

strediská a spoľahlivé výkupné technológie. „Centrálny správca systému“ (central system 

administrator – CSA) uľahčuje riešenie problémov medzi odvetviami, spravuje zúčtovacie 

strediská a vypracúva protokoly o zmierňovaní podvodov.

Zdroj: TOMRA
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Slovenskí spotrebitelia čoraz častejšie siahajú po kvalitnejších potravinách, týka sa 

to jednoznačne aj nápojov i konkrétne alkoholu. Pravý destilát určte prináša vyšší 

zážitok než menej kvalitná liehovina. Ako sa však zorientovať v bohatej ponuke?

Byť skutočným znalcom na poli destilátov je 

nemenej náročné než sa povedzme dokonale 

vyznať vo vínach. Ale pre prvú orientáciu je tu 

vcelku jednoduchá rada, s ktorou nám pomáha 

naša slovenčina. Keď sa názov výrobku končí 

na príponu – ovica, čiže napríklad slivovica, 

hruškovica, marhuľovica – ide o pravý ovocný 

destilát. Liehoviny a iné produkty na základe 

legislatívy takto označované nesmú byť.

Som presvedčený, že Slovensko je krajinou 

zasľúbenou pre skvelé ovocné destiláty. Prešiel 

som desiatky krajín a všade som ochutnal ich 

špeciality. Len zriedka som však našiel niečo 

porovnateľné s našimi špičkovými ovocnými 

destilátmi. Popredné miesto patrí trenčianskemu 

regiónu a jeho bohatú tradíciu ďalej spoľahlivo 

nesie spoločnosť Old Herold. Je chvályhodné, že 

pravé ovocné destiláty vo vysokej kvalite nielen 

vyrába, ale ich aj prezentuje a šíri potrebnú osvetu.

BOŠÁCKA SLIVOVICA 
SYMBOLIZUJE TRADÍCIE 
TRENČIANSKEHO REGIÓNU

Tento kraj, najmä južne od Trenčína smerom 

na Nové Mesto nad Váhom a Piešťany, 

bol už od osemnásteho storočia známy 

ovocinárstvom. Dobové zdroje uvádzajú, 

ako na pltiach dolu Váhom vozili na dolniaky 

sušené ovocie, najmä slivky a hrušky a podľa 

ústneho podania slivky aj v tekutej podobe sa 

dostávali až do Budapešti. Najchýrnejšia bola 

slivovica z Bošáce a to platí aj dnes. Bošácka 

slivovica je zrejme najznámejším slovenským 

ovocným destilátom.

Trenčianska spoločnosť Old Herold sa hrdo 

hlási k tejto tradícii. Liehovar v Trenčíne vznikol 

už v roku 1886, má teda práve 135 rokov a Old 

Herold je jeho pokračovateľom. Zo začiatku 

dvadsiateho storočia sú fi remné záznamy, 

podľa ktorých sa tu vyrábali okrem iného tieto 

produkty: Prunellum – pravá slivovica a Marulla 

- pravá marhuľovica. Od 60-tych rokov sa 

začala slávna trenčianska slivovica uvádzať na 

trh ako Bošácka slivovica so známym motívom 

sliviek previazaných červenou stuhou. Pod 

týmto názvom s nezmeneným produktovým 

logom je vo výrobe a predaji doposiaľ.

Čomu vďačí za svoje skvelé meno a vysokú 

kvalitu? Na samom začiatku je už spomínaná 

ovocinárska tradícia slovensko-moravského 

pomedzia s koreňmi z čias Márie Terézie. 

Výnimočná klíma miestnych dolín zaručila 

bohatú úrodu šťavnatých sladkých sliviek. Tie 

už nebolo potrebné v procese výroby vôbec 

dochucovať.

Na to nadväzujú nadobudnuté vedomosti 

a skúsenosti, ktoré rozvíjali a rozvíjajú 

trenčianski majstri liehovarníci. Zdokonalili 

výrobu ušľachtilých ovocných destilátov do 

podoby, akú poznáme dnes, dodržiavajú 
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OLD HEROLD VYRÁBA 
AJ PREZENTUJE KVALITNÉ 
OVOCNÉ DESTILÁTY
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postup výroby, ktorý im odovzdali predošlé 

generácie. Starostlivo vyberajú výlučne 

zrelé a zdravé ovocie, pretože jedine poctivý 

kvas je predpokladom úspechu. Nasleduje 

dvojstupňová destilácia. V druhom stupni 

sa získava jadro destilátu s vyváženou 

a harmonickou vôňou i chuťou. Doladí sa 

kvalitnou zmäkčenou vodou a nechá primerane 

zrieť. Až týmto zrením získavajú ovocné 

destiláty svoju jemnosť, čaro a jedinečnosť.

RODINU DOPĹŇA WILLIAMS 
HRUŠKOVICA A MARUNA 
MARHUĽOVICA

Bošácka slivovica však nie je jediným členom 

rodiny ušľachtilých ovocných destilátov 

Old Heroldu. Za trenčiansku delikatesu 

je považovaná tiež Williams Hruškovica, 

výnimočný destilát z hrušiek odrody Williams. 

Vo svete poznáme viac ako 3000 odrôd 

hrušiek. Hruška Williamsova je však ideálna na 

pálenie. Jej chuť je veľmi sladká a aromatická. 

V trenčianskom regióne sa hruškovica vyrába 

už stáročia podľa osvedčených receptúr 

prastarých otcov, hľadajúcich spôsob, ako 

naložiť s hruškami, ktoré nestihli skonzumovať. 

Old Herold ju vyrábal rovnako ako ďalšie 

ovocné destiláty tradičnou metódou. 

Starostlivo vyberané hrušky necháva kvasiť 

prirodzeným spôsobom a potom šetrne 

destiluje. Dlhoročným zrením bez akýchkoľvek 

prísad sa získava nezameniteľná, hladká, 

vyrovnaná a lahodná chuť pravého hruškového 

destilátu.

Sladučké marhule každý rok ponúkajú 

napríklad v poľnohospodárskom družstve 

Čachtice. Marhule síce pochádzajú z ďalekej 

Číny a Mongolska, ale v tomto kraji je doma 

už dávno. A ako sme už uviedli, predchodca 

dnešného liehovaru Old Herold vyrábala 

marhuľovicu s názvom Marulla. Keďže 

tento názov medzičasom začal používať iný 

producent, musela spoločnosť Old Herold 

hľadať názov nový. Znovuzrodená Maruna 

Marhuľovica si však rýchlo našla svojich 

milovníkov najmä svojou vôňou a bohatou 

ovocnou chuťou s jemným mandľovým 

zakončením.

Tieto pravé ovocné destiláty najnovšie veľmi 

kompetentne, pútavo a kultivovane prezentuje 

spoločnosť Old Herold na svojej internetovej 

stránke. Oddá sa ju navštíviť, pozrieť a prečítať 

si. A potom aj ochutnať, o čom sa tu hovorí…
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Rovnako ako vlani, ani tohtoročnú Veľkú noc ľudia nestrávili v širokom 

rodinnom kruhu či s priateľmi. Pandémia sa podpísala na viacerých trendoch, 

ktoré sa premietli aj do tradícií a jedálnička. Typické veľkonočné špeciality, ale 

aj netradičné recepty si ľudia vychutnali v kruhu svojich najbližších.

TRADIČNÉ, OVERENÉ 
AJ NOVÉ RECEPTY
Až 41 % českých a 48 % slovenských 

domácností sa nechalo inšpirovať novými trendmi 

v pečení. Najviac pri pečení improvizujú mladšie 

jedno- až dvojčlenné domácnosti do 50 rokov 

a tiež rodiny s najmenšími deťmi na Slovensku 

a v Čechách rodiny so školopovinnými deťmi. 

Vyplýva to z výsledkov Spotrebiteľského panelu 

GfK v roku 2020 a 2019. Zaujímavé je, že ľudia 

piekli slané či sladké koláče, torty a rôzne 

dezerty častejšie, nielen na zvláštne príležitosti. 

Jednoznačne najviac sa pečie pre členov 

domácnosti a logicky zreteľne menej pre návštevy.

Väčšina domácností má najradšej také koláče, 

ktoré si doma sami upečú, pričom najviac 

zaužívanými sú tradičné a časom overené 

recepty. Recepty sa v rodinách odovzdávajú 

z generácie na generáciu. V minulom roku však 

viac domácností skúšalo aj nové prístupy. 41 

% českých a 48 % slovenských domácností 

sa nechalo inšpirovať novými trendmi v pečení. 

Receptu sa striktne drží pätina domácich 

cukrárov. Slovenské domácnosti najčastejšie 

pracujú s kysnutým a piškótovým cestom. 

Kysnuté alebo piškótové cesto aspoň raz za 

mesiac pripravuje viac ako polovica gazdiniek. 

České domácnosti pripravujú múčniky najčastejšie 

z liateho a kysnutého cesta. Česi napríklad počas 

Veľkej noci pripravujú mazanec, ktorý sa vyrába 

z kysnutého cesta a podobá sa našej vianočke. 

Pre porovnanie: Španieli tradične pripravujú 

mäsový koláč plnený chorizom a vajíčkami, 

v Grécku na stole nesmie chýbať koláč podobný 

našej vianočke so zapečeným vajíčkom navrchu. 

Tradičným škótskym veľkonočným jedlom je 

ovocný koláč s názvom Simnel Cake.

Obmedzenie návštev sa minulý rok prejavilo 

poklesom predaja typického veľkonočného 

sortimentu, akým sú veľkonočné cukrovinky. 

„Oproti roku 2019 sme v roku 2020 zaznamenali 

pokles v predaji čokoládových vajíčok 

a čokoládových fi gúrok približne o 10%. Nakoľko 

ide o kategóriu, ktorá sa kontrahuje vo veľkom 

časovom predstihu, v dostatočnom množstve 

sme ich mali v ponuke aj tento rok,“ približuje 

Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie 

COOP Jednoty Slovensko a dodáva: „Na rozdiel 

od minulého roka, keď marcové a aprílové nákupy 

sprevádzalo veľké zásobovanie sa trvanlivými 

potravinami, tento rok je situácia stabilizovaná, 

zákazníci si v obchodoch bez problémov mohli 

kúpiť aj kvasnice, o ktoré bol vlani mimoriadny 

záujem. Počas jarných mesiacov 2020 

zaznamenali v COOP Jednote nárast predaja 

kvasníc až o 80 %. V roku 2020 zaznamenala 

nárast predaja vajec približne o 40 %.“

PANDÉMIA A POTRAVINOVÁ 
SEBESTAČNOSŤ

Veľkonočné sviatky sú hneď po Vianociach 

obdobím najväčšieho predaja potravín. Nákupný 

košík spotrebiteľov tvorí najmä šunka, údené 

mäso, klobásy, zemiaky, listová zelenina, 

paradajky, lahôdková cibuľka, vajíčka, med, 

kvasnice a múka. Pri tejto príležitosti najväčšia 

slovenská maloobchodná príležitosti COOP 

Jednota pripomenula, že nový koronavírus 

v plnej nahote odkryl nedostatočnú potravinovú 

samostatnosť Slovenska a ukázal nevyhnutnosť 

podpory domácej produkcie. Sieť pred Veľkou 

nocou apelovala na spotrebiteľov, aby počas 

veľkonočných nákupov podporili slovenských 

producentov. „Naším cieľom je ponúkať 

spotrebiteľom domácu kvalitu s ohľadom na 

podporu celej potravinovej vertikály od obratia 

plodiny na poli, cez jej spracovanie až po dodanie 

do predajne. Predajom domáceho mäsa a hydiny 

podporujeme aj spracovateľský priemysel, ktorý 

je už roky fi nančne poddimenzovaný,“ uviedol 

Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie 

COOP Jednoty Slovensko.

