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Nedávno som čítal myšlienku, že pre viaceré 

fi rmy je trvalá udržateľnosť už dôležitejšia než 

vlastné výrobky a služby. O ekológii vyšlo za 

ostatné roky stovky publikácií, od ezoterických, 

alarmujúcich a futurologických, cez skeptické knihy 

o „greenwashing-u“ a zbytočnom strašení ľudí, až po 

tvrdo racionálne diela podložené faktami. Skúsený 

novinár a pedagóg Weissman je medzi nimi taký 

zvláštny úkaz. Často stavia svoje knihy na fi kcii, ktorú 

následne uchopí ako fakt a ďalej argumentuje poctivou 

rešeršou zdrojov a mravčou reportérskou prácou. 

Napríklad v knihe „Svet bez nás“ zisťoval, čo by a stalo 

so Zemou a tým, čo vytvoril človek, ak by všetci 

ľudia náhle zmizli. V ďalšej provokatívnej publikácii 

skúma vzťah ekosystému Zeme a ľudskej civilizácie. 

Zisťuje, aké je optimum počtu obyvateľov Zeme, aby 

všetci prosperovali bez potreby nekončiaceho rastu . 

V kontexte pandémie a globálneho otepľovania, ktorých 

sme počas týchto tropických júnových dní svedkami, sú 

to námety viac ako aktuálne.

Ing. Juraj Púchlo
šéfredaktor IN STORE Slovakia

Tip šéfredaktora
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PRESENT

Spoločnosť Selfridges & Co., ktorej vlajková 

loď v Londýne je jedným z najviac ikonických 

obchodov, uvažuje o predaji potom, ako 

dostala ponuku v hodnote 4 miliárd libier 

od kupca, ktorého meno nezverejnila. 

Predajca luxusného tovaru, ktorý vlastní 

maloobchodná dynastia Weston ovládajúca 

aj fast fashion diskont Primark, mala vlani 

ťažký rok a zrušila 450 pracovných miest. 

Predaj by bol teda logickým krokom 

k zotaveniu. Po zverejnení informácie, že 

je na predaj je možné, že o kúpu bude mať 

záujem viac spoločností.

Forbes píše o masívnej transakcii. Investorská 

zostava v zložení EC Investments, PPF 

a Rockaway kúpila Fast - skupinu vlastniacu sieť 

Planeo Elektro, ktorá má aj licenciu na exkluzívnu 

distribúciu značiek Sharp, Toshiba, JVC, či 

módnej značky Gant alebo nápojov SodaStream.

Poľský retailový gigant CCC mieri so svojou 

značkou Eobuv.cz z on-line predaja do 

kamenných obchodov. E15.cz informuje, že 

prvú takúto prevádzku v ČR otvorí v galérii 

Nový Smíchov. Namiesto políc s predmetmi 

majú zákazníci k dispozícii tablety. Na mieste 

je možné vykonať 3D skenovanie chodidiel, 

aby si zákazníci vybrali správnu obuv bez 

nutnosti merania. CCC sa v tomto roku 

chystá na poľskom trhu uviesť nový reťazec 

HalfPrice, ktorý bude ponúkať oblečenie, 

obuv, módne doplnky, kozmetiku, hračky 

a vybavenie pre domácnosť.

Český Kaufl and, ktorý má 135 prevádzok 

zverejnil predbežné hospodárske výsledky. Podľa 

portálu E15.cz je zaujímavé, že 45 % predaného 

sortimentu na sebe malo krikľavo oranžový štítok 

znamenajúci akčnú cenu, zľavu. To zodpovedá 

tržbám v hodnote 26,5 mld. Kč. V žiadnej inej 

krajine, kde Kaufl and pôsobí, možno ani nikde 

inde na svete nie je obvyklý tak vysoký podiel 

predaného tovaru v cenovej akcii ako v Česku.

Sieť Albert (súčasť Ahold Delhaize) pôsobiaca 

v ČR v súčasnosti pripravuje e-shop. Nedávno 

spustila vernostnú aplikáciu. Počas pandémie 

sa jej zvýšili tržby o 5-10 %. Postupne sa snaží 

modernizovať všetky predajne.

Merchant Machine analyzovala spotrebiteľské 

výdavky v krajinách po celom svete. V rebríčku 

vedú za Európu Briti, ktorí bežne minú online 

nakupovaním za rok 3 432 libier na hlavu, čo 

je 15% priemerného ročného príjmu. Počas 

pandémie utratili 176,6 miliárd libier.

FLASH NEWS
REŤAZEC OBI OTVORIL
UŽ 15. PREDAJŇU V SR

Najväčšia sieť hobbymarketov OBI otvorila 

v Spišskej Novej Vsi svoju celkovo 15. 

predajňu na Slovensku. V nasledujúcich 

mesiacoch k nej pribudnú predajne 

v ďalších mestách. S ponukou viac ako 

60-tisíc výrobkov a dominantným, viac ako 

30%-ným podielom na trhu projektových 

hobbymarketov chce svoje služby sprístupniť 

novým zákazníkom aj v menších mestách. 

Prevádzka v Špišskej novej Vsi je unikátna 

tým, že k nej povedie aj nová cyklotrasa. 

Zároveň má nový koncept usporiadania 

elektronáradia a príslušenstva.

Zdroj: Obi.sk

UNIKÁTNY SLOVENSKÝ 
VÝROBOK

Radi si doprajete to najlepšie, čo na Slovensku 

máme? V tom prípade Vám chceme predstaviť 

novinku na trhu: BODY&FUTURE rastlinné nápoje 

v nových ekologických obaloch. Kokosový, 

mandľový a sójový nápoj Vás prekvapia výbornou 

chuťou a sú obohatené o vegánsky vitamín D3 a 

vápnik. Buďte lokálpatrioti a kupujte si slovenské 

výrobky! Okrem podpory slovenskej ekonomiky 

tým zmenšíte aj uhlíkovú stopu. Nápoje sú bez 

konzervačných látok, bez GMO a laktózy. Tieto 

kvalitné nápoje nájdete v inovatívnych eko-

obaloch za prekvapivo nízku cenu. 

Zdroj: Botdynadfuture.sk

SIKO: SLOVENSKÝ NÁPAD UČÍ
SVET ŠETRIŤ VODOU

Rodinná spoločnosť SIKO po 30 rokoch svojej 

existencie vstupuje s inovatívnymi patentovanými 

technologickými novinkami na globálny svetový 

trh. SIKO investovala 150 miliónov korún do 

spoločnosti Swiss Aqua Technologies a rozšírila 

tak svoje portfólio o patentované vynálezy, ktorých 

autorom je Slovák František Pancurák. Na trh 

boli uvedené 3 skupiny inovatívnych výrobkov 

s patentovanými technológiami OptimFlush System 

(úspora vody), IonPolarization System (fyzikálne 

zlepšenie kvality vody) a WaterCare System 

(využitie vlastností vody ako náhrady externých 

zdrojov energie - elektrina či batérie). SIKO má iba 

v SR a ČR vyše 50 predajní.

Zdroj: Siko.sk

BEZ KORENIA TO NEPÔJDE

Grilovacia sezóna je v plnom prúde. Keď radi 

skúšate nové chute, či stavíte na klasiku, z ponuky 

od spoločnosti Kotányi si určite vyberiete. 

Ako rodinná fi rma, Kotányi v súlade so svojimi 

hodnotami kladie dôraz na spájanie kvality, 

pôžitku a inovácií. Výsledkom sú zaujímavé 

a vyvážené zmesi na grilovanie a novinky sezóny 

2021- šalátové dózy. 140 rokov skúseností, 

prvotriedna kvalita korenín, overení dodávatelia 

a špičková technológia výroby sú zárukou, že po 

otvorení svojho balíčka budete určite spokojní.

Viac na: Sk.kotanyi.com
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Stavebné noviny uvádzajú, že na okraji 

Detvy chce postaviť nový obchodný dom 

spoločnosť Autotank, s.r.o., ktorá projekt dala 

na posúdenie vplyvov na životné prostredie 

(EIA). Predpokladané náklady sú 7 mil. EUR. 

Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie 

obchodného domu ako širokosortimentnej 

predajne potravín, drogérie a doplnkového 

priemyselného tovaru pre domácnosť.

StartitUp píše, že CityZen spúšťa predaj 

svojich recyklovateľných tričiek (e-shop už 

existuje) na Slovensku. Podľa spoluzakladateľa 

a riaditeľa start-pu Pavla Hrstku sa už časť 

produkcie šije pod Tatrami.

Stanica Nivy oznámila, že nájomcovia 

jednotlivých prevádzok už pripravujú svoje 

interiéry na blížiace sa otvorenie. Na webe 

projektu sú už uvedení nájomcovia ako 

napríklad Showroom Alza, potraviny Yeme, 

Lidl, McDonald’s, Ecco, dm drogerie markt, 

Benu lekáreň, kompletné portfólio fashion 

obchodov Indietex a LPP, Fusakle, Martinus, 

Tescoma, Albi, Faxcopy a ďalšie. Rovnako 

aj interiér centra, ktorý svojou architektúrou 

inšpirovanou prírodou podporuje komfort 

a pohodlie návštevníkov, je už pripravený na 

inštaláciu posledných interiérových prvkov. 

Pribúdajú drevené obklady eskalátorov, 

ktorých je na Nivách až 35 kusov.

Podľa týždenníka Trend sa česká Alza, ktorá 

patrí medzi najväčšie e-shopy pôsobiace aj na 

slovenskom trhu, oznámila vznik nového portálu 

Alza Marketplace – trhoviska, prostredníctvom 

ktorého chce prepojiť ďalšie menšie e-shopy 

a výrobcov so svojimi zákazníkmi. Rozvoj 

Marketplace je pre Alzu dôležitý najmä vďaka 

tomu, že zákazníci sa dostanú k širšej ponuke 

tovarov z viacerých kategórií ako napríklad 

nábytok, alkohol či móda.

Kiná CinemaCity (Aupark, Eurovea, Vivo!) 

napriek skráteným otváracím hodinám 

niektorých kín počas týždňa a štátom 

obmedzenej 50%-nej povolenej kapacity 

sál za prvý týždeň dosiahli počas týždňa 

20% návštevnosti oproti roku 2019 (rok 2020 

nemožno porovnať, kiná boli zatvorené), ale už 

počas víkendu dosiahli 40% návštevnosti oproti 

roku 2019. Za druhý týždeň od otvorenia počas 

týždňa bola 51% návštevnosť oproti roku 2019 

a počas víkendu 54% návštevnosť. Ide síce len 

o mierny nárast a „iba“ tisíce návštevníkov, ale 

i tak sa kiná začínajú prebúdzať. Nábehovej 

krivke pomôžu aj prázdniny a premiéry 

mnohých detských a rodinných fi lmov.

FLASH NEWS

SVIEŽE LETNÉ NOVINKY
Z AVONU

Aktuálnymi novinkami sú : Sprchovací krém 

Aloha Monoi (720 ml, 7,70 EUR), Sprchovací 

gél Garden of Eden (720 ml, 7,70 EUR) 

a Sprchovací gél Lagoon (720 ml, 7,70 

EUR). Rad Anew Solar Advance výrobkov sa 

teraz rozrastá o novinku s tromi výrobkami: 

Ochranný pleťový sprej s OF50 (100 ml, 22,90 

EUR), Omladzujúci pleťový krém na opaľovanie 

s OF50 so zmatňujúcim efektom (50 ml, 22,90 

EUR), Zmatňujúci tónovací krém na opaľovanie 

proti starnutiu pleti s OF50 Solar Advance 

(50 ml, 22,90 EUR). V ponuke sú aj: Závesná 

kozmetická taštička (Materiál: PU, 12,90 

EUR), Tvarovaná hubka na make-up (Materiál: 

polyuretán, Rozmery: 4 x 6 cm, 7,50 EUR), 

mark. Kaligrafi cká linka na oči Oh So Tokyo 

(0,5 g, 13,90 EUR), mark. Farba na pery a líčka 

Oh So Tokyo (2,5 ml, 12,90 EUR), Paleta na 

líčka 2 v 1 Oh So Tokyo (6 g, 11,90 EUR).

Zdroj: Avon.sk

RÝCHLE A ÚČINNÉ 
ODSTRAŇOVANIE TÝCH 
NAJNÁROČNEJŠÍCH ŠKVŔN NA 
OBLEČENÍ

Najúčinnejšou zbraňou v boji proti 

nechceným farebným škvrnám je rýchlosť 

a účinný prací prostriedok. Nové pracie 

kapsuly Rex 3+1 Power Caps sú jedinečné 

preddávkované kapsuly na pranie aj ťažko 

odstrániteľných škvŕn, akými sú tráva, 

červené víno, krv, blato či mastnota. Sú 

vhodné na bielu aj farebnú bielizeň. Odevy 

prevoňajú vôňou esenciálnych olejov vďaka 

benefi tu Aromatherapy. Dokonalú čistotu 

zabezpečia pri praní aj pri nízkych teplotách 

od 20°C. Pracie kapsuly Rex Power 

Caps sú dostupné v 2 kombináciách vôní 

a esenciálnych olejov – zmyselná orchidea 

s makadamiovým olejom alebo elegantný 

lotus s mandľovým olejom. K dispozícií sú 

v 2 veľkostiach: 14 kapsúl za MOC 2,99 EUR 

a 40 kapsúl za MOC 6,99 EUR.

Zdroj: Henkel.sk

g

j

NOVINKA:
ĽADOVÝ ČAJ LIPTON MALINA

Vyskúšajte osviežujúcu novinku, ľadový čaj Lipton 

Malina, ktorý v sebe ukrýva tajomstvo čierneho 

čaju a šťavnatého ovocia. Skvelá chuť vo všetkých 

ľadových čajoch Lipton začína v ozajstných 

čajových lístkoch a v ovocí,  ktoré vďaka slnku 

chutí tak lahodne. Tak si vychutnajte leto s novou 

príchuťou maliny.

Zdroj: Lipton.com, Mattoni.cz



7

PRESENT

FLASH NEWS

Spoločnosť Total mení názov na 

TotalEnergies. Spolu so zmenou názvu 

získava TotalEnergies aj novú vizuálnu 

identitu. TotalEnergies je energetická 

spoločnosť, ktorá vyrába a poskytuje energie: 

ropu a biopalivá, zemný plyn a zelené plyny, 

obnoviteľné zdroje a elektrinu.

Renovovaný OD Prior Nitra otvoria 25. júna. 

Zatvorený bol od roku 2017, kedy ho kúpil 

od spoločnosti Tesco podnikateľ George 

Trabelssie. Tesco v OD zostáva ako nájomník 

s hypermarketom, ďalšími nájomníkmi sú 

Decathlon, Pepco, Dr. Max, KiK, Flamengo – 

kvetinárstvo, Ázijské bistro či Mäsiarstvo Fabuš.

Priemerný Slovák skonzumuje ročne 32 kíl 

cukru. Celková spotreba cukru a výrobkov 

z neho sa podľa Štatistického úradu SR 

dlhé roky držala na približne rovnakých 

hodnotách, avšak od roku 2018 sa začala 

mierne zvyšovať. Podľa FinGO.sk. rastie aj 

cena cukru. Kryštálový cukor sa predáva 

v obchodoch za priemernú cenu 0,74 EUR/kg.

Index.sme píše, že Lidl opäť otvára outletovú 

predajňu v Ilave. Do pôvodných priestorov sa 

vlastne vracia, keďže tu fungovala iba začiatku 

leta 2019 do začiatku roka 2020. Išlo istým 

spôsobom o „experiment“, keďže v predajni 

Lidl ponúkal prevažne non-food výrobky, ktoré 

sa nepredali počas pravidelných akcií, a to 

s outletovými zľavami okolo 70 %. V tomto roku 

však Lidl otvára outlety aj v Poľsku a Rumunsku.

Slovensko patrí medzi TOP 5 krajín na svete 

v rebríčku využívania bezkontaktných platieb. 

Obľubu si veľmi rýchlo získavajú aj platby 

prostredníctvom mobilného telefónu. Podľa 

Mastercard sa zrealizuje už takmer každá 

piata platba a počty tokenizovaných kariet 

neustále rastú. Rovnako tak si Slováci obľúbili 

aj platby hodinkami – podľa posledného 

prieskumu nimi zaplatilo už 10 % populácie. 

Mastercard najnovšie testuje elegantnú formu 

platieb s pomocou platobných prsteňov. 

Prsteň je vodeodolný a vyrobený z vysoko 

kvalitnej keramiky, ktorá je hypoalergénna 

a odolná voči poškriabaniu.

Terno a KRAJ rozširujú sortiment vitamínov 

a minerálov. Ich bohatšiu ponuku nájdu zákazníci 

v blízkosti pokladničnej zóny. Rôzne druhy 

vitamínov, magnézium, železo, selén, guarana, 

šumivé nápoje, sirupy, multivitamíny pre deti vo 

forme cukríkov a mnoho ďalších.

JÚNOVÉ NOVINKY
V DM DROGERIE MARKT

Sortiment kozmetiky rozširujú: alverde Swirly 

lícenka (3,95 EUR), alverde Caramel paletka 

očných tieňov (5,95 EUR), alverde Hydro 

pleťový sprej (50 ml, 2,95 EUR), alverde Golden 

Highlighter rozjasňovač (3,95 EUR), alverde 

Elegant Style rúž na pery (3,25 EUR), alverde 

transparentný gél na obočie (3,45 EUR), 

alverde bronzer (3,95 EUR).

Zdroj: Mojadm.sk

FUNKČNÁ VODA: TCHIBO 
PREDSTAVUJE TCHIBO COFFIZZ

Kofeínový nápoj Tchibo Coffi zz je jedinou 

kofeínovou vodou na slovenskom trhu a aktuál-

ne vstupuje do segmentu RTD. Spotrebiteľom 

prináša originálne spojenie čerstvosti 

pramenitej vody a energie prírodného kofeínu 

zo zelených zŕn kávy 100 % Tchibo Arabica. 

Dostupná bude v dvoch variantoch: marakuja 

a citrón s mätou. Uvedenie na trh podporí 

masívne vystavenie v kamenných predajniach. 

Tchibo spoločne s POS materiálmi. Súčasťou 

kampane bude i prezentácia formou samplingu 

na rôznych letných akciách. 

Zdroj:Tchibo.sk

BRILANTNÉ PRÉMIOVÉ WC 
BLOKY PRE VŠESTRANNÚ 
ČISTOTU A LESK

Henkel gélové WC bloky Bref Brilliant Gel All in 1 

sa vďaka špeciálnej gélovej technológií postupne 

uvoľňujú. Vďaka účinnej aktívnej pene a inovatívnej 

gélovej štruktúre bojujú proti vytváraniu vodného 

kameňa, dôkladne čistia toaletu s každým 

spláchnutím a chránia ju pred usadzovaním 

nečistôt. Vydržia dlhšie ako predošlé bloky. Košíček 

vyrobený z recyklovaných plastov a väčšia časť ich 

obalu je recyklovaná aj recyklovateľná. WC bloky 

Bref Brilliant Gel sú k dispozícii v troch vôňach: 

Arctic Ocean, Spring Rain a Magic Breeze a vo 

veľkostiach Single / Duo / Trio. Odporúčaná MOC 

za single balenie je 2,49 EUR.

Zdroj: Henkel.sk
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Napriek tomu, že pandémia spomalila apetít stavebných fi riem aj investorov, 

rozbehnuté projekty pokračujú a fi nišujú. Viaceré už otvorili, i keď ešte nie sú 

defi nitívne dokončené a nemajú kompletný mix nájomcov. Zostavili sme pre vás 

chronologický prehľad projektov.

NC NOVUM 
PREŠOV

Tesne pred druhým 

lockdownom, v  ok-

tóbri 2020, otvorili nákupné centrum Novum. 

Vyrástlo na hranici historického centra Prešo-

va. „S množstvom skvelých značiek do Pre-

šova prinášame svetovú kvalitu. Pre niektoré 

z nich to bude dokonca premiéra na východ-

nom Slovensku,“ uviedla vtedy Zuzana Ma-

liková, riaditeľka nákupného centra Novum 

Prešov. Retailový projekt poskytne na 30 000 

m² plochy priestor pre každodenné nákupy, 

módu, služby, ale aj trávenie voľného času. 

„Novum bude ožívať postupne v  troch fá-

zach – október, november a  jar 2021, kedy 

by už všetkých vyše 111 prevádzok nákup-

ného centra malo žiť naplno.“ uviedol pri 

príležitosti otvorenia centra zástupca spo-

ločnosti Gemo Holding , Ing. Libor Tandler. 

Okrem Lidlu je v NC Novum aj dm drogerie 

markt, Datart, New Yorker, H&M, Humanic, 

Intersport a  A3 SPORT ale aj kníhkupectvo 

Martinus. Samozrejmosťou sú aj banky, mo-

bilní operátori a  lekárne. Vo food courtoch 

je napríklad McDonald`s a okrem neho budú 

v  centre gastro prevádzky ako reštaurácia 

Pilsnerka, MrKebab a  viacero kaviarní, vrá-

tane siete Starbucks. Zábavu do centra pri-

nesie osem kinosál operátora multiplexov 

Cinemax.

OD URBAN KOŠICE

Bývalý socialistický OD Prior neskôr prevzal 

K-mart, potom Tesco a  od neho ho kúpil in-

vestor Arkon. Nový názov „Urban“ vychádza 

z  anglického výrazu „mestský“, pretože nový 

koncept obchodného domu chce ponúknuť 

mestský zážitok pri nakupovaní či trávení voľ-

ného času. OD Prior otvorili 

koncom apríla 2021. Investí-

cie do rekonštrukcie sa vyšpl-

hali na 20 mil. EUR. Košický 

Prior stojí na nároží Hlavnej 

ulice a Kasárenského námes-

tia. Skolaudovaný a otvorený 

bol v  zlomovom roku 1968. 

Pôvodný projekt vypracovala 

architektka Růžena Žertová. 

Unikáte fasádne tvarovky z  liateho betónu na-

vrhla akademická sochárka Jana Bartošová-Vil-

hanová. Špecifi cká fasáda bola v prekvapujúco 

dobrom stave a  investor sa ju rozhodol za-

chovať. Naopak zásadnejšou 

premenou prešiel interiér. Od-

stránením pôvodných stropov 

vznikla galéria pre foodhall. Na 

najvyšších poschodiach sa na-

chádzajú kancelárske priestory 

na prenájom a  súčasťou tre-

tieho poschodia bude BOU-

TIQUE CINEMA, teda 4-sálové 

kino s pohodlnými a priestran-

nými sedačkami. OD Urban má 5 nadzemných 

a jedno podzemné podlažie. Ponúka 8 000 m² 

maloobchodných plôch na prenájom. Medzi ná-

jomcami sú dm drogerie markt, GECO Tabak, 

Albi, Pepco, Martinus či stánok Fusakle. Mix 

nájomcov doplní MiStore, Daffer a Benu Leká-

reň a Lidl.

OD PRIOR NITRA

Práve v čase, keď už je toto číslo v tlači, otvá-

rajú renovovaný OD Prior Nitra. Obchodný dom 

Tesco kúpil od reťazca podnikateľ George Tra-

belssie ešte v roku 2017. Aj vďaka pandémii sa 

rekonštrukcia predĺžila až do leta roku 2021. 

Tesco v Priore zostáva ako nájomník s hyper-

marketom. Medzi ďalšími nájomcami sú De-

cathlon, Pepco, Dr. Max, KiK, Flamengo – kve-

tinárstvo, Ázijské bistro či Mäsiarstvo Fabuš. 

Hoci je OD Prior historicky prvý obchodný dom 

v tejto lokalite, bude mať neľahkú úlohu presa-

diť sa popri konkurenčnom NC Mlyny, ktoré je 

na rovnakej križovatke.

NC NIVY BRATISLAVA

Inštaláciou loga „nivy®“ na fasádu nákupného 

centra, ktoré realizoval Q-EX, sa v podstate po-

tvrdil rebranding tohto projektu. Stanica Nivy 

developera HB Reavis teda bude len „Nivy“. 

Prinesie vyše 70 000 m² nákupnej plochy. Ná-

jomcovia jednotlivých prevádzok už pripravujú 

svoje interiéry na blí-

žiace sa otvorenie. 

Dlho očakávané sú 

najmä autobusová 

stanica letiskového 

štandardu a celoročná 

tržnica s  výberom gurmánskych zážitkov pod 

verejne prístupnou zelenou strechou. Na webe 

projektu sú už uvedení nájomcovia. Bude tu na-

príklad Showroom Alza, potraviny Yeme, Lidl, 

McDonald’s, Ecco, dm drogerie markt, Benu 

lekáreň, kompletné portfólio fashion obcho-

dov Indietex a LPP, Fusakle, Martinus, Tesco-

ma, Albi, Faxcopy a ďalšie. Rovnako aj interiér 

centra, ktorý svojou architektúrou inšpirovanou 

prírodou podporuje komfort a  pohodlie náv-

števníkov, je už pripravený na inštaláciu posled-

ných interiérových prvkov. Pribúdajú drevené 

obklady eskalátorov, ktorých je na Nivách až 35 

NÁKUPNÉ CENTRÁ 
A OBCHODNÉ DOMY PRIBÚDAJÚ
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kusov. Na samotnej streche Nív sa dosádzajú 

posledné rastliny, ktoré doplnia už vysadených 

134 vzrastlých stromov. Dokončuje sa montáž 

prvkov ako lavičky, herné prvky detských ihrísk 

či tartan bežeckého okruhu dlhého 500 metrov. 

Obrí projekt začal presunutím autobusovej sta-

nice v  roku 2017 a  jeho otvorenie sa očakáva 

v najbližších mesiacoch.

OC RUŽA 
RUŽOMBEROK

Podľa zverejnených in-

formácií prinesie retai-

lový projekt do mesta 

24 000 m² prenajímateľných plôch. Obchodné 

centrum sa bude nachádzať na hlavnou do-

pravnom ťahu na Banskú Bystricu cez Dono-

valy. Developer TetraStav pôvodne plánoval 

otvoriť centrum ešte v  tomto roku, pričom by 

tu malo byť okolo 60 prevádzok a malo by sa 

vytvoriť 200 nových pracovných miest.

NC EPERIA PREŠOV 2. FÁZA

Zrejme i avizovaná 2. fáza, teda rozšírenie NC 

Eperia v Prešove urýchlila otvorenie konkurenč-

ného projektu Novum. Eperia z  portfólia J&T 

Real Estate prinesie nových 11 000 m² plôch, 

pribudne KINO STAR s piatimi sálami v moder-

nom boutique koncepte, fi tnescentrum a detský 

kútik. Možnosti stravovania spestria ďalšie mo-

derné koncepty vo food courte a  samostatná 

reštaurácia siete Burger King s drive-in službou. 

Bohatý výber módnych zna-

čiek rozšíri ponuka skupiny 

LPP, ktorej obchody Reser-

ved, Mohito, Cropp, House 

a  Sinsay zaberú 5 400 m². 

Centrum rozšíri aj možnosti par-

kovania o vyše 200 parkovacích 

miest.

OC PROMENADA
LIVING PARK NITRA

Promenada Living Park 

v  Nitre sú vlastne dva suse-

diace projekty developera 

ICT ISTROCONTI: rezidenč-

né bývanie Living Park a ob-

chodné centrum Promenada. 

Centrum bude mať prenají-

mateľnú plochu 26 000 m². Architek-

túra pochádza z  dielne 

architektonického tímu 

DKLN pod vedením 

Ing.  arch.  Ladislava Na-

gya. Nájomcovia zatiaľ 

nie sú známi, až na su-

permarket YEME, ale avi-

zované sú dve prevádzky 

potravín, móda, doplnky, 

obuv, športový obchod, 

detský kútik a gastro pre-

vádzky, ktoré budú umiestnené na nábreží. 

Plánované otvorenie je na sklonku roka 2021.

OC EUROVEA BRATISLAVA
2. FÁZA
Komplex na nábreží Dunaja už intenzívne 

rastie. Napriek pandémii zaknihoval vysokú 

obsadenosť nových obchodných priestorov. 

Po dokončení rozšírenia v roku 2022 narastie 

Eurovea o ďalších 25 000 m², teda celkovo 

na 84 000 m², pričom ťahákom bude prvá 

prevádzka Primarku na Slovensku. Dvojpo-

schodový 3600 m² Primark ponúkne dám-

sku, pánsku a detskú módu, ako aj doplnky 

do domácnosti či kozmetiku za dostupné 

ceny. Od otvorenia v  roku 2010 sa stala 

Eurovea jednou z  najviac navštevovaných 

destinácií v Bratislave s viac ako 13 milión-

mi návštev ročne. Existujúci komplex Euro-

vea a jeho rozšírenie tvoria 

kľúčové časti lokality, 

ktorá významne ovplyv-

ňuje vzhľad 

a  kvalitu života 

v  novovznikajú-

com, rozširujú-

com sa centre 

Bratislavy. Ex-

tenzia prinesie 

Bratislavčanom a  náv-

števníkom hlavného 

mesta viac funkčných 

verejných priestorov, 

ktoré sú navrhnuté 

medzinárodne uzná-

vanou architektkou 

a  urbanistkou Beth 

Galí, integrovanú 

dopravu, verejné ih-

riská a  športoviská, relax na nábreží, nové 

reštaurácie, kaviarne a  jedinečné koncepty 

medzinárodných značiek. Dizajn shoppingu 

navrhli španielski architekti Sonae Sierra. 

Otvorenie extenzie centra je plánované na 

rok 2022.

NC SLNENČNICE MARKET
A KOMERČNÉ PRIESTORY
V ETAPE UNIQ SLNEČNICE

Ponuka retailu v  novej štvrti v  bratislavskej 

Petržalke sa čoskoro rozšíri o ďalšie atraktív-

ne prevádzky. Do Viladomov v etape UNIQ Sl-

nečnice smeruje prvá predajňa YEME v Petr-

žalke. Na ploche 800 m2 ponúkne obyvateľom 

aj návštevníkom Slnečníc koncom roka 2022 

kvalitné farmárske výrobky, bio potraviny, 

vlastné pečivo z  pekárne a  obľúbené bis-

tro s  terasou. V  nákupnom centre Slnečnice 

Market už dlhšie fungujú Billa, 101 Drogerie, 

Planeo Elektro, JYSK, Pepco, Super ZOO, le-

kárňou či trafi kou. Súčasťou centra sú aj na-

bíjacie stanice pre elektromobily. V  jeho su-

sedstve ponúka gastrozóna Trch pestrý výber 

rôznych medzinárodných kuchýň aj cukráreň 

s kaviarňou. Nachádza sa tu aj rodinné cen-

trum zábavy LEON s  kaviarňou, tanečnými 

kurzami či ba-

zénom s  mor-

skou vodou pre 

detičky.
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•
U&SLUNO je prioritne technologická spo-

ločnosť a  technológie zaznamenávajú ob-

rovský skok vpred. Napríklad dnes už je loja-

litný program v mobilnej aplikácií, rozširujú sa 

elektronické cenovky a samoobslužné poklad-

nice… Nahradia technológie postupne aj per-

sonál predajní?

Využitie technológií pre automatizáciu, optimali-

záciu a zvýšenie efektivity je globálny trend nielen 

v retaile. V drvivej väčšine prípadov ale nejde o na-

hradenie personálu, ale o optimalizáciu činností tak, 

aby ľuďom odpadli opakujúce sa, automatizovateľ-

né, rutinné činnosti bez pridanej hodnoty. Perso-

nál potom má viac priestoru a energie na samotný 

predaj a komunikáciu so zákazníkom. To pomôže 

zlepšiť zákaznícky zážitok a ovplyvniť to, ako sa zá-

kazník pri nakupovaní cíti, a či sa bude rád vracať. 

Technológie umožňujú zlepšiť zákaznícky komfort 

- vernostný program v mobilnej aplikácii umožňuje 

odmeniť zákazníka presne na mieru a vyskladať mu 

ponuku podľa jeho preferencií. Elektronické cenov-

ky pracujú s  cenou dynamicky, eliminujú poten-

ciálny nesúlad cien a  ich význam v  budúcnosti 

bude ďalej narastať, a  to vďaka rastúcim požia-

davkám na ochranu spotrebiteľa. Samoobslužné 

pokladne sú kombináciou zvýšenia produktivity, 

zrýchlenia obsluhy zákazníka a pre časť zákazníkov 

ide aj o súčasť nákupného zážitku. V zázemí pre-

dajní a najmä v distribučných skladoch sa začínajú 

uplatňovať autonómne roboty a v centrálach malo-

obchodníkov sa už bežne využíva umelá inteligen-

cia na predikciu predajov a  riadenie optimálneho 

stavu zásob, komplexnú cenotvorbu, výber tova-

ru do promočných akcií, optimalizáciu sortimentu 

a ďalšie činnosti. Avšak veľa technológií ešte stále 

čaká, až príde ich čas. Napríklad rozšírená realita.

•
Na Slovensku podnikáte už od roku 1992. 

Keďže máte v  portfóliu aj riešenie „Macro 

Space Planning“, pre manažment layout-u pre-

dajní, aký posun v  tejto oblasti vidíte za tých 

bezmála 30 rokov?

Riešenie „Macro Space Planning (MSP)“ je na trhu 

už dlhšiu dobu, ale stále nie je trhom naplno vyu-

žité. Máme tu veľký počet obchodníkov, ktorí majú 

rôzne formáty a veľkosti predajní a vďaka MSP by 

dokázali pohodlne vyriešiť dispozíciu, teda layout 

každej predajne. Máme klientov, ktorí pri pohľade 

na výstupy z MSP dokázali zvýšiť tržby, produktivi-

tu a získali pozitívnu spätnú väzbu od zákazníkov. 

Našou silnou stránkou je komplexná znalosť tejto 

oblasti. Dokážeme obchodníka sprevádzať celým 

projektom, teda od biznis analýzy a nastavenia pro-

cesov, až po vlastnú implementáciu softvérových 

nástrojov, a  to vrátane školení pre používateľov. 

Vďaka medzinárodným skúsenostiam z  rôznych 

trhov je pre nás doplnenie vhodných technológií 

samozrejmosťou.

V praxi sa obchodníci snažia zohľadniť odporúča-

nia marketérov (kam umiestniť tovar podľa ceno-

vých relácií, ako pracovať s pokladničnou zónou, 

s  čelami regálov a  pod.) a  upraviť si ich podľa 

svojich vlastných pravidiel, ktoré im viac-menej 

fungujú. Rovnako sa siete líšia aj v miere voľnos-

ti, ktorú ponechajú dodávateľom pri ukladaní jeho 

produktov do regálov. Čo majú obchodníci na 

Slovensku spoločné je, že zatiaľ používajú veľmi 

málo špecializovaných sofi stikovaných riešení. 

Pôsobíme aj na Ukrajine a tam si ani menšia sieť 

s niekoľkými predajňami nedokáže predstaviť, že 

by fungovala bez nástroja typu MSP. Samotná im-

plementácia riešenia pomôže so štandardizáciou 

celého procesu a  „prinúti“ obchodníka naformu-

lovať a osvojiť si niektoré pravidlá. Napríklad ako 

bude pracovať s  novinkami v  sortimente, kto sa 

tomu bude primárne venovať, aká bude súčinnosť 

jednotlivých oddelení a pod. Spočiatku je potrebné 

zakresliť typy regálov a ich skladbu v jednotlivých 

predajniach, segmentáciu predajní v sieti, doplniť 

údajov o produktoch atď. Odmenou je však efek-

tívne a automatizovane fungujúci proces. Vstupné 

náklady sa tak rýchlo vrátia.

•
Pandémia urýchlila aj zbližovanie kamen-

ných predajní a e-shopov. V odbornom dis-

kurze sa objavujú pojmy „click & collect“ a stále 

častejšie aj „click & mortar“. Bude toto dlhodo-

bý trend alebo len krátkodobá reakcia na pan-

démiu?

Množstvo obchodníkov počas pandémie a  po 

nej prehodnotilo svoj postoj k  e-commerce. Je 

to pochopiteľná reakcia na útlm „klasických“ dis-

tribučných kanálov. Pandémia výrazne, a do istej 

miery aj natrvalo, ovplyvňuje správanie zákazní-

kov. Veď u niektorých obchodníkov vzrástol podiel 

e-commerce na tržbách viac ako desaťnásobne. 

Po ukončení pandémie bude nasledovať pokles 

e-commerce, ale na svoju pôvodnú úroveň sa 

podľa nášho názoru už nevráti. Odhadujeme, že 

nákup tovarov a služieb v kamenných predajniach 

sa bude posúvať skôr smerom k zážitkovým ná-

kupom, k zábave, k vzorkovým predajniam a pod.

•
V  súvislosti s  rozmachom e-commerce za 

ostatný rok sa stali oveľa dôležitejšie logis-

tika, sklady a s tým spojené WMS (Warehouse 

Management System) pre automatizované ria-

denie skladov a efektivitu. Čo je nové v tejto ob-

lasti a čo prináša Vaše riešenie GRANDeSHOP?

Efektívne e-commerce rozhodne neznamená 

len to, že obchodník len vytvorí webové stránky 

„Veľkou výzvou sú inovácie a sofi stikované riešenia aj pre obchodníkov na 

Slovensku. Zatiaľ sú v oblasti inovácií a modernizácie skôr zdržanliví. V zahraničí 

si pritom ani sieť s niekoľkými predajňami nedokáže predstaviť, že by fungovala 

napríklad bez moderných softvérových nástrojov. Moderné technológie sú totiž 

jedinou cestou ako reagovať na prudko sa meniacu dobu,“ uvádza v rozhovore 

Miroslav Krupa, generálny riaditeľ spoločnosti U&SLUNO a.s.
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MODERNÉ TECHNOLÓGIE POMÁHAJÚ 
REAGOVAŤ NA TRENDY
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s  e-shopom. Ide o  komplexný proces, ktorý pre 

optimálne fungovanie vyžaduje prispôsobenie lo-

gistiky s  celkom inými procesmi, než je obvyklé 

pri zavážaní kamenných predajní. Je nutné dobre 

premyslieť ako a odkiaľ sa bude vychystávať, ako 

bude vyriešená doprava, nutná je široká integrácia 

e-shopu s ERP, WMS, TMS a ďalšími systémami. 

V prípade možnosti click & collect je nutné prispô-

sobiť priestor predajne a využiť príležitosť pre do-

plnkový predaj. Náš GRANDeSHOP je plne pripra-

vený na vyššie uvedené, ale našu najväčšiu výhodu 

vidím v tom, že sme schopní navrhnúť a dodať sku-

točne end-to-end riešenie, vrátane revízie proce-

sov, prispôsobenia logistiky, komplexnej integrácie 

a s odporúčaním vhodných marketingových aktivít.

•
U&Sluno poskytuje informačné systémy 

špecializované pre oblasť riadenia dodáva-

teľsko-odberateľských vzťahov. Práve vzťahy 

už roky čelia legislatívnym zásahom, čo má 

zasa odozvu v  podobe reštrikcií, výziev a  nót 

Európskej komisie. Je možné v takýchto pod-

mienkach nájsť zdravý balans vo vzťahoch aj 

prostredníctvom dát?

Vždy je možné nájsť rovnováhu. Systémy totiž nie 

sú „sebanaplňujúce“, pracujú s nastaveniami, kto-

ré v rámci nami dodávaných riešení vieme meniť. 

Všetko sa odvíja predovšetkým od správnosti dát, 

ochoty spolupracovať a  včasného nastavenia. 

Poskytujeme konzultačné služby a súčasne i  rie-

šenia pre riadenie dodávateľsko-odberateľských 

vzťahov. Príkladom môže byť naše riešenie pre ca-

tegory management. V rámci jeho implementácie 

je aj časť, ktorá sa týka dodávateľsko-odberateľ-

ských vzťahov, vyjednávania, výberu sortimentu 

aj dodávateľov a riadenia cien. Prekážkou pri im-

plementácii nikdy nebola legislatíva, ale najväčším 

problémami boli vždy kvalita dát, záujem na strane 

obchodníka a následne nastavenie procesov.

•
Akú afi nitu k uvádzaniu moderných techno-

lógií majú retaileri na Slovensku a špecifi cky 

slovenskí retaileri? Už ste naznačili, že sú oproti 

zahraničiu zdržanlivejší…

Na základe našich skúseností môžeme povedať, 

a  to platí nielen pre Slovensko, že sme sa stretli 

s  obchodníkmi, ktorí sa inovácií a  modernizácie 

neboja a  takisto aj s  tými, ktorí sú v  tejto oblasti 

veľmi zdržanliví. Všetko samozrejme záleží na prio-

ritách, takže môžeme sledovať obchodníkov, ktorí 

skôr inklinujú napr. k elektronickým etiketám, ob-

chodníkov, ktorých viac zaujímajú samoobslužné 

pokladne a pod. Zvyčajne to funguje tak, že prvý 

obchodník „vyšliape“ cestičku a ostatní ho potom 

nasledujú. Bolo to tak napríklad práve v oblasti sa-

moobslužných pokladní.

•
Intenzívne sa venujete inováciám v  retaile. 

Čo môžu retaileri na Slovensku očakávať 

v horizonte 5 rokov bez ohľadu na to, či príde 

ďalšia vlna pandémie?

Bude pokračovať rozširovanie inovácií, ktoré sú 

zamerané na zrýchlenie obsluhy zákazníka pro-

stredníctvom samoobslužných pokladní, zvýšenie 

ochrany a informovanosti spotrebiteľa prostredníc-

tvom elektronických cenoviek, zlepšenie orientácie 

zákazníka na predajni v rámci jednoduchých apli-

kácií, ktoré navigujú zákazníka na predajnej ploche, 

riešenia vo forme scan & go, kedy si zákazník pro-

stredníctvom aplikácie skenuje sám tovar, ktorý si 

dáva do košíka a následne zaplatí. Významnejšie 

budeme počuť o riešeniach, ktoré budú previazané 

s udržateľnosťou, napríklad dosledovateľnosť pô-

vodu potravín, virtuálna peňaženka, aplikácie, ktoré 

dokážu odhadnúť potrebu nákupov do domácnos-

ti na základe toho, čo už doma majú. To už dokážu 

povedzme niektoré smart chladničky.

•
Hovorí sa, že retail odráža fenomény doby. 

Aké fenomény ste zaznamenali v súčasnom 

období, ktoré tak ovplyvnila pandémia?

Kľúčovým fenoménom je veľké zrýchlenie a skrá-

tenie doby, počas ktorej zákazník vníma nové ako 

nové. Ďalšie fenomény a  trendy sú: zahltenie in-

formáciami, rozvoj rôznych obchodných formátov 

predovšetkým on-line, rýchla interakcia so zákazní-

kom najmä v predajnej fáze, ochrana zdravia a tiež 

rastúci dôraz na zodpovedný a udržateľný obchod. 

Narastá počet zákazníkov, pre ktorých je zodpo-

vedný prístup obchodníka základným atribútom 

pri rozhodovaní o  tom, kde realizuje svoj nákup. 

V  retaile toto všetko vedie k potrebe vysokej fl e-

xibility, kreativity a schopnosti rýchlo reagovať na 

neznáme zmeny. A  v  tom moderné technológie 

s veľkou mierou automatizácie a adaptability vedia 

veľmi pomôcť.
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DO PRIESKUMU PRIBUDLI 
NOVÉ SIETE

Potravinárska komora Slovenska (PKS) usku-

točňuje už od roku 2011 prieskum podielu 

vystavenia slovenských potravín na pultoch 

obchodov. Spočiatku výskum realizovala GfK, 

kontinuitu zabezpečuje agentúra Go4Insight, 

ktorá používa rovnakú metodológiu. Aj v  roku 

2021 sa prieskum uskutočňoval osobným zbe-

rom dát prostredníctvom anketárov v 360 pre-

dajniach potravinových reťazcov v celej Sloven-

skej republike. Terénny zber údajov prebiehal 

v mesiaci marec 2021, do prieskumu boli novo 

zaradené predajne skupiny Terno Real Estate 

(Terno, Moja Samoška, Kraj) a  FRESH (Fresh 

a  Fresh Plus), naopak z  prieskumu „vypadlo“ 

METRO, ktoré kombinuje veľkoobchodné ak-

tivity, horeca a  retail, v  ktorom už nemá takú 

štatistickú významnosť. PKS touto úpravou re-

agovala na zmeny trhu s potravinami. Samotné 

rozšírenie okruhu monitorovaných obchodných 

sietí však nemalo významný vplyv na zistený 

podiel.

Podľa výsledkov prieskumu teda dosiahol po-

diel vystavenia slovenských výrobkov v  roku 

2021 úroveň 41,4 %, čo je medziročne nárast 

o 1,5 p. b. v porovnaní s rokom 2020. Ide o naj-

výraznejší nárast od začiatku merania v  roku 

2011. Dlhodobé merania od roku 2011 ukazu-

jú, že podiel vystavenia slovenských potravín 

do roku 2017 permanentne klesal (37,2 %), až 

v  roku 2018 začal postupne opäť rásť. Podiel 

vystavených slovenských výrobkov rastie konti-

nuálne štvrtý rok za sebou. Rast možno pripísať 

aj na vrub Zákona o neprimeraných podmien-

kach v  obchode s  potravinami. Otázkou zo-

stáva, či sa situácia nezmení po jeho aktuálnej 

novelizácii. Zástupcovia PKS vyjadrili obavy, že 

niektoré zmeny zákona slovenským dodávate-

ľom nepomáhajú, napríklad vyúčtovanie pro-

močných akcií.

TRADIČNÝ TRH STÁLE LÍDROM

Jasným lídrom v ponuke slovenských potravín 

sú už tradične reťazce COOP Jednota Sloven-

sko (55 %), s  rovnakým 50%-ným podielom 

nasledujú predajne Fresh a  CBA, i  keď tu je 

potrebné dodať, že je to ich „štartovacia čiara“, 

vývoj bude vidno až o  rok. Najmenej sloven-

ských výrobkov je vystavených v reťazci Lidl (28 

%). Lidl však svoj podiel vystavených výrobkov 

za obdobie posledných 5 rokov zdvojnásobil.

Do veľkej miery podiel vystavených slovenských 

výrobkov determinuje aj formát predajne. Naj-

vyšší podiel je v  malých predajniach (tradičný 

trh do 400 m2), nasledujú supermarkety, potom 

hypermarkety a najnižší podiel vystavených slo-

venských výrobkov je v diskontoch. „Dlhodobo 

je jasná deliaca čiara medzi obchodnými reťaz-

cami s  podielom slovenských potravín 50 % 

a viac a zahraničnými reťazcami s podielom 43 

% a  menej. Väčšina zahraničných sietí pritom 

zaznamenáva za posledné päťročné obdobie 

rovnaké podiely. Významnejší rast zaznamenali 

len siete Kaufl and, ktorá sa doťahuje na ostatné 

zahraničné siete, a Lidl, ktorý však stále zostá-

va na chvoste v podiele vystavenia slovenských 

potravín. Navyše v prípade reťazca Lidl bol rast 

dosiahnutý uvedením privátnej značky, ktorá je 

pre slovenských potravinárov menej zaujímavá 

z pohľadu vytvorenej pridanej hodnoty,“ vysvet-

lil Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej 

komory Slovenska.

Práve privátne značky považujú reťazce za spô-

sob, ako dostať slovenskú produkciu na pulty 

na Slovensku, ale aj v zahraničí. Lidl napríklad 

predáva slovenské produkty pod spomínanou 

značkou Slovenskô, ale ponúka aj mäso zo Slo-

venska s označením „Mäsiarova čerstvá porcia“ 

a „Z farmy na stôl“.

Z POHĽADU KATEGÓRIÍ 
DOMINUJÚ MLIEKO, VODY 
A MINERÁLKY

Najvyšší podiel zastúpenia slovenských výrob-

kov na regáloch je v kategóriách mlieko (70 %), 

vody a minerálky (63 %), víno (52 %), pivo (50 

%), a mliečne výrobky (50 %). Najmenej zastú-

pené slovenské výrobky sú v  rámci kategórií 

cukrovinky nečokoládové (9 %), oleje (12 %), 

konzervované produkty (17 %) a cukrovinky čo-

koládové (22 %).

Zo 16 sledovaných kategórií bol v  roku 2021 

zaznamenaný nárast v 9 kategóriách, najvýraz-

nejší v  kategórií mliečnych výrobkov a  nealko 

nápojov (plus 3 p. b.), ako aj čokoládových cuk-

roviniek (plus 4 p. b.). Pokles zaznamenalo mlie-

ko (mínus 6 p. b.), víno a spracované produkty 

(mínus 3 p. b.).

V  jednotlivých kategóriách potravín dochádza 

k  medziročným odchýlkam, ktoré môžu byť 

v ďalších rokoch kompenzované. Napríklad po 

náraste v kategórii mlieka o 6 percentuálny bo-

dov minulý rok nasledoval v tomto roku pokles 

o  presne rovnaký percentuálny podiel, ide tu 

teda o sezónny výkyv v dôsledku medziročných 

cenových pohybov základnej suroviny.

„V prípade jednotlivých kategórií potravín je lep-

šie sledovať vývoj v  dlhšom časovom období. 

Za posledných 5 rokov nám tak na pulte najviac 

narástli kategórie konzumné mlieko, vody a syry 

a naopak najväčší pokles bol pri olejoch, liehovi-

nách a  nealkoholických nápojoch,“ komentoval 

člen Predstavenstva PKS Branislav Cvik. „Nega-

tívne však hodnotíme skutočnosť, že čím vyššia 

úroveň spracovania a pridanej hodnoty sa k danej 

kategórii viaže, tým nižší je podiel jej slovenského 

zastúpenia na pulte. Aj táto skutočnosť podporu-

je argumenty naliehavosti podpory do investícií 

v potravinárstve,“ dodáva Branislav Cvik.

Podiel slovenských potravín vystavených v reťazcoch v roku 

2021 zaznamenal najvyšší medziročný nárast od začiatku 

merania a dosiahol hodnotu 41,4 %. Napriek optimistickému 

trendu nárastu za posledné roky je však podiel vystavených 

slovenských výrobkov relatívne nízky. Aktuálne sa stále ešte len 

blíži k hodnotám z roku 2014, kedy bol na úrovni 43,2 %.

NÁVRAT K ČÍSLAM Z ROKU 2014
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Najvyšší podiel slovenských potravín na pul-

toch obchodov je v  Nitrianskom, Žilinskom 

a  Prešovskom kraji (45 %), najnižší podiel 

má Bratislavský kraj (37 %). „Pri porovnaní 

výsledkov za jednotlivé samosprávne kraje 

je zaujímavý fakt, že v  Bratislavskom kra-

ji narástol podiel slovenských potravín. To 

sa však prejavilo zaradenie nových sietí do 

prieskumu, ktoré vykazujú vyšší podiel, ako je 

výsledný priemer,“ uzavrel B. Cvik. Obchody 

patriace pod Terno Real Estate skutočne pô-

sobia prevažne v  Bratislave a  na Západnom 

Slovensku. Fresh má väčšinu prevádzok na 

Východnom Slovensku.

VÝVOJ JE V RUKÁCH 
SPOTREBITEĽOV

„Pandémia spôsobená vírusovým ochorením 

COVID-19 nám ukázala, že napriek voľnému po-

hybu tovaru v rámci Európskej únie je možné zo 

dňa na deň obmedziť obchod medzi členskými 

štátmi Európskej únie. Aj táto skutočnosť spô-

sobila, že nielen v rámci EÚ, ale aj na Slovensku 

sa začalo čoraz intenzívnejšie rozprávať o potra-

vinovej bezpečnosti,“ uviedol Daniel Poturnay 

a  pokračuje: „V  dôsledku nezáujmu predchá-

dzajúcich vlád a chybného nastavenia domácich 

pravidiel čerpania európskych fondov je potravi-

nársky priemysel na Slovensku investične pod-

dimenzovaný. Na výraznejší rast podielu sloven-

ských potravín je potrebné, aby vláda naplnila 

svoje predsavzatia z  Programového vyhlásenia 

na podporu domácej výroby potravín. V  tomto 

smere apelujeme aj na nové vedenie Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, aby po-

kračovalo v  začatej diskusií a  naplnilo prísľuby 

fi nančnej podpory potravinárskeho odvetvia.“

Podľa PKS je reálne dosiahnuteľný podiel vysta-

vených produktov na úrovni 60 %. 

Ako však pripomína INESS Európska komisia 

vyzvala Bulharsko a Rumunsko, aby svoje zá-

kony o povinnom podiele domácich produktov 

zrušili, keďže porušovali princíp nediskriminácie 

a  voľného pohybu tovarov. Podobne bolo na-

pomenuté aj Slovensko za zákon, ktorý poru-

šoval práva predajcov na vlastný dizajn a výber 

produktov. „Len v roku 2018 spotreboval každý 

obyvateľ Slovenska v  priemere 36 kg južného 

ovocia a dopyt po ňom má stúpajúci trend. Slo-

venské produkty nemusia byť vždy najbližšie. 

Pre Podtatrancov sú potraviny z južného Poľska 

lokálnejšie ako tie z Podunajskej nížiny,“ píše sa 

v dokumente s názvom Slovenské poľnohospo-

dárstvo potrebuje viac ako len „sebestačnosť“. 

Napokon aj blízkosť českého trhu sa prejavuje 

na podiele vystavených produktov - ako vidno 

z mapky.

Reťazec Kaufl and v  spolupráci s  agentúrou 

GfK majú inú metodológiu. Evidujú počet vy-

stavení slovenských produktov v  32 tovaro-

vých kategóriách a 92 podkategóriách. Podľa 

posledných výsledkov medziročne rastie aj 

priemerný počet vystavení slovenských výrob-

kov v absolútnom vyjadrení v sledovaných re-

ťazcoch (Kaufl and, Tesco, Billa, Terno, COOP 

Jednota Slovensko, Lidl a CBA) – v roku 2020 

to bolo už 3 168 oproti 3 046 v roku 2019.

Zainteresovaní konštatujú, že v  konečnom 

dôsledku skutočne záleží na spotrebiteľoch. 

Stúpajúca životná úroveň rozširuje nákup-

né možnosti a uvedomelí zákazníci môžu pri 

nákupoch uprednostniť domácu produkciu, 

hoci by aj bola v  porovnaní so zahraničnou 

drahšia.

© Go4insight | Podiel vystavenia slovenských a privátnych výrobkov v maloobchode 2021 | Hlavné výsledky| Jún 2021
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POČÚVAJTE VAŠICH 
ZÁKAZNÍKOV

Rok 2021 sa pomaly prehupol do druhého pol-

roka. Zálohovanie sa nezadržateľne blíži. Zákon, 

ktorý defi noval podstatné body, určuje začiatok 

zálohovania na 1. 1. 2022. Intenzívne prípravy 

na zrealizovanie myšlienky, ktorá zmierni zaťa-

ženie životného prostredia, tak naďalej prebie-

hajú. V  niektorých reťazcoch už bežia pilotné 

projekty, inde sa ešte rozhodujú, ako samotný 

zber riešiť.

Podľa prieskumu Slovenskej agentúry ži-

votného prostredia až 86 % ľudí podporuje 

zálohový systém ako správne riešenie prob-

lému s  veľkým množstvom odpadu. Podľa 

prieskumov spoločnosti TOMRA sa zákazníci 

pri zálohovaní rozhodujú na základe určitých 

kritérií. A práve recyklomaty budú pre nich lá-

kadlom. „Máme recyklačné automaty po ce-

lom svete a na základe pozorovaní vieme, že 

zákazníci sa vracajú do tých obchodov, kde 

majú najlepšiu skúsenosť sú zálohovaním. 

Obchodníkom sa teda investícia do recyklo-

matov vráti aj v  tejto podobe,“ tvrdí Roman 

Postl, konateľ spoločnosti TOMRA Collection 

Slovakia.

Spotrebitelia sa zameriavajú na environ-

mentálnu stránku svojho nakupovania 

a silnejú trendy minimalizmu, etického na-

kupovania a zákazníci zvažujú, ako je tovar 

zabalený a čo sa s ním bude diať po skon-

čení životnosti. Napríklad vo Veľkej Británii 

podľa prieskumu TOMRA až 93 % opýta-

ných uviedlo, že v  recyklácii a  zálohova-

ní príkladom by mali ísť príkladom práve 

obchodníci. Aj preto experti v  tejto oblasti 

tvrdia, že investícia do recyklomatov sa vy-

platí aj majiteľom tých prevádzok, ktoré ne-

majú povinnosť spätného zberu obalov. Ide 

o krok nielen smerom k šetreniu životného 

prostredia, ale aj smerom k  spotrebiteľom 

a k ich preferenciám.

DVE PODOBY ZÁLOHOVANIA

Obchodníci, ktorí budú pre správne fun-

govanie zálohovania kľúčoví, sa rozhodujú 

o tom, akú podobu bude mať vracanie jed-

norazových obalov priamo v  obchodoch. 

Prevádzky, ktoré majú do 300 m2 predajnej 

plochy, majú podľa zákona povinnosť za-

pojiť sa do procesu zbierania jednorazo-

vých obalov.

