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Žijeme v tekutej dobe. Tekutých časoch. Koncept, ktorý 

takto opisuje fi lozof Zygmunt Bauman hovorí o tom, že 

nastala doba individualizmu, nomádov, nelojality, ale 

aj vzrastajúceho pocitu neistoty, neurčitosti a chaosu. 

Pre mnohých majú preto istoty (prevažne socialistickej) 

minulosti väčšiu hodnotu, ako neistota modernej doby 

(prevažne kapitalizmu). Vidno to na ľuďoch, ktorým 

vysnívané svetlejšie zajtrajšky a sloboda priniesli 

napríklad stratu istého celoživotného zamestnania. Dnes 

musia rozvíjať svoje schopnosti a sociálny kapitál, aby 

uspeli v tvrdej (často medzinárodnej) konkurencii na trhu 

práce. Tekutá doba priniesla aj moderný retail a slobodu 

výberu, ale aj potravinové púšte a rozhodovaciu 

paralýzu. Retail vo vzťahu k societe by teda mal aj 

redukovať neistotu, zjednodušovať výber a vytvárať 

komunity, siete vzťahov a zodpovednosti voči ľuďom 

a životnému prostrediu.

Ing. Juraj Púchlo
šéfredaktor IN STORE Slovakia

Tip šéfredaktora
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PRESENT

Microsoft oznámil, že za 19,7 mld. USD 

kúpi spoločnosť Nuance, ktorá sa zaoberá 

rozpoznávaním reči. Zároveň prevezme 

aj dlh fi rmy. Podľa Forbes ide o druhú 

najväčšiu akvizíciu, pod ktorou bude 

v úlohe CEO podpísaný Satya Nadella. Tou 

najväčšou bol LinkedIn, za ktorý Microsoft 

v roku 2016 zaplatil približne 26 miliárd USD.

Podľa Denník N televízne fi rmy Warner Media 

a Discovery oznámili, že vytvoria spoločný 

mediálny podnik, ktorý by mal mať schopnosť 

konkurovať Disney a Netfl ixu. 71 % akcií novej 

fi rmy bude držať AT&T ako doterajší vlastník 

Warner Media, spoločná fi rma zrejme ponesie 

názov Warner Discovery.

Redakcia Seznam Zprávy uviedla, že sa 

chystá predaj spoločnosti Fast ČR, ktorá 

prevádzkuje v ČR a SR reťazec Planeo 

Elektro. Vážnym záujemcom o kúpu je 

miliardár Daniel Křetínský a jeho skupina PPF.

Metro.cz píše, že ako OFFICEO bude 

v ČR vystupovať líder na trhu v odvetví 

kancelárskych potrieb, spoločnosť Offi ce 

DEPOT. Rebranding nadväzuje na zmenu 

vlastníckej štruktúry českej a slovenskej, ktorej 

väčšinovým vlastníkom sa v roku 2019 sta 

rakúsky investor PBS Holding. Aktuálne sa 

chystá otvorenie obchodného kanála B2C, 

ktorý je integrovaný do existujúceho e-shopu 

na Offi ceDepot.cz (teraz OFFICEO.cz).

Retail Technology Review uvádza, že Konica 

Minolta Business Solutions (UK) Ltd uzavrela 

partnerstvo so spoločnosťou The Color 

Copier Company. Spoločnosť so sídlom 

v Lancashire poskytuje svojim zákazníkom 

rozsiahlu škálu riešení pracovných postupov 

pre tlač a digitálne dokumenty spoločnosti 

Konica Minolta.

Forbes informuje, že Starbucks chce do roku 

2025 zrušiť jednorazové tégliky vo svojich 

juhokórejských pobočkách a potom postupne 

po celom svete. CNN zasa píše, že sieť 

Burger King končí s jednorazovými plastami 

a implementuje ekologické obaly. Novinku zatiaľ 

testuje v vo viac ako 50 reštauráciách v Miami.

Datart a Euronics, výrobca ETA, ale aj 

e-shopy Kasa.cz a Hej.sk sú značky, ktoré 

zastrešuje zlínska skupina HP Tronic 

a vďaka ktorým sa jej darí výrazne rásť. 

V roku 2020 dosiahla skukpina celkové 

tržby vo výške 21 miliárd Kč (824 mil. EUR) 

s medziročným nárastom o viac ako 30 %.

FLASH NEWS
10 CENTIER LIPA PARK
SPRAVUJE MVGM

Správu siete obchodných centier LIPA PARK 

preberá holandská spoločnosť MVGM, ktorá na 

Slovensko vstúpila koncom roka 2019 akvizíciou 

tímu property managementu realitno-poradenskej 

spoločnosti JLL. Portfólio LIPA PARKOV 

tvorí 10 obchodných centier umiestnených 

v regiónoch západného, stredného i východného 

Slovenska s celkovou rozlohou takmer 40 000 m² 

prenajímateľnej plochy. Kumulatívne združuje viac 

než 70 nájomcov, medzi ktorých sa radia napríklad 

prevádzky Billa, Mountfi eld, dm drogerie markt, 

Pepco, Dráčik, Tedi, Takko Fashion, Super ZOO, 

KiK ci Deichmann.

Zdroj: JLL.sk

SODASTREAM PRINÁŠA 
REVOLÚCIU NA SLOVENSKOM 
TRHU S NÁPOJMI - 
S PRÍCHUŤAMI OD PEPSI

S novými príchuťami od Pepsi prináša 

SodaStream do domácností chuť ikonických 

nápojov v praktickom balení. Sortiment príchutí 

Pepsi bude tvoriť klasická Pepsi, Pepsi Max, 

7UP, 7UP Free, Mirinda a Mirinda Light a na 

Slovensku sa začnú predávať od 1. júna.Pri 

odporúčanom pomere miešania je možné 

z jedného balenia príchute pripraviť až 9 litrov 

nápoja. Perlivé, svieže a intenzívne - kultové 

nápoje od Pepsi si môžete odteraz urobiť za pár 

sekúnd.

Zdroj: Sodastream.sk

WOOD & COMPANY AKVIZUJE
NÁKUPNÉ CENTRUM
AUPARK BRATISLAVA

WOOD & Company kupuje centrum od spoločnosti 

Unibail-Rodamco-Westfi eld (URW). Dokončenie 

transakcie sa očakáva v prvej polovici 2021 

a podlieha splneniu štandardných odkladacích 

podmienok vrátane schválenia regulačnými 

orgánmi. WOOD & Company ako líder transakcie 

spolu so svojím joint venture partnerom Tatra 

Asset Management, najprv získa 60% podiel, pri 

dohodnutej celkovej cene transakcie 450 miliónov 

eur (pri podiele 100 %). Zostávajúcich 40 % sa 

prevedie postupne v dohodnutých podieloch 

v rokoch 2022, 2023 a 2024. WOOD & Company 

vlastní aj nákupné centrá Galerie Harfa a Centrum 

Krakov v Prahe.

Zdroj: Wood-re.com/sk

CARVAGO PRICHÁDZA
NA SLOVENSKO

Európske online trhovisko jazdených áut 

Carvago.com vstupuje na slovenský trh. 

Zákazníkom ponúkne jednoduchý prístup 

k takmer miliónu jazdených áut z celej Európy 

s komplexnými službami na trhu vrátane 

fi nancovania, predĺženej záruky 6 mesiacov 

a možnosti vrátiť auto do 14 dní. Carvago.

com totiž vozidlá pred predajom vykupuje do 

svojho vlastníctva, tým pádom si zákazník 

môže jednoducho uplatniť záruku a vozidlo 

reklamovať. Dopyt Slovákov po jazdených 

autách smeruje stále silnejšie k mladším 

autám (3-4 roky) s menším nájazdom 

kilometrov (150-200 tis. km).

Zdroj: Carvago.com
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Najväčšie nákupné centrum na Slovensku 

Avion v Bratislave v apríli tohto roka mení 

vedenie - centrum opäť povedie Andrea 

Aujeská, ktorá viedla Avion od roku 2014 

až do odchodu na materskú dovolenku 

v roku 2018.

Najväčší kancelársky a retailový komplex na 

východnom Slovensku Cassovar Business 

Centrum má nového majoritného vlastníka. 

Podľa portálu Finreport.sk je ním investičná 

skupina InTeFi, ktorá ho akvizovala za 

zhruba 30 miliónov EUR. Kancelárske 

objekty spája nákupné centrum Cassovar 

Galeria. InTeFi je o.i. vlastníkom siete 

kníhkupectiev Luxor.

Spravodajský portál cnbc.com informuje, 

že americký maloobchodný gigant 

Walmart má za sebou úspešný 1. štvrťrok. 

Utŕžil takmer sedem miliárd USD, čo 

je oproti vlaňajšku asi 32 % nárast. 

Podľa CEO Douga McMillona by mali 

čísla rásť aj po zvyšok roka 2021, a to 

predovšetkým vďaka chuti zákazníkov 

nakupovať po takmer rok trvajúcom 

útlme.

Potravinárska komora Slovenska konštatuje, 

že prijatím novely zákona č. 91/2019 Z.z. 

o neprimeraných podmienkach v obchode 

s potravinami vyšli v ústrety zahraničným 

obchodným reťazcom. Prijatá novela 

prinesie znefunkčnenie kontroly dodržiavania 

zákona a chaos v oblasti splatnosti faktúr 

za dodané potraviny. Zároveň v dôsledku 

vypustenia povinnosti vyúčtovania 

predajných akcií získajú obchodné reťazce 

neoprávnený fi nančný prospech na úkor 

dodávateľov potravín.

Americká spoločnosť Beyond Meat 

predstavila novú verziu svojho rastlinného 

hamburgeru, ktorá má podľa Forbes ešte 

pripomínať hovädzie mäso a čoskoro má 

úplne nahradiť tú doterajšiu.

Dopyt po bicykloch na Slovensku kopírovali 

jarný a jesenný lockdown. Dáta od Heureky 

tiež ukazujú, že v roku 2020 vzrástol záujem 

o bicykle o 65 %. Medziročne však rástol 

celý segment cyklistiky, ľudia v e-shopoch 

vyhľadávali aj cyklistické helmy, cyklistické 

zvončeky či stojany na bicykle. Medzi 5 

najpopulárnejších značiek bicyklov na 

Slovensku sa zaradili CTM, Kellys, Scott, 

Leader Fox a Specialized.

FLASH NEWS
ZÁŽITOK Z CHUTI V NOVEJ 
FORME – REVOLUČNÁ 
NOVINKA MATTONI

Unikátne príchute a jedinečné osvieženie. 

To je nový rad ochutenej minerálnej vody 

Mattoni v plechovkách. Revolučná novinka 

na slovenskom trhu prináša spojenie 

prírodnej minerálnej vody Mattoni a plnej 

chuti ovocia vo vyhľadávanom a trendy 

balení. To všetko bez farbív, konzervantov 

a umelých sladidiel. Novinky v plechovke 

o objeme 500 ml prichádzajú na trh v troch 

obľúbených príchutiach: Multi, Cedrata 

a Black. Doporučená MO cena je 

0,99 EUR.

Zdroj: Mattoni.cz

MLÉKÁRNA KUNÍN 
PREDSTAVUJE OVESKU

Mlékárna Kunín rozširuje svoj sortiment 

o Ovesku, ktorá je prvým chladeným 

produktom z mlieka a ovsených zŕn 

v praktickom balení na slovenskom trhu. Je 

vhodná ako chutná desiata alebo olovrant 

a vďaka obsahu ovsených zŕn dopĺňa energiu 

na dlhší čas. Oveska je k dispozícii v sieti 

obchodov BILLA, COOP a CBA. Sú 3 variant: 

klasický s chuťou mlieka a ovsených zŕn, 

jablko so škoricou a čokoláda. Produkt bude 

v in-store podporený napr. ochutnávkami vo 

veľkých mestách, POS a spotrebiteľskými 

súťažami vo vybraných reťazcoch. Odporúčaná 

MOC je 0,79 EUR / 150 g balenie.

Zdroj: Mlekarna-kunin.sk

MÁJOVÉ NOVINKY
DM DROGERIE MARKT

Produkty Pro Climate sú vyrábané s čo najmenšou 

možno ekologickou stopou. Zostávajúce dopady 

produktov Pro Climate na životné prostredie 

kompenzuje dm prostredníctvom renaturačných 

projektov v Nemecku. Rad tvoria: alverde Pro 

Climate pleťový krém (50 ml, 3,45 EUR), alverde 

Pro Climate koncentrovaný šampón (100 ml, 

2,85 EUR), alverde Pro Climate koncentrovaný 

sprchovací gél (100 ml, 2,45 EUR), Denkmit 

nature Pro Climate koncentrovaný prací 

prostriedok na farebnú bielizeň (33 pracích 

dávok, 3,95 EUR), Jessa nature Pro Climate 

hygienické vložky (14 ks, 2,15 EUR) a sundance 

Pro Climate fl uidum na opaľovanie s OF 30 

(100 ml, 5,35 EUR).

Zdroj: Mojadm.sk



7

PRESENT

FLASH NEWS

The Guardian informuje, že Amazon 

rokuje o kúpe slávnych hollywoodskych 

štúdií MGM, kam okrem iného spadajú 

aj filmy o s agentom 007 Jamesom 

Bondom. Za spoločnosť, ktorá vznikla 

takmer pred sto rokmi, je ochotný 

ponúknuť až deväť miliárd dolárov, 

v prepočte takmer 200 miliárd korún. 

Vydarený deal by znamenal vznik 

ďalšieho streamovacího giganta vedľa 

Netflix alebo Disney.

Wolt sa vydáva po stopách konkurenčnej 

služby Bolt Food. Czechcrunch.cz píše, 

že potom, čo v Prahe a Brne spustil 

dovoz nákupov z večierok, kvetinárstiev 

a hračkárstiev, nadväzuje spoluprácu 

s obchodnou sieťou predajní Žabka. Rozvozy 

nákupov zo Žabky budú zatiaľ dostupné 

iba v Prahe a Brne, pričom Wolt sľubuje 

doručenie tovaru do 30 minút.

Značka Tento vstúpila do roku 2021 

s viacerými zmenami - upravila logo, 

osviežila dizajn svojich produktov 

a vylepšila kvalitu 3-vrstvového toaletného 

papiera. Všetko pod záštitou novej 

komunikácie, ktorá odzrkadľuje kvalitu 

a zodpovedný prístup značky k životnému 

prostrediu.

Počas roka pandémie až 39 % zákazníkov 

objavilo nejaký nový, pre nich zaujímavý, 

e-shop a 29 % dalo šancu malým 

obchodníkom, o ktorých dovtedy nevedeli. 

Z E-shopper barometra, ktorý realizovala 

DPDgroup vyplýva, že až 49% z mladších 

generácií (miléniálov a narodených od 

roku 2000) si našlo nejaký nový e-shop, 

ale platilo to aj u starších generácií (z nich 

si našlo nové e-shopy až 37%). 85% 

zákazníkov plánuje v novoobjavených 

e-shopoch nakúpiť znova.

Realitný fond ERSTE Realitná Renta 

správcovskej spoločnosti Asset 

Management Slovenskej sporiteľne odkúpil 

od spoločnosti zo skupiny J&T Real Estate 

Holding Limited administratívnu časť 

projektu Zuckermandel.

Mall Group je po rokoch strát v čiernych 

číslach. Forbes informuje, že za posledný 

fi škálny rok, teda od 1. apríla 2020 do 31. 

marca 2021, skupina, ktorá okrem Mall.

sk, zahŕňa aj e-shopy CZC či Vivantis, 

vygenerovala tržby vo výške 20,7 miliárd Kč.

KOLAGÉNOVÝ NÁPOJ 
S KYSELINOU HYALURÓNOVOU 
A VITAMÍNOM C

Menej vrások, krajšia pleť, kvalitnejšie vlasy 

a nechty? Jedinečný kolagénový nápoj 

s kyselinou hyalurónovou a vitamínom C je 

skvelým doplnkom stravy, ktorý vám s tým 

pomôže. Kolagén je základnou stavebnou 

jednotkou, ktorá sa nachádza v kĺboch, 

chrupavkách, kostiach, zuboch, koži, nechtoch 

a vlasoch. Keďže sa od určitého veku v tele 

netvorí, je dôležité ho dopĺňať. Spolu s bylinnou 

kúrou, Detoxom a KetoMix kolagénom sú 

ideálnou kombináciou na podporu chudnutia 

a prečistenie tela od jedovatých toxínov. 

Dodajte vášmu telu starostlivosť zvnútra 

a uvidíte, že sa vám čoskoro odmení.

Zdroj: Ketomix.sk

NOVINKY SPOLOČNOSTI AVON 
PRE NASLEDUJÚCU SEZÓNU

Avon uvádza tri novinky pre svieži a prirodzený 

letný look: Bronzujúci gél na tvár a telo (100 ml, 

13,30 EUR), Vyživujúci olej na pery (7 ml, 8,90 

EUR), Vyživujúca kúra na nechty s perleťovým 

leskom (10 ml, 5,80 EUR). Doprajte si oddych 

plný voňavej peny v pohodlí vášho domova: 

Pena do kúpeľa s vôňou zeleného jablka (1000 

ml, 7,20 EUR), Pena do kúpeľa s vôňou malín 

a čiernych ríbezlí (1000 ml, 7,20 EUR), Pena 

do kúpeľa s vôňou kokosu a kvetov (1000 ml, 

7,20 EUR). Doprajte si dokonale hydratovanú 

pleť až na 72 hodín vďaka aktivácii vitamínu 

D s Hydratačným krémom Anew Hydra Pro 

Vita-D (50 ml, 29,90 EUR). Každý deň iný 

look? S profesionálnymi paletkami Avon to 

nie je žiadny problém! Vyskúšajte: Paleta 

očných tieňov Radiant Rose (17 g, 29,90 EUR), 

Predlžujúca špirála (7 ml, 6,90 EUR), mark. 

Farba na obočie vo fi xke (1 ml, 8,90 EUR). 

Zdroj: Avon.sk

OBĽÚBENÝ SOMAT GÉL 
ODTERAZ AJ V PRONATURE 
VERZII

Spoločnosť Henkel rozšírila svoje portfólio 

ProNature o Somat gél All in 1 ProNature. 

Značka získala certifi kát Eco Label, ktorý 

udeľuje EÚ a je uznaním, že spĺňa vysoké 

environmentálne normy počas celého 

životného cyklu produktov. Somat gél All in 1 

ProNature je predávaný v 100% recyklovanej 

fľaši, prírodné ingrediencie tvoria až 80 % 

jeho zloženia a neobsahuje žiadne farbivá 

a parfumy. Riad bude po umytí žiariť čistotou 

a leskom. Novinka je dostupná vo veľkosti 60 

dávok za MOC 13,99 EUR.

Zdroj: Henkel.com
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V čase uzávierky májového vydania to vyzeralo tak, že štát si otvorením obchodných 

centier a terás reštaurácií odškrtol kolónku retail ako „vyriešené“. Avšak pandémia 

neskončila a zostalo ešte veľa otázok, ktoré čakajú na zodpovedanie a doriešenie. 

PANDÉMIA NESKONČILA,
NEISTOTA PRETRVÁVA

Štát opakovane ukazuje, že retailu nerozumie 

a  až na pár výnimiek nedal ani na rady a  žia-

dosti združení a  asociácií. Už samotný tvrdý 

lockdown obchodov a  horeca bol tým najviac 

radikálnym riešením z mnohých iných variantov. 

Mali sme tu nelogické hodiny pre seniorov, ktorí 

zvyknú nakupovať úplne v iných časoch, luxus-

ných 25 m2 (neskôr 15 m2) nákupnej plochy na 

osobu, nejasné pravidlá pri predaji non-food 

tovaru. Nie je to však iba prípad pandemické-

ho roka. Neznalosť retailu sa ukázala napríklad 

v máji 2019, keď vstúpilo do platnosti opatrenie, 

na základe ktorého pri propagácii potravinár-

skych a  poľnohospodárskych produktov musí 

mať minimálne 50 % z nich slovenský pôvod. 

Táto regulácia bola uvedená do praxe bez od-

bornej diskusie a podľa Slovenského združenia 

pre značkové výrobky ju možno vnímať aj ako 

diskriminačný nástroj porušujúci princípy jed-

notného trhu EÚ. K náprave stále neprišlo.

Nejasné opatrenia a  neistota pokračujú. Nie-

ktoré prevádzky v horeca sektore ani neotvorili. 

Ďalšie podniky skončili takpovediac v kóme. Za-

tvorili a čakajú na priaznivejšie obdobie. Môže 

sa stať, že už nikdy neotvoria. Dôvodom okrem 

fi nancií sú ľudské zdroje. Mnoho ľudí z on-trade 

sa zamestnalo v sieťovom retaile a uprednost-

nia radšej stabilné zamestnanie a fi xnú pracov-

nú dobu, pred návratom ku krátkym a  dlhým 

týždňom a neistotou zamestnania.

PANDÉMIA ROZDIELY NEROBÍ

Okrem vírusu COVID-19 sa šíri aj spojenie „víťa-

zi pandémie“. „Víťazmi nenazývame iba tie od-

vetvia či fi rmy, ktoré dokázali svoje tržby zvýšiť, 

ale i  tie, ktorých obrat bol aspoň porovnateľný 

s obdobím spred pandémie,“ hovorí napríklad 

analytička WOOD & Company Eva Sadovská. 

Na pomyselné stupne víťazov pandémie podľa 

nej vystúpili kuriérske spoločnosti, farmaceutic-

ké fi rmy, stávkové kancelárie, obchody a veľko-

obchody.

Sú však víťazmi retailové siete s prevahou pre-

daja potravín, ktorých tržby rástli medziročne 

o 6,3 %, keď sa ich výdavky spojené s pandé-

miou vyšplhali na hodnotu 37 miliónov EUR? 

Možno považovať za víťaza toho, kto mohol 

predávať non-food vďaka pandemickým naria-

deniam, hoci cez ulicu bol špecialista, ktorý mu-

sel mať zatvorené? Je víťazom nové nákupné 

centrum, ktoré podpisuje zmluvy na priestory, 

ktoré ešte nemalo prenajaté, hoci bolo reálne 

otvorené sotva týždeň? Eufemizmus „víťa-

zi pandémie“ patrí do rovnakej kolónky ako 

„druhé Vianoce“. Pandémia ochorenia CO-

VID-19 rozdiely nerobí. Nezaujímajú ju hranice, 

spoločenský status, značky, fi rmy, ani takzvaní 

víťazi či porazení.

Pre upresnenie dodajme, že podľa údajov spo-

ločnosti NielsenIQ priemerný celoročný rast 

tržieb obchodníkov združených v  SAMO bol 

v roku 2020 na úrovni 6,3 %. Z toho tržby za po-

travinový sortiment narástli v priemere o 6,5 % 

a za drogistický sortiment o 6 %. Darilo sa viac 

maloobchodu, keďže veľkoobchod bol tiež po-

značený výpadkom segmentu horeca. Nákupný 

košík mal v  minulom roku v  maloobchodných 

sieťach SAMO priemernú hodnotu 13,28 EUR. 

Medzi 10 najpredávanejších produktov v potra-

vinárskych predajniach patrili nebalené pečivo, 

mäso (najmä bravčové a kuracie), ovocie (najmä 

banány a  citrusové ovocie) a  zelenina (najmä 

zemiaky, paradajky a dyne), mlieko, maslo, cu-

kor, vajcia, minerálne a stolové vody, tabakové 

výrobky, ako aj pivo a destiláty. K zmene zlo-

ženia nákupného košíka došlo vlani aj pri dro-

gistickom a  kozmetickom sortimente. Výrazne 

menej sa nakupovala dekoratívna kozmetika 

a kategórie na to naviazané, napr. výrobky na 

odličovanie, klesol však aj predaj vôní a dezo-

dorantov. Na druhej strane výrazne narástol 

predaj toaletného papiera, dezinfekcií rôzneho 

druhu, mydiel a krémov na ruky, ale aj výživo-

vých doplnkov a krmiva pre domáce zvieratá.

OTVORENIE NEZNAMENÁ 
NÁVRAT DO NORMÁLU
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NAFÚKNUTÝ NÁKUPNÝ OŠIAĽ

Po znovuotvorení obchodov médiá hľadali 

senzáciu. Zodpovedali tomu aj titulky článkov 

ako: „Nákupný ošiaľ“, „Ľudia zobrali obchody 

útokom“, „Ľudí bažiacich po nákupoch budú 

regulovať“. Áno, našli sa aj takéto výnimky, ale 

prezentovať jeden rad pred obchodom v Ska-

lici za celoslovenský fenomén nie je korektné. 

„očakávania obchodníkov, ale aj zákazníkov 

boli po otvorení veľké. Dostávali sme otázky 

k sezónnosti tovaru, ktorý mal byť v tomto ob-

dobí naskladnený. Počasie sa na pár dní zlep-

šilo a hoci máme logistiku na výbornej úrovni, 

v  náhlom a  rýchlom dopĺňaní letného tovaru 

sme mali ešte rezervy. Návštevnosť prevádzok 

bola limitovaná opatreniami, ktoré sme museli 

nielen my, ale aj prevádzkovatelia obchodných 

centier dodržiavať a kontrolovať. Občas sa vy-

tvárali rady pred niektorými prevádzkami, ale 

opäť len preto, lebo veľkosť konkrétneho ob-

chodného priestoru neumožňovala navýšiť po-

čet zákazníkov, a tým pádom eliminovať vytvo-

renie radov. Pre ľudí neznalých problematiky to 

vyzeralo ako enormný záujem zákazníkov. Náv-

števnosť je však v tomto období o -20% až do 

-50% nižšia v závislosti od lokality. Čiastočne ju 

kompenzuje vyššia konverzia, teda ten, kto do 

obchodného centra príde, aj nakúpi. Obchodné 

centrá vďaka opatreniam, ktoré liminujú otvore-

nie reštaurácii, kaviarni či kín, neplnia svoju úlo-

hu spoločensko-zábavných centier a negeneru-

jú dostatočnú zaľudnenosť. Rezervy v predaji tu 

určite sú,“ uviedol pre instore Patrik Čanecký, 

Executive manager spoločnosti LPP Slovakia, 

s.r.o., ktorá je členom ISKM.

Uvoľnenie opatrení predstavuje významný im-

pulz pre ďalšie oblasti ekonomiky, avšak časť 

z nej stáva pod prísnymi reštrikciami – ako napr. 

hromadné podujatia, kultúra či čiastočne cestov-

ný ruch. Uvoľnenie je však dôležitým signálom 

pre oživenie spotreby domácností, ktoré bolo 

v  prvom štvrťroku výrazne zasiahnuté a  podľa 

očakávaní bude negatívne ovplyvňovať rast HDP 

v celom tomto roku. Ten by mal podľa predik-

cii Slovenskej sporiteľne dosiahnuť 4 %, avšak 

s  významnými rizikami – ako napríklad návrat 

ďalšej vlny pandémie či meškajúce dodávky 

vakcín. Z analýz spoločnosti Home Credit zasa 

vyplýva, že mnohí zákazníci zo Slovenska, ktorí 

v  uplynulých mesiacoch využívali nakupovanie 

v e-commerce, sa už do kamenných prevádzok 

nevrátia. Celkovo budú ľudia pri zadlžovaní sa 

v najbližšom období o niečo opatrnejší. Predpo-

kladá sa, že spotreba domácností bude stúpať, 

ale nemožno očakávať skokový návrat v krátko-

dobom horizonte k predcovidovej situácii.

Žiaľ naratív „nákupného ošiaľu“ (akoby nakupo-

vanie bola menejcenná činnosť) spolu s tým, že 

obchod patrí medzi „víťazov pandémie“ vytvára 

dojem, že v on-trade a off-trade retaile už je opäť 

všetko tak, ako bolo pred pandémiou. Akoby to-

muto odvetviu hospodárstva už nebolo potrebné 

venovať pozornosť. Práve nedoriešené či stop-

nuté sľuby začali vyvolávať politické spory. Pod-

nikatelia sa stali divákmi zbytočnej drámy.

RUKOJEMNÍCI, ŠTATISTI
A CHARAKTERY

Ako píše Fareed Zakaria v knihe „10 poučení pre 

postpandemický svet“, pandémia veľa ekono-

mických rozdielov výrazne prehĺbila a ukázala aj 

to, čo za bežných okolností nebolo také zjavné. 

Ukázala napríklad to, aké férové sú podnikateľ-

ské vzťahy a ako nefungujú chaotické opatrenia 

a nesystémová podpora. „V  rámci maloobcho-

du vnímam veľké rozdiely dopadu opatrení na 

jednotlivých obchodníkov. Všeobecne môžem 

konštatovať, že situácia s podporou a kompen-

záciami nie je príliš dobrá a  pre niektorých až 

likvidačná. Našou prioritou je spokojný zákazník, 

nechceme komentovať politické rozhodnutia, ale 

dostali sme sa do situácie, kedy sme sa stali len 

štatistami. Kvitujem, že príspevky na zamestna-

nosť nám pomohli udržať zamestnanosť a znížiť 

tak tlak na administratívu úradov práce. To bolo 

účelom tejto podpory. Avšak ďalšie opatrenie 

- kompenzácia nájomného - je len čiastočným 

pokrytím nákladov. Sú tu však ďalšie fi xné a 

prevádzkové náklady, na ktoré sa nevzťahuje a 

s ktorými sa musíme vysporiadať. Preto si váži-

me všetkých prenajímateľov, ktorí boli ochotní 

s nami diskutovať a hľadať možnosti vzájomnej 

podpory. Pandemické obdobie preverilo naše 

vzájomne obchodné vzťahy a  posunulo našu 

spoluprácu ďalej,“ konštatuje P. Čanecký.

Podľa posledných informácií skončí dotácia na 

nájomné patriaca pod rezort hospodárstva. Štát 

ju v máji 2021 už nebude poskytovať. Natíska sa 

aj otázka tzv. univerzálneho odškodňovacieho 

zákona. Pokým v okolitých krajinách v nejakom 

režime dávno funguje, u nás sa o ňom iba hovorí. 

Hovorí sa tiež, a to je tretí naratív médií, že podni-

katelia sa stali rukojemníkmi politických treníc. Ak 

je to tak, tak môžeme povedať, že „rukojemníci“ 

nemôžu čakať na vyriešenie „rukojemníckej drá-

my“ donekonečna. Štatistiky ukazujú, že za prvý 

štvrťrok bolo vytvorených iba 5351 fi riem, čo je 

najmenej za uplynulé 4 roky. Koľko podnikov za-

nikne, možno len odhadovať. „V prípade menších 

obchodníkov, živnostníkov a podobných subjek-

tov je možné, že ukončia podnikanie. Nemajú také 

možnosti ako korporáty typu LPP, avšak my, ob-

chodné centrá a samozrejme ekonomika ako taká 

ich potrebujeme. Preto stojíme na ich strane a bu-

deme sa snažiť ich podporovať aj v rámci iniciatívy 

ISKM pri získavaní podpory pre ich podnikanie. 

Podporíme ich aj v prípade, že už sami nebude-

me mať možnosť získať štátnu pomoc, napríklad 

z dôvodu dosiahnutého limitu na príspevok na ná-

jomné," uvádza P. Čanecký.

Aby sme článok zakončili predsa len optimis-

ticky, ekonomickí analytici uvádzajú, že domác-

nosti začínajú realizovať svoju odloženú spotre-

bu, čo je aj podľa SAMO dobrý ukazovateľ pre 

reštart ekonomiky. Jana Glasová, analytička 

365.bank predikuje: „Spotreba domácností by 

mohla začať rásť v  druhom polroku, keď sa 

obyvatelia „vrátia“ k svojej odloženej spotrebe 

a trúfnu si aj na väčšie nákupy.“

Zdroj: SLSP, Porovnávané obdobia: Týždeň pred otvorením a týždeň po 

otvorení obchodov

Medzitýždenná zmena v objeme platieb 

(e-shopy aj kamenné obchody)

Dopravné palivá -7 %

Oblečenie a obuv 199 %

Potraviny -16 %

Reštaurácie a kaviarne 8 %

Zdravie a starostlivosť o seba -13 %

Dovolenky a cestovanie 15 %

Voľný čas a hobby 58 %

Zlepšenia domácností, nábytok 70 %
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TRI NOVÉ KATEGÓRIE

„V  tomto ročníku ocenenia Mastercard Ob-

chodník roka boli do výskumu novo zaradené 

tri kategórie: e-shopy, lekárne a hračky. Za-

radenie týchto kategórií malo vplyv aj na cel-

kové poradie obchodníkov z minulých rokov. 

Nové kategórie sú silné a  ich najvýraznejší 

obchodníci sa zaraďujú na popredné prieč-

ky všetkých parametrov aj celkového skóre,“ 

povedal Michal Čarný, generálny riaditeľ 

Mastercard pre Českú republiku a Slovensko 

a dopĺňa: „Z výskumu okrem iného vyplýva, 

že najvýraznejším trendom na retailovom 

trhu je tento rok nárast e-commerce. Obrat 

slovenských online obchodov vzrástol v roku 

2020 o  47 %, obchodom s  potravinami či 

športovými potrebami stúpli tržby dokonca 

na viac ako dvojnásobok.“

Víťazi sortimentných kategórií a  absolútny 

víťaz ocenenia Mastercard Obchodník roka 

boli určení na základe výsledkov reprezen-

tatívneho prieskumu GfK Czech na vzorke 

1000 respondentov zo Slovenska.

Spoločnosť Dráčik sa okrem získaného titu-

lu Absolútny víťaz stala víťazom v novej ka-

tegórii Mastercard Obchodník roka s hrač-

kami. Bodovala predovšetkým v  parametri 

zapamätateľnosť – spontánne ju uviedlo 85 

% respondentov nakupujúcich sortiment. 

Zákazníci hračkárstva Dráčik deklarujú tiež 

najvyššiu mieru lojality v  kategórii. Podiel 

zákazníkov, pre ktorých je predajňa hlavným 

nákupným miestom pre daný sortiment, je 90 

%. Taktiež z hľadiska súhrnného indexu dô-

very zákazníkov je obchodník Dráčik na pr-

vom mieste. Druhé miesto obsadilo Pompo 

a tretie Alltoys.

Sieť lekární Dr. Max zvíťazila v kategórii Mas-

tercard Lekáreň roka predovšetkým vďaka 

tomu, že bodovala v  parametri zapamäta-

teľnosť – spontánne ju uviedlo 77 % res-

pondentov nakupujúcich sortiment. Zákaz-

níci lekární Dr.  Max deklarujú tiež najvyššiu 

mieru lojality v kategórii. Podiel zákazníkov, 

pre ktorých je lekáreň hlavným nákupným 

miestom pre daný sortiment, je 74 %. Aj 

z  hľadiska súhrnného indexu dôvery zákaz-

níkov je Dr.  Max na prvom mieste. „Naša 

práca, teda starostlivosť o  to najcennejšie, 

čo ľudia majú, ich zdravie, je postavená na 

dôvere a odbornom prístupe. Rovnakou pri-

oritou je pre nás aj kvalita ponúkaného sor-

timentu. Tak pri vlastnej značke, ako aj pri 

spoluprácach s  obchodnými partnermi. Za 

prejavenú dôveru našim zákazníkom ďaku-

jem. Úprimne si ich spätnú väzbu a  lojalitu 

vážim. Rovnakou dôležitosťou však ďakujem 

aj svojim kolegyniam a kolegom za ich pro-

fesionálny prístup v  našich lekárňach, pre-

tože bez ich pričinenia by bol výsledok iba 

čiastkový,“ uviedol Jan Žák, výkonný riaditeľ 

Dr.  Max Slovensko. Druhé miesto v  súťaži 

obsadila lekáreň Benu a tretie Pilulka.sk.

Alza.sk zvíťazila v  kategórii Mastercard 

E-shop roka. Bodovala predovšetkým v pa-

rametri zapamätateľnosť – spontánne ju 

uviedlo 41 % respondentov. Zákazníci tiež 

deklarujú k  e-shopu Alza.sk najvyššiu mie-

ru lojality v  kategórii. Podiel zákazníkov, 

pre ktorých je predajňa hlavným nákup-

ným miestom pre daný sortiment, je 42 %. 

Na druhom mieste sa v  kategórii umiestnilo 

kníhkupectvo Martinus.sk a na treťom mieste 

Notino.sk. Alza.sk sa umiestnila tiež na dru-

hom mieste v kategórii Mastercard Obchod-

ník roka s elektronikou.

ABSOLÚTNY VÍŤAZ 
OCENENIA MASTERCARD 
OBCHODNÍK ROKA 2020

1. MIESTO
Absolútnym víťazom sa každo-

ročne stáva obchodník, ktorý do-

siahne v  rámci reprezentatívneho 

výskumu najvyššie celkové skóre 

naprieč všetkými kategóriami. 

V  tomto ročníku dosiahlo najvyš-

šie skóre hračkárstvo Dráčik. Spoločnosť je 

o.i. najsilnejším hráčom v  parametri lojality 

a druhým najsilnejším v zapamätateľnosti.

 

2. MIESTO
Spoločnosť Martinus, ktorá v čele 

ocenenia stála sedem rokov po 

sebe idúcich ročníkov, sa tento 

rok umiestnila v  celkovom hod-

notení s  veľmi tesným výsledkom 

na 2. mieste. Je to tradičný silný 

Po sérii v poradí siedmych víťazstiev za sebou v kategórii Absolútny víťaz 

Mastercard Obchodník roka nastala v ostatnom ročníku poznamenanom 

pandémiou zmena. Kníhkupectvo Martinus na špici rebríčka vystriedala sieť 

Dráčik, ktorá do súťaže vstúpila po rozšírení súťažných kategórií. 
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hráč, ktorý má veľmi silnú a lojálnu klientelu, 

o  ktorú sa stará a  tým si získava ich vyso-

kú dôveru. Martinus je jedným z najčastejšie 

odporúčaných obchodníkov a  je veľmi silný 

v odlíšení sa od konkurencie.

 

3. MIESTO
Na treťom mieste sa v  celkovom 

poradí umiestnila spoločnosť dm 

drogerie markt, ktorá vyniká vo 

svojej kategórii a má vysoké skóre 

zvlášť v lojalite svojich zákazníkov 

– je hlavným nákupným miestom 

pre veľkú väčšinu ľudí, ktorí nakupujú daný 

sortiment. Úplná väčšina zákazníkov sa k to-

muto obchodníkovi tiež rada znovu vracia 

a obchodník veľmi dobre napĺňa zákaznícke 

očakávania.

VÍŤAZI VYBRANÝCH KATEGÓRIÍ

Víťazom kategórie Mastercard Obchod-

ník roka s potravinami sa stal Lidl. Okrem 

iného bodoval v  parametri zapamätateľnosť 

– spontánne ho uviedlo 69 % respondentov 

nakupujúcich sortiment. Investície do ko-

munikácie, jedinečné odovzdanie posolstva 

a zásah širokej populácie sa dlhodobo pod-

pisuje pod úspech a  vnímanie diskontného 

reťazca verejnosťou. „Skĺbenie týchto troch 

vecí sa značke Lidl darí a  táto konzistencia 

naozaj prináša svoje ovocie. Pochopiteľne je 

za tým premyslená obchodná stratégia, sor-

timent, nákup, nábor ľudí, najlepšie platové 

podmienky a teda možnosť vybrať si najlep-

ších ľudí na trhu. Toto všetko sa pretavuje 

do kvality, bez ktorej to nejde,“ hovorí Da-

niel Bradáč, ktorý sa dlhodobo venuje po-

zicioningu a  budovaniu úspešných značiek. 

Spoločnosť Lidl realizovala vlastný zákaz-

nícky prieskum, do ktorého sa zapojilo viac 

ako 7000 respondentov. Až 70 % opýtaných 

sa zhodlo, že práve kvalita, čerstvosť a cena 

sú najčastejšie motivácie nákupov v diskont-

nom reťazci. Zákazníci Lidlu v danej kategó-

rii deklarujú podľa Mastercard a  GfK druhú 

najvyššiu mieru lojality. Podiel zákazníkov, 

pre ktorých je predajňa hlavným nákupným 

miestom pre daný sortiment, je 33 %. Z hľa-

diska súhrnného indexu dôvery zákazníkov 

zostáva Lidl, rovnako ako minulý rok, na pr-

vom mieste. Druhé miesto pripadlo Kauflan-

du a na treťom mieste je Tesco.

Spoločnosť Shell zvíťazila v  kategórii Mas-

tercard Čerpacia stanica s predajňou pre-

dovšetkým vďaka miere lojality svojich zá-

kazníkov, ktorá je najvyššia v danej kategórii. 

Podiel zákazníkov, pre ktorých je predajňa 

hlavným nákupným miestom pre daný sorti-

ment, je 59 %. „Ocenenie potvrdzuje, že zá-

kazníci oceňujú našu neustálu snahu zlepšo-

vať služby a prichádzať na trh s  inováciami. 

Toto ocenenie sme získali doslova v predve-

čer 30. výročia vstupu spoločnosti na vtedaj-

ší česko-slovenský trh. Za týchto 30 rokov 

sme priniesli ako prví na trh mnoho služieb 

a stále dokážeme byť motorom inovácií nie-

len v oblasti predaja pohonných hmôt. Oce-

nenie nás zároveň zaväzuje naďalej prinášať 

novinky a  usilovne pracovať v  oblasti pre-

chodu na udržateľnú dopravu,“ vysvetľuje 

Jan Čapský, riaditeľ prevádzky čerpacích 

staníc Shell na Slovensku a v Českej republi-

ke a dodáva. Spokojnosť zákazníkov so služ-

bami a produktami Shell tiež potvrdil aj veľ-

ký prieskum KPMG zo začiatku roka 2021. 

V  tomto prieskume sa značka Shell umiest-

nila na 6. mieste v TOP 50 najobľúbenejších 

značiek na Slovensku. „Najvýraznejšou ino-

váciou v  oblasti retailu je možnosť nakúpiť 

základné potraviny priamo na čerpacích sta-

niciach. Predajný koncept s  názvom Shell 

Gourmet uvedený na trh v roku 2018 je dnes 

dostupný na viac ako polovici staníc,“ uvie-

dol J. Čapský. Z hľadiska súhrnného indexu 

dôvery zákazníkov je Shell taktiež na prvom 

mieste v súťaži Mastercard Obchodník roka. 

Pokiaľ ide o  parameter zapamätateľnosť, je 

Shell na druhom mieste, spontánne ju uvied-

lo 84 % respondentov nakupujúcich sorti-

ment. Medziročne v  tomto parametri však 

spoločnosť posilňuje. Na druhom mieste 

skončil Slovnaft a na treťom je ÖMV.

dm drogerie markt sa stala víťazom kategórie 

Mastercard Obchodník roka s  drogériou 

a  parfumériou. Podiel zákazníkov, pre kto-

rých je predajňa hlavným nákupným miestom 

pre daný sortiment, je 66 %. „Veľmi nás teší, 

že dm je hlavným nákupným miestom pre 

veľkú väčšinu ľudí, ktorí nakupujú náš sor-

timent, a  aj fakt, že sa k  nám opakovane 

vracajú. Toto ocenenie vnímame už po ôsmy 

raz ako vyjadrenie spokojnosti a vernosti na-

šich zákazníkov, a  zároveň ako motivačný 

prostriedok na neustále vylepšovanie kvality 

svojich produktov a služieb,“ povedala Janka 

Poláčková, prokuristka dm drogerie markt. 

Na druhom mieste v  kategórii sa umiestnila 

TETA drogérie a na treťom Notino.sk.

ŠPECIÁLNE OCENENIA

Víťaza kategórie Mastercard Obchodník roka 

2020 – Cena verejnosti určilo verejné hla-

sovanie, ktoré prebiehalo prostredníctvom 

internetových stránok od 23. novembra 2020 

do 21. februára 2021. Celkovo hlasovalo 33 

024 osôb a hlasujúci rozdelili medzi najrôz-

nejších obchodníkov 139 494 platných hla-

sov. V kategórii Mastercard Obchodník roka 

2020 – Cena verejnosti zvíťazil Lidl Sloven-

ská republika s  23 592 hlasmi. Na druhom 

mieste bola spoločnosť Kaufland, ktorá zís-

kala 15 618 hlasov, a na treťom mieste Tes-

co s 10 594 hlasmi. Titul Skokan roka získal 

predajca odevov Lindex. Ocenenie spoloč-

nosť získala na základe najväčšieho posunu 

v celkovom poradí v rámci ročníka.

Prehlaď víťazov ocenení Mastercard Obchodník roka 2020

Absolútny víťaz Dráčik

Mastercard Obchodník roka s potravinami Lidl Slovenská republika

Mastercard Obchodník roka s drogériou a parfumériou dm drogerie markt

Mastercard Obchodník roka s odevmi H&M

Mastercard Obchodník roka s obuvou Deichmann

Mastercard Obchodník roka so športovými odevmi a potrebami  Sportisimo

Mastercard Obchodník roka s elektronikou  NAY

Mastercard Obchodník roka s knihami  Martinus

Mastercard Obchodník roka pre dom, záhradu a chovateľov  Zoohit.sk

Mastercard Obchodník roka s nábytkom a bytovými doplnkami  IKEA

Mastercard Čerpacia stanica s predajňou  Shell

Mastercard Obchodník roka s hračkami Dráčik

Mastercard Lekáreň roka Dr.Max

Mastercard E-shop roka Alza.sk

Mastercard Obchodník roka – Cena verejnosti Lidl Slovenská republika

Mastercard Skokan roka Lindex

Zdroj: Mastercard Obchodník roka 2020
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PANDEMICKÝ
ROK PRIAL E-COMMERCE

Na Slovensku je v čase uzávierky okolo 13000 

obchodov a  ich počet v  uplynulom roku len 

rástol, rýchlosťou takmer 100 nových e-shopov 

mesačne. Počas platnosti protiepidemických 

do veľkej miery nahrádzali kamenné obchody 

a  e-shopy sa tak stali každodennou súčasťou 

mnohých ľudí. Ale len niektoré z  nich ponúkali 

natoľko výnimočné služby, aby sa mohli uchá-

dzať o ocenenie v rámci súťaže ShopRoku 2020.

Slováci počas roku 2020 minuli v online obcho-

doch až 1,75 miliardy EUR, čo je v porovnaní 

s rokom 2019 nárast až o 29 %. Pre mnohých 

ľudí bolo nakupovanie online úplne novou skú-

senosťou. Až 25 % ľudí prvýkrát v živote naku-

povalo knihy, lieky či oblečenie online. Záujem 

o jedlo a nápoje v e-shopoch medziročne vzrás-

tol až o 93 %. Vzrástla aj popularita domácich 

spotrebičov (medziročne o  29 %). Hitom boli 

napríklad pekárničky na chlieb. Jednoznačným 

víťazom roka 2020 bol ale športový segment. 

Celoročne sa vysokej popularite tešili pomôcky 

na cvičenie do domácnosti, napríklad bežecké 

pásy či činky. Darilo sa aj bicyklom, koliesko-

vým korčuliam alebo elektro bicyklom. Nariade-

nia o povinnosti nosiť rúška či respirátory v inte-

riéroch, doprave a dokonca aj na verejnosti mali 

tiež priamy vplyv na záujem o tento druh tovaru 

v internetových obchodoch.

CENA KVALITY

Tento ročník ShopRoku má prekvapivého 

víťaza Ceny kvality, ktorý zosadil doterajšie-

ho dlhoročného šampióna Notino. Víťazom 

Ceny kvality za rok 2020 sa stali GAFA AU-

TODIELY. Do súťaže o Cenu kvality boli zara-

dené všetky e-shopy, ktoré využívajú službu 

Overené zákazníkmi, 

ktorú ponúka Heureka, 

a  zároveň sú držiteľmi 

certifikátu tejto služby. 

Cena bola udelená na 

základe hodnotení zá-

kazníkov.

CENA 
POPULARITY

Cenu popularity za rok 

2020 získal obchod-

ný reťazec Lidl, ktorý 

začal ponúkať aj onli-

ne predaj len v  októbri 

2019. Napriek tomu, 

že online možno kúpiť 

len non-food tovar, ktorý nie je možné vrátiť 

v kamennej predajni, rýchlo si získal popula-

ritu. „Lidl-shop.sk je stále mladým a  rozvíja-

júcim sa eshopom a  o  to viac nás teší zisk 

tohto prestížneho ocenenia. Sme veľmi radi, 

že Lidl-shop je obchodom, ktorému zákazníci 

dôverujú a vyhľadávajú ho ako miesto nákupu 

spotrebného tovaru či oblečenia. Vážime si 

túto dôveru a pozitívne hodnotenia, ktoré sú 

pre nás zároveň záväzkom pre ďalšie skvalit-

ňovanie ponuky a  služieb. Veľká vďaka patrí 

všetkým našim zamestnancom, ktorí sa po-

dieľajú na fungovaní Lidl-shopu,“ komentuje 

hovorca spoločnosti Lidl Tomáš Bezák.

Svoju rolu určite zohrala aj pandemická situ-

ácia, v  dôsledku ktorej sa do online priestoru 

presunuli aj noví zákazníci, ktorí ale stále vyhľa-

dávali známe značky. Podstatným faktorom je 

teda aj spontánna znalosť značky (top-of-mind 

awareness) a  psychologický klam dostupnosti 

(availability bias), nakoľko Lidl dlhodobo a ma-

sívne komunikoval e-shop naprieč všetkými ka-

nálmi. O víťazovi rozhodli internetoví užívatelia, 

ktorí vyberali svoje najobľúbenejšie e-shopy 

roku 2020 pomocou jednoduchého formulára. 

V  internetovom hlasovaní zákazníci rozdelili 

spolu až 84 000 hlasov. Lidl-shop sa umiestnil 

na prvom mieste aj v kategórii Cena kvality: Ob-

chodné domy, kde predbehol Hej.sk a Mall.sk.

Zaujímavé je, že podobne offl ine kampaň 

mal na Slovensku aj dynamicky rastúci český 

e-shop Ruzovyslon.sk (medziročný rast vyše 

30%), ktorý však toľko nerezonoval a  víťazom 

kategórie Cena kvality: Erotický tovar získala 

stránka SuperLove.sk. Samozrejme zo zákona 

je možná TV reklama na tento druh tovaru až 

po 22.00 hodine. Hoci sa šteklivej téme médiá 

vyhýbajú je známe, že tento segment zažil po-

čas pandémie a  lockdownu nebývalý rozmach 

a zásadne zvýšený dopyt.

CENA HEUREKY

Hlavnú Cenu Heureky za rok 2020 získala ob-

chod s  čerstvým mäsom a  pečivom U  Ňaňa, 

ktorý ponúka tradičné slovenské výrobky spod 

Tatier. Na druhom mieste sa umiestnil e-shop 

Kompostuj a  na treťom online obchod Pucle. 

Po prvý raz sa tento rok vyhlasovalo aj štvrté 

a piate miesto, na ktorých sa umiestnili e-shopy 

Peelo.store a Powerlogy.com.

O víťazoch Ceny Heureky rozhodovala odborná 

porota zložená z  odborníkov na e-commerce. 

O Cenu Heureky sa mohli uchádzať e-shopy, za 

ktorými stojí zaujímavý príbeh alebo svojou čin-

nosťou prispievajú k sociálnej integrácii.

Ocenenia ShopRoku 2020 sa tento rok odo-

vzdávali online. Kompletné výsledky sú dostup-

né na webe Shoproku.sk.

Heureka už po dvanásty raz našla tie najlepšie slovenské e-shopy v 

jednotlivých kategóriách súťaže ShopRoku. V Cene popularity sa na vrchol 

vyšvihol Lidl, ktorý začal ponúkať nepotravinový tovar online len nedávno. 

Cena kvality po dlhých rokoch našla nového víťaza.

SHOPROKU 2020: 
CENU POPULARITY ZÍSKAL LIDL-SHOP
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SKUTOČNÉ POTEŠENIE Z JAZDY

PEUGEOT 508 SW HYBRID vystavuje na obdiv 

svoj energický a sebavedomý vzhľad. Výrazná 

predná maska a  ostro rezané rysy karosérie 

zdôrazňujú jeho atletickú siluetu a  veľkorysé 

tvary. Dvojitá chrómovaná koncovka výfuku vy-

zdvihuje jeho športový charakter a lesklý čierny 

pás vzadu dáva vyniknúť Full LED svetelnému 

podpisu s  unikátnym 3D efektom. Špeciálne 

dvojfarebné logo HYBRID nájdu používatelia 

na zadných kufrových dverách a na predných 

blatníkoch nového PEUGEOT 508 SW HYBRID.

Riadenie vo vizionárskom mieste vodiča ponú-

ka netradičný zážitok. Kompaktný volant, vyvý-

šený digitálny združený prístroj s  možnosťou 

vlastného nastavenia a dotykový displej 10"HD, 

PEUGEOT i-Cockpit® vyniká prepracovanou 

ergonómiou a  je prísľubom skvelých jazdných 

zážitkov.

Interiér nového hybridného kombi PEUGEOT 

508 SW HYBRID sa vyznačuje exkluzívnym še-

dým čalúnením Alcantara® Gréval. Všetky po-

trebné informácie si vie vodič/šoférka zobraziť 

v maximálnej možnej blízkosti k zornému poľu 

vodiča a nastaviť zobrazenie presne podľa ak-

tuálnych potrieb. Môže si poľahky prepnúť re-

žim jazdy na elektrický, športový, hybridný ale-

bo komfortný.

K  celkovej ergonómii prispievajú aj praktické 

odkladacie priestory sú dômyselne rozmiest-

nené v  priestore celej kabíny. Vpredu možno 

využiť priehradky vo dverách, v lakťovej opierke 

a v stredovej konzole. Odložené veci sú prístup-

né aj pre cestujúcich na zadných sedadlách. 

Dômyselne riešený interiér PEUGEOT 508 SW 

s  radom odkladacích priestorov otvára nové 

možnosti využitia vozidla. Batožinový priestor 

má rovnaký objem ako pri verziách so spaľova-

cím motorom.

DOJAZD, BATÉRIA 
A MOTORIZÁCIA

PEUGEOT 508 SW má až 225 koní maximálne-

ho systémového výkonu. Umožňuje okamžité 

prudké zrýchlenie vďaka vysokému krútiacemu 

momentu elektrického motora, pričom jazda je 

príjemná a hladká bez vibrácií.

V plug-in hybridnom PEUGEOT 508 SW nájdete 

kombináciu benzínového motora 1.6 PureTech 

(s výkonom 133 kW / 180 k), elektrického mo-

tora (s výkonom 80 kW / 110 k), batérie a novej 

8-stupňovej elektrifi kovanej automatickej pre-

vodovky e-EAT8. Táto kombinácia poskytuje 

kombinovaný systémový výkon 165 kW / 225 

k. Plug-in hybridné vozidlá značky PEUGEOT 

majú zabudovanú lítium-iónovú batériu. Vyso-

konapäťová batéria poskytuje vozidlu dojazd 44 

kilometrov podľa normy WLTPi a má kapacitu 

11,8 kWh. Je dokonale umiestnená pod zadný-

mi sedadlami vozidla bez toho, aby to ovplyvnilo 

priestor v interiéri alebo batožinovom priestore.

Plug-in hybridné vozidlá majú tiež praktickú 

funkciu „e-SAVE“, ktorá umožňuje vodičovi 

ušetriť množstvo elektrickej energie a  použiť 

ju počas cesty v  tom správnom čase. Vodič 

si môže vyhradiť dojazd 10, 20 kilometrov ale-

bo celú kapacitu batérie a  bez problémov tak 

absolvovať trasu do obmedzených mestských 

zón. Pre uľahčenie prístupu do týchto mest-

ských zón, kde majú obmedzený prístup vozidlá 

so spaľovacími motormi, má vozidlo v  hornej 

časti čelného skla LED kontrolku azúrovej farby, 

ktorá sa rozsvieti pri každej jazde v elektrickom 

režime.

Nabíjanie možno naprogramovať pomocou 

dotykového displeja vo vozidle. Okrem toho 

je možné nastaviť viacero parametrov a získať 

informácie o  jazdách a  použití batérie. Baté-

ria je nabitá na 100% za 7 hodín, avšak je tu 

i  možnosť rýchleho nabitia už za menej ako 

2 hodiny. Peugeot poskytuje záruku 8 rokov 

/ 160 000 km na zachovanie minimálne 70 % 

kapacity batérie.

DOTÁCIE A VÝHODY PRE 
FIREMNÝCH KLIENTOV

Už dnes je v  celej Európe k  dispozícii široká 

sieť viac ako 185 000 verejných nabíjacích 

staníc. Navyše je tu možnosť čerpania štátnej 

dotácie až do 8 000 EUR. Cieľom štátnej dotá-

cie na elektromobil a hybrid je podporiť predaj 

elektromobilov a hybridných vozidiel a postup-

ne tak znižovať dopad osobnej dopravy na ži-

votné prostredie. Pre fi remných zákazníkov je 

tu Full Service operatívny leasing bez tankova-

cích kariet, ktorý zahŕňa napríklad fi nancovanie 

vozidla, PZP a havarijné poistenie, cestnú daň, 

poplatok za prihlásenie vozidla, asistenčnú 

službu, pneuservis a  sada letných a  zimných 

pneumatík či diaľničnú známku.

Novinka automobilky Peugeot deklaruje priemernú úsporu spotreby paliva až 

do 40 %. Pri plne elektrickom režime vyprodukuje presne 0 g emisií CO². Pri 

obstarávaní vozidla je tu možnosť čerpania štátnej dotácie a pre fi remných 

zákazníkov široké portfólio výhod.

ÚSPORNÝ PEUGEOT 508 SW HYBRID
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ZÁLOHOVANIE AKO PRVÝ 
KROK K CIRKULÁRNEJ 
EKONOMIKE

Slovensko sa dostáva do ďalšej fázy prechodu 

k  cirkulárnej ekonomike, na rade sú obchodní-

ci. Tí si aktuálne vyberajú spôsob, ako budú od 

1. januára 2022 prevádzkovať zálohovanie PET 

fl iaš a plechoviek vo svojich obchodoch – rozho-

dujú sa medzi manuálnym a  automatizovaným 

zálohovaním v tzv. recyklomatoch. Na tento vý-

ber majú posledné mesiace, aby stihli mať všet-

ko pripravené.

Dôležité je vybrať si systém, ktorý bude vyho-

vovať všetkým. „Podľa skúseností zo zahraničia 

vieme, že vratné automaty sú pre zákazníkov 

lákadlom. Ľudia sa budú vracať do obchodov, 

v  ktorých môžu pohodlne zálohovať obaly,“ 

vysvetlil Roman Postl, konateľ spoločnosti 

TOMRA Collection Slovakia, ktorá je globálnym 

lídrom v oblasti zálohovania a recyklácie.

Podľa správy organizácie Ellen MacArthur 

Foundation sa len 2 % plastových obalov na 

svete použijú opätovne pre podobný alebo 

rovnaký produkt. Milióny ton odpadu, ktorý má 

potenciál opäť sa dostať do obehu, tak ostanú 

nevyužité.

Slovensko sa aktuálne riadi podľa tradičného 

lineárneho modelu produkcie. Výrobné spoloč-

nosti využívajú pri výrobe produktov prírodné 

zdroje a  odpad, ktorý pri procese a  spotrebe 

vzniká, sa vyhadzuje. Tento postup však vedie 

k  plytvaniu, je nešetrný k  prírode, neefektívny 

a dlhodobo neudržateľný.

Cieľom cirkulárnej ekonomiky, alebo inak pove-

dané obehového hospodárstva, je pozerať sa na 

výrobky z  iného pohľadu. Keď produkt dosiah-

ne koniec svojho životného cyklu, nevyhodí sa, 

ale obaly sa opätovne použijú, alebo recyklujú. 

Takýmto spôsobom môžeme zachovať hodnotu 

výrobkov a materiálov čo najdlhšie, či dokonca 

im vytvárať hodnoty nové.

ZDRŽANIA PRI POKLADNIACH 
ALEBO PRAKTICKÉ 
SAMOOBSLUŽNÉ
RECYKLOMATY?

Každú minútu sa na svete predá až jeden mi-

lión plastových fl iaš. Z  tohto množstva opäť 

na rovnaký účel po spotrebovaní použijú len 

2 % obalov a drvivá väčšina skončí na sklád-

kach alebo vo voľnej prírode. Zálohovanie jed-

norazových obalov je tak z  pohľadu zníženia 

zaťaženia životného prostredia absolútne kľú-

čovým krokom. Na Slovensku môžeme sys-

témom zálohovania vyzbierať až 1,2 miliardy 

prázdnych obalov.

Aj Slovensko už pozná konkrétne detaily proce-

su, ktorý sa spustí od 1. 1. 2022. Spotrebitelia 

budú vracať zakúpené obaly v obchodoch, kde 

za ne dostaneme zálohu. Zároveň platí, že zá-

konnú povinnosť zbierať prázdne obaly majú len 

tie prevádzky, ktorých predajná plocha je viac 

ako 300 m2. Ostatné prevádzky si dobrovoľne 

vyberú, či sa do systému zapoja.

Samotný proces vrátenia jednej prázdnej fľaše 

môže mať dve podoby. Buď zákazník odovzdá 

prázdny obal pri pokladni, alebo inom mieste na 

tom určenom. Zamestnanec následne vrátené 

fľaše a plechovky uskladní a ďalej s nimi pracuje. 

Druhou možnosťou sú recyklomaty, do ktorých 

sa použité obaly vkladajú.

Odborníci na recykláciu a  zálohovanie vysvet-

ľujú, prečo je pre zamestnancov aj zákazníkov 

oveľa vhodnejší druhý variant. „Recyklomat šetrí 

obchodom priestor, čas aj pracovnú silu vďaka 

vysokej miere automatizácie. Pracuje prakticky 

samostatne, správne vyplatí zálohu a  odstráni 

možnosť ľudskej chyby,“ vraví R. Postl.

ZO ZÁLOHOVANIA BUDÚ 
PROFITOVAŤ AJ MENŠIE 
PREVÁDZKY

Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že počiatočná 

investícia do recyklomatov sa obchodom vráti vo 

viacerých smeroch. Tam, kde systém funguje dl-

hodobo, platí Paretovo pravidlo: až 80 % obalov 

sa vráti do obehu prostredníctvom recyklačných 

automatov a  iba 20 % vďaka ručnému zberu. 

TOMRA, ktorej recyklomaty fungujú na viac ako 

Podľa odborníkov cirkulárna ekonomika musí postupne nahradiť tradičný model 

produkcie. Spustenie zálohovania jednorazových obalov je kľúčový krok na 

tejto ceste. Pri príprave zálohovania sú na ťahu obchodníci, ktorí si musia vybrať 

vhodný systém zálohovania. Zo zahraničných skúseností vyplýva, že recyklomaty 

obchodom ušetria čas aj priestor.
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PRI PRÍPRAVE ZÁLOHOVANIA 
SÚ NA ŤAHU OBCHODNÍCI 

CIRKULÁRNA EKONOMIKA 
V PRAXI NA PRÍKLADE 
ZÁLOHOVANIA: 

Zber:  Obaly sa vrátia do obchodov

Čistenie:  Prázdne obaly sa vyčistia 

 a pripravia na použitie

Plnenie:  Vyčistené obaly sa opäť naplnia 

 a vrátia do obehu

Nákup:  Spotrebitelia si kúpia 

 nové výrobky

Pozn. Na Slovensku sa vyzbiera odhadom 

180 miliónov EUR prostredníctvom 

vrátených záloh. Tieto prostriedky 

zabezpečia cirkuláciu procesu.
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60 trhoch sveta, teraz radí slovenským obchod-

níkom. „Napríklad v New Yorku až 68 % zákaz-

níkov nakupuje v tých obchodoch, kde predtým 

vrátili prázdne obaly. Zaujímavou správou je aj 

to, že napríklad v Dánsku, Fínsku a Švédsku až 

79 % zákazníkov minie prostriedky za vvrátené

obaly priamo v obchodoch," vraví R. Postl.

TOMRA poukazuje tiež na skutočnosť, že aj men-

šie prevádzky (pod 300 m²) nemajú povinnosť odo-

berať jednorazové obaly, môžu vďaka zapojeniu 

recyklomatov získať oproti konkurencii výhodu. 

„Z dlhodobých skúseností vieme, že zákazníci zá-

lohujú v  tých obchodoch, kde dostanú najlepšie 

služby. Prieskum, ktorý sme vykonali vo Veľkej 

Británii, hovorí jasnou rečou. Až 93 % opýtaných 

uviedlo, že práve obchodníci by mali ísť pri recyk-

lovaní a  nastavení zákazníckeho komfortu príkla-

dom,“ tvrdí R. Postl a dodáva: „Zálohovanie nie je 

príležitosťou len pre životné prostredie, ale aj pre 

samotných obchodníkov. Budú mať na výber – buď 

budú obaly zálohovať ručne pri pokladniach, alebo 

investujú do recyklačných automatov. A práve tieto 

recyklomaty sú z hľadiska úspechu kľúčové, preto-

že investície, ktoré do systému vložia na začiatku 

procesu, sa im vrátia v rôznych podobách.“

Malí aj veľkí obchodníci tak môžu výrazne 

prispieť k  tomu, aby sa aj Slovensko pridalo 

k úspešným krajinám. Keď bude zálohový sys-

tém jednoduchý a efektívny pre zákazníkov, ale 

aj zamestnancov obchodov, môžeme sa priblí-

žiť k Nemecku či Holandsku. Miera zálohovania 

všetkých PET fl iaš a plechoviek tu je už vyššia 

ako 95 %.

SPOTREBITEĽSKÝ PRIESKUM TOMRA 

Krajina

Ľudia, ktorí 

recyklujú raz 

týždenne alebo viac

Ľudia, ktorí majú 

väčšie koše 
(recyklujú súčasne s 

týždenným alebo väčším 

nákupom)

Ľudia, ktorí 

používajú vrátenú 

zálohu za obaly na 

nákup potravín

Ľudia, ktorí sa rozhodujú 

kde recyklovať na základe 

skúsenosti s kvalitou 
(napr. čistota prevádzky, rýchle a funkčné 

recyklomaty, žiadne rady = bez čakania 

a pod.)

Nórsko 25 % 38 % 68 % 40 %

Švédsko 20 % 49 % 79 % 39 %

Fínsko 38 % 47 % 79 % 44 %

Dánsko 21 % 31 % 79 % 43 %

Zdroj: TOMRA, Nórsko, 2018

ČO VŠETKO DOKÁŽE 
RECYKLOMAT?  

• Komunikuje so zákazníkmi

• Prijíma a rozpoznáva obaly

• Triedi, znehodnocuje a skladuje obaly

• Poslúži pri promo aktivitách

• Reportuje dáta slúžiace na vrátenie 

zálohy a manipulačného poplatku
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AKO NAJLEPŠIE VYUŽIŤ 
BATÉRIE

S nástupom smartfónov, internetu vecí (IoT), elek-

trických vozidiel a obnoviteľnej energie je svet za-

plavovaný čoraz väčším množstvom batérií.  Len 

v samotnej Európskej únii sa v roku 2018 predalo 

191-tisíc ton batérií. Do toho nie sú započítané všet-

ky ostatné typy batérií, napríklad tie, ktoré sa použí-

vajú v priemysle či v automobilovom priemysle. „Ba-

térie ale nepoužívame správne a nevyužívame ich 

plný potenciál,“ hovorí Michal Šaštinský, výkonný 

riaditeľ zakladateľ česko-slovenského startupu Bat-

teryCheck, ktorý sa zameriava na analýzu životného 

cyklu batérií. 

Firma BatteryCheck, založená v roku 2018, sa po-

mocou dátovej analytiky snaží presne vypočítať naj-

lepšie využitie, predĺžiť životnosť batérie a redukovať 

elektronický odpad.  Prvotný nápad, ktorý stál za 

týmto startupom, bolo vytvoriť lacné systémy úložísk 

energie z použitých batérií. „Batérie sú veľmi drahé, 

takže je drahé aj skladovanie energie,“  vysvetľuje 

M. Šaštinský, ktorý pracoval 8 rokov v Microsofte. 

Odišiel, aby sa zameral na lítiovú energiu a batérie 

na ukladanie energie, a následne sa venoval analýze 

dát v spoločnosti Teradata. Dnes hovorí, že „Batte-

ryCheck je v zásade kombináciou toho všetkého“. 

M. Šaštinský však rýchlo narazil na zásadný prob-

lém: bolo prakticky nemožné predpovedať a vypo-

čítať, ako dlho použitá batéria vydrží. Potenciálni 

zákazníci by preto nemali motiváciu také riešenia 

kupovať. Domnieval sa, že by skôr dávalo zmysel 

vyvinúť softvérové analytické riešenie, ktoré by vý-

robcovia mohli jednoducho integrovať do svojich 

batériami napájaných zariadení a ktoré by ich in-

terné prevádzkové oddelenie a zákazníkov z radov 

B2B a B2C upozorňovalo na stav batérie a vydávalo 

odporúčania. Počas troch mesiacov od založenia sa 

fi rma vydala týmto novým smerom. 

Znalosť životnosti batérie nespočíva len v počítaní 

prevádzkových hodín alebo počtu nabití. Batérie 

majú rôzne veľkosti, chemické zloženie a pracujú v 

rôznych zariadeniach. Riešenia typu SaaS (softvér 

ako služba) to zohľadňujú monitorovaním batérií 

v prostredí, v ktorom sa používajú. To je kľúčové 

najmä vo výrobe a v priemysle, kde sa môže po-

užívať ohromné množstvo batérií. V týchto odvet-

viach môže mať ich výpadok ďalekosiahly dosah, 

ak zariadenia prestanú fungovať, hoci aj na krátky 

časový úsek. „Ak je senzor pod zemou alebo na 

vzdialenom mieste, stále potrebujete vedieť, čo 

sa deje, pretože bez batérie senzor nefunguje. V 

prípade zariadenia IoT  platí osvedčené pravidlo, 

že životnosť senzora IoT sa rovná životnosti baté-

rie,“ hovorí M. Šaštinský. 

SVET POHÁŇANÝ BATÉRIAMI  

BatteryCheck, ktorý funguje v cloude spoločnosti 

Microsoft, sa snaží výrobcom batérií celý proces 

zjednodušiť, aby na strane výroby nevznikali ďal-

šie komplikácie. „Potrebujeme len dáta, nemu-

síme nikoho navštevovať ani nikam jazdiť,“  ho-

vorí  M.  Šaštinský.  „Zabezpečujeme integráciu s 

existujúcou platformou a preberáme dáta. Žiadny 

hardvér, žiadny softvér, len dáta. Výrobcovia si 

ponechávajú všetky informácie, my len zabezpe-

čujeme ďalšie služby, ako je prediktívna údržba, 

prediktívna výmena, odporúčania na druhotné vy-

užitie, odporúčania na recykláciu a upozornenie, 

ak nastane nejaký problém.“

Šaštinský navyše verí, že softvérové riešenie Bat-

teryCheck môže posilniť trh s druhotným využitím, 

keď sa často z prevádzky vyraďujú batérie, ktoré 

majú menej ako 80 % kapacity. 

POPLATOK ZA BATÉRIU 

„Tento rok očakávame, že sa z troch zákazníkov 

stanú komerční  zákazníci, pričom rokujeme s 

pätnástimi ďalšími,” hovorí M. Šaštinský a dopĺ-

ňa: Rokovania prebiehajú v rámci zmlúv o ml-

čanlivosti. Niektorí z týchto zákazníkov používajú 

milióny batérií a nie sú to len lítiové, ale aj iné typy 

batérií ako olovené a ďalšie.“ 

 

BatteryCheck sa sústreďuje na elektrické ná-

radie, priemyselné roboty, terénne vozidlá, 

špecializované zariadenia a  IoT senzory. Je  to 

obrovský trh. Obchodný model spočíva v po-

platku za batériu za mesiac, ale v určitých situá-

ciách fi rma ponúka tiež možnosť predplatného. 

Prevádzka tohto  startupu  bola  doteraz zaiste-

ná vlastnými zdrojmi, no prebiehajú rokovania s 

investormi o fi nancovaní. „Ľudia z najrôznejších 

dôvodov používajú obrovské množstvo baté-

rií,“ hovorí M. Šaštinský a uzatvára:  „IoT už je 

takmer všadeprítomný a ohromnú zmenu spô-

sobia  siete 5G. Elektrické vozidlá, elektrické 

skútre, elektrické bicykle,“ vymenováva poten-

ciálne príležitosti. 

Firma BatteryCheck s pobočkami v Prahe a Bratislave vyvíja umelú inteligenciu na 

predĺženie výdrže a druhotné využitie batérií, čo je potenciálne kľúčové vo svete, 

ktorý sa v čoraz väčšom meradle spolieha na batérie. 
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ČESKO-SLOVENSKÝ STARTUP POMÁHA 
LEPŠIE VYUŽÍVAŤ BATÉRIE
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Spoločnosť LPP, do portfólia ktorej patrí aj 

značka SINSAY, má v  úmysle udržať dynamiku 

rozvoja svojho podnikania ďalším rozširovaním 

siete svojich predajní. Za minulý rok, aj napriek 

neistote, otvorila 5 nových prevádzok SINSAY 

v Stop Shopoch Rožňava a Púchov, Galeria Tesco 

Petržalka, Mirage Žilina a  Novum Prešov. Tento 

rok plánuje otvoriť nové obchody v Eperia Prešov 

a v Stanici Nivy v Bratislave s rozlohou 1290 m². 

V  súčasnosti má značka 14 predajní s  celkovou 

plochou takmer 14 000 m².

Najväčšia expanzia, ktorej zámerom je vybudovanie 

siete predajní na celom Slovensku, sa chystá od 

roku 2022. Ak sa zámer vydarí, prevádzky SINSAY 

by sa mali nachádzať aj vo vybraných mestách nad 

desaťtitís obyvateľov.

 

„Radi by sme zvýšili dostupnosť našej ponuky tým, 

že sa čo najviac priblížime k  našim zákazníkom 

a  umožníme im pohodlne nakupovať. Preto 

hľadáme nové priestory na prenájom aj v lokalitách, 

v  ktorých sme zatiaľ nepôsobili,“ uviedol Patrik 

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

SINSAY má záujem o rozšírenie predajní primárne 

v mestách nad desaťtisíc obyvateľov v existujúcich 

alebo novootvorených retail parkoch, nákupných 

centrách, ale aj v  klasických priestoroch 

v centrách miest s  rozlohou od 800 do 1500 m². 

Pre rozhodovanie bude dôležitá samotná veľkosť 

mesta, konkrétna lokalita, vynikajúca dostupnosť, 

dobrá spádová oblasť a  vhodný mix nájomcov. 

Všetky zaujímavé ponuky na prenájom priestorov je 

potrebné zaslať development tímu spoločnosti LPP 

SA v Poľsku, a to konkrétne na e-mailovú adresu: 

magdalena.tatol@lppsa.com; +48 693 990 334. 

SINSAY, najmladšia značka patriaca LPP, ponúka 

od roku 2013 najnovšie trendy za atraktívne ceny. 

Okrem dámskej módy, ktorá je súčasťou samotnej 

DNA značky, ponúka od roku 2019 oblečenie 

a  doplnky pre mužov, ako aj atraktívnu kolekciu 

detského oblečenia. Celú ponuku dopĺňajú 

dámske a pánske doplnky, kolekcie pre domácich 

miláčikov, beauty kolekcie pre dokonalé líčenie 

a starostlivosť o pokožku a bytové doplnky z radu 

Home. Zároveň každý rok prináša aj licencované 

produkty pre mladé dievčatá a  chlapcov, ako 

napríklad populárnu kolekciu Barbie alebo Mickey. 

Šírka ponuky posilňuje jej status prosperujúcej 

lifestylovej značky.

Počas pandémie upevnila značka svoju pozíciu 

v rámci online predaja. Vďaka výraznému nárastu 

v  tomto segmente sa stala druhou najsilnejšou 

v  portfóliu LPP. Ponuka v  e-shope bude aj po 

otvorení prevádzok dopĺňať ponuku v obchodoch. 

Trend posilňovania online predaja bude pokračovať 

aj vďaka Omnichannel stratégii a investíciám do IT 

infraštruktúry.

Viac o spoločnosti LPP nájdte na 

www.lppsa.com a o ponuke SINSAY na 

www.sinsay.com 

Aj napriek pandémii značka SINSAY hľadá nové obchodné priestory pre 

pokračovanie svojej expanzie na Slovensku.

SINSAY PLÁNUJE ĎALŠIU EXPANZIU

pt
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Developerská spoločnosť Mountpark 

ukončila výstavbu novej haly v distribučnom 

uzle Mountpark Sereď. Na trh tak prichádza 

ďalších 25 763 m² skladovacej plochy. 

Ide o halu so svetelnou výškou 12 m 

a servisným zázemím do hĺbky 50 m. 

Disponuje certifi kátom BREEAM na úrovni 

„very good“. Mountpark Logistics EU Sarl je 

spoločným podnikom USAA Realco-Europe 

Holdco, BV a Mountpark Finco Sarl.

V bratislavskej mestskej časti Vrakuňa chcú 

postaviť logistické centrum za približne 13 mil. eur. 

Vyplýva to zo zverejneného zámeru posudzovania 

vplyvov na životné prostredie EIA. Ako uvádzajú 

Stavebné noviny, navrhovateľom je bratislavská 

spoločnosť Stronci Invest SK.

Alza uviedla do prevádzky AlzaBox s číslom 

1001. Firma ich počet v SR výrazne navýšila 

vlani na terajších 283 boxov, ktoré sú 

schopné naraz pojať takmer 30 tisíc balíkov. 

E-shop tak prevádzkuje najrobustnejšiu sieť 

výdajných boxov na Slovensku a v Českej 

republike. Alza aktuálne disponuje približne 

100 tisíc výdajnými schránkami, z ktorých je 

v SR umiestnených takmer 30 tisíc.

RAJA - výrobca obalových materiálov 

a kancelárskych potrie - na slovenskom trhu 

zaznamenala medziročný nárast obratu v roku 

2020 o 38,4 %. Rovnako narástol aj počet 

zákazníkov, v porovnaní s rokom 2019 

o 29,9 %. Trvalý rast tržieb, podstatné zvýšenie 

prevádzkových výsledkov a pokračujúce investície 

do logistických a digitálnych projektov - to sú pre 

skupinu RAJA hlavné charakteristiky pre rok 2020.

Logistic News informujú, že Colliers ČR 

stála za expanziou distribučného centra 

Tchibo v industriálnej zóne Panattoni Park 

Cheb. Rozšírením plochy spolu s predĺžením 

nájmu sa táto hala stala s celkovou plochou 

102 200 m² druhou najväčšou na území ČR. 

Halu fi nancuje a chebskú industriálnu zónu 

vlastní investor Accolade. Hala ašpiruje na 

certifi káciu BREEAM Excellent. Distribučné 

centrum Tchibo slúži na skladovanie, 

vychystávanie a zasielanie tovaru koncovým 

spotrebiteľom do 7 krajín Európy.

Spoločnosť GEFCO zverejnila výsledky za rok 2020. 

Dosiahla výnosy 3,8 miliardy EUR, čo je 

19,7 % pokles oproti roku 2019 (-17,3 % v tržbách 

like-for-like). Zaznamenala mierny pokles zisku pred 

úrokmi a zdanením (EBIT) na 3,7 % (oproti  4,3 % 

v roku 2019). GEFCO zvýšila klientske portfólio 

pomocou predlžovania zmlúv i nového biznisu.

FLASH NEWS
DR. MAX SA ROZRASTÁ O BUDOVU NA MIERU
V PROLOGIS PARK BRATISLAVA

Dr. Max pri plánovaní expanzie v strednej Európe hľadal logistické priestory, ktoré sú zároveň 

pracoviskom zaisťujúcim wellbeing zamestnancov. Podpísal zmluvu na dlhodobý prenájom 9 000 m² 

plochy v Prologis Park Bratislava. Zamestnanci tu môžu využívať všetky výhody priestorov, ktoré sú 

prispôsobené ich požiadavkám. Chladiaca technológia v skladoch 

zaisťuje vhodné prostredie pre uchovávanie produktov, 10 m svetlá 

výška zasa zefektívňuje skladovacie procesy a LED osvetlenie 

optimalizuje spotrebu energie. Transakciu sprostredkovala spoločnosť 

Cushman & Wakefi eld a Dr. Max sa nasťahuje v 3. štvrťroku 2021.

Zdroj: Prologisce.eu/sk

ZÁSIELKOVŇA MIERI DO MALÝCH OBCÍ

Zásielkovňa  prináša slobodu doručovateľských služieb v malých obciach. Alternatívou by mali byť 

výdajné Z-Boxy, ktoré plánuje Zásielkovňa spolu s podporou Združenia miest a obcí Slovenska 

hromadne inštalovať v obciach do 5 000 obyvateľov. Aj do menších miest chce priniesť otváracie 

hodiny nonstop, vyzdvihovanie a posielanie zásielok do celého sveta a navyše cenovo výhodne.  

„Cítime záujem obyvateľov menších miest a dedín po 

doručovaní iným spôsobom ako pri doručení zásielok ako 

domov. Rozhodli sme sa preto priniesť inovatívne riešenie 

Z-Box,“ konštatuje Alexander Jančo, CEO Zásielkovne. 

Najnovšia generácia výdajných boxov je bezdotyková, 

ovláda sa smartfónom a navyše je aj ekologická. Na svoju 

prevádzku využíva slnečnú energiu. 

Zdroj: Zasielkovna.sk 

LIDL ROZŠÍRIL SVOJE
LOGISTICKÉ CENTRUM V SEREDI

Nové pracovné miesta a ešte vyšší 

komfort zákazníkov spoločnosti Lidl, 

to sú dva hlavné výsledky rozšírenia 

Logistického centra Sereď. Rozloha 

jednej z najekologickejších priemyselných 

stavieb na svete (BREEAM Outstanding) sa 

zväčšila o 12 000 m2, teda o štvrtinu svojej 

pôvodnej plochy. Celková výška investície 

dosiahla 13 miliónov eur, pričom stavebné 

práce trvali 9 mesiacov. V súvislosti 

s rozšírením skladu prijal Lidl 40 nových 

kmeňových zamestnancov. V čase otvorenia 

Logistického centra v Seredi mal Lidl v SR 

124 predajní, dnes ich však má už 150.

Zdroj: Lidl.sk

PALLETWAYS EXPANDUJE
Z MAĎARSKA PRIAMO NA
SLOVENSKO

Palletways, dopravná sieť v paletovej preprave 

v Európe, ofi ciálne 

vstúpila na slovenský 

trh. Ako súčasť skupiny 

Imperial Logistics 

International bude 

fungovať z hlavného 

prekladiskového 

HUB-u na západnom 

predmestí Budapešti. Palletways HUB tak 

bude nielen cross-dockovou platformou pre 

maďarsko-slovenskú cezhraničnú dopravu, ale 

vďaka polohe bude slúžiť aj na vybavovanie 

domácich zásielok. Palletways ponúka celý rad 

domácich a medzinárodných 

služieb a získala 9 nezávislých 

partnerov, ktorí so sebou 

prinášajú kombináciu 

priemyselných skúseností, 

technickej aj prevádzkovej 

dokonalosti.

Zdroj: Palletway.com



19

PLACE

NOVÁ HODVÁBNA CESTA

V  roku 2013 predstavila Čína projekt Novej 

hodvábnej cesty s ambicióznym plánom, ktorý 

zahŕňal výstavbu terminálov, ciest a  železníc 

k prepojeniu Ázie a Európy. Tento produkt že-

lezničnej prepravy, viac - menej cielený iba pre 

určitý druh komodít, ako sú oblasti automobilo-

vého priemyslu alebo hi-tech tovaru, sa javil ako 

prehnaný, najmä kvôli vyššej cene v porovnaní 

s námornou prepravou. Avšak pandémia spoje-

ná s obmedzením leteckej a námornej prepravy 

zmenila uhol pohľadu.

Rýchle zotavenie z  pandémie pomohlo Číne 

v  druhej polovici roka 2020 ovládnuť svetový 

obchod v čase, keď mnoho výrobných závodov 

inde vo svete, vrátane Európy zostali zatvore-

né. Hoci kamenné obchody boli zatvorené tiež, 

e-commerce fungovalo naďalej. V  roku 2020 

podľa údajov Eurostatu Čína predbehla USA 

a  stala sa najväčším obchodným partnerom 

EÚ v oblasti tovarov, pričom hodnota celkové-

ho dovozu z Číny vzrástla o 6 % na 384 miliárd 

EUR.

Väčšina čínskych fi riem vyváža svoj tovar do 

Európy po mori. Ceny námornej dopravy však 

od polovice minulého roka vyleteli raketovo na-

hor a doba prepravy sa zdvojnásobila. Produ-

centi v Číne síce dokázali rýchlo obnoviť výro-

bu, ale kvôli narušeniu jednotlivých dopravných 

kanálov musia hľadať nové cesty, ako svoj to-

var dostať k zákazníkom do Európy. Efektivita 

námornej dopravy poklesla a  väčšinu tovaru 

sa ekonomicky nevypláca dopravovať letecky. 

Čínski výrobcovia sa preto snažia eliminovať 

oneskorenie v preprave exportom po zemi.

ČÍNSKA STRATEGICKÁ
INICIATÍVA „BELT AND ROAD“

Za celý rok 2020 podľa ofi ciálnych údajov zve-

rejnených v štátnych médiách vzrástol celkový 

počet jázd vlakov do Európy o 50 % a je 7-krát 

vyšší ako v roku 2016. Len počas tohtoročné-

ho januára a  februára vyšlo z  Číny do Európy 

viac ako 2000 nákladných vlakov s  209 000 

kontajnermi , čo je dvojnásobok množstva z ja-

nuára a  februára roku 2020. Prechod klientov 

na železničnú dopravu hlásia aj mnohé špecia-

lizované agentúry, ktoré vo veľkých prístavných 

mestách poskytujú malým spoločnostiam služ-

by, ktoré im pomáhajú s  vývozom. To všetko 

uľahčuje stratégia vlády v Pekingu, ktorá v rám-

ci iniciatívy Belt and Road zdôraznila symboli-

ku „oceľových tiav“ a vyzvala čínske provincie, 

aby dotovali náklady na rozvoj cezhraničnej že-

lezničnej dopravy. Provincie preto do dopravy 

tovaru po železnici investovali obrovské sumy 

a veľmi rýchlo rozšírili železničnú dopravu tova-

ru do Ruska.

Výhody prepravy po železnici objavujú aj veľkí 

námorní dopravcovia. Napríklad čínsky námor-

ný dopravca COSCO Shipping Line ako prvý 

uskutočnil vlakovú prepravu zdravotníckeho 

materiálu z  Číny do Francúzska. Vlak s  kapa-

citou 41 kontajnerov viezol 20 miliónov rúšok, 

45 miliónov párov rukavíc a  ostatný materiál 

na trase z Nan-čchangu do Paríža. Prešiel cel-

kom sedem krajín a dorazil do cieľa za 19 dní. 

Čínska pošta od apríla 2020 realizovala viac 

ako 17 jázd vlakov z  čínskych miest Čchung-

čching, I-wu, Čeng-čou a Tung-kuan. Priemer-

ná doba prepravy sa pohybovala okolo piatich 

dní od čínskej hranice po európsku. Dokonca aj 

najväčší lodiar sveta Maersk line prišiel na trh 

s produktom „Sea-Rail-Sea product“ železnice 

z Ázie do Európy a ponúka pravidelné spojenie 

2-krát týždenne. Okrem čínskych hubov pridal 

aj japonskú Yokohamu, Moji a Hibikichinko.

Kvôli nárastu dopytu dochádzalo v  čínskych 

termináloch k preťaženiu, keď nezvládali odba-

vovať neúmerný nárast objemu tovarov a  do-

chádzalo tak až k desať a viac dennému meš-

kaniu. Čínska vláda rozhodla o ďalšej fi nančnej 

podpore tohto servisu a alokovala 28,6 miliónov 

USD pre ďalšiu podporu a  rozvoj terminálov 

a  koridorov v piatich mestách na trase Čína - 

Európa. S tým prichádza aj potreba investovať 

do lokomotív a vagónov, ktorých v súčasnosti 

nie je dostatok. Vďaka tomuto trendu sa navy-

šuje dostupnosť vlakovej prepravy aj do Čes-

kej republiky, pretože v súčasnosti jazdia vlaky 

z čínskych terminálov ako sú Si-an (Xi`an), Wu-

chan (Wuhan), Čeng-čou (Zhengzhou), Sia-men 

(Xiamen) a i-wu (Yiwu) aj niekoľkokrát týždenne.

Po minuloročnom jarnom lockdowne a nehode v Suezskom prieplave sa 

lodná preprava medzi Čínou a Európou dostala pod enormný tlak. Stále viac 

spoločností preto hľadá alternatívu v doprave po zemi – po koľajniciach alebo 

cestách. Transkontinentálna železničná nákladná doprava na trase Čína - 

Európa zažíva nevídaný rast.

HODVÁBNA CESTA KOMPENZUJE 
VÝPADOK LODNEJ DOPRAVY
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Doba, kedy bolo normálne, že používate-

lia čakali na načítanie webovej stránky aj 

desiatky sekúnd či vyše minúty, je dávno 

preč. Dnes sa všetko točí okolo používa-

teľskej skúsenosti a nejde len o rýchlosť. 

V  kontexte čo najobjektívnejšieho zme-

rania spokojnosti používateľov spustila 

spoločnosť Google Iniciatívu zásadných 

webových parametrov (tzv. Web Vital Ini-

tiative), ktorej cieľom je podporiť diferen-

cované skúmanie rýchlosti načítania web-

stránok. Z  meraní vykazuje dobré skóre 

len necelá tretina slovenských webov.

Až 83 % tých, čo na vyhľadanie produktu 

a  jeho kúpu používajú svoj smartfón, pri-

kladajú rovnakú váhu skúsenosti z webo-

vej stránky ako tomu, čo od danej spoloč-

nosti kupujú2. V minulosti bolo základným 

cieľom vývojára vytvorenie použiteľnej 

stránky. Dnes je však webová stránka aj 

v centre marketérov. A to z jednoduchého 

dôvodu. Ak e-shop nie je optimálne na-

stavený z  pohľadu používateľa, vedie to 

k okamžitým odchodom zo stránky a teda 

sa znižuje konverzný pomer.

MERANIE POUŽÍVATEĽSKEJ 
SKÚSENOSTI POMOCOU
„CORE WEB VITALS“

Skúsenosť používateľa s  webovou 

stránkou vyjadrujú tr i  zásadné webové 

parametre (tzv. Core Web Vitals).  Ide 

o  nový faktor, jeden zo stoviek, ktoré 

Google pri  vyhľadávaní zohľadňuje, ale 

bude ovplyvňovať poradie vo vyhľa-

dávaní. Core Web Vitals sú merateľné 

v  praxi a  odzrkadľujú reálnu skúsenosť 

používateľa:

• Rýchlosť načítania webovej stránky 

LCP (The Largest Contentful Paint) – 

parameter LCP meria ako rýchlo sa 

načíta hlavný prvok webovej stránky, 

aby bola viditeľná používateľom. Na-

čítanie tohto prvku by nemalo trvať 

dlhšie ako 2,5 sekundy.

• Čas do prvej interakcie FID (First 

Input Delay) – parameter FID meria 

ako rýchlo sú funkčné a  klikateľné 

prvky na stránke, napr. vyhľadávacie 

pole či tlačidlá. Pre používateľov je 

tolerovateľná rýchlosť 100 milise-

kúnd.

• Vizuálna stabilita meraná metrikou 

CLS (Cumulative Layout Shift) – pa-

rameter CLS odhalí, aké veľké sú po-

suny prvkov v rámci rozloženia strán-

ky. Napríklad, môže ísť o  tlačidlá, 

na ktoré keď používateľ ide kliknúť, 

tak mu odskočia na iné miesto – čo 

je skutočne veľmi otravné. Pokiaľ je 

hodnota CLS 0,1, tak je všetko v po-

riadku.

SLOVENSKÉ WEBOVÉ
STRÁNKY, KTORÉ DOSIAHLI
NA „SIEŇ SLÁVY“

Už 29 % slovenských webových stránok 

dosahuje dobré hodnoty z  pohľadu zá-

sadných webových parametrov (tzv. Core 

Web Vitals). Slovenskí obchodníci sú tak 

na tom lepšie ako ich konkurenti v  USA, 

Veľkej Británii, Francúzsku či Poľsku. No 

zostáva tu veľký priestor na zlepšenie, ke-

ďže stále viac ako dve tretiny webových 

stránok je možné optimalizovať z pohľadu 

zlepšenia používateľskej skúsenosti3.

Sieň slávy na základe zásadných para-

metrov webu bola zostavená spoločnos-

ťou Google v  spolupráci s  organizáciami 

IAB Europe a  MMA Europe, pričom fir-

mám poskytuje rady a návrhy, ktoré majú 

o  takúto optimalizáciu záujem. Zároveň 

ocenila aj slovenské webové stránky, 

ktoré v  súčasnosti dosahujú najlepší vý-

sledok v meraniach používateľskej skúse-

nosti. Do Siene slávy sa dostali stránky 

nákupných agregátorov Biano.sk, Glami.

sk, Heureka.sk a Najnakup.sk, predajcov 

Bonami.sk, HM.com, Mall.sk, Martinus.

sk, Mojalekaren.sk, NAY.sk a  Sconto.sk, 

inzertný portál Bazar.sk a  zľavový portál 

Zlavomat.sk.

„V  GLAMI chápeme website performan-

ce ako zásadnú metriku, ktorá ovplyvňu-

je používateľskú skúsenosť a  frekvenciu 

používania služby. Vo vývoji produktu 

ju sledujeme na pravidelnej báze, nové 

funkcionality ju nikdy nesmú negatívne 

ovplyvniť a  pravidelne zahŕňame techno-

logické zlepšenia do dlhodobého plánu. 

Oceňujeme, že Google zverejňuje výsled-

ky od skutočných používateľov (CrUX 

report) a  pomáha tak širokej verejnosti 

Technologické pokroky posunuli očakávania ľudí v oblasti ich používateľskej 

skúsenosti pri návšteve e-shopov. Napríklad, až 70 % používateľov nepokračuje 

v nákupnom procese, ak sa im zdá postup príliš náročný1. Ide o rozhodnutie 

v stotinách sekundy. Navyše, pokiaľ ide o povedomie o značke, skúsenosť 

používateľa je v priamej konkurencii s ponukou samotnou.

SLOVENSKÉ E-SHOPY 
S NAJLEPŠOU 
POUŽÍVATEĽSKOU 
SKÚSENOSŤOU
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zlepšovať svoje weby, čo ocení najmä 

zákazník,“ hovorí Ondrej Čech, software 

developer v spoločnosti GLAMI.

„Rýchlosť načítania webovej stránky bola 

našou hlavnou prioritou počas celého 

roka 2019 a  väčšinu našich vývojových 

kapacít sme venovali zlepšeniu kľúčových 

metrík. V súčasnosti sú všetky nasadenia 

monitorované z  hľadiska ich vplyvu na 

výkon webu,“ uvádza Michael Zelinka, 

CEO spoločnosti Biano.

„V  Heureke si uvedomujeme, že rýchlosť 

webu je dôležitou súčasťou nášho úspe-

chu. Preto rýchlosť Heureky neustále sle-

dujeme na všetkých úrovniach, od zdroja 

dát cez jednotlivé služby až po koneč-

nú rýchlosť pre používateľov. Robustná 

a  dobre škálovateľná infraštruktúra nám 

umožňuje rýchlo reagovať pri poklese 

rýchlosti. S  nedávnym uvedením novej 

responzívnej Heuréky sa sústreďujeme 

predovšetkým na metriky Core Web Vi-

tals, ktoré podľa nás najlepšie reflektujú 

dobrú používateľskú skúsenosť,“ komen-

tuje František Šeda, Product Discovery 

Tribe Lead v spoločnosti Heureka.

„Rýchlosť načítania stránky Mojalekaren.

sk je pre nás kľúčovým KPI, ktorý sledu-

jeme, aby sme našim zákazníkom umož-

nili komfort v  nakupovaní a  nezdržovali 

ich odozvou alebo sekajúcim zobrazením 

produktov. Jedna z  oblastí, ktorá nám 

pomohla, bola implementácia AMP (Ac-

celerated Mobile Pages) na Mojalekaren.

sk z pohľadu rýchlosti. Aj v tomto roku je 

rýchlosť a  UX (User Experience) jedným 

z  kľúčových projektov, na ktorom naši 

vývojári pracujú, s cieľom, aby Mojaleka-

ren.sk bola na TOP mieste v našej oblas-

ti zdravie a  lieky,“ povedal Tomáš Bek, 

vedúci IT oddelenia v  spoločnosti Pears 

Health Cyber, ktorá portál prevádzkuje.

1 Google/Deloitte/55, Milióny na milisekundách, 2020

2 Google/Deloitte/55, Milióny na milisekundách, 2020

3 Správa - skúsenosť používateľov Chromu, 3G+4G, 

Phone, december 2020

Najväčšou výzvou pre online nákupy je virtu-

álny výber. Kategórie, ktoré Čechom pri onli-

ne nákupoch robia najväčší problém, sú tie, 

pri ktorých je skúšanie zásadné až nevyhnut-

né: muži a  ženy zhodne uvádzajú na prvom 

mieste džínsy a všeobecne nohavice (49 %). 

V tesnom závese sú pre obe pohlavia topánky 

(37 %) a bronz si v  tejto „kategórii“ odniesla 

dámska spodná bielizeň (24 %). Online re-

tailer ASOS zaznamenal podobný trend s tým 

rozdielom, že džínsy sa predávali, ale primár-

ne voľné typy, tzv. dad jeans (tých e-shop 

predal okolo 100 000 párov). Rok 2020 bol 

tiež prvým rokom, kedy tzv. skejťácke noha-

vice (222 % nárast predaja) porazili predtým 

najpopulárnejšie skinny jeans.

Nemožnosť tovar ohmatať je problémom 

pre 58 % opýtaných, hneď za ním je zlo-

žitý výber veľkosti (47 %) a  takmer polo-

vica respondentov v  ČR nechce platiť za 

dopravu. Pre 18 % je zložité tovar vra-

cať. Aj napriek tomu však 35 % ľudí, ktorí 

predtým nakupovali oblečenie iba offline 

uviedlo, že u  online nakupovania zostane. 

S rozvojom umelej inteligencie (AI) odpad-

ne značné množstvo bariér pri nákupnom 

procese a  ochota nakupovať módu online 

iba porastie. „AI môže zákazníkovi pomôcť 

s  odporúčaním veľkosti na základe pred-

chádzajúcich objednávok a  vrátených po-

ložiek. Prípadne ho môže nechať obleče-

nie virtuálne vyskúšať pomocou vlastných 

fotiek,“ tvrdí o  blízkej budúcnosti fashion 

e-commerce Antonín Hoskovec, Head of 

AI v GLAMI.

Podľa dát z prieskumu GLAMI sa Česi v  roku 

s koronavírusom rozdelili na tri skupiny: 32 % 

zákazníkov nakupovalo módu viac než pred-

tým. K  nákupom ich priviedli zľavy alebo na-

kupovali preto, aby zahnali nudu v lockdowne. 

Celých 46% Čechov potom nakupovalo menej, 

hlavne z toho dôvodu, že nemali oblečenie kam 

nosiť. Na druhom mieste uvádzali respondenti 

nedostatok peňazí. Každý piaty nakupoval bez 

zmeny, teda tak, ako predtým. Tretia skupina, 

teda 39 % zákazníkov, počas pandémie zmeni-

la veľkosť oblečenia, ktorú štandardne nakupu-

jú. Takzvané pandemické kilogramy, o ktorých 

sa hovorí v  súvislosti s  lockdownom a  nedo-

statkom pohybu po celom svete, tak môžu byť 

jedným z dôvodov, že 29 % Čechov nakupuje 

väčšie veľkosti. Na druhú stranu je tu aj 10 % 

respondentov, ktorí siahajú po menších veľko-

stiach.

Vyhľadávač módy GLAMI v rozsiahlej štúdii „Fashion (Re) search - Rok 

s koronavírusom“, ktorý uskutočnila medzi 5 500 respondentmi, prináša 

zaujímavé pohľady do nákupného správania v oblasti módy. Ak bolo 

nakupovanie módy online predovšetkým doménou mladšej generácie, 

pandémia do e-commerce priviedla aj starších.

NAJVÄČŠOU VÝZVOU PRE MÓDU 
JE VIRTUÁLNY VÝBER
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Vďaka pomerne dlhodobému pozorovaniu (☺) si jasne uvedomujem, že v tíme 

mojich kolegov (vrátane mňa) vnímam dva základné typy. K prvému patria tí, 

ktorým viac vyhovuje klasická práca na stálom pracovnom mieste so všetkým, 

čo k tomu patrí. Druhú skupinu tvoria tí, ktorí potrebujú väčšiu fl exibilitu 

a uprednostňujú prácu so vzdialeným prístupom, tzv. Remote Work. Samozrejme, 

že poznám aj takých, ktorí bez problémov zvládajú mix oboch spôsobov, avšak 

ostaňme pri základnom rozdelení. V čom sa tieto dva modely líšia a ako možno 

v skratke opísať ich výhody a nevýhody? A ako to celé ovplyvnila pandémia?

AMROP JENEWEIN – PARTNER RUBRIKY PEOPLE

EFEKTÍVNY PRÍSTUP K TZV. REMOTE WORK 

REŠPEKTUJE INDIVIDUALITU, MÁ VŠAK AJ 

SVOJE VŠEOBECNE PLATNÉ PRAVIDLÁ

Klasická práca a jej výhody: čulý pracovný 

ruch, rýchlejšia spätná väzba k čomukoľvek 

a prakticky kedykoľvek, viac prepojený tím, 

pravidelná sociálna interakcia, intenzívnej-

šia komunikácia, pre niekoho lepšie sústre-

denie sa na pracovné úlohy (najmä ak má 

doma malé deti), vytvorené pracovné pro-

stredie, oddeliteľnosť práce od osobného 

života.

Klasická práca a  jej nevýhody: prílišný 

pracovný ruch a  nedostatok pokoja na sú-

stredenú prácu, strata času cestovaním 

z  domu do práce a  späť, zbytočné alebo 

zdĺhavé stretnutia, pracovné prostredie bez 

možnosti úprav, doplňujúceho vybavenia či 

redizajnu, často obmedzené možnosti par-

kovania, stereotyp, nízka miera flexibility, 

znížená možnosť vlastnej organizácie práce.

Remote práca a  jej výhody: vyššia mie-

ra flexibility, ušetrený čas na cestovanie, 

v  niektorých prípadoch väčší pokoj, nižšie 

náklady na stravovanie či cestovanie, väčší 

priestor na Work-Life Balance a  viac času 

stráveného s  rodinou, výhody domácej 

kuchyne, online nástroje umožňujúce bez 

problémov komunikovať aj na medzinárod-

nej úrovni, viesť stretnutia s klientmi, orga-

nizovať a  plánovať úlohy, možnosť robiť si 

prestávky pri práci a venovať sa vlastnému 

zdraviu.

Remote práca a  jej nevýhody: menej 

osobné prepojenie tímu, nedostatočné bu-

dovanie vzťahov, chýbajúca komunikácia 

a  instantná pomoc zo strany kolegov, ne-

dostatočná spätná väzba pri pracovných 

úlohách, potreba prinútenia sa a  zvýšenej 

osobnej disciplíny k  pracovným úlohám 

a práci ako takej, väčšie nároky na organi-

záciu pracovného času, ležérnosť, nedos-

tatočná ergonómia a  nesprávne vytvorené 

prostredie na prácu, množstvo rozptyľujú-

cich faktorov, znížená mobilita spôsobujúca 

nižšiu mieru pohybu.

Vzhľadom na svetový vývoj po marci 2020 

sa žiada väčšiu pozornosť venovať týmto 

trom oblastiam hlavných nevýhod práce so 

vzdialeným prístupom:

spolupráca, komunikácia 

a spätná väzba

organizácia práce a plánovanie 

pracovných úloh

ergonómia a zdravý pohyb

Vo všeobecnosti platí, že k online spoluprá-

ci je potrebné pristupovať citlivo, ohľadupl-

ne a  s  potrebnou mierou empatie. Viacero 

spoločností nahrádza zníženú mieru komu-

nikácie pravidelnými virtuálnymi rozhovor-

mi, ktoré sú zväčša vopred plánované. Buď 

ide o náhradu tímových stretnutí alebo o in-

dividuálne rozhovory zamerané na riešenie 

konkrétnych pracovných úloh, spätnú väzbu 

a hodnotenie pracovnej aktivity alebo o čisto 

priateľský rozhovor bez konkrétneho účelu. 

Projektové tímy či jednotliví spolupracovníci 

svoje aktivity často realizujú a  zdieľajú na 

platformách ako Slack, Teams, BaseCamp 

a  iné. Pre tých, ktorí sú aktuálne v  proce-

se onboardingu, čiže „nástupu na palubu“, 

alebo pre tých, ktorí majú potrebu intenzív-

nejšie komunikovať a  byť viac zahrnutí do 

„centra diania“, je vhodné takéto virtuálne 

rozhovory realizovať s  pravidelnosťou raz, 

dvakrát alebo aj viackrát za týždeň.

Naopak, na druhej strane platí, že ak je 

v  niektorej firme zohraná partia kolegov, 

ktorí fungujú dlhodobo autonómne, takéto 

pravidelné rozhovory by pre nich mohli pô-

sobiť nútene a  frustrujúco. Pri profesiách, 

kde sa agenda a  operatíva menia zo dňa 

na deň, je vhodné (podobne ako to fungu-

je vo výrobných spoločnostiach) realizovať 

tzv. rannú päťminútovku, počas ktorej si 

členovia tímu rýchlo a stručne odovzdajú in-

formácie o  tom, na čo sa v daný deň treba 

zameriavať, na čo si treba dávať pozor, kto 

v tíme chýba alebo kto má nejaké problémy, 

aké sú v  operatívnych úlohách termíny, ad 

hoc úlohy a pod.

V niektorých spoločnostiach na podporu tí-

mového ducha raz za čas realizujú virtuálne 

stretnutie pri káve, ku ktorému sa kolegovia Zd
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Michal Lukáč,
Amrop Jenewein Client Partner

PODAŤ VÝKON A NE(Z)NIČIŤ 
SI TELO ANI DUŠU
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môžu pripojiť a  rozprávať sa na akúkoľvek 

tému. Ak sú súčasťou onboardingu úplní 

nováčikovia, môže byť výhodou skutočnosť, 

že tréningy, školenia či úvod do akejkoľ-

vek problematiky realizovaný online formou 

možno nahrávať ako video, ku ktorému je 

možný opätovný prístup kedykoľvek. Rov-

nako je už dnes v praxi časté vytvorenie in-

ternej knižnice školiacich materiálov.

Na našu efektivitu má výrazný vplyv fyzické 

prostredie a  spôsob, akým prácu vykoná-

vame. Môžeme realizovať rovnaké zadanie 

a  rovnaké pracovné úlohy, avšak výsledok 

bude úplne odlišný, ak budeme pracovať le-

žérne v pyžame, na sedačke alebo v posteli, 

ako keď sa so správnou ergonómiou posa-

díme k pracovnému stolu, monitor si nasta-

víme do výšky očí a  rovnakým spôsobom 

sa naladíme aj vnútorne. Sedieť na sedačke 

s  laptopom na kolenách je síce pohodlné, 

avšak veľmi tým trpí naša chrbtica, špecific-

ky jej krčná časť.

Existuje niekoľko prístupov, ktoré odbor-

níci odporúčajú zobrať do úvahy. Prvým 

je odstránenie vžitých stereotypov. Hor-

né a  dolné časti rúk a  nôh by mali zvierať 

90-stupňový uhol, telo a hlavu nepredkláňa-

me. Ustrážiť si to musíme najmä pri online 

rozhovoroch, počas ktorých sa podvedome 

nakláňame k  účastníkom debaty na druhej 

strane. Kvalitu rozhovoru tým nezvýšime, 

ale v  krčnej chrbtici vytvárame napätie, 

z  ktorého neskôr môžu tŕpnuť ruky, bolieť 

šija alebo hlava. Ďalším dôležitým bodom 

sú cielené prestávky. Robme tak v prospech 

našich očí a našej chrbtice. Tá totiž pri dlho-

dobom sedení vynakladá veľa námahy, aby 

nás tzv. paravertebrálnymi svalmi udržala 

v  strnulej sedavej polohe. Následkom toho 

sa tieto svaly skracujú a ostávajú stuhnuté, 

pričom ostatné svaly (napríklad vzpriamova-

cie) nepoužívaním ochabujú.

Samostatnou kapitolou sú medzistavcové 

platničky, ktoré na regeneráciu potrebujú 

veľa tekutín. Mimochodom, k  ich vyživo-

vaniu prichádza pri chôdzi. Preto by sme 

si mali po každom dlhšom intervale, napr. 

hodine sedenia vyhradiť čas na krátku pre-

stávku a  pohyb. Mali by sme pritom dodr-

žiavať niekoľko zásad. Potrebujeme spevniť 

svaly chrbta, najmä tie, ktoré nám držia lo-

patky. A potom svaly krku. Ako základ nám 

postačí tzv. Kaltenbornova metodika, na 

internete možno nájsť veľa inštruktážnych 

videí. Chrbtica sa potrebuje hýbať a platnič-

ky túžia po častom príjme tekutín. Postavte 

sa, prejdite sa, choďte sa napiť. Zacvičte si 

a uvidíte, ako sa to pozitívne prejaví nielen 

na vašej efektivite, ale aj na zdraví.

A  akú očakávame budúcnosť? Úspešné 

spoločnosti od marca minulého roka nič ne-

nechávajú na náhodu a  realizujú podrobné 

prieskumy. Obracajú sa na zamestnancov, 

ako si oni sami predstavujú fungovanie 

v najbližšom období. Veľké množstvo múd-

rych zamestnávateľov podľa týchto zistení 

nastavuje budúcu stratégiu. A  tu sa oblú-

kom vraciame na začiatok tohto článku: 

ukazuje sa, že väčšina ľudí uprednostňuje 

tzv. Semi-Remote Work, čiže kombináciu 

oboch spôsobov. Už len naučiť sa zúročiť 

všetky ponúkané výhody!

www.amrop.sk

AKO NA HLAVNÉ ÚSKALIA 
REMOTE WORK 
• Ako najväčšiu výhodu a nevýhodu 

zároveň takmer všetci, ktorí pracujú 

formou Home Offi ce, označujú 

prepojenie Home a Offi ce. Všetko, čo 

môže byť na jednej strane fajn a pozitívne 

ovplyvňuje náš súkromný život, môže byť 

príťažou v pracovnej oblasti. A presne 

naopak.

• Poctivé rozvrhnutie úloh a ich striktné 

naplánovanie v pracovnom kalendári 

umožňujú vytvoriť si dostatočný 

časový priestor na sústredenú prácu. 

Naplánovanie všetkých dôležitých a aj 

menej dôležitých aktivít do kalendára 

(vrátane mimopracovných) pomáha 

oddeľovať prácu a súkromie.

• Plánovaním aktivít zároveň zvyšujeme 

našu osobnú disciplínu. Okrem kalendára 

na tento účel veľmi dobre poslúžia aj 

rôzne To Do zoznamy zamerané na to, 

čo chce človek spraviť a stihnúť v daný 

deň.

• Veľmi dôležité je nepracovať v posteli 

alebo na pohovke a nezostávať celý deň 

v pyžame. Pre efektívnu prácu z domu 

je nevyhnutné vytvoriť si primerané 

pracovné prostredie.

• Práci z domu treba prispôsobiť aj 

myslenie, počas práce v pracovnom 

nastavení, večer zasa úplne vypnúť – 

bez výnimky dodržať čas pre Offi ce 

a následne čas pre Home.

• V rámci rodiny, najmä ak je viacpočetná 

na menšom priestore, sa treba dohodnúť 

na jasných pravidlách a vyžadovať 

rešpekt od ostatných členov rodiny.

#AmropJeneweinPartners

Client Partner
Michal Lukáč

There are no shortcuts in life.
Strong will, hard work,
positive spirit and never
giving up is the way.
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a kuchyňa rozhodnú zákazníci, turisti. Vyhliad-

ky, rozhľadne či chodníky v korunách stromov 

sú nepochybne turistickým lákadlom, často aj 

cieľom pre pohybové aktivity. Veľakrát odka-

zujú na miestne osobnosti a  historické uda-

losti. Predstavme si aspoň niektoré 

staršie i novšie stavby.

ROZHĽADŇA 
ALEXANDRA 

FILÍPKA

Turistická roz-

hľadňa na Veľkej 

homoli (709 m 

n. m.) v  Juž-

ných Karpatoch bola 

sprístupnená verejnosti na 

sklonku roka 2018. Autormi sú 

Ing. arch. Peter Lenyi, Ing. arch. Ondrej Marko, 

Ing. arch. Jana Kvasniaková, Ing. Katarína Ky-

selová, Ing. Karol Butor. Výška veže je 20,4 m 

a na jej vrchol vedie 120 schodov. Veža je zhoto-

vená z dreva (smrekovec opadavý) a ocele. Kto 

bol Alexander Filípek, po ktorom sa rozhľadňa 

volá? Filípek (1846 – 1927) ako lesný správca, 

alebo radca pôsobil v  úrade viac ako polsto-

ročie. Počas tohto obdobia zmenil modranské 

lesy na nepoznanie a získal status verejne uzná-

HISTÓRIA JEDNEJ FASCINÁCIE

Človek potrebujem mať rozhľad. Pudovo chce 

mať chránený chrbát a dobrý výhľad na prichá-

dzajúcu hrozbu. Fungovalo to tak v  jaskyni aj 

fungovalo to tak v hradoch na kopcoch. Dodnes 

sú nehnuteľnosti s  kvalitným výhľadom 

drahšie ako konkurenčné v rov-

nakej lokalite. Za vyššie 

poschodia sa pripláca. Na 

Mount Everest sa každý 

rok vydávajú stovky tu-

ristov a dobrodruhov v ta-

kých množstvách, až je tam 

doslova tlačenica.

Aj na Slovensku pribudlo za 

ostatné roky množstvo rôz-

nych vyhliadok a  rozhľadní. 

Môžeme sa na ne pozerať 

z  viacerých aspektov. Jedného zaujíma archi-

tektúra, druhého konštrukčné a vizuálne stvár-

nenie a tretieho umiestnenie a prínos pre genius 

loci alebo dopad na životné prostredie. Pomer-

ne košatú debatu vyvolala napríklad Náučno-vy-

hliadková veža v areáli bežeckého lyžovania na 

Štrbskom Plese. O  tom, či v  exteriéri dopĺňa 

alebo narúša panorámu a genius loci Vysokých 

Tatier rozhodnú odborníci. O tom, či namiesto 

sľubovaného Múzea TANAPU je lepšia kaviareň 

vanej mestskej elity. Bol typom renesančného 

človeka. Venoval sa množstvu aktivít a zaslúžil 

sa o rozvoj turizmu. Zdroj: Mesto Modra

VYHLIADKOVÁ VEŽA
BOJNICE – ČAJKA V OBLAKOCH

Je jednou z novších vyhliadok. Niekto by mo-

hol namietnuť, že z  istých 

uhlov už nie je 

možné vyfo-

tografovať 

Bojnický zá-

mok bez nej. 

Trčí z  pôvod-

ne hustého 

lesa a  známy 

zámok môže 

strácať na fo-

t o g e n i c k o s t i . 

Väčšina máp vás 

privedie na bojnic-

kú Peknú vyhliadku 

(426 m.n.m.), kde je síce tiež pekný výhľad na 

mesto a okolie, ale unikátny rozhľad (viz. pano-

ráma) ponúkne až 30 metrov vysoká oceľová 

konštrukcia s drevenou lávkou a miernym stú-

paním. Vyhliadka je súčasťou väčšieho areálu. 

Prispôsobená je aj pre handicapovaných. Od-

vážnejší turisti si môžu cestu nadol skrátiť cez 

tobogán alebo lanový tunel. K vyhliadke 

možno prísť pešo z mesta, alebo ky-

vadlovou dopravou prostredníctvom 

cestných vláčikov. Viacerí vyhliadku 

prirovnávajú k  Chodníku korunami 

stromov v Bachledovej doline.

ROZHĽADŇA 
TERCHOVSKÉ SRDCEZd
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Po uvoľnení protipandemických opatrení sa zdá, že letná sezóna by mohla 

aspoň čiastočne kompenzovať lockdown a obmedzenia. Ak už sme načali 

tému vyhliadok, všimli ste si, že vyhliadkové veže, rozhľadne či chodníky 

v korunách stromov rastú ako huby po daždi? Čo tak ľudí fascinuje na výhľade 

do okolia? Sú prínosom pre domáci cestovný ruch?

LEPŠIE VYHLIADKY 
PRE TURISTICKÝ RUCH

Foto: Mesto Modra
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Menej zná-

ma atrakcia 

v  Terchovej 

je Rozhľadňa 

Terchovské srd-

ce, ktorá bola 

otvorená v  roku 

2015. Táto 30 met-

rová vyhliadka je po-

stavaná na vrchu Oblaz 

(609 m.n.m.) a  vedie k  nej 

prírodovedno-náučný chodník začínajúci 

za Lidlom. Vyhliadky sú celkovo tri, ale 

najkrajší výhľad je samozrejme z  naj-

vyššieho poschodia. Autorom návrhu 

rozhľadne je ľudový umelec a člen ter-

chovského zoskupenia bratov Muchov-

cov Alojz Mucha. Inšpiráciou pre neho 

bola rekvizita šibenice, ktorá stála na 

tom istom v  roku 1935 pri nakrúcaní 

dnes už kultového fi lmu Jánošík s Pa-

ľom Bielikom. Názov Terchovské srdce 

pochádza z piesne: „To terchovské srdce na 

dvoje sa delí, jedna strana plače, druhá sa ve-

selí…“ Zdroj: Terchova.eu

ROZHĽADŇA NA HREBENI
V HOLÍČI

Kamenná rozhľadňa 

na vrchu Hrebeň 

(240 m n.m.) bola 

dokončená kon-

com roka 2020 

a  stojí neďaleko 

ďalšej atrakcie 

a pamiatky – Ve-

terného mlyna. 

Tento rok 

zažije svo-

ju prvú turistickú sezónu. 

Rozhľadňa bola vybudovaná 

v  rámci cezhraničného pro-

jektu VISIO, ktorý je pod-

porovaný z  programu 

INTERREG V-A  Slo-

vensko – Rakúsko 2014 

– 2020 s  partnerským mesto 

Hollabrunn. Rozhľadňa je z kameňa so 

železobetónovou výplňou, obložená lomo-

vým kameňom. Vrchná časť je z dreva. Výška je 

približne 17 metrov. Vyhliadková plošina, ktorá 

ponúka výhľad na mesto, blízke okolie, pano-

rámu Bielych Karpát je vo výške 12 metrov. Sú 

v nej inštalované 2 ďalekohľady. Zaujímavosťou 

je, že do múrov rozhľadne bola zabudovaná ča-

sová schránka, ktorá sa má otvoriť za 100 ro-

kov. Zdroj: Holic.sk

VYHLIADKOVÁ VEŽA
NA DEVÍNSKEJ KOBYLE

Autormi veže sú Ing.  arch.  Tomáš Šebo, 

Mgr.  arch. Igor Lichý, Ing.  arch.  Aleš Hra-

decký, PhD., Ing.  arch.  Emanuel Zatlukaj, 

prof.  akad.  arch. Imrich Vaško, Ing.  Branislav 

Groch, Ing. arch. Denisa Šťastná. „Umiestnenie 

na rozhraní troch štátov reprezentuje symbolický 

význam prelínania kultúr strednej Európy. Výhľad 

do troch susediacich krajín je motívom, 

ktorý sme pretavili do troch vyhliad-

kových plošín v rôznych výškových 

úrovniach, ale aj do trojuholníko-

vého pôdorysu,“ uviedli pre portál 

ARCHINFO architekti. Tridsaťpäťto-

nová oceľová konštrukcia na vrchu 

Devínskej Kobyly (514 m n. m.) siaha 

do výšky 21,27 metra. Na vrcholovú 

vyhliadkovú plošinu sa návštevníci 

dostanú po vyšliapaní 112 schodov.

ROZHĽADŇA 
POD KAM-
ZÍKOM

Z n á m a 

tur ist ická 

a  oddychová 

zóna má od 

roku 2016 

novú atrak-

ciu. Drevená 

vyhliadka vy-

rástla na lúke 

pod Kamzíkom, ktorá 

sa volá Americké námestie alebo Americká lúka 

(380 m.n.m.). Areál bol dlhé roky spustnutý, ale 

veža mu vdýchla novú funkcionalitu a priniesla 

nových návštevníkov. I  keď veža neposkytuje 

lepší výhľad na Bratislavu a okolie, ale skôr iný, 

než z napríklad z Bratislavského hradu, je pek-

ným príkladom, ako za relatívne málo peňazí 

budovať lokálny turistický ruch.

Článok nemá ambíciu byť bedekerom rozhľad-

ní, ale má vás pred nadchádzajúcou turistickou 

sezónou inšpirovať.

Foto: Terchova.eu

Foto: Tomáš Manina
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V priebehu rokov 2015 až 2020 bolo v Zbierke zákonov SR publikovaných viac 

ako 2600 právnych predpisov rôzneho typu. Počet predpisov v jednotlivých 

rokoch bol premenlivý a závisel od rôznych faktorov, akým bol napríklad aj 

mimoriadny stav pandemickom v roku 2020. 

PODNIKY V REŽIME POTENCIÁL-
NEJ KRÍZY

V porovnaní s minulosťou bolo toto nezvyčajné 

obdobie charakteristické skôr nižšou legisla-

tívnou aktivitou, keďže v minulosti bol obvyklý 

ročný počet 600 či 700 predpisov. Tieto predpi-

sy mohli a môžu na podnikateľské subjekty pô-

sobiť priamo alebo nepriamo (úmyselne alebo 

neúmyselne), môžu byť aktualizované pravidel-

ne, mať selektívny vplyv na niektoré podniky či 

odvetvia, alebo byť voči niektorým irelevantné. 

Zároveň môžu vyvolávať potenciálne hrozby, 

ale aj príležitosti (outsourcing procesov) pre 

ďalšie subjekty.

Jedným z negatív, ktoré sa pri hodnotení podni-

kateľského prostredia v SR objavuje najčastejšie, 

je aj transparentnosť a stálosť legislatívy a medzi 

päť najčastejšie aktualizovaných zákonov patrí 

aj zákon o konkurze a vyrovnaní, ktorý má veľký 

vplyv na udržateľnosť podnikania, dodávateľ-

sko-odberateľské vzťahy a  aj majetkové práva 

vlastníkov. Celkovo bol tento zákon aj v  znení 

iných predpisov od roku 2015 upravovaný 21-

krát. Jedným z  dôsledkov týchto zmien bolo 

v  minulosti zavedenie tzv. inštitútu spoločnosti 

v kríze, t.j. situácie, kedy je spoločnosť v úpadku 

alebo jej úpadok hrozí. Tento krok mal zamedziť 

zavádzaniu a poškodzovaniu veriteľov. Za krízu 

bol považovaný nedostatok vlastného imania 

v porovnaní s hodnotou záväzkov, čím bol sčasti 

krízový stav signálom pred hroziacim úpadkom, 

teda insolventnosťou a predĺžením. Od účinnosti 

zákona v roku 2016 sa pomer vlastného imania 

a záväzkov ako signál krízy sprísňoval až po sú-

časnú prahovú hodnotu 0,08.

Na základe analýzy viac ako 48 000 malých 

a  stredných podnikov (po eliminácii podnikov 

s nulovým majetkom a tržbami) v sekcii veľko-

obchodu, maloobchodu a predaja motorových 

vozidiel za rok 2019 môžeme konštatovať, že 

až viac ako tretina týchto subjektov je v  reži-

me potenciálnej krízy, kedy je pomer vlastného 

imania voči záväzkom podhodnotený, čo môže 

perspektívne v  dlhodobom horizonte ohroziť 

stabilitu podniku a  postupne viesť k  ohroze-

niu vlastnej platobnej schopnosti, ale aj ďal-

ších spolupracujúcich subjektov. Zmenila sa aj 

mediánová hodnota tohto ukazovateľa za celú 

sekciu SK NACE, keď sa krytie záväzkov vlast-

ným imaním zvýšilo z 23,7 % na 30 %, pričom 

z pohľadu vnútornej štruktúry sekcie sa najviac 

darilo divízii 46 s 35,7 % krytím. Z regionálneho 

hľadiska môžeme pozorovať približne vyrovna-

ný trend medziročnej zmeny s tým, že najpozi-

tívnejšie sa pomer vlastného imania a záväzkov 

vyvíjal v Trenčianskom a Žilinskom kraji.

Dôvody, ktoré historicky viedli k  potenci-

álnym problémom v  individuálnych prípa-

Ilu
st

ra
čn

é 
fo

to
: U

ns
pl

as
h.

co
m

 /
 S

co
tt

 G
ra

ha
m

VPLYV KONKURZNEJ LEGISLATÍVY 
NA MALÉ A STREDNÉ PODNIKY V MALOOBCHODE A VEĽKOOBCHODE

Zdroj: vlastné výpočty podľa www.fi nstat.sk

Vývoj podielu vlastného imania na záväzkoch v sekcii G – Veľkoobchod a maloobchod
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doch, môžu byť rôznorodé, od vlastníckej 

štruktúry a  jej zmien, kvality riadenia, cez 

zmeny v  nákupnom správaní a  veľkosti 

dopytu, zmeny v  distribučných kanáloch, 

rast zadlženosti, až po celkovú transformá-

ciu týchto trendov do podoby finančných 

a  ekonomických výsledkov. Takmer 21 % 

všetkých subjektov vykazovalo záporné 

vlastné imanie a  teda spĺňalo legislatív-

ny predpoklad vstupu do konkurzu a  po-

čet týchto podnikov medziročne narás-

tol o  viac ako 500. Dôsledkom je preto aj 

rastúci počet konkurzov, narastajúca dĺžka 

konkurzného konania, ktorá odďaľuje mož-

nosť uspokojenia pohľadávok, ako aj vymo-

žiteľnosť vzhľadom na majetkovú podstatu, 

z  ktorej sa pohľadávky uspokojujú. Podľa 

Registra úpadcov bola priemerná dĺžka 

konkurzu v SR v roku 2019 168 dní pri prie-

mernej miere uspokojenia 12,4 % (v  roku 

2020 to bolo 211 dní). Celkovo v roku 2018 

vstúpilo v  maloobchode a  veľkoobchode 

do konkurzu 961 fyzických a  právnických 

osôb, z  nich 7 % predstavovali právnické 

osoby. V roku 2019 počet konkurzov narás-

tol o 7 % a podiel právnických osôb v nich 

dosiahol 8 %. V  roku 2020 aj kvôli pan-

demickým obmedzeniam došlo k  poklesu 

počtu konkurzov o 20 %.

Predĺženie alebo insolventnosť je však len 

výsledkom signálov a problémov, ktoré kon-

kurzu zvyčajne predchádzajú. Podľa Štatis-

tického úradu tržby v  maloobchode v  roku 

2019 klesli o 1,4 % a v roku 2020 o ďalších 

1,1 % (pri predaji vozidiel +6 % v roku 2019 

a  -17 % v  roku 2020; veľkoobchod -0,2 % 

a +1,1 %). Až 39,4 % podnikov vykázalo za 

rok 2019 stratu, čo je opäť viac v porovnaní 

s  rokom 2018 (36,6 %). Aj to sa podpísa-

lo pod súhrnné zníženie rentability a nárast 

financovania z  cudzích zdrojov. Najvyš-

šiu zadlženosť vykázali podniky pri predaji 

a  opravách motorových vozidiel, u  ktorých 

je najvyššia aj krátkodobá zadlženosť.

Približne 20 % týchto podnikov rieši otázku 

platobnej neschopnosti pomocou pôžičiek 

od spoločníkov a u polovice z nich sa tieto 

pôžičky počas roka 2019 zvýšili. Aj to sig-

nalizuje možné dôsledky rastu krátkodobej 

zadlženosti. Podľa znenia konkurznej legis-

latívy počas trvania krízy už ale spoločnosť 

nemôže vrátiť spriazneným osobám tieto 

pôžičky a úvery, jedine ak ide o prekonanie 

krízy v  rámci reštrukturalizačného plánu, 

jednorazové poskytnutie nepresahujúce 60 

dní alebo odloženie splatnosti záväzku, či 

bezodplatné poskytnutie vecí, práv a hod-

nôt. Medzi skúmanými podnikmi však išlo 

väčšinou o dlhodobé plnenia nahrádzajúce 

vlastné zdroje.

Rok 2020 zatiaľ okrem odvetvových cha-

rakteristík (hlavne tržieb) nemôžeme za 

jednotlivé podniky primerane zhodnotiť, 

keďže k  začiatku marca mali dostatoč-

nú vypovedaciu schopnosť iba účtovné 

závierky približne 10 % obvyklého počtu 

subjektov. Čiastkové údaje najmä v prípa-

de tržieb naznačili veľmi heterogénne vý-

sledky. Ako celkovo ovplyvnili pandemic-

ké obmedzenia finančné zdravie podnikov 

a aké veľké rozdiely vznikli medzi podnikmi 

z  regionálneho, odvetvového alebo komo-

ditného hľadiska, budeme poznať až ku 

koncu roka po finalizácii všetkých účtov-

ných závierok. Konkurz však z  finančného 

hľadiska pripomína snehovú guľu, v  ktorej 

sa problémy nabaľujú postupne a  v obdo-

bí krízy sa zrýchľujú. Aj preto je možné, že 

rok 2020 bude mať svojich víťazov, ale aj 

porazených.

Ing. Ľuboš Elexa, PhD.

Ekonomická fakulta,

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Zdroj: vlastné výpočty podľa www.fi nstat.sk

Vývoj zadlženosti v sekcii G – Veľkoobchod a maloobchod

 Krátkodobá zadlženosť         Celková zadlženosť
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Predaj a oprava 

motorových vozidiel
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Stavebné noviny píšu, že slovenské 

fi rmy s najväčším objemom základného 

imania vlani nadobudli Cyperčania, 

Česi a Íri. Ako ďalej vyplýva z dát 

poradenskej spoločnosti Bisnode 

A Dun & Bradstreet Company, celkovo 

bolo v roku 2020 do zahraničných 

rúk predaných 2 569 slovenských 

spoločností s kumulatívnym základným 

imaním vo výške 81,4 mil. EUR.

Štandardne navštívia ľudia bankomaty 

na Slovensku v posledných rokoch v 1. 

štvrťroku zhruba 20-miliónov krát, teraz to 

bolo len 13 miliónov. Denník N uvádza, že 

to súvisí s pandémiou a strachom platiť 

v hotovosti. Priemerná suma výberu sa 

síce zvýšila, no to nestihlo vykompenzovať 

zníženú frekvenciu výberov.

Podľa údajov ŠÚ SR a Slovenskej 

sporiteľne dosahuje veľmi dobré tržby 

zásielkový a internetový predaj (resp. 

maloobchod mimo predajní, stánkov 

a trhov), ktorý medziročne výrazne 

vzrástol o takmer 14 %. Významný 

nárast platieb v e-shopoch možno 

pozorovať už od nástupu pandémie 

(napr. za 1. štvrťrok 2021 sme 

v e-shopov na Slovensku i v zahraničí 

zaplatili asi o 60 % viac než v rovnakom 

období roka 2020).

Spotrebiteľská infl ácia aj v apríli v súlade 

s očakávaniami ďalej zrýchľovala. Podľa 

údajov ŠÚ SR sa spotrebiteľské ceny na 

Slovensku v apríli v priemere zvýšili o 0,2% 

a dynamika ich medziročného rastu tak 

zrýchlila z 1,4% na 1,6%. Pod aprílové 

zrýchlenie medziročnej infl ácie sa podpísali 

takmer výlučne len ceny pohonných hmôt. 

Naopak, medziročný pokles cien potravín 

sa i v apríli ešte jemne prehĺbil,

Denník N informuje, že od 1.6. sa bude 

DPH platiť aj pri tovaroch do 22 eur, ktoré 

mali doteraz výnimku. Colné konanie 

bude pri všetkých tovaroch, hoci tovary 

do 150 EUR budú od cla oslobodené. 

Každý spotrebiteľ si bude môcť podať 

colné vyhlásenie sám, ale na novom webe 

bude potrebovať elektronický občiansky 

preukaz. Výsledok bude vyšší výber DPH, 

drahší tovar, dlhšie čakanie a úradné 

komplikácie. Spotrebiteľ bude viac 

preferovať nákupy zo skladov e-shopov v 

EÚ a tých preto bude pribúdať.

FLASH NEWS
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Spotreba mäsa na Slovensku od roku 2015 rastie. Jedným z dôvodov je zlepšujúca 

sa ekonomická situácia v slovenských domácnostiach, ktoré si doprajú viac. 

Väčšina spotrebiteľov sleduje pri nákupoch krajinu pôvodu mäsa a čerstvosť.

SPOTREBA MÄSA
KONTINUÁLNE RASTIE
Stále je však zhruba 12 % slovenských domác-

ností, ktoré nemajú na stole mäso či ryby čas-

tejšie ako dvakrát do týždňa. Platí, že čím má 

rodina vyšší disponibilný príjem domácnosti, 

tým aj väčšia spotreba mäsa aj mäsových vý-

robkov. V  konzumácii mäsa sa už dostávame 

nad priemer 27 krajín Európskej únie, pričom 

spotreba na hlavu je u nás asi dvakrát vyššia, 

než celosvetový priemer. V  90-tych rokoch 

spotreba mäsa a  mäsových výrobkov na Slo-

vensku výrazne klesla, dnes opäť stúpa. V  je-

dálničku dlhodobo dominuje bravčové, nasle-

dované hydinou.

„Spotreba mäsa na Slovensku od roku 2015 

rastie. V roku 2019 zaznamenaná celková spot-

reba 69,3 kg mäsa bola vyššia oproti roku 2018 

o 5 kíl (7,8 %) a oproti roku 2015 bola vyššia 

až o  37 %. Na zvyšovaní spotreby sa najviac 

podieľalo hydinové mäso, ktoré od roku 2015 

zaznamenalo priemerný medziročný nárast 

spotreby o 117,6 p, B.A. bravčové mäso s prie-

merným medziročným nárastom spotreby o 1,5 

p. b. Podľa našich odhadov rast spotreby mäsa 

mierne pribrzdila pandémia koronavírusu, avšak 

v priemere sa budeme stále pohybovať na úrov-

ni 70 kíl mäsa na obyvateľa za rok,“ povedala 

Lenka Buchláková, ekonomická analytička 

FinGO.sk. Vysokú spotrebu mäsa na obyvate-

ľa má napríklad Nemecko (88,4 kg) a Rakúsko 

(95,3 kg). Priemerný Čech si dopraje viac ako 82 

kilogramov mäsa za rok, Poľsko 80,2 kg a Ma-

ďarsko 71,2 kg.

Počas pandémie koronavírusu sa mierne oslabil 

svetový obchod s mäsom v dôsledku logistic-

kých obmedzení. Medzinárodný pohyb tovaru 

sa pozastavil, a tak sa po celom svete prevážalo 

aj menej mäsa. Rovnako tak tento sektor po-

značila strata zákazníkov z odvetvia reštaurač-

ných a hotelových služieb a cestovného ruchu. 

Ale pozrime sa hlbšie do nákupov domácností 

na Slovensku.

NÁKUPY ČERSTVÉHO MÄSA
A MÄSOVÝCH PRODUKTOV
„Niektoré z typov čerstvého mäsa si aspoň raz 

v sledovanom období od apríla 2020 do marca 

2021 zakúpili takmer všetky slovenské domác-

nosti. Z obchodov si ho v priemere odniesli 42-

krát a minuli naň celkovo v priemere 258 EUR/

domácnosť. Z jedného nákupu mäsa si v prie-

mere odniesli 1,8 kg, v hodnote 6,2 EUR. Naj-

viac domácností mäso nakupovalo v  diskont-

ných formátoch a hypermarketoch, najviac však 

minuli v hypermarketoch, ktoré tvoria takmer 30 

% výdavkov na mäso. V mäsiarstvach si čerstvé 

mäso aspoň raz v sledovanom roku zakúpilo 4 

z 10 slovenských domácností a vo výdavkoch 

reprezentujú približne 17 %. Pri porovnaní prvé-

ho kvartálu 2021 s prvým kvartálom 2020 vidí-

me mierny nárast objemu na kupujúcu domác-

nosť (+4 %), pozorujeme však nižšiu priemernú 

jednotkovú cenu mias, predovšetkým v prípade 

bravčového, no pokles ceny je vidieť aj v prípa-

de kuracie mäsa,“ Lucia Pientková, Consul-

tant, Consumer Panels & Services GfK. Dáta sú 

za obdobie apríl 2020 až marec 2021

Spomedzi čerstvého mäsa v počte kupujúcich 

dominuje hydina, ktorú si aspoň raz zakúpilo 94 

% domácností. Celkovo na ňu minuli kupujúce 

domácnosti v  sledovanom období v  priemere 

104 EUR. Nákupy hydiny v akciovej cene využilo 

87% kupujúcich hydinového mäsa pričom ná-

kupy v akcii tvoria približne polovicu výdavkov 

na hydinu. Domácnosti najviac minuli v super-

marketoch, no najviac domácností si hydinové 

mäso zakúpilo v diskontoch. Mäsiarstva tvoria 

10% výdavkov na hydinové mäsá. V rámci hy-

diny dominuje vo výdavkoch aj v počte kupujú-

cich kuracie mäso. Z jedného nákupu kuracieho 

mäsa si domácnosti v priemere odniesli 1,5 kg 

a minuli niečo vyše 4 EUR.

Bravčové mäso si aspoň raz zakúpilo 8 8% 

slovenských domácností. Domácnosť kupujúca 

bravčové mäso naňho v  priemere minula 115 

EUR. Vo výdavkoch na bravčové mäso domi-

nujú hypermarkety, ktoré reprezentujú až jed-

nu tretinu. Mäsiarstva reprezentujú takmer 25 

% výdavkov domácností a aspoň raz si v nich 

bravčové mäso zakúpilo 37 % kupujúcich brav-

čového mäsa.

Hovädzie mäso si aspoň raz v  sledovanom 

období zakúpilo 50% slovenských domácnosti. 

Kupujúca domácnosť na neho minula necelých 

40 EUR a z obchodu si ho v priemere odniesla 

6x. Vo výdavkoch majú najvyšší podiel hyper-

markety, pričom hypermarkety v  kategórii ho-

vädzieho mäsa dominujú aj v počte kupujúcich.

Niektorý zo širokej ponuky mäsových výrob-

kov si zakúpili všetky slovenské domácnosti. 

V priemere na ne slovenská domácnosť minula 

takmer 350 EUR, pričom z nákupov si ich do-

mov priniesla 95-krát. Najviac domácností si 

mäsové produkty zakúpilo v diskontoch a v su-

permarketoch, najviac na ne minuli práve v su-

permarketoch.

V  podiele vo výdavkoch dominujú šunky, kto-

ré tvoria 23 % výdavkov na mäsové produkty 

a aspoň raz si nejaký druh šunky zakúpili takmer 
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PRI KÚPE MÄSA 
ZÁKAZNÍKOV ZAUJÍMA 
ČERSTVOSŤ 

VÝVOJ SPOTREBY MÄSA V KG NA OBYVATEĽA V SR

Druh mäsa 2015 2016 2017 2018 2019

Mäso 50,6 58,4 62,8 64,3 69,3

Z toho

Hovädzie a teľacie 4,3 4,8 5,2 5,2 5,2

Bravčové 30,9 35,4 35,9 35,4 35,7

Hydina 14,4 16,9 20,2 22,2 26,9

Zdroj: FinGO.sk
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všetky slovenské domácnosti. Na druhom mieste 

v podiele vo výdavkoch sú párky. Tie si aspoň raz 

zakúpilo 94 % domácností a tvoria približne 15 % 

výdavkov na mäsové produkty v sledovanom ob-

dobí. „Pri kúpe mäsa zákazníkov najviac zaujíma 

čerstvosť, vyjadrilo sa tak 46 % opýtaných. Pätina 

oslovených v reprezentatívnom prieskume si vší-

ma aj krajinu pôvodu, pričom väčšina z týchto ľudí 

siaha po mäse zo Slovenska. Krajinu pôvodu až 

84 % opýtaných spotrebiteľov zisťuje na etikete 

baleného mäsa a takmer tretina ľudí v prieskume 

sa o  pôvode mäsa informuje u  personálu pre-

dajne. Naši vyškolení zamestnanci sú pripravení 

kedykoľvek pomôcť zákazníkovi a poskytnúť mu 

o ponúkanom mäse všetky informácie, ktoré po-

trebuje,“ uviedla Kvetoslava Kirchnerová, ho-

vorkyňa BILLA.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2021

Ako často konzumujete vo Vašej domácnosti nasledujúce údeniny

 párky/ klobásy suché salámy  šunky 

1-krát denne a viac 2,2 8,8 7,8

4-6-krát týždenne 7,8 16,4 17,6

2-3-krát týždenne 25,7 25,4 29,6

1-krát týždenne 24,0 17,7 15,6

2-3-krát mesačne 16,6 12,8 10,2

1-krát mesačne 9,3 5,8 5,9

menej často ako 1-krát mesačne 5,9 3,9 4,8

nekonzumujeme 2,8 3,2 4,1

neuvedené 5,6 6,0 4,3

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2021

Ako často konzumujete vo Vašej domácnosti tieto druhy mäsa?

 bravčové hovädzie jahňacie

1-krát denne a viac 0,5 0,8 0,1

4-6-krát týždenne 2,2 0,5 0,4

2-3-krát týždenne 18,9 3,0 1,5

1-krát týždenne 26,6 13,1 4,8

2-3-krát mesačne 21,5 16,6 5,5

1-krát mesačne 13,9 18,7 4,9

menej často ako 1-krát mesačne 6,6 24,5 20,0

nekonzumujeme 5,0 16,9 53,2

neuvedené 4,7 5,9 9,6
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Je to práve mnoho podôb chutne pripraveného 

mäsa, ktoré ho predurčujú k úspechu u zákaz-

níkov  a  zároveň trvalá priazeň  zákazníkov je 

tým dôvodom, prečo si práve mäsospracujúce 

odvetvie môže právom pripísať titul najväčšie-

ho potravinárskeho odvetvia. Na Slovensku je 

v súčasnej dobe schválených 119 bitúnkov, 245 

rozrábkarní a 195 mäsových výrob. Podnikanie 

v  mäsospracujúcom odvetví má však aj svoje 

úskalia. Spracovanie a zobchodovanie mäsa 

ako rýchloobrátkového tovaru si zároveň vyža-

duje značnú zručnosť. Svoje špecifi ká má tiež 

nákup  živých jatočných ošípaných zo strany bi-

túnkov, ktorý do istej miery kopíruje vývoj ceny 

jatočne upravených tiel na nemeckej burze, 

ktorá refl ektuje na celosvetovú situáciu stavov 

bravčového mäsa z pohľadu ponuky a dopytu.

DLHODOBÉ 
ZANEDBÁVANIE PODPORY

Achillovou pätou slovenského mäsospracujúce-

ho odvetvia je však  jednoznačne nedostatočná 

cenová konkurencieschopnosť slovenských 

výrobcov, ktorí už dlhodobo ťahajú za kratší 

koniec oproti výrobcom zo zahraničia, ktorí sú 

vďaka priaznivej dotačnej politike schopní do-

dávať svoje produkty na pulty obchodov výraz-

ne lacnejšie. Nie je to situácia, ktorá vznikla zo 

dňa na deň, je to dôsledok dlhodobého zane-

dbávania podpory potravinárskeho priemyslu, 

ktorý nestíha udržať krok zo zahraničnými kon-

kurentmi.

Podľa dotazníka Národného poľnohospodár-

skeho a  potravinárskeho centra z  roku 2019 

bol investičný dlh mäsospracujúceho odvetvia 

vyčíslený na cca 83 miliónov EUR. O to väčším 

sklamaním bolo poznanie, že napriek záväzkom 

o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti, dekla-

rovaných v  Programovom vyhlásení vlády, sa 

s podporou potravinárskeho priemyslu v rámci 

Plánu obnovy nepočíta. 

Pandémia koronavírusu jasne poukázala na 

skutočnosť, že prázdne pulty obchodov sa 

môžu stať realitou nielen  na Slovensku. Pričom 

práve Slovensko patrí medzi krajiny s najvyššou 

mierou dovozu surovín i potravín a zároveň níz-

kou mierou sebestačnosti v ich produkcii. Ten-

to stav je výsledkom dlhodobého zanedbávania 

podpory odvetvia zo strany štátu, ktoré sa však 

v  prípade potravinových kríz stáva kľúčovým 

pre zabezpečenie dostupných potravín pre po-

treby obyvateľstva. Z pohľadu zväzu bol práve 

Plán obnovy jedinečnou príležitosťou urobiť his-

toricky najvýznamnejší krok v  oblasti podpory 

agropotravinárskeho sektora.

POTREBA SPRÁVNEJ 
STRATÉGIE

Súčasný nepriaznivý stav si vyžaduje prijatie 

správnej stratégie v  podobe dobre premys-

lených krokov a  zmeny legislatívy a  tak ako 

v  ostatných členských štátoch EÚ zároveň aj 

systematickú fi nančnú podporu, ochranu trhu 

a  cielenú marketingovú komunikáciu s  cieľom 

podporiť slovenských výrobcov.

Pomyselným záchranným kolesom v tejto situ-

ácii môže byť správne nastavená podpora spra-

covateľského priemyslu cez podopatrenie 4.2 či 

nastavenie intervencií SPP 2023-2027 nielen do 

prvovýroby, ale aj v prospech potravinárskeho 

priemyslu tak, ako je to aj v ostatných štátoch 

EÚ. Práve tento odlišný prístup k problematike 

doteraz ignorovaných potrieb slovenského po-

travinárskeho priemyslu môže priniesť žiaduci 

efekt v  podobe zvýšenej cenovej  konkuren-

cieschopnosti slovenských potravinárov oproti 

zahraničným vrátane tých mäsospracujúcich, 

čo bude mať pozitívny vplyv aj na prepojenie 

jednotlivých vertikál na úrovni chovateľ - spra-

covateľ – obchod.

Nízka sebestačnosť Slovenska v  potravinách, 

slabá konkurencieschopnosť slovenských 

spracovateľov mäsa, vysoký investičný dlh, 

nadbytočná legislatívna či administratívna zá-

ťaž, nedostatočné prepojenie spolupráce medzi  

prvovýrobou a  spracovateľským  priemyslom 

a v neposlednom rade takmer žiadna podpora 

oproti ostatným štátom EÚ -  toto všetko boli 

dôvody na to, aby sa slovenskí spracovatelia 

mäsa opäť združili a  prostredníctvom činnosti  

Slovenského zväzu spracovateľov mäsa začali 

viac komunikovať nielen so zástupcami štátu, 

medzi sebou navzájom, ale aj širokou verejnos-

ťou s  cieľom otvorene pomenovať problémy 

v odvetví a prispieť svojimi poznatkami z praxe 

k jej zlepšeniu. Motivácia je z pohľadu výrobcov 

silná – vytvorenie zdravého konkurenčného pro-

stredia a udržateľnosť existujúcich pracovných 

miest.

Riešenie vzniknutej situácie je síce behom na 

dlhú trať, avšak pri správne uchopenej vzá-

jomnej spolupráci prvovýroby, spracovateľov, 

obchodu  a zástupcov štátu s jasne viditeľným 

cieľom v podobe vyššej sebestačnosti v potra-

vinách, vyššej zamestnanosti a nižšieho zápor-

ného obchodného salda oproti minulým obdo-

biam.

 Slovenský zväz spracovateľov mäsa ako záuj-

mové združenie právnických osôb v  súčasnej 

dobe združuje približne 50% trhového podielu 

slovenských spracovateľov mäsa, 66% trho-

vého podielu spracovateľov korenín a zástup-

cov  ostatných pridružených odvetví, pričom 

záujem o spoluprácu  každým rokom narastá. 

Mäso. Základná potravina. Významný zdroj bielkovín, ale aj minerálnych látok 

a vitamínov. Pečené, dusené, grilované či spracované do podoby mäsových 

výrobkov...

Fo
to

: S
ZS

M

BUDÚCNOSŤ MÄSOSPRACUJÚCEHO 
ODVETVIA SA TVORÍ DNES

Eva Forrai,
výkonná riaditeľka                                                                                                   

Slovenského zväzu spracovateľov mäsa 
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VYSOKÁ KVALITA VÝROBKOV

Počas troch desaťročí sa toho v predajniach veľa 

zmenilo – prevádzky dostali moderný šat, použí-

vajú tie najnovšie technológie a postupne rozširujú 

sortiment.  Sieť viac ako 75 predajní Mäsiarstvo 

u Býka pokrýva prevažnú časť Slovenska, vďaka 

čomu vie osloviť každú domácnosť. Čerstvosť 

a  prvotriedna kvalita ponúkaného sortimentu je 

to, čo privedie zákazníka do predajní Mäsiarstvo 

u Býka. Tu si vždy vyberie z každodennej ponuky 

čerstvého bravčového či hovädzieho mäsa, z vy-

sokovýkonnej rozrábky sesterskej spoločnosti 

Tauris Rimavská Sobota. Predajne sú denne zá-

sobované čerstvými výrobkami priamo z  výrob-

ných závodov, preto majú spotrebitelia záruku, 

že na stôl dostanú len to najlepšie. Výrobky zo 

sortimentu mäsových výrobkov, lahôdok a  špe-

cialít z vlastných výrobných závodov si môžu zá-

kazníci ochutnať a  zhodnotiť aj na pravidelných 

ochutnávkach v predajniach. Vďaka tomu získava 

materská spoločnosť Tauris a.s. cenné informácie 

o svojich výrobkoch a spokojnosti zákazníka.

Spišské údeniny, Pálfy šunka z radu Gold, Tradič-

ná debrecínka alebo divina či legendárny Nitran 

77 ocenený na výstave Salima v roku 1977 aj na 

prestížnej súťaži Danubius Gastro 2019 si získali 

svojich zákazníkov vynikajúcou chuťou i  osved-

čenou kvalitou. Spotrebiteľov potešia aj najpre-

dávanejšie Zipser párky či Zipser šunka a tradič-

né lahôdky. Všetky sa môžu pýšiť originálnymi 

receptúrami, vyrovnanou kvalitou a  chuťou. 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 vý-

robky. Sieť TAURIS Cassovia sa postupom času 

premenovala na Mäsiarstvo u Býka a v roku 2019 

sa jeho súčasťou stala aj sieť RYBA BISTRO. Je 

kombináciou retro bufetu, ktorý ponúka našu ná-

rodnú rybaciu pochúťku – Treskoslovenskú tresku 

- a moderného bistra s rybími šalátmi či teplými 

rybími delikatesami od výrobcu Ryba Košice.

Navyše si zákazníci môžu vybrať a pochutnať aj 

na ponuke z teplého pultu, grilovaných mäsových 

špecialitách, aj s prílohami. Ochotný personál je 

vždy pripravený splniť požiadavky zákazníka, či 

už sa zákazník rozhodne využiť službu telefonic-

kej objednávky tovaru, alebo objednávku pečenia 

v teplých pultoch. Chutné dobroty si tak zákazníci 

vedia vyzdvihnúť na konkrétnej prevádzke v do-

hodnutý deň, rýchlo a bez čakania.

VERNÍ ZAMESTNANCI
AJ ZÁKAZNÍCI

Za úspechom stáli a aj v dnešnej dobe ho tvoria 

ľudia, ktorí neúnavne pracujú na tom, aby zákaz-

ník z predajne odchádzal spokojný. Často sa sta-

ne, že po príchode do predajne vás predavačky 

a predajcovia pozdravia po mene, poznajú vaše 

nákupné zvyklosti a  dokážu odborne a  láskavo 

poradiť pri výbere mäsových špecialít. Sú to ľu-

dia, ktorí od začiatku, alebo už vyše 10 - 15 rokov 

pracujú v  spoločnosti a  sú odhodlaní odvádzať 

maximálnu profesionalitu za účelom spokojnosti 

zákazníka. Lojalita voči predajniam Mäsiarstvo 

u Býka sa vybudovala počas dlhých dekád a aj 

vďaka tomu si podnikové predajne mohli upevniť 

svoje miesto na trhu.

VÝHODY PRE ZÁKAZNÍKOV

Pre svojich zákazníkov Mäsiarstva u býka spustili 

Vernostný program, vďaka ktorému si zákazníci 

môžu mäsové a  rybacie špeciality dopriať ešte 

výhodnejšie. Esom v  ruke pri každom nákupe 

sa stala Karta verného zákazníka, s ktorou spot-

rebitelia získavajú množstvo zliav a  benefi tov. 

Všetky podrobnosti sú uvedené na webstránke 

www.masiarstvoubyka.sk, kde sa môže zákazník 

do vernostného programu zaregistrovať.

Skupina TAURIS Group je súčasťou česko-slo-

venského priemyselno-investičného holdingu 

ECO-INVESTMENT, a.s. Holding pokrýva dlho-

dobé investície v  rozličných oblastiach v  rámci 

celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú vý-

roba celulózy a papiera, energetika, spracovanie 

mäsa, reality a telekomunikácie. Od svojho zalo-

ženia podporuje viacero charitatívnych projektov 

v zdravotníctve, vzdelávaní, kultúre a športe.

TAURIS Cassovia, celoslovenská sieť predajní výsekového mäsa, mäsových 

výrobkov a špecialít z výrobných závodov Tauris Group v roku 2021 oslavuje 

významné jubileum 30. výročia jej založenia dňa 17. apríla 1991 ako dcérska 

spoločnosť Tauris, a.s.

PREDAJNE TAURIS CASSOVIA 
OSLÁVILI TRIDSAŤROČNÉ JUBILEUM
POD NÁZVOM MÄSIARSTVA U BÝKA REPREZENTUJÚ TRADIČNÉHO SLOVENSKÉHO VÝROBCU 
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Teraz, keď prevádzkuje sieť 24 predajní a zásobuje 

cez päťsto odberateľov, vrátane nadnárodných re-

ťazcov, je stále na prvom mieste kvalita výrobkov 

a tradičné receptúry. Niektoré z nich nemenili už 

niekoľko desiatok rokov. Samozrejmosťou sú sta-

bilné a včasné dodávky čerstvého mäsa a mäsový 

výrobkov pre svojich odberateľov. 

Napriek koronakríze spoločnosť v roku 2020 do-

kázala dokončiť celkom nový závod a zrealizovať 

náročný presun celej výroby a administratívy do 

nových, moderných priestorov. To umožnilo spo-

ločnosti nielen zvýšiť kapacitu výroby, a pokryť tak 

zvýšený dopyt po jej výrobkoch, ale aj modernizo-

vať všetky technológie a produkčný proces. Zefek-

tívniť výrobné a kontrolné postupy, znížiť energe-

tickú náročnosť a zlepšiť pracovné podmienky 

zamestnancov. 

Výsledky prieskumu, ktorý si dala spoločnosť vy-

pracovať renomovanou agentúrou 2muse jasne 

hovoria, že všade tam, kde má značka Gašparík 

zastúpenie, tak sa jej darí doslova valcovať konku-

renciu. Pre jej pravidelných zákazníkov je charak-

teristická najmä kvalitou mäsa a mäsových výrob-

kov, čerstvosťou produktov, širokým sortimentom. 

Prieskum sa realizoval v apríli 2021 na vzorke 1 000 

respondentov. Opytovaná bola populácia, ktorá 

nakupuje mäso a mäsové výrobky v oblasti západ-

ného Slovenska.

Z výsledkov prieskumnej agentúry 2muse ďa-

lej vyplýva, že ak ide o postoj k značkám mäsa a 

mäsových výrobkov a k predajniam, kde sa mäso 

a mäsové výrobky predávajú, značka Gašparík 

skóruje na prvom mieste, dokonca pred značkami 

nadnárodných reťazcov.

Pri hodnotení nákupného zážitku je na tom Gašpa-

rík takisto veľmi dobre. Čo sa týka hodnotenia bež-

ného nákupného zážitku spojeného s kúpou mäsa 

a mäsových výrobkov v jednotlivých obchodných 

reťazcoch, nákupný zážitok u Gašparíka hodnoti-

lo vynikajúco alebo veľmi dobre 73% ľudí. Ak sa 

agentúra pýtala jeho  pravidelných zákazníkov, do-

siahli až 90% kladných odpovedí.

Ponúkaný sortiment výrobkov spoločnosť pravi-

delne rozširuje. V portfóliu má už aj tradičné spiš-

ské párky, ktoré vyrába podľa originálnej receptúry 

pod označením „zaručená tradičná špecialita“.  

Ďalšou, pre Gašparíka netypickou novinkou je 

rada pod názvom „DESIATKA“. Prekvapením 

je, že je bez mäsa. Pre trvalo udržateľný roz-

voj a uvedomenie si spoločenskej zodpoved-

nosti, fi rma zaradila do výroby práve takýto 

produkt. Tak, ako začala priekopnícky s výro-

bou obľúbených husacích a kačacích paštét v 

skle, dnes sú to rastlinné nátierky v skle, bez 

sóje, bez GMO, bez éčok a bez lepku. Nová 

rada rastlinných nátierok je určená pre tých, 

ktorí si radi spestria jedálniček aj o bezmäsitú 

stravu, vhodnú na raňajky, desiatu, ale aj na 

pohostenie priateľov.

   Gašparík          Yeme         Farmfoods    Kaufland    Starý otec            Lidl

73%

61% 59%
56% 56%

45%

GAŠPARÍK – NAJOBĽÚBENEJŠIA MÄSIARSKA 
ZNAČKA NA ZÁPADNOM 
SLOVENSKU

www.gasparikmasovyroba.sk

   Gašparík      Kaufland              Lidl                  Tesco

48%
45%

38%

28%

Vyjadrite svoj vzťah k nasledujúcim značkám mäsa 

a mäsových výrobkov alebo k predajniam, ktoré ich predávajú. 

Jediná alebo jedna zo značiek, 

ktorej pri nákupe mäsa/mäsových 

výrobkoch dávam 

prednosť

Ako by ste celkovo ohodnotili bežný nákupný zážitok spojený 

s kúpou mäsa a mäsových výrobkov v jednotlivých reťazcoch?

„Vynikajúci 

alebo veľmi dobrý.“

Spoločnosť Gašparík oslávila 

minulý rok už štvrťstoročie na trhu. 

Od začiatku má za cieľ ponúkať 

mäso a mäsové výrobky najvyššej 

kvality, zachovávať tradičné chute 

mäsiarskych produktov z trnavského 

regiónu a blízkeho okolia.
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VÁŠ  SPOĽAHLIVÝ  DODÁVATEĽ  MÄSA 
A  MÄSOVÝCH  LAHÔDOK
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V máji sme si pripomenuli Medzinárodný deň mlieka. Na Slovensku vlastne ani 

nie je domácnosť, ktorá by za posledný rok nekúpila žiadny zo širokej ponuky 

mliečnych produktov. Pozitívne sa vyvíja nakupovanie BIO mlieka a mliečnych 

produktov s označením BIO. Častejšie si zákazníci do košíkov vkladajú aj mlie-

ko bezlaktózové.

MLIEČNE PRODUKTY 
V NÁKUPOCH DOMÁCNOSTÍ
„Domácnosti mliečne produkty nakupujú v priemere 

každý druhý deň a pri jednom nákupe na ne minú 

3,80 EUR,“ uvádza Veronika Némethová, Senior 

Consultant, GfK Consumer Panels & Services. Dáta 

sú za obdobie apríl 2020 - marec 2021. Agentúra 

GfK pod mliečnymi produktami sleduje mlieko, syry, 

tvarohy, smotany, maslá, mliečne nápoje, jogurty, 

mliečne dezerty a nátierkové maslá.

Domácnosti najčastejšie nakupujú syry, a  to 

v priemere 76-krát do roka. Syry sú tiež zároveň 

najväčšou kategóriou v rámci mliečnych produktov 

z hľadiska výdavkov. Až 37 % z výdavkov na syry 

domácnosti minú na nákupy za zvýhodnenú cenu. 

V rámci syrov dosahujú najvyšší podiel akciových 

nákupov plesňové syry, v  ktorých tvoria 45 %. 

V rámci syrov kupujúci najčastejšie nakupujú tvrdé 

syry, s odstupom nasledujú z hľadiska frekvencie 

čerstvé syry, tavené syry a plesňové syry. Pri jed-

nom nákupe domácnosti kúpia v priemere takmer 

350 g tvrdého syra. Tavené syry si za posledných 

12 mesiacov kúpilo 93 % domácností v priemere 

18krát po 250 g. Syry s ušľachtilou plesňou kúpilo 

8 z 10 domácností 14-krát za posledný rok, pričom 

si z  jedného nákupu odnieslo domov v priemere 

230g. Najdôležitejším nákupným kanálom pre syry 

celkovo sú supermarkety. Domácnosti tu kupujú 

syry najčastejšie a minú tu na ne najviac zo svojich 

výdavkov.

Druhou najdôležitejšou kategóriou z  hľadiska vý-

davkov je mlieko. Domácnosti nakupujú produkt zo 

širokej ponuky mlieka v priemere 38-krát do roka, pri 

jednom nákupe minú 2,20 EUR. Domácnosti minú 

na nákupy mlieka najviac v hypermarketoch.

Jogurty taktiež nakupuje takmer každá slovenská 

domácnosť. Jogurty nakupujeme v  priemere 40-

krát do roka po 620 g. Na nákupy jogurtov v akcii 

domácnosti minú 42 % zo svojich výdavkov na tieto 

produkty. Privátne značky tu majú nižší podiel, tvoria 

31 % z výdavkov. Jogurt privátnej značky si za rok 

kúpilo aspoň raz 9 z 10 domácností kupujúcich jo-

gurty. Pre nákupy jogurtov sú najdôležitejšie super-

marketové formáty, ktoré dosahujú takmer tretinový 

podiel vo výdavkoch.
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Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2021, Pozn.: Mlieko použilo  

(vrátanie pitia) vo svojej domácnosti za posledných 12 mesiacov 92,2 

% respondentov.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2021

Ako často používate / pijete mlieko? Aký typ mlieka používate (vrátane pitia)?

viac ako 1-krát denne 17,6

1-krát denne 19,2

4-6-krát týždenne 20,2

2-3-krát týždenne 22,9

1-krát týždenne 6,5

menej často 5,2

neuvedené 0,6

len čerstvé 8,8

skôr čerstvé 7,8

rovnako čerstvé aj trvanlivé 30,8

skôr trvanlivé 16,5

len trvanlivé 27,5

neuvedené 0,7

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2021, Pozn.: Za posledných 12 

mesiacov použilo maslo (vrátane jedla) 70,6 opýtaných.

Ako často používate / jete čerstvé maslá?

1-krát denne a viac 13,2

4-6-krát týždenne 19,6

2-3-krát týždenne 21,3

1-krát týždenne 9,0

2-3-krát mesačne 4,4

1-krát mesačne 1,9

menej ako 1-krát mesačne 0,9

neuvedené 0,4

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2021, Pozn.: Za posledných 12 

mesiacov pilo jogurtové, acidofi lné mlieka a mliečne nápoje 50,4 % 

opýtaných.

Pijete bio alebo klasické jogurtové / 

acidofi lné mlieka a mliečne nápoje?

iba bio 1,3

viac bio ako klasické 3,7

rovnako bio aj klasické 21,7

viac klasické ako bio 7,1

iba klasické 15,6

neuvedené 1,0

Zdroj: GfK Spotrebiteľský panel, Mlieko živočíšneho pôvodu, tekuté. 

Priemerný objem na kupujúcu domácnosť v litroch

Mlieko v spotrebe domácností 

zaznamenalo výrazný rast
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Maslo si za uplynulých 12 mesiacov vložilo do košíka 94% slovenských domác-

ností, v priemere 20-krát po 450 g. Za jeden kg masla sme zaplatili v priemere 

5,75 EUR. Akciové nákupy vo výdavkoch presahujú 60% podiel. Privátne značky 

dosahujú dve pätiny z výdavkov. Pre nákupy masla sú najdôležitejšie supermar-

kety, v ktorých domácnosti minú tretinu zo svojich výdavkov na maslo.

Spomedzi kategórie smotán, šľahačiek či kondenzovaných mliek si najviac 

domácností zakúpilo kyslú smotanu (92 % slovenských domácností), smotanu 

na šľahanie si kúpilo 88% domácností a tri štvrtiny domácností si z nákupu do-

mov prinieslo smotanu na varenie.

Kyslomliečne nápoje si za posledných 12 mesiacov prinieslo z nákupu domov 

8 domácností z 10. Pre tieto nápoje si kupujúci zájdu do obchodu v priemere 

13-krát za rok a pri jednom nákupe minú 1,40 EUR. Akciové nákupy predstavu-

jú 36% z hodnoty trhu, privátne značky majú nižší podiel, a to 26%.

NÁKUPY MLIEKA POČAS PANDÉMIE
Mlieko patrí k základným potravinám, ktoré nakupujeme pravidelne a nie je cit-

livé na sezónnosť. Napriek tomu, že si kategória mlieka udržiava stabilný počet 

kupujúcich, v minulom roku došlo k zvráteniu klesajúceho trendu na Slovensku 

a oživeniu tejto kategórie v Česku. Celkovo sa v porovnaní s minulým rokom sa 

podľa GfK zvýšila spotreba domácností v oboch krajinách, konkrétne o 11 % na 

Slovensku a o 9 % v Českej republike. Z hľadiska typu balenia posilnili v objeme aj 

výdavkoch krabicové balenia a to v oboch krajinách. Analogicky agentúra z hľa-

diska typu mlieka zaznamenala najviac rastúci trend pre trvanlivé mlieko, ošetrené 

UHT metódou. Trvanlivé mlieko domácnosti v oboch krajinách nakupovali častej-

šie a zároveň vo vyššom objeme ako v tom istom období minulého roka.

BEZ LAKTÓZY
Laktózová intolerancia je v spoločnosti čoraz prítomnejšou a ponuka delaktózo-

vaného mlieka umožňuje aj spotrebiteľom s laktózovou intoleranciou pokračo-

vať v nákupoch a konzumácii tejto kategórie. V oboch krajinách GfK eviduje 

výrazný medziročný rast v objeme. Nákupy takéhoto druhu mlieka rastú strmšie 

v Českej republike, avšak na Slovensku je spotreba v absolútnych objemoch 

vyššia aj vďaka väčšiemu počtu kupujúcich.

PODMIENKY CHOVU AKO FAKTOR PRI ROZHODOVANÍ
Do nákupného rozhodovania vstupuje mnoho faktorov. Jedným z nich je aj to, 

z akých podmienok pochádzajú kupované produkty. Až 55 % slovenských 

domácností a 49 % českých domácností priznáva, že práve nehumánne pod-

mienky chovu zvierat vstupujú do rozhodovania o tom, či si zakúpia vybraný 

produkt. V mlieku tomuto trendu nasvedčujú zvýšené výdavky domácností na 

BIO mlieko a vzhľadom na tento postoj kupujúcich, možno očakávať ďalší po-

zitívny vývoj predaja tohto segmentu aj v tejto kategórii.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2021, Pozn.: Jogurty jedlo za posledných 12 mesiacov 81,8 % respondentov.

Jete bio alebo klasické jogurty?

iba bio 1,5

viac bio ako klasické 5,1

rovnako bio aj klasické 31,4

viac klasické ako bio 12,7

iba klasické 29,2

neuvedené 1,9
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Spoločnosť Lidl patrí medzi TOP 5 odberateľov Tatranskej mliekarne. 

Mliekareň so známym logom „tami“ vlastní najmodernejšie zariadenie schopné 

produkcie s vysokou kvalitou. V spolupráci s Lidl-om sa tak špičkové výrobky 

zo Slovenska dostávajú do európskych krajín, v ktorých má diskontér svoje 

prevádzky. 

NÁROČNOSŤ 
ZÁKAZNÍKOV
POHÁŇA VPRED

História Tatranskej mliekarne a. s. 

siaha až do roku 1979, kedy bola 

v  Kežmarku otvorená mliekareň 

ako súčasť väčšieho koncernu so 

sídlom v  Košiciach. Po roku 1991 

sa stala nezávislou štátnou spo-

ločnosťou, ktorá v  nasledujúcich 

rokoch prešla privatizáciou a  bola 

transformovaná na akciovú spo-

ločnosť. História produkcie syra 

a  iných mliečnych produktov však 

v regióne siaha až do 13-tého storočia.

Zákazníci sa za desiatky rokov vyvinuli, sta-

li sa náročnejšími a  vyberavejšími. Všimnú si, 

ak spoločnosť neinovuje, pretože radi skúšajú 

nové produkty, najmä výrobky, ktoré majú inú 

a  vyššiu pridanú hodnotu. Zákazníci si samo-

zrejme všímajú, kde bol produkt vyrobený, aké 

je jeho zloženie a  koľko obsahuje nepopulár-

nych „éčok“. „Výrazne stúpa podiel výroby 

delaktózovaných produktov a  produktov eko-

logického hospodárstva, tzv. bioproduktov. 

Nedávno sme spolu s  Lidl-om predstavili tiež 

kategóriu BIO a podľa prvých výsledkov preda-

ja to vyzerá tak, že ju zákazníci prijali. Ekológia 

je pre nás dôležitá a  je to jeden zo zásadných 

míľnikov, ktoré chce Tatranská mliekareň ďalej 

rozvíjať. Vzhľadom na to, že máme funkčnú bio-

plynovú a  kogeneračnú jednotku, snažíme sa 

využívať energie prioritne z nej. To znamená, že 

na 80 % sme sebestační. Dokonca aj odpad, 

ktorý vzniká v rámci fi rmy a výroby, dokážeme 

transformovať na čistú energiu, ktorú naspäť 

posúvame do výrobného procesu,“ uvádza Ján 

Husák, obchodný riaditeľ Tatranskej mliekarne.

Tatranská mliekareň vyrába širokú škálu mlieč-

nych produktov, hlavne syry s bielou plesňou, 

syry s modrou plesňou, čerstvé mlieka, trvanlivé 

mlieka, tvarohy, dezerty, kyslomliečne produk-

ty a  ďalšie gastronomické výrobky. Tatranská 

mliekareň vlastní najmodernejšie zariadenie 

schopné produkcie s  vysokou kvalitou. Patria 

k nim tri výrobné linky pre trvanlivé mlieko, linka 

pre čerstvé mlieko, ako aj nevyhnutné zariade-

nie na produkciu syra a tvarohu. Všetky výrobné 

vybavenia sú umiestnené v jednom areáli.

ÚZKA SPOLUPRÁCA
S DISKONTOM LIDL

Lidl je trendsetter v oblasti inovácií a moderni-

zácii svojich produktov, je inšpiráciou pre os-

tatných retailerov. Spolu s Tatranskou mliekar-

ňou realizovali niekoľko úspešných projektov. 

Jedným z  aktuálnych príkladov je 

špičkový produkt Údená niva, ktorý 

môžu zakúpiť zákazníci pod privát-

nou značkou Slovenskô.

Každý, kto spolupracuje so spoloč-

nosťou Lidl, pozná určite ich slo-

gan: „Kvalita, objem, cena“. Všetko 

toto Tatranská mliekareň ponú-

ka. Čo je teda hlavným impulzom 

spolupráce so spoločnosťou Lidl? 

„Hlavne dynamika. Je pravda, že 

spoločnosť Lidl je dynamicky sa 

rozvíjajúca spoločnosť nielen na 

Slovensku, ale v celej Európe. Ro-

kovania nie sú vždy jednoduché, 

ale napokon sa dohodneme. Postupnou evolú-

ciou sme spoločne s Lidlom vyradili z určitých 

procesov glutaman sodný a znížili sme percen-

to soli vo výrobkoch. Považujeme to za zásadný 

a podstatný prvok, ktorý prispeje k zdraviu všet-

kých, ktorí tieto produkty konzumujú. Rozhodli 

sme sa pre zákazníkov komunikovať aj pikto-

gramy FSC v  rámci udržateľnosti a pri výrobe 

väčšiny produktov predávaných v  spoločnosti 

Lidl používame geneticky nemodifi kovanú suro-

viny, teda nesú označenie GMO free,“ komen-

tuje spoluprácu J. Husák, a dodáva: „Tešíme sa 

tiež, že čoskoro spustíme a uvedieme do reality 

našu najnovšiu investíciu, ktorou je modrá sy-

ráreň, jedinečná v rámci Európskej únie. Modré 

syry a syry s bielou plesňou sú totiž stále po-

pulárnejšie a žiadanejšie. Sme radi, že aj v sú-

vislosti s navýšeným objemom výroby budeme 

môcť expandovať do viacerých krajín, v ktorých 

spoločnosť Lidl pôsobí. Lidl jednoznačne pri-

spieva k  tomu, aby sa predávalo viac sloven-

ských výrobkov.“

Rozhovor 

s Jánom Husákom

z Tatranská 

mliekareň a.s.
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TATRANSKÁ MLIEKAREŇ
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Ambíciou spoločnosti Zeleninárska s.r.o. je napomôcť sebestačnosti 

Slovenska v produkcii zeleniny. Vďaka spolupráci s diskontom Lidl sú objemy 

predaja oveľa vyššie a teda môžu zvyšovať i objem a pestrosť produkcie 

zeleniny. Značka Slovenskô je garanciou toho, že predávaná zelenina je 

skutočne slovenská. 

TRVALO UDRŽATEĽNÉ
POĽNOHOSPODÁRSTVO

Zeleninárska s.r.o. je družstvo dvanástich pes-

tovateľov zemiakov a zeleniny. V lokalite okolo 

obce Kráľová pri Senci má pestovanie zemia-

kov viac ako storočnú tradíciu. „Už môj prade-

do v  roku 1943 pestoval tri hektáre zemiakov 

pre liehovar. Môj otec v deväťdesiatych rokoch 

obnovil pestovanie zemiakov v okolí Bratislavy, 

keďže v tej dobe sa väčšina zeleniny a zemia-

kov, pestovala na Liptove. Našli sme tak me-

dzeru na trhu a zásobovali Bratislavu čerstvými 

zemiakmi. S  príchodom milénia sa začal ma-

sívnejšie rozvíjať moderný retail, čo bol pre nás 

impulz, aby sme ako zákaznícky orientovaná 

spoločnosť, nadviazali s retailermi užšiu spolu-

prácu. Začali sme sa spájať a kooperovať s ďal-

šími hospodármi, aby sme vedeli dopestovať 

viac. Postupne sme k zemiakom pridávali

ďalšiu zeleninu : cibuľu, cesnak aj koreňovú ze-

leninu,“ uvádza Juraj Mačaj, 

predseda predstavenstva 

Zeleninárska s.r.o.

Zeleninárska s.r.o. dnes hos-

podári ako odbytová orga-

nizácia na 11 tisícoch hek-

tároch poľnohospodárskej 

pôdy a  pestuje tzv. integro-

vanou produkciou. Prakticky 

všetky polia sú zavlažované, 

a  to družstvu pestovateľov 

umožňuje vyrábať unifi kované v  štandardnej 

kvalite veľké množstvá zeleniny aj zemiakov. 

Denná kapacita balenia je okolo 400 ton.

Integrovaná produkcia zeleniny používa eko-

logicky bezpečnejšie postupy, a  zároveň je jej 

cieľom dosiahnuť stabilnú produkciu. Znižuje 

chemické zásahy a preferuje biologické a me-

chanické postupy. Používa metódy overené 

časom a  našimi predkami. Vedenie záznamov 

o  počasí, či dodržiavanie osevného postupu, 

ktorého základom je rotácia plodín s cieľom za-

brániť zvyšujúcemu sa tlaku chorôb a škodcov. 

Dôležitou súčasťou integrovanej produkcie je 

monitoring škodlivých organizmov, používanie 

uznaného osiva a  sadbového materiálu a  tiež 

vyvážené hnojenie pre optimálny prísun živín 

do pôdy s následných zdravým vývinom rastlín. 

Integrovaná produkcia používa postupy trvalo 

udržateľného poľnohospodárstva. Pesticídy sa 

nepoužívajú preventívne, ale až ako posledná 

možnosť. Pestovaná zelenina je pod zvýšeným 

dohľadom a vzorky pôdy sú pravidelne kontro-

lované na živiny a ťažké kovy. „Väčšinu toho, čo 

sme sa za vyše 30 rokov naučili, sme sa naučili 

na vlastných chybách a tie sú často drahé, keď-

že cyklus pestovania trvá celý rok. Z roka na rok 

sa však zlepšujeme. Sme držiteľom certifi kátu 

GlobalG.A.P. , ktorý je pre zákazníkov a malo-

obchodníkov uistením, že potraviny dosahujú 

akceptovateľnú úroveň bezpečnosti a  kvality, 

a boli produkované prijateľne rešpektujúc zdra-

vie, bezpečnosť a blahobyt pracovníkov a život-

né prostredie,“ konštatuje J. Mačaj.

ROZVOJ ZELENINÁRSTVA
A LOKÁLNEJ PRODUKCIE

„Na jeseň roku 2018 nás Lidl oslovil s návrhom 

spolupráce. Bolo to v  období, kedy sa Euró-

pa trápila extrémnym suchom a  nedostatkom 

úrody. Už v  tom období sme dokázali usklad-

niť a  zachovať celoročnú produkciu zemiakov 

a  cibule. Na rozdiel od väčšiny Európy sme 

mali dostatok vlastnej produkcie. Vedeli sme 

teda umožniť spoločnosti Lidl relatívne veľké 

množstvo dodávok lokálnej produkcie, a  to 

bolo presne to, čo hľadali. Prepojili sme tak 

našu snahu o rozvoj zeleninárstva na Slovensku 

a záujem spoločnosti Lidl predávať lokálnu pro-

dukciu. Spolupráca sa postupne rozvinula do 

väčších a väčších rozmerov,“ spomína J. Mačaj 

a dodáva: „Spolupráca s Lidl-om nás inšpirova-

la k rozhodnutiu investovať do novej prevádzky 

baliarne koreňovej zeleniny. Hlavne vďaka tej-

to investícii a spolupráci s  lokálnymi zákazník-

mi sa nám podarilo rozšíriť produkciu mrkvy, 

petržlenu a  zeleru na Slovensku a  smerujeme 

postupne k sebestačnosti. Sebestačnosť dlho-

dobo vnímame ako náš spoločenský záväzok. 

Ak by som mal zhodnotiť doterajšiu spoluprá-

cu s  Lidlom, určite musím vyzdvihnúť snahu 

o propagáciu slovenskej zeleniny. Lidl je záro-

veň garantom toho, že pod značkou Slovenskô 

sa predáva zelenina skutočne vypestovaná na 

Slovensku.“

Rozhovor 

s Jurajom Mačajom 

zo Zeleninárska s.r.o.

LIDL SLOVENSKÔ PREDSTAVUJE: 

ZELENINÁRSKA

PRODUCT
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Apríl bol opäť až príliš náladový, doslova 

bláznivý. Hneď v  jeho prvý deň na letisku 

v  Bratislave namerali viac než 26 stupňov, 

o pár dní neskôr ortuť teplomera klesla pod 

bod mrazu. Meteorológovia hovoria, že to 

bol najchladnejší apríl za štvrťstoročie, naj-

väčšie výkyvy teploty boli práve na západ-

nom Slovensku.

Našim najvýznamnejším a  veľmi progresív-

nym producentom a  dodávateľom ovocia 

je spoločnosť Boni Fructi z  Dunajskej Luž-

nej, spotrebitelia ju už roky poznajú podľa 

loga s  ježkom a  ovocím na chrbte, teraz 

bude všetko ovocie pod spoločnou značkou 

Dobrý ježko. Ponuka je veľmi pestrá. Tu na 

Žitnom ostrove má najmä rozsiahle plochy 

pestovania jahôd, čerešní, jabĺk a  hrušiek. 

Do boja za záchranu ich úrody nastúpili aj 

v  tomto roku po niekoľko nocí a mrazivých 

rán a  využili viacero metód zápasu s  ne-

priazňou prírody.

Nasadili vrtuľníky, tisícky parafínových svie-

cí, mrznúce postreky, ktoré kvety a budúce 

plody chránili ľadovým obalom. To všet-

ko stálo desaťtisíce eur a  nepočítané noci 

a  hodiny nasadenia ľudí. Napokon sa však 

s  veľkým úsilím podarilo väčšinu budúcej 

úrody zachrániť a tak máj už mohol priniesť 

prvé voňavé plody.

JAHODY, 
ČEREŠNE,
DROBNÉ 
OVOCIE

Ako prvé prišli na pul-

ty a  tiež možnosť sa-

mozberu jahody, ich 

sezóna vrcholí a  bude 

trvať ešte v  priebehu 

júna. To sa už začne hlásiť aj drobné ovocie, 

ktoré má sľubnú perspektívu a veľký potenciál.

Zákazník si čoraz viac začína zakladať na čer-

stvosti ponúkaného tovaru a drobné ovocie je 

akýmsi symbolom čerstvosti. Boni Fructi po-

núka od polovice júna čučoriedky a červené 

ríbezle. Sezóna bude trvať až do septembra. 

Júl prinesie nástup malín a ich čas bude až do 

polovice novembra. Ide o  slovenské drobné 

ovocie z viacerých častí krajiny, popri Žitnom 

ostrove aj z Oravy či Horného Šariša.

Drobné ovocie je veľmi náročné na pesto-

vateľské zručnosti. Pestuje sa pod fóliovými 

strechami, aby sa dalo zberať aj pri nepriaz-

nivom počasí. V  niektorých lokalitách treba 

zlepšiť kvalitu pôdy a obohatiť obsah živín.

Osobitne spomeňme čučo-

riedky, v  poslednom čase 

výrazne rastie ich obľúbe-

nosť a  odbyt. Zaraďujú sa 

dokonca medzi superfood, 

čiže mimoriadne zdravé 

potraviny, ku ktorým pat-

ria semená, riasy – a  tiež 

bobuľoviny. Našim sloven-

ským superfood sú najmä 

čučoriedky, ktoré obsahujú 

množstvo pre organizmus 

prospešných látok. Sú doslova žrúti žele-

za. Pravidelne sa prihnojujú železom a aj ho 

obsahujú veĺa. Často ich doporučujú lekári – 

a súčasne sú veľmi chutné.

To, že ide o  slovenské ovocie, je dôležité aj 

z  ďalších hľadísk. Dostane sa na pulty ob-

chodov rýchlejšie a  tým sa zachová kvalita. 

Na rozdiel od viacerých iných krajín u nás nie 

sú povolené pesticídy. Na naše čučoriedky 

aj ďalšie drobné ovocie sa spotrebiteľ môže 

pozrieť priamo tam, kde ho pestujú a  aj ho 

ochutnať. Napokon je tu ekonomický rozmer 

– pestovanie dáva prácu našim ľuďom a pes-

tovatelia tu platia dane a  odvody, rovnako 

ako ekologický - podstatne kratšie dopravné 

vzdialenosti zanechávajú výrazne menšiu uh-

líkovú stopu.

Samozrejme nesmieme zabudnúť na obľúbe-

né čerešne, ktorých čas prichádza od polovice 

júna takmer do konca júla. Jedným z hlavných 

priestorov zápasu s  mrazom bol práve de-

saťhektárový čerešňový sad v  Dunajskej Luž-

nej. Využívajú tu niekoľkonásobný protimrazo-

vý systém. V sadoch sú umiestené ventilátory, 

ktoré vháňajú teplejší vzduch. Počas chladných 

nocí sa zapaľujú parafínové sviečky a vrtuľníky 

stláčajú teplý vzduch k zemi, aby neunikal.

Zápas bol úspešný a v júni sa možno tešiť na 

úrodu. Čerešne sa zberajú zásadne zavčasu 

ráno, aby boli chladné, potom sa ešte ochla-

dia studenou vodou a  takto zostanú chutné 

a čerstvé aj dva týždne.

Ešte skôr, než sme sa mohli potešiť 

jahodami z Dunajskej Lužnej, museli 

tunajší ovocinári aj v túto jar zviesť 

zápas s mrazmi za záchranu budúcej 

úrody.
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POZVÁNKA DO BIO SADU

Spoločnosť Boni Fructi je kľúčovým členom 

ovocinárskeho družstva Bonum a  to umož-

ňuje veľmi bohatú ponuku pod spoločnou 

značkou. Napríklad broskyne a  nektárinky 

sú známe ako teplomilné ovocie, ale aj na 

Slovensku existuje zopár lokalít, kde sa im 

veľmi darí. Jednou z nich sú pahorkatiny pri 

rieke Žitava neďaleko obce Branovo. Bros-

kyne a  nektárinky, ktoré za nie dlho bude 

ponúkať Boni Fructi obchodu a spotrebite-

ľom, pochádzajú len z  najnovších, progre-

sívnych odrôd.

V auguste a septembri prichádza sezóna sli-

viek, ktorým tiež veľmi prajú pôdne a podneb-

né podmienky regiónu Žitavy. Pestujú tu len 

moderné neskoré odrody, ktoré majú schop-

nosť premeniť veľké množstvo slnečného žia-

renia na prírodný cukor a arómu. V lete príde 

tiež čas hrušiek, ktoré pestujú na viac než 15 

hektároch, z  toho takmer polovica je v  okolí 

Dunajskej Lužnej.

Osobitne spomeňme Q Tee® – Celina PVR , čo 

je nová odroda hrušky s krásnym, červeným 

líčkom. Má veľmi jemnú dužinu a  lahodnú 

chuť. Bola vyšľachtená v  Nórsku, krížením 

odrôd Broket Juli a Williams . Na pestovanie 

potrebuje teplejšiu klímu, aby sa naplno roz-

vinuli jej chuťové vlastnosti. Presne takú, aká 

je na Slovensku pri Dunajskej Lužnej alebo pri 

Piešťanoch, výhradne v sadoch družstva Bo-

num a od spoločnosti Boni Fructi.

Keď sa na prelome leta a  jesene v  sadoch 

spoločnosti Boni Fructi v  Dunajskej Lužnej 

otvorí samozber jabĺk a hrušiek, je to neklam-

ný signál, že sa naplno rozbehla sezóna tohto 

ovocia. V našom časopise sa tejto téme ešte 

budeme venovať. Vlani samozber prebiehal 

nielen v staršom sade hneď vedľa Dunajskej 

Lužnej s  konvenčnou formou pestovania, 

kde sú tradičné odrody jabĺk, ale prvý raz aj 

v novom, trocha vzdialenejšom budúcom BIO 

sade, ktorý možno nájsť medzi Dunajskou 

Lužnou a Šamorínom pri diaľničnej križovatke 

Dunajská Lužná.

Tento sad je v  procese konverzie a  v  roku 

2022 dostane ofi ciálny BIO certifi kát. Tu náj-

deme aj odrody, na ktoré má na Slovensku 

výhradné právo spoločnosť Boni Fructi a  ovo-

cinárske družstvo Bonum. Ide o  preslávené 

jablko  Roho 3615  Evelina® a  sladučké Fuji 

KIKU®, v  minulom roku do tejto rodiny pri-

budla odroda Smeralda.

Tá je veľmi odolná a preto mimoriadne vhod-

ná pre BIO sad, v ktorom sa zásadne nepou-

žívajú chemické prostriedky ochrany. Novinka 

Smeralda do sadu neďaleko Dunajskej Lužnej 

prišla z  Talianska, jej rodisko je v  tamojšej 

provincii Ferrara . Hneď po príchode k  nám 

sa rýchlo presadzuje a zaradila sa medzi naj-

chutnejšie a najúspešnejšie jablká.

Celé hospodárenie v  BIO sade je blízke prí-

rode a zdravému životnému prostrediu. Proti 

chorobám a  škodcom sa pôsobí len prírod-

nými látkami alebo prirodzenými nepriateľ-

mi, aj preto sú veľmi vhodné odolné odrody 

ovocia. Živiny sú stromom dodávané doslova 

po kvapkách, presne koľko potrebujú. Umelé 

hnojivá nie sú povolené. Obrábanie pôdy je 

iba mechanické alebo ručné, v uličkách medzi 

stromami sú liečivé byliny a  lúčne kvety. Je 

to výborné prostredie pre opeľovače, hmyz, 

čmeliaky a divoké včely – a vlastný včelár sem 

priváža množstvo úľov.

BIO sad plní aj osvetovú a vzdelávaciu funk-

ciu najmä vo vzťahu k deťom a mladej generá-

cii a je príkladom ekologického hospodárenia. 

Popri dobrom ovocí je to ďalší rozmer činnosti 

ovocinárov z Dunajskej Lužnej.
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KOLOVÉ NÁPOJE A TONIKY
NAKUPUJEME VIAC

Predaj nealkoholických nápojov1 v  období od 

apríla 2020 do marca 2021 na predajniach 

potravín a  zmiešaného tovaru predstavoval 

772 mil. litrov a Slováci za ne utratili 367 mil. EUR. 

„Medziročný pokles spotreby je relatívne malý 

-2 %, z  hľadiska tržieb o  niečo viac, avšak ten-

to trend je rozdielny skrz viacero kategórií. Naj-

objemnejšia kategória minerálnych vôd, kedy 

6 z  10 litrov vypitých nealkoholických nápojov 

pripadá na minerálnu vodu, klesá o  3,5 % ale 

tržby klesajú dvojnásobným tempom. Minerál-

ne vody sú najlacnejšie v  porovnaní s  ostatný-

mi nealkoholickými nápojmi a  za posledný rok 

u  nich sledujeme výraznejší nárast promoč-

ných aktivít,“ uvádza Jana Magicová, Group 

Account manažér spoločnosti NielsenIQ.

Druhá najväčšia skupina kolových nápojov, ktorá tvo-

rí pätinu predajov naopak rastie o viac ako 5 %. Spolu 

s tonikovými limonádami sú to jediné dve kategórie, 

ktoré Slováci nakupovali medziročne viac. Toniky 

síce majú v košíkoch nízke zastúpenie, ale rastú až 

o 50 %, čo úzko súvisí so zavretými prevádzkami 

Horeca počas pandémie. „Ak vezmeme do úvahy 

nárast predajov rumov a ginov, je zjavné, že kolové 

nápoje a toniky skončili v doma namiešaných alkoho-

lických nápojoch“ upresňuje J. Magicová.

Korelácia medzi nákupmi alkoholických a nealkoholických nápojov, ktoré sa 

spolu zvyčajne používajú do miešaných drinkov je dôkazom, že spotreba sa 

z uzatvorených reštaurácií a pubov z časti presunula do domácností. Spotrebitelia 

niektoré nákupy z horeca presmerovali do retailu.
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SPOTREBA NEALKO SA Z ČASTI 
PRESUNULA Z HORECA DO DOMÁCNOSTÍ

Zdroj: NielsenIQ. Dáta vyjadrujú predaje na maloobchodnom trhu 

obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom vrátane čerpacích staníc, 

bez Metra. Obdobie: apríl 2019 až marec 2021.

Zdroj: NielsenIQ. Dáta vyjadrujú predaje na maloobchodnom trhu 

obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom vrátane čerpacích staníc, 

bez Metra. Obdobie: apríl 2019 až marec 2021.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2021, Pozn.: Za posledných 12 

mesiacov pilo ochutené nápoje s obsahom CO2 60,4 respondentov.

Objemový podiel nealkoholických 

nápojov v %

Hodnotový podiel nealkoholických 

nápojov v %

Ako často pijete ochutené nápoje 

s obsahom CO2?

 

Minerálne vody 58 %

Malinovky Cola 20 %

Džúsy  7 %

Malinovky ostatné 3 %

Malinovky pomaranč 3 %

Energetické nápoje 3 %

Malinovky citrón 2 %

Ľadové čaje 2 %

Malinovky tonic 1 %

Minerálne vody 37 %

Malinovky Cola 20 %

Džúsy  17 %

Malinovky ostatné 4 %

Malinovky pomaranč 3 %

Energetické nápoje 14 %

Malinovky citrón 1,5 %

Ľadové čaje 3 %

Malinovky tonic 1 %

viac ako 1-krát denne 3,5

1-krát denne 3,4

4-6-krát týždenne 5,5

2-3-krát týždenne 15,4

1-krát týždenne 9,7

2-3-krát mesačne 10,8

1-krát mesačne 5,5

menej ako 1-krát mesačne 6,4

neuvedené 0,3  
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Vyše polovica predajov sa realizuje cez predajne 

hypermarketov a  supermarketov, jedna štvrtina 

cez organizované predajne do 400 m2. Predaj na 

hypermarketoch klesol tiež o 1 %, ale lepšie ako na 

zvyšku trhu sa tu darilo džúsom. Na menších pre-

vádzkach nakupovali Slováci až o 5% menej neal-

koholických nápojov a samotné minerálne vody sa 

tu prepadli o 6 %.

Pri týchto kategóriách nemôžeme nespomenúť 

kanál čerpacích staníc, ktorým sa vplyvom zave-

dených opatrení výnimočne darilo v  predajoch 

rýchloobrátkového tovaru. Ich tržby za NielsenIQ 

sledovaný sortiment rástli za obdobie apríl 2020 

až marec 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím 

minulého roka o 9 %. Pre predaj nealkoholických 

nápojov tvorí tento kanál 3 % z hľadiska objemu, 

ale až 10% z hľadiska tržieb. „A aj keď tu nakúpili 

Slováci menej z hľadiska objemu -1 %, tržby za ne-

alkoholické kategórie rástli o takmer 2 %, čo súvisí 

s vyše 10%-nou vyššou spotrebou energetických 

nápojov, ktoré na čerpacích staniciach predstavujú 

až 40% tržieb za nealkoholické nápoje“ uzatvára 

J. Magicová.

V  rebríčku TOP hráčov (v  abecednom poradí) 

okrem privátnych značiek sú zastúpení títo výrob-

covia: Budiš, Coca-Cola HBC, Karlovarské mine-

rálne vody, Kofola, Maspex, Pepsico.

NEALKO V NÁKUPOCH
DOMÁCNOSTÍ

„Z  hľadiska podielu vo výdavkoch minuli do-

mácnosti zo svojho rozpočtu najviac na balené 

vody a sýtené nealkoholické nápoje2. Ak by sme 

sa na nákupy pozreli z  hľadiska zakúpeného 

objemu, viac ako polovicu tvoria v nákupných 

košíkoch domácností balené vody,“ uvádza 

Veronika Némethová, Senior Consultant, GfK 

Consumer Panel Services.

Najviac domácností si za posledný rok zakúpi-

lo balenú vodu, za nimi nasledujú sýtené ne-

alkoholické nápoje a  džúsy. Ľadový čaj alebo 

energetické nápoje si domov kúpila tretina do-

mácností. Balené vody domácnosti nakupovali 

približne každých 12 dní a sýtené nealko nápoje 

(kolové nápoje, limonády a pod.) v priemere raz 

za 2 týždne. Džúsy, nektáre alebo ovocné ná-

poje nakupujú domácnosti 24-krát krát v roku. 

Ľadové čaje sa nakupujú najmenej často, 

v priemere šesťkrát do roka. Podiel akciových 

nákupov je v segmente nealkoholických nápo-

jov, oproti rýchloobrátkovému tovaru celkovo, 

nadpriemerný.

4 z 10 eur na nealkoholické nápoje domácnos-

ti minú na akcie. Tento podiel je ovplyvnený 

hlavne situáciou v  sýtených nápojoch (koly, 

limonády), v  ktorých výdavky na zvýhodnené 

nákupy dosahujú viac ako polovicu z hodnoty. 

Najväčší podiel nákupov za štandardnú cenu 

je v kategórii energetických nápojov. Akcie tu 

tvoria tretinu z  výdavkov domácností na tieto 

produkty.

Podiel privátnych značiek je, na rozdiel od ak-

ciových nákupov, pod priemerom rýchloob-

rátkového trhu. Domácnosti minuli na nákupy 

privátnych značiek v nealkoholických nápojoch 

necelú pätinu z  výdavkov, čiže viac ako 80% 

trhu je tvorených značkovým produktami. Naj-

vyšší podiel dosahujú privátne značky v kategó-

rii ľadových čajov, predstavujú viac ako tretinu 

z  hodnoty. Naopak, najnižší podiel privátnych 

značiek je v  sýtených nealkoholických nápo-

joch.

1Medzi nealkoholické nápoje sú zahrnuté džúsy, energetic-

ké nápoje, ľadové čaje, nealkoholické sýtené nápoje -ma-

linovky, minerálne vody, ovocné perlivé nápoje a  sladové 

nealkoholické nápoje, okrem čapovaných

2Všetky uvedené údaje sú výsledkom prieskumu trhu GfK 

Slovakia metódou Spotrebiteľského panelu v  období od 

marca 2020 do februára 2021. 
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Slané pochutiny sú na stoloch slovenských domácností obľúbené, o čom 

svedčí vysoký počet kupujúcich a pozitívny medziročný vývoj kategórie. 

Z nákupu si domov najčastejšie prinášajú čipsy, hneď za nimi nasledujú 

extrudované výrobky.

SLANÉ POCHUTINY
V NÁKUPOCH DOMÁCNOSTÍ

„Aspoň raz si niektorý zo širokej ponuky slaných 

pochutín kúpila za uplynulých 12 mesiacov takmer 

každá domácnosť, v priemere 39 krát. Hodnota 

jedného nákupu sa zvýšila na 1,55 EUR. Najviac 

kupujúcich si v rámci slaných pochutín z nákupu 

prináša domov čipsy, hneď za nimi nasledujú ex-

trudované výrobky. Slané tyčinky oslovili k náku-

pu viac ako tri štvrtiny kupujúcich. Slané krekry si 

kúpilo 7 domácností z 10, popcorn každá druhá 

domácnosť,“ komentuje dáta za obdobie apríl 

2020 až marec 2021 Veronika Némethová, Se-

nior Consultant, GfK Consumer Panels & Services

Domácnosti minú na nákup slaných pochutín 

najviac výdavkov v supermarketoch. Slané po-

chutiny tu nakúpilo 7 z 10 domácností a super-

markety sú zároveň formátom, v ktorom kupujú-

ci nakupujú slané pochutiny najčastejšie, na ich 

nákup tam zájdu 18-krát do roka.

V  rámci slaných pochutín míňajú domácnosti 

najviac svojich výdavkov práve na chipsy. Z ná-

kupu domov si ich za posledných 12 mesiacov 

prinieslo 86 % domácností. Najobľúbenejšie sú 

zemiakové chipsy. Tortilla chipsy si kúpilo 15 % 

domácností. Chipsy domácnosti nakúpili oproti 

predchádzajúcemu roku častejšie, v  priemere 

18 krát, pričom hodnota nákupu niečo vyše 

1,50 EUR. Tri z desiatich eur na nákup chipsov 

boli smerované na nákup v akcii.

Extrudované slané výrobky, ako sú napríklad 

chrumky, si kúpilo osem domácností z  desať, 

v priemere 16-krát za uplynulý rok, v hodnote 

nákupu niečo vyše eura. Podiel akciových ná-

kupov presahuje štvrtinu z  výdavkov domác-

ností na tieto pochutiny.

Slané tyčinky si kúpili viac ako tri štvrtiny do-

mácností, desaťkrát za rok v priemernej hodno-

te jedného nákupu 1,30 EUR. Akciové nákupy 

nedosahujú taký podiel ako v prípade chipsov 

alebo extrudovaných produktov; na zvýhodne-

né nákupy slaných tyčiniek smerovala necelá 

pätina z výdavkov na tieto obľúbené pochutiny.
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CHUTIA NÁM NAJMÄ ČIPSY 
A EXTRUDOVANÉ VÝROBKY

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

extrudované výrobky jedlo za posledných 12 mesiacov 63,9 % opýtaných.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2020, Pozn.: Slané sušienky jedlo 

za posledných 12 mesiacov 54,5 % respondentov.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2020, Pozn.: Slané sušienky jedlo 

za posledných 12 mesiacov 45,3 % respondentov.

Ako často jete 

zemiačiky / extrudované výrobky?

Ako často jete slané tyčinky?

Ako často jete slané sušienky?

1-krát denne a viac 0,5

4-6-krát týždenne 1,9

2-3-krát týždenne 11,7

1-krát týždenne 13,7

2-3-krát mesačne 14,6

1-krát mesačne 8,8

menej ako 1-krát mesačne 12,6

neuvedené 0,1

1-krát denne a viac 0,3

4-6-krát týždenne 1,3

2-3-krát týždenne 6,6

1-krát týždenne 9,7

2-3-krát mesačne 12,0

1-krát mesačne 9,1

menej ako 1-krát mesačne 15,2

neuvedené 0,4

1-krát denne a viac 0,4

4-6-krát týždenne 1,4

2-3-krát týždenne 5,7

1-krát týždenne 8,3

2-3-krát mesačne 8,6

1-krát mesačne 7,9

menej ako 1-krát mesačne 12,9

neuvedené 0,2
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Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2021 Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2020

Ako často konzumujete vo Vašej 

domácnosti čerstvé ovocie?

Ako často konzumujete vo Vašej 

domácnosti surovú zeleninu?

1-krát denne a viac 27,1

4-6-krát týždenne 25,9

2-3-krát týždenne 21,3

1-krát týždenne 11,5

2-3-krát mesačne 5,3

1-krát mesačne 2,2

menej často ako 1-krát mesačne 1,2

nekonzumujeme 0,5

neuvedené 5,0

1-krát denne a viac 10,9

4-6-krát týždenne 22,0

2-3-krát týždenne 27,0

1-krát týždenne 18,3

2-3-krát mesačne 9,0

1-krát mesačne 3,7

menej často ako 1-krát mesačne 2,9

nekonzumujeme 1,2

neuvedené 4,9

VÝDAVKY DOMÁCNOSTÍ
NA OVOCIE A ZELENINU RASTÚ

Čerstvú zeleninu alebo ovocie si aspoň raz za 

rok kúpi každá slovenská domácnosť. Typic-

ká domácnosť nakupuje ovocie alebo zeleninu 

v priemere raz za 3 dni a celkovo na ne za jeden 

rok minie 404 EUR. Najintenzívnejšími kupujú-

cimi ovocia a  zeleniny sú viacčlenné dospelé 

domácnosti, ktoré za posledných 12 mesiacov 

minuli na ich kúpu 503 eur,“ konštatuje Nina 

Páleníková, Consultant, Consumer Panels & 

Services, GfK. Dáta sú za obdobie apríl 2020 

až marec 2021.

Najvyššie výdavky na nákup ovocia a zeleniny 

majú domácnosti v  hypermarketoch a  super-

marketoch. Najviac domácností však nakupuje 

tento tovar v diskontoch. Viac ako tretinu svojich 

výdavkov míňajú domácnosti na nákup ovocia 

a zeleniny v akcii. Podiel výdavkov domácností 

na nákupy za zvýhodnených cenových podmie-

nok je pritom vyšší u  ovocia. Nákupy ovocia 

v  zvýhodnenej cene tvoria niečo viac ako dve 

pätiny celkových výdavkov na ovocie a  akciu 

aspoň raz využili takmer všetci kupujúci ovocia.

V porovnaní posledných 12 mesiacov s rovna-

kým obdobím minulého roka celkové výdav-

ky domácností na čerstvé ovocie a  zeleninu 

vzrástli. Rast bol ťahaný vyššími výdavkami pri 

jednom nákupe. Hodnota jedného nákupu čer-

stvého ovocia a zeleniny vzrástla v sledovanom 

období o takmer 10 %.

Čerstvé ovocie: Dominujú banány

Výdavky jednej domácnosti na nákup čerstvého 

ovocia sú na úrovni 202 EUR za rok. Domác-

nosti si čerstvé ovocie do svojich nákupných 

košíkov vkladajú spravidla raz za 4 dni.

Podľa počtu kupujúcich aj celkových výdavkov 

sú najobľúbenejším ovocím slovenských do-

mácností banány. Aspoň raz za rok ich naku-

puje každá domácnosť. Je to zároveň ovocie, 

ktoré sa nakupuje najčastejšie. Jedna kupujúca 

domácnosť minula za posledných 12 mesiacov 

na banány 44 EUR. Takmer každé druhé euro 

z výdavkov na banány bolo minuté v akcii.

Druhým najčastejšie nakupovaným ovocím 

sú jablká. Aspoň raz do roka si ich z  obcho-

du domov prinesie 9 z  10 domácností. Jedna 

domácnosť minie na jablká v priemere 29 EUR 

ročne. Podiel akciových nákupov u jabĺk je niž-

ší ako v prípade banánov, zvýhodnené nákupy 

dosahujú približne1/3 z celkových výdavkov na 

jablká.

Z hľadiska celkových výdavkov domácností na 

ovocie nájdeme na treťom mieste hrozno. Toto 

ovocie nakupuje 8 z  10 domácností, pričom 

jedna domácnosť na jeho kúpu minie ročne 24 

EUR. Každé druhé euro z výdavkov na hrozno 

minuli kupujúci za posledných 12 mesiacov 

v akcii.

ČERSTVÁ ZELENINA: 
ŤAHÚŇOM SÚ ZEMIAKY

Čerstvú zeleninu, rovnako ako ovocie, nakupujú 

aspoň raz ročne všetky slovenské domácnosti. 

Za posledných 12 mesiacov si jedna domác-

nosť vložila zeleninu do svojho nákupného koší-

ka 86-krát a minula na ňu pritom 203 EUR.

Najviac domácností, 9 z  10, siaha v  obchode 

po zemiakoch. Zemiaky sú najobľúbenejším 

typom zeleniny aj podľa frekvencie nakupova-

nia a celkových výdavkov. Typická domácnosť 

nakupuje zemiaky raz za 18 dní a ročne na ich 

kúpu minie 38 EUR. 30 % z výdavkov na zemia-

ky míňajú domácnosti na nákup v akcii.

Na druhom mieste vo výdavkoch domácností 

nájdeme cherry paradajky. Jedna kupujúca 

domácnosť minie na cherry paradajky v  prie-

mere 35 eur za rok a domov z obchodu si ich 

prináša spravidla každých 20 dní. Za posledný 

rok minuli kupujúci cherry paradajok každé tre-

tie euro v akcii.

Paprika je z hľadiska výdavkov domácností na 

treťom mieste v nákupoch zeleniny. Aspoň raz 

ročne ju nakupuje 9 z 10 domácností. Priemer-

ná domácnosť sa na jej nákup vyberá 16-krát za 

rok. Jedna domácnosť minie na papriku v prie-

mere 16 eur ročne. Podiel akciových nákupov 

u papriky je na úrovni 28% výdavkov domác-

ností.

Pre porovnanie uvádzame, že agentúra ME-

DIAN SK zistila, že sterilizovanú zeleninu konzu-

mujú respondenti najčastejšie 2-3-krát mesač-

ne (19,5 0) a 1-krát týždenne (18,3 %). Čo sa 

týka mrazeného ovocia, respondenti sa vyjadri-

li, že ho vôbec nekonzumujú (22,9 %) alebo ho 

jedia menej často ako 1-krát mesačne (20,3 %).

.

Celkové výdavky domácností na čerstvé ovocie a zeleninu medziročne vzrástli. 

Zároveň za ne spotrebitelia utratili pri jednom nákupe viac, a to o 10 %. Priemerne 

minutá suma za rok presahuje 400 EUR, pričom domácnosti s dospelákmi aj 

vyše 500 EUR.
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ČERSTVÉ OVOCIE A ZELENINA 
V KOŠÍKOCH NECHÝBAJÚ
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NAKLADATELSTVÍ DOKOŘÁN, S.R.O., 
Holečkova 9, 150 00 Praha 5, Česká republika, Tel. +420-257 320 803, www.dokoran.cz 

Maja Lunde

KÔŇ PRZEWALSKÉHO
Tretia časť úspešného cyklu nórskej autorky 

o tom, ako človek ovplyvňuje život na Zemi. 

Kôň Przewalského je jediný žijúci zástupca 

vyhynutého koňa divého. Ľuďom sa ho podarilo 

zachrániť vďaka chovu v zajatí a neskôr ho 

vrátili späť do jeho prirodzeného prostredia. 

Zoológ Michail koncom 19. storočia cestuje do 

Mongolska, aby odtiaľ priviezol divé kone do 

svojej zoologickej záhrady. Veterinárka Karin sa začiatkom 90.tych rokov 

usiluje o návrat divých koní do ich prirodzeného prostredia a nórska 

statkárka Eva so svojou dospievajúcou dcérou sa usilujú zachrániť 

posledné dva jedince vzácneho plemena. Láska ku koňom si však pýta 

svoju daň.

Cena: 14,95 EUR

Trevor Noah

VINNÝ OD NARODENIA 
Presvedčivý, inšpiratívny a komicky vznešený 

príbeh dospievania v doznievajúcom apartheide 

a búrlivých dňoch slobody, ktoré nasledovali. 

Zázračná cesta autora z juhoafrického 

apartheidu k pracovnému stolu The Daily Show 

sa začala kriminálnym činom: jeho narodením. 

Trevor je potomkom belocha a černošskej 

matky. V tom čase im za takéto spojenie hrozilo 

väzenie. Bol živým dôkazom nerozvážnosti svojich rodičov, preto musel 

stráviť prvých päť rokov života schovaný. Trevor opisuje svoj zvláštny 

svet vtipne a pravdivo. Výsledkom je dojemný a smutno zábavný portrét 

chlapca, ktorého dnes vďaka televíznym obrazovkám pozná celý svet.

Cena: 15,90 EUR

Gill Davies

TAJOMNÁ REČ STROMOV
Ako sa nám stromy prihovárajú? 

K zaneprázdneným ľuďom stromy hovoria 

rečou pokoja a stíšenia. Už len samotný pobyt 

v lese môže utlmiť stres a navodiť mier v duši. 

Stromy majú pre nás blahodarné účinky. 

Pre umelcov, hudobníkov a spisovateľov sú 

stromy a lesy zdrojom inšpirácie a liečitelia 

stáročia nachádzali so stromami spoločnú 

reč, lebo ponúkali riešenia na liečenie vonkajších zranení i vnútorných 

ochorení. Mnohým rastlinám a druhom zvierat sa stromy prihovárajú 

ponukou potravy a domova. Stromy sa však rozprávajú aj medzi sebou, 

upozorňujú sa na blízkosť parazitov alebo komunikujú koreňmi, čo im 

umožňuje systém podhubia.

Cena: 12,95 EUR

Tim Marshall

TIEŇOHRA
Kniha rozpráva, ako ľahko sa po 50 rokoch mieru 

vrátila do Európy vojna. Rozpad Juhoslávie si 

vyžiadal približne 140-tisíc obetí a jeho záverečná 

časť sa odohrala v Kosove. Aj po rokoch od 

ukončenia vojny má zmysel vracať sa k tejto 

tragédii. Autor bol ako vojnový korešpondent 

priamym svedkom niekoľkých vojensko-

politických konfl iktov. Ako diplomatický redaktor 

televíznej stanice Sky News pokrýval spravodajsky aj vojnu v Kosove, 

bombardovanie Juhoslávie a pád režimu Slobodana Miloševića. Kniha 

je strhujúco vyrozprávaný príbeh, vychádzajúci z autorových osobných 

skúseností, ako aj z rozhovorov s príslušníkmi tajných služieb piatich krajín.

Cena: 14,95 EUR

Jaroslav Peregrin

ČLOVĚK V ZRCADLE TEORIE 
HER - JAK NÁM MATEMATIKA 
A FILOZOFIE POMÁHAJÍ 
ZJIŠŤOVAT, CO JSME ZAČ
Vypláca sa spolupracovať a je dôvera v iných 

ľudí racionálna? Je človek homo economicus? 

Produkuje evolúcia sebeckých ľudí? Účinným 

pomocníkom pri hľadaní odpovedí na tieto 

otázky, ktoré si kladú ako prírodovedci, tak 

fi lozofi , môže byť okrem iného teória hier. Tá vznikla v polovici minulého 

storočia na pôde matematiky ako nástroj, ktorý mal ľuďom pomôcť sa 

orientovať a rozhodovať v zložitých a konfl iktných situáciách. Čoskoro 

si však našla uplatnenie aj ďaleko za hranicami ekonómie. Dnes preniká 

do sociológie, politológie aj iných spoločenských vied.

Cena: 9,31 EUR

Malcolm Gladwell

PROČ SI NEROZUMÍME - 
CO BYCHOM MĚLI VĚDĚT 
O LIDECH, KTERÉ NEZNÁME
Čo si myslieť o ostrom prístupe americkej 

polície, ktorý často vedie k masovým 

protestom? Ako dokázal Hitler obalamutiť 

toľko cudzích štátnikov? Čo všetko majú 

tieto zdanlivo nesúvisiace príbehy spoločné? 

Ide o to, že si často myslíme, že porozumieť 

cudzím ľuďom je jednoduché. Náš úsudok je však až príliš často chybný 

a dôsledky môžu byť tragické, a to nielen pre nás, ale aj pre naše okolie. 

Gladwellove vyargumentované názory možno čitatelia nebudú vždy 

príjemné, ale o to hlbšie k nemu preniknú a bezpochyby spôsobí, že sa 

po prečítaní knihy bude na svet pozerať inak ako doteraz.

Cena: 18,75 EUR
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VYDAVATEĽSTVO SLOVART S.R.O.
Bojnická 1492/10, 83154 Bratislava, Tel. +421 02 492 018 00, www.slovart.sk

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

PREMEDIA GROUP S.R.O.
Topoľčianska 3214/25, 851 05 Bratislava, Tel. +421 948 866 627, premedia.sk
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HOST — vydavatelství, s. r. o. 
Radlas 5, 602 00 Brno, Česká republika, Tel. +420 545 212 747, www.hostbrno.cz

Albatros Media Slovakia, a.s. - Lindeni
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, Tel. +421 02 444 520 48, www.lindeni.sk

CITADELLA PUBLISHING, spol. s r.o. 
Karloveská 416/49, 84104 Bratislava, Tel. +421 915 381 073, www.citadella.sk 

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

Viktorie Hanišová

BETON A HLÍNA - 
ROZHOVORY O ŠETRNOSTI 
A UDRŽITELNOSTI VE MĚSTĚ
Väčšina obyvateľov západného sveta žije 

v mestách. V „betónovej džungli“, ktorá v našej 

kultúrnej predstavivosti nahradila prírodu. Život 

v meste si preto automaticky spájame s jej 

opakom - kariérou, rýchlosťou, pokrokom, 

civilizáciou. Globálna perspektíva klimatickej 

krízy však ukazuje, že nič nie je vzdialenejšie pravde. Autorka skrz 

rozhovory zachytáva rozmanitú snahu ľudí žiť udržateľne a zodpovedne 

aj v hektickom prostredí miest. Spovedá nadšencov z komunitných 

záhrad i aktivistami zo záhradkárskych kolónií, organizátorov 

kompostovacích systémov či prevádzkovateľa bezobalového obchodu.

Cena: 16,40 EUR

Rachel Bridge

SÁM SEBE ŠÉFOM - VŠETKO, 
ČO POTREBUJETE VEDIEŤ 
O PRÁCI NA VOĽNEJ NOHE
Máte už po krk vysedávania v korporáte 

alebo ste práve vyšli zo školy? Alebo chcete 

začať konečne pracovať „pre seba“? Práca 

na voľnej nohe je potom pre vás tou pravou 

voľbou. Môže priniesť viac osobnej slobody, 

kontroly nad vlastným časom, zábavy, 

uspokojenia a dokonca aj peňazí, než sa na prvý pohľad zdá. Ale ako 

začať? Ako všetko rozbehnúť tak, aby to fungovalo? Na aké problémy 

si dať pozor? Táto kniha vám krok za krokom ukáže, ako pracovať pre 

seba efektívne, spokojne a s pocitom naplnenia. Obsahuje praktické 

rady a informácie, príklady zo života a kľúčové tipy ako začať.

Cena: 11,99 EUR

Lisa Chaney

COCO CHANEL – SÚKROMNÝ 
ŽIVOT
Gabrielle Chanelová (1883-1971) alias Coco 

Chanel sa vyšvihla z chudobných pomerov 

a stala sa najvplyvnejšou módnou návrhárkou 

20. storočia. V snahe nájsť v Gabrielliných 

príbehoch pravdu opakovane zisťujeme, že 

pre ňu neboli z hľadiska pravdy dôležité fakty, 

ale pocity. Držala sa citovej a psychologickej 

stopy minulosti. V jadre jej príbehov tak človek dokáže odhaliť 

podstatu skutočných udalostí. Spomienky, ktoré sa rozhodla 

vyrozprávať, nám môžu prezradiť oveľa viac, ako sa na prvý pohľad 

zdá. Ak na ne nazeráme takýmto spôsobom, zistíme, že zachytávajú 

nesmierne smutné detstvo.

Cena: 21,90 EUR

Alena Mornštajnová

LISTOPÁD
Pýtali ste sa niekedy sami seba, aký by bol váš 

život, keby v novembri 1989 dopadlo všetko 

inak? Aké by boli naše osudy, keby komunizmus 

neskončil a my zostali za železnou oponou 

oddeľujúce nás od sveta aj jeden od druhého? 

Román je dramatickým príbehom obyčajnej 

rodiny, ktorú veľké dejiny jednej novembrovej noci 

rozdelia a postavia proti sebe. Sledujeme príbeh 

Marie, ktorá je kvôli účasti na demonštráciách zatknutá a odsúdená na 20 

rokov väzenia. Popri tom sa odvíja príbeh dievčatka Magdalény, ktorá je 

odobratá rodičom a umiestnená do „ozdravovne“, v ktorej sa vychovávajú 

nové komunistickej kádre. Ich osudy sa jedného dňa pretnú…

Cena: 17,34 EUR

Helen Russell

ATLAS ŠŤASTIA
Cesta okolo sveta, ktorá prináša 33 

medzinárodných návodov, ako dosiahnuť 

šťastie. Bojíte sa blížiaceho sa pracovného 

pohovoru? Inšpirujte sa Islanďanmi a ich 

konceptom betta reddast, neochvejným 

presvedčením, že všetko nakoniec dobre 

dopadne. Blúdite životom a neviete ako ďalej? 

Spravte to ako Číňania a nájdite svoj stav 

radosti sing-fu, ktorý dá vášmu životu zmysel. Máte práce vyše hlavy? 

Taliani vám pomôžu naučiť sa umeniu dolce far niente, čiže sladkému 

ničnerobeniu. Kniha vás zavedie do mnohých krajín od Anglicka cez 

Bhután, Fínsko, Taliansko až po Japonsko a odhalí tajomstvá šťastia 

z celého sveta, ktoré vám zmenia život.

Cena: 13,99 EUR

Colson Whitehead

CHLAPCI Z NICKELU
Elwood Curtis, černošský chlapec, vyrastá 

v Tallahassee na Floride v 60. rokoch 20. 

storočia, v čase stále platných segregačných 

zákonov, ale aj silnejúceho hnutia za občianske 

práva. Sníva o štúdiu na vysokej škole, 

namiesto toho sa však ocitne v polepšovni 

Nickel. Elwooda drží pri zdravom rozume len 

priateľstvo s ďalším mladistvým „delikventom“ 

Turnerom. Román je fi kcia inšpirovaná príbehom skutočnej 

polepšovne, ktorá fungovala viac ako sto rokov a zničila život 

tisíckam detí. Autor vytvoril strhujúce rozprávanie, ktorým potvrdzuje 

povesť jedného z najlepších spisovateľov svojej generácie.

Cena: 13,90 EUR



Počas obdobia troch rokov podporilo Tesco výsadbu 

300 stromov v okolí slovenských škôl. 

Nákupné centrum AVION Shopping Park sa sadením 

stromov Ružinove zapojilo do iniciatívy s názvom "10 000 stromov".



Na Slovensku distribuuje Svet nápojov s.r.o. / info@svetnapojov.sk / www.svetnapojov.sk