„Nebalené čerstvé bravčové mäso pôvodom zo 

Slovenska si naši zákazníci môžu vo vybraných 

predajniach zakúpiť už aj v obslužných pultoch, 

priamo od vyškoleného personálu,“ povedala 

Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa BILLA. 

Veľká noc je okrem toho príležitosťou, ktorú viacerí 

Slováci využívajú aj na prípravu jahňaciny. BILLA 

ponúka tiež jahňacinu zo Slovenska s označením 

kvality Zlaté jahňa 100 % slovenské nielen počas 

veľkonočného obdobia, ale takmer počas celého 

NETRADIČNÁ VEĽKÁ NOC PO DRUHÝKRÁT 

R
ed

, Z
dr

oj
 a

 f
ot

o:
 T

au
ri

s,
 R

yb
a 

K
oš

ic
e,

 T
es

co
, L

id
l, 

B
IL

LA
, F

in
G

o,
 3

6
5
.b

an
k,

 G
fK

Aký typ cesta používate aspoň raz za mesiac?

Ostatné liate

Česká republika

(počet domácností %) (počet domácností %)

Slovensko

5345 Kysnuté

Kysnuté 5144 Piškótové

Lístkové 3840 Ostatné liate

Zdroj: GfK Consumer Panel & Services, 2020
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roka. Slovenskú produkciu v tomto roku vo väčšom 

meradle zahrnul do sortimentu aj Lidl, a to aj vďaka 

novej privátnej značke Slovenskô. Lidl počas 

veľkonočných sviatkov predostrel širokú ponuku 

veľkonočných cukroviniek značky Favorina.

VEĽKONOČNÝ NÁKUP 
A CENY POTRAVÍN

Podľa analýzy 365.bank sú dnes rôzne mäsové 

špeciality drahšie ako vlani. Najviac si spotrebitelia 

priplatili za párky, a to o 6 %. Šunková saláma 

a údené mäso je drahšie o necelých 5 %, slanina 

o takmer 4 % a trvanlivá saláma nás vychádza 

o 1,2 % viac ako vlani. A v rámci jednotlivých 

druhov mäsa sa v súčasnosti zvyšujú hlavne 

ceny hovädzieho mäsa, a to o 2 až 4 %. Drahšie 

ako minulý rok pred Veľkou nocou vychádza aj 

chlieb, cukor a niektoré mliečne výrobky. Drahší 

je hlavne plesňový syr o zhruba 7 %, kyslé mlieko 

o 3 % a mierne drahšie sú aj tvrdé syry (o zhruba 

1 %). „Z medziročného hľadiska sú síce aktuálne 

lacnejšie ako vlani, medzimesačne ale ceny 

potravín už rastú. V januári oproti decembru sa 

zvýšili až o 1,1 % a vo februári oproti januáru 

vzrástli o 0,2 %. Na mesačnej báze sa zvyšujú 

hlavne ceny zeleniny, ovocia, vajec, mliečnych 

výrobkov a kuracieho mäsa,“ uviedla Jana 

Glasová, analytička 365.bank.

„Cena pečiva na slovenských pultoch ďalej rastie 

od konca minulého roka aj kvôli následkom 

pandémie koronavírusu. Pekárom sa navyšovali 

náklady na protipandemické opatrenia bez 

kompenzácie zo strany štátu. Slovenskí 

výrobcovia pečiva a pekárenských výrobkov už 

začali iniciovať otváranie dodávateľských zmlúv 

s obchodnými reťazcami a zvyšovanie odbytových 

cien,“ skomentovala Buchláková. Chlieb tmavý 

zdražel medziročne o 2 %, aktuálne sa jeho cena 

pohybuje na úrovni 1,49 eura. Ceny ovplyvňuje 

aj situácia vo svete. Ceny pšenice vzrástli o 6,8 

percenta vďaka silnému svetovému dopytu 

a očakávaniam zníženého predaja zo strany 

Ruska, keď sa jej vývozné clo na pšenicu v marci 

2021 zdvojnásobí. Tento rok mali gazdinky drahšie 

pečenie, nakoľko cena kilového cukru sa vyšplhala 

na úroveň 0,73 EUR a stále rastie. Aktuálne silný 

globálny dopyt po dovoze podnietil obavy z nižšej 

dostupnosti v dôsledku zhoršenia vyhliadok na 

úrodu v únii, Rusku a Thajsku, ako aj v dôsledku 

suchých poveternostných podmienok v Južnej 

Amerike. Ceny cukru by sa mala zastabilizovať 

na úrovni 0,75 eura v nasledujúcich týždňoch,“ 

uviedla Lenka Buchláková, ekonomická 

analytička FinGO.sk.

Až 65 % z opýtaných má hlbšie do peňaženky, 

a preto rozpočet na Veľkú noc mnohí 

ponížia zhruba o 30 % až 50 % v porovnaní 

s minuloročnými sviatkami. Z online prieskumu 

nákupného centra VIVO! Bratislava vyplýva, 

že kým po minulé roky zvykli Slováci minúť 

v priemere 140 eur na oslavu Veľkej noci, tento rok 

sa situácia zmenila a viac ako polovica opýtaných 

plánuje minúť maximálne 100 eur. Takmer 55 % 

ľudí tiež priznalo, že v tomto období nakupuje 

prevažne zľavnené výrobky.

SVIATKY V ČASOCH PANDÉMIE

Výrazné predzásobenie tento rok oslablo, a to aj 

napriek príchodu druhej vlny koronavírusu. Väčšie 

nákupné košíky boli skôr reakciou na zatvorené 

obchody počas sviatkov, t.j. na Veľký piatok (2.4.), 

počas Veľkonočnej nedele (4.4.) a Veľkonočného 

pondelka (5.5.). Obyvatelia Slovenska sa už počas 

prvej vlny pandémie v marci 2020 presvedčili, že 

slovenskí obchodníci na vzniknutú situácii reagujú 

navyšovaným zásob základných trvanlivých 

potravín. Ani zvýšený preto neohrozil dostupnosť 

jednotlivých výrobkov.

„V predsviatočnom období sme podľa potreby 

priebežne posilnili naše tímy v obchodoch, aby 

sme zabezpečili dostupnosť všetkých čerstvých 

i trvanlivých potravín, ako aj sortimentu ďalších 

potrebných produktov. Naďalej dbáme na 

dodržiavanie všetkých opatrení, ktoré chránia 

zdravie zákazníkov i kolegov. Nakupujúcich 

sme rovnako – v záujme bezpečnosti seba 

i ostatných – požiadali o ich dodržiavanie. 

Zároveň sme ich vyzývali, aby si aj vzhľadom na 

pretrvávajúce mimoriadne okolnosti nenechávali 

svoj veľkonočný nákup na poslednú chvíľu, ale 

naplánovali si ho ideálne v predstihu,“ uviedol 

Martin Kuruc, CEO Tesca na Slovensku.

Prieskum slovenských potravinárskych výrobcov 

Tauris a RYBA Košice ukázal, že tradícia 

zdobenia kraslíc sa zachováva len v každej 

štvrtej rodine. Najmenej, len 15% ľudí, zdobí 

vajíčka v Trenčianskom kraji. 36% respondentov 

z Bratislavského kraja potvrdilo, že kraslice 

ozdobujú každý rok. Počas Zeleného štvrtka sa 

v mnohých rodinách obeduje niečo zelené, aby 

sa ľudia po celý rok tešili dobrému zdraviu. Kým 

sa tento zvyk praktizuje najmä v Bratislavskom 

kraji (69%), špenátu, bylinkovej polievke či iným 

zeleným dobrotám však dáva „červenú“ až 

65% respondentov v prešovskom regióne. Kým 

v Žilinskom či Bratislavskom kraji si v nedeľu 

za sviatočný stôl sadne len polovica rodín, 

v Košickom si doprajú hostinu tri zo štyroch rodín 

a v Prešovskom takmer 90 %.

Na otázku „Aké veľkonočné produkty si kúpite?“ 

v dotazníku VIVO! Bratislava sa tri štvrtiny 

opýtaných odpovedalo, že to budú najmä 

veľkonočné cukrovinky ako napríklad veľkonočný 

zajačik či čokoládové vajíčka, pričom druhé 

miesto v pomyselnej hitparáde produktov obsadili 

veľkonočné dekorácie ako kraslice a kvetinové 

aranžmány (40,7 %). „Napriek pretrvávajúcej 

pandémii si atmosféru Veľkej noci Slováci plánujú 

privodiť aspoň hravými dekoráciami. Svoj byt 

či dom si chce vyzdobiť 7 z 10 respondentov,“ 

uviedol Adrián Bódis, Country manager 

IMMOFINANZ pre Slovensko a dodal: „Tradičnú 

šibačku plánovala dodržať len tretina Slovákov 

a vedrá vody si plánoval chystať len každý štvrtý 

šibač. Pätina opýtaných si ťažkú hlavu zo sviatkov 

a tradícií nerobila vôbec a deklarovali, že tento 

rok dajú pečenie baránka, oblievačku či pletenie 

korbáčov úplne bokom.“
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Do stáleho sortimentu Lidla pribudli pocitvé Kúpeľné oblátky, ktoré už 25 

rokov vyrába ZAPA BJ s.r.o z Bardejova,. „Pre mňa ako malého výrobcu je 

spolupráca s takou veľkou fi rmou veľmi zaujímavá a pomáha mi prekonať toto 

náročné obdobie,“ povedal Pavel Zámborský, majiteľ spoločnosti a výrobca 

tradičných Kúpeľných oblátok.

Kríza spojená so šírením nového koronavírusu 

ťažko zasiahla mnohých, ohrození sú aj malí 

slovenskí výrobcovia. Príjmy fi riem, ktoré 

svoje výrobky v mnohých prípadoch aj priamo 

predávajú a zamestnávajú ľudí v regiónoch, sa 

už dlhé mesiace blížia k nule. A práve týmto 

ohrozeným dodávateľom sa Lidl rozhodol 

podať pomocnú ruku. Formulár na poslanie 

svojej ponuky nájdu na odkaze: www.lidl.sk/

vyrobenenaslovensku. Od marca reťazec Lidl 

do svojho stáleho sortimentu zaradil aj Kúpeľné 

oblátky od bardejovskej fi rmy ZAPA BJ s.r.o.

Firma Pavla Zámborského vyrába tradičnú 

pochúťku už viac ako štvrťstoročie. „Prechádzal 

som cez české kúpeľné mesto Luhačovice. 

Všimol som si, že ľudia stoja v dlhom rade 

a niečo kupujú, boli to oblátky. Myšlienka ma 

okamžite oslovila a rozhodol som sa vyrábať ich 

aj u nás v Bardejove,“ opísal zrod fi rmy Pavel 

Zámobrský a pokračoval: „Oblátky vyrábame 

podľa originálnej receptúry priamo z Karlových 

Varov a momentálne sme azda jediní na svete, 

ktorí ju dôsledne dodržiavajú. Zakladáme si na 

originálnych surovinách ako lieskovce, kokos 

či vanilka, sušené mlieko a vajíčka. Rovnako aj 

tuky používame tie najkvalitnejšie. Nechceme 

ísť cestou rôznych esencií ako iní výrobcovia, 

pretože chceme mať kvalitné oblátky, ktoré 

sú jemné a rozplývajú sa na jazyku. Často 

počúvame, že pečieme najlepšie oblátky 

v Česko-Slovensku.“

Aj bardejovské 

oblátky však, žiaľ, 

pocítili negatívne 

dopady koronakrízy. 

Miestne kúpele boli 

väčšinu minulého 

roka obsadené iba na 

zlomok svojej celkovej 

kapacity. Trhy či 

jarmoky sa prakticky 

zo dňa na deň prestali 

organizovať. Pocítila 

to aj fi rma, ktorá 

v závislosti od sezóny 

zamestnáva až dvadsať 

ľudí. „Najviac sa naše 

oblátky predávajú 

v Bardejove, kde 

máme aj výrobňu 

a vôňa priťahuje okoloidúcich ako magnet. 

Predávali sme aj na jarmokoch v Bardejove, 

Kežmarku, Sabinove, iných okolitých obciach 

či na pútiach. Náhle sme však stratili prakticky 

všetky predajné možnosti a hoci leto bolo 

opäť dobré, tržby nám v minulom roku poklesli 

o 60 %, v decembri dokonca takmer o 90 %,“ 

konštatuje P. Zámborský.

Lidl dlhodobo hľadá nových slovenských 

dodávateľov pre svoje predajne. „Výzvu 

adresovanú slovenským dodávateľom sme 

prvýkrát vyhlásili pred štyrmi rokmi a oslovili 

sme s ňou potravinárske komory i ministerstvo 

pôdohospodárstva. Pravidelne ju opakujeme 

a teší nás, že priniesla konkrétne výsledky 

aj v minulom roku. Pomohli sme viacerým 

dodávateľom, ktorí pre dôsledky pandémie 

nemohli dodávať svoje výrobky do hotelov či 

reštaurácií. Aj takýmto spôsobom napĺňame 

našu spoločenskú zodpovednosť, podávame 

pomocnú ruku slovenským dodávateľom,“ 

vysvetlil Martin Nagy, konateľ diskontu 

zodpovedný za oblasť nákupu a marketingu. 

Najnovším príkladom spolupráce Lidla 

s lokálnym výrobcom sú práve bardejovské 

oblátky, ktoré už sú súčasťou stálej ponuky 

diskontu.

„Pre mňa ako malého výrobcu je spolupráca 

s takou veľkou fi rmou veľmi zaujímavá 

a pomáha mi prekonať toto náročné obdobie. 

Teší ma, že v Lidli si zákazníci budú môcť kúpiť 

slovenské oblátky, pretože iné reťazce ponúkajú 

skôr tie zahraničné. Je pre mňa veľkou 

výhodou poslať naraz 15 000 balíkov do Lidla 

a nemusieť rozvážať jednotlivo 20 – 30 kusov 

po zákazníkoch,“ dopĺňa Pavel Zámborský 

a dodáva: „Vďaka spolupráci s Lidlom sa nám 

tržby vrátili na pôvodnú úroveň spred pandémie 

a dokonca sú i o čosi vyššie. Prijali sme ďalších 

zamestnancov a na niektorých strojoch už 

pracujeme na dve smeny.“ ZAPA má v ponuke 

viac ako 20 príchutí podľa tradičnej receptúry. 

Vo všetkých 147 predajniach Lidla zákazníci 

môžu zakúpiť lieskovoorechové a čokoládové 

kúpeľné oblátky a taktiež kakaové trojhranky.

Diskont nedávno predstavil novú privátnu 

značku Slovenskô, ktorá sa sústredí na 

tradičné a regionálne slovenské výrobky. 

Lidl spolupracoval v roku 2020 s takmer 220 

lokálnymi dodávateľmi, ktorým za ich výrobky 

zaplatil 380 miliónov EUR v nákupných 

cenách. Ide o bezmála 19% nárast, alebo inak 

povedané, slovenskí výrobcovia dostali od Lidlu 

v roku 2020 o 60 miliónov EUR viac ako v roku 

2019. Domáci dodávatelia zároveň zaviezli 

najviac potravinového tovaru pre slovenský Lidl, 

až tretinu. Na druhej priečke sa umiestnili fi rmy 

z Českej republiky s viac 20 % podielom.

Rozhovor 

s Pavlom Zámborským 

zo Zapa BJ s.r.o.
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LIDL SLOVENSKÔ PREDSTAVUJE: 

KÚPEĽNÉ OBLÁTKY Z BARDEJOVA
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Priestor v ponuke Lidlu okrem výrobcu tradičných oblátok majú už dlhodobo 

aj slovenské vinárstva. Jedným z nich je rodinné vinárstvo na úpätí Malých 

Karpát, v blízkosti hradu Červený Kameň, ktoré dlhé desaťročia hospodári na 

svojich viniciach. JM Vinárstvo Doľany.

„Ako rodina sme nemali malokarpatské, ba 

ani vinárske korene, ale túžbou bolo vlastniť 

vinicu a dopestovať v nej hrozno podľa svojich 

predstáv. Vinice v tom čase neboli obrábané, 

menili sa na stavebné pozemky, ľudia prestávali 

na svojej pôde obrábať vinice a vinice 

mreli pred očami vinohradníkov 

a vinárov. Pred dvadsiatimi rokmi som na 

vlastnej pôde vysadil prvé štyri hektáre 

vinohradu a s výsadbou pokračujem až 

dodnes,“ objasňuje Ing. Jozef Mikuš, 

majiteľ JM Vinárstvo Doľany.

JM Vinárstvo Doľany reprezentuje 

kvalitné víno charakteristické modernou 

aj tradičnou metódou výroby 

a elegantnou chuťou. Prednosť dávajú 

výberovým vínam s prívlastkom, ktoré 

vyjadrujú mieru terroir, ale aj doslova 

genia loci malokarpatskej vinohradníckej 

oblasti. Vlastné vinohrady sa 

rozprestierajú na svahoch Malých Karpát 

medzi obcami Doľany a Dolné Orešany. 

V súčasnosti má vinárstvo vysadených 

viac ako 25 odrôd viniča, obhospodaruje 

120 ha vlastných viníc a 2 ha višňového 

sadu. Vinice JM Vinárstva Doľany 

pripomínajú ampelografi ckú vzorkovnicu 

viniča. „Pestrá skladba našich viníc 

nám umožňuje vyrábať širokú paletu 

akostných vín najvyššej kvality,“ vraví 

J. Mikuš. Ročná produkcia predstavuje 

kapacitu 1 milión fl iaš. Pre náročnejších 

klientov a pre gurmánov sú pripravené 

degustácie v 500-ročnej kamennej pivnici 

vo Fuggerovom dome v Častej. Vinárstvo sa 

môže sa pochváliť aj viacerými oceneniami, ktoré 

získalo či už v slovenských alebo zahraničných 

súťažiach.

Vinárstvo, v ktorom sa pracovali už tri 

generácie vinárov rodiny Mikušovcov, pôsobí 

v malokarpatskej vinohradníckej oblasti od roku 

1986. Jeho zakladatelia reťazec Lidl oslovili tesne 

pred nástupom pandémie COVID-19, čo sa 

ukázalo ako veľmi dobrý krok. Aj keď hotely či 

reštaurácie prestali s odberom ich vína, na pulty 

reťazca môžu naďalej pravidelne posielať svoje 

výrobky. „Lidl je stopercentný partner, čo sa týka 

dodržiavania stanovených pravidiel. Pravidlá sú 

síce stanovené nekompromisne, no na druhej 

strane ja milujem nekompromisné pravidlá, lebo 

len tak možno udržať serióznu spoluprácu,“ 

uviedol J. Mikuš.

Nutné je tiež spomenúť, že ak sa lokálne značky 

rozhodnú pre spoluprácu s diskontom, ten ich 

vie „pretlačiť“ aj na medzinárodné trhy. „Našu 

ponuku slovenských vín neustále rozširujeme. 

Zároveň chceme podporovať slovenských 

dodávateľov a rozvíjať ich tak, aby boli 

konkurencieschopnejší a dokázali sa presadiť 

aj v zahraničí. Na medzinárodnej prezentácii 

sme kolegom zo zahraničia predstavili desiatky 

rôznych druhov slovenských vín a pevne 

verím, že ak budú konkurencieschopné, budú 

mať šancu sa v čoraz väčšej miere objavovať 

na pultoch našej siete v zahraničí,“ povedal 

Mário Lalík, nákupca Lidl Slovenská republika 

zodpovedný aj za sortiment vín.

Reťazec už pomohol v expanzii do zahraničia 

takým lokálnym značkám ako je Hubert, 

Matyšák, Pivnica Tibava, Víno Levice, 

Víno Nitra či Villa Víno Rača.

Podporu však dostali aj budúci mladí 

vinári. S jedinou strednou odbornou 

školou vinársko-ovocinárskou na 

Slovensku, ktorá sa nachádza v Modre, 

má reťazec nadviazanú zaujímavú 

spoluprácu. V rámci nej odoberá 

diskont každý rok od školy 5 000 fl iaš, 

pričom za každú predanú jej venuje 

1 euro na skvalitnenie vzdelávania. 

Korene Strednej odbornej školy 

vinársko-ovocinárskej siahajú až 

do roku 1884. Momentálne škola 

obhospodaruje 4,5 ha vinohradu 

a ročne vyprodukuje približne 25 000 l 

vína, šesť druhov bieleho a dva druhy 

červeného.

Lidl však zďaleka nevyčerpal všetky 

typy pomoci slovenským dodávateľom. 

Už v roku 2019 rozšíril ponuku 

o tematický týždeň „Vyrobené na 

Slovensku“ a ponúka zákazníkom 

„5 cenových hitov zo Slovenska“. 

Obchodný reťazec taktiež oslovil 

slovenských dodávateľov výzvou „Dajte 

o sebe vedieť“, ktorú komunikoval 

aj prostredníctvom Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky.

Rozhovor s Jozefom 

Mikušom z JM Vinárstvo 

Doľany

LIDL SLOVENSKÔ PREDSTAVUJE: 

JM VINÁRSTVO DOĽANY

PRODUCT
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SLOVÁCI PIJÚ POČAS 
LOCKDOWNU VIAC ALKOHOLU 
DOMA

Za vlaňajšok podľa aktuálnych údajov Európskeho 

štatistického úradu Eurostat vypili 12 litrov 

čistého alkoholu na hlavu. „Pandémia sa výrazne 

podpísala pod zmeny v nákupnom správaní 

Slovákov, v ich stravovacích návykoch, ale aj pod 

pitie alkoholu. Jeho konzumácia sa po zákaze 

v reštauračných a hotelových zariadeniach 

presunula do domácností. Podľa londýnskych 

vedcov z Cambridskej univerzity aktuálna izolácia 

u ľudí vyvoláva symptómy postraumatického 

stresu, čo následne môže spôsobovať aj 

vyššiu konzumáciu alkoholu,“ povedala Lenka 

Buchláková, ekonomická analytička FinGO.

sk. Z pohľadu štruktúry spotreby jednotlivých 

alkoholických nápojov je dlhodobo najčastejšie 

konzumované pivo 80 %, nasleduje víno 12 % 

a najmenej sú konzumované liehoviny 8 %.

Za vlaňajšok európske domácnosti minuli 

v priemere 1,6 % z ich celkových spotrebných 

výdavkov na alkoholické nápoje. V prepočte 

ide o 117 miliárd eur, teda o 0,9 % hrubého 

domáceho produktu EÚ. Ak to prepočítame na 

obyvateľa, v priemere minie Európan na alkohol 

ročne zhruba do 300 eur.

VÍNO V NÁKUPOCH DOMÁCNOSTÍ

Tiché víno si aspoň raz za posledných 12 

mesiacov z nákupu domov prinieslo 7 domácností 

z 10. Jedna domácnosť si za toto obdobie 

nakúpila na domácu spotrebu v priemere 

takmer 24 litrov vína, čo predstavuje 31 fl iaš 

s objemom 0,75l. Je to o jeden a pol fľaše 

viac ako rok pred tým. Typická domácnosť 

nakúpila víno 15-krát ročne a na jeho kúpu za 

toto obdobie minula takmer 73 eur. Celkovo sa 

od marca 2020 do februára 2021 nakúpilo viac 

vína ako v predchádzajúcom období. Veronika 

Némethová, Senior Consultant, Consumer 

Panels & Services. Dáta sú za obdobia: Mar2020-

Feb2021, Mar2019-Feb2020.

Červené víno si už tradične kúpilo o niečo viac 

domácností ako víno biele. Biele víno sa však 

nakupuje o niečo častejšie a vo väčšom množstve 

pri jednom nákupe. Celkovo tak dosahuje vyšší 

podiel vo výdavkoch aj v objeme.

Ružové víno si za posledných 12 mesiacov 

kúpilo 25 % domácností. Kupujúci sa na jeho 

nákup vybrali v priemere päť razy do roka, 

pričom pri jednom nákupe zaň zaplatili 3,70 

EUR. Nadpriemernú spotrebu ružového vína 

majú menšie jedno- až dvojčlenné domácnosti. 

Naopak, najmenej ho nakupujú rodiny s dospelými 

členmi.

Zvýhodnené cenové podmienky pri nákupe 

vína využila každá druhá slovenská domácnosť, 

z rozpočtu kupujúcich na tiché vína 34 % 

smerovalo na nákupy v akcii. Nadpriemerný 

podiel akciových nákupov dosahujú ružové vína. 

Najdôležitejším nákupným kanálom pre víno sú 

hypermarkety. V hypermarketoch domácnosti 

minuli 30 % zo svojho rozpočtu na víno, pričom si 

ho tu zadovážilo 6 z 10 kupujúcich vína.

Zatvorený sektor horeca a obmedzenia v nákupných centrách spôsobili 

očakávaný trend „preliatia“ spotreby alkoholu do domácností. Týka sa 

všetkých druhov alkoholických nápojov, vrátane vína. Vedie biele, ktoré 

nakupujeme častejšie a jednorazovo vo väčšom množstve ako červené víno.
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SPOTREBA SA PRELIEVA DO DOMÁCNOSTÍ

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2020, pozn.: Biele vína pilo za 

posledných 12 mesiacov 31,2 % opýtaných.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2020, pozn.: Červené vína pilo za 

posledných 12 mesiacov 27,5 % opýtaných.

Odrody a druhy bielych vín pijete 

najčastejšie ? (%)

Aké odrody a druhy červených vín pijete 

najčastejšie? (%)

Chardonnay 3,0

Irsay Oliver 2,4

Lambrusco 0,4

Müller Thurgau 3,3

Muškát moravský 1,1

Muškát Ottonel 1,9

Neuburské 0,6

Pálava 2,0

Portské 0,9

Rizling rýnsky 1,5

Rizling vlašský 2,1

Rulandské 1,6

Sauvignon 1,7

Sherry 0

Silván / Silvánske 0,5

Tokaj 3,0

Tramín 1,3

Veltlínske zelené 1,8

iná odroda / iný druh 0,7

Alibernet 0,8

André 0,5

Cabernet 7,5

Frankovka 8,9

Lambrusco 1,1

Merlot 1,4

Modrý Portugal 1,5

Portské 0,9

Rulandské 1,3

Sherry 0,1

Svätovavrinecké 1,6

Zweigeltrebe 0,1

iná odroda / iný druh 1,2
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V Nemecku napríklad predaj kakaa 

predminulého roku vzrástol o 42 % 

a (v SR sme zaznamenali nárast o 58 %). 

Od roku 2014 vzrástol predaj výrobkov 

s fairtradovým kakaom u nás viac než 

stosedemdesiatnásobne (v roku 2014 sa 

predalo 6 ton a v roku 2019 1 019 ton). V SR 

rastú predaje fairtradovej čokolády trvalo, a to 

aj vďaka väčšej angažovanosti obchodníkov 

a väčšiemu záujmu spotrebiteľov. Väčší záujem 

o neho zaznamenali obchodníci aj počas Veľkej 

noci, v rámci predaja sezónnych cukroviniek, 

a zavádzajú ďalšie novinky aj do trvalého 

sortimentu.

„Etické obchodovanie má hmatateľné dopady 

na životy konkrétnych ľudí, ako dobre vidíme 

na konkrétnych príbehoch pestovateľov 

zapojených do systému Fairtrade. Sme preto 

radi, že slovenskí spotrebitelia a obchodníci 

v stále väčšej miere pôvod tovaru zohľadňujú 

a zavádzajú na slovenský trh ďalšie fairtradové 

novinky,“ hovorí Hana Malíková, riaditeľka 

Fairtrade Česko a Slovensko. Ide pritom tak 

o nadnárodné reťazce Kaufl and alebo Lidl, ako 

aj rodinnú fi rmu Manner.

Fairtradovou novinkou v sortimente reťazca 

Lidl sú čokolády Way To Go, ktoré sú vyrobené 

z udržateľne pestovaného kakaa z africkej 

Ghany. „Vďaka predajom tejto čokolády 

dostávajú tisíce pestovateľov kakaových bôbov 

v Ghane navyše k minimálnej fairtradovej 

cene a fairtradovému príplatku aj prémiu, 

ktorá podporuje miestne poľnohospodárske 

projekty a prispieva k vyšším príjmom 

ghanských pestovateľov kakaa,“ vysvetľuje 

Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika 

zodpovedný za nákup a marketing. Ďalšie 

výrobky s fairtradovým kakaom nájdu zákazníci 

v Lidli predovšetkým pod privátnymi značkami 

J.D.Gross, Favorina či Gelatelli.

Nedávno tiež oznámila prechod 

k fairtradovému kakau vo všetkých 

oblátkových produktoch fi rma Manner, kde 

sortiment čokoládových banánikov Casali 

od fi rmy Manner už fairtradovú certifi káciu 

má. „Je pre nás dôležité, aby ľudia, ktorí 

pestujú kakao pre naše výrobky, dostali 

za svoju prácu spravodlivo zaplatené. 

Prevedenie všetkých vafľových a oblátkových 

produktov na Fairtrade kakao od tohto roku 

je preto pre nás logickým krokom. Svoju rolu 

zodpovedného rodinného podniku môžeme 

zviditeľniť pomocou známky na obale,“ teší sa 

zo spolupráce Aleš Aldo Koláček, obchodný 

a marketingový riaditeľ spoločnosti Manner pre 

ČR a SR.

„Neustále rozširujeme 

ponuku Fairtrade 

produktov, ktorá sa 

medziročne rozšírila 

o 20%. Zákazníci si 

u nás môžu vybrať 

z Fairtrade čokolád, 

sušienok, káv, čajov, 

vín i ruží,“ vysvetľuje 

Lucia Vargová, 

hovorkyňa spoločnosti 

Kaufl and Slovenská 

republika. „Výberom 

zodpovedného produktu 

s pečaťou Fairtrade si 

zákazník okrem kúpy 

kvalitného produktu 

berie so sebou aj pocit, 

že pracovníci podieľajúci 

sa na jeho výrobe boli 

adekvátne a férovo 

zaplatení a dbalo sa 

pri tom i na životné 

prostredie.“

Pre krajiny, ako je 

Pobrežie slonoviny 

alebo Ghana, ktoré 

patria k najväčším 

producentom kakaa na 

svete, ale aj pre samotných pestovateľov je 

kakao dôležitou komoditou. Pri jeho pestovaní 

by sa však nemali tolerovať také problémy, ako 

je nedostatočná odmena, detská práca alebo 

ničenie dažďových pralesov. Aj obchod môže 

spĺňať základné etické kritériá, ako dokazujú 

rôzne certifi kácie, z ktorých asi najznámejší je 

Fairtrade. „Fairtrade je systém, ktorý usiluje 

o to, aby pestovanie kakaa – ale aj iných 

surovín z krajín Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky 

– bolo udržateľné,“ vysvetľuje Hana Malíková 

z Fairtrade Česko a Slovensko. „Využívame 

na to stanovenú minimálnu cenu, pod ktorú 

sa výkupná cena fairtradového kakaa nesmie 

dostať, a tiež takzvaný fairtradový príplatok, 

teda peniaze navyše, ktoré môžu pestovatelia 

investovať do svojho podnikania alebo do 

komunitných projektov.“

Slovensko je z pohľadu Fairtrade ešte relatívne mladý, nový trh. Najviac sa 

predáva fairtradová káva a kakao. Medziročné nárasty predajov sú tu značné, 

omnoho vyššie než napríklad v západnej Európe.  Nárast predajov kakaa je tu 

aj o polovicu väčší. 

ZÁUJEM O ETICKÉ KAKAO A CUKROVINKY 
Z NEHO NA SLOVENSKU RASTIE 
OBCHODNÍCI UVÁDZAJÚ NA TRH ĎALŠIE NOVINKY Z FAIRTRADOVÉHO KAKAA
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Fatima Ali, prezidentka kakaového družstva 

Kuapa Kokoo Farmers Union z Ghany, s 

čokoládou Way To Go
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CHLEBA ZJEME MENEJ. 
ROZHODUJE CHUŤ A ČERSTVOSŤ

Zo štatistík Slovenského zväzu pekárov, 

cukrárov a cestovinárov vyplýva, že po Nežnej 

revolúcii pripadala na jedného obyvateľa 

spotreba 49,7 kg chleba a 39,5 kg pečiva za 

rok. V približne týchto úrovniach sa držala celú 

dekádu, výrazný pokles nastal po prelome 

tisícročí. Negatívom globalizácie z pohľadu 

domáceho pekára oproti obdobiu pred rokom 

1989 sa stal až priveľmi otvorený trh voči 

zahraničným výrobkom, ktoré začali vytláčať 

domácu produkciu. Problémom však nebola 

prirodzená konkurencia, skôr umelo znižované 

ceny a dotačná politika zahraničných 

výrobkov. Preferencie Slovákov sa časom 

výrazne zmenili a do popredia sa dostali rôzne 

druhy výrobkov s prívlastkom „free“ ako sugar 

free, fat free, gluten free, lactose free. Zároveň 

sa sortiment rozšíril o množstvo druhov 

rožkov, bagiet i chlebov s rôznymi prímesami 

či príchuťami. Na pultoch možno nájsť čoraz 

viac dopekaných i rozpekaných výrobkov. 

Aktuálne jeden Slovák za rok skonzumuje 34 

kg jednokilogramového chleba a 29 kg pečiva.

Najdôležitejším faktorom pri výbere pečiva je pre 

tri štvrtiny opýtaných ľudí jeho chuť, a takmer 

rovnaké percento oslovených si na pečive všíma 

jeho čerstvosť. Vyplýva to z prieskumu 2muse 

pre reťazec Billa*. Najobľúbenejším sladkým 

pečivom sa jednoznačne stala vianočka, ktorú 

v rámci sladkých druhov pečiva vyhľadáva viac 

ako jedna tretina opýtaných (37 %). Viac ako 

polovica oslovených ľudí vianočku konzumuje pre 

jej tradičnú chuť, ale zhruba u každého desiateho 

opýtaného vyvoláva spomienky na detstvo. Viac 

ako dve pätiny oslovených (42 %) pritom uviedli, 

že preferencie v pečive majú teraz iné ako za 

detských čias. „Opýtaní, ktorým sa postupom 

rokov zmenili chute, najčastejšie uviedli, že 

v súčasnosti konzumujú menej sladkého 

pečiva alebo jedia viac druhov pečiva. Takmer 

rovnako častou odpoveďou bola aj terajšia 

preferencia tmavších alebo zdravších druhov 

pečiva,“ povedala hovorkyňa BILLA Kvetoslava 

Kirchnerová.

PEČIVO V NÁKUPOCH 
SLOVENSKÝCH DOMÁCNOSTÍ

„Niektorý z rôznych druhov pečiva si 

v sledovanom roku od marca 2020 do februára 

2021 aspoň raz zakúpili všetky slovenské 

domácnosti. V počte kupujúcich v rámci čerstvého 

pečiva dominuje chlieb, ktorý si aspoň raz zakúpili 

všetky slovenské domácnosti. Na chlieb celkovo 

minula slovenská domácnosť v sledovanom 

období v priemere 110 EUR. Do nákupného 

košíka si niektorý druh chleba dala 78-krát 

a na jeden jeho nákup minula 1,4 EUR. Najviac 

domácností (viac ako tri štvrtiny) si chlieb zakúpili 

v supermarketových formátoch, najviac na chlieb 

minuli v malých obchodoch a supermarketoch. Ak 

by sme sa na výdavky pozreli z hľadiska zloženia 

domácnosti, najviac naň minuli domácnosti 

s 3 a viac dospelými členmi (v priemere 164 

EUR na kupujúcu domácnosť v sledovanom 

roku). Najmenej minuli mladí jednotlivci a páry 

bez prítomnosti detí v domácnosti (66 EUR),“ 

komentuje dáta za obdobie marec 2020 až 

február 2021 Lucia Pientková, Consultant, GfK 

Consumer Panels & Services.

Rožky si aspoň raz v sledovanom období zakúpilo 

95 % slovenských domácností. Celkovo na 

ne v sledovanom období minuli 48 EUR a do 

nákupného košíka si ich kupujúca domácnosť 

v priemere vložila 65-krát. Na rožky domácnosti 

najviac minuli v malých obchodoch, no v počte 

kupujúcich dominujú supermarkety, kde si ich 

zakúpili ¾ kupujúcich rožkov. Na rožky najviac 

minuli domácnosti s 3 a viac dospelými členmi (63 

EUR) a domácnosti s tínedžermi (vo veku 15-19 

rokov) – tí minuli v priemere 62 EUR.

Spomedzi sladkého pečiva si 71 % slovenských 

domácností zakúpilo aspoň raz vianočku 

alebo mazanec. V nákupnom košíku skončila 

u kupujúcich domácností v priemere 11-krát 

a minuli na ne 16 EUR. Najviac na ne minuli 

domácnosti so školopovinnými deťmi vo veku od 

6 do 14 rokov, v priemere 20 EUR v sledovanom 

období. Najviac domácností si vianočku alebo 

mazanec zakúpilo v supermarketoch, ktoré tvoria 

viac ako tretinu výdavkov na tieto potraviny. 

Sladké croissanty (balené aj nebalené) si 

zakúpili takmer tri štvrtiny domácností, v priemere 

si ich domov priniesli 10-krát a celkovo na 

ne minuli 12 EUR. Najviac domácností si ich 

zakúpilo v diskontoch, najviac na ne minuli 

v supermarketoch a diskontoch. Na croissanty 

nadpriemerne minuli domácnosti s deťmi, najviac 

Trendy sú neúprosné aj v segmente pečiva. Kto dnes nedodáva do retailu výrobky 

s prívlastkami ako „sugar free“, „fat free“, „gluten free“ či „lactose free“ alebo 

„kváskový“, pripravuje sa o významnú časť tržieb. Podobný trend badať aj pri 

cestovinách. Stále viac zákazníkov nakupuje bezlepkové.
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PEČIVO A CESTOVINY KUPUJEME 
V SÚLADE S TRENDAMI
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tie domácnosti, kde je najmladšie dieťa vo veku 

od 6 do 14 rokov. Okrem nich sú vo výdavkoch 

nadpriemerné aj rodiny s deťmi do 5 rokov, ale 

aj domácnosti s 3 a viac dospelými členmi bez 

prítomnosti detí v domácnosti. Štrúdle a rôzne 

typy závinov (balené aj nebalené) si zakúpilo 7 

z 10 slovenských domácností. V priemere na ne 

kupujúca domácnosť minula 20 EUR a domov 

si ich z nákupov doniesla 12-krát. Najviac 

domácností si tento typ sladkého pečiva zakúpilo 

v supermarketoch, kde na ne aj najviac minuli.

CESTOVINY V NÁKUPOCH 
SLOVENSKÝCH DOMÁCNOSTÍ

„Cestoviny sú taktiež bežnou súčasťou našich 

nákupov. Do košíka si ich v priebehu 12 

mesačného obdobia od marca 2020 do februára 

2021 vložila v podstate každá domácnosť, 

v priemere 25-krát, pričom pri jednom nákupe 

minula 1,29 EUR a kúpila 750g cestovín. Celkovo 

domácnosti nakúpili od marca 2020 do februára 

2021 viac cestovín ako v predchádzajúcom 

období,“ uviedla Veronika Némethová, 

TUKY A OLEJE V NÁKUPOCH 
DOMÁCNOSTÍ

Niektorý z kuchynských olejov si aspoň raz 

v sledovanom období od marca 2020 do februára 

2021 zakúpilo 95 % slovenských domácností. 

V priemere na ne kupujúca domácnosť minula 

35 EUR a z obchodov si ich odniesla 13-krát. 

45 % výdavkov na oleje celkovo smerovala na tie 

v zvýhodnenej cene. Privátne značky sú v tejto 

kategórii tiež vo výdavkoch významne zastúpené, 

pretože až tretina výdavkov smerovala práve na 

ne. Aspoň raz si privátnu značku kuchynských 

olejov zakúpilo 80 % kupujúcich kuchynské oleje. 

V prípade nákupných formátov minuli domácnosti 

na kuchynské oleje najviac v hypermarketoch 

a supermarketoch, ktoré spolu reprezentujú takmer 

dve tretiny výdavkov na kuchynské oleje celkom. 

Aj v hypermarketoch aj v supermarketoch si oleje 

Senior Consultant, Spotrebiteľský panel GfK. 

Analyzované obdobie marec 2020 až február 2021 

vs marec 2019 vs február 2020.

Podiel nákupov v akcii je v porovnaní s priemerom 

rýchloobrátkového tovaru nižší. Podiel akciových 

nákupov tvorí pätinu z výdavkov. Na druhej strane, 

na privátne značky cestovín minuli domácnosti 

viac ako tretinu zo svojho rozpočtu na cestoviny. 

„V súčasnosti pozorujeme rastúci trend cestovín, 

ktoré sú bezlepkové. Tie si za posledných 12 

mesiacov zakúpila viac ako pätina slovenských 

domácností. Jedna takáto domácnosť na 

bezlepkové cestoviny minula v obchode za rok 

viac ako 7 Eur a nakúpila 1,5 kg,“ uvádza V. 

Némethová.

Najobľúbenejším typom cestovín sú polievkové 

rezance, ktoré si ročne kúpia ¾ domácností. 

Tesne za nimi z hľadiska počtu kupujúcich 

nasledujú špagety a vretienka. Top 5 uzatvárajú 

kolienka a tarhoňa.

Na cestoviny minie najviac domácnosť na 

východnom Slovensku, a to v priemere 38 EUR 

aspoň raz zakúpilo 60 % domácností,“ uvádza 

Lucia Pientková, konsultant, Consumer Panels & 

Services (Dáta za Marec 2020 – Február 2021).

Z hľadiska podielu na výdavkoch v kategórii 

kuchynských olejov dominuje slnečnicový 

olej s polovičným podielom. Slnečnicový 

olej si aspoň raz zakúpilo 86 % slovenských 

domácností a priemerný celkový výdavok 

sa pohybuje na úrovni 19 EUR na kupujúcu 

domácnosť. Domácnosti si tento druh oleja 

v priemere zakúpili 8-krát v sledovanom období. 

Na druhom mieste sa v podiele na výdavkoch 

nachádza repkový olej, na treťom olivový 

olej. Repkový olej si aspoň raz zakúpili dve 

tretiny slovenských domácností, olivový olej 47 

% domácností. Na olivový olej však kupujúce 

domácnosti minuli v priemere viac, až 14 EUR 

v sledovanom období, na repkový len 12 EUR.

ročne. Pre porovnanie, ročne najmenej minie 

bratislavská domácnosť, a to 26 EUR. Cestoviny 

sú tiež typom tovaru, ktorý sa dá kúpiť do 

zásoby. Nákupy cestovín medziročne výrazne 

vzrástli, domácnosti nakúpili viac cestovín 

a minuli na ne viac fi nančných prostriedkov ako 

v predchádzajúcom roku. Tento vývoj najviac 

ovplyvnilo nákupné správanie v marci 2020, keď 

najvýraznejšie stúpol počet kupujúcich, pričom 

priemerná domácnosť minula v danom mesiaci 

na cestoviny takmer 5 EUR. Za ostatných 12 

mesiacov bolo druhé najvýraznejšie obdobie pre 

cestoviny mesiac október 2020, tak z hľadiska 

počtu kupujúcich ako aj výdavkov na domácnosť.

* Prieskum Pečivo a zdravé potraviny vypracovala pre 

spoločnosť BILLA agentúra 2muse na základe kvantitatívneho 

omnibusového prieskumu formou on-line panela s riadeným 

prístupom na vzorke 506 respondentov. Terénny zber dát 

prebiehal v rozpätí dátumov 17.8. až 19.8. 2020.

Margaríny vo vaničke (primárne určené na 

natieranie na pečivo) si v sledovanom období 

zakúpilo 6 z 10 slovenských domácností 

a priemerný výdavok sa pohybuje na úrovni 16 

EUR celkovo. Kupujúce domácnosti si tento 

Polovicu výdavkov domácností na Slovensku na kuchynské oleje „pohltí“ 

slnečnicový olej. Na druhom mieste sa v podiele na výdavkoch nachádza repkový 

a na treťom olivový olej. Aj v tržbách za oleje sa prejavili pandemické (panické 

aj zásobovacie) nákupy. Spotrebitelia neprikladali cene a nákupom v akcii takú 

dôležitosť ako za bežných okolností.

OLEJE DO KUCHYNE I DO ŠPAJZY 

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2020, Pozn. Tuky / margaríny 

použilo v domácnosti (na varenie, pečenie, smaženie) za posledných 12 

mesiacov 45,1 % opýtaných.

Ako často používate tuky / margaríny 

na pečenie? (%)

1-krát denne a viac 0,4

4 – 6-krát týždenne 0,8

2 – 3-krát týždenne 3,3

1-krát týždenne 9,9

2 – 3-krát mesačne 13,2

1-krát mesačne 8,2

menej ako 1-krát mesačne 8,3

nikdy 0,9

neuvedené 0,1
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druh margarínov v priemere zakúpili 10-krát. 

Necelá polovica výdavkov smeruje na margaríny 

vo vaničke v zvýhodnenej cene. Zvýhodnené 

ceny využili tri štvrtiny domácností kupujúce 

tento typ margarínov. Z hľadiska výdavkov sú na 

prvom mieste supermarkety s takmer tretinovým 

podielom, za nimi nasledujú hypermarkety so 

štvrtinovým podielom.

Margaríny vo fólii (rastlinné tuky primárne určené 

na pečenie či na prípravu krémov) si aspoň raz 

v sledovanom období zakúpilo 72 % slovenských 

domácností. V priemere si ich kupujúce 

domácnosti domov doniesli 6-krát a minuli na ne 

7 EUR. Najsilnejším mesiacom vo výdavkoch aj 

v počte kupujúcich domácností bol december.

Maslo si aspoň raz zakúpilo 94 % slovenských 

domácností. Kupujúce domácnosti si maslo 

v priemere zakúpili 20-krát a celkovo naň minuli 

53 EUR. Podobne, ako v prípade margarínov 

vo fólii, aj maslo si najviac domácností zakúpilo 

v decembri. Kupujúca domácnosť však na maslo 

najviac minula v mesiaci marec 2020, kedy sa 

priemerný výdavok pohybuje na úrovni 7,40 EUR 

za maslá.

NIELSENIQ: MEDZIROČNÝ NÁRAST SPOTREBY OLEJOV JE TAKMER 10 %

Predaj olejov v období od marca 2020 do februára 2021 v predajniach potravín a zmiešaného 

tovaru predstavoval 38,3 mil. litrov a Slováci zaň utratili 66,5 mil. EUR. Vývoj v porovnaní 

s minulým rokom bol do značnej miery ovplyvnený zmenou správania spotrebiteľov vplyvom 

pandémie, či už z hľadiska zásobovania, ale aj zvýšenej nutnosti domáceho varenia. 

Medziročný nárast spotreby je takmer 10 %, kým v rovnakom období minulého roka predaj 

olejov viac menej stagnoval. Pričom nárast tržieb je až dvojnásobný, s čím súvisí nárast 

priemernej ceny oleja o 10% na 1,74 EUR, čo je o 0,20 EUR za liter viac ako v minulom roku. 

Narástla najmä cena dvoch hlavných segmentov – slnečnicového a repkového oleja. „Avšak 

tento nárast úzko súvisí s pandemickými zásobovacími nákupmi v marci až máji minulého 

roka. V marci narástli predaje oleja až o tretinu v porovnaní s rovnakým obdobím roku 

2019 a v snahe nakúpiť väčšie zásoby, spotrebitelia neprikladali cene a nákupu v promócii 

taký dôraz ako v inom období roka“ vysvetľuje Jana Magicová, Group Account Manager 

spoločnosti NielsenIQ.

Už spomínaný slnečnicový olej predstavuje niečo vyše 60 % spotreby kuchynského oleja, 

v tržbách len necelú polovicu. Jeho nárast je pomalší v porovnaní s repkovým olejom, ktorý 

má polovičnú významnosť v porovnaní k slnečnicovému, avšak jeho spotreba narástla o viac 

ako 20 % a v tržbách až o 30 %. Jana Magicová dopĺňa: „Kým slnečnicový olej zaplnil špajze 

Slovákov najmä v marci 2020, jeho spotreba klesá od novembra 2020, kedy sa jeho cena 

dostáva na úroveň ceny repkového oleja, ktorým ho Slováci začali nahrádzať“. Olivový olej 

tvorí 4 % objemu ale až 18 % tržieb a jeho popularita neustále rastie, o čom svedčí nárast až 

o 37 %.

Hlavným predajným kanálom pre oleje sú hypermarkety a supermarkety, pokrývajúce dve 

tretiny nakúpenej spotreby, následne vyše jednu štvrtinu tvoria menšie reťazcové prevádzky 

do 400 m².

V rebríčku TOP hráčov okrem privátnych značiek sú zastúpení títo výrobcovia (v abecednom 

poradí): Bunge, Gaston, Gold-Plus a Palma Group.

*Zdroj: NielsenIQ. Dáta vyjadrujú predaje na maloobchodnom trhu obchodov 

s potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metra. Obdobie: marec 2019 až február 2021.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2020, Pozn.: V domácnosti za 

posledných 12 mesiacov použilo oleje 93,7 % opýtaných.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2020

Ako často ich používate oleje? (%)

Aký druh oleja používate najčastejšie?

1-krát denne a viac 8,4

4 – 6.krát týždenne 21,6

2 – 3-krát týždenne 41,3

1-krát týždenne 15,4

2 – 3-krát mesačne 3,8

1-krát mesačne 1,5

menej ako 1-krát mesačne 1,3

neuvedené 0,6

kokosový 1,8

olivový 20,7

rastlinný (zmes olejov) 14,1

repkový 8,5

slnečnicový 50,0

sójový 3,9

iný 0,7
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Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2020,Pozn.: Papierové vreckovky 

za posledných 12 mesiacov použilo 89,9 respondentov. 1 balenie 

typicky obsahuje 10 vreckoviek.

Koľko balení papierových vreckoviek 

používate priemerne za mesiac?

1 balenie alebo menej 19,2

2 balenia 17,4

3 balenia 23,5

4 balenia 16,8

5 balení 7,8

6 balení a viac 4,8

neuvedené 0,4

Medzi papierové a hygienické potreby zaraďuje 

agentúra GfK toaletný papier, vreckovky, 

kuchynské papierové produkty, kozmetické 

a intímne obrúsky, detské plienky, detské 

obrúsky, potreby dámskej hygieny, odličovacie 

tampóny, vata a vatové tyčinky. Údaje sú za 

obdobie marec 2020 až február 2021.

„Aspoň raz za rok si niektorý z produktov 

papierových a hygienických potrieb zakúpi 

každá slovenská domácnosť. Typická 

domácnosť nakupuje papierové a hygienické 

potreby približne 3-krát za mesiac a za 1 

rok na ich kúpu minie 107 eur. Najvyššie 

výdavky na papierové a hygienické potreby 

majú rodiny s deťmi do 5 rokov – 228 eur 

ročne. Takmer polovica všetkých výdavkov 

na papierové a hygienické potreby smeruje 

na nákupy v hypermarketoch a diskontoch. 

Za ďalšiu približne pätinu zodpovedajú 

drogérie. Pri nákupe papierových 

a hygienických potrieb uprednostňujú 

domácnosti vlastné značky obchodných 

reťazcov pred značkovými produktami, keď 

takmer tri pätiny výdavkov na tento sortiment 

je určených na nákup privátnych značiek,“ 

uvádza Nina Páleníková, konsultant, 

Consumer Panels & Services, GfK.

Za najvyššie výdavky na papierové a hygienické 

potreby zodpovedá toaletný papier. Nasledujú 

detské plienky, potreby dámskej hygieny, 

kuchynské utierky a vreckovky.

Toaletný papier nakupuje 9 z 10 domácností 

v priemere raz za 3 týždne. Jedna domácnosť 

minie na kúpu toaletného papiera 37 eur za rok. 

Domácnosti míňajú najviac na kúpu toaletného 

papiera v hypermarketoch a supermarketoch.

Najviac domácností nakupuje 3-vrstvový 

toaletný papier. Vlhčený toaletný papier si 

aspoň raz za rok kúpia 2 z 10 domácností.

Pre detské plienky sú preferovaným miestom 

ich kúpy, podľa celkových výdavkov aj počtu 

kupujúcich, diskonty a drogérie. Pri nákupe 

detských plienok využívajú domácnosti vo 

zvýšenej miere zvýhodnené cenové podmienky. 

Niečo viac ako 2/5 svojich výdavkov smerovali 

domácnosti za posledných 12 mesiacov na 

nákup detských plienok v akcii. Domácnosti 

si zároveň do svojich nákupných košíkov vo 

väčšej miere vkladajú detské plienky privátnych 

značiek v porovnaní so značkovými produktami.

Dámske hygienické potreby si domov 

z obchodu prináša 6 z 10 domácností. V podiele 

na celkových výdavkoch na dámske hygienické 

potreby sú na prvých 2 miestach drogérie 

a hypermarkety. Najviac kupujúcich majú 

klasické hygienické vložky. Tampóny nakupujú 

3 z 10 domácností v tomto segmente.

Na kuchynské papierové utierky minie jedna 

domácnosť približne 13 eur ročne. Nákup 

kuchynských papierových utierok tvorí 83 % 

výdavkov domácností na kuchynské papierové 

produkty. Za zvyšok výdavkov zodpovedajú 

papierové obrúsky (servítky), ktoré tiež 

zaraďujeme do tejto skupiny produktov.

Papierové vreckovky si do nákupného košíka 

vkladá 8 z 10 domácností. Typická domácnosť 

nakupuje vreckovky v priemere raz za 6 týždňov 

a ročne na nich minie 11 eur. V sortimente 

papierových vreckoviek prevládajú nákupy 

privátnych značiek pred značkovými produktami 

– privátne značky sú zodpovedné za viac ako 80 

% výdavkov domácností na papierové vreckovky. 

Preferovaným miestom kúpy papierových 

vreckoviek sú, podľa počtu kupujúcich, diskonty 

a hypermarkety. Nákupy papierových vreckoviek sa 

počas roka menia. Najvyššia intenzita nákupov bola 

za posledných 12 mesiacov zaznamenaná v marci 

a v jesenných mesiacoch september-október.

Bežná domácnosť na Slovensku nakupuje papierové a hygienické potreby 

približne 3-krát za mesiac. Nákupy sú ovplyvnené sezónnosťou, napr. 

najvyššia intenzita nákupov papierových vreckoviek bola za posledných 12 

mesiacov zaznamenaná v marci a v jesenných mesiacoch september-október.

PAPIEROVÉ A HYGIENICKÉ POTREBY 
V NÁKUPOCH DOMÁCNOSTÍ
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RASTIE PRIEMERNÁ CENA 
ZUBNÝCH PÁST

„Tržby za ústnu hygienu na Slovensku medziročne 

(2020 vs. 2019) vzrástli o 4,9 % (v peňažnom vyjadrení 

+2,8 milióna EUR). Najrýchlejšie rástli v poslednom 

roku tržby za prostriedky na fi xáciu a čistenie zubných 

náhrad +17 % (teda 0,5 milióna EUR), nasledované 

ústnymi vodami +9 % (čo je suma 0,7 milióna EUR),“ 

uvádza pre instore Slovakia Michaela Štefanová, 

konzultant spoločnosti Nielsen.

Zubné pasty sú z pohľadu tržieb najdôležitejšou 

kategóriou v starostlivosti o zuby, nakoľko tvoria 

51 % všetkých predajov. Rast tržieb za zubné 

pasty na Slovensku nie je spôsobený zvýšením 

počtu predaných kusov, ale rastúcou priemernou 

cenou. V roku 2020 bola priemerná cena 2,12 

EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 10 

centov (+5 %). Až 74 % podiel na tržbách majú 

zubné pasty s objemom 75 ml, zároveň sú 

jediným balením, ktoré medziročne rastie (+ 6,5 

%). Najvýraznejšie klesajú balenia nad 100 ml 

až -16 % (-0,4 milióna EUR). „Zaujímavosťou 

je, že počet predaných kusov neklesá v prípade 

detských zubných pást. Naopak dochádza tu 

k nárastu predaných kusov o +2 %, aj nárastu 

priemernej ceny o +3 %. Avšak cena stále 

zostáva pod priemernou cenou zubných pást 

pre dospelých až o 33 centov,“ konštatuje M. 

Štefanová.

Po dvoch rokoch poklesu tržieb 

v organizovaných predajniach so zmiešaným 

tovarom do 400 m2 predajnej plochy došlo v roku 

2020 k zvratu a tržby rástli +3 %. Podobne aj 

v neorganizovaných predajniach so zmiešaným 

tovarom tržby rástli, a to až +13 %. Naopak, 

dvojciferný nárast tržieb organizovaných predajní 

s drogériou z minulých rokov (v roku 2018 +14 % 

a v roku 2019 +12 %) sa spomalil na +2 %.

ÚSTNA HYGIENA V NÁKUPOCH 
DOMÁCNOSTÍ

Medzi potreby ústnej hygieny zaraďuje GfK 

zubné pasty, zubné kefky a ústne vody. 

„Typická domácnosť na Slovensku nakupuje 

výrobky určené na ústnu hygienu v priemere 

raz za 6 týždňov a ročne na ich kúpu minie 32 

eur. Najvyššie výdavky na kúpu potrieb ústnej 

Dáta ukazujú, že zubná pasta je spotrebiteľmi považovaná za základ 

starostlivosti o ústnu dutinu. Podľa spoločnosti Nielsen tvorí totiž predaj 

zubných pást až 51 % predajov celej kategórie ústnej hygieny. Najvyššie 

výdavky na kúpu potrieb ústnej hygieny majú rodiny s deťmi do 5 rokov 

a počet predaných kusov detských pást neklesá, napriek všeobecnému 

medziročnému poklesu predaného množstva pást.
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ZUBNÁ PASTA JE ZÁKLAD

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

Drug v Slovenskej republike (maloobchodný trh predajní s drogériou, 

potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metra)

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2020, Pozn.: Zubné pasty použilo 

za posledných 12 mesiacov 95,5 % respondentov

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

medzizubnú kefku / škrabku na jazyk alebo ústnu vodu použilo za 

posledných mesiacov 51,7 % respondentov.

Zubné pasty, podiel na tržbách podľa 

veľkosti balenia, 2020

Ako často používate zubné pasty? (%) Ako často používate prostriedky 

starostlivosti o ústnu hygienu (dentálnu 

niť, medzizubnú kefku, škrabku na jazyk 

alebo ústnu vodu)?
0-50 ml 7,2 %

51-74 ml  0,5 %

75 ml 74 %

76-100 ml 10,7 %

100 ml+ 7,6 %

4-krát denne a viac 0,9

3-krát denne 14,7

2-krát denne 61,5

1-krát denne 16,5

menej často 1,3

neuvedené 0,7
1-krát denne a viac 22,6

4–6-krát týždenne 9,9

2–3-krát týždenne 10,3

1-krát týždenne 4,7

2–3-krát mesačne 2,1

1-krát mesačne 1,0

menej ako 1-krát mesačne 0,5

neuvedené 0,6
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hygieny majú rodiny s deťmi do 5 rokov – sú na 

úrovni 43 eur ročne1,“ uvádza Nina Páleníková, 

konzultant, Consumer Panels & Services GfK.

Najviac domácností nakupuje potreby ústnej 

hygieny v hypermarketoch, avšak najvyššie 

výdavky na tieto výrobky majú domácnosti 

v drogériách.

Takmer každá jedna domácnosť, ktorá nakupuje 

potreby ústnej hygieny, si do svojho nákupného 

košíka vkladá zubné pasty. Priemerná 

domácnosť nakupuje zubné pasty približne 

každé 2 mesiace a ročne na ich kúpu minie 17 

eur. Najviac, až polovica domácností, nakupuje 

zubné pasty s bieliacim účinkom. Dve z desiatich 

domácností, ktoré nakupujú zubné pasty, si 

domov z obchodu prinášajú aj produkty určené 

špeciálne pre deti.

Zubné kefky nakupuje aspoň raz ročne 6 z 10 

domácností a to spravidla raz za tri mesiace. 

Jedna domácnosť si za posledných 12 mesiacov 

zakúpila v priemere deväť kusov manuálnych 

zubných kefi ek.

Ústne vody nakupuje tretina domácností raz 4 

mesiace a ročne na nich minie 11 EUR.

Pri nákupe potrieb ústnej hygieny využívajú 

domácnosti aj zvýhodnené cenové podmienky 

(akcie a promócie). V minulom roku smerovalo 

na nákupy tohto sortimentu v akcii každé tretie 

euro. Najvyšší podiel akciových nákupov v rámci 

potrieb ústnej hygieny dosahujú zubné pasty.

Sieť dm drogerie markt uvádza, že Americká 

zubná asociácia odporúča meniť zubnú 

kefku každé tri až štyri mesiace. Niekedy je 

však vhodné zvážiť výmenu skôr. A to pokiaľ 

je človek chorý, alebo vlákna zubnej kefky 

vyzerajú rozstrapkané. Deti pri čistení zubov 

viac tlačia, preto sú ich vlákna kefky zničené 

skôr a treba ich meniť častejšie. Z prieskumu 

spoločnosti MEDIAN SK vyplýva, že respondenti 

zo Slovenska túto radu zvyknú dodržiavať, 

nakoľko najviac ľudí použilo za ostatný rok 3 - 4 

kusy zubných kefi ek (33,7 %). Zaujímavé je, 

že hoci špecialisti na dentálnu hygienu radia 

najmä dôkladné a pravidelné používanie kefi ek, 

medzizubných kefi ek a dentálnych nití, zákazníci 

a respondenti považujú za základ dentálnej 

hygieny zubnú pastu.

1 Dáta sú za január 2020 – december 2020

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

používalo za posledných 12 mesiacov 95,1 % respondentov.

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

Koľko kusov zubných kefi ek ste použili za 

posledných 12 mesiacov? (%)

Aký typ zubnej kefky používate? (%) Aké typy prostriedkov starostlivosti o 

ústnu dutinu používate najčastejšie? (%)

1 - 2 kusy 27,9

3 - 4 kusy 33,7

5 - 6 kusov 20,7

7 - 9 kusov 7,2

10 a viac kusov 4,1

neuvedené 1,4

iba elektrické 5,3

elektrické aj klasické 13,4

iba klasické 75,0

neuvedené 1,3

dentálna niť 11,2

medzizubná kefka 11,2

škrabka na jazyk 2,3

ústna voda 29,3

iné 0,3

HODNOTA A OBJEM PREDAJA ÚSTNEJ HYGIENY A ZUBNÝCH PÁST

SLOVENSKO

Hodnota predaja 1 000 eur Objem predaja 1 000 ks

2019 2020 %zmena 2019 2020 %zmena

ÚSTNA HYGIENA 

CELKOM
56 943 59 758 5% 23 564 23 378 -0,8%

* ZUBNE PASTY 29 800 30 614 3% 14 769 14 441 -2,2%

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

potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metra)
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„V minulom roku nás nečakane zasiahla pandémia 

ochorenia COVID-19 a s jej príchodom sa 

zmenilo aj nákupné správanie spotrebiteľov. 

Spotrebitelia chodili do obchodov menej často, 

avšak priemerný nákupný kôš sa zvýšil. Medzi 

tie kategórie, ktorým sa darilo, patril aj toaletný 

papier. Z údajov spoločnosti NielsenIQ* za trh 

obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom 

vrátane drogérií za obdobie február 2021 – marec 

2020 vyplýva, že tržby za toaletný papier vzrástli 

medziročne o 8 % a dostali sa na úroveň viac 

ako 64,4 milióna EUR, čo predstavuje viac ako 

224 miliónov predaných kusov,“ uvádza Miriam 

Brynzová, konzultant, NielsenIQ.

Medzi najvýznamnejší segment tejto kategórie 

patrí podľa agentúry NielsenIQ 3-vrstvový toaletný 

papier, ktorý tvorí až polovicu všetkých predajov. 

Zároveň jeho tržby boli najrýchlejšie rastúce (+14 

%) a dostali sa medziročne na úroveň viac ako 

32,5 milióna EUR. Ďalší v poradí je 2-vrstvový 

toaletný papeir s významnosťou 39 % a s tržbami 

takmer 25 miliónov EUR.

Medzi spotrebiteľmi je stále najviac preferovaný 

biely papier, ktorý si ukrajuje z hodnotového 

koláča viac ako 4/5 všetkých predajov. Tržby 

za biely papier medziročne rastú jednociferným 

tempom a zákazníci zaň utratili viac ako 53,8 

milióna EUR.

Napriek novinkám v tejto kategórií, akým 

je napríklad vlhčený toaletný papier, je na 

Slovensku stále najobľúbenejší klasický papier 

s významosťou až 95 %. „Treba však podotknúť, 

že vlhčený toaletný papier si medzi spotrebiteľmi 

už našiel svoje miesto a predaje zaň za posledné 

dva roky kontinuálne rastú až dvojciferným 

tempom (+30 % za posledných 12 mesiacov),“ 

dopĺňa M. Brynzová.

V súvislosti s balením, zákazníci najčastejšie 

kupujú balenia s počtom 5-8 kotúčikov, ktoré 

predstavujú viac ako 2/5 všetkých predajov 

s tržbami na úrovni viac ako 27,2 milióna EUR. 

Druhým najpreferovanejším je samostatné 

jedno-rolkové balenie, ktorého významnosť je 

27 %. Tretím v poradí a zároveň najrýchlejšie 

rastúcim balením je balenie obsahujúce 12 a viac 

kotúčikov toaletného papiera, čo úzko súvisí s už 

spomínaným väčším nákupným košom a trendom 

nákupu väčších balení. Tržby tu rastú o 23 % 

a vyšplhali sa na úroveň viac ako 10,6 milióna 

EUR.

Hypermarkety a supermarkety sú obchody, 

kde zákazníci nakupujú toaletný papier najviac 

a zrealizuje sa tu až polovica všetkých nákupov. 

Organizované drogérie sú formáty, ktoré naberajú 

na dôležitosti a tržby za toaletný papier v nich 

rastú už dva roky za sebou dvojciferným tempom. 

Tržby sa za posledných 12 mesiacov vyšplhali na 

úroveň 8,2 milióna EUR.

V rebríčku TOP hráčov toaletného papiera sú 

zastúpení títo výrobcovia (v abecednom poradí): 

Essity, Metsa Tissue, Moracell Italy a SHP Group. 

V rebríčku fi gurujú aj privátne značky jednotlivých 

reťazcov, ktorých tržby medziročne rastú o 6 %.

*Zdroj: NielsenIQ. Dáta vyjadrujú predaje na 

maloobchodnom trhu obchodov s potravinami 

a zmiešaným tovarom a drogériami, bez Metra. Obdobie: 

marec 2020 až február 2021.

Na Slovensku sa najviac predáva 3-vrstvový toaletný papier, ktorý tvorí až 

polovicu všetkých predajov. V košíkoch spotrebiteľov dominuje papier bielej 

farby – farby čistoty - zákazníci zaň utratili viac ako 53,8 milióna EUR. Aj vďaka 

pandémii je najrýchlejšie rastúcim balením veľké balenie obsahujúce 12 a viac 

roliek toaletného papiera.
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TOALETNÝ PAPIER NAD ZLATO?

Hoci nakupovane toaletného papiera vo 

veľkom na začiatku pandémie možno 

pripísať na vrub panických nákupov, 

nedávny incident v Suezskom prieplave 

a nedostatok prepravných kontajnerov 

môže mať skutočne vplyv na to, že sa 

„toaleťák“ stane nedostatkovým tovarom. 

Nedostatok kontajnerov môže mať totiž 

dopad na prepravuc elulózy (angl. pulp), čo 

je základná surovina pre výrobu toaletného 

papiera. Hypotetická otázka, či bude toaletný 

papier nad zlato sa dá vtipne zodpovedať. 

Istý Austrálčan vyrobil celú jednu rolku 

z 22-karátového zlata. Stojí „iba“ 1,3 milióna 

dolárov. Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2020, Pozn.: Toaletný 

papier použilo v domácnosti za posledných 12 mesiacov 97,3 % 

respondentov.

Koľko kusov toaletného papiera 

spotrebujete priemerne za mesiac?

2 kusy a menej 3,1

3 - 4 kusy 16,0

5 - 6 kusov 27,4

7 - 9 kusov 18,7

10 - 12 kusov 18,1

13 kusov a viac 13,4

neuvedené 0,6
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PREMEDIA GROUP S.R.O., Topoľčianska 3214/25, 851 05 Bratislava, Tel. +421 948 866 627, www.premedia.sk

Albert Moukheiber

AKO SA MOZOG S NAMI 
ZAHRÁVA - POVINNÁ PRÍRUČKA 
KRITICKÉHO MYSLENIA
Prečo si myslíme, že máme pravdu, hoci sa 

mýlime? Prečo nás desí neškodný pavúk? Prečo 

sa bojíme vystúpiť na verejnosti? Prečo veríme 

hoaxom? V reálnom živote sme vydaní napospas 

aproximácii, ilúzii a omylom. Tieto mozgové 

mechanizmy nám pomáhajú vytvárať si ucelenú 

predstavu o svete. Často nám však zahmlievajú rozumové schopnosti 

a uväznia nás do pasce rýchlych úsudkov. Autor nabáda čitateľov, 

aby kriticky uvažovali o vlastnom spôsobe myslenia. Kniha prináša 

najnovšie objavy z oblasti neurovedy. 

Cena: 9,37 eur

Michaela Hečková, Matěj Chabera

MOŽNOSTI VESNICE 
Kniha zakončuje voľnú mestskú trilógiu 

– O městech a lidech, 20 000, Možnosti 

vesnice. Mapuje 12 dramatických portrétov 

architektonickej, spoločenskej a kultúrnej 

premeny českých dedín za posledných 20 

rokov. Architektúra je ale iba špičkou ľadovca. 

Kniha odkrýva často skrytú vrstvu nenápadných 

príbehov, motivácií a kreatívnych kompromisov, ktoré stoja za jej 

vznikom. Kniha prináša inšpiráciu architektom, starostom, obyvateľom 

dedín i miest aj cestovateľom. Príklady dobrej praxe mení skrz autorské 

rozhovory a fotografi e na príbehy dobrej praxe.

Cena: 18,80 eur

Nazanine Hozar

ARIA
Pálčivá sága o revolúcii v Iráne. Iránsky 

Doktor Živago! Román iránsko-kanadskej 

autorky je epické rozprávanie o dospievaní 

na pozadí dramatických spoločenských 

zmien v časoch iránskej revolúcie. O tom, ako 

hlboko nás dokážu poznačiť kritické situácie, 

i o sile života, ktorý napriek všetkému plynie 

stále ďalej. Aria prežíva svoju prvú lásku 

uprostred zmien v Teheráne. Šíria sa zvesti o exulantovi Chomejním, 

ktorý chystá pre krajinu novú budúcnosť aj za cenu krviprelievania. 

A onedlho ju zaplaví vlna povstania, ktoré navždy zmení osud krajiny 

a jej obyvateľov.

Cena: 15,99 eur

Ilona Wiśniewska

BIELE
Predstavte si dlhý, pol roka trvajúci deň. Neustále 

svetlo. Slnko sa sotva dotkne horizontu, a hneď 

sa zase ako lopta odrazí na nebo. Alebo presný 

opak. Nekonečnú polárnu noc. Tma pri rannej 

káve je rovnaká ako pri večeri. Ako sa tu dá žiť? 

Špicbergy, najsevernejšie ľudské sídlo na svete 

dokáže z človeka vydestilovať jeho najhlbšiu 

podstatu. Na tomto mieste žijú ľudia pochádzajúci 

z takmer 50 krajín sveta. Wiśniewska žije s nimi a s radosťou objaviteľky 

i dokonalou znalosťou miestnych reálií podáva príbehy pozoruhodných 

miest nórskych Špicbergov. Mrazivá reportážna kniha.

Cena: 11,61 eur

Walter Tevis

DÁMSKY GAMBIT
Dámsky gambit je literárnou predlohou 

jedného z najúspešnejších seriálov posledných 

rokov spoločnosti Netfl ix. Román o živote 

fi ktívnej nesmierne talentovanej mladej 

šachistky nás zavedie do päťdesiatych rokov 

minulého storočia. Sirota Beth Harmonová 

je mĺkve nenápadné dievča, ktoré z letargie 

prebudí až jej prvá šachová partia. Už ako 

šestnásťročná súperí so špičkou a stáva sa z nej najlepšia americká 

šachistka. Čím vyššie sa však dostáva, tým osamelejšia je. Únik hľadá 

v alkohole a tabletkách na upokojenie. Veľmi rýchlo zisťuje, že musí 

čeliť nielen súperom, ale aj svojim démonom.

Cena: 16,95 eur

Branislav Kovár

SILA ZÁNIKU
Súčasné krízy sú podobné tým minulým. 

Ľudstvo aj v minulosti bojovalo s problémami 

a ohrozovali ho kolapsy. Medzi ikonické 

príklady zánikov starých civilizácií patrí kolaps 

Západorímskej ríše. Kolaps zasiahol rovnako 

tragicky starých Egypťanov a Asýrčanov, 

bojovných obyvateľov Sparty či starých Mayov. 

Kolapsy neobišli ani populácie strednej Európy. 

Za kolapsom nikdy nestála len jedna príčina. Každý zánik je iný, 

ale aj tak majú mnoho podobných znakov. Poznanie dejín kolapsov 

môže byť nielen obohatením poznania, ale aj pomocou pri riešení 

súčasných a budúcich kríz našej spoločnosti.

Cena: 13,95 eur
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IKAR, A.S.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava, Tel. +421 2 49 104 333, www.ikar.sk

MEZIMĚSTO
Mrštíkova 3, 100 00 Praha 10, ČR, Tel. +420 732 972 007, www.mezimesto.com

ALBATROS MEDIA SLOVAKIA, A.S. 
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, Tel. +421 02 444 520 48 www.albatrosmedia.sk

VYDAVATEĽSTVO ABSYNT S.R.O. 
Moyzesova 925/53, 010 01 Žilina, Tel.: +421 917 989 310, www.absynt.sk
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GRADA Slovakia s.r.o., Moskovská 29, 811 08 Bratislava, Tel. +421 02 556 451 59, www.grada.sk

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

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

Dominik Stroukal

DARK WEB: SEX, DROGY 
A BITCOINY
Dark Web je tajomné a mýtmi opradené miesto 

na internete, kde sa za virtuálne peniaze dá 

kúpiť všeličo ilegálne. Dark Web však má aj 

svoje svetlé stránky. Tie využívajú aj novinári 

BBC, The Guardian alebo Facebook pre 

zdieľanie informácií, ktoré majú zostať utajené. 

Kniha Ukazuje, akým spôsobom fungujú pravidlá medzi ľuďmi, ktorí 

spolu chcú obchodovať, ale nikdy neodhalí svoju identitu. Prečo sa 

pod rúškom anonymity neokrádajú a čo sa stane, ak sa to stane. 

Prečo sa vládam darí tvorcov nelegálnych trhovísk chytať a ako sa 

tomu trhovisko bráni.

Cena: 9,30 eur

John P. Strelecky

VEĽKÁ ŽIVOTNÁ PÄŤKA
Joe je nespokojný, práca, ktorú robí, mu berie 

radosť zo života. Keď sa zoznámi s úspešným 

podnikateľom Thomasom, vznikne medzi nimi 

hlboké priateľstvo. Thomas, hoci smrteľne 

chorý, šíri okolo seba číru radosť. Joe nájde 

v Thomasovi nielen spriaznenú dušu, ale aj 

výnimočného mentora, ktorý ho naučí vidieť život 

aj každodennú prácu úplne ináč. Pochopí, aké je nesmierne dôležité, 

aby ho práca napĺňala a prinášala mu uspokojenie. Strelecky nám 

týmto príbehom chce povedať, čo znamená byť skutočným lídrom – 

doma, v práci, v spoločenstve a predovšetkým sám sebe.

Cena: 13,90 eur

Sven Carlsson a Jonas Leijonhufvud

SPOTIFY - PŘÍBĚH INOVÁTORŮ, 
KTEŘÍ PORAZILI APPLE, 
GOOGLE I AMAZON
Na prelome tisícročí klesali predaje CD nosičov 

o miliardu dolárov ročne, hudba sa zdieľala 

z pirátskych stránok a situáciu nezachránil 

ani iTunes. Veľké hudobné spoločnosti boli 

v kríze. V tej dobe sa mladý počítačový nerd zo 

štokholmského predmestia spojil so zámožným spoločníkom, aby 

uskutočnili víziu, ktorá zmenila hudobný priemysel. Spotify rozpráva 

príbeh Daniela Eka, Martina Lorentzona a startupu, z ktorého sa 

stal najväčší svetový hráč v oblasti streamovanie hudby. Výsledkom 

investigatívnej práce autorov je inšpiratívny príbeh.

Cena: 17,34 eur

Hana Doležalová

FAIR TRADE - VÝZVA PRO 
VŠECHNY
Kniha sa zaoberá obchodným systémom fair 

trade, ktorý sa snaží zlepšiť postavenie výrobcov 

v krajinách tzv. Globálneho Juhu a zabezpečiť im 

dôstojné životné podmienky. Sú tu predstavené 

dva hlavné medzinárodné fairtradové systémy 

spravované organizáciami Fairtrade International 

a WFTO. Oboznámite sa s históriou, princípmi, prínosmi a štandardami 

„férového obchodu“ a tiež aktuálnymi údajmi o produkcii a predaji. 

Autorka približuje svet fair trade na príkladoch vybraných komodít 

a jednotlivých produkčných regiónov (Latinská Amerika, Afrika a Ázia).

Cena: 9,30 eur

Ken Follett

VEČER A RÁNO
V románe Večer a ráno sledujeme trojicu navzájom 

sa prelínajúcich príbehov – to je Follettova silná 

rozprávačská stránka. Večné románové klišé, kde 

vystupujú hrdinovia aj zloduchovia, kde dobro 

prekoná zlo, kde nechýba romantika, napätie či 

nečakané zvraty, vie v správnej miere namiešať len 

zručný autor, a tým Ken Follett nepochybne je.

Cena: 25,90 eur

Dan Carlin

HARDCORE HISTORIE - JAK 
APOKALYPTICKÉ MOMENTY DĚJIN 
FORMOVALY LIDSTVO
Zabudnite na ospalé hodiny dejepisu. Skúmať 

dejiny s Danom Carlinom je ako vydať sa na cudziu 

planétu, ktorú tiež obývajú ľudia. Biologicky rovnakí, 

ale kultúrne odlišní. Čo všetko sa môžeme z trosiek 

vyspelých civilizácií dozvedieť sami o sebe? Naša 

planéta už zažila mnoho slávnych impérií pýšiacich sa veľkomestami, 

vyspelou kultúrou i neporaziteľnosťou. A tiež ich strmé pády a zabudnutie. 

Čaká nás niečo podobné? Milovníci dejín vďaka autorovi nahliadnu na 

históriu z novej perspektívy a ostatné v sebe objavia netušenú fascináciu 

minulosťou ľudstva.

Cena: 16,40 eur





Na začiatku príbehu je ovocie, 
na konci naša OVICA. Destiláciou 
plodov a primeraným zrením 
vyrábame pravý ovocný destilát. 
Jedine ten môže niesť v názve 
príponu “-ovica”.

www.oldherold.sk

Destiláty overené časom...
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