MAJITELIA OBCHODOV MAJÚ 
NA VÝBER Z DVOCH MOŽNOSTÍ:

1. Ručný zber obalov

• Zákazníci vrátia použité obaly pri poklad-

niach

• Zber obalov je v kompetencii zamestnan-

cov

• Vrátenie zálohy zákazníkovi vykonávajú za-

mestnanci

• Obchod obaly znehodnocuje a uskladňuje 

vo vyhradených priestoroch

2. Zber pomocou recyklomatov

• Automat prijíma a rozpoznáva obaly

• Triedi, znehodnocuje a skladuje obaly

• Komunikuje so zákazníkmi a vypláca zálo-

hy

• Obchodu prináša užitočné dáta

„Z porovnania oboch možností je zrejmé, prečo 

sú recyklomaty ideálnym riešením. Obchodníkom 

šetria čas, priestor, a  tiež hodiny práce zamest-

nancov. Zároveň recyklomat vyplatí zálohu bez 

možnosti pochybenia,“ vysvetľuje Roman Postl 

a  dopĺňa: „„Venujeme teraz množstvo času ko-

munikácii s obchodníkmi. Vidíme, že si uvedomili 

veľký potenciál recyklomatov vo svojich prevádz-

Zálohovanie jednorazových obalov na Slovensku sa 

spúšťa už od januára 2021. Obchodníci sa v týchto dňoch 

rozhodujú o tom, ako vlastne bude celý proces vyzerať. Na 

mnohé miesta budú inštalované recyklomaty. Aké výhody 

prinesú zákazníkom a obchodníkom?
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kach a veríme, že si vyberú múdro. Sme presved-

čení, že vďaka spoločnému úsiliu Slovensko od 

januára 2022 úspešne vstúpi do novej kapitoly 

hospodárstva a pridá sa k úspešným krajinám.“

VIETE, AKO BY MALI
VYZERAŤ RECYKLAČNÉ
ODBERNÉ MIESTA?

Na spustení systému recyklácie PET fl iaš a plecho-

viek počas týchto mesiacov pracujú celé tímy odbor-

níkov. Prípravy však prebiehajú aj priamo v obcho-

doch, ktoré zabezpečia najdôležitejšie body procesu 

zálohovania. Zákazníci budú svoje použité obaly odo-

vzdávať práve na miestach, kam pravidelne chodia 

na nákupy potravín.

Skúsenosti z iných krajín, kde zálohovanie prebieha 

už nejaký čas, ukazujú zmysel využívania recykloma-

tov. Tieto automaty, do ktorých budú zákazníci vkla-

dať použité obaly, budú nainštalované aj v stovkách 

slovenských obchodov. „Naše stroje úspešne prešli 

verifi káciou zo strany príslušných slovenských úradov 

a tak už nič nebráni tomu, aby mohli byť inštalované. 

Práve v týchto dňoch naši pracovníci začínajú s in-

štaláciami priamo v obchodoch,“ konštatuje Roman 

Postl. Spoločnosť TOMRA má po celom svete inšta-

lovaných a fungujúcich približne 80 000 recyklomatov 

a na Slovensko prináša takmer polstoročie medziná-

rodných skúseností so zberom použitých obalov.

Najväčšie výhody prinesú recyklačné automaty v po-

dobe praktickosti a efektivite. Dokážu prijímať, rozpo-

znávať, triediť, znehodnocovať a skladovať vhodené 

PET fľaše či plechovky. Recyklomat pre zákazníka 

zároveň zúčtuje vrátenie zálohy. Obchodníci privítajú 

tiež pravidelné užitočné analýzy a reporty, ktoré prine-

sú užitočné dáta a štatistiky.

ZÁLOHOVANIE MUSÍ
VYVOLAŤ POZITÍVNE EMÓCIE

Vraciame sa späť k prvej stati článku: dôležité je po-

čúvať zákazníkov v vyjsť im v ústrety. Prioritou samo-

zrejme zostáva nepretržitá funkčnosť recyklomatov. 

TOMRA spustenie systému zálohovania zvládla už 

v  mnohých krajinách. Vie preto, aké služby budú 

obchodníci najviac potrebovať – preto zriadila hotli-

ne a infolinku, ale samozrejmosťou je aj preventívny 

servis. „Obchodom poskytneme podporu online 

aj priamo v  obchodoch. Naši technickí pracovníci 

sa budú starať o recyklomaty priamo v predajniach 

a obchodníkom budú poskytovať podporu prakticky 

kedykoľvek,“ dopĺňa Roman Postl.

Líder v oblasti zálohovania a recyklácie tiež upozorňu-

je, že pre zákazníkov bude dôležitý aj vzhľad priesto-

rov, kde budú svoje obaly vracať. Práve pozitívna 

skúsenosť so zálohovaním môže rozhodnúť o tom, 

či do daného obchodu prídu ľudia opäť. Súčasným 

trendom je tzv. „one-stop-shopping“, teda zákazníci 

chcú vyriešiť čo najviac nákupov a služieb na jednom 

mieste, doslova „na jednu návštevu“. Od januára 

bude k takejto „nákupnej návšteve“ patriť aj vracanie 

zálohovaných PET fl iaš a  plechoviek. Spoločnosť 

TOMRA preto pred spustením zálohovania spoločne 

s obchodmi vytvorí pre recyklomaty príťažlivé a zaují-

mavé zázemie. „Naším spoločným cieľom je vytvoriť 

pre zákazníkov v obchodoch také prostredie, v kto-

rom budú zálohovať obaly s radosťou. Recyklomaty 

síce zabezpečia rýchlosť a  jednoduchosť procesu, 

ale pridanú hodnotu dodá práve pozitívna emócia,“ 

uzatvára R. Postl.

Zákazníci majú od zálohovania a recyklovania vysoké 

očakávania. Z psychológie správania vieme, že žia-

duce správanie možno dosiahnuť odstránením pre-

kážok a jemným, šikovným „postrčením“ (nugging). 

Recyklačné odberné miesta preto musia byť motivu-

júce a s jasnou navigáciou. Prostredie musí doslova 

pozývať, nabádať k vyskúšaniu, a  to nielen dospe-

lých, ale aj deti a mládež, ktorí sú zároveň aj tzv. „ear-

ly adopters“, teda sú medzi prvými, ktorí vyskúšajú 

a osvoja si novinky, najmä technického charakteru. 

K navigácii patrí jednak časť, so všeobecnými infor-

máciami o prospešnosti vrátenia a recyklácie obalov 

pre životné prostredie, ale aj detailnejšia edukatívna 

infografi ka o recyklácii a cirkulárnej ekonomike. Dô-

ležitou informáciou pre spotrebiteľa je napríklad to, že 

nápoje sú kvapalné požívatiny obsahujúce viac ako 

80 % vody a schopné uspokojovať fyziologickú po-

trebu vody, medzi nápoje nepatrí mlieko. Teda plas-

tové obaly od mlieka nebude možné vrátiť. Podobne 

nebudú zálohová obaly na sirupy, mliečne nápoje, 

rastlinné alternatívy mlieka (napr. mandľové mlieko), 

nápoje s obsahom alkoholu viac ako 15% ani nápoje 

balené v tetrapaku či skle.

V praxi sa okrem pútavej infografi ky osvedčili aj po-

zitívne fotografi e planéty Zem, životného prostredia, 

prírody a krajiny vo forme veľkoformátových polepov 

alebo panelov. Podobný prístup je vhodné zvoliť aj pri 

vysvetľovaní používania a zaobchádzania s recyklo-

matom. Dnes už sú široké možnosti pre veľkoplošné 

grafi ky a polepy ako pre recyklačné odberové miesta 

v interiéri, tak aj v exteriéri.

Recyklačné odberné miesto by mal byť prístup-

né kedykoľvek a  kdekoľvek a  pre čo najširšiu 

množinu legislatívne schválených obalov. Sa-

motné vrátenie obalu musí byť rýchle a  bez-

chybné, a  zároveň by mal používateľ recyklo-

matu získať rýchlu spätnú väzbu, že vrátenie 

obalov prebehlo úspešne.
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Plytvanie potravinami predstavuje nielen ekonomický a etický, ale aj 

ekologický problém. Ročne vyprodukujeme tony potravinového odpadu, 

ktorý končí predovšetkým na skládkach. Od 1. júla sa však mení legislatíva 

a kuchynský bioodpad by mal smerovať do hnedých kontajnerov alebo 

kompostu. Primárnym cieľom je však spotrebiteľa naučiť, aby sa s potravinami 

zaobchádzal uvážlivo a zbytočne z nich nevytváral odpad.

PLYTVANIE JEDLOM
JE ALARMUJÚCE

Na jedného Slováka ročne pri-

padá 100 kg potravinového od-

padu, t. j. 0,27 kg denne. Ten 

okrem samotných domácností 

vzniká aj pri produkcii a preprave 

potravín, v reštauráciách či hote-

loch, ale aj na našich pracovis-

kách. Najčastejšie v odpadových 

nádobách končí chlieb a pečivo, 

ovocie a  zelenina, mliečne vý-

robky, zvyšky uvareného nedoje-

deného jedla, ale aj nerozbalené 

potraviny. Plytvanie potravinami 

je zároveň veľkou záťažou aj pre 

naše peňaženky. „Odhadujeme, 

že priemerný obyvateľ Slovenska 

vyhodí ročne do svojej smetnej 

nádoby zvyšky jedál či potraviny 

po dátume spotreby v  hodno-

te 100 – 150 EUR,“ uvádza Eva 

Sadovská, analytička WOOD & 

Company.

Potraviny už dnes vytvárajú 8 % emisií sklení-

kových plynov. Hrozí pritom, že o 10 rokov sa 

dostanú až na samý vrchol v  rebríčku zdrojov 

emisií. Potravinový odpad a  plytvanie jedlom 

sú zásadnými výzvami, ktoré budú mať čoraz 

väčší vplyv na život každého z nás. Žiadajú si 

preto ucelený prístup a efektívne riešenia, ktoré 

naozaj pomôžu.

V  súlade s  princípmi cirkulárnej ekonomiky je 

ideálne nevytvárať žiadny alebo aspoň nie zby-

točný potravinový odpad. Práve kuchynský bio-

logický odpad je odpadom, kvôli ktorému má 

obsah našich kontajnerov charakteristický hni-

lobný zápach a ktorý sa podpisuje pod produk-

ciu tzv. skládkového plynu známeho ako LFG 

(z angl. Landfi ll Gas). Pri skládkovaní, ktoré sa 

praktizuje až na 80 % územia SR, sú hnijúce 

zvyšky potravín významným tvorcom skleníko-

vých plynov a  potenciálnym znečisťovateľom 

povrchových a podzemných vôd a pôdy.

PRIBUDNÚ HNEDÉ
KONTAJNERY

Samosprávam od 1. júla 2021 končí výnimka 

a už budú musieť zabezpečiť separovaný zber 

kuchynského bioodpadu pre svojich obča-

nov. A to v zmysle prílohy č. 10b k vyhláške č. 

371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o odpadoch. Podľa WOOD 

& Company budú mať výnimku a odklad do 1. 

januára 2023 iba tie samosprávy, ktoré zmesový 

komunálny odpad energeticky zhodnocujú (pre-

mieňajú na elektrinu alebo teplo) v zariadeniach 

na energetické využitie odpadu. K štandardným 

zberovým miestam teda budú k žltým, zeleným, 

modrým a  čiernym kontajnerom pribúdať aj 

hnedé zberové nádoby na kuchynský odpad. 

Takto vytriedený a vyzbieraný odpad z kuchýň 

domácností bude zhodnotený v  bioplynových 

staniciach či v kompostárňach. Kuchynský bio-

odpad sa vďaka triedenému zberu a premene 

na kompost alebo na energiu stáva zdrojom, čo 

je jeden z pilierov cirkulárnej ekonomiky.

Avšak so zavedením zberu kuchynského odpa-

du sú spojené aj náklady, napríklad aj na spo-

mínané zberné nádoby. Zvýšené náklady miest 

a obcí sa tak s najväčšou pravdepodobnosťou 

odrazia aj na vyšších poplatkoch za odpad pre 

samotných občanov. Zdražovanie bude ale 

závisieť aj od toho, do akej miery dokážu sa-

mosprávy využiť napríklad na 

tento účel eurofondy. Skúse-

nosti z  iných krajín ukazujú, že 

k  vyššiemu komfortu a  akcep-

tácii zberu biologicky rozložiteľ-

ného kuchynského bioodpadu 

u  občanov prispieva čo najbliž-

šie umiestnenie špecializovanej 

nádoby (minimálne pri nádobe 

na zmesový komunálny odpad) 

a vyššia frekvencia zberu.

SPOTREBITELIA
A  POTRAVINOVÝ OD-
PAD

„Za tri roky sa nám podarilo zní-

žiť množstvo potravinového od-

padu o  71 %. Ide však o  príliš 

komplexný problém, ktorý nedo-

kážeme vyriešiť sami. Uvedomu-

jeme si, že spoločne dokážeme 

vždy viac, a preto sme odhodlaní 

naďalej usilovne pracovať na zni-

žovaní množstva potravinového odpadu – v úz-

kej spolupráci s  charitatívnymi organizáciami, 

vládnymi inštitúciami a dodávateľmi. Verím, že 

sa nám na ceste k  trvalej udržateľnosti poda-

rí Slovensko posunúť vpred,“ uviedol Martin 

Kuruc, výkonný riaditeľ Tesca na Slovensku 

pri príležitosti Medzinárodného dňa povedo-

mia o potravinovom odpade. Nástup pandémie 

koronavírusu ešte viac prehĺbil výzvy spojené 

s potravinovým odpadom. Súčasným tempom 

sa nepodarí celosvetovo naplniť cieľ udrža-

teľného rozvoja OSN 12.3, ktorým je zníženie 

množstva potravinového odpadu o polovicu do 

roku 2030. Tesco ho splnilo na Slovensku už 

v roku 2019.

IKEA v  spolupráci s  prieskumnou agentúrou 

KANTAR HOFFMAN zrealizovala prieskum 

o šetriacich návykoch Slovákov. Dôležitým zis-

tením pre reťazec bolo, že polovica Slovákov 

IDEÁLNE JE NEVYTVÁRAŤ 
ZBYTOČNÝ BIOODPAD
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si nikdy nekúpila žiadny nábytok z druhej ruky. 

Prieskum však obsahoval aj ďalšie otázky. Do-

zvedáme sa z neho, že otázkou šetrenia v do-

mácnosti sa zaoberá až 96 % opýtaných, pri-

čom až v 65 % prípadov je dôvodom peňažná 

úspora a  otázka životného prostredia. Slováci 

pritom prispievajú k jeho ochrane najmä formou 

úspory energie (68 %) a minimalizáciou odpadu 

(41 %). Prieskum ďalej zistil, že až 86 % res-

pondentov si dáva pozor na to, ako sú potraviny 

v chladničke skladované. Aj napriek tomu 23 % 

opýtaných vyhadzuje jedlo raz do týždňa a 13 

% dokonca ešte častejšie. Zaujímavosťou je, že 

39 % Slovákov, ktorí vyhadzujú jedlo aspoň raz 

za mesiac, využíva vo svojej domácnosti kom-

postér.

McDonald’s zverejnila výsledky prieskumu, kto-

rý vypracovala spoločnosť Behavio na vzorke 

1003 respondentov. Väčšina z nich robí niečo 

pre ochranu prírody. Až 94 % opýtaných dek-

laruje triedenie odpadu v  domácnostiach, 88 

% Slovákov sa snaží neplytvať jedlom a 86 % 

sa zameriava na šetrenie vodou. Obmedzova-

ním igelitových tašiek (84 %) a nosením vlast-

nej znovu-použiteľnej fľaše (72 %) chcú Slováci 

pozitívne vplývať na už uvedené hromadenie 

odpadkov. Dve tretiny opýtaných dávajú pred-

nosť lokálnym potravinám, snažia sa znižovať 

svoju celkovú spotrebu a obmedzujú využívanie 

jednorazových obalov. S  prieskumu rovnako 

vyplynulo, že polovica z  nás sa snaží upred-

nostňovať jazdu MHD pred jazdou autom a až 

48 % Slovákov nakupuje veci z  druhej ruky. 

„Z  prieskumu vyplynulo, že obaly na jedlo sú 

samostatnou kapitolou, o  ktorú sa Slováci in-

tenzívne zaujímajú,“ hovorí David Schovánek, 

sociológ z agentúry Behavio a dodáva: „Pre 4 

z 10 je dôležité, v akom obale dostanú objedna-

né jedlo a 36 % opýtaných sa snaží objednávať 

tam, kde ho dostanú v  ekologicky šetrnejšom 

obale. Časť respondentov tiež uprednostňuje 

prevádzky s recyklovateľnými téglikmi.“

Hoci pandemický rok 2020 priniesol množstvo 

obmedzení a  negatív, postaral sa minimálne 

o  jednu pozitívnu správu – viac vytriedeného 

odpadu. Podľa OZV ENVI - PAK vzrástol objem 

vyzbieraného vytriedeného odpadu v  obciach, 

kde triedený zber OZV koordinuje a fi nancuje, 

medziročne o 13 %. Dá sa povedať, že pandé-

mia napomáha zodpovednejšiemu správaniu 

sa voči životnému prostrediu. Zostáva veriť, že 

správanie pretrvá a premietne sa aj do separo-

vania bioodpadu.

ČO SA POVAŽUJE ZA 
KUCHYNSKÝ BIOLOGICKÝ 
ODPAD? 
• šupy z čistenia zeleniny a ovocia a ich 

zvyšky

• pokazené, zhnité ovocie a zelenina

• kávové a čajové zvyšky (samostatne 

alebo v papierovom vrecúšku)

• vaječné škrupiny

• starý chlieb a pečivo

• zvyšky jedla (neskonzumované zostatky 

netekutých pokrmov a potravín 

rastlinného aj živočíšneho pôvodu)

• mäso, ryby, mliečne výrobky, vajciam 

výrobky z nich a ich zvyšky

• potraviny po dobe spotreby (bez obalu)

• papierové vrecko znečistené zeleninou, 

ovocím, maslom, džemom

• použitá papierová vreckovka a utierka

Pozn.: Obce a mestá môžu mať triedený zber 

kuchynského bioodpadu v závislosti od formy 

spracovania nastavený rozdielne. Potrebné je 

preto riadiť sa pravidlami a nariadeniami konkrétnej 

samosprávy. 

Zdroj: WOOD & Company

Príbeh Tesca sa začal na Slovensku písať v roku 

1996, keď kúpilo sieť 7 obchodných domov vrá-

tane jedného v Nitre. O tri roky tu Tesco neskôr 

otvorilo prvý hypermarket na Slovensku. Práve 

tu symbolicky reťazec oslavuje aj svoju štvrťsto-

ročnicu – otvorením 154. obchodu Nitra Prior. 

„Od samého začiatku sme zákazníkom prináša-

li nové spôsoby nakupovania. Predstavili sme 

prvé hypermarkety, kde si mohli nakúpiť všetko 

potrebné pod jednou strechou. Ako prví na trhu 

sme priniesli nákup potravín online, najnovšiu 

módu za dostupné ceny vďaka F&F, program 

Clubcard pre verných zákazníkov, služby ope-

rátora Tesco mobile, samoobslužné pokladne, 

službu Scan & Shop a mnoho ďalšieho. Za ten 

čas sa zmenili naši zákazníci, ale zmenili sme sa 

aj my, aby sme boli stále miestom, kde nakupu-

júci vždy dostanú niečo navyše,“ hovorí gene-

rálny riaditeľ Tesca na Slovensku Martin Kuruc.

Za 25 rokov Tesco na Slovensku otvorilo 154 

predajní, 5 nákupných centier OC Galéria, 3 dis-

tribučné centrá a 18 čerpacích staníc. Súčasťou 

skupiny Tesco je dnes už aj 6 obchodov Žabka 

na západnom Slovensku. Tesco neustále pod-

porovalo stovky slovenských dodávateľov, ktorí 

rástli spolu s reťazcom, rozširovali výrobu a pri-

jímali nových zamestnancov.

„Nový supermarket Tesco v OD Nitra na rozlohe 

takmer 1 300 m2 ponúkne zákazníkom široký 

sortiment 12-tisíc výrobkov. Ide o čerstvé a tr-

vanlivé potraviny i ďalšie produkty, a to vráta-

ne výrobkov našej vlastnej značky či napríklad 

rozšíreného sortimentu alternatívnych potravín, 

teda pre ľudí so špeciálnymi výživovými potre-

bami. Nitrania sú takpovediac historicky zvyk-

nutí na predajňu Tesco v tomto obchodnom 

dome, a preto veríme, že sa k nám radi opäť 

vrátia do nových moderných priestorov,“ uvie-

dol M. Kuruc. 

V obchodnom dome v Nitre, kde reťazec spúšťa 

už druhý zberný automat na vrátenie PET fl iaš 

a plechoviek na Slovensku. Zberný automat 

spúšťa reťazec v predstihu pred zavedením po-

vinného zálohovania PET fl iaš a plechoviek od 

januára 2022. Navyše, vďaka tomuto projektu 

Tesco prispeje na revitalizáciu zelene v Nitre. 

Za 25 rokov sa reťazec Tesco stal neoddeliteľnou súčasťou života rodín 

naprieč krajinou – ako miesto na nákup, na prácu, silný partner slovenských 

dodávateľov i dobrý sused v komunitách. Jubileum oslávilo Tesco 

otvorením novej 154. predajne, a to v Nitre, v meste, kde v roku 1999 

otvorilo prvý hypermarket.  

TESCO NA SLOVENSKU 
OSLAVUJE 25 ROKOV
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Forbes varuje, že sa črtá logistický problém 

väčší ako neprejazdný Suezský prieplav. 

V gigantickom čínskom prístave Jen-tchien 

pre pandémiu chýbajú ľudia a začínajú sa 

tam kopiť nevybavené kontajnery a lode. 

Jen-tchien je štvrtý najviac vyťažený prístav 

na svete a jeho kolaps pocíti najmä segment 

elektroniky.

Logisticnews.eu informuje, že MD logistika 

začala výstavbu novej mraziarenskej komory 

C10 vo svojom areáli v obci Dašice. Komora 

C10 ponúkne na ploche 1778 m2 v základnom 

usporiadaní 3692 paletových miest pri 

štandardnú teplotu -24 ° C. Vďaka vnútornému 

priestoru 33 900 m3 možno v sklade uložiť 

približne 112 plných kamiónov tovaru, čím 

sa zvýši kapacita MD logistiky pre mrazený 

tovar zhruba o pätinu. Výstavbu na základe 

výberového konania vykoná fi rma Marhold a.s. 

a so začatím skúšobnej prevádzky sa počíta 

v decembri 2021. Ide o investíciu vo výške 

70 mil. Kč.

Keďže letecká, námorná i železničná 

dopravu z Číny naráža na kapacitné 

a ekonomické limity, zaujímavým sa stáva 

priame spojenie kamiónmi medzi Európou 

a Čínou. K spokojnosti zákazníka využila 

takúto dopravu aj spoločnosť Geis. Cestu 

dlhú 9 800 km môžu prejsť dvaja vodiči, ktorí 

idú vozidlom nepretržite 24 hodín denne za 

14 až 16 dní.

Reuters uvádza, že FedEx Corp. a robotická 

spoločnosť Nuro v oznámili viacročnú dohodu 

o testovaní samoriadiacich vozidiel v sieti 

doručovacej spoločnosti, počnúc pilotným 

programom v meste Houston. Partnerstvo 

prichádza v čase, keď balíkové spoločnosti 

usilujú o zníženie nákladov pri doručovaní 

na poslednú míľu, ktoré sa počas pandémie 

prudko zvýšili. Vozidlá Nuro už „pracujú“ pre 

americkú sieť supermarketov Kroger Co a sieť 

Domino‚s Pizza Inc, taktiež v oblasti Houstonu.

Packeta Group, do ktorej patrí aj 

Zásielkovňa.sk, medziročne zvýšila tržby za 

prvý štvrťrok o 163% na 1,09 miliardy Kč. 

Forbes uvádza, že skupine Packete vzrástol 

aj počet prepravených zásielok, a to 

 o 158% na 16,9 milióna kusov. Spoločnosť 

zvýšila počet výdajných miest o 1 000 na 

viac ako 6 800. Tržby skupiny za celý minulý 

rok dosiahli výšku 2,5 miliardy Kč. Tento rok 

plánuje Packeta Group dosiahnuť obrat vo 

výške 5,2 miliardy Kč.

FLASH NEWS
KAUFLAND MÁ V POROVNANÍ 
S KONKURENCIOU V SR NAJNIŽŠIU 
UHLÍKOVÚ STOPU

Podľa Impact Metrics, ktorá porovnávala dáta trvalej udržateľnosti českých a sčasti aj slovenských 

obchodných reťazcov, dosiahol zo slovenských reťazcov najvyššie hodnotenie Kaufl and Slovensko. Patrí 

mu tiež prvenstvo za najnižšiu uhlíkovú stopu medzi reťazcami v oboch krajinách. Kaufl and napríklad 

vďaka použitiu EPS prepraviek ušetrí viac ako 3 000 ton CO
2
. Z logistického centra už rozváža tovar prvý 

eko kamión s pohonom na LNG, ktorý ušetrí 20 % emisií CO
2
 na jednu jazdu v porovnaní s dieselovými 

kamiónmi. Pri plánovaní nových budov a rozširovaní logistického centra postupuje reťazec podľa 

medzinárodne platných príručiek zohľadňujúcich ochranu životného prostredia.

Zdroj: Kaufl and.sk, Impactmetrics.cz

OPTIMALIZÁCIA OBJEMOVEJ HMOTNOSTI ZÁSIELOK
PREDSTAVUJE BUDÚCNOSŤ (NIELEN) V E-COMMERCE

Podľa výsledkov prieskumu, ktorý spoločnosť RAJA realizovala v oblasti e-shopov, patrí medzi 

najväčšie priority nielen ekológia a bezpečnosť, ale aj optimalizácia nákladov na dopravu. 

Objemová hmotnosť sa počíta podľa rozmerov balíka: šírka x dĺžka x výška / 5000. Výsledok 

vyjadruje objemovú hmotnosť, ktorá sa porovnáva 

s reálnou hmotnosťou balíka. Niektoré prepravné 

spoločnosti si začali účtovať poplatky za dĺžku strany 

krabice. Vhodne zvolený obal tak, aby sa vošiel na 

paletu alebo do nákladného vozidla môže znížiť 

náklady až o 10 %. Materiálové náklady v priemere 

tvoria 60 % až 80 % z celkových nákladov na obal.

Zdroj: Rajapack.sk

ZA POSLEDNÝCH 5 ROKOV
VZRÁSTOL ZÁUJEM FIRIEM
O ELEKTROMOBILY VIAC
AKO 100-NÁSOBNE

Na zvýšený záujem o elektromobily majú vplyv aj 

prísne požiadavky na znižovanie emisií z cestnej 

dopravy vyplývajúce z aktuálnych smerníc EÚ. 

Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2019/631 vyžaduje, aby do roku 

2030 vozový park znížil emisie CO2 o 37,5 

% pri osobných automobiloch a o 31 % pri 

dodávkových vozidlách. V rámci Zelenej dohody 

pre Európu si tak EÚ stanovila cieľ stať sa do roku 

2050 prvým 

klimaticky 

neutrálnym 

kontinentom. 

Tento plán 

počíta 

okrem iného 

s redukciou emisií v doprave o 90 %, 

veľkou mierou by sa na jeho realizácii malo 

podieľať využitie alternatívnych palív a práve 

elektromobilita. Eurowag očakáva v 2. polovici 

roku 2022 je nárast elektromobilov rádovo 

v stovkách.

Zdroj: Eurowag.com/cz

DACHSER FOOD LOGISTIC S
NOVÝM CHLADIACIM SKLADOM

DACHSER investoval približne 2,5 milióna eur 

do prestavby skladu v Neusse pri Düsseldorfe 

a vybavil ho chladiacimi skladovacími 

priestormi pre takmer 26 000 paliet. Skladujú 

sa tu potraviny spoločností, ktoré vyrábajú 

mliečne výrobky Arla a Ornua a produkty fi rmy 

Valensina (prevažne čerstvé džúsy). Nová 

hala umožňuje denne zásobovať približne 70 

% všetkých centrálnych skladov patriacich 

retailovým reťazcom v Nemecku, Holandsku, 

Belgicku a Rakúsku, a to bez potreby 

tranzitných terminálov. Do konca roka pribudne 

v sklade ešte 8 000 chladiacich skladovacích 

miest a už teraz prebiehajú rokovania s ďalšími 

hráčmi špecializujúcimi sa na mliečne výrobky, 

údeniny a polotovary.

Zdroj: Dachser.sk
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ROK REKORDOV

Kapitál z regiónu APAC (ázijsko-pacifický región), kon-

krétne zo Singapuru, Číny a Južnej Kórey, mal v roku 

2020 dominantný 52 %-ný podiel na objeme investícií 

do priemyselných a logistických nehnuteľností v regióne 

strednej a východnej Európy (CEE). Nasledovaný bol 

kapitálom z EMEA (Európa, Stredný Východ a Afrika) 

so 16% podielom a Amerika zo 14 % podielom. Podľa 

údajov Colliers dosiahli objemy investícií do priemysel-

ných a logistických nehnuteľností v závere roka 2020 re-

kordné úrovne. Zrealizované transakcie boli v roku 2020 

na hodnote približne 3,3 miliárd EUR a podieľali sa 32 % 

na celkových ročných investičných objemoch.

Kevin Turpin, regionálny riaditeľ pre prieskum 

v  strednej a  východnej Európe vysvetľuje: „Väčši-

na investorov, ktorí sa zameriavajú na priemyselné 

a  logistické investičné produkty, uprednostňuje 

portfóliá, platformy alebo príležitosti s  možnosťou 

rozširovania. Objem 3,3 miliárd EUR v  roku 2020 

pozostával z približne 45 transakcií, čo predstavova-

lo transakciu v priemernej hodnote viac ako 70 milió-

nov EUR. Medzi nimi bolo aj niekoľko veľmi význam-

ných portfóliových transakcií. Najväčšou z nich bola 

spoločnosť GLP, ktorá získala aktíva spoločnosti 

Goodman v CEE za približne 1 miliardu EUR.“

DOPYT A NEOBSADENOSŤ

V roku 2020 na trh pribudlo 9 miliónov m2 plôch, 

čo predstavuje medziročný nárast v  priemere 

takmer o 25 %. V súlade s  trendmi v  roku 2019 

bol dopyt v  rámci krajiny najmä po nehnuteľnos-

tiach v Bukurešti (70 %) a v Bratislave (73 %), zatiaľ 

čo, český a poľský trh zaznamenali vyššiu úroveň 

dopytu v  regiónoch. Voľné priestory v  regióne 

strednej a východnej Európy (SVE) sa pohybujú na 

úrovni približne 5,9 %. Niektorí developeri stavajú 

špekulatívne, zatiaľ čo iní sú pod menším tlakom 

a uprednostňujú metódu „build-to-suit“ (postavené 

na mieru).

Tomáš Horváth, riaditeľ divízie prenájmu prie-

myselných a  logistických nehnuteľností Colliers 

približuje situáciu na slovenskom trhu: „Sloven-

sko dokáže konkurovať krajinám regiónu SVE 

svojou výhodnou polohou a  ponukou v  oblasti 

vhodných nehnuteľností pre priemysel a logisti-

ku. V  silnej medzinárodnej konkurencii sa však 

Slovensku podarí presadiť, len ak sa úspešne 

podarí vyriešiť v prvom rade zdĺhavý proces zís-

kania územného rozhodnutia a súčasne sa zníži 

odvodové zaťaženie, ktoré patrí medzi najvyššie 

v regióne.“

ŤAHÚŇMI SÚ 
AJ RETAIL A E-COMMERCE

V roku 2020 zaznamenali najväčšiu aktivitu spo-

ločnosti z odvetvia 3PL logistických operátorov 

(asi 28 %), nasledoval retail (17 %) a e-commerce 

(12 %). Podľa dostupných údajov si 3PL spoloč-

nosti a maloobchod zachovali približne rovnaké 

podiely v porovnaní s rokom 2019. E-commerce 

stúpol na celkovej aktivite medziročne o 200 %. 

Hoci bol počas pandémie zaznamenaný väčší 

dopyt po krátkodobých prenájmoch, typická dĺž-

ka prenájmu v celom regióne sa pohybuje od 3 

do 5 rokov pre logistiku a viac ako 5 rokov pre 

výrobu.

Nájomné zostáva v celom regióne stabilné, pri-

čom niektoré trhy zaznamenávajú nárast v naj-

vyhľadávanejších lokalitách. Najvyššie nájomné 

v celom regióne sa pohybuje od 2,9 EUR za m²/

mesiac v Poľsku a až po viac ako 5,0 eur za m²/

mesiac v Bulharsku. Výška dosiahnuteľného ná-

jomného závisí aj od toho, kto je nájomca a od 

podmienok dohodnutých v  nájomnej zmluve. 

Svoju úlohu zohrávajú aj stavebné náklady, ktoré 

v posledných rokoch rástli.

Z pohľadu investorov sa najvyššie dosahované 

výnosy z priemyselných a logistických nehnuteľ-

ností na niektorých trhoch zastabilizovali, čias-

točne aj pre nedostatok dostupných podkladov, 

zatiaľ čo iné zaznamenali pokles. Možno očaká-

vať ďalšie prírastky, najmä preto, že tento typ 

produktu je veľmi vyhľadávaný a prevažná časť 

produktu zostáva pevne v  rukách dlhodobých 

vlastníkov. V roku 2021 sa uzavrie niekoľko ďal-

ších portfóliových transakcií, takže podľa Colliers 

sa môžu výnosy priblížiť k najvyššie dosahova-

ným výnosom nákupných centier.

Z hľadiska objemu investícií do priemyselných a logistických 

priestorov máme za sebou rekordný rok. Zrealizované transakcie 

dosiahli v roku 2020 hodnotu približne 3,3 miliárd EUR a podieľali 

sa 32 % na celkových ročných investičných objemoch. Vyplýva to 

zo správy medzinárodnej konzultačnej a správcovskej spoločnosti 

Colliers s názvom: „The CEE Industrial Scene 2020-2021”.

V INVESTÍCIÁCH DO SEKTORU 
INDUSTRIAL DOMINUJE APAC
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Zdroj: Colliers

Podiel investorov z regiónov na celkovom 

objeme investícií do sektoru industrial 

v roku 2020

 Amerika 14,0

 APAC 52,0

 CEE 4,0

 EMEA 16,0

 Globálni / Iní 14,0
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PROMOTION

Spotrebitelia sa rozhodujú pri nakupovaní jednak na základe ceny, promočnej 

akcie či osobných preferencií, ale pomáhajú im aj rôzne piktogramy 

a „skratky“. Podľa výskumu Laboratória spotrebiteľských štúdií FEM SPU 

v Nitre vyše 32 % spotrebiteľov zmenilo svoje nákupné rozhodnutie po tom, 

ako produkty obsahovali na obale Nutri-Score.

FAREBNÉ ROZLÍŠENIE
ZALOŽENÉ NA DLHOROČNOM
VÝSKUME

Systém zjednodušeného označovania nutričných 

hodnôt sa vyvíja už od roku 2005 a  vychádza 

z  neho i  Nutri-Score. Vypočítava sa na základe 

vedeckého algoritmu, ktorý zohľadňuje obsah 

negatívnych (napr. energetická hodnota a  obsah 

jednoduchých cukrov) a pozitívnych (napr. obsah 

vlákniny, bielkovín, ovocia, zeleniny) nutričných 

faktorov. Spotrebiteľ vidí tieto komplexné informá-

cie na obale v zhustenej grafi ckej forme.

Používaniu farebnej škály Nutri-Score na obaloch 

predchádza proces schvaľovania. Spoločnosť si 

pritom nemôže vyberať len produkty, ktoré majú 

skóre „A“ alebo „B“, ale musí zaevidovať celé port-

fólio. Aj potraviny, ktoré majú skóre „E“, budú teda 

na trhu. Majú ich typicky mnohé tradičné pokrmy 

vyrobené podľa pôvodných receptúr. „Nutričné 

označovanie potravín je dôležitý krok k  podpore 

zdravej výživy a vedomého rozhodovania zákazní-

ka. Preto sme už minulý rok zaviedli zjednodušené 

označenie výživovej hodnoty Nutri-Score na na-

šej webstránke pri produktoch vlastných značiek 

K-Bio a K-Take it veggie a od februára 2021 aj pri 

produktoch vlastných značiek K-to go a  K-free. 

Prvé produkty s týmto označením nájdu zákazní-

ci už aj v predajniach a postupne budú pribúdať 

ďalšie. Avšak toto označenie nie je možné uplat-

niť na úplne všetky potraviny a  všetky privátne 

značky, keďže platia určité výnimky, pri ktorých sa 

Nutri-Score neuvádza – napríklad jednozložkové 

potraviny ako mäso, detská výživa a pod.,“ uviedla 

Lucia Vargová, hovorkyňa Kaufl and Slovensko.

NUTRIČNÁ GRAMOTNOSŤ
A NÁKUPNÉ ROZHODOVANIE

Laboratórium spotrebiteľských štúdií FEM SPU 

v Nitre zrealizovalo reprezentatívny výskum tohto 

tzv. Front-of pack labeling (FoPL), teda označenia 

na prednej strane obalu. Online prieskum prebehol 

online na vzorke 1000 respondentov. Z výskumu 

vyplýva, že 86 % respondentov považuje zdra-

vé stravovanie za veľmi dôležité alebo dôležité. 

„Vytvorili sme fi ktívnu značku a  3 rôzne produk-

ty. Ľudia najprv vyberali produkty bez označenia 

Nutri-Score a potom s týmto označením. (A, B a C). 

Z výsledkov pramení, že preferencia produktu so 

skóre „C“ klesla o 26 %, v kategórii „B“ bol nárast 

oproti prvej voľbe o 39% a tiež produkt so skóre 

„A“ by nakúpilo o 5% viac respondentov. Možno 

povedať, že respondenti s označením Nutri-Score 

vyberali uvážlivejšie,“ uviedol doc.  Ing.  Radovan 

Savov, PhD., prodekan FEM SPU v NItre a dodal: 

„Skúmali sme faktory ako BMI, veľkosť bydliska, 

príjem, vzdelanie a preferencia zdravého štýlu. Ko-

relácia s nákupom nutrične hodnotenejších potra-

vín sa ukázala len pri faktoroch príjem a vzdelanie. 

Zákazníci by sa teda chceli zdravo stravovať, ale 

často nemajú dostatočné informácie. 38 % res-

pondentov je v príjmovej kategórii od 401 do 700 

EUR, čiže majú obmedzené možnosti nákupu nut-

rične hodnotnejších a drahších potravín potravín. 

Dôležité však je to, že 32,6 % spotrebiteľov zme-

nilo na základe Nutri-Score nákupné rozhodnutie. 

Plánujú ešte aj kvalitatívny prieskum priamo v pod-

mienkach obchodu.“

FUNKČNÝ A MEDZINÁRODNE
UZNÁVANÝ SYSTÉM

Vývoju Nutri-Score predchádzal aj behaviorálny 

výskum vhodnej farebnej schémy. V  zahraničí 

prebehli napríklad porovnania Nutri-Score so sys-

témom NutrInform Battery, z  ktorého vyšiel ako 

lepší a  zrozumiteľnejší práve Nutri-Score. Je tu 

istá podobnosť s  označením energetickej triedy 

na non-food výrobkoch, a to aj vďaka tomu, že od 

marca tohto roku doterajšie energetické triedy A +, 

A ++ a A +++ stratili platnosť a namiesto nich prišli 

nové triedy A až G. Natíska sa tiež podobnosť s tzv. 

Potravinovým semafórom, ktorý sa ešte januári do-

stal do novely Zákona o potravinách a do platnosti 

vstúpi 1. januára 2022. Európska komisia v  roku 

2020 však v rámci stratégie Z farmy na stôl ozná-

mila, že práve do roku 2022 príde s návrhmi k jed-

notnému a harmonizovanému FoPL označovaniu 

výživovej hodnoty potravín. Systém Nutri-Score 

funguje vo Francúzsku už od marca 2017, ale vy-

užívajú ho aj spoločnosti v Nemecku, Holandsku, 

Belgicku, Španielsku, Rakúsku a odporúča ho aj 

WHO. Dá sa teda očakávať, že aj harmonizované 

označovanie EÚ bude vychádzať z  Nutri-score, 

alebo mu bude veľmi podobné. Vytvárať duplicitne 

národné lokálne schémy označovania potravín je 

nákladné a pre spotrebiteľa mätúce.

NUTRI-SCORE POMÁHA ZVYŠOVAŤ
NUTRIČNÚ GRAMOTNOSŤ
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PRICE

•   
Čím je pre vás marketing 

zaujímavý?

Marketing defi nujem ako príbeh. Ľudia majú 

radi príbehy a ak im dáte dobrú, ale nie zavá-

dzajúcu story, získate si ich. 

• 
Vy ste sa vraj k nemu dostali tak 

nejak náhodou.

 Dá sa to tak povedať. Profesionálnu kariéru 

som začal v  Home Credite na pozícii obchod-

ného referenta, neskôr som viedol marketingo-

vé oddelenie a spoluzakladal kazašský Home 

Credit. Cez fi nančný a developerský marketing 

som sa presunul do hotelovej siete Trinity Ho-

tels. Rovnako vtedy, ako aj teraz ide o pre mňa 

absolútne novú oblasť, aj keď musím priznať, 

že elektro mi je bližšie, keďže som chodil na 

Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú v 

Piešťanoch. 

•
Prečo ste vymenili hotely za elektro?

 Ako sa hovorí, celý život je o vzťahoch, a to 

nielen osobných, ale aj pracovných. Po rokoch 

ma oslovil bývalý kolega a  dnes CEO PLANEO 

Elektro Peter Benický. Práve v  tom čase som 

kdesi čítal, že je dobré meniť zamestnanie po 

siedmich rokoch a v Trinity som bol presne toľko. 

Okrem toho som práve prechádzal aj viacerými 

životnými zmenami, tak som vzal aj túto (smiech). 

• 
Prišli ste s odváž-

nymi ambíciami. 

Ako ich plánujete 

zrealizovať?

Vždy mi vychádzalo 

staviť na ľudskosť, 

empatiu, príbehy 

a  pozitívne emócie. 

Pretože rácio rozho-

duje tu a  teraz, ale 

emócia je dlhodobá. 

Všetko pozitívne, čo 

sa vám vryje do pa-

mäti, dokáže potlačiť 

racionalitu. Vsádzam 

aj na kontinuitu a  sy-

nergiu, pretože aj tá najgeniálnejšia myšlienka 

stratí svoj zmysel, pokiaľ ju komunikujete nekon-

cepčne. Plynulé komunikovanie hodnôt a cieľov 

hoci aj slabšou kreatívou je pre brand omnoho 

užitočnejšie, než keď každý týždeň prídete za-

každým s iným, hoci bombastickým odkazom. 

Z toho môžu byť ľudia len zmätení, nepochopia, 

čo im vlastne chcete povedať. Mojou ambíciou 

je teda v spolupráci s mojim tímom vybudovať 

príbeh PLANEO Elektro a byť jednotkou na trhu. 

Ambícia je namieste - je lepšie skončiť 5 metrov 

pod 3-tisíc metrovým vrcholom, než sa usmie-

vať na tristometrovom kopčeku.

• 
Vašim prvým zreteľným krokom bol draft 

Borisa Valábika. 

S Borisom malo ísť pôvodne o jeden event, vyu-

žil som možnosť a spojil ho s trochou nadsádz-

ky aj s  ďalšími športami. Do 15-sekundového 

spotu sa nám podarilo vložiť známu tvár, humor 

aj odkaz na obchodnú aktivitu pre koncového 

klienta. Z  marketingového hľadiska som spo-

kojný a prvé čísla ukazujú, že to zafungovalo.

• 
Výrazným komunikačným nástrojom 

PLANEO sú letáky. Sú ešte zaujímavým 

marketingovým kanálom?

Dokážu osloviť predovšetkým staršiu vekovú 

skupinu zákazníkov. Ich nevýhodou, odhliad-

nuc od ekologického zaťaženia, je nemerateľ-

nosť impresií na rozdiel od online letákov, kde 

presne vidíme správanie užívateľov a vieme ich 

na základe toho optimalizovať. Letáky tu teda 

ešte nejaký čas budú, ich cesta k zániku je však 

nezvratná. 

•
Vidíte takto aj budúcnosť printovej inzer-

cie?

Veľmi podobne, aj keď si myslím, že koniec tej 

cesty nebude taký rýchly. Tak ako čítačky ne-

dokážu vytlačiť klasické papierové knihy, tak 

budú stále zaujímavé aj určité formáty časo-

pisov. Prežijú silné myšlienky, pútavé príbehy 

a pútavá kreatíva.

• 
Zatvorené obchody aj internetovým skep-

tikom ukázali, že je pohodlné počkať na 

tovar doma. Má zmysel otvárať nové kamen-

né predajne?

Určite áno a nie je to len môj názor, ale číslami 

zdokumentovaný fakt. Aj keď nám stúpol pre-

daj cez e-shop, po otvorení predajní je nákup-

né správanie rovnaké, ako pred lockdownom. 

S 53 predajňami sme najširšia sieť elektropre-

dajní, ešte stále ale vidíme v určitých lokalitách 

priestor na otvorenie nových prevádzok. Pokiaľ 

chceme byť ziskoví, musíme rásť.

• 
Ako dnes odhadujete požiadavky trhu zaj-

trajška?

Určite sú v službách. S vašim prívetivým prístu-

pom vám zákazník prepáči aj slabšie predajné 

zručnosti alebo meškanie dopravy a pozitívnu 

skúsenosť rád zreferuje. Podobne je to aj na 

sociálnych sieťach, kde je základom vhodne 

zvolená komunikácia a  atraktívne prevedenie. 

Jedno bez druhého býva len neefektívnym vy-

naložením energie a prostriedkov.  

• 
Máte nejaké životné krédo?

Snažím sa každý deň spraviť niekomu radosť 

a niečo sa naučiť, vnútorne sa obohatiť. 

Marketingové kormidlo siete PLANEO Elektro drží od mája 

v rukách Martin Siblík. Na palubu nastúpil s víziou zmeny 

v komunikačnom prístupe a s jasným cieľom: Vybudovať príbeh 

stabilnej spoločnosti, aby sa stala jednotkou na trhu.

VYBUDUJEM PRÍBEH 
SILNEJ SPOLOČNOSTI

R
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Martin Siblík, 
Marketingový riaditeľ PLANEO Elektro
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Nielen v  Európskom parlamente je to jedna 

z  popredných tém. Osobne si uvedomujem 

jej nesporné výhody a príležitosti, ale aj riziká 

a možné dopady. Aj preto pôsobím ako tieňo-

vá spravodajkyňa najväčšej europarlamentnej 

frakcie, Európskej ľudovej strany (EĽS) pre 

tému líderstva EÚ v oblasti AI.

Medzi ekonomicky rozvinutými krajinami už 

dnes prebiehajú preteky vo vývoji, vlastnos-

tiach a využiteľnosti AI. Samostatne sa pohy-

bujúce roboty na Marse či mesiaci, ktoré dlhé 

mesiace vydržia komunikovať so zemou a sa-

mostatne plniť zadané úlohy, sú len hi-tech 

špičkou ľadovca, ktorá sa nás na prvý pohľad 

netýka.

Na to, aby sme správne porozumeli ako blíz-

ko je nám AI, ako to zmení našu spoločnosť 

a ako sa čo najlepšie pripraviť, je nevyhnutné 

hovoriť o etickej dimenzii umelej inteligencie. 

Sú to práve etika a morálka, ktoré sú vždy na-

šim kompasom tak, aby v centre akéhokoľvek 

pokroku bol vždy človek a jeho dobro.

DIGITÁLNU BUDÚCNOSŤ
SI MUSÍME VYFORMOVAŤ

Bežní používatelia sa s AI stretnú denne na-

príklad na sociálnych sieťach, ktoré denne 

vyberajú za nás, čo si máme prečítať. Online 

reklama zas „odporúča“ produkty, ktoré sú 

vraj pre nás potrebné. Dáta zbierajú aj mnohí 

obchodníci pri monitorovaní nákupného sprá-

vania ľudí v obchode alebo pri spotrebe elek-

triny v domácnosti. Telefónni operátori vedia 

zmapovať náš pohyb na základe dát z telefó-

nu a dnes sme v priamom prenose svedkami, 

že podobné dáta dokážu byť kľúčovým sve-

dectvom pri odhaľovaní potenciálnej trestnej 

činnosti.

Dokážeme všetky tieto údaje využiť len v pro-

spech spoločnosti? Nezneužije ich niekto? 

Sme pripravení deliť sa osobné údaje pri na-

šich cestách, nákupoch či prehliadaní inter-

netu?

Aby sme sa na ešte väčšie zmeny dostatoč-

ne pripravili a dokázali ochrániť spotrebiteľa, 

potrebujeme jasné pravidlá, transparentnú 

komunikáciu, verejnú diskusiu s  občanmi, 

vrátane riešenia otázky prevzatia zodpoved-

nosti za prípadné škody spôsobené AI. Záro-

veň je nevyhnutné už teraz postupne prijímať 

efektívne opatrenia v systémoch vzdelávania 

či trhu práce.

Práve o  tejto problematike hovorí správa 

o  formovaní digitálnej budúcnosti Európy, 

ktorú sme nedávno prijali v  Európskom par-

lamente. Ak by som mala zhrnúť jedno z naj-

Vývoj a formovanie budúcnosti pod vplyvom umelej inteligencie 

(AI) veľmi rýchlo napreduje. V obchode, priemysle, informačných 

službách, ale aj pri dennodennej rutine ju využívame čoraz viac, 

zatiaľ si však len málo uvedomujeme, že sme to my, kto ju musí 

začať nielen používať, ale aj tvoriť a najmä určovať hranice 

a pravidlá jej pôsobenia.

HĽADAJME PRAVIDLÁ 
PRE UMELÚ INTELIGENCIU 
MUSÍ SLÚŽIŤ PRE DOBRO ČLOVEKA 
AJ V OBCHODE A MARKETINGU
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dôležitejších posolstiev a zámerov materiálu, 

ktorý som podporila, povedala by som, že 

ide predovšetkým o snahu zabrániť zneužitiu 

údajov zozbieraných AI o  správaní sa ľudí – 

napríklad zákazníkov, ale aj pacientov či za-

mestnancov.

„Veľmi dôležité je zachovať tzv. právo na 

ľudský zásah. Ak o  niekom bolo rozhodnuté 

pomocou AI alebo algoritmu, dotknutá oso-

ba musí mať právo na preskúmanie tohto 

rozhodnutia ľudskou bytosťou, či neobsa-

huje napríklad diskrimináciu,“ pripomína je-

den z  praktických pohľadov expert na tému 

AI a  ochranu osobných údajov JUDr.  Matúš 

Mesarčík.

On sám defi nuje tri kľúčové podmienky, kto-

rých splnenie nám pomôže ochrániť súkromie 

a  zabrániť zneužitiu dát v  digitálnom svete. 

Prvým je transparentnosť – všetci musia ve-

dieť, prečo sú ich osobné údaje spracované 

a ako budú využité. Ďalším je kvalitný dohľad 

– to znamená schopnosť vymáhať pravidlá na 

ochranu osobných údajov dostatočne efektív-

ne. Tretím faktorom je zákonnosť. Zber, spra-

covanie a využitie osobných údajov musí byť 

v súlade s celým právnym poriadkom.

NÁSTUP AI SPÔSOBÍ
PROBLÉMY, ALE MY VIEME
AKO ICH ZVLÁDNUŤ

Technológiu AI dnes vnímame ako pomocníka 

v takzvanej inteligentnej domácnosti, pri onli-

ne vzdelávaní, diagnostikovaní chorôb v zdra-

votníctve, ale napríklad aj pri voľnočasových 

športových aktivitách. Jej vplyv a  použiteľ-

nosť bude len narastať, a  to najmä v oblasti 

priemyslu či službách s  vykonávaním rutin-

ných úloh, čo prirodzene vyvolá transformá-

ciu pracovného trhu.

Vždy to tak bolo, veď pri technologických 

revolúciách mnohé pracovné miesta zanikali 

a iné zasa vznikali.

„Nasadzovanie technológií, vrátane AI, sa-

mozrejme, bude spôsobovať problémy. Ľudia 

budú prichádzať o prácu, budú ju musieť me-

niť, sťahovať sa za ňou, meniť svoju profesiu. 

Pri koordinovanom úsilí vládnej moci a exper-

tov sú však tieto problémy riešiteľné. V prvom 

rade musia ľudia získať nadhľad. Nejde tu 

o  nepriateľstvo, ani boj so zamestnancami. 

Nejde o  nič neetické. Kto nebude inovovať, 

stratí pozíciu na trhu a skôr či neskôr zanikne. 

Tento dopad bude horší a bude sa týkať via-

cerých ľudí,“ vysvetľuje prezident IT asociácie 

Slovenska Emil Fitoš v  jednom z videí, ktoré 

som pripravila spoločne s  viacerými odbor-

níkmi na témy AI.

Pre zvládnutie týchto spoločenských zmien 

musíme vytvoriť podmienky na to, aby sme 

v plnej miere využili potenciál AI na tvorbu no-

vých pracovných miest a  zároveň ponúknuť 

rekvalifi káciu a  celoživotné vzdelávanie. Na-

rastajúca digitalizácia a využívanie AI nesmú 

byť dôvodom pre nedôveru či strach. Práve 

naopak, sú pre nás jedinečnou príležitosťou 

odbremeniť ľudí od mnohých nebezpečných 

či rutinných pracovných činností.

„Dôležité je, aby fi rma, kde prebieha digitál-

na transformácia, mala širokú podporu, aby 

sa eliminovalo sociálne pnutie, aby dostali 

pracovníci včas všetky informácie a možnosť 

správne sa rozhodnúť – zmeniť kvalifi káciu, 

zmeniť pracovný profi l na celkom inú oblasť 

a  najmä sa nebáli vzdelávania. Vo všeobec-

nosti netreba odmietať vzdelávanie, ale vidieť 

v ňom príležitosť a možnosť posunúť sa,“ do-

pĺňa Emil Fitoš.

Chcem preto vyzvať aj vás, čitateľov Instore, 

z ktorých mnohí pracujete v marketingu, v ob-

chode, s ľudskými zdrojmi a AI, aby ste vždy 

mysleli predovšetkým na ľudskú dôstojnosť 

a dobro človeka. AI nesmie spoločenské ne-

rovnosti prehlbovať, ale práve naopak, napo-

máhať ich zmierňovaniu či sociálnej inklúzii. 

Je na nás, ako tento technologický pokrok 

prispeje k našej lepšej budúcnosti.

Miriam Lexmann

MIRIAM LEXMANN

Miriam Lexmann je europoslankyňou 

(EĽS/KDH) od februára 2020. Najsilnejšia 

frakcia EP Európska ľudová strana 

ju určila za tieňovú spravodajkyňu 

k správe o líderstve EÚ v oblasti umelej 

inteligencie (AI). Pôsobí vo výboroch 

EP pre zahraničné veci, bezpečnosť 

a obranu a zamestnanosť a sociálne veci. 

V minulosti bola činná v Rade Európy 

či v diplomacii, keď slúžila ako Stála 

zástupkyňa NR SR pri EÚ. Naposledy 

bola riaditeľkou Európskej kancelárie 

Medzinárodného republikánskeho 

inštitútu (IRI) v Bruseli.
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KÚPELE – SLOVENSKO,
KRAJINA ŽIVEJ VODY

Slovensko patrí svojou kúpeľnou zdravotníckou 

starostlivosťou k tým najlepším miestam v Európe. 

Máme k dispozícii bohatstvo prírodných minerál-

nych liečivých vôd a  vybudovanú zdravotnícku 

infraštruktúru, ktorá ich využitie umožňuje. Na 

sklonku roka 2020 vyšla vo vydavateľstve DAJA-

MA kniha „Kúpele nesie podtitul Slovensko, krajina 

živej vody.“ (4) Nie je to čisto turistický sprievodca, 

ani rýdzo zdravotnícky prehľad. Kúpele na Sloven-

sku sú zvláštny sektor, možno ich vnímať z rôznych 

uhlov pohľadu. Sú to aj kultúrno-historické miesta, 

kde sa stretávali aj panovníci Európy, navštevovali 

ich významní umelci či športovci. A aj my pevne 

veríme, že ich navštevovať stále budú.

Autor knihy Martin Kasarda svoje texty kon-

zultoval aj s  Asociáciou slovenských kúpeľov. 

Kniha nás teda sprevádza aj jednotlivými kú-

peľmi tak, ako ich dnes defi novala slovenská 

legislatíva, teda nie kúpaliská s  teplou vodou, 

ale skutočne medicínske a turistické centrá od 

(abecedne) Bardejovských kúpeľov (1, 5), cez 

Kúpele Lúčky (3), Trenčianske Teplice (2,7), až 

po Smrdáky. Jednotlivé kúpele nedefi nuje len 

ich zdravotnícky význam, ale aj možnosti vyu-

žitia turistických a kultúrno-poznávacích aktivít. 

Výsledkom je aktuálny prehľad nášho kúpeľné-

POSTCOVIDOVÁ
REKONVALESCENCIA
V KÚPEĽOCH

Vedeli ste, že počty liečených na indikácie sú-

visiace s COVID-19, ktorým pobyty v kúpeľoch 

preplácajú zdravotné poisťovne, sa už začínajú 

rátať na stovky? Je to možné vďaka Zákonu 

133, z  30. marca 2021, ktorý rozšíril Indikač-

ný zoznam chorôb, na ktoré sa vzťahuje pois-

ťovňou hradená kúpeľná liečba. Okrem iného 

pribudla indikácia VI/15, ktorá znie: „stav po 

prekonaní COVID–19 pri pretrvávaní neurolo-

gických alebo nervovo - svalových ťažkostí, 

ktoré výrazne limitujú bežné denné aktivity, 

do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie.“ 

Hradená liečba by v celoslovenskom meradle 

mohla pomôcť tisícom pacientov, ktorí preko-

nali ťažký, alebo stredne ťažký priebeh tohto 

ochorenia a  pociťujú dlhodobé následky. Al-

ternatívou je postcovidový program pre samo-

platcov.

Slovensko je krajinou živej vody. V niektorých 

prípadoch je až trestuhodné, ako sa s  týmto 

národným bohatstvom nakladá. Pritom kúpele 

nie sú pre obyvateľov Slovenska a  zahranič-

ných návštevníkov zaujímavé len z  pohľadu 

liečby alebo rehabilitácie, ale aj sú to zároveň 

dôležité turistické destinácie.

ho prostredia, ktoré nepochybne po ukončení 

koronavírusovej krízy sa opäť otvorí ľuďom hľa-

dajúcim nielen oddych, ale aj zdravie.

DEJINY ČISTOTY
A OSOBNEJ HYGIENY

Publikácia však predstavuje aj dejiny kúpeľníctva 

a  starostlivosti o  zdravie ako spoločenský feno-

mén. Postoj ľudí k hygiene a zdraviu odrážal vzťah 

spoločnosti a ľudského tela, jedinca a zdravia. Ke-

dysi boli kúpele miestom prírodného liečiteľstva, 

neskôr sa viaceré kúpeľné miesta stali centrom 

„lepšej spoločnosti“, postupne s  modernizáciou 

prešli do systému plánovaného zdravotníctva, aby 

sa zmenili na dnešné miesta kombinujúce moder-

nú wellness turistiku s cielenou kúpeľnou starost-

livosťou.

Ak už sme spomenuli „lepšiu spoločnosť“, musíme 

dodať, že novodobý rozmach kúpeľníctva v Euró-

pe nastal po tom, ako kúpele navštívila kráľovná 

Anna (1665 – 1714). Následne sa zvýšila aj hygiena 

a  v  domácnostiach sa začali objavovať kúpeľne, 

vane a  toalety. Dovtedy sa telesné pachy snažili 

(najmä bohatší) ľudia riešiť častejšou výmenou oša-

tenia, pudrovaním či parfumovaním. Očista vodou 

v stredoveku nebola bežná, naopak zanedbávanie 

hygieny bolo vnímaná ako cnosť v súlade s pre-R
ed

, Z
dr

oj
 a

 f
ot

o:
 D

A
JA

M
A

 -
 J

an
a 

M
ik

ov
á,

 B
ar

de
jo

vs
ké

 k
úp

el
e,

 H
ot

el
 A

le
xa

nd
er

, P
ap

er
 L

ife
, a

rc
hí

v 
in

st
or

e,
 P

ix
ab

ay
.c

om
, K

úp
el

e 
Lú

čk
y

Koronavírus kúpele na istý čas 

zatvoril a takmer v nich vynuloval 

turistický ruch. Situácia sa našťastie 

dostáva do nového normálu. Kúpeľné 

miesta znovu ožívajú. Kúpeľná liečba 

je dokonca hradená aj poisťovňou, ak 

súvisí s liečením po komplikovanom 

priebehu koronavírusového 

ochorenia. S kúpeľníctvom však 

súvisí aj množstvo iných fenoménov 

a historických zaujímavostí.

1 2
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vládajúcou vierou a vzdorom voči materialistickej 

spoločnosti. Kúpele teda slúžili len pre cirkevnú 

a svetskú vrchnosť, ktoré navštevovali prevažne zo 

zdravotných, nie hygienických pohnútok. Pre zaují-

mavosť uveďme, že etalón noblesy, zámok vo Ver-

sailles mal údajne iba 100 toaliet, hoci počty hostí 

dosahovali desiatky tisíc. Ľudovít XIV. Mal v zámku 

niekoľko kúpeľní, ale kúpal sa málokedy a s odpo-

rom. V roku 1954 bola vaňou alebo aspoň sprchou 

vybavená len desatina francúzskych domácností.

Odborníci pomerne zložito vysvetľujú dôvody, 

prečo sa vytratili historicky staršie staroveké rím-

ske kúpele a neskôr ich grécka iterácia. Veď boli 

povestné svojou kvalitou a dodnes sú zdrojom in-

špirácie. Uvádza sa, že za to čiastočne mohli aske-

tická viera, migrácia, vojenské konfl ikty, hustnúca 

populácia, rozvoj miest a  choroby, najmä syfi lis 

(naratív, že kúpele sú semeniskom syfi lisu šírili pu-

ritáni a asketici). Až v roku 1702 si kráľovná Anna 

prišla liečiť do mesta Bath svoju dnu, čím pravde-

podobne začala novú éru popularity kúpeľov, ktorá 

sa stala dostupnou aj pre širšie vrstvy.

Počiatky kúpeľníctva však môžeme spojiť s  ob-

javením sa homo sapiens, dokonca minerálna 

a voda a kúpeľníctvo na Slovensku sú pravdepo-

dobne priamo zviazané so začiatkom osídlenia 

nášho územia. Pristavme sa ešte pri hygiene v sú-

časnosti, alebo ak chcete v  antropocéne. Práve 

pandémia vírusového ochorenia COVID-19 znovu 

naštartovala záujem o osobnú hygienu a preven-

ciu, vrátane vodoliečby, balneoterapie a  ďalších 

kúpeľných procedúr. Mnohí zistili, že si celé roky 

nesprávne alebo nedostatočne umývajú ruky. 

Z pohľadu off-trade retailu v podstate vznikol sa-

mostatný segment dezinfekcie na ruky, od malých 

„kabelkových“ balení, až po automatické dáv-

kovače. Obchodnou príležitosťou budúcnosti sú 

technológie, ktoré budú šetriť pitnú vodu a budú 

dostupné pre široké masy používateľov.

3 4 5

6 7 8
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Ak existuje jedna vec, ktorej naozaj nie je nedostatok, tak sú to rady v oblasti 

riadenia. Teórií je mnoho – od taylorizmu cez byrokratické organizácie či 

behavioristické teórie až po moderné prístupy empirického manažmentu, štíhlych 

organizácií, agilných tímov a podobne. Tento príliv teórií ponúka dva postrehy 

– jeden je úplne jasný, druhý menej, avšak napriek tomu je rovnako dôležitý. 

Pozrime sa na to podrobnejšie.

AMROP JENEWEIN – PARTNER RUBRIKY PEOPLE

ULTIMATÍVNYM CIEĽOM JE UMIESTNENIE 

VHODNEJ OSOBY NA VHODNÉ MIESTO 

A VO VHODNOM ČASE

Prvým postrehom je, že naše chápanie organizá-

cie sa postupne čoraz viac zameriava na človeka, 

a  teda sa stáva akési „ľudskejšie“ – organizácie 

umožňujú väčšiu autonómiu, sebavyjadrenie, uvoľ-

nenie sociálnych návykov, zameranie na inovácie 

a zmeny, väčšiu inklúziu, dokonca odstup od fy-

zickej prítomnosti na pracovisku umožnením prá-

ce na diaľku (čo nepochybne urýchlila pandémia). 

Organizácia sa stáva menej hierarchickou a  by-

rokratickou a  funguje skôr ako komunita spojená 

zdieľanými princípmi.

Druhým, menej zrejmým aspektom je, že všetky 

„moderné“ zmeny vedú k tomu, že vlastne pracu-

jeme dlhšie ako kedykoľvek predtým, produkujeme 

čoraz väčšie množstvo reportov a správ a vykoná-

vame často veľa v skutočnosti nepotrebných prác. 

Prečo však toľko práce, ktorú robíme, necítime ako 

skutočnú prácu, ale skôr ako platenú a v koneč-

nom dôsledku nezmyselnú činnosť? Geniálne to 

kodifi koval sociológ David Graeber vo svojej práci 

Bullshit Jobs, kde ju defi nuje ako „formu plateného 

zamestnania, ktoré je tak úplne nezmyselné, zby-

točné alebo zhubné, že ani samotný zamestnanec 

nemôže ospravedlniť jeho existenciu, aj keď sa 

v rámci pracovnej zmluvy zaviazal predstierať, že 

to tak nie je“.

Tieto dva postrehy sú dvoma rovnako znepoko-

jujúcimi prejavmi – zdá sa, akoby súčasné typy 

organizácií prestávali slúžiť svojmu účelu a  že je 

potrebné nájsť nový typ. Ale je to skutočne tak? 

Nemusíme predsa niečím úplne iným nevyhnutne 

nahrádzať organizáciu vnímanú ako komunitu fun-

gujúcu v určitej hierarchii a tvorenú vzájomnou sie-

ťou zodpovednosti. Je predsa potrebné dosiahnuť 

predovšetkým to, aby fungovala lepšie.

Pamätajme si, že ak niekto tvrdí, že nemá rád teórie 

o tom, ako by organizácie mali fungovať, s najväč-

šou pravdepodobnosťou sa riadi nejakou teóriou. 

Navyše zvyčajne neúplnou, o ktorej sám vedome 

ani nevie. Jednu z teórií, s ktorou máme v Amrop 

Jenewein dobré výsledky a  na ktorej staviame 

transformáciu organizácií, je teória stratifi kovaných 

systémov.

Požadovaná organizácia (v  pôvodnom označení 

Requisite organization – RO) je pojem a metodo-

lógia vyvinutá Elliottom Jacquesom ako výsle-

dok výskumu teórie stratifi kovaných systémov, 

všeobecnej teórie byrokracie, komplexnosti práce 

a ľudských schopností. Takáto organizácia je sys-

témom, ktorý prináša efektívne manažérske fungo-

vanie založené na aplikovaní vedeckého prístupu 

kombinujúceho povahu práce a pracovnú kapacitu 

jednotlivca.

Tento prístup odhaľuje nefunkčné prepojenia me-

dzi systémami, štruktúrami, zamestnancami a stra-

tegickým zámerom a víziou organizácie a následne 

ich prestavuje tak, aby zohľadňovali komplexnosť 

daného biznisu s  cieľom zabezpečiť prosperitu 

a dlhodobo udržateľný rast hodnoty.

Ultimatívnym cieľom je umiestnenie vhodnej osoby 

na vhodné miesto a vo vhodnom čase. Určiť vhod-

nú osobu znamená porozumieť úrovni pracovných 

schopností každého zamestnanca a  identifi kovať 

jeho rozvojový potenciál. Vhodné miesto nájdeme 

vtedy, keď vybudujeme štruktúru s pevnými zák-

ladmi, agilnú a zároveň imúnnu voči hrozbám več-

ne sa meniaceho VUCA sveta, kde každý človek 

chápe zmysel svoje práce a kde vhodný čas je de-

terminovaný vytvorením systému na zabezpečenie 

udržateľnosti rozvoja organizácie v čase (dôkladné 

plánovanie nástupníctva).

RO preto nie je o porovnávaní sa s inými organi-

záciami, ale o zdravom úsudku a neustálom hľa-

daní vytváranej hodnoty. Rámec RO sa dá použiť 

vo všetkých oblastiach riadenia – v hierarchickom 

nastavení, maticovom riadení, pri defi nícii rolí, ich 

zodpovedností a  zdrojov, pri budovaní manažér-

skej excelentnosti a líderstva, hodnotení a plánova-

ní nástupníctva a nakoniec pri budovaní systémov 

spravodlivého odmeňovania.

Teória stratifi kovaných systémov kategorizuje prá-

cu podľa jej podstaty a  povahy, analyzuje kom-

plexnosť a zložitosť práce a na rovnakom princípe 

identifi kuje pracovné kompetencie a  schopnosti 

potrebné na vykonávanie akejkoľvek úlohy v orga-

nizácii.

HORIZONTÁLNE NASTAVENIE 
A MATICOVÉ VZŤAHY

Horizontálne nastavenie je kritickým aspektom 

dobrého riadenia spoločnosti a súvisí so vzťahmi 

vytvorenými medzi rôznymi organizačnými jed-

notkami. Vyladenie tohto nastavenia býva jedným 

z najťažších aspektov riadenia. Maticová organizá-

cia, ktorá bola vytvorená so špecifi ckými pravidla-Zd
ro
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Igor Šulík,
Amrop Jenewein Managing Partner & Global 

Amrop Leadership Services Practice Group Leader

HĽADÁ SA
OPTIMÁLNE ORGANIZAČNÉ 
USPORIADANIE! AKO NA TO?
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mi a v špecifi ckom kontexte, bola často, avšak nie 

veľmi úspešne kopírovaná, a  to najmä práve pre 

nedostatočné zameranie na nastavenie vzájom-

ných interakcií medzi rôznymi organizačnými jed-

notkami. V  tomto zmysle pracuje Elliott Jacques 

s konceptom pracovných vzťahov. Tento koncept 

umožňuje objasniť, ako by mali procesy prepájať 

rôznorodé organizačné jednotky.

Kedykoľvek hovoríme o využívaní, zmene či rušení 

pozícií v organizácii, zavádzame zároveň aj pozície, 

ktoré umožňujú existenciu týchto aktivít. Týmito sú 

na jednej strane podporné funkcie a na druhej stra-

ne riadiace funkcie (správa, riadenie, stratégia, vízia 

a kultúra). To tvorí podstatu správne defi novaných 

maticových vzťahov (kto? čo? robí?).

V rámci tejto metodiky hovoríme presne o siedmich 

typoch maticových vzťahov; týchto sedem vzťahov 

je postačujúcich na opísanie každého pracovného 

procesu v organizácii.

FLOW – PRIRODZENÝ 
TOK ČINNOSTÍ

Každá organizácia je živý organizmus, ktorý sa 

neustále vyvíja a mení. Potrebuje byť vnútorne vy-

vážená, aby mohla rásť v harmónii. Toto je logika, 

ktorá stojí za myšlienkou „fl ow“ (alebo optimálneho 

nastavenia) preto, aby sme potrebnú prácu vyko-

nali kvalitne. Zamestnanec funguje v stave „fl ow“, 

keď jeho schopnosti zodpovedajú stupňu zložitosti 

práce, ktorú má vykonať. „Flow“ teda nie je absen-

ciou tlaku alebo stavom úplnej voľnosti, ale skôr 

výsledkom prepojenia povahy práce a schopností 

jednotlivca.

„Flow“ je však aj spôsob fungovania pracovných 

vzťahov, ktorý sa nachádza v strede medzi dvo-

ma extrémami – rigidnými vzťahmi a rozptýlenými 

vzťahmi. Pod rigidným prístupom rozumieme sys-

tém riadenia založený na úkolovaní, kde nadriade-

ní nedôverujú dostatočne svojim zamestnancom, 

nedávajú im žiadnu autonómiu a  fungovanie je 

založené na „velení a  kontrolovaní“ a  mikro ma-

nažmente. Naopak, prostredie založené na rozptý-

lených vzťahoch trpí presným opakom – prílišná 

dôvera, malá kontrola a nejasnosť zodpovedností. 

Rigidnosť prináša strach, úzkosť a neochotu inovo-

vať alebo riskovať, zatiaľ čo rozptýlenosť navodzuje 

dojem nejasnosti smerovania a orientácie na cieľ. 

Oba tieto krajné prístupy ťahajú organizáciu ako 

celok dolu.

SPRÁVNE DEFINOVANÉ ROLY, 
SPRAVODLIVÉ ODMEŇOVANIE

Nijaká štruktúra nemôže byť defi novaná bez po-

znania vlastnej podstaty práce, čiže poznania toho 

čo, dokedy a ako má byť spravené. Toto sa dá opí-

sať prostredníctvom troch uhlov pohľadu:

zodpovednosť – čo je úlohou pracovného 

miesta, v  akých procesoch funguje, aké 

problémy rieši a akú mieru autonómie po-

žíva

komplexnosť práce – defi nuje kompeten-

cie a schopnosti potrebné na to, aby človek 

mohol kvalitne vykonávať danú prácu

pracovné vzťahy – umiestnenie pozície do 

celkovej organizačnej štruktúry a jej prepo-

jenia na iné pracovné miesta

Tieto uhly pohľadu musia byť v  rovnováhe 

a musia byť jasne defi nované.

Jedným z  kľúčových aspektov kvalitného 

riadenia je aj schopnosť pomenovať a  oce-

niť prácu svojich ľudí. Pomenovať zname-

ná vedieť opísať, o  čom práca na danej 

pozícii je a  o  čom by ešte mohla byť a  to 

vlastným ľuďom i  zvyšku organizácie. Oce-

niť znamená vedieť ohodnotiť prácu a  prí-

nos pre organizáciu a  vyhodnotiť výsledky.

Tieto dve činnosti (pomenovanie a  oceňo-

vanie) potrebujú prirodzene vidieť ľudia v  or-

ganizáciách, aby mali jasno v  tom, čo sa od 

nich očakáva, aby cítili, že to, čo robia, je dô-

ležité a hodnotné a aby mali možnosť sa sami 

rozhodnúť, ako budú vykonávať svoju prácu.

Elliott Jacques uznáva pridanú hodnotu každej 

pozície v organizácii bez ohľadu na jej názov 

alebo rozsah zodpovednosti: či už vo veľkých 

tímoch, v malých tímoch alebo na samostatne 

fungujúcich pozíciách. Za zásadné považuje 

hľadanie spravodlivosti v  odmeňovaní, čo sa 

prejaví vo zvýšení angažovanosti zamestnan-

cov.

Keď riešime transformáciu organizácie, často 

zistíme, že existuje nesúlad medzi prácou, kto-

rú ľudia robia, a tým, ako (a čo) by chceli robiť. 

Naše skúsenosti potvrdzujú, že správna štruk-

túra by mohla nesmierne stimulovať angažo-

vanosť zamestnancov s následným pozitívnym 

dopadom na nich samých, na organizáciu, ak-

cionárov a celú spoločnosť.

www.amrop.sk

7 TYPOV PRACOVNÝCH 
VZŤAHOV: 

poskytovanie služby

prijímanie služby

spolupráca

koordinácia

poradenská činnosť

monitorovanie

dohľad

tvorba pravidiel

#AmropJeneweinPartners

Managing Partner
Igor Šulík

A high functioning brain is
a leader's best tool, and when
it comes to being an effective
leader, understanding
our biology is vital.
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Inovácia   Moneyback už dosiaľ spolupracuje 

s takmer stovkou partnerov a ich počet stále 

rastie. Ide o veľmi silné a bohato štruktúrova-

né zázemie z  rôznych segmentov obchodu, 

veď sem patrí napríklad potravinárska sieť 

Lidl, najväčší knižný obchod Panta Rhei, 101 

Drogerie, sieť obchodov s  elektrotechnikou 

NAY Elektrodom či čerpacie stanice ÖMV.

MONEYBACK SLOVENSKEJ
SPORITEĽNE

Tento progresívny model prichádza vo veľmi 

vhodnom čase. Nedávny prieskum Sloven-

skej sporiteľne ukázal, 

že takmer 90 percent 

opýtaných plánuje vy-

hľadávať čo najvýhod-

nejšie ponuky a  ceny. 

Inovácia Moneyback 

prináša práve takúto 

možnosť. V  čase pan-

démie sa potvrdzuje, že 

bezhotovostné platby sú 

najrýchlejšou a  najbez-

pečnejšou formou plate-

nia. Za minulý rok plat-

by kartou v  kamenných 

prevádzkach narástli 

o osem percent.

Na internetovej  strán-

ke Slovenskej sporiteľne 

o  tom hovorí Slávek Mlynář, riaditeľ od-

boru riadenia a  rozvoja prosperity klientov 

tejto banky: „Chceme ľuďom priniesť pri 
ich každodennom platení benefit navyše. 
Našu digitálnu inováciu Moneyback môže 
už oddnes využívať takmer milión klien-
tov Slovenskej sporiteľne. Ponuka odmien 
je pre každého z nich ušitá na mieru, od-
menu získajú pri bežných nákupoch. Ako 
digitálny líder takto aj naďalej podporuje-

me bezpečné platenie kartou, mobilom či 
hodinkami. Súčasne dávame ľuďom dô-
vod navyše si stiahnuť do mobilu Georgea 
a bankovať kdekoľvek a kedykoľvek, bez 
potreby navštíviť pobočku.“

Stránka Slovenskej sporiteľne pripomína, že 

za unikátnou technológiou a  dátovými mo-

delmi inovácie stojí česko-slovenský startup 

Dateio, ktorý obdobne pracuje pre takmer 

dve desiatky bánk a  finančných inštitúcií 

v Európe a rešpektovaná spoločnosť Deloit-

te ho vlani zaradila v rebríčku Fast 50 medzi 

najrýchlejšie rastúce firmy v regióne.

Ivan Dovica, slovenský spoluza-

kladateľ spoločnosti Dateio o tom 

hovorí: „Bankám po celej Európe 
pomáhame inovovať produkty 
pomocou transakčných dát. Mo-
neyback je skvelý príklad, klienti 

Slovenskej sporiteľne majú od svojej banky 
super benefit, banka viac používanú apli-
káciu, a obchodníci možnosť osloviť svojich 
klientov priamo v ich telefóne.“

ČESKÝ, SLOVENSKÝ
A EURÓPSKY ROZMER

Označenie Dateio za český a slovenský star-

tup je veľmi presné. Za vznikom spoločnosti 

Slovenská sporiteľňa je najväčšou bankou u nás podľa obratu aj počtu 

klientov. Od apríla má takmer milión jej klientov, ktorý využívajú mobilnú 

aplikáciu George, ďalšiu výhodu. Je ňou digitálna inovácia Moneyback, ktorá  

pri platbe kartou v sieti partnerských obchodov prináša fi nančnú odmenu až 

do osem percent hodnoty nákupu, ktorá sa zákazníkovi pripíše späť na účet. 
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INOVÁCIE DATEIO PRE BANKY, 
OBCHODY A ZÁKAZNÍKOV

Ivan Dovica, spoluzakladateľ Dateio

Moneyback Slovenskej sporiteľne

Dateio – prítomnosť a plán expanzie v Európe
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v roku 2013 stáli dvaja partneri, spolu s Iva-

nom Dovicom to je Ondřej Knot. Rozhodli sa 

venovať oblasti u nás dosiaľ nevyužívanej – 

analýze platobných dát bankových klientov. 

Vychádzajú z toho, že dáta majú mimoriadnu 

hodnotu, analýza transakčných dát z platob-

ných kariet a ich využite pre produktové ino-

vácie otvárajú dvere pre nový úspešný biznis 

vo sfére retailu.

Dateio pomáha na jednej strane bankám 

zvýšiť aktivitu klientov a  platby kartou a  na 

druhej obchodníkom riadiť životný cyklus 

zákazníka a  rast motivačných tržieb. Fir-

ma funguje ako platforma, spájajúca banky 

a obchodníkov. Tento model pomerne rýchlo 

upútal aj za hranicami bývalého spoločného 

štátu.

V  roku 2019 zaujal významnú nadnárodnú 

bankovú skupinu Erste, ktorá sídli v  Ra-

kúsku, má však aktivity aj v  Českej repub-

like, na Slovensku, v  Maďarsku, Rumunsku 

a  Chorvátsku. Je materskou spoločnosťou 

Českej sporiteľne a  tiež Slovenskej spori-

teľne. Inovácie Dateio integrovala do svojho 

systému mobilného bankovníctva George 

Go, ktorý spomínané banky a ich klienti vyu-

žívajú. Od tohtoročného apríla je tu teda Mo-

neyback Slovenskej sporiteľne.

Skupina Erste však inováciám Dateio natoľko 

verí, že ich nielen využíva pre svoju banko-

vú sieť a  jej klientov, ale priamo investične 

vstúpila do spoločnosti Dateio. Tento startup 

teda za necelých osem rokov svojej činnosti 

už stojí za technológiou a  dátovými model-

mi programov pre významné stredoeurópske 

banky a prevádzkuje tak najväčšiu platformu 

pre card-linked marketing v regióne strednej 

a východnej Európy.

ROZVOJ NA SLOVENSKU

Už sme spomenuli slovenské a české korene 

spoločnosti Dateio. Od začiatku v roku 2013 

mala logicky záujem aj o slovenský trh, pô-

sobila na ňom však zo svojej pražskej cen-

trály. Od marca 2018 máme aj na Slovensku 

Dateio SK, s.r.o.

Ako manažér pre slovenský i  český trh tu 

aktívne pôsobí Miloslav Popovič. O  svojej 

misii hovorí: „Za niečo viac ako tri roky sa 
nám už nemálo podarilo. Práve Money-
back Slovenskej sporiteľne je veľmi dobrým 
príkladom. Inovácie našej spoločnosti Da-
teio však na Slovensku využívajú aj klienti 
Poštovej banky a 365. bank rovnako ako 
UniCredit Bank a Tatra banky. Budeme 
radi, keď naše inovácie budú prinášať be-
nefity aj ďalším finančným inštitúciám, ob-
chodníkom a najmä ich klientom. Rastieme 
a spoločne s nimi chceme ďalej rásť.“

Card-linked je nový marketingový nástroj, 

ktorý sa začal prudko rozvíjať po roku 2010 

v  Spojených štátoch, následne cez Veľkú 

Britániu sa šíri do kontinentálnej Európy, 

v  Českej republike a  na Slovensku je prie-

kopníkom práve Dateio. Card-linked marke-

ting funguje na základe analýzy nákupného 

správania zákazníkov.

Klienti bánk dostávajú priamo v  bankových 

apkách cielené ponuky. Tieto ponuky sú vy-

tvorené na základe ich nákupných preferen-

cií, takže sú doslova šité na mieru. Keď sa 

im ponuka zapáči, aktivujú si ju v  bankovej 

aplikácii. Keď platobnou kartou danej banky 

v obchode alebo na e-shope zaplatia, zľava 

sa automaticky pripíše späť na účet.

Dateio vysoko kvalifikovane pripravuje celý 

tento proces. Využíva transakčné dáta – tr-

hové analýzy a analýzy nákupného správania 

klientov, čo umožňuje cielenie ponúk a  ich 

dizajn s rôznymi podmienkami, aby prináša-

li obchodníkovi čo najväčší efekt v  podobe 

rastu objemu nákupu a  lojality zákazníka. 

Výkonnosť celej kampane je presne merateľ-

ná. Dateio s využitím card-linked marketingu 

takto prináša pozitívne efekty pre banku, ob-

chody aj zákazníkov.

Amazon a Google čelí podľa Forbes 

vyšetrovaniu kvôli falošným recenziám 

výrobkov. Britské úrady začali zisťovať, či 

spoločnosti nepochybili a neboli málo aktívne 

pri odstraňovaní falošných recenzií. Podobné 

obvinenia sa hromadia na celom svete 

a mohla by viesť k vysokým pokutám, ktoré 

by mohli zasiahnuť aj Facebook a Apple.

Reuters cituje šéfa americkej poisťovne Hippo, 

ktorý uviedol, že Extrémne klimatické podmienky 

v kombinácii s nedostatkom pracovných síl 

a materiálu na opravy spôsobia, že sadzby 

poistenia majetku sa v nasledujúcich niekoľkých 

rokoch zvýšia.

Do Čiech prichádza rakúsky startup, 

u ktorého si človek sám určí, koľko chce 

zaplatiť za hotel. Tých má teraz Midnightdeal 

vyše stovky v Nemecku, Rakúsku, Taliansku 

a Chorvátsku a do konca roka má podľa 

Forbes ďalšia stovka hotelov pribudnúť v ČR.

Úroky hypoték s 10-ročnou fi xáciou a bez 

poistenia na Slovensku prvýkrát klesli pod jedno 

percento. Podľa OVB 10-ročná fi xácia prináša 

najvyššiu mieru istoty.

Finančný rok 2020 bol pre Plzeňský Prazdroj 

Slovensko spojený s výrazným poklesom 

kategórie čapovaného piva, ale aj so silnou 

a cielenou podporou partnerov v gastro 

sektore a tiež udržaním zamestnanosti. 

Z hľadiska zisku spoločnosť medziročne 

výrazne klesla až o 25 % a pripísala si 8,6 

milióna EUR. Celkový obrat spoločnosti 

taktiež klesol, a to na 124 miliónov EUR. Na 

priamych aj nepriamych daniach spoločnosť 

zaplatila celkovo takmer 45 miliónov EUR, 

z toho takmer polovicu tvorila spotrebná daň.

Cena Bitcoinu a ďalších kryptomien aktuálne 

zápolí s prepadom kombinovanej hodnoty 

celého kryptomenového trhu. Forbes uvádza, že 

od vlaňajšieho mája spadla o celý bilión dolárov - 

z 2,5 bilióna na aktuálnych 1,5 bilióna.

Vláda v Indii v záujme ochrany kamenných 

predajní navrhla zákaz bleskových zliav na 

internete. Forbes informuje, že sprísnenie 

podmienok pre online nákupy sa zrejme 

dotkne predovšetkým gigantov, ako je 

Amazon alebo Flipkart. Vláda tak rozhodla na 

základe sťažností maloobchodníkov na fakt, 

že hráči v e-commerce obchádzajú tamojšie 

zákony.

FLASH NEWS

Miloslav Popovič, Country Manager CZ/SK
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MÔJ DOM, MÔJ HRAD

Túžba bývať vo vlastnom je dedičstvom socia-

lizmu, ale možno ju pripísať aj na vrub budo-

vaniu súkromia v zmysle „môj dom, môj hrad“. 

Zároveň je to spôsobené aj tým, že výška ná-

jomného často prevyšuje výšku splátok hypo-

tekárneho úveru. Pokým sa trh s  nájomným 

bývaním „rakúskeho“ typu (teda nie pre soci-

álne slabé vrstvy) ešte len rodí, väčšina ľudí 

na Slovensku býva vo vlastnom byte či dome. 

Záujem o  kupovanie nehnuteľnosti nepribrz-

dila ani koronakríza. „Kým na Slovensku žije 

vo vlastnej nehnuteľnosti určenej na bývanie 

až 90 % populácie, v  eurozóne sa tento po-

diel pohybuje na úrovni dvoch tretín,“ uvádza 

Eva Sadovská, analytička WOOD & Compa-

ny. Vyše pätina ľudí bývajúcich „vo vlastnom“, 

toto bývanie spláca resp. majú naň nejakú for-

mu úveru. Vyplýva to z údajov Eurostatu za rok 

2019

V  roku 2020 ceny nehnuteľností určených na 

bývanie medziročne vzrástli v priemere o 11,9 

%, v niektorých regiónoch dokonca až o 20 % 

a 28 %. Dôvodom bol pretrvávajúci dopyt, kto-

rý prevýšil ponuku na realitnom rezidenčnom 

trhu. Tento trend pokračuje aj v roku 2021, na-

koľko reality určené na bývanie v 1. štvrťroku 

medziročne zdraželi o  15,5 %. Vyplynulo to 

z najaktuálnejších údajov Národnej banky Slo-

venska (NBS).

DOSTUPNOSŤ HYPOTÉK
SA ZHORŠÍ

Na Slovensku evidujeme aj niekoľko ďalších 

trendov, ktoré ovplyvňujú realitný trh a  najmä 

fi nancovanie. Pre fi nančné inštitúcie sú samo-

zrejme zaujímaví mladší bonitní kupujúci, u kto-

rých je predpoklad, že budú splácať desiatky 

rokov. Avšak demografi a sa vyvíja nepriaznivo, 

populácia starne a  množina mladých klientov 

(do 34 rokov) sa zmenšuje a  pomaly začína 

ubúdať aj pracujúcich ľudí medzi 35-44 rokmi. 

Ďalším ukazovateľom je podiel hypotekárnych 

úverov na aktívach bánk. Kým priemer EÚ je 13 

%, v bankách na Slovensku je tento podiel oko-

lo 33%. Ďalšie ekonomické ukazovatele sa však 

vyvíjajú priaznivo, pre banky aj ich klientov. Inou 

otázkou je národná legislatíva.

Od 1. júla 2021 sa na Slovensku napríklad 

zvyšuje životné minimum, čo zníži dostupnosť 

hypoték pre záujemcov s hraničným príjmom. 

„Podľa opatrenia NBS musí žiadateľovi o úver 

vychádzať po splátke úveru fi nančná rezerva 

vo výške minimálne 40 percent čistého príjmu. 

Banka pri žiadosti o  úver odpočíta z  čistého 

príjmu sumu životného minima za každého 

člena domácnosti a  budúcu splátku úveru. 

Ľuďom, ktorí majú hraničný príjem, môže aj 

niekoľkoeurové zvýšenie životného minima 

zabrániť získať úver. V  takom prípade im ne-

ostáva iné, ako hľadať lacnejšiu nehnuteľnosť 

alebo požiadať o nižšiu hypotéku. Príjem do-

káže zvýšiť aj ďalší ručiteľ, napríklad niektorý 

z rodičov,“ sumarizuje Marián Búlik, fi nančný 

analytik OVB Allfi nanz Slovensko a  radí: „Pre 

tých, ktorí už hypotéku majú, neodporúčam 

robiť mimoriadne splátky hypotéky. Keďže na 

Slovensku máme rekordne nízke úroky pri hy-

potékach je výhodnejšie voľné úspory investo-

vať tam, kde dlhodobo zarobia ročne 5-7 % 

a  zo zarobených peňazí potom ľahko neskôr 

možno uhradiť mimoriadnu splátku hypotéky či 

splatiť naraz celý zvyšok hypotéky.“

INVESTÍCIE DO REALÍT
A REALITNÝCH FONDOV

Nie všetci záujemcovia o  rezidenčné reality 

v  nich ale plánujú bývať a  kúpu realizujú ako 

investíciu s  cieľom nehnuteľnosť prenajímať. 

Avšak do realít môžu ľudia investovať aj inak. 

Pokým pri kúpe nehnuteľnosti potrebujú mať 

nasporenú vysokú sumu peňazí, alebo si zo-

Ceny nehnuteľností sa akoby odtrhli od reality. ceny na realitnom trhu sa 

zvýšili v 1. kvartáli 2021 medziročne až o 15,5 %. V porovnaní s období pred 

pandémiou niektoré rekreačné nehnuteľnosti zdraželi až o 100 %. Realitný trh 

zdeformovala pandémia a prejavili sa viaceré dlhodobé trendy. 
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brať hypotéku na 10-40 rokov, do realitných 

fondov môžu investovať už od niekoľkých 

desiatok eur, v prípade realitných fondov pre 

kvalifi kovaných investorov ide o vstupný kapi-

tál na úrovni 50 – 100 tisíc eur. V Bratislave si 

v súčasnosti kupujúci za 100 tisíc eur nedoká-

že zabezpečiť ani len jeden jednoizbový byt. 

V prípade investovania takejto sumy do realit-

ného fondu môže získať podiely hneď v niekoľ-

kých administratívnych budovách, logistických 

parkoch či nákupných centrách. Práve vďaka 

hmatateľnosti Angličania tomuto typu investícií 

hovoria Bricks & Mortar, teda tehly a malta. Mi-

mochodom, to je tiež psychologický fenomén, 

nastavenie mysle na kúpu bytu, kúpu niečoho 

hmatateľného, fyzického. Podobne reagujú aj 

u nás pôsobiace banky: ako sme písali vyššie, 

veľa aktív je previazaných s nehnuteľnosťami, 

takmer trojnásobne ako je európsky priemer. 

Pritom komerčné reality ako nákupné centrá 

alebo kancelárske budovy pandémiou utrpeli 

a teraz hľadajú modely, ako si udržať nájomní-

kov a získavať nových.

Investovanie do realitných fondov ráta so sta-

bilnými výnosmi, ktoré by mali byť generované 

práve nájomnými zmluvami dohodnutými na 

dlhšie obdobie. Avšak po pandémii majú ná-

jomníci tendenciu zmluvy skracovať a dohado-

vať si fl exibilnejšie zmluvné podmienky. Výno-

sy z  investícií sú tvorené aj nárastom trhovej 

ceny nehnuteľností. Zatiaľ skutočne ceny realít 

až nezdravo rastú, a práve preto niektorí eko-

nómovia upozorňujú, že môže prísť k prepadu 

cien o desiatky percent.

CHALUPÁRI

Príkladom rastu cien, ktorý sa odtrhol od re-

ality sú tzv. rekreakčné nehnuteľnosti. Počas 

roku 2020 rapídne stúpol dopyt, a to v dôsled-

ku pandemickej situácie, nemožnosti cestova-

nia do zahraničia a potreby opustiť stiesnené 

priestory bytových domov v  mestách. Časť 

individuálnych investorov kúpilo rekreačné ne-

hnuteľnosti ako investíciu. Ide však o rizikovú 

kúpu, nakoľko dopyt po rekreačných nehnuteľ-

nostiach je dnes neprirodzene vysoký, rovnako 

ako sú nadsadené ich ceny a  s  uvoľňovaním 

opatrení bude spolu s  cenami klesať. Chaty 

a chalupy, či menšie „kvázipenzióny“ vo všet-

kých kútoch Slovenska zásadne podraželi. Re-

alitné kancelárie vyčísľujú medziročný nárast 

15-20 %, ale nie sú výnimkou ani ponuky, kto-

ré sú cenovo premrštené o 50 až 100 % oproti 

svojej reálnej hodnote. Investor alebo poten-

ciálny kupec musí rátať aj províziou realitných 

kancelárií v rozsahu 3 až 5-tisíc EUR.

Záujem o  rekreakčné nehnuteľnosti stúpol 

v  dlhodobo atraktívnych lokalitách (Tatry – 

Nízke aj Vysoké, Liptov), ale aj na lazoch a na 

kopaniciach v  oblasti Myjavy, Považského 

Inovca či v  okolí Banskej Štiavnice. „Varova-

ním pre investorov je fakt, že sa predávajú aj 

chaty, o  ktoré pred 2-3 rokmi nebol žiadny 

záujem. V  tomto smere vidím silnú analógiu 

s  bytmi. V  atmosfére nedostatočnej ponuky 

sú ľudia vďaka lacnej hypotéke ochotní kúpiť 

prakticky všetko, čo má obrazne povedané 

štyri steny bez ohľadu na reálnu kvalitu a hod-

notu. Pri rekreačných nehnuteľnostiach je však 

riziko väčšie ako pri bytoch, keďže speňaži-

teľnosť chaty či chalupy bude do budúcnosti 

výrazne horšia ako pri byte vo väčšom meste. 

Nehovoriac o  premrštenej cene,“ varuje ana-

lytik Marián Búlik a dodáva: „Budúci majitelia 

by mali realisticky odhadnúť čas strávený na 

vidieku. Ľudia sú typicky na začiatku plní elánu 

a  nevedia sa nového prostredia nabažiť, toto 

nadšenie však zvykne rýchlo opadnúť. Takisto 

zanedbaná údržba okamžite znižuje cenu ne-

hnuteľnosti.“

Boom kúpy rekreačných nehnuteľností by 

sa dal prirovnať k  boomu bývania v  prímest-

ských obciach. Idylické predstavy lacnej veľ-

kej nehnuteľnosti s pozemkom v pokojnej obci 

rýchlo rozptýlila realita. Spomeňme napríklad 

denno-denné státie v  dopravných zápchach, 

nemožnosť dostať deti do mestských škôlok 

a  škôl, lebo obec nie je v  spádovej oblasti, 

nedostatočná občianska vybavenosť a  ďalšie 

nuansy všedného života. Mnohé takéto domy 

v suburbánnych oblastiach sú dnes na predaj. 

Čím viac ich bude, tým bude ich cena klesať. 

Rovnaký scenár možno očakávať pri rekreač-

ných nehnuteľnostiach. Podľa OVB sú na Slo-

vensku banky, ktoré rekreačné nehnuteľnosti 

fi nancujú identicky ako trvalo obývané domy, 

avšak väčšia časť bánk má pri chatách zá-

sadne prísnejšie podmienky. V prípade rekre-

ačných chát banky typicky skracujú splatnosť 

hypoték na 8 až 10 rokov, čo v praxi znamená 

takmer trojnásobne vyššiu splátku. „Z hľadis-

ka fi nancovania je teda najlepšie vyhliadnuť 

si chalupu, ktorá stojí v  intraviláne a  na liste 

vlastníctva je zapísaná ako rodinný dom a  je 

pripojená na všetky dostupné siete vrátane 

kanalizácie. Vtedy banka prefi nancuje 80 % 

ceny nehnuteľnosti,“ radí M. Búlik.

CENY REALÍT RASTÚ.
A PORASTÚ ĎALEJ

Ako sme uviedli, ceny na realitnom trhu sa zvý-

šili v 1. kvartáli 2021 medziročne až o 15,5 %. 

Meter štvorcový nehnuteľnosti teda v priemere 

vychádza 1 930 EUR, čo je o takmer 260 EUR 

viac ako pred pandémiou. Aj v  kvartálnom 

porovnaní ceny nehnuteľností vzrástli, a  to 

o 4,2 %. Za meter štvorcový teda zaplatí ku-

pujúci o 77 EUR viac ako v závere roku 2020.

„Na náš realitný trh budú aj naďalej pôsobiť 

dva veľmi dôležité faktory. Tým prvým je níz-

ka ponuka nehnuteľností, ktorá už dlhodobo 

nedokáže uspokojovať dopyt. Stavebníctvo 

je koronakrízou silno zasiahnuté a mnohé sta-

vebné spoločnosti okresali svoje investície 

a plánovanú výstavbu. Preto predpokladáme, 

že istú dobu potrvá, kým sa výstavba opäť „vo 

väčšom rozbehne“ a  ponuka nehnuteľnos-

tí bude teda naďalej slabá. To bude aj tento 

rok tlačiť na rast cien bytov aj domov,“ uvádza 

Jana Glasová, analytička 365.bank a dodáva: 

„Druhým dôležitým faktorom je to, že úrokové 

sadzby z úverov sú na minimálnych úrovniach, 

čo láka ľudí ku kúpe nehnuteľnosti. Vzhľadom 

na ekonomické spomalenie spôsobené pandé-

miou a nízke úrokové sadzby ECB neočakáva-

me, že by sa sadzby na úverovom trhu tento 

rok výraznejšie zvyšovali. Nízke sadzby budú 

teda aj tento rok podporovať dopyt, čo bude 

pôsobiť prorastovo na ceny realít.“
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NOVINKOU JE ÚPRAVA 
SPLATNOSTI FAKTÚR

Posledná úprava Zákona č. 362/2012 Z.z. 

o neprimeraných podmienkach v obchode 

s potravinami z roku 2019 reálne fungovala 

a pomáhala najslabšiemu článku v dodávateľ-

sko-odberateľskom reťazci, teda slovenským 

výrobcom potravín. Vidno to i na stúpajúcom 

zastúpení slovenských výrobkov v  regáloch 

reťazcov. Avšak ďalšia novelizácia platná od 

júna mohla byť zásadnejšia. Napríklad Sloven-

sko má v legislatíve ukotvených vyše 40 nepri-

meraných podmienok, smernica EÚ ich má len 

osem. Namiesto redukcie a  zjednodušovania 

k lepšiemu sa ale z  novelizovaného zákona 

vytratili niektoré funkčné nariadenia (napr. po-

vinnosť vyúčtovania objemu potravín, ktoré sa 

skutočne predal v promočnej akcii). Mnohé zo-

stalo zachované, napr. podmienky a fi nančné 

limity pre logistický bonus, marketing a propa-

gáciu, hoci viaceré strešné združenia dodáva-

teľov a obchodníkov sa dožadovali zmien. Štát 

napríklad limituje poplatky za logistiku na 3 % 

vzájomného ročného obratu bez ohľadu na re-

álne náklady a trhové ceny.

Novinkou, ktorá do zákona pribudla a rozví-

rila diskusiu, je splatnosť faktúr. V európskej 

legislatíve je zakotvená lehota splatnosti 60 a 

30 dní, slovenská úprava tieto lehoty zásadne 

skracuje. Pôvodný zákon nariaďoval splatnosť 

faktúry do 20 dni od jej doručenia, najneskôr 

však do 30 dni od dodania potraviny (teda aj 

bez nutnosti dodania faktúry) a splatnosť fak-

túry do 10 dni od jej doručenia, najneskôr však 

do 15 dni od dodania vybranej potraviny (opäť 

bez nutnosti dodania faktúry). Nová úprava 

platná od 15.6. hovorí, že splatnosť faktúry je 

do 30 dni od dodania potraviny za predpokla-

du, že faktúr prišla do 10 dni od prijatia tovaru. 

Ak faktúra neprišla do 10 dni od prijatia tovaru, 

splatnosť je do 20 dní od dodania faktúry. Pri 

vybraných potravinách je splatnosť faktúry do 

15 dní od jej obdržania. 

„Legislatíva stanovuje splatnosť faktúr pre slo-

venských potravinárov až do 30 dní od doda-

nia tovaru, pričom aktuálne došlo k predĺženiu 

tejto lehoty. My sme sa rozhodli nevyužiť túto 

možnosť, práve naopak. Chápeme v akej zloži-

tej situácií sa nachádzajú domáci dodávatelia, 

uvedomujeme si našu spoločenskú zodpoved-

nosť a preto sme sa im rozhodli vyjsť v ústrety 

a prispieť k ich lepšiemu cash-fl ow. Odteraz 

garantujeme všetkým slovenským dodávate-

ľom tovaru splatnosť faktúr do 10 dní od do-

ručenia tovaru a faktúry,“ povedala Katarína 

Matejovie, konateľka Lidl Slovenská republi-

ka zodpovedná za rezort administratívy. Táto 

garancia platí minimálne do konca pandémiou 

silne postihnutého roka 2021. Lidl tak podáva 

pomocnú ruku slovenským dodávateľom, pre 

ktorých boli uplynulé mesiace z pohľadu cash-

fl ow a  poklesu tržieb mimoriadne náročné. V 

poslednom uzavretom obchodnom roku tvorili 

výrobky od slovenských dodávateľov v Lidli 

viac ako 35 % z celkového objemu dodaných 

potravín, takmer o 4 % viac ako v predošlom 

roku. Aktuálne má diskont v portfóliu 226 slo-

venských dodávateľov a  na jar uviedol novú 

privátnu značku Slovenskô. 

Úprava splatnosti faktúr by mala priniesť do 

dodávateľsko-odberateľských vzťahov väčšiu 

transparentnosť a  obchodníci sa tak môžu 

vyhnúť napríklad nedodržiavaniu predpisov 

o DPH, o účtovníctve alebo porušeniam Ob-

chodného zákonníka. Rôzny výklad zákonných 

povinností totiž často končil pokutami. Po-

travinárska komora Slovenska však vyslovila 

obavy, že novela zákona nebráni umelému 

predlžovaniu splatnosti faktúr. Ak sú aj vy-

stavené správne, ale neobsahujú dodatočné 

informácie, obchodníci ich môžu vrátiť späť 

dodávateľom.

GOLD-PLATING 
SPÔSOBUJE PROBLÉMY

V  súvislosti s  novelizáciou z  roku 2019 sa 

zmenil aj Zákon o potravinách, pričom prinie-

sol povinnosť v letákoch uvádzať adekvátne 

k počtu zahraničných výrobkov aj výrobky zo 

Slovenska. Aj to pomohlo zvýšiť vizibilitu slo-

venskej produkcie. V súčasnom Zákone o ne-

primeraných podmienkach zostala zachovaná 

napríklad generálna klauzula. Tá umožňuje 

rozširovať defi nície nových neprimeraných 

podmienok. Naopak prezident ZO SR Martin 

Katriak ešte v júni 2020 upozorňoval, že (vte-

dy platná) novela zákona popiera aj základné 

princípy právneho štátu a demokratickej spo-

ločnosti, na ktorých je právny poriadok SR po-

stavený. Uviedol, že generálna klauzula narúša 

princíp právnej istoty dotknutých podnikate-

ľov. Zákon z roku 2019 je podľa neho v rozpore 

s európskou legislatívou, keďže uplatňuje tzv. 

gold-plating a spôsobuje problémy a nedoro-

zumenia. Pojem gold-plating predstavuje pod-

ľa interpretácie Európskej komisie rozširovanie 

požiadaviek kladených európskou legislatívou, 

najmä smerníc, v procese transpozície do 

vnútroštátnych právnych poriadkov členských 

štátov EÚ. To je napríklad spomínaných 40 ne-

primeraných podmienok, namiesto 8. 

Novela Zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Už 

len táto veta dokáže vzbudiť v branži pozornosť. Stále totiž platí, že taký zákon 

a taká novela, s ktorými by boli spokojné všetky zainteresované strany, tu ešte 

nebola. Žiaľ, nie je to inak ani pri tej poslednej, ktorá platí od 15. júna 2021, 

i keď sú tu subjekty, ktorí sa snažia konať nad rámec nových povinností.

NOVELA UPRAVUJE 
AJ SPLATNOSŤ FAKTÚR
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PULTOM 
A CHLADNIČKÁM S 
MRAZENÝM TOVAROM 
DOMINUJE ZMRZLINA 

Výdavky na chladené a mrazené produkty korelujú so šírkou 

ich ponuky v reťazcoch. Podľa GfK domácnosti najviac 

nakupujú mrazené produkty v diskontoch. Z hľadiska 

výdavkov vedie zmrzlina, mrazené ryby a morské plody 

a hotové mrazené jedlá.

Najvyššie výdavky v rámci mrazených výrobkov majú domácnosti na nákupy 

zmrzliny. Venujeme sa jej v  samostatnom článku. „Zmrzlinu na domácu 

spotrebu si v sledovanom období aspoň raz zakúpilo 86 % slovenských do-

mácností. Kupujúca domácnosť minula na zmrzlinu ročne v priemere 36 eur 

a doniesla si ju domov 14-krát,“ uvádza Lucia Pientková, konzultant, Con-

sumer Panels & Services, GfK a pokračuje: „Mrazené ryby a morské plody

sú z hľadiska podielu výdavkov na druhom mieste v segmente mrazených 

potravín. Mrazené ryby si aspoň raz zakúpilo 75 % domácností, morské plo-

dy len necelá pätina slovenských domácností. Priemerná domácnosť na-

kúpila v minulom roku 3,7 kg mrazených rýb, domácnosť kupujúca morské 

plody si ich domov doniesla v priemernom objeme 1,1 kg. V rámci mraze-

ných rýb dominuje treska, ktorá tvorí viac ako polovicu výdavkov na mrazené 

ryby a morské plody celkom. Za treskou nasleduje mrazený losos, ktorého si 

aspoň raz zakúpila pätina kupujúcich mrazené ryby a morské plody. Najviac 

domácností si mrazené ryby a morské plody domov donieslo z diskontov, 

najviac ale na tieto výrobky však minuli v supermarketoch. Z hľadiska prie-

merných výdavkov dominujú domácnosti s dospelými členmi.“

Na treťom mieste v kategórii mrazených výrobkov sú z hľadiska výdavkov 

domácností hotové mrazené jedlá. Hotové mrazené jedlá si aspoň raz za-

kúpilo 74 % slovenských domácností. Najviac domácností si tento typ mra-

zených produktov zakúpilo v diskontoch, kde na ne aj najviac minuli. Výdav-

ky v diskontoch totiž reprezentujú takmer polovicu celkových výdavkov na 

tento typ produktov. Preferovanými hotovými mrazenými jedlami sú sladké 

jedlá, ktoré zodpovedajú za približne pätinu výdavkov domácností určených 

na tieto produkty. Najvyššie ročné výdavky na hotové mrazené jedlá celkom 

majú rodiny s 3 a viac dospelými členmi a domácnosti s tínedžermi.

Chladené výrobky nájdeme v  obchodoch predovšetkým v  chladiacich 

boxoch. Vzhľadom na šírku portfólia nakupuje tieto výrobky každá jedna do-

mácnosť. Najvyššie výdavky majú domácnosti na mäsové produkty, syry, 

čerstvé mäso a hydinu a jogurty. Mäsové výrobky, syry a jogurty sú zároveň 

kategórie, ktoré sa nakupujú najčastejšie a oslovujú k nákupu v podstate 

každú domácnosť. Všeobecne, akýkoľvek chladený výrobok nakupujú do-

mácnosti v priemere každé dva dni a pri jednom nákupe na tieto produkty 

minú priemerne 6 eur.

* Údaje sú za obdobie máj 2020 až apríl 2021. Do kategórie mrazených výrobkov zaraďuje 

GfK zmrzlinu, mrazené mäso a hydinu, mrazené ryby a morské plody, mrazenú pizzu, mrazenú 

zeleninu, mrazené hotové jedlá, mrazené zemiakové výrobky, mrazené cestá, mrazené pečivo, 

mrazené ovocie a mrazené polievky.
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Leto. Teplo. Prázdniny. Dovolenky. A zmrzlina. Litre zmrzliny. Aj takto 

možno nazerať na nákupné správanie. Leto je jednoducho sezóna, ktorá 

sa neoddeliteľne spája so zvýšenou spotrebou zmrzlín. Takmer dve tretiny 

celoročných predajov sa realizuje práve v letných mesiacoch. Minulý rok prial 

viac rodinným baleniam zmrzlín a faktom zostáva, že viac cukroviniek vrátane 

zmrzliny nakupujú rodiny s deťmi a tínedžermi. 

MEDZIROČNE SA VIAC
PREDÁVALI RODINNÉ BALENIA

„V období (máj 2020-apríl 2021) si slovenskí spot-

rebitelia dopriali 14,3 miliónov litrov zmrzliny v cel-

kovej hodnote 62,2 milióna EUR. Spotreba medzi-

ročne klesla o -8,0 % v objeme a -5,6% v tržbách,“ 

konštatuje Zuzana Berezňáková, Client Services, 

NielsenIQ a  pokračuje: „Pokles kategórie zmrzlín 

bol ťahaný najpredávanejším segmentom, a  to 

jednoporciovými zmrzlinami, ktorý v  objeme po-

klesol o 15,1%. Tento segment tvorí necelú polo-

vicu všetkého predaného objemu zmrzliny (49,3%) 

a  oproti predchádzajúcemu obdobiu klesla vý-

znamnosť jednoporciových zmrzlín v  predanom 

objeme o -4,2 p. b. Druhým najväčším segmentom 

sú rodinné balenia s podielom 39,5 % na preda-

nom objeme. A  práve rodinné balenia bol jediný 

segment, ktorý sa oproti predchádzajúcemu obdo-

biu predával viac (+ 1,4% nárast v predanom obje-

me a + 3,7 p. b. nárast významnosti). Vďaka vyššej 

cene za liter boli tržby segmentu rodinných zmrzlín 

rastúce o +6,4 %. Zvyšných 11,2 % potom pripadá 

segmentu zmrzlinových dezertov a praliniek, kto-

ré sa predávali obdobne ako v predchádzajúcom 

roku (iba +0,1 % nárast objemu predaja).“

Agentúra NielsenIQ sa bližšie pozrela na najväčší 

segment, a to na jednoporciové zmrzliny. Zistila, 

že najpredávanejšie sú nanuky s podielom 55,2 

% na predanom objeme. Štvrtina jednoporcio-

vých zmrzlín sa predala vo forme sendvičov 

a 13,1 % objemu predaja „si odhryzli“ zmrzliny 

vo forme kornútov. Slovákom najviac chutí va-

nilková príchuť, za ňou nasledujú čokoládová, 

smotanová a jahodová.

Najvýznamnejším kanálom pre predaj zmrzliny sú 

hypermarkety a  supermarkety, ktoré tvoria 51% 

objemového podielu.

ZMRZLINA V NÁKUPOCH
DOMÁCNOSTÍ

Zmrzlina je v nákupoch domácností veľmi obľúbená, 

o čom svedčí aj to, že si ju do svojich nákupných 

košíkov vloží aspoň raz ročne 9 z 10 domácností. 

Nákupy zmrzliny významne ovplyvňuje sezónnosť. 

Počas mesiacov máj až august nakúpia domácnosti 
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ZMRZLINA PATRÍ K LETU

OBJEM A HODNOTA PREDAJA ZMRZLÍN V SR

Slovenská republika
Objem predaja 1 000 litrov Hodnota predaja 1 000 EUR

MAT-1 MAT % zmena MAT-1 MAT % zmena

ZMRZLINY - jednoporciové 8 330 7 070 -15,1% 44 990 40 440 -10,1%

ZMRZLINY – rodinné balenie 5 570 5 650 1,4% 17 640 18 770 6,4%

ZMRZLINY - dezerty a pralinky 7 250 7 260 0,1% 3 290 3 030 -7,9%

Zdroj: NIelsen, Pozn.: Trh s potravinami a zmiešaným tovarom, bez METRO, sledované obdobie končiace vo februári 2021 (MAT)

Zdroj: NIelsen, Pozn.: Trh s potravinami a zmiešaným tovarom, bez 

METRO, sledované obdobie končiace vo februári 2021 (MAT)

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2021, Pozn.: Za posledných 

12 mesiacov jedlo malé balenia zmrzlín a zmrzliny na drievku 55,0 % 

respondentov.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2021, Pozn.: Za posledných 12 

mesiacov jedlo rodinné balenia zmrzlín 49,7 % respondentov.

Významnosť nakupovaných foriem 

jednoporciových zmrzlín (ks)

Ako často ich jete (priemerne počas 

roka) malé balenia zmrzlín a zmrzliny na 

drievku?

Ako často jete rodinné balenia zmrzlín?

 Nanuk 55,2

 Sendvič 24,7

 Kornútik 13,1

 Téglik 3,9

 Tuba 2,6

 Ostatné 0,5

 viac ako 1-krát týždenne 2,2

 1-krát týždenne 3,8

 2-3-krát mesačne 11,6

 1-krát mesačne 9,0

 1-krát za 2-3 mesiace 12,1

 1-krát za 4-6 mesiacov 6,1

 menej často 10,2

 neuvedené 0,1

 viac ako 1-krát týždenne 0,8

 1-krát týždenne 3,8

 2-3-krát mesačne 7,5

 1-krát mesačne 11,5

 menej ako 1-krát mesačne 25,6

 neuvedené 0,5
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takmer 70 % celého ročného objemu zmrzliny. „Ty-

pická slovenská domácnosť nakupuje zmrzlinu na 

domácu spotrebu v priemere raz za 26 dní a ročne 

na jej nákupy minie 36 EUR. Priemerný ročný objem 

nákupov zmrzliny na jednu domácnosť predsta-

vuje 11 kg. Najintenzívnejšími kupujúcimi zmrzliny 

sú rodiny s tínedžermi, ktoré ročne nakúpia 14 kg 

zmrzliny. Ich výdavky na kúpu zmrzliny sú na úrovni 

44 EUR za rok,“ sumarizuje údaje za obdobie máj 

2020 – apríl 2021 Nina Páleníková, konzultant, 

Consumer Panels & Services, GfK.

Pri nákupoch zmrzliny na domácu spotrebu vy-

užívajú domácnosti aj zvýhodnené cenové pod-

mienky, keď sa viac ako tretinu z jej celého objemu 

nakupujú v akciovej cene. Keď domácnosti naku-

pujú zmrzlinu v akcii, nakúpia jej pri jednom nákupe 

v priemere o 1/5 viac ako pri nákupe za štandardnú 

cenu.

Z hľadiska celkového nakúpeného objemu zmrz-

liny dávajú domácnosti prednosť privátnym znač-

kám pred značkovými produktami. Za posledných 

12 mesiacov predstavovali nákupy privátnych zna-

čiek zmrzliny 62 % celkových nákupov domácnos-

tí v tomto sortimente. Akúkoľvek zmrzlinu vlastnej 

značky obchodných reťazcov si aspoň raz ročne 

kúpi 7 z 10 domácností. O popularite privátnych 

značiek zmrzliny svedčí aj to, že najviac zmrzliny 

domácnosti nakupujú v diskontoch, v ktorých majú 

aj najvyššie výdavky na tieto produkty. V diskon-

toch nakupuje zmrzlinu každá druhá slovenská 

domácnosť.

RODINY S DEŤMI NAKUPUJÚ 
VIAC SLADKOSTÍ AKO OSTATNÍ

Každá rodina s deťmi, bez ohľadu na ich vek, na-

kupuje sladkosti. Domácnosti v Čechách aj na Slo-

vensku minuli na sladkosti viac ako pred rokom. 

Podľa GfK z  rozpočtu slovenských rodičov na 

rýchloobrátkový tovar tvoria výdavky na sladkosti 

7 %, z rozpočtu českých rodičov je to 6 %. Sloven-

ské domácnosti nakupovali sladkosti častejšie ako 

české. Rodiny s  deťmi chodia nakupovať menej 

často, ako je priemer. Na druhej strane, pri jednom 

nákupe minú jednoznačne zo všetkých najviac, 

k čomu prispievajú najmä domácnosti s najmenší-

mi deťmi do 5 rokov. Domácnosti s deťmi tak cel-

kovo tvoria 2/5 z hodnoty rýchloobrátkového trhu. 

Rodiny s deťmi radi skúšajú nové výrobky a často 

nakúpia aj produkty, ktoré pôvodne neplánovali.

Majú radi spotrebiteľské súťaže, cena je pre rodi-

ny s deťmi dôležitý faktor. Hlavne pri nakupovaní 

svojich obľúbených značiek venujú rodičia zvýše-

nú pozornosť špeciálnym ponukám. Preferenciu 

cenových zvýhodnení potvrdzuje aj nadpriemerný 

podiel akciových nákupov vo výdavkoch.

„Hoci rodiny s deťmi všeobecne nakupujú menej 

často ako je priemer, rozhodne to neplatí o nákupe 

sladkostí. Typická česká domácnosť s deťmi si za 

posledných dvanásť mesiacov niektorú zo širokej 

ponuky sladkostí vložila do košíka približne sto-

krát. Slovenské domácnosti nakupovali sladkosti 

častejšie, tie s deťmi do 14 rokov približne 105 ráz, 

a  domácnosti s  tínedžerom dokonca 120-krát,“ 

uvádza Ladislav Csengeri, Consumer Panel & 

Services Director CZ/SK.

Rodičia v  oboch krajinách najčastejšie nakupujú 

sušienky a  oblátky, čokoládové tyčinky a  tabuľ-

kovú čokoládu. Míňajú na ne aj najväčšiu časť zo 

svojho celkového rozpočtu na sladkosti. Čím je 

v rodine staršie dieťa, tým väčší diel si tieto cukro-

vinky z rozpočtu ukroja. Okrem toho, českí rodičia 

tiež často nakupujú cukríky, žuvačky alebo piškóty, 

slovenskí rodičia zasa bonboniéry, cukríky, a ostat-

né čokoládové výrobky.

TROPICKÉ OSVIEŽENIE
Letné mesiace nás lákajú k výberu sviežich a lahod-

ných nápojov. Počas nízkosacharidovej diéty, ale aj 

vtedy, keď si dávate pozor na svoju váhu a musíte sa 

vyhnúť všetkým sladeným nápojom. KetoMix preto 

do svojho portfólia zaradilo novinku Nápoj s  po-

marančovo-jablkovou príchuťou. Príjemná aróma 

jabĺk a  pomaranča poteší všetkých milovníkov 

klasických ovocných limonád, ktorí nespoznajú 

pri nízkosacharidovom variante žiadny rozdiel. 

Počas parných dní, po pridaní ľadu a mäty, 

z neho môžete jednoducho pripraviť napríklad 

aj domáce nealkoholické mochito. 

Naopak, počas chladných veče-

rov po pridaní škorice zahreje ako 

alternatíva nealkoholického pun-

ču alebo horúceho jablka. Sirup s pomarančovou 

príchuťou, ktorý KetoMix predstavuje ako novinku, 

svojou chuťou zaženie chuť na sladké limonády, 

a zároveň príjemne vzpruží počas vyšších teplôt. Má 

príjemnú citrusovú vôňu, sladkú chuť a vďaka nulo-

vému obsahu sacharidov je možné si ho bez výčitiek 

dopriať počas celého dňa. Navyše obsahuje L-kar-

nitín, ktorý urýchľuje proces chudnutia. Aby ste 

sa rýchlo a „ľadovo“ ochladili, môžete si z neho 

pripraviť osviežujúcu ľadovú triešť s nádychom 

pomarančov a mäty.

UĽAHČENÝ NÁSTUP 
DO KETÓZY
S  nástupom nízkosacharidovej diéty pri-

chádza k  procesu spaľovania vlastného 

tuku, čo sa u malého percenta 

ľudí prejaví ako stav, ktorý na-

zývame „ketónová chrípka“. 

Napriek tomu, že tento stav 

pretrváva iba niekoľko dní, 

môže to od plánu držať diétu 

odradiť. KetoMix preto prinie-

sol na trh príjemného pomoc-

níka v  podobe Ketodrinku 

s pomarančovou príchuťou. Ten, vďaka svojmu 

zloženiu, zmierňuje príznaky spomínanej „keto 

chrípky“. Obsahuje všetky vitamíny a  minerálne 

látky, ktoré je potrebné telu v počiatkoch ketózy 

doplniť. Príjemná chuť pomaranča navyše pomôže 

zahnať možný nepríjemný pocit v  ústach. Účin-

ky vysokého obsahu kofeínu sa prejavia takmer 

okamžite prívalom energie.

Spríjemniť si proteínovú diétu KetoMix je možné 

nielen vďaka množstvu chutných jedál, maškŕt 

ale aj vďaka ochuteným nápojom, ktoré pomôžu 

doplniť pitný režim. Zároveň však dokážu osviežiť 

a potešia svojou lahodnou chuťou. 

www.ketomix.sk

Pre tohtoročnú letnú sezónu pripravila značka KetoMix nové ľadové nápoje 

s exotickým nádychom pomarančov. V teplých mesiacoch, kedy je správny 

pitný režim nevyhnutný, sa oplatí siahnuť po nápojoch, ktoré majú nulový obsah 

sacharidov. To platí nielen pre toho, kto drží ketónovú diétu. KetoMix uvádza - Sirup 

s pomarančovou príchuťou bez cukru, Nápoj s pomarančovo-jablkovou príchuťou 

a Ketodrink, ktorý výrazne zmierni prípadnú ketónovú chrípku.

HORÚCE DNI OSVIEŽI LAHODNÝ 
KETOMIX SIRUP A ĎALŠIE LETNÉ NÁPOJE 

pt
i
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Spotrebitelia radi využívajú rôzne skratky, tovary a služby, ktoré im uľahčujú 

repetitívne a zdĺhavé činnosti. Patrí medzi ne aj varenie. I keď sa počas 

pandémie zväčšila množina tých, ktorí si objednávali už hotové jedlá z 

reštaurácií, mnohí si zvykli viac a častejšie variť doma. Pozreli sme sa vývoj 

predaja rôznych potravinových „pomocníkov“ v kuchyni.

OMÁČKY, BUJÓNY
AJ CHLADENÉ CESTO

Nákupy domácností na Slovensku monito-

ruje Spotrebiteľský panel GfK. Podľa údajov 

za obdobie MAT marec 2021 si stály počet 

kupujúcich udržiavajú instantné polievky. 

„Aspoň raz za posledných 12 mesiacov si 

aspoň jednu z  nákupu domov prinieslo 7 

domácností z 10. Dominujú tzv. štandardné 

„sáčkové“ polievky, ktoré sa varia v hrnci. 

Také si aspoň raz za rok kúpi každá druhá 

slovenská domácnosť, pričom ročne na ne 

minie takmer 9 EUR. Viac ako štvrtinu z vý-

davkov na tieto polievky minuli domácnosti 

na akciové nákupy. Instantné polievky do 

hrnčeka si aspoň raz ročne prinesú z náku-

pu domov tri domácnosti z desiatich, ročne 

na ne jedna domácnosť minie 5,40 EUR,“ 

uvádza Veronika Némethová, Senior Con-

sultant, Consumer Panels & Services, GfK 

a  pokračuje: „Akciové nákupy predstavujú 

25 % z  výdavkov. Tzv. ázijské polievky 

s rezancami si za posledných 12 mesiacov 

kúpilo 40 % domácností a  každá na ne za 

rok minula v priemere 7,50 EUR. Instantný-

mi polievkami všeobecne si pomáhajú pri 

varení najmä domácnosti so školákmi a  tí-

nedžermi.“

Bujóny nakupuje taktiež 7 domácností z 10, 

v  priemere 5-krát ročne, pričom hodnota 

jedného nákupu dosahuje 1,20 Eur. Pätina 

z výdavkov na bujóny smeruje na produkty 

v akciovej cene.

Ďalším pomocníkom v  kuchyni sú rôz-

ne omáčky k  jedlu, ktoré stačí len ohriať 

a  môžu sa servírovať. Prevažne ide o  rôz-

ne omáčky na cestoviny. Ročne si takúto 

omáčku kúpi 6 domácností z  10, pričom 

jedna domácnosť na ne minie ročne 11 EUR.

Hotové chladené cesto je tiež jednodu-

chý spôsob, ako si uľahčiť prácu v kuchyni. 

Za posledných dvanásť mesiacov oslovilo 

k  nákupu viac kupujúcich ako v  predchá-

dzajúcom roku, pripravené cesto si kúpila 

viac ako polovica domácností. Na nákup sa 

vybrali 5-krát a pri jednom nákupe domác-

nosti minuli v  priemere 1,50 EUR. Najviac 

na hotové cesto míňali domácnosti so ško-

lákmi.

9 z  10 domácností nakupuje hotové šaláty. 

Najobľúbenejšie sú pritom rôzne rybacie ša-

láty, ktoré nakupujú takmer všetci kupujúci 

šalátov, z hľadiska počtu kupujúcich za nimi 

tesne nasledujú lahôdkové šaláty s majoné-

zou. S odstupom nasledujú zeleninové a iné 

typy šalátov. Šaláty domácnosti nakupujú 

pomerne často, 24-krát za rok, pričom na ne 

pri jednom nákupe minú v priemere 1,8 EUR.

Rôzne instantné jedlá a  základy pokrmov, 

prakticky balené vo vrecúšku, prípadne 

v  tégliku, oslovili k  nákupu necelé 2/5 slo-

venských domácností, pričom jedna do-

mácnosť na takýto produkt minula za ročné 

obdobie 9 EUR. Na akciové nákupy minuli 

domácnosti viac ako tretinu zo svojich vý-

davkov na tieto produkty. Nadpriemerne 

nakupujú instantné jedlá a základy pokrmov 

rodiny s tínedžermi.

PUDINGOM DOMINUJE
ČOKOLÁDOVÁ PRÍCHUŤ

Nie je novinkou, že mnohé FMCG kategó-

rie počat pandémie narástli v tržbách a ob-

jeme predaja. Ako sa na Slovensku darilo 

instantným potravinám, konkrétne pudin-

gom? „Tradične sa najviac pudingov pre-

dáva v  období Vianoc. Začiatok pandémie 

však prekonal aj sviatky už tradične spojené 

s pečením a tržby zaznamenali výrazný skok 

v období predzásobenia, teda v marci 2020. 

Tento výkyv sa už v  tomto roku neodohral,   

ale predaje sa udržiavajú na vyššej úrovni,“ 

komentuje situáciu Radka Bartůsková, In-

telligent Analytics Consultant, NielsenIQ

Či už spotrebitelia na Slovensku viac piekli, 

chystali dobroty deťom či sami maškrtili pri Zd
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Zdroj: NielsenIQ. Pozn.: Dáta vyjadrujú predaje na maloobchodnom trhu 

obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom, bez METRO. Obdobie: 

Máj 2020 až apríl 2021

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2021, Pozn.: Vo svojej domácnosti za 

posledných 12 mesiacov použilo balené chladené a mrazené pripravené 

jedlá (okrem pizze) 18,7 % opýtaných.

Hodnotový podiel predajov jednotlivých 

príchutí pudingov na varení

Ako často používate balené chladené 

a mrazené pripravené jedlá (okrem pizze)?

TRENDOM JE POHODLIE 
PRÍPRAVY POKRMOV

 Čokoláda 33,0

 Vanilka 30,0

 Kakao 22,0

 Karamel 8,0

 Smotana & vanilka 7,0

 viac ako 1-krát týždenne 0,5

 1-krát týždenne 1,4

 2-3-krát mesačne 5,0

 1-krát mesačne 5,0

 menej ako 1-krát mesačne 6,7

 neuvedené 0,1
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práci z  domu, v  posledných 12 mesiacoch 

(do apríla 2021) sa predalo o 50,5 ton viac 

pudingov ako v  predchádzajúcom období. 

Zvýšené predaje korelovali aj s 9,7% náras-

tom tržieb. Celkové tržby dosiahli 5,66 mi-

lióna EUR. Tržby za kategóriu však rástli aj 

v  minulom období (máj 2019 – apríl 2020), 

a to o 10,52 %.

Celkovo sa na Slovenskom trhu v období od 

začiatku mája 2020 do konca apríla 2021 

nakúpilo vyše 757 ton pudingov. „Nárast 

objemu predaja bol o  niečo nižší (7,14 %) 

v porovnaní s tržbami, čo nám indikuje mier-

nu zmenu ceny. Cena za kilogram vzrástla 

o 2,47 % a za balenie o 1,77 %. Priemerná 

cena za balenie je 0,38 EUR a  za kilogram 

7,44 EUR,“ konštatuje R. Bartůsková.

Dopyt sa zvýšil naprieč všetkými predajnými 

kanálmi. Najviac zákazníci pudingy nakupo-

vali v  hypermarketoch a  supermarketoch, 

ktoré sú zodpovedné až za 56,5 % preda-

jov. Najväčší medziročný nárast v predajoch 

bol zaznamenaný v  neorganizovaných po-

travinových predajniach, až 13,4%, oproti 

už spomínanému 9,7 % rastu na celom trhu.

Aké príchute pudingov zákazníkom chu-

tia najviac? Medzi najžiadanejšie príchute 

rovnako ako v predchádzajúcom roku patrí 

čokoládová (25,9 % podiel na tržbách), 

vanilková (24,1 %), kakaová (17,2 %), ka-

ramelová (5,9 %) a cream & vanilka (5,9 % 

). Čo sa však týka nárastu tržieb, najrých-

lejšie tento rok rástli príchute menej tradič-

né – citrónová, bez extra príchute, jablko & 

škorica, mandľová a  pistáciová. Avšak aj 

napriek zvýšenému medziročnému dopy-

tu sú tieto príchute v  predajoch ďaleko za 

favoritmi. V  rámci dopytu po pundingoch 

obsadil klasický puding prvú priečku s 98,5 

% podielom na tržbách. O zvyšné 1,5% sa 

delia príchute cream, panna cotta, semolina 

a bubble dessert.

PUDINGY V NÁKUPOCH
DOMÁCNOSTÍ

„Pudingy v prášku sú veľmi obľúbeným pro-

duktom, o čom svedčí aj vysoký a  stabilný 

počet kupujúcich. Ročne si takýto produkt 

kúpia viac ako tri štvrtiny domácností. Ku-

pujúci sa na ich nákup za posledný rok vy-

brali v priemere šesťkrát, pričom pri jednom 

nákupe minuli 1,20 EUR. Kupujúci minuli na 

pudingy medziročne viac. Z  výdavkov na 

pudingy predstavujú akciové nákupy 25%-

ný podiel. Privátne značky sú taktiež zastú-

pené, v porovnaní s rýchloobrátkovým tova-

rom celkovo, podpriemerne, dosahujú 11% 

z výdavkov domácností na pudingy. Na pu-

dingy za posledný rok míňali najviac rodiny 

s tínedžermi. Naopak, najmenej na pudingy 

míňali jedno-dvojčlenné domácnosti,“ uvá-

dza V. Némethová.
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„Liehoviny zaznamenali v nákupoch domác-

ností medziročný nárast. Za posledných 

12 mesiacov si ich z  obchodu domov pri-

nieslo 81 % domácností, v priemere 16-krát, 

pričom priemerná veľkosť nákupu dosahuje 

0,9 litra. V rámci liehovín sú najobľúbenejšie 

likéry, aspoň raz si niektorý z nich kúpilo 60 

% domácností. Na ich nákup išli do obchodu 

v priemere každé dva mesiace, pričom si od-

nášali približne 750 ml tohto alkoholu. Viac 

ako polovica z výdavkov na likéry smerovala 

na nákup produktov vo zvýhodnenej cene,“ 

uvádza Veronika Némethová, Senior Con-

sultant, Consumer Panels & Services, GfK. 

Dáta sú za obdobie máj 2020 až apríl 2021.

Každá druhá domácnosť si za posledných 

12 mesiacov kúpila rôzne podoby rumu

(vrátane jeho alternatív), a  to 4-krát za rok, 

v priemernom objeme 650 ml pri jednom ná-

kupe. Takmer 40 % zo svojho rozpočtu na 

tento typ alkoholu minuli domácnosti na ná-

kupy v akcii.

Vodku si kúpilo 36 % domácností, a v rám-

ci liehovín bola spoločne s  borovičkou na-

kupovaná najčastejšie, a  to 8-krát za rok. 

Priemerná veľkosť jedného nákupu vodky 

dosahuje 860 ml. Borovičku si aspoň raz kú-

pila pätina domácností, z jedného nákupu si 

odnášali v priemere 840 ml.

Rôzne ovocné destiláty si kúpili 3 domác-

nosti z 10. Na nákup tohto typu alkoholu sa 

domácnosti v priebehu dvanástich mesiacov 

vybrali v priemere 6-krát za rok. Alkohol typu 

brandy/koňak obľubuje štvrtina domácností. 

Podobne ako rum, aj tento typ alkoholu ku-

pujúci nakupujú v priemere 4-krát ročne.

Podiel akciových nákupov v  rámci liehovín 

je na úrovni priemeru za alkohol celkovo. 

Všeobecne, na nákupy liehovín za zvýhod-

nenú cenu smerovalo každé druhé euro. Vy-

soký podiel dosahujú akcie v  alkohole typu 

brandy a whisky, v ktorých tvoria zhruba 3/5 

z  výdavkov na daný alkohol, nadpriemerný 

podiel majú zvýhodnené nákupy v likéroch. 

Takmer každá domácnosť si aspoň raz za rok kúpi nejaký alkoholický nápoj. Najviac 

kupujúcich oslovuje podľa GfK široká ponuka piva, za rok ho z nákupu domov 

prinesie 9 domácností z 10. Nasledujú liehoviny, tiché víno, šumivé víno a sekty. 

Tento rebríček zostavený podľa počtu kupujúcich uzatvárajú predpripravené 

alkoholové mixy a fortifi kované vína.

LIEHOVINY V NÁKUPOCH DOMÁCNOSTÍ

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2021, Pozn.: Rumy pilo za 

posledných 12 mesiacov 18,1 % respondentov.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2021, Pozn.: Likéry pilo za 

posledných 12 mesiacov 17,3 % respondentov.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2021, Pozn.: Borovičky, ovocné 

destiláty a liehoviny pilo za posledných 12 mesiacov 23,9 % opýtaných.

Koľko pohárikov rumu vypijete vy 

osobne?

Koľko pohárikov likérov vypijete vy 

osobne?

Borovičky, ovocné destiláty a liehoviny: 

Aký druh pijete najčastejšie?

 žiadny za posledný mesiac 6,2 11,1

 1 - 3 poháriky za posledný mesiac 7,1 4,4

 1 - 2 poháriky za posledný týždeň 2,4 1,4

 3 - 4 poháriky za posledný týždeň 2,1 0,7

 5 - 9 pohárikov za posledný týždeň 0,2 0,4

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

 neuvedené 0 0

 žiadny za posledný mesiac 6,5 12,4

 1 - 3 poháriky za posledný mesiac 7,8 3,5

 1 - 2 poháriky za posledný týždeň 1,7 0,7

 3 - 4 poháriky za posledný týždeň 0,8 0,3

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

 10 pohárikov a viac za posledný týždeň 0,2 0,0

 neuvedené 0,1 0,1
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 Slivovica 6,6

 Borovička 6,6

 Hruškovica 4,0

 Jablkovica 1,9

 Marhuľovica 1,7

 Čerešňovica 1,0

 Calvados 0,7

 Broskyňovica 0,6

 Malinovica 0,6

 iný druh 0,3
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Jeho výroba je úplne odlišná od bežnej komerč-

nej produkcie. Ide o  liehovar butikového typu, 

kde výrobky vznikajú na princípe „jeden barel“. 

Každá várka je samostatne vyrobená a svojím 

spôsobom špecifi cká, pre svoju jedinečnosť 

a kvalitu tieto produkty vyhľadávajú znalci u nás 

aj v zahraničí.

OCENENIA DOMA AJ VO SVETE

Zakladateľ a majiteľ liehovaru Otto Žižák o tom 

hovorí: „ Vášeň pre dokonalé chute ma inšpi-

rovala vybudovať vlastný liehovar, ktorý mi pri-

náša absolútnu slobodu tvorby. Mojim veľkým 

vzorom je starý otec, ktorý sa už pred 86 rokmi 

venoval výrobe destilátov z  ručne zberaného 

ovocia. Už v  tom čase mal vlastný, veľmi pre-

pracovaný spôsob kvasenia, destilácie a fi ltrá-

cie. Po jeho vzore bolo odjakživa mojou víziou 

vyrábať dokonalé produkty z  regionálnych in-

grediencií, čisté ako voda v potoku našich pred-

kov. Dnes môžem s hrdosťou povedať, že moja 

vízia sa krok po kroku napĺňa a produkty pod 

značkou ZIZAK sú oceňované nielen regionál-

ne, ale aj v iných kútoch sveta.“

Možno to zdokladovať viacerými medailami 

z  prestížnych domácich aj medzinárodných 

súťaží. Mimoriadnu hodnotu má predovšetkým 

vyznamenanie z celosvetovo renomovanej New 

York International Spirits Competitions. A  tiež 

to, že až päť produktov získalo certifi kát Ko-

šer parve za vysokú kvalitu a čistotu. Certifi kát 

kóšernosti vydal Ústredný zväz židovských ná-

boženských obcí v SR. Ide o ZIZAK Slivovicu, 

ZIZAK Hruškovicu, ZIZAK Gin, ZIZAK Borovičku 

a ZIZAK Frndžalicu.

TAJOMSTVO VYSOKEJ AKOSTI 
A JEDINEČNOSTI

V čom spočíva tajomstvo a podstata tejto vyso-

kej kvality a výnimočnosti? Ide o dodržiavanie 

viacerých princípov, ktorých základ spočíva vo 

vernosti tradičným receptúram a postupom, za-

ložených na čistých prírodných zdrojoch. Nepo-

užívajú sa žiadne chemické prísady, dochuco-

vadlá a umelé arómy. Prirodzené vône a chute 

vznikajú maceráciou bylín a korenín a následne 

veľmi starostlivým procesom destilácie.

V liehovare vyrábajú vlastný veľmi kvalitný des-

tilovaný lieh z  obilnín a  tiež lieh typu bourbon 

z kukurice. Využívajú receptúry, ktoré boli pou-

žívané pred storočiami, vyhľadané z rodinných 

a archívnych zdrojov. Ako príklad možno uviesť 

tunajší výrobok ZIZAK Spišský Jalovec. Tento 

vzniká už v procese kvasenia tak, že do jablko-

vého kvasu sa pridáva drvený sušený Juniperus 

(Borievka obyčajná, známa aj ako Jalovec). Aj 

každému známu ZIZAK borovičku vyrábame 

úplne inou fi lozofi ou. Ide o výrobu jedinej zná-

mej plne destilovanej borovičky, kde základ-

nými zložkami sú tri destiláty - obilný, ovocný 

a borievkový destilát.

Unikátny je ZIZAK Gin, ocenený na prestížnych 

súťažiach, ktorý vyvážajú do USA, Číny a Izrae-

la. Je výsledkom dvojročnej analýzy najlepších 

ginov sveta a vývoja vlastnej receptúry. Výsled-

kom je excelentný nápoj s  vyladenou chuťou. 

18 ingrediencií tvorí široké spektrum chutí, kto-

ré sú maximálne vyvážené, jeho chuť a  vôňa 

sú krásne zaoblené, každá zo zložiek má svoje 

miesto a nedominuje nad ostatnými.

Veľmi významnú úlohu má vysoká úroveň destilá-

cie. Môžu sa o tom priamo presvedčiť klienti pri de-

gustačných návštevách liehovaru ZIZAK. Súčasťou 

degustácie je kompletná prehliadka všetkých častí 

liehovaru s odborným výkladom a v čase, keď je 

destilačná kolóna plne aktívna. Môžu tak na vlastné 

oči sledovať jednotlivé fázy destilačného procesu 

a priamo sa presvedčiť, v čom spočívajú uvádzané 

údaje o kvalite a originalite. Dobre je o všetkom po-

čuť a čítať, ale ešte lepšie vidieť – a najmä vychut-

nať si jedinečný zážitok…

Stráže pod Tatrami sú časťou mesta Poprad. Žije tu približne šesťsto 

obyvateľov, majú však veľké dejiny. Veď boli najmenším spišským historickým 

mestom, mali za úlohu najmä strážiť hranice medzi Uhorskom a Poľskom. 

Spomínajú sa už v 13. storočí, svedectvo významnej minulosti je  renovovaná 

starobylá radnica a gotický kostol. Tu doslova pod štítmi našich veľhôr stojí 

tiež neveľký liehovar spoločnosti Zizak s.r.o., ktorý si tiež zaslúži pozornosť. 

BUTIKOVÝ LIEHOVAR ZIZAK 
ZNAMENÁ KVALITU A ORIGINALITU
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Borovička Koniferum z trenčianskeho liehovaru Old Herold 

je najobľúbenejším produktom v kategórii borovičiek na 

Slovensku. Za rok si ňou na zdravie pripijeme úctyhodným 

množstvom 39 miliónov pohárikov. Vďačí za to najmä svojej 

kvalite, vyladenej, príjemnej a jemnej chuti a výraznej aróme. 

V Trenčíne si však dajú naozaj záležať aj na es-

tetickej stránke svojich výrobkov. Svedčí o tom 

najnovšia, špeciálna modrá edícia borovičky 

Koniferum, ladená na ľudovú nôtu. Pri jej dizaj-

ne využili motívy farbiarskej a textilnej techniky 

modrotlače, ktorá má na Slovensku i konkrétne 

v trenčianskom regióne veľkú tradíciu.

OLD HEROLD SPÁJA 
KVALITU A TRADÍCIE

Old Herold takto pokračuje vo svojom trende 

spájania vysokej kvality svojich výrobkov pri 

rozvíjaní tradícií či už ide o zachovanie pôvod-

ných receptúr a  postupov, prirodzene s  vyu-

žitím moderných technológií – a  dôrazom na 

estetickú stránku s rovnakou fi lozofi ou využitia 

symbiózy tradičného a súčasného. Práve uplat-

nenie modrotlače je toho pekným príkladom.

Modrotlač patrí do klenotnice nášho kultúrne-

ho dedičstva. Do reprezentatívneho zoznamu 

nehmotného kultúrneho dedičstva sme ju zapí-

sali už v roku 2015. A od roku 2018 je v zozna-

me nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva 

UNESCO na základe spoločnej iniciatívy Slo-

venska, Českej republiky, Nemecka, Rakúska 

a Maďarska. Na našom území sú zdokumento-

vané cechové záznamy o využívaní modrotlače 

už začiatkom sedemnásteho storočia a najstar-

šie zachované artefakty sú zo záveru osemnás-

teho storočia.

Old Herold je priam symbolom tradícií trenčian-

skeho regiónu a  tomuto kraju patrí významná 

pozícia aj v  dejinách modrotlače. Až do šesť-

desiatych rokov minulého storočia bola v  tom 

chýrna rodina Fojtíkovcov z  Bánoviec nad 

Bebravou, múzeum v  Trenčíne sa môže po-

chváliť jej zachovanými formami pre modrotlač. 

Muzeálne expozície v  Považskej Bystrici zasa 

formami z dielne Trnkovcov z Púchova. Pozo-

ruhodné je, že najmladší z piatich generácií tejto 

dynastie Peter Trnka sa modrotlači venuje aj 

naďalej v  Ivanke pri Dunaji. Tridsaťročný Peter 

absolvoval štúdium priemyselného dizajnu, má 

teda všetky predpoklady venovať sa modrotla-

či profesionálne – a popri tom odovzdávať toto 

dedičstvo ďalším záujemcom vo forme kurzov 

a workshopov.

Ale späť k  modrotlači v  spojení s  obľúbenou 

borovičkou Koniferum. Pod návrh špeciálnej 

modrej edície a jej prepracovaného komunikač-

ného vizuálu sa podpísal dizajnér Lukáš Kará-

sek z bratislavského štúdia Werk. Výsledok na-

ozaj stojí zato. Je pekným príkladom, že ľudové 

umenie a  tradície sa veľmi harmonicky snúbia 

s modernosťou a majú čo povedať súčasníkom.

CHUTE A VÔNE 
TRENČIANSKEHO REGIÓNU

Očarení dizajnom samozrejme nezabúdame na 

kvalitný obsah. Borovička Koniferum je jedna 

z  tunajších najstarších značiek, overených ča-

som, veď v Trenčíne sa vyrába už viac než sto 

rokov. Vyladená chuť a delikátna aróma prame-

ní z borievkového destilátu trenčianskych maj-

strov páleničiarov. Tajomstvo úspechu a kvality 

spočíva v prísnom dodržiavaní receptúry z poc-

tivých surovín, prekvasených borievok a  tiež 

vody z  prameňov spod svahov Považského 
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BOROVIČKA KONIFERUM 
ODETÁ DO MODROTLAČE
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Na výrobu borovičky sa používajú plody roz-

šírenejšej Borievky obyčajnej s  plodmi tmavo-

modrej farby alebo menej častej Borievky čer-

venoplodej. Z nich sa v Old Herolde rodí známa 

borovička Juniperus aj Koniferum, obľúbená pre 

príjemnú ľahkú chuť pri nižšom obsahu alkoho-

lu. Obe sú skvelými reprezentantmi charakteris-

tických chutí a vôní trenčianskeho regiónu.

Vôbec však nie jedinými, ktoré si zaslúžia uzna-

nie. Nie dávno sme v našom časopise predsta-

vili ušľachtilé ovocné destiláty spoločnosti Old 

Herold. Na prvom mieste treba pripomenúť 

doslova ikonickú Bošácku slivovicu, rodinu 

ovocných destilátov dopĺňajú Williams Hruško-

vica a Maruna Marhuľovica. Trenčianski majstri 

pri všetkých využívajú tradičné metódy výroby 

a  osvedčené receptúry, charakteristické pre 

tento región.

Nuž a napokon je tu skutočne jedinečná špe-

cialita tohto kraja Považský repák. Kedysi za-

znávaná pálenka z  kopaníc, trocha posmešne 

známa aj ako „zajačí koňak“, sa v  ostatnom 

čase stala vyhľadávanou originalitou pre milov-

níkov pravých a ostrejších destilátov. Majstrov-

stvo trenčianskych majstrov liehovarníkov jej 

pri zachovaní starých receptúr dodalo kvalitu, 

ozdobenú množstvami ocenení. Oplatí sa ju 

ochutnať.

Je veľmi záslužné, že Old Herold sa všetkým 

týmto charakteristickým produktom venuje 

všestranne a komplexne. Popri vysokej kvalite 

je to veľká pozornosť estetickej stránke, dizajnu 

s využitím tradičných najmä ľudových motívov. 

A tiež čoraz viac aj osvete a komunikácii, preto-

že o dobrom treba najskôr čo najviac vedieť…

Foto: Old Herold, Slovakfolklore

www.oldherold.sk
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NAJOBĽÚBENEJŠIE
BALENIE MÁ OBJEM 200 ML

Za posledných 12 mesiacov sa na sloven-

skom trhu spotrebovalo 120 tisíc litrov opaľo-

vacej kozmetiky. Výrobkom z  tejto kategórie 

(prípravky na opaľovanie, prípravky po opa-

ľovaní, samoopaľovacie prípravky) sa v čase 

pandémie a  zákazu cestovania darí horšie 

než inokedy. Dokladajú to aktuálne čísla 

z  trhu monitorovaného spoločností Nielse-

nIQ. „Hodnota predaného tovaru za posledné 

MAT (obdobie apríl 2020 - marec 2021) klesla 

o  -42,2 % a minulo sa 3,6 milióna EUR. Bol 

zaznamenaný výrazný pokles aj v  predanom 

objeme (-44,5 %) a  kusoch (-43,3 %). Prie-

merná cena opaľovacej kozmetiky vzrástla 

o +4,1 % na 30,6 EUR / liter,“ uvádza Barbo-

ra Chmelařová, Consultant, NielsenIQ.

Vyše 80 % predajov opaľovacej kozmetiky 

patrí prípravkom na opaľovanie. Príprav-

ky po opaľovaní tvoria 14,3 %, čo je o 1,9 

p.  b. menej ako pred rokom. Naopak sa-

moopaľovacie prípravky svoj podiel zvýši-

li z  2,9 % na 5,2 % a  zároveň sú jedinou 

kategóriou opaľovacej kozmetiky, ktorá 

v hodnote rastie (+2,8 %).

Ak rozdelíme krémy na opaľovanie podľa 

cieľového používateľa, dostaneme sa k na-

sledujúcim hodnotám. Zhruba 71 % tvoria 

výrobky určené pre dospelých (adults), kto-

ré v hodnote klesajú o 46,7 %. Niečo vyše 

26 % pripadá na výrobky pre deti (babies 

/ children), ktoré za posledných 12 mesia-

cov klesli v  hodnote o  -30,9 %. A  zvyšné 

2,6% potom patria výrobkom, ktoré nie sú 

určené výhradne pre konkrétneho užívateľa 

(adults and children). Posledný spomínaný 

segment ako jediný rastie (+11,3 %).

Necelá tretina zákazníkov prípravkov na 

opaľovanie siahne po najvyššom faktore 

SPF 50 a SPF 50+. Druhá časť (29,5 %) volí 

prípravky s faktorom SPF 30. Zostala treti-

na kupuje faktor nižší ako SPF 30.

Najobľúbenejšie veľkostí sú balenie 200 ml 

(47,3 %). Balenie do 200 ml si kúpi 30,4% 

V čase pandémie a zákazu cestovania sa opaľovacej kozmetike darí horšie 

než inokedy. Zaujímavé je, že segment, ktorý je pre nešpecifi kovaných 

používateľov, ako jediný rastie. Typická domácnosť minie na tieto prípravky 

necelých 10 EUR ročne.
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OPAĽOVACIA KOZMETIKA, 
CESTOVANIE A PANDÉMIA

Zdroj: NIelsenIQ, Dáta vyjadrujú predaje na maloobchodnom trhu obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom 

bez Metra. Obdobie: MAT (apríl 2020 - marec 2021)

Opaľovacia kozmetika v SR – hodnota predaja v 1000 EUR

 MAT -2 MAT -1  MAT

Samoopaľovacie prípravky 201 187 192

Prípravky po opaľovaní 894 1032 525

Prípravky na opaľovanie 4676 5146 2960

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

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

mesiacov použilo prípravky na opaľovanie 38,7 % respondentov.

Koľko balení prípravkov na opaľovanie 

používate za rok?

menej ako 1 balenie 10,5

1 balenia 16,5

2 balenia 8,2

viac ako 2 balenia 2,7

neuvedené 0,7
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zákazníkov a naopak väčšie množstvo volí 

22,3% ľudí.

Najvýznamnejším predajným kanálom pre 

opaľovaciu kozmetiku podľa NielsenIQ stá-

le zostávajú organizované drogérie, v  kto-

rých bolo za posledných dvanásť mesia-

cov realizovanej bezmála 60,2 % hodnoty 

predajov. Potom nasledujú hypermarkety 

a supermarkety s 28,3 % významnosťou.

Takmer 73 % tržieb putuje za značkovými 

výrobkami, zvyšných 27 % pripadá na pri-

vátne značky, ktoré však v hodnote klesajú 

pomalšie (-30,6 %) než brandované pro-

dukty (-45,7 %).

Čo sa týka sezónnosti, tak nie je prekva-

pením, že najväčší nárast zažíva opaľovací 

kozmetika v  letných mesiacoch. Rok 2020 

bol však kvôli koronavírusu a obmedzeniam 

s  ním spojenými veľmi špecifický a  nie je 

prekvapením, že hodnota predajov zďaleka 

nedosahuje také čísla ako v roku 2019.

OPAĽOVACIA KOZMETIKA
V NÁKUPOCH DOMÁCNOSTÍ

„Do opaľovacej kozmetiky zaraďujeme prí-

pravky na ochranu pred slnkom, prípravky 

používané po opaľovaní ako aj samoopaľo-

vacie produkty. Jedna domácnosť nakúpi 

počas roka opaľovaciu kozmetiku v  prie-

mere za 10 EUR. Najvyššie výdavky na 

nákup opaľovacej kozmetiky majú rodiny 

s deťmi do 5 rokov – sú na úrovni 14 EUR 

ročne. Najviac domácností nakupuje opa-

ľovaciu kozmetiku v letných mesiacoch jún 

až august. Tomuto obdobiu prislúcha až za 

71% celkových ročných výdavkov na tento 

sortiment,“ komentuje údaje za marec 2020 

- február 2021 Nina Páleníková, Consul-

tant, Consumer Panels & Services, GfK.

Pri nákupe opaľovacej kozmetiky využívajú 

domácností aj zvýhodnené cenové pod-

mienky. Necelá 1/3 výdavkov smerovala 

v minulom roku do nákupu produktov v ak-

cii. Privátne značky opaľovacej kozmetiky 

zodpovedali v tomto období za viac ako 1/4 

nákupov kategórie z pohľadu výdavkov.

8 z 10 domácností, ktoré nakupujú opaľo-

vaciu kozmetiku, si domov z obchodu od-

nášajú prípravky na ochranu pred slnkom. 

Typická domácnosť minie na tieto príprav-

ky necelých 10 eur ročne. V  rámci tohto 

sortimentu nakupuje najviac domácností 

produkty na opaľovanie vo forme mlieka. 

Väčšina domácností si domov z  nákupu 

prinesie prípravky na ochranu pred slnkom 

určené na všetky typy pokožky.

3 z  10 domácností nakupujúcich opaľova-

ciu kozmetiku si do svojho nákupného ko-

šíka vkladá prípravky určené na použitie po 

opaľovaní. Jedna domácnosť minie za rok 

na tento typ kozmetiky priemerne 5,2 eur.

LETO S OTÁZNIKOM

Ako dopadne letná sezóna z pohľadu pre-

daja opaľovacej kozmetiky si trúfa odhad-

núť len málokto. Aktuálne opatrenia síce už 

dovoľujú cestovať, no novým strašiakom sa 

stáva agresívny variant delta, ktorý môže 

opäť uzavrieť hranice a prekaziť plánované 

opaľovanie sa na pláži. Slnko však svieti aj 

na Slovensku a potreba chrániť seba a deti 

pred letným slnečným žiarením bude sta-

bilná.

STAČÍ JEDEN NEPREDVÍDATEĽNÝ VPLYV AKÝM JE COVID, A NAŠE 
SPRÁVANIE SA OBRÁTI NARUBY. A TAKTO TO POČAS MINULÉHO ROKA 
DOPADLO VO SVETE KRÁSY.

Keďže sa celý svet oveľa intenzívnejšie zaoberá otázkou udržateľnosti, jedným 

z predpokladov pre rok 2020 bol aj pokles nákupov kozmetických produktov. Nakoniec 

bol však pravdou presný opak! Len vo Veľkej Británii totiž výrazne vzrástol predaj 

pleťových produktov, pričom od januára do októbra jeho objem vzrástol o celých 54 % 

v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019. Tento nárast sa však netýka len Veľkej 

Británie. Predaj pleťových krémov celosvetovo vzrástol o 67 %, predaj čistiacich 

pleťových prípravkov o 66 %, pleťových súprav o 57 % a predaj pleťových sér o 32 %.

Jedným z dôvodov tohto javu môže byť aj pandémia, ktorá mnohých uväznila 

v podmienkach lockdownu a home offi ce. Mnohí si preto určite povedali, že ideálnejší 

čas na detox od dekoratívnej kozmetiky neexistuje. Svoju pozornosť preto upriamili na 

snahu o dosiahnutie krajšej a zdravšej pokožky, pričom zákazníkov často nezastavila ani 

nedostupnosť vybraných produktov na domácom trhu.

V priebehu minulého roka sa teda starostlivosť o pleť stala novým základom. Podľa 

ankety FOREO až 96,5 % respondentov uprednostňuje investície do produktov, 

ktoré pleti doprajú správnu starostlivosť pred tými, ktoré ju skrášlia len na krátky čas. 

Vďaka pravidelnej, premyslenej a efektívnej starostlivosti z ich tvárí tiež zmizlo viacero 

problémov, ktoré v minulosti bežne ukrývali pod dekoratívnou kozmetikou. FOREO 

ankety sa zúčastnilo 342 respondentov.

Zdroj: FOREO



44

PRODUCT

„Dezodoranty alebo antiperspiranty nakupuje 

aspoň raz ročne 7 z 10 domácností. Typická do-

mácnosť nakupuje tieto výrobky v priemere raz za 

2 mesiace a ročne na ich kúpu minie necelých 19 

EUR. Najintenzívnejšími kupujúcimi dezodorantov 

a antiperspirantov sú rodiny s tínedžermi, ktoré na 

ne minú za jeden rok 25 EUR. Ročne pritom nakú-

pia v priemere 10 kusov týchto produktov, zatiaľ 

čo priemerná domácnosť nakúpi za toto obdobie 

o 2 kusy menej,“ komentuje dáta za obdobie máj 

2020 až apríl 2021 Nina Páleníková, konzultant, 

Consumer Panels & Services, GfK

Najvyššie výdavky na kúpu dezodorantov a anti-

perspirantov majú domácnosti v  drogériách. Tu 

minú až dve pätiny svojich ročných výdavkov 

určených tieto výrobky. Na druhom mieste sú 

hypermarkety, a prvú trojku uzatvárajú supermar-

kety.

V porovnaní s rýchloobrátkovým tovarom celkom 

vyhľadávajú domácnosti pri nákupe dezodoran-

tov a antiperspirantov nadpriemerne zvýhodnené 

cenové podmienky. Za posledných 12 mesiacov 

smerovalo na nákup tohto sortimentu v akcii dve 

pätiny výdavkov.

Z  hľadiska ročného obdobia nakupujú domác-

nosti najviac dezodorantov a  antiperspirantov 

v predvianočnom období (v decembri) a v mesia-

coch jún a  júl. Je to pochopiteľné, keďže dezo-

doranty a  antiperspiranty sú obvyklou súčasťou 

kozmetických darčekových setov a v lete sa ľudia 

viac potia.

Najviac domácností oslovujú k  nákupu dezo-

doranty a antiperspiranty vo forme spreja. Gfk zis-

tilo, že v obľúbenosti nasledujú tuhé dezodoranty 

a tzv. „roll-on“ / „guľôčkové“ balenia.

Z  prieskumu spoločnosti NielsenIQ, ktorý sme 

zverejnili v minulom roku vyplynulo, že najčastej-

šia veľkosť dezodorantu a antiperspirantu, po kto-

rej slovenský zákazník siaha, je 101 - 150 ml. Roč-

né tržby u  tejto veľkosti predstavujú skoro 19,5 

milióna EUR, čo tvorí takmer 60 % tržieb všetkých 

dezodorantov a antiperspirantov. Druhými najviac 

preferovanými veľkosťami sú dezodoranty a anti-

perspiranty s objemom do 50 ml s ročnými tržba-

mi viac ako 9 miliónov EUR a štvrtinovým podie-

lom na predajoch (27,2 %).

Neprekvapí, že za dezodoranty a antiperspiranty najviac utratia domácnosti 

s tínedžermi. Tieto produkty zároveň patria k sortimentu, ktorý spotrebitelia 

vyhľadávajú prevažne v drogériách. Dôvodom je najmä široký výber vôní, druhov 

a typov, ale aj poradenstvo.
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PREFERUJEME DEZODORANTY 
A ANTIPERSPIRANTY VO FORME SPREJA 

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2021, Pozn.: Za posledných 12 

mesiacov použilo pánske dezodoranty / prostriedky proti poteniu 40,4 % 

respondentov.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2021, Pozn.: Za posledných 12 

mesiacov použilo dámske dezodoranty / prostriedky proti poteniu 42,4 % 

respondentov.

Ako často používate pánske dezodoranty 

/ prostriedky proti poteniu? 

Ako často používate dámske dezodoranty 

/ prostriedky proti poteniu?

 viac ako 1-krát denne 13,7

 1-krát denne 20,1

 4-6-krát týždenne 4,1

 2-3-krát týždenne 3,6

 1-krát týždenne a menej 0,6

 neuvedené 0,2

 viac ako 1-krát denne 10,7

 1-krát denne 21,7

 4-6-krát týždenne 3,9

 2-3-krát týždenne 2,6

 1-krát týždenne 1,4

 neuvedené 0,1

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2021

Aký typ dezodorantov, prostriedkov proti 

poteniu používate?

 aerosól sprej 20,4 20,1

 pevný dezodorant 12,7 12,8

 s guličkou / roll-on 16,0 11,5

 ostatné 0,8 0,2

 neuvedené 1,1 3,5  
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VYDAVATEĽSTVO DAJAMA
Karloveské rameno 4B, 841 04 Bratislava, Tel.: +421 918 320 117, www.dajamabooks.sk

George Orwell

NA DNE V PARÍŽI A LONDÝNE
Orwellov knižný debut sa pohybuje na 

pomedzí sociálnej reportáže a memoárov. 

Autor v knihe na základe vlastných skúseností 

a zážitkov ukazuje odvrátenú stranu dvoch 

európskych metropol na konci 20. rokov 

minulého storočia. Privádza nás medzi ľudí 

na úplnom okraji spoločnosti. Chudobných 

a chudobu si nijako neidealizuje, ale čitateľovi 

predstavuje jej rozmanité podoby – hlad, špinu, zápach, odovzdanosť, 

prospechárstvo, ale aj hrdosť, vzdor a vzopretie sa osudu. Kniha patrí 

medzi klasické diela hovoriace o nezamestnanosti, chudobe a ľudskej 

schopnosti prežívať a vynájsť sa aj v tých najhorších podmienkach.

Cena: 12,95 EUR

Irvin D. Yalom

PROBLÉM SPINOZA
Záverečným dielom Yalomovej fi lozofi ckej 

trilógie je román Problém Spinoza, v ktorom 

predstavuje životné peripetie a osobný vývoj 

dvoch diametrálne odlišných ľudí – Barucha 

Spinozu, židovského fi lozofa zo 17. storočia, 

a Alfreda Rosenberga, pseudofi lozofa 

a nacistického propagandistu z 20. storočia, 

ktorý bol odsúdený na Norimberskom procese. 

Yalom sa v románe pokúša hľadať odpoveď na otázku, prečo bol 

Spinoza, autor nesmrteľnej Etiky, takým problémom pre nacistickú 

antisemitskú ideológiu

Cena: 16,95 EUR

Olga Tokarczuk

CEZ KOSTI MŔTVYCH PLUH 
SVOJ VEĎ
Detektívny príbeh o tom, kto zabíja 

miestnych poľovníkov a pytliakov v poľskom 

mestečku. Alebo rozprava o právach zvierat. 

Alebo ekologický thriller s feministickým 

pozadím. Alebo všetko v jednom – tak 

by sa dal charakterizovať román, ktorý je 

zábavnou a dojemnou zmesou všetkého 

zmieneného a dôkazom Tokarczukovej všestrannosti a rozhľadu. 

Hrdinkou príbehu je Janina Duszejková. Varuje ľudí pred 

nerozvážnym ničením prírody, vidí ľudské osudy vpísané do hviezd. 

Pytliaci a významní členovia spoločnosti záhadne umierajú. Nemými 

svedkami sú zvieratá. Janina vie o tom svoje, ale polícia ju ignoruje.

Cena: 12,95 EUR

Irvin D. Yalom

VŠETKO TRVÁ KRÁTKO
„Všetko trvá krátko,“ napísal Marcus 

Aurelius, „aká krátka je pamäť, tak aj 

pamiatka.“ Yalom opisuje zápas, ktorý 

podstupujú nielen jeho pacienti, ale aj 

on sám. Je to zápas s dvoma najväčšími 

výzvami ľudskej existencie: ako žiť 

zmysluplný život a ako sa vyrovnať s jeho 

neodvratným koncom. Je to radikálne 

úprimné priznanie ťažkostí ľudského života, ale aj oslava toho 

najkrajšieho, čo život prináša: lásky, rodiny, priateľstva. Všetko trvá 

krátko a všetci sme tu len dočasne. S Yalomom ako sprievodcom 

môžeme prežívať svoje dni nielen ako znesiteľné, ale ako zmysluplné 

a azda aj radostné.

Cena: 13,95 EUR

Daniel Kollár, Viera Poláková

HRADY PRE DETI (2.DIEL)
+ MAĽOVANÁ MAPA
Hrady pre deti je 2. dielom slovenskej trilógie 

o detskom spoznávaní hradov. Publikácia 

ponúka viacero zaujímavých námetov na výlety 

k najnavštevovanejším hradom stredného 

Slovenska. V knižke je 25 hradných výletov 

a niekoľko ďalších tipov na zaujímavé miesta 

v bezprostrednom okolí týchto hradov. 

Každé predstavenie hradu začína úvodnou povesťou o hrade, 

pokračuje opisom hradu a úryvkami z jeho histórie, a končí rôznymi 

zaujímavosťami. Množstvo informácií, textov, fotografi í a ilustrácií je 

ideálnym námetom na plánovanie rodinných výletov.

Cena: 11,86 EUR

Martin Kasarda

KÚPELE - SLOVENSKO, 
KRAJINA ŽIVEJ VODY
Kniha je sprievodcom nielen samotnými 

kúpeľmi, liečbou či rehabilitačnými programami, 

ale aj kúpeľmi ako turistickými destináciami 

zdravotného cestovného ruchu. Pretože 

Slovensko je krajinou, kde je živá voda 

a patríme v tomto smere k tým najlepším 

miestam v Európe. Kniha predstavuje aj dejiny 

kúpeľníctva a starostlivosti o zdravie ako spoločenský fenomén. Aj postoj 

nás k samotnej hygiene a zdraviu odrážal vzťah spoločnosti a ľudského 

tela, jedinca a zdravia. Dnes sú z kúpeľov miesta kombinujúce modernú 

wellness turistiku s cielenou kúpeľnou starostlivosťou.

Cena: 12,71 EUR
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Richard Weston 

VIZIONÁŘI ARCHITEKTURY
Tento jedinečný sprievodca predstavuje 75 

najvýznamnejších svetových architektov 20. 

storočia prostredníctvom ich fascinujúcich 

osobných príbehov a významných diel. 

Nájdete v ňom hlavné myšlienky a stavby 

duchovných otcov modernej architektúry 

ako Antoni Gaudí, Frank Lloyd Wright, 

Adolf Loos, Ludwig Mies van der Rohe, 

Le Corbusier a Louis Kahn, až po dielo současnější architektov 

ako Oscar Niemeyer, Kenzó Tange, Alison a Peter Smithson , 

Frank Gehry, Norman Foster, Renzo Piano, Rem Koolhaas, Daniel 

Libeskind, Zaha Hadid a mnohých ďalších.

Cena: 24,74 EUR

Bill Gates

AKO SA VYHNÚŤ KLIMATICKEJ 
KATASTROFE
Bill Gates strávil uplynulé desaťročie skúmaním 

príčin a následkov klimatickej zmeny. 

S odborníkmi na fyziku, chémiu, biológiu, 

strojárstvo, politické vedy a fi nancie sa 

zameral na to, čo treba urobiť, aby sme zvrátili 

environmentálnu katastrofu, ku ktorej smerujeme. 

Gates nielenže vysvetľuje, prečo sa musíme 

usilovať o nulové emisie skleníkových plynov, ale zároveň opisuje, čo treba 

podniknúť na dosiahnutie tohto dôležitého cieľa. Predkladá triezvy opis 

výziev, ktorým čelíme. Ide o náročnú úlohu, ale ak dodržíme vytýčený plán, 

bezpochyby je v našich silách tento cieľ dosiahnuť.

Cena: 11,90 EUR

Christopher Wylie

MINDF * CK - CAMBRIDGE 
ANALYTICA A PLÁN NA 
ZNIČENÍ SVĚTA
V roku 2016 výsledky referenda o brexitu 

šokovali svet. Nikto ale vtedy nevedel, že sa 

na tomto víťazstve podieľala aj spoločnosť 

Cambridge Analytica. Vznikla ako nástroj 

k začatiu ideologického útoku S. Bannona na 

Ameriku. Spojila psychologický výskum so 

súkromnými facebookovým dátami a vytvorila tak neviditeľnú zbraň, ktorá 

mala moc meniť to, čo voliči považovali za realitu. Riaditeľ výskumu Ch. 

Wylie pomáhal túto mocnú zbraň vybudovať. Oveľa viac než o brexite či 

Trumpovi je kniha o tom, aké ľahké je s pomocou osobných dát nahliadnuť 

do ľudských myslí a prostredníctvom technológií s nimi manipulovať.

Cena: 14,03 EUR

Jiří Uhlíř

MICHAEL THONET - RODINA 
A FIRMA
Monografi a je jedinečnou európskou 

publikáciou na danú tému. Je to príbeh 

zo zlatého veku priemyselnej revolúcie, 

príbeh vynálezu, ktorý stál pri zrode celého 

priemyselného odboru - výroby nábytku 

z ohýbaného dreva. V obrazovo bohatej 

publikácii sa zoznámite so širokou paletou 

výrobkov známych i úplne raritných. Môžete sledovať bádanie autora 

v kartotékach a múzeách, takmer detektívne pátranie po osobnej 

a rodinnej histórii priekopníka tejto unikátnej technológie a zakladateľa 

tovární v Koryčanoch, Bystřici pod Hostýnem a ďalších.

Cena: 28,30 EUR

Saša Stanišic

ODKIAĽ SI
Odkiaľ si je kniha o tom, čo nazývam domovom. 

Ten zo spomienok, ako aj ten vymyslený. Je to 

kniha o jazyku, práci načierno, Štafete mládeže 

a o niekoľkých letách. Odkiaľ si je aj rozlúčka 

s mojou dementnou starou mamou. Zatiaľ čo ja 

spomienky zbieram, ona tie svoje stráca. Odkiaľ si 

je smutný príbeh, pretože pre mňa znamená niečo, 

čo už nemôžem mať. Stanišićov román je citlivé, 

priam lyrické rozprávanie o vlastnom pôvode, koreňoch a vykorenení, 

o hľadaní si miesta v živote. Je ozvláštnené mytologickými príbehmi aj 

netradičnou hrou pre čitateľov, ktorí si sami môžu vybrať, ako sa to všetko 

skončí.

Cena: 14,60 EUR

Margaret Atwood

SVEDECTVÁ
Dejiny sa neopakujú, ale rýmujú. Keď v roku 1985 

Margaret Atwood vydala román Príbeh služobníčky, 

kniha vzbudila zaslúžený ohlas, ktorý neutíchol viac-

menej dodnes. Aj jeho pokračovanie Svedectvá 

vzbudilo veľký záujem čitateľov aj kritikov - autorka 

zaň dostala Bookerovu cenu. Dej románu sa 

odohráva pätnásť rokov po udalostiach opísaných 

v Príbehu služobníčky a jeho rozprávačkami sú 

prominentná predstaviteľka gileádskeho režimu a dve dospievajúce 

dievčatá žijúce v odlišných svetoch - Agnes z Gileádu a Daisy z Kanady. 

Prostredníctvom ich svedectiev sa pred čitateľom odvíja svet teokratickej 

diktatúry, v ktorej ženy a ľudské práva neznamenajú vôbec nič.

Cena: 16,95 EUR
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