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Slovenčina pozná slovo značka. Pre naše účely je to 

„viditeľný alebo inak vnímateľný poznávací znak“. Angličtina 

je o čosi pestrejšia. Výraz „brand“ označuje značku zvyčajne 

z produkcie značkového výrobcu. Je najbližšie nášmu 

pojmu značka, teda ide o charakteristické meno, logo, 

dizajn, symbol, alebo niečo, čo je jasným rozpoznateľným 

znakom v záplave iných produktov. Naproti tomu „private 

label“ charakterizuje „vlastné značky“ teda produkty, ktoré 

vyrába producent (aj značkový), ale predávajú sa pod inou 

značkou, zvyčajne pod značkou reťazca. Bežný spotrebiteľ 

tieto nuansy nerozlišuje. V košíku sa ocitajú značkové 

výrobky spolu s „privátkami“. Terminológia je však podstatná 

z viacerých aspektov a dočítate sa tom aj v tomto vydaní. 

Dobrou správou je, že stále väčší priestor v regáloch 

dostávajú domáce, lokálne značky, a to od začínajúcich 

výrobcov až po tých väčších. Napĺňa sa tak aj jedno z poslaní 

nášho magazínu, teda prepájať subjekty a značky naprieč 

celým dodávateľským reťazcom.

V menej celého tímu instore Slovakia vám želám, aby ste 

prežili sviatky vianočné v pokoji a zdraví. 

Ing. Juraj Púchlo
šéfredaktor IN STORE Slovakia

Tip šéfredaktora
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Emma Capital, kupuje 70 % podiel v českej 

spoločnosti MailStep, ktorá sa zaoberá 

logistikou pro e -shopy, teda fulfi llmentom. 

MailStep podľa časopisu Forbes zabezpečuje 

logistiku pre zhruba 200 menších a stredných 

e -shopov, a to napríklad z oblasti 

drogistického či voľnočasového tovaru. 

Sklad má v Horních Počernicích.

Donášková spoločnosť a fínsky startup Wolt 

oznámil, že ho prevezme americká spoločnosť 

Doordash, ktorá patrí medzi najväčšie donáškové 

platformy. Hodnota tejto transakcie je 7 miliárd EUR.

Allegro, najpopulárnejšia nákupná platforma 

v Poľsku a jedna z najväčších e -commerce 

platforiem v Európe oznámila, že sa dohodla 

na nadobudnutí 100 % podielu v Mall Group 

a.s. a WE|DO CZ s.r.o. od predávajúcich 

akcionárov PPF, EC Investments a Rockaway 

Capital za celkovú protihodnotu 881 miliónov 

EUR na základe fi remnej valuácie na úrovni 

925 miliónov EUR upravenej o záväzky 

v hodnote 44 miliónov EUR.

Reuters uvádza, že spoločnosť na doručovanie 

jedla Just Eat Takeaway.com neplánuje predať 

svoju americkú dcérsku spoločnosť Grubhub. 

Generálny riaditeľ spoločnosti uviedol, že 

fi rma aktívne hľadá strategické partnerstvá pre 

obchod.

Donášková služba Wolt spustila spoluprácu 

so slovenskou značkou oblečenia a doplnkov 

Dedoles. Od konca októbra sú produkty 

dostupné aj cez expresné donášky Woltu. 

Na Slovensku spolupracuje Wolt okrem 

kníhkupectva Martinus a značky Dedoles 

aj s viacerými partnermi z oblasti potravín, 

výživových doplnkov, kvetinárstiev, 

kozmetiky, alkoholu či cukroviniek.

Antivírusová fi rma McAfee Corp sa k blíži 

k predaju. Kupujúcim bude podľa Reuters 

skupina investorov, ako americká private quity 

Advent International či britská Permira Advisers. 

Hodnota transakcie je okolo 14 miliárd USD.

Podľa Forbes sa schyľuje k jednej 

z najväčších transakcií na trhu nealko 

nápojov. Spoločnosť Monster Beverage 

Corp. (hlavným akcionárom je Coca-

-Cola) rokuje o potenciálnom prepojení so 

spoločnosťou Constellation Brands Inc. (tá 

vyrába napríklad nápoj Corona). Monster 

Beverage má trhovú hodnotu približne 48 

miliárd USD a spoločnosť Constellation 

Brands má hodnotu približne 44 miliárd USD.

FLASH NEWS
TERNO SA ROZRASTÁ
O ĎALŠÍCH 12 PREDAJNÍ

TERNO real estate, s.r.o., kupuje 

maloobchodnú sieť potravín CBA Market, 

s. r. o. Rodina Terno a KRAJ sa touto kúpou 

rozrastie o 12 nových obchodov a počet 

všetkých predajní spoločnosti tak do konca 

roka dosiahne 155. Zároveň sa TERNO real 

estate stáva členom nákupnej aliancie CBA. 

Z 12 predajní CBA Market je až osem v okrese 

Brezno a po jednej v Banskej Bystrici, 

Bratislave (Vrakuňa) a vo Svätom Jure. Všetky 

postupne prejdú pod značky Terno alebo 

KRAJ. Dôležitým bodom transakcie je aj 

prístup k produktom privátnej značky CBA. 

Tento sortiment tvorí viac ako 580 výrobkov 

potravinového a nepotravinového charakteru.

Zdroj: Terno.sk

AVION SHOPPING PARK ZÍSKAL
ZELENÝ CERTIFIKÁT BREEAM EXCELLENT

Necelý rok po získaní zeleného certifi kátu BREEAM In Use 

Very Good najväčšie nákupné centrum na Slovensku Avion 

v Bratislave ocenenie obhájilo s ešte vyšším stupňom hodnotenia 

na úrovni Excellent. Centrum, ktoré patrí do skupiny INGKA 

Centres, prešlo náročnou certifi káciou aj počas tohto roka. Vlani 

centrum zrealizovalo množstvo menších aj väčších projektov, 

ktoré podporujú trvalú udržateľnosť a berú ohľad na životné 

prostredie, ako sú napríklad nové kompostéry, závlaha areálu 

z vlastnej studne či ekologické ničenie buriny.

Zdroj: Avion.sk

KAUFLAND OTVORIL
PRVÚ PREDAJŇU V SR
S FOTOVOLTAICKÝM SYSTÉMOM

V bratislavskej časti Bory otvorili Kaufl and. Moderný 

koncept na ploche 3 296 m² prináša kupujúcemu 

všetko, čo potrebuje pre jednoduchý nákup. 

Do priestorov je už zakomponovaný aj automat 

na vrátenie zálohovaných použitých PET fl iaš 

a plechoviek. K predajni patrí 274 parkovacích 

miest. Kaufl and v Boroch má ako prvý fotovoltaický 

systém na výrobu elektrickej energie zo slnečného 

žiarenia. Nasledovať budú ďalšie fi liálky. Deviatky 

Kaufl and v Bratislave je v obchodnom centre 

Danubia a celkovo ich je na Slovensku 72.

Zdroj: Kaufl and.sk

REALITNÉ FÓRUM
SA ODOHRALO NAŽIVO

Po pandemickej prestávke opäť konala odborná 

realitná konferencia Realitné fórum. V 4 paneloch 

sa diskutovalo o aktuálnej situácii na trhu 

s nehnuteľnosťami – o kanceláriách, nájomných 

bytoch, aktuálnych právnych otázkach, ale 

aj o rezidenčnom trhu. Pandémia spôsobila 

zdražovanie materiálu, ale aj to, že časť kupujúcich 

chce uniknúť z mesta do redšie obývaných 

lokalít v jeho okolí. V kombinácii s cenovou a aj 

dopravnou dostupnosťou ide o toxický vývoj. 

Na predmestia totiž nesmerujú v takej miere 

investori. Viac sa zameriavajú na skupovanie 

vnútromestských nehnuteľností. Magazín instore 

Slovakia bol mediálnym partnerom podujatia.

Zdroj: Realitneforum.sk
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Najstaršia a dodnes najväčšia tuzemská 

sieť kozmetiky Fann -parfumérie mení 

majiteľa. Podľa Denníka N fi rmu, 

ktorú na Slovensku v roku 1991 začali 

budovať českí manželia Kokolusovci, 

preberá francúzska kozmetická 

spoločnosť Jacques Bogart. Fann-

-parfumérie majú so svojimi 280 

zamestnancami v krajine celkovo 69 

predajní a e -shop.

Offi ce Depot a Lamitec sa spojili. Na trhu 

teraz vystupujú pod spoločným názvom 

Lamitec spol. s r.o.

Notino, jeden z najväčších predajcov 

parfumov a kozmetiky v Európe, 

vstupuje do Írska a pobaltských 

štátov. Bude predávať sortiment už 

v 28 európskych krajinách a pokračuje 

tak v expanzii. Forbes informuje, 

že Notino v nadchádzajúcom roku 

plánuje v zahraničí aj rozširovanie siete 

distribučných centier.

Považskobystrické novinky priniesli prvú 

ofi ciálnu správu o investičných zámeroch 

na pozemku pred hotelom Manín už v roku 

2013. Developer NSO INVEST, s.r.o. 

v tomto roku získal stavebné povolenie 

a začína s čistením pozemku a búracími 

prácami. V centre Považskej Bystrice tak 

vyrastie nákupné centrum.

Nové nákupné centrum ZAZA park by 

malo pribudnúť v Poprade -Matejovciach 

pri OMV pri výjazde z diaľnice D1. 

Jeho súčasťou bude okrem iných 

prevádzok aj menšie Tesco, Takko, 

New Yorker, detský svet, ale aj 

prvý McDonald’s v Poprade. Podľa 

Stavebných novín by výstavba mala byť 

ukončená do štyroch až piatich rokov. 

Projekt týka rozlohy viac ako 81 000 

m2, pričom zastavaná plocha z toho 

predstavuje viac ako 18 000 m2.

Slovensko -česká fi rma Helske smeruje 

do krachu. Na levočskú fabriku na 

omietky podalo exekučný návrh mesto. 

Zámer fi rmy budovať v Nemecku domovy 

dôchodcov zamrzol vo fáze nakúpených 

pozemkov. Podľa Denníka N 

jediný fungujúci biznis skupiny - 

zariadenia dennej starostlivosti o seniorov 

v Nemecku, v konkurze odkúpila 

nemecká fi rma Aiutanda.

FLASH NEWS

REVOLUČNÁ PRACIA NOVINKA 
V OBALE S 97% MENŠÍM 
OBSAHOM PLASTOV

Henkel prichádza na trh s revolučnou 

novinkou. Ide o novú generáciu pracieho 

prostriedku v podobe Persil Eco Power Bars – 

účinné pracie tablety v 100 % biologicky 

odbúrateľnom obale z recyklovaného papiera. 

Balenie pracích tabliet obsahuje až o 97 % 

menej plastu na praciu dávku v porovnaní 

s balením od tekutého pracieho prostriedku. 

Druhý benefi t ponúka hĺbkové čistenie bielizne 

a tretí benefi t predstavuje kompaktnosť 

a jednoduché dávkovanie. MOC je 6,49 EUR 

za 12 tabliet, 10,39 EUR za 30 tabliet a 17,59 

EUR za 45 tabliet.

Zdroj: Henkel.sk

ŠTEDRÉ VIANOCE 
S HEINEKEN SLOVENSKO
Už tradične s blížiacimi sa vianočnými 

sviatkami predstavila spoločnosť novinky 

a tipy, ktoré skvelo doplnia sviatočný stôl. 

Sú medzi nimi Limitovaná edícia plechovky 

Zlatý Bažant ’73 inšpirovaná cestou domov 

(odporúčaná akciová cena 0,79 EUR), 

Multipack Zlatý Bažant ’73 so zberateľskou 

edíciou pohárov (5,45 EUR), Multipack Zlatý 

Bažant ’73 s praktickou tašku z recyklovanej 

bavlny (9,99 EUR), darčekové balenie piva 

Krušovice (4,40 EUR), Zlatý Bažant Radler 

0,0% Extra Svieži dostupný v dvoch verziách: 

s príchuťou citrón a s príchuťou grapefruit, 

novinkou je Zlatý Bažant Radler 0,0% Svieži 

s príchuťou brusnica a ríbezľa (0,96 EUR). 

Nové sú aj Desperados Mojito a Deperados 

Sangré (1,19 EUR).

Zdroj: Heinekenslovensko.sk

DECEMBROVÉ NOVINKY V DM 
DROGERIE MARKT

Do sortimentu dm -ky pribudli: Profi ssimo vonná 

súprava (90 ml, 3,25 EUR), Profi ssimo vonná 

sviečka v skle (1 ks, 1,95 EUR), ebelin masážna 

a čistiaca kefka na tvár (1 ks, 3,95 EUR), Legstra 

ponožky, 2 páry (7,45 EUR), réell’e tónovací 

šampón na vlasy (25 ml, 1,85 EUR), Balea 

gélové vankúšiky pod oči (6 ks, 4,95 EUR), Balea 

hydratačný pleťový koncentrát s extraktom 

z morských rias (7 ks, 1,35 EUR), Balea ošetrujúce 

čistiace utierky 3 v 1 na citlivú pleť (25 ks, 1,25 

EUR).

Zdroj. Mojadm.sk
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FLASH NEWS

Najväčšia európska maloobchodná 

skupina Schwarz Group kúpila za 700 

miliónov dolárov izraelský bezpečnostní 

startup XM Cyber, ktorý založila a vedie 

skupina bývalých agentov izraelskej 

tajnej služby Mosad. Meno fi rmy XM je 

skratka pre „ex -mosad“. Podľa Forbes 

sa XM Cyber zameriava na simulácie 

IT útokov a odhaľuje zraniteľná miesta 

v systémoch spoločností. Pomáha tak 

predchádzať kyberútokom.

Vinárstvo Tajna bude väčšie, zdvojnásobí 

svoju produkciu na 180 tisíc fl iaš ročne 

a rozšíri aj priestory na organizovanie 

eventov. Denník N uvádza, že náklady 

dosiahnu dva milióny EUR.

Tržby najväčších čínskych online 

predajcov počas Singles‘ Day (Dňa 

nezadaných) opäť prekonali minuloročný 

rekord, medziročný rast však spomalil. 

Akcia je čínskou obdobou Black Friday 

alebo Cyber Monday a býva označovaná 

za najväčší nákupný sviatok na svete. 

Forbes píše, že celkové tržby e -shopu 

JD.com dosiahli 349,1 miliardy juanov 

(48,67 mld. EUR), čo je takmer o tretinu 

viac ako vlani, zatiaľ čo Alibaba utŕžila 

dohromady 540,3 miliardy juanov (75,33 

mld. EUR).

Do nákupnej zóny Pharos vedľa 

bratislavského letiska k prevádzkam 

Bauhaus, Sconto, Decathlon a Segum, 

pribudne najväčší český predajca stavebnín 

DEK, ktorý vlastní český podnikateľ Vít 

Kutnar. Denník N píše, že ten tam chce 

za 16 miliónov EUR na ploche 4 hektárov 

postaviť centrum pre dom a záhradu, 

v ktorom by malo pracovať 40 až 50 ľudí.

Immocap dospel k podpisu dohody s m.č. 

Nové Mesto, ktorá sa týka projektu 

Nový Istropolis. Immocap bola nútená 

urobiť neštandardné ústupky a nad 

rámec akýchkoľvek zvyklostí sa zaviazať 

k podmienkam, na ktoré by bez tlaku 

zo strany mestskej časti nepristúpila. 

Od akvizície Domu odborov v roku 2017 

pritom Immocap deklaruje to isté, a to 

záväzok zachovať na Trnavskom mýte 

kultúrno -spoločenskú funkciu a postaviť 

modernú sálu, na ktorú Bratislava a jej 

obyvatelia roky čakajú.

AVON: DARČEKY, KTORÉ 
TO POVEDIA ZA VÁS

Doprajte svojim blízkym starostlivosť, akú 

si zaslúžia - doprajte im Avon. Ženy poteší 

Vytáčajúca špirála Unlimited drama (10 ml, 

8,90 EUR), Umelé riasy Flutter (2 ks, 11,90 

EUR), Lepidlo na umelé riasy (5 ml, 16,90 EUR) 

alebo Paletka očných tieňov Glimmering Gems 

(17 g, 29,90 EUR). Vôňu Vianoc pripomenie 

Perníkový set s darčekovou taštičkou (19,00 

EUR), ktorý obsahuje: Telový sprej s vôňou 

perníkov (100 ml), Sprchovací krém s vôňou 

perníkov (250 ml), Hydratačné tekuté mydlo 

s vôňou perníkov (250 ml), Svetlá vianočná 

taška (1 ks). Poteší aj Darčekový set Far Away 

Beyond Parfum (39,90 EUR), ktorý obsahuje 

MINI parfum v spreji (100 ml), Telové mlieko 

(150 ml), Parfum (50 ml). Ponuku dopĺňajú: 

Relaxačný hrejivý telový balzam s levanduľou 

a harmančekom (200 ml, 12,50 EUR), 

Relaxačné perličky do kúpeľa s levanduľou 

(170 g, 10,50) a Pleťový elixír CBD Distillery 

(30 ml, 40,00 EUR).

Zdroj: Avon.sk

IKAR: PRIESKUM ČITATEĽSKEJ 
TYPOLÓGIE

Pri príležitosti reklamnej kampane "Najlepšie 

vianočné tipy pre všetky čitateľské typy", ktorú 

vydavateľstvo IKAR realizuje v predvianočnom 

období, pripravila agentúra PS Digital prieskum 

čitateľskej typológie na vzorke viac ako 1000 

respondentov. Ukázal, že na Slovensku máme 

najviac „darovačov“ kníh 26,7% a tých, ktorí 

knihy prežívajú – vžívajú sa do ich deja a nechajú 

sa ním pohltiť – 23,6%.  Naopak najmenej je 

„ukazovačov“ teda tých, ktorí sa s knihou radi 

ukazujú na verejnosti, aby pôsobili intelektuálne. 

Je ich iba 12,5%. až 91,2% ľudí číta knihy doma. 

Zo schémy sa vymykajú mladší do 35 rokov, 

ktorí sa častejšie ako ostatní pohybujú s knihou aj 

mimo domu. 

Zdroj: Ikar.sk, Foto:  Amanda Vick, Unsplash.com

BOŠÁCKA SLIVOVICA 
3 – ROČNÁ, NAJLEPŠIA 
NOVINKA PRE ROK 2021

Bošácka slivovica 3 – ročná sa stala vo voľbe 

spotrebiteľov víťazom v kategórii Najlepšia 

novinka pre rok 2021. Jemnú a zároveň plnú 

chuť získala Bošácka slivovica 

52% zrením v zapečatených 

nádobách. Výnimočná kvalita 

sliviek, výrobný postup zachovaný 

generáciami majstrov páleničiarov 

a 3 roky zrenia dodali destilátu 

jeho nezameniteľný charakter. 

Ovocinárstvo a páleničiarstvo je 

odnepamäti pýchou trenčianskeho 

kraja. Jeho veľkú tradíciu na 

vysokej úrovni rozvíja spoločnosť Old Herold. 

Páleničiarske remeslo a značka BOŠÁCKA sa 

stali legendou medzi destilátmi. Bošácku slivovicu 

3 – ročnú odporúčame podávať vychladenú na 

16-18°C.

Zdroj: Oldherold.sk
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OBCHODNÍCI ZAROBILI.
V ZAHRANIČÍ.

Do nového roku 2021 nevstúpil retail pra-

vou nohou. Lockdown prevádzok sa skon-

čil po 120 dňoch, konkrétne 19. apríla. 

A  záver roku je akoby déja vu z minulého 

roka. Znovu lockdown, a navyše pred jed-

nou z  najdôležitejších predajných aktivít 

retailu, pred Black Friday. Ako informuje 

ISKM na svojom oficiálnom profile viaceré 

televízie prinášali správy o  nákupnej ho-

rúčke v mestách ako Miškolc, Gyor, ale aj 

poľské Zakopane alebo Brno. Tieto des-

tinácie Slováci zobrali útokom a  vyrazili 

do nich na nákup vianočných darčekov. 

Zákaz vychádzania na slovenský spô-

sob totiž umožňuje vycestovať ľuďom za 

hranice bez ohľadu na dôvod. Ani v  mi-

nulých vlnách a  lockdowne sa odložená 

spotreba nepotvrdila (až na niekoľko málo 

výnimiek). Ľudia jednoducho minuli pe-

niaze inde - prevažne online - a  nečakali 

na otvorenie obchodov v nákupných cen-

trách. Vyššiu mobilitu toho roku spôsobila 

aj hrozba tvrdého lockdownu so zákazom 

presúvania sa v medzi okresmi.

„Naši obchodníci zostali zatvorení a  bez 

podpory. A čoraz viac počúvame, že do Via-

noc už neotvoria. Z  čoho majú platiť dane, 

odvody, tovar, fixné náklady, ale napríklad 

aj mzdy zamestnancom? Vláda sa tvári, že 

maloobchodu stačia dotácia na nájomné 

a zamestnancov, pričom aj tie budú vyplate-

né možno v januári, ale pravdepodobne ešte 

neskôr. No na prežitie mnohých to naozaj 

stačiť nebude. Preto žiadame vládu aj ÚVZ 

o prehodnotenie týchto opatrení a urýchlené 

otvorenie obchodov aspoň v bezpečnom re-

žime očkovaní -testovaní. Spolu s testovaním 

zamestnancov vieme zachrániť aspoň časť 

tržieb a  pomôcť obchodníkom prežiť,“ uvá-

dza sa v statuse ISKM.

Ondrej Holoubek, Communication Manager at 

Global Payments Inc., na LinkedIn uviedol, že 

Česi nakupujú „ako o život“. Počas Black Friday 

zaplatili kartou cez terminály a platobnú bránu 

Global Payments vyše miliardu Kč. Najviac, 291 

miliónov Kč, nechali nakupujúci v supermarke-

toch, 95 miliónov Kč utratili za elektroniku v ka-

menných obchodoch a za ďalších 30 miliónov 

Kč nakúpili elektroniku online. Vo všetkých ka-

tegóriách je to nový nákupný rekord.

NARUŠENÉ DODÁVATEĽSKÉ
REŤAZCE

Ľudia sú naklonení utrácať, chcú si dopriať as-

poň na Vianoce, už keď nemôžu cestovať ale-

bo lyžovať ak pred pandémiou. Lenže vďaka 

lockdownu sa možnosti nakupovania zúžili na 

tzv. esenciálne obchody a e -shopy. V dnešnom 

globalizovanom a  prepojenom svete však ta-

kýto extrémny nápor na e -shopy a  papierové, 

kartónové prepravné krabice rezultoval do ne-

dostatku papiera na tlač kníh. Do toho prišiel aj 

nedostatok kvalifi kovaných tlačiarov. Vydanie 

mnohých dlho očakávaných titulov, od ktorých 

si vydavateľstvá sľubovali zaujímavé vianočné 

tržby, sa tak presunulo na január 2022. Ľudia 

ale nakúpia knihy, ktoré budú dostupné do 

24. 12.

Tohtoročná predvianočná špička je ale pozna-

čená pandémiou v celej šírke dodávateľského 

reťazca. „Narušili sa logistické reťazce, čiže 

dochádza k  tomu, že niektoré tovary, hlavne 

v  oblasti digitálnych technológií (všeobecne 

známy nedostatok čipov) a  ďalších výrobkov 

z  ázijských trhov, nebudú dostupné. Obava 

obchodníkov (vrátane e -commerce) z poklesu 

tržieb navyše pramení aj z toho, že do tejto se-

zóny prehovorí zvyšovanie cien energií a oba-

va nakupujúcich z ďalšieho vývoja pandémie. 

Na rastúcom počte zásielok sa tieto obavy 

neprejavujú, sezóna prebieha štandardne a už 

počas prvých dvoch týždňov v  novembri sa 

zvýšil priemerný počet zásielok v našich pre-

pravných sieťach o  20 %. Zmenu zazname-

návame iba v  nižšom počte pripoisťovaných 

zásielok. Z  toho môžeme usudzovať, že ľudia 

objednávajú lacnejšie darčeky než v  minulej 

sezóne,“ uvádza riaditeľ slovenskej a  českej 

prepravnej spoločnosti 123kuriér/123kurýr 

Petr Braunfeld.

VIANOČNÉ TRHY SA
SKONČILI SKÔR, AKO ZAČALI

Veľkým sklamaním sa skončili toho roku aj tra-

dičné vianočné trhy. Hoci boli stánky posta-

vané, spustiť predaj počas lockdownu naria-

deného zo dňa na deň nedávalo nájomníkom 

ekonomický zmysel, a  tak ich usporiadatelia 

zasa demontovali. V  Čechách trhovníkom po-

núkli pomocnú ruku online supermarkety, ktoré 

budú ich výrobky pripravené na stánkový predaj 

predávať a rozvážať. Na Slovensku zatiaľ takúto 

aktivitu neevidujeme.

Koniec minulého roka sa niesol v znamení lockdownu a história sa 

opakuje. Už druhé predvianočné obdobie, ktoré je pre retail absolútne 

kľúčové, sa vďaka ďalšiemu lockdownu opäť presúva do e -commerce. 

A do zahraničia. Namiesto spotrebiteľmi očakávaných aktivít počas Black 

Friday, bolo otvorených len zlomok obcodov. Žiaľ štát rozšafne vynakladá 

milióny na aktivity bez záruky výsledku, ale na adekvátne komplenzácie pre 

podnikateľov v retaile mu nezostáva.

LOCKDOWN NAMIESTO BLACK FRIDAY
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Z  lockdownu sa teda budú tešiť opäť hlavne 

e -shopy, i  keď to znamená extrémne vyťažiť 

logistické, doručovateľské a zásielkové spoloč-

nosti. Všeobecne chýbajú ľudia. Všetci význam-

ní hráči v e -commerce však svorne tvrdia, že na 

Vianoce sú pripravení a aj lockdownový nápor 

zvládnu.

RETAIL A LOGISTIKA
SÚ NA VIANOCE PRIPRAVENÉ

Ako je na Vianoce pripravený kamenný retail? 

Podľa konateľa dm drogerie markt Martina 

Podhradského vianočnú sezónu zvládnu. 

V kamenných prevádzkach posilnili SBS a per-

sonál, v skladoch pracujú na tri smeny tak, aby 

uspokojili dopyt aj v „kameni“, teda v 165 pre-

dajniach, aj v  e -shope Mojadm.sk. Vzhľadom 

k  nedostatku zamestnancov reťazec niektoré 

pozície obsadzuje aj cudzincami. Súčasne sa 

presúvajú skladové kapacity z Čiech do zväč-

šeného skladu na Slovensku, čím sa podstatne 

skráti dodacia lehota. Mimochodom už 3,6 % 

z  celkového obratu dm -ky tvorí online predaj. 

M. Podhradský očakáva lepšie Vianoce ako mi-

nulý rok a veľmi silné povianočné obdobie.

„Môžem potvrdiť, že naše prevádzky sú 

tovarovo dobre zabezpečené a  pripravené 

poskytnúť zákazníkom atraktívny sezónny 

tovar. Samozrejme ani naša spoločnosť sa 

nevyhla problémom, či už so zabezpečením 

výroby, alebo prepravou z  ázijských krajín 

(i  keď produkciu máme aj na iných konti-

nentoch) a následne aj distribúciou do cie-

ľových destinácií. Naše logistické oddelenie 

zareagovalo veľmi flexibilne. Nielen počas 

tejto, ale počas minulých sezón sme vyu-

žívali nie len lodnú dopravu, ale aj leteckú 

a  vlakovú. Omnichannel stratégia a  jej bu-

dovanie je naďalej naša najvyššia priorita. 

Okrem celoplošného využitia technológie 

RFID (všetkých našich značiek s  výnimkou 

SiNSAY), sú to napríklad aj investície do IT 

zabezpečenia a do aplikácií na podporu pre-

daja v  kamenných predajniach a  v  e -com-

merce. Investície smerujú aj do logistiky, ale 

nielen v zmysle prepravy, ale aj do umiest-

nenia tzv. fulfillment centier, ktorých úlohou 

je zabezpečiť čo najrýchlejšie dodanie ob-

jednaného tovaru konečnému spotrebiteľo-

vi. Dodávky typu NBD (next bussines day) 

sa už stali štandardom. Stále vylepšujeme 

procesy tak, aby sme záväzok expresného 

dodania plnili. Optimalizácia procesov lo-

gistiky, tvorby objednávok, využitia súčas-

ne zásob v  rámci fulfillment centier a  ka-

menných prevádzok, atraktivity kamenných 

prevádzok, kvality zákazníckeho servisu 

a  podobne - to sú kľúčové oblasti, ktoré 

rozvíjame,“ uvádza Patrik Čanecký, Exe-

cutive Manager, LPP Slovakia s.r.o  a  do-

dáva: „Situácia na pracovnom trhu je opäť 

turbulentná a  my sme opäť nútení hľadať 

možnosti, ako zabezpečiť pokrytie pracov-

ných zmien počas tohto extrémne dôležité-

ho obdobia. Zo skúsenosti, sledovania trhu 

a ďalších zdrojov vieme, že klasické spôso-

by, akými sú napríklad nábory brigádnikov 

alebo využívanie pracovných agentúr, nie 

sú úplne dostatočné. Avšak aj tieto naďa-

lej zostávajú pre nás dôležité. Z môjho po-

hľadu je však jedným z dôležitých faktorov, 

ako zabezpečiť dostatočnú zamestnanosť, 

tzv. Employer branding nakoľko tento vý-

znamné pomáha zvyšovať záujem o  prá-

cu. Aj preto sme vytvorili pozíciu Employer 

branding špecialistu ktorá sa problematike 

budovania povedomia o  naše spoločnosti 

venuje na dennej báze. Uvedomujeme si, že 

v tomto prípade sa jedna o dlhodobý proces 

prinášajúci efekt a dopad na zamestnanosť 

v nasledujúcich obdobiach.“

Peter Steigauf, hovorca spoločnosti Tesco na 

Slovensku pre náš magazín uviedol: „Tesco 

posilňuje tímy na obchodoch priebežne počas 

roka podľa potreby, a to tak, aby sme sa uistili, 

že si u nás zákazníci za každých okolností na-

kúpia všetko potrebné. V tomto roku sme rea-

lizovali napríklad i nábor nových kolegov Tesco 

Online nákupov. Služba sa nedávno rozšírila 

o novinku v podobe donášky nákupu už v deň 

online objednania.“

„Prípravu na sezónu sme našťastie začali 

s  predstihom a  aktuálne nemusíme mať oba-

vy z  nedostatku zamestnancov. V  úvode ok-

tóbra sme otvárali nový centrálny sklad v Senci 

s dvojnásobnou kapacitou skladovacej plochy 

a nových zamestnancov sme prijímali aj s ohľa-

dom na blížiacu sa sezónu. Nábor sme realizo-

vali počas letných mesiacov a skutočne nebolo 

jednoduché naplniť požadovaný stav. Počet 

voľných miest na trhu práce totiž ďaleko pre-

vyšuje počet uchádzačov. Momentálne však 

nemáme problém a  na predvianočné obdobie 

sme pripravení nielen z hľadiska dostatku sorti-

mentu, ale aj z pohľadu počtu zamestnancov,“ 

uviedla pre instore Sabina Boudová, marketin-

gová manažérka DATARTu a dodala: „Na sezó-

nu sme dostatočne predzásobení a darí sa nám 

pokryť zákaznícky dopyt. Samozrejme, aj my 

pociťujeme problém s nedostatkom sortimentu 

na trhu, ale zatiaľ neevidujeme úplné výpadky 

a zákazníci si majú stále z čoho vyberať. Znač-

ka DATART ťaží v  čase lockdownu primárne 

z omnichannel stratégie, ktorá sa nám osvedči-

Pandémia mení spotrebiteľské správanie

„Na pivnom trhu vidíme dve reakcie na obmedzenia spojené s pandémiou: jedna skupina ľudí 

začala častejšie kupovať prémiové výrobky. Druhá, menšia skupina, sa orientuje viac podľa 

ceny. Preto sa aj na pivnom trhu stále viac otvárajú nožnice a konzumenti mainstreamových 

pív si buď priplácajú za prémiové značky alebo si miesto nich radšej kúpia tie lacnejšie,“ 

uviedla Helena Windisch, manažérka korporátnych vzťahov HEINEKEN Slovensko. Necelé 

2 roky života s pandémiou ochorenia covid-19 výrazne zmenili aj platobné správanie Slová-

kov. Zatiaľ čo v roku 2019 sa kartou realizovalo 50 % platieb, v tomto roku to bolo už 57 %. 

A mohli by to byť až tri štvrtiny, keby zákazníci v 17 % prípadov nenarážali na nemožnosť 

zaplatiť kartou u obchodníka. Vyplýva to z údajov prieskumu Mastercard iResearch.



10

PLACE

la aj počas minulého roka, nakoľko zákazníci sa 

masívne presúvajú do online priestoru. Za štan-

dardných podmienok, samozrejme, vyhovieme 

zákazníkom kamenných predajní i e -shopu.“

„Zabezpečenie dostatočného počtu brigádni-

kov a  zmluvných dopravcov, alebo zväčšenie 

priestorov pre prevádzkové operácie tak, aby 

predvianočná sezóna bola dobre zabezpečená, 

sa odohráva už v letných mesiacoch. Na sezó-

nu sme sa pripravili zodpovedne. Napríklad sme 

rozšírili všetky slovenské pobočky alebo zvýšili 

kapacitu nášho centrálneho prekladiska v Tura-

noch o 100 %,“ potvrdzuje P. Braunfeld. Nedo-

statok ľudí rezultuje aj do skutočnosti, že stále 

častejšie fyzickú prácu dopĺňajú roboty a auto-

nómne vozidlá. Nedávno na tlačovej konferencii 

predstavila Packeta triediace roboty. Začala ich 

využívať vo svojich depách. V priebehu hodiny 

dokážu roboty odbaviť a  roztriediť vyše 10  ti-

síc zásielok, čo je dvojnásobok v porovnaní so 

súčasným režimom. Firma do robotických trie-

dičiek nazvaných PackMan zatiaľ investovala 

desiatky miliónov českých korún. Roboty však 

nemajú nahradiť ľudskú silu, ale majú zamest-

nancom v depách uľahčiť prácu. Zariadenie má 

podobu dvojposchodového móla, okolo ktoré-

ho sú sklzy na vyhadzovanie zásielok.

PLÁNY A VÝHĽADY

„Otvorením 64. prevádzky sme prekročili míľ-

nik vo veľkosti prenajatej plochy na Slovensku, 

konkrétne sme dosiahli úroveň 50 500 m². Plá-

ny na nasledujúci rok máme určite odvážne, 

ale presvedčení, že sú zároveň reálne. Reálne 

s ohľadom na situáciu, ktorú v retaile dennoden-

ne zažívame. Určite plánujeme nielen rozširovať 

sieť našich maloobchodných prevádzok značky 

SiNSAY, ale aj ostatných našich značiek, pretože 

možnosti na expanziu je Slovensku stále dosta-

tok. K našej expanzii nám pomáha aj tak, že sa 

budujú retailové parky v regiónoch a v mestách, 

v ktorých sme doteraz nedokázali predstaviť zá-

kazníkom naše značky a  ich produkty. Zároveň 

môžem potvrdiť, že s  našimi prevádzkami bu-

deme vstupovať aj do klasických obchodných 

centier, pretože tieto naďalej zostávajú ťažiskom 

nášho predaja,“ konštatuje Patrik Čanecký.

„Sme nielen etablovaným slovenským maloob-

chodným reťazcom, ale zároveň v rámci skupiny 

Tesco tvoríme súčasť nášho stredoeurópskeho 

podnikania, čo nám dáva ešte lepšie príležitosti 

neustále optimalizovať mnohé procesy naprieč 

celým logistickým reťazcom. Príkladom je distri-

bučné centrum Galanta -Gáň, ktoré predstavo-

valo významnú investíciu Tesca na Slovensku. 

Práve z  tohto distribučného 

centra zásobujeme vybra-

nými potrebnými výrobka-

mi obchody Tesca naprieč 

strednou Európou. V  Tescu 

robíme za každých okol-

ností maximum preto, aby 

sme zabezpečili čo najlepšiu 

dostupnosť všetkých potra-

vín a  výrobkov pre všetkých 

nakupujúcich,“ uvádza Peter 

Steigauf a  dodáva: „Naďalej 

sa pozeráme na to, ako ne-

ustále skvalitňovať služby pre 

našich zákazníkov. Tesco na 

Slovensku prešlo ešte v uply-

nulom roku do rastovej fázy, 

otvorili sme nové obchody 

a od minulého roka je súčas-

ťou skupiny Tesco na Slovensku aj sieť potravín 

Žabka. Tá naďalej pokračuje v  rýchlej expanzii. 

Zároveň sa neustále pozeráme na inovácie, a to 

napríklad pri obľúbenej službe Tesco Online ná-

kupy. Dôležitou témou v budúcom roku bude aj 

naďalej trvalá udržateľnosť. Vyvíjame maximálne 

úsilie preto, aby sme pri všetkých aktivitách pri-

hliadali na obmedzené zdroje našej planéty.“

Ako ukazujú údaje realitno -konzultačnej 

agentúry Cushman & Wakefi eld, v súčasnosti 

sa pre rok 2022 pripravuje napríklad Eurovea 

II v Bratislave, rozšírenie Madaras v Spišskej 

Novej Vsi a  novostavba Promenada Living 

Park v Nitre. Tie by mali byť otvorené v roku 

2022. Tento rok boli otvorené niektoré re-

tailparky, rozšírenie Eperia Shopping Park 

v  Prešove a  nové obchodné centrum Nivy 

v Bratislave. Žiaľ neprišli práve do ideálneho 

trhového prostredia. V súčasnosti vládne ne-

istota, opatrenia sa menia takmer každý týž-

deň. Napríklad kým úvod článku sme začínali 

písať v  čase avizovaného lockdownu, záver 

dopisujeme pár dní pre znovuotvorením ob-

chodov. Projekty plánované na rok 2022 čelia 

problému rastúcich cien stavebných materi-

álov, ktoré predlžujú ich návratnosť. Proble-

matická je aj štátna pomoc pre nájomníkov. 

Nepriamym dôsledkom týchto skutočností je, 

že veľa zamestnancov retailu migruje do sek-

torov s  väčšou stabilitou pracovných miest, 

ako je napríklad priemysel.

OČAKÁVANÉ PROJEKTY NÁKUPNÝCH CENTIER V ROKU 2022

Názov Mesto
Prenajímateľná 

Plocha (GLA)

Očakávané otvo-

renie
Investor

Promenada Living Park Nitra 26.000 2022 ICT ISTROCONTI

Eurovea II Bratislava 25.000 2022 privátny investor

OC Madaras (rozšírenie) Spišská Nová Ves 10.000 2022 IMBIZ

Zdroj: Cushman & Wakefi eld, Marketbeat Slovakia retail 3. kvartál 2021

Slováci napriek pandémii plánujú štedré Vianoce

Orientačný prieskum UniCredit Bank ukázal, že Slováci podobne ako Česi, neplánujú  tento 

rok zásadne  na darčekoch šetriť. Až 55 % opýtaných sa chystá minúť viac než 200 eur – 

z nich 36 % stanovilo hranicu svojho rozpočtu do 300 eur a ďalších 19 % priznalo, že tento 

rok sú ochotní minúť dokonca ešte viac. Najviac   plánuje míňať stredná veková kategória 

45-53 rokov a najmenej kategória 18-26 rokov) Pandémia urýchlila digitalizáciu. Ešte v roku 

2019 využilo svoju platobnú kartu na zaplatenie vianočných darčekov asi 50 % Slovákov. 

Dnes podľa údajov z prieskumu kartu  plánovalo využívať  67 % respondentov  v kamenných 

predajniach a 71 % opýtaných v e-shopoch. Prieskum zrealizovala UniCredit Bank v novem-

bri 2021 prostredníctvom online panelu výskumnej agentúry IPSOS. Na prieskume sa zúčast-

nilo 1050 respondentov ČR a 1050 zo SR.  



11

PLACE

PRIVÁTNE ZNAČKY
V PREDAJNIACH

Potravinárska komora Slovenska aj v  roku 

2021 uskutočnila prostredníctvom agen-

túry Go4Insight, prieskum vystavenia pri-

vátnych značiek obchodných reťazcov na 

pultoch v maloobchode. Relevantnosť zís-

kaných dát zabezpečuje rovnaká metodo-

lógia už od roku 2013. Aj v  roku 2021 sa 

prieskum uskutočňoval osobným zberom 

dát prostredníctvom anketárov v  360 pre-

dajniach potravinových reťazcov v  celej 

SR. Terénny zber údajov prebiehal v  me-

siaci marec 2021.

Oproti predchádzajúcim rokom boli v  roku 

2021 prvýkrát do prieskumu zaradené ma-

loobchodné siete FRESH (Fresh a  Fresh+) 

a skupina Terno (Terno, Moja Samoška, Kraj). 

Zároveň bola v  aktuálnej vlne prieskumu 

z monitorovania vyradená špecializovaná sieť 

METRO. Z porovnania oproti roku 2015 vyplý-

va, že podiel zahraničných privátnych značiek 

narástol až o 5 p.b., pričom preferovanie pri-

vátnych značiek oproti značkovým výrobkom 

ovplyvňujú hodnotu značkových výrobkov 

a ich ďalšie inovácie.

Najväčšie zastúpenie privátnych zna-

čiek na pultoch v maloobchode má už 

tradične reťazec Lidl (50,5 %), nasle-

duje Kaufl and (22,6 %) a COOP Jed-

nota (19,9 %), najnižší podiel privát-

nych značiek je v sieti predajní Terno 

(3,9 %). Bežne je teda v slovenských 

obchodoch vystavených niečo medzi 

šestinou a pätinou privátnych výrob-

kov. Z tejto obvyklej hodnoty sa veľmi 

výrazne odlišuje reťazec Lidl, kde je 

zo všetkých výrobkov na regáloch až 

polovina privátnych značiek.

Z  hľadiska typu predajní sú naj-

viac zastúpené privátne potraviny 

v  diskontných predajniach (51 %) 

a hypermarketoch (21%). V malých 

predajniach a  supermarketoch je 

podiel privátnych značiek najnižší, navyše 

sme v týchto formátoch zaznamenali medzi-

ročne mierny pokles.

CENA VS. INOVÁCIE

Najvyšší podiel zastúpenia privátnych výrobkov 

na regáloch je v kategóriách mlieko (60 %), mä-

sové výrobky – balené, nemrazené (43 %), mlieč-

ne výrobky – prírodné syry (41 %), konzervované 

produkty (38 %). Najmenší podiel privátnych vý-

robkov je v kategóriách pivo (9%), víno (10 %), 

liehoviny a destiláty (11 %) a cukrovinky nečo-

koládové (12 %). „Výsledky ukazujú, že najvyš-

šie zastúpenie privátnych výrobky majú stabilne 

mlieko, mäsové a mliečne výrobky, teda kategó-

rie, pri ktorých je pre spotrebiteľa rozhodujúca 

cena. Na druhej strane výrobky s najnižším po-

dielom – pivo, víno, liehoviny a destiláty sa pre 

reťazca oplatí predávať pod značkou výrobcu, 

pretože táto je pre spotrebiteľa osobitným ga-

rantom chuťových vlastností potraviny,“ komen-

toval Róbert Kičina, 1. viceprezident PKS.

Mlieko a mäso, ale aj ovocie a zeleninu zákaz-

ník vníma ako „komodity“, suroviny, i  keď aj 

tu sa ukazujú možnosti, ako ich premeniť na 

značku, napríklad Paradajkovo či Veselá para-

dajka. S pribúdajúcimi výrobcami však pribúda 

aj konkurencia a tendencia porovnávať ponuky 

a presviedčať niektorých pestovateľov, aby do-

dávali (aj) pod privátnou značkou. Uvedomelý 

spotrebiteľ akceptuje aj vyššiu cenu, ak už pod-

ľa značky identifi kuje krajinu pôvodu Slovensko. 

Tlak na nízku cenu brzdí inovácie. GreenCoop 

podľa medializovaných informácií disponuje 

skúsenosťami s pestovaním výnosných odrôd – 

na rozdiel od reťazcov, teda odberateľov. Záro-

veň skúša ročne pestovať aj 15 nových odrôd.

Dopyt po značkových produktoch stále domi-

nuje, čo je zároveň dôkaz, že spotrebiteľ vníma 

pridanú hodnotu značkových výrobkov. 

Pri podiele 25 % privátnych značiek je 17% 

zahraničných privátnych značiek a  8 % slo-

venských privátnych značiek. „Privátne značky 

znižujú možnosť voľby pre spotrebiteľa a záro-

veň prehlbujú závislosť výrobcov potravín od 

veľkých obchodných reťazcov. Tolerujeme ich 

ako súčasť trendov v európskom maloobchode, 

ale s potrebou jasne pomenovať ich negatívne 

dopady,“ uzavrel Daniel Poturnay, prezident 

PKS.

Potravinárska komora Slovenska (PKS) uskutočňuje už od roku 2013 

prieskum podielu vystavenia privátnych značiek potravín na pultoch 

obchodov. Podiel už štvrtý rok osciluje na úrovni približne jednej štvrtiny 

zo všetkých vystavených výrobkov.

ŠTVRTINA POTRAVÍN NA PULTOCH 
JE POD PRIVÁTNOU ZNAČKOU 
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© Go4insight | Podiel vystavenia slovenských a privátnych výrobkov v maloobchode 2021
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Tento rok sa diskusia sústredila na nasledujú-

cu otázku: Kde končia nepredané a nezjedené 

potraviny? Organizácia pre výživu a poľnohos-

podárstvo (FAO) odhaduje, že ročne sa v celom 

dodávateľskom reťazci, z  farmy až na tanier, 

vyhodí 1,3 miliardy ton potravín. Podľa novej 

štúdie WWF ďalších 1,2 miliardy ton skončí ako 

odpad na farmách.

Ako v úvode diskusie uviedol Martin Kuruc, ge-

nerálny riaditeľ Tesca na Slovensku: „Tieto čísla 

sú alarmujúce – nielen zo sociálneho a ekono-

mického hľadiska, ale aj z  pohľadu zmien klí-

my, pretože potraviny, ktoré skončia ako odpad 

alebo strata, sú zodpovedné za viac ako 8 % 

globálnych emisií CO2. Preto je dôležité znižo-

vať straty a plytvanie potravinami v celom do-

dávateľskom reťazci. V Tescu si uvedomujeme 

význam tejto výzvy a pokračujeme v našej zod-

povednej snahe  – snahe každý deň pracovať 

tak, aby žiadne potraviny, ktoré sú vhodné na 

konzumáciu, nekončili ako odpad.“

ZMENA SPOTREBITEĽSKÉHO
SPRÁVANIA

Prítomní diskutujúci hostia sa zhodli, že kľúčové 

pre znižovanie objemu potravinového odpadu 

na Slovensku je zmeniť vzťah Slovákov k naku-

povaniu potravín a získať správne a relevantné 

dáta o objeme vyhodených potravín v domác-

nostiach i obchodoch. Vplyv minulej skúsenosti 

a  zaužívaný stereotyp vo vzťahu k potravinám 

zdôraznil Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Eu-

rópskej komisie na Slovensku. V minulosti sme 

podľa jeho slov zažili nedostatok potravín, a tak 

sme si ako spoločnosť vytvorili návyk opač-

ným smerom. Aby sme mali pocit, že potraviny 

nebudú chýbať, sme naučení robiť si zásoby 

a v mnohých prípadoch nevieme efektívne na-

kladať s potravinami.

DÁTA SÚ KĽÚČOVÉ

Je dôležité merať objem vyhodených potravín, 

a  to aj v  domácnostiach, upozorňuje Martin 

Polovka, generálny riaditeľ Národného poľ-

nohospodárskeho a  potravinárskeho centra. 

Podľa neho si ľudia si musia uvedomiť skutočnú 

hodnotu potravín, ktoré skončia v  koši: „Efekt 

merania nám prinesie úspory. Vo chvíli, keď do-

mácnosti začali merať spotrebu vody, klesla jej 

spotreba. Ak niečo meriame, tak si uvedomuje-

me, že za to platíme.“

V oblasti merania a vyhodnocovania dát je Tes-

co na Slovensku lídrom – ako prvé začalo me-

rať a transparentne uverejňovať dáta o objeme 

potravinového odpadu vo svojich prevádzkach 

už v roku 2016. Ako vysvetľuje Martin Kuruc, re-

ťazec merania poctivo vyhodnotil a prijal efek-

tívne kroky v distribúcii, objednávaní a logistike. 

Výsledkom je aj úspešná dlhoročná spolupráca 

s  Potravinovou bankou Slovenska, kam sme-

ruje časť nepredaných potravín na darovanie 

ľuďom v  núdzi, ako aj aktivity s  dodávateľmi 

potravín, ktorých Tesco inšpiruje k meraniu ob-

jemu straty potravín počas procesu produkcie.

GRANTOVÝ PROGRAM
ZÁCHRANÁRI JEDLA

Ďalší aktívny krok smerom k zníženiu plytvania 

potravinami Tesco predstavilo počas samotné-

ho podujatia. Katarína Pšenáková, poverená 

správkyňa Nadácie Tesco, ofi ciálne ohlásila 

spustenie druhej edície grantového programu 

Záchranári jedla. V  grantovom programe Na-

dácia Tesco podporí päť najlepších projektov 

zameraných na aktívnu podporu opatrení proti 

plytvaniu potravinami na Slovensku. Celkovo 

bude medzi päť víťazných projektov prerozde-

lená suma 25 000 EUR.

ÚLOHA SAMOSPRÁV SPOČÍVA
V EDUKÁCII

Súčasťou diskusie v druhom bloku bola dôležitá 

téma, kde končia nezjedené potraviny z pohľadu 

samospráv. Zuzana Čachová, expertka na od-

pady pre Úniu miest Slovenska a špecialistka na 

odpadové hospodárstvo pre mesto Trenčín, kla-

die veľký dôraz na osvetu a vzdelávanie: „Z pozí-

cie miest sa snažíme edukovať našich občanov. 

Vieme, čo končí v smetnej nádobe, koľko to stojí 

a aký vplyv to má na životné prostredie.“

Daniel Kleman, vedúci oddelenia životného 

prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bra-

tislavy, upozorňuje na dôležitosť zmeny postoja 

obyvateľov. Diskusia sa intenzívne dotýkala za-

vedenia povinného triedenia kuchynského od-

padu v mestách a obciach. Dôležitým momen-

tom podujatia bolo pokračovanie v  spoločnej 

snahe všetkých zainteresovaných strán – štát-

nych orgánov, samospráv, neziskového a súk-

romného sektora – spolupracovať na tom, aby 

sa v budúcnosti nevyhodila ani jedna potravina 

vhodná na konzumáciu.

Tesco pod záštitou Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) na 

Slovensku už po štvrtýkrát zorganizovalo odbornú diskusiu pri okrúhlom 

stole k téme znižovania množstva potravinového odpadu. V bratislavskej 

Mlynici diskutovali nielen zástupcovia reťazca, ale aj štátnej a verejnej správy, 

európskych inštitúcií aj odborníci z neziskového sektora. 

TESCO PODPORUJE ÚSILIE O ZNÍŽENIE 
POTRAVINOVÉHO ODPADU

Okrúhly stôl Tesco o problematike plytvania potravinami. Sprava: Martin Kuruc (CEO Tesca v SR), Marek Urdzík (PBS), 
Martin Polovka (NPPC), Zlata Smolková (MPRV SR) a moderátorka Daniela Piršelová (ÚMS). ZDROJ: TESCO SR
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Zakladateľ spoločnosti Envipco ešte v  roku 1979 

patentoval zariadenie, ktoré dokázalo prijať a rozdr-

viť hliníkové plechovky novým revolučným spôso-

bom. S touto charakteristickou črtou začal úspech 

spoločnosti, ktorá postupom času priniesla na trh 

celý sortiment zálohových automatov. Napríklad 

v USA dodáva Envipco svoje automaty niektorým 

z  najväčších a  najznámejších maloobchodníkov 

ako Wallmart, Stop & Shop či BJ’s.

Spoločnosť Envipco rozšírila svoje pôsobenie na 

Slovensku. O  jej inovatívnych riešeniach v  oblasti 

recyklácie sme sa rozprávali s viceprezidentom pre 

rozvoj podnikania v Európe Fonsom Buurmanom

a  riaditeľom slovenskej pobočky Ladislavom Pro-

cházkom.

• Envipco je jedným z najväčších poskytovateľov 

zálohových automatov, najmä v USA. Kde inde je 

ešte možné vidieť zálohové automaty Envipco?

F. Buurman: Envipco sa po úspešnom dlhodobom 

pôsobení na americkom trhu rozhodlo priniesť svo-

ju technológiu a  skúsenosti do Európy. Popri vý-

robnom závode v USA otvorilo Envipco závody aj 

v Nemecku a Rumunsku, ktoré majú slúžiť európ-

skemu trhu. Pôsobíme tiež vo Švédsku, Francúzsku 

a Grécku, kde je  v prevádzke takmer 1 000 záloho-

vých automatov a nedávno sme získali kontrakt na 

Malte, kde dodáme viac ako 300 zálohových auto-

matov pre ich národný zálohový systém.

• Nedávno ste otvorili showroom v Bratislave. 

Prečo teraz?

L. Procházka: Európania si čoraz viac uvedomujú 

svoj vplyv na životné prostredie. Preto európske 

krajiny, vrátane Slovenska, 

zavádzajú zálohové systémy, 

aby zvýšili úroveň recyklácie 

nápojových obalov. Zálohový 

systém sa má na Slovensku 

spustiť začiatkom roka 2022. 

Ponúkame široký sortiment 

zálohových automatov, aby 

sme maloobchodníkom čo 

najviac uľahčili ich prípravu 

na zálohový systém.

• Čo odlišuje riešenia En-

vipco od konkurencie?

F. Buurman: Envipco ponú-

ka riešenia pre maloobchod-

níkov bez ohľadu na ich veľkosť. Náš sortiment 

začína zálohovým automatom FLEX, ktorý dokáže 

zálohovať PET fľaše aj plechovky a zaberá plochu 

len 0,5 m². Potom máme stroje s rôznymi kapaci-

tami ako ULTRA a OPTIMA a naším najväčším zá-

lohovým automatom je QUANTUM, ktorý je určený 

na hromadný zber. Všetky automaty sú vyrobené 

z vysoko kvalitných materiálov a je možné ich pri-

spôsobiť potrebám klienta.

L. Procházka: Okrem širokej ponuky automatov 

Envipco zjednodušilo ich inštaláciu, obsluhu aj ser-

vis. Vďaka najlepšej technológii na trhu v kombiná-

cii s  našimi takmer 40-ročnými skúsenosťami sa 

maloobchodníci nemusia obávať o servis a údržbu.

• Spomenuli ste, že zálohový automat Quantum 

je určený na „hromadný zber“. Čo to znamená?

F. Buurman: Zálohový automat Quantum dokáže 

spracovať až 100 nádob za minútu. Systém hro-

madného zberu znamená, že spotrebitelia môžu 

naraz vyprázdniť svoje tašky s plechovkami a PET 

fľašami a stroj ich automaticky triedi vysokou rých-

losťou. S týmto riešením nie je nutné vkladať obaly 

po jednom, zákazníci sa tak nemusia obávať zašpi-

nenia rúk či dlhého čakania. Pre maloobchodníkov 

je Quantum skvelým riešením aj v tom, že môže byť 

umiestnený vonku na parkovisku, takže nezaberá 

miesto priamo na predajni. Okrem toho, vďaka 

patentovanému systému stláčania, vie Quantum 

spracovať až 20 000 plechoviek a 7 000 PET fl iaš. 

Populárnym je napríklad vo Švédsku, kde sme 

týchto automatov už umiestnili viac ako 100.

• Kde začnete na Slovensku?

L. Procházka: Postupne uzatvárame zmluvy 

s menšími aj väčšími regionálnymi skupinami, ako 

napríklad COOP Jednota, či samostatnými pre-

vádzkami – jednotlivcami. Sme pripravení pomôcť 

aj ďalším maloobchodníkom tým, že im poskytne-

me najvhodnejšie riešenie zálohových automatov 

pre ich prevádzky.

Kontakt: ladislav.prochazka@envipco.com

www.envipco.com

Široký sortiment zálohových automatov s možnosťou 

ich prispôsobenia potrebám maloobchodníkov.

ZÁLOHOVÉ AUTOMATY 
VHODNÉ PRE KAŽDÉHO

pt
i

Fons Buurman (vľavo), Ladislav Procházka (vpravo) 
(zdroj: Envipco)

Široký sortiment zálohových 
automatov – Quantum, Ultra HDS, 
Flex, Ultra (zľava doprava) 
(zdroj: Envipco)
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Počas slávnostného večera, spojeného s medzige-

neračným kultúrnym programom, vyhlásili ocenenia 

Senior Friedly 2021. Pre náš biznisový časopis je 

osobitne dôležité, že aj v tomto roku sa veľmi výrazne 

a na vysokej úrovni do súťaže zapojili významné frmy.

Najvyššie ocenenie, plaketu Senior Friendly v  ka-

tegórii veľkých spoločností získal Slovnaft , a.s., za 

viac ako 20- ročnú úspešnú starostlivosť o svojich 

seniorov, viac než 1800 bývalých zamestnancov, 

organizovaných v Združení dôchodcov Slovnaft a.s. 

Ďalej Henkel Slovensko s. r. o. za pokračujúcu pod-

poru a pomoc seniorom na Slovensku. Táto pomoc 

spočívala v  zaslaní produktov spoločnosti Henkel 

pre vyše 118 tisíc seniorov. Nadačný fond spoloč-

nosti, zameraný na pomoc seniorom, fi nančne po-

mohol 70 organizáciám a podporil 69 projektov.

Medzi stredne veľkými fi rmami Hartmann – Rico , 

spol s.r.o. za mimoriadne aktivity, ktorých ambíciou 

bolo zvyšovanie kvality starostlivosti o seniorov. Dl-

hodobým cieľom spoločnosti je reálna zmena v ob-

lasti sociálnych opatrovateľských 

služieb. Škoda Auto Slovensko, 

spol s.r.o. za aktívnu pomoc senio-

rom v období šíriacej sa pandémie 

Covid 19. Vozidlá značky Škoda 

boli k  dispozícii viac ako 50 orga-

nizáciám, zdravotníckym zariade-

niam, samosprávam a neziskovým 

organizáciám. Ares, spol s.r.o., kto-

rá aktívne pomáha zdravotne ťažko 

postihnutým občanom a seniorom 

so zníženou pohyblivosťou pri pre-

konávaní architektonických bariér .

V  kategórii samospráv Trnavský 

samosprávny kraj za dlhodobú 

podporu seniorov v rôznych oblas-

tiach ich života. Mesto Šamorín za 

realizáciu širokej ponuky pomoci 

a  programov pre seniorov s  ohľa-

dom na obmedzenia , ktoré si vyžiadala pandémia 

Covidu 19 . Mestská časť Bratislava Ružinov za 

úspešnú realizáciu koncepcie poskytovania cielenej 

starostlivosti o seniorov, vytvorenú v spolupráci so 

seniorskou sekciou Ružinovských občianskych ini-

ciatív.

Spomedzi neziskových organizácií Občianske zdru-

ženie VAGUS za dlhoročnú snahu ukončovať pobyt 

na ulici ľuďom bez domova, kde početnú skupinu 

medzi nimi tvoria osamelí seniori a seniorky. Cen-

trum pohybovej aktivity - Biomedicínske centrum 

SAV za úspešne pokračujúci projekt, spočívajúci 

v spojení pohybových aktivít pre zdravie a zdravé 

starnutie s biomedicínskym vedeckým výskumom. 

Bokom nezostali mediá, tento raz Užitočná Pravda 

ako pravidelná príloha denníka Pravda za dlhodobú 

pomoc najmä seniorom a seniorkám zorientovať sa 

v aktuálnych témach.

Udelené boli tiež čestné uznania, ktoré získali Kar-

dio klub SK Košice, neformálna skupina pri SOS/

Bird Life Slovensko, pôsobiaca v Banskej Bystrici, 

Občianske združenie „Návraty k pokladom“ a ako 

seniorská osobnosť Oľga Mičková, nominovaná 

mestom Hlohovec. Boli vyhlásené tiež ocenenia 

vo fotografi ckej súťaži pre všetky generácie Krásne 

Spolu.

Prebehol aj tradičný Deň Senior Friendly 50+ v Zi-

chyho paláci v Bratislave, výstava produktov a slu-

žieb pre seniorov, prezentácií, prednášok a besied 

najmä na témy zdravia, zdravého životného štýlu 

a ďalších otázok, ktoré sa týkajú nielen staršej ge-

nerácie.

Šiesty ročník projektu a  súťaže Senior Friendly 

možno po všetkých stránkach označiť za úspešný. 

Rastie počet aj kvalita prihlásených a  ocenených 

v  súťaži. Konferencia zvyšuje svoju úroveň a Deň 

Senior Friendly 50+ priťahuje svojim obsahom ne-

malý počet návštevníkov. O dobrom mene a prestíži 

podujatia svedčí na poprednom mieste prijatie zášti-

ty zo strany prezidentky Zuzany Čaputovej.

Zoznam ocenených a ďalšie informácie možno nájsť 

na stránke www.seniorfriendly.sk.

Vyvrcholil už šiesty ročník projektu a súťaže Senior Friendly, ktorý 

organizujú Klub Luna Senior Friendly a Občianske združenie Bagar. Nad 

podujatím prevzala záštitu prezidentka Zuzana Čaputová. V jeho rámci 

prebehla konferencia na tému aktívneho starnutia a medzigeneračnej 

spolupráce. Kľúčovou súčasťou projektu je súťaž o ocenenie Senior 

Friendly pre všetkých, ktorí najrôznejšími formami vychádzajú v ústrety 

a pomáhajú starším.

AJ FIRMY SÚ SENIOR FRIENDLY 

re
d

Hlavní partneri
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Súčasne sa rozhodla štvrtinu mediálneho priesto-

ru kampane poskytnúť Lige za duševné zdravie. 

Andrej Vršanský z Ligy za duševné zdravie nám 

k tomu uviedol: „Spolupráca Ligy za duševné zdra-

vie a 4-ky predstavuje novú etapu funkčnej spolu-

práce fi riem a tretieho sektora.

Liga nebude mať v dohľadnom čase dostatok pro-

striedkov na to, aby šírila nástroje na zlepšovanie du-

ševného zdravia jednotlivcov, komunít a spoločnosti 

do verejnosti v  dostatočnej miere. Pomenovanie 

fenoménu robenia chýb a jeho vzťahu k duševnému 

zdraviu, pocitu psychologického bezpečia spoloč-

ne s výzvou na otvorené komunikovanie vlastných 

zlyhaní Liga rozšírila o otvorenú toleranciu voči chy-

bám ostatných. Otvorenie témy zabezpečuje svojou 

kampaňou 4-ka a Liga naň bude nadväzovať inte-

raktívnym obsahom, určeným pre študentov, rodi-

čov aj učiteľov. Spolupráca je tak výhodná jednak 

pre 4-ku a zároveň aj pre Ligu.“

KOALÍCIA FIRIEM

„Sme radi, že podobné rozmýšľanie o modeloch 

angažovania sa fi riem pri zlepšovaní spoločnos-

ti sa postupne objavuje u  viacerých spoločností, 

združených v Koalícii fi riem za duševné zdravie. Jej 

poslaním je meniť pracovné prostredie tak, aby sa 

zamestnanci členov Koalície nebáli otvorene me-

dzi sebou rozprávať o duševnom zdraví a nezdraví, 

čím sa destigmatizuje vnútorné pracovné prostre-

die fi riem,“ uvádza Andrej Vršanský.

Koalícia fi riem za duševné zdravie združuje už viac 

ako 30 angažovaných fi riem, ktoré chcú svojou 

mierou prispieť k  zlepšeniu duševného zdravia 

spoločnosti ako celku nielen preto, aby zamest-

nanci boli výkonnejší v práci, ale aj preto, lebo všet-

ci chceme žiť v spoločnosti, ktorú by sme označili 

za duševne zdravú a zrelú.“

Medzi zakladajúcimi členmi tejto koalície nájdeme 

také významné spoločnosti ako Slovnaft, Sloven-

ský plynárenský priemysel, Orange, VÚB a ďalšie. 

A keďže náš časopis sa výrazne venuje problema-

tike obchodu, dodajme, že do tejto spoločnosti za-

kladajúcich členov patria aj Lidl a Yeme.

NEZASTUPITEĽNÁ ÚLOHA 
SAMOSPRÁV

Nezostáva však pri fi rmách. Andrej Vršanský o tom 

hovorí: „Ku Koalícii fi riem za duševné zdravie sme 

vytvorili aj Koalíciu miest a Koalíciu škôl za dušev-

né zdravie, aby každý svojím dielom menili povahu 

prostredia tak, aby prostredie samotné pomáhalo 

predchádzať duševným poruchám namiesto toho, 

aby ich vznik podporovalo.“

Mestá majú nezastupiteľnú úlohu pri kultivácii 

prostredia, v ktorom žijú a pracujú ich obyvatelia. 

Mestá sú zároveň kumulatívne veľkými zamestná-

vateľmi, ktorí rovnako ako fi rmy majú svoj podiel 

zodpovednosti za ich duševné zdravie a mali by 

sa oň zmysluplne starať. Rovnako by mali vytvárať 

také nástroje a programy, aby ich obyvatelia boli 

v čo najlepšej duševnej kondícii.

Duševné zdravie je v skutočnosti nástrojom na zvy-

šovania kvality života jednotlivcov, komunít aj spo-

ločnosti a zároveň na odstraňova-

nie bariér, ktoré bránia spoločnosti 

k  väčšej otvorenosti, tolerancií, 

rešpektovaniu odlišností a  budo-

vaniu hodnoty. Preto sa Liga za 

duševné zdravie spoločne s Úniou 

miest Slovenska rozhodli založiť 

Koalíciu miest za duševné zdravie.

PODPORA PRE ŠKOLY

Liga za duševné zdravie prináša 

so súhlasom tvorcov metodiky 

osvedčený model Anna Freud 

Centre for Children and Families, ktorý pozostáva 

z  piatich jednoduchých krokov. Vďaka nemu sa 

škola môže rozhodnúť pre svoj vlastný spôsob ako 

pristupovať k duševnému zdraviu a pohode. Tento 

model vyvinuli odborníci na duševné zdravie spolu 

s učiteľmi. Možno prechádzať jednotlivými krokmi 

v ľubovoľnom poradí, vlastným tempom. Najdôle-

žitejšie v tomto štádiu je však začať. Prihlásiť svoju 

školu do Koalície škôl za duševné zdravie, získať 

podporu zriaďovateľa, informovať učiteľov, žia-

kov a rodičov a začať spoločne s Ligou rozmýšľať 

o tom, ako prakticky uchopiť túto skvelú metodiku 

na transformáciu školy na prostredie, ktoré nepro-

dukuje iba vzdelaných mladých ľudí, ale aj mladých 

ľudí s vyššou mierou duševnej gramotnosti.

Liga za duševné zdravie bude robiť všetko pre-

to, aby si štát tento projekt adoptoval, priznal sa 

k  nemu a  aby naň vyčlenil aj potrebné fi nancie. 

Zapojenie do Koalície škôl za duševné zdravie 

pomôže vytvoriť tlak na štát, aby prijímal rozumné 

riešenia. Liga s týmto postupom má pomerne roz-

siahle skúsenosti a rada by ich využila aj pri realizá-

cii a rozširovaní tohto programu.

V predchádzajúcom vydaní nášho časopisu sme písali o novej 

komunikačnej kampani 4-ky, ktorá sa zamerala na podporu duševného 

zdravia najmä mladých a proti  negatívnym javom na sociálnych sieťach.

RASTIE ZÁUJEM O DUŠEVNÉ ZDRAVIE
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V MESIACI OKTÓBER
BOLI OCENENÉ:

1. Miesto – YEME, Tomášikova

Predajňa Yeme na Tomášikovej ulici v Bratisla-

ve ponúka lokálne potraviny. Nemenej príťažlivá 

aj po vizuálnej stránke. Yeme vo svojej ponuke 

prezentuje najmä domácich výrobcov a zahra-

ničných remeselných výrobcov. Čerstvé a chut-

ne vyzerajúce mäso, pekáreň z  úplne iného 

cesta alebo produkty z fariem, to všetko vytvá-

ra mix, ktorý je na úrovni kvalitných, poctivých 

rodinných potravín s  dobrým úmyslom. Tovar 

vždy dokonale usporiadaný, samozrejme dopl-

nený a prehľadne označený a personál, ktorý je 

k dispozícii a vždy vie poradiť.

2. Miesto – L’Occitane, Eurovea

Levanduľové polia, ružové záhony, čerešňové 

kvety… Zatvoríte oči a ocitáte sa v Provence. 

Táto luxusná, francúzska značka prírodnej koz-

metiky má v  bratislavskom nákupnom centre 

Eurovea príjemnú predajňu s  profesionálnym 

personálom, vernostným programom zastreše-

nú sviežim a energickým konceptom. Ak sa vám 

podarí navštíviť ju ešte pred Vianocami, bez ori-

ginálneho darčeku zaručene neodídete.

3. Miesto – Bonami, Eurovea

A  sme doma! Kto rád nakupuje nábytok či 

doplnky do domácnosti online, dizajnovka 

Bonami mu nebude cudzia a určite ho poteší, 

že sa otvorili dvere možností v  kamennej vý-

dajni v  Bratislave. Veď kto si radšej neobzrie 

inšpirácie do svojej domácnosti naživo? Tovar 

si vyzdvihnete, poradíte sa s personálom a len 

s veľmi ťažkým srdcom odídete iba s vašou ob-

jednávkou.

V MESIACI NOVEMBER
BOLI OCENENÉ:

1. Miesto – Martinus, Nivy

Ak cestujete autobusom do Bratislavy a z hlav-

ného mesta, asi sa nevyhnete návšteve no-

vootvoreného nákupného centra Nivy. Cesta 

rýchlejšie ujde s  dobrou knihou a  čakanie na 

spojenie vám spríjemní originálna „kníhkavia-

reň“. Len nesmiete vyberať pridlho, aby ste ne-

zmeškali spoj. Výber vám uľahčia technológie – 

v Martinuse si totiž na tablete vyberiete, čo vás 

zaujme a  ten uvedie oddelenie a poličku, kde 

titul ľahko nájdete. Ak máte trochu viac času, 

poteší vás káva či koláčik v  kaviarni Foxford. 

Martinus má okrem originálneho usporiadania 

V novom nákupnom centre zákazníci už očakávajú, že dizajn prevádzok bude 

ponúkať to najmodernejšie, čo je práve na trhu. Týka sa to aj známych sietí, 

ktorých novootvorené fi liálky sú takmer vždy lepšou verziou tých starších 

a zákazníkom dobre známych. A často sú tiež inovatívne a na takej úrovni, 

ktorá neujde pozornému oku poroty projektu Visa Slovak Top Shop.  

VISA SLOVAK TOP SHOP OCEŇUJE
INOVATÍVNE PREVÁDZKY
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širokého výberu publikácií aj iné nápadité prv-

ky. Myslí aj na mladších zákazníkov – v špeci-

álnom oddelení sa prenesú do rozprávky alebo 

sa skryjú v  bunkroch či zabudnú v  mini čitár-

ničkách.

2. Miesto – Play Go Smart, Nivy

Vitajte vo virtuálnej realite. Ak ste rodený hráč, 

toto je váš svet. Herné konzoly či doplnky 

k  svojmu mobilnému telefónu, nový počítač 

alebo najnovšie smart technológie nájdete v je-

dinečnom koncepte progamingových predajní. 

Vyškolený personál zasvätí aj laika. PGS púta-

vým spôsobom využíva digitálne technológie 

a POP na ploche celej predajne.

3. Miesto – Cafepoint, Aupark

Takto chutí svet kávy. Cafepoint ponúka širokú 

škálu horkastých chutí z celého sveta. Aj skúse-

nému kávičkárovi bude mať čo povedať skvelý 

a dobre informovaný personál. Pri nákupe kávy 

so sebou si môže vybrať nový kávovar, ochut-

nať čokoládu alebo sa poradiť pri výbere zrnko-

vej kávy na doma.

PREDSTAVUJEME SERVISNÚ
STANICU SLOVNAFT
NA PRÍSTAVNEJ V BRATISLAVE

Pripomeňme si ešte bližšie víťaza septembro-

vého udeľovania cien Visa Slovak Top Shop. 

Najmodernejšia servisná stanica v  strednej 

Európe sa nachádza na Prístavnej ulici v Bra-

tislave. Okrem tradičnej možnosti doplnenia 

paliva tu zákazníci nájdu množstvo nadštan-

dardných a inovatívnych služieb. Netradičný di-

zajn servisnej stanice Prístavná v sebe zároveň 

ukrýva viaceré ekologické a technologické rie-

šenia. Jej poloha je taktiež symbolická – stojí na 

mieste, kde v minulosti stála rafi néria minerál-

nych olejov Apollo, považovaná za predchodcu 

Slovnaftu, a kde zároveň v súčasnosti prebieha 

výstavba najmodernejšej štvrte v Bratislave.

„Sme veľmi radi, že naša čerpacia stanica Slov-

naft na Prístavnej ulici v Bratislave vyhrala prvé 

miesto v súťaži VISA Slovak Top Shop za me-

siac september. Ocenenie len podčiarkuje fakt, 

že táto čerpacia stanica je naďalej unikátna nie-

len v našej sieti, ale myslíme si, že aj v stredoeu-

rópskom regióne. Zároveň je aj ocenením práce 

ľudí, ktorí na nej pracujú. Pre nás je to zároveň 

záväzok, aby sme naďalej zvyšovali úroveň 

našich čerpacích staníc aj v  budúcnosti, aby 

sme sa z takýchto cien mohli tešiť čo najčastej-

šie,“ uviedol Martin Gregor, Retail Consumer 

& Digital Marketing Manager, Slovnaft.

Ľubica Gubová, Country Lead pre Slovensko: 

„Čerpacia stanica spoločnosti Slovnaft na Prí-

stavnej ulici v  Bratislave upúta svojím nezvy-

čajným dizajnom už na prvý pohľad. V  tomto 

výsostne funkčnom segmente retailu je to ne-

čakané a prináša tak zaujímavé oživenie. Nielen 

vizuálny dojem, kedy aj interiérové zariadenie 

a  usporiadanie vhodne dopĺňa jeho exteriéro-

vé poňatie, ale aj zákaznícka skúsenosť je tu 

naozaj na vysokej úrovni. K  nej vo významnej 

miere prispieva umiestnenie samoobslužných 

platobných terminálov na stojanoch, ktoré zá-

kazníkom umožňujú rýchlu a jednoduchú platbu 

kartou. Prvé miesto je tiež ocenením práce per-

sonálu a ich prozákazníckeho prístupu. Víťazovi 

gratulujeme.“

„Unikátna servisná stanica Slovnaft je najmo-

dernejšou v  strednej Európe. Vyniká inovatív-

nymi službami ako sú infokiosk pri vstupe do 

predajne, ktorý podáva informácie o prebiehajú-

cich akciách, faktoch o palivách a Bonus klube. 

Poskytuje rady motoristom napríklad aj o  do-

pravnej situácii, počasí, turistických atrakciách 

a iné aktuality. V stanici zaujmú taktiež zabudo-

vané tablety v stoloch a mobilný čašník, ktorý 

poskytuje zjednodušenú platbu už pri tankovaní 

alebo zároveň umožňuje objednať si z ponuky 

jedál. Jedinečný Forbes Business Lounge 

s najmodernejšími technológiami je rokovacou 

miestnosťou, kto-

rá je k  dispozícii 

pre zákazníkov na 

cestách a  dokáže 

im poskytnúť žia-

dané súkromie. 

Vo svete obľúbená 

služba dog wash 

slúžiaca pre hy-

gienu domácich 

miláčikov a detský 

kútik robia zo sta-

nice „family frien-

dly“ miesto. Zau-

jímavosťou je živá 

zelená stena na toaletách. Čerešničkou na torte 

je priateľský a ochotný personál,“ komentuje ví-

ťaznú prevádzku Petra Javorníková, Marketing 

Manager Visa Slovak Top Shop.

Videoanketa 

Martin Gregor, Retail Consumer & Digital Marketing 

Manager, Slovnaft

Titulárnym partnerom projektu je spoloč-

nosť Visa. Ďalšími partnermi sú spoločnosti 

Samsung, POS Media, Empea a MORIS design 

SK. Mediálnym partnerom hodnotenia retailo-

vých prevádzok je časopis instore Slovakia.

Uvítame, ak nominácie na kvalitné pre-

vádzky, ktoré by sa podľa vás mali súťa-

že zúčastniť, pošlete na emailovú adresu 

nominacia@slovaktopshop.sk. 

Nominácia je bezplatná.
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My Turiec cituje SITA, že Lidl chce v obci 

Rakovo postaviť nové logistické centrum 

so skladovou plochou okolo 77000 m² za 

50 miliónov EUR. Začať stavať plánuje vo 

februári 2023. V logistickom centre bude 

zamestnaných 410 ľudí.

Staviteľ priemyselných budov Panattoni je 

priekopníkom udržateľnej výstavby s dôrazom 

na certifi kácie nielen na Slovensku, ale aj v celej 

Európe. Ako prvý v odbore zavádza pre všetky 

svoje nové budovy ako štandard certifi káciu 

BREEAM New Construction zaručujúcu 

ekologickú udržateľnosť projektov a ich šetrnosť 

k životnému prostrediu, a to na úrovni Excellent.

Firma Alza sprístupnila AlzaBoxy najväčšej 

slovenskej kuriérnej spoločnosti Slovak 

Parcel Service. Tá sa stáva ďalším externým 

partnerom, ktorý do AlzaBoxov doručuje 

zásielky svojich zákazníkov. Najväčší 

slovenský e-shop pokračuje v otváraní 

svojej platformy viac ako 150 000 výdajných 

schránok širokému e-commerce aj 

logistickému trhu.

Transport.sk píše že kuriérska spoločnosť DPD 

otvára v Bratislave novú pobočku, ktorá môže 

za hodinu spracovať 10-tisíc balíkov. Najväčšia 

investícia spoločnosti DPD do prepravnej siete 

na Slovensku dosiahla výšku 20 miliónov EUR. 

Výrazné zvýšenie prepravnej kapacity umožňujú 

nové skladové priestory v lokalite Pharos, v blízkosti 

bratislavského letiska. Budú mať aj rýchlejšie 

priame napojenie na európsku sieť DPDgroup.

Packeta spustila ostrú prevádzku robotov 

s názvom PackMan. Sú to AGV vozíky, 

ktoré uvezú zásielky s hmotnosťou až 15 

kg a rozmermi až 40 x 40 x 50 centimetrov. 

Roboti dokážu jazdiť a triediť zásielky na 

jedno nabitie dve hodiny a nabíjajú sa iba 10 

minút. Oproti doterajšiemu systému, kedy 

zásielky triedili ľudia, dokážu roboti za hodinu 

odbaviť a roztriediť viac ako 10 000 zásielok, 

čo je dvojnásobok v porovnaní so súčasným 

režimom.

Pri Senci plánujú vybudovať areál logistiky 

a služieb za približne 10 miliónov EUR. Vyplýva 

to zo zámeru predloženého na posudzovanie 

vplyvov na životné prostredie EIA. Agentúra 

SITA ďalej uvádza, že Predpokladaný termín 

začatia výstavby je druhý kvartál 2022 a termín 

ukončenia štvrtý kvartál roku 2023. Územie 

sa nachádza v nezastavenej časti zóny 

Logistického centra Senec.

FLASH NEWS
SPOLOČNOSTI DAIMLER MOBILITY A VISA SA SPÁJAJÚ

Výsledkom nového globálneho technologického 

partnerstva medzi oboma spoločnosťami bude, že 

spoločnosť Daimler sa stane prvou automobilovou 

spoločnosťou na svete, ktorá ponúkne „natívne“ 

platby v aute. Začlení Visa Cloud Token Framework do 

svojich vozidiel. To znamená, že zadávanie hesiel alebo 

spoliehanie sa na mobilné zariadenia pri overovaní platieb 

môže byť čoskoro minulosťou, pretože samotné vozidlo sa vďaka technológii Delegated Authentication 

od spoločnosti Visa stane biometrickým platobným zariadením.

Zdroj: Visa.sk

DPD: KURIÉRI OČAKÁVAJÚ SILNÚ SEZÓNU

Vianočná nákupná horúčka odštartovala. Množstvo nákupov, ktoré zákazníci na e-shopoch urobia 

v tomto období výrazne rastie. Počet objednávok bude kulminovať okolo 26. novembra a už neklesne 

až do Vianoc. Množstvo zásielok sa v tomto období 

bežne zvýši až o 60 %. Podľa odhadov spoločnosti 

DPD by to tento rok mohlo byť ešte o niečo viac. 

„Nedávno sme otvorili nové výkonné triediace 

stredisko v Bratislave, ktoré nám pomôže nápor 

zvládnuť bez väčších problémov,“ tvrdí Peter 

Pavuk, generálny riaditeľ DPD na Slovensku. DPD 

stihne doručiť do Vianoc každú zásielku, ktorá bude 

odovzdaná na prepravu do 20. decembra.

Zdroj: DPD.sk

CTP STAVIA ĎALŠIE HALY 
V PREŠOVE, AVIZUJE PRÍCHOD
NOVÝCH NÁJOMCOV DO
LOKALITY

Po nedávno ohlásenej výstavbe v Trnave, kde 

CTP plánuje v blízkosti automobilky Stellantis 

na ploche 32 hektárov CTPark II., prichádza 

jeden z najväčších manažérov priemyselných 

nehnuteľností v Európe s ďalšou investíciou do 

svojho portfólia na východe Slovenska. V CTPark 

Prešov Juh postaví dve haly s rozlohou 60 tisíc m². 

Ich výstavba prebehne v dvoch fázach. CTP má 

v súčasnosti vo výstavbe 95 000 m² v lokalitách 

v Trnave, Košiciach a Prešove. Všetky nové 

nehnuteľnosti CTP sa stavajú podľa štandardov 

BREEAM Excellent a vyššie.

Zdroj: CTP.eu

GARBE ZAHAJUJE VÝSTAVBU
8 000 m2 V ZELENOM PARKU
V PIEŠŤANOCH

Do nových priestorov v GARBE Green 

Parku Piešťany s rozlohou 3 000 m² sa 

nasťahuje spoločnosť Inalfa, dizajnér, 

výrobca a dodávateľ strešných okien pre 

automobilový priemysel. 5 000 m² postaví 

GARBE špekulatívne a budú k dispozícii 

k prenájmu od mája 2022. GARBE Green 

Park Piešťany je vlajkovou loďou spoločnosti 

v oblasti udržateľnosti v regióne CEE. Priamo 

v parku bude prebiehať recyklácia vody, ktorá 

bude čerpaná z vlastnej studne. Budovy budú 

vybavené tepelnými čerpadlami. Na pozemku 

budú zachované lúky, pôvodné zalesnenie 

a miesto pre umiestnenie včelích úľov.

Zdroj: Garbe-industrial.de
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Rozsah celosvetových opatrení v boji proti zmene klímy musí byť 

odvážnejší a rýchlejší, pretože zmena klímy už ovplyvňuje planétu 

a životy ľudí. Na zmiernenie tejto reálnej a hmatateľnej hrozby vedci 

naliehavo žiadajú, aby ciele na dosiahnutie nulových emisií boli rozsiahle 

a aby sa týkali emisií v celom hodnotovom reťazci. Plány musia mať 

hmatateľné a priebežné ciele.

Len málo spotrebiteľov na Slovensku si uvedo-

muje, aká neuveriteľná cesta predchádza tomu, 

aby sa cukríky M&Ms alebo ich obľúbená čoko-

ládová tyčinka Mars dostali do obchodu. Aby sa 

skutočne zabezpečili nulové emisie, musia všet-

ky spoločnosti eliminovať emisie skleníkových 

plynov v celom hodnotovom reťazci – počnúc 

poľnohospodárskymi podnikmi, ktoré poskytujú 

suroviny, až po konečné použitie výrobkov.

„Spoločnosť Mars už viac ako desať rokov 

presadzuje opatrenia na ochranu klímy v ob-

lasti emisií a  už v  roku 2009 sa zaviazala, 

že do roku 2040 dosiahne nulové emisie 

v priamej prevádzke. To však nemôžeme do-

siahnuť bez pomoci 

spo lupracovn íkov, 

dodávateľov, zákaz-

níkov, spotrebiteľov 

a  partnerov z  odvet-

via. V  spoločnosti 

Mars veríme, že je 

dôležité spolupraco-

vať, aby sme dosiahli 

čo najväčší vplyv,“ 

povedal Radovan 

Veselý, manažér pre 

slovenský trh.

Keďže dlhodobé ciele nemôžu byť ospra-

vedlnením pre nečinnosť a  odkladanie, 

spoločnosť Mars, jeden z najväčších sve-

tových výrobcov cukroviniek, zmobilizova-

la celý svoj podnik, aby začal konať hneď. 

Každých päť rokov stanovuje priebež-

né ciele, aby sa zabezpečilo ich plnenie. 

Od roku 2015 spoločnosť Mars znížila 

emisie v  rámci svojho hodnotového re-

ťazca o  7,3 %, a  to aj napriek tomu, že 

jej podnikanie naďalej rastie. V  priamej 

prevádzke už spoločnosť znížila emisie 

o  31 % a  je na dobrej ceste k  dosiahnu-

tiu svojho predbežného cieľa na rok 2025 

(zníženie o 42 %).

NULOVÉ EMISIE – NASTAL 
ČAS NA ČINY A VÝSLEDKY

Od 1. januára 2022 bude spoločnosť DACHSER 

odoberať len elektrinu vyrobenú z obnoviteľných 

zdrojov. To znamená, že logistická spoločnosť, 

ktorá prevádzkuje 387 vlastných pobočiek 

v 42 krajinách, zvyšuje podiel zelenej energie 

z približne 60 % na 100 %.

Po 10 mesiacoch stavebných prác LPP 

pripravuje spustenie distribučného centra, ktoré 

ašpiruje na certifi kát BREEAM, sa nachádza 

v poľskej obci Brześć Kujawski. Centrum 

s rozlohou 75 tisíc m² v súčasnosti prebieha 

fi nalizáciou a naplno začne fungovať v prvom 

štvrťroku 2022. Ide o strategickú investíciou 

LPP, ktorá zabezpečí globálnu konektivitu so 

kamenným predajňami umiestnenými na troch 

kontinentoch.

Logistická spoločnosť GEFCO dokončuje 

ambiciózny projekt inštalácie 290 nabíjacích 

staníc pre elektrické vozidlá v svojich 

pobočkách naprieč Európou. Zariadenia 

spoločnosti e-Totem, jedného z popredných 

francúzskych dodávateľov nabíjacích staníc 

pre elektromobily, pomôžu výrobcom 

automobilov a dílerom nabíjať vozidlá pred 

dodávkou koncovým zákazníkom.

FLASH NEWS
DISTRIBUČNÉ CENTRUM TCHIBO V CHEBE
ROZŠÍRILI NA VYŠE 100 000 m2

Koncom novembra bolo slávnostne otvorené rozšírené distribučné 

centrum Tchibo v Panattoni Parku Cheb. Dokončením 3. fázy výstavby 

o ďalších približne 30 000 m² sa hala, spolu presahujúca 100 000 m², stala 

najväčšou, tento rok dokončenou priemyselnou budovou v ČR. Nová časť 

areálu ašpiruje na vysoké hodnotenie ekologickej certifi kácie BREEAM 

New Construction na úrovni „Excellent“. Z distribučného centra v Chebe 

expeduje Tchibo denne 40 – 60 tisíc zásielok do 7 krajín Európy, po 

dokončení prestavby a dovybavení modernými technológiami to bude viac ako 100 000 zásielok za deň.

Zdroj: Tchibo.sk

DHL SUPPLY CHAIN
ROZŠIRUJE KOMERČNÉ
VYUŽITIE AUTONÓMNYCH
VYSOKOZDVIŽNÝCH A
PALETOVÝCH VOZÍKOV

Aktuálne nasadené autonómne 

vysokozdvižné vozíky 

premiestňujú v skladoch 

DHL milióny paliet ročne. 

Autonómne prepravné 

roboty zvyšujú prevádzkovú 

efektivitu a fl exibilitu na 

trhoch s obmedzenou pracovnou silou a pracujú 

bezpečne po boku zamestnancov DHL. 

Prognóza DHL: „Až 30 % našich globálnych 

manipulačných zariadení bude do roku 2030 

využívať nejakú formu robotickej automatizácie. 

Vo svojich aktuálnych 

prevádzkových 

podmienkach dosahujú 

autonómne zariadenia 65 

% ľudskej produktivity 

a presúvajú 10 až 15 

paliet za hodinu.

Zdroj: Dhlsupplychain.sk
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Potreba vzniku združenia spájajúceho naj-

významnejších hráčov v  oblasti rýchloob-

rátkových tovarov prišla v  polovici 90tych 

rokov. Prvá eufória z  otvorenia trhu sa po-

stupne vytrácala a  tak bolo potrebné riešiť 

tému ochrany podnikateľského prostredia 

a ešte väčšmi ochrany duševného vlastníc-

tva. Trh postupne zaplavovali lacné napodo-

beniny značkových výrobkov, ktoré svojou 

kvalitou a inovatívnosťou boli za predlohami. 

Vznikla potreba spoločne sa postaviť za to 

najvzácnejšie, čo má výrobca a o tejto hod-

note spoločne hovoriť so zákazníkmi, ako aj 

partnermi v  obchode, formujúcej sa štátnej 

a verejnej správe a v neposlednom rade s ve-

rejnosťou. Na týchto princípoch v roku 1996 

vzniklo Slovenské združenie pre značkové 

výrobky ako priemyselné združenie zastu-

pujúce významných domácich producentov 

(napríklad I.D.C., Milex a St. Nicolaus) a vý-

znamných medzinárodných hráčov (naprí-

klad Henkel, Nestlé, P & G alebo Unilever). 

Prvým predsedom predstavenstva sa stal 

Ivan Beblavý, v  tom čase generálny riaditeľ 

spoločnosti Palma.

EKONOMICKÁ SILA
ZNAČKOVÝCH VÝROBCOV

Okrem spoločných tém v oblasti ochrany dušev-

ného vlastníctva, ale aj zodpovedného marketingu, 

sa na pôde postupne rozvíjali agendy jednotlivých 

segmentov rýchloobrátkových tovarov  – potravi-

nárstva, kozmetiky, detergentov, tabaku, detskej 

výživy a potravín na rastlinnej báze. Keďže sa čoraz 

viac jednotlivé oblasti formovali a formujú prostred-

níctvom európskych pravidiel, aj pre SZZV sa stalo 

dôležité byť súčasťou medzinárodných združení – 

Európskeho značkového združenia AIM, Svetovej 

federácie zadávateľov reklamy WFA, Cosmetics 

Europe, Medzinárodné združenie výrobcov mydla 

a čistiacich prostriedkov AISE a Európskej aliancie 

pre potraviny na rastlinnej báze EAPF. Členovia 

združenia tak majú cez SZZV informácie z „Bruse-

lu“ okamžite a z prvej ruky.

Rast významu SZZV sa naplnil v roku 2019, keď sa 

so Slovenským združením pre značkové výrobky 

zlúčilo Priemyselné združenie pre obaly a  život-

né prostredie Slicpen, člen Európskej koalície pre 

obaly a  životné prostredie EUROPEN. Akt, aký 

bežne v slovenských podmienkach nevidieť, sa stal 

vyjadrením aj toho, že pre značky je rovnako dôle-

žitý obsah ako aj obal a to, aby s ním zodpovedne 

nakladalo aj po spotrebovaní produktu. Nástupníc-

ka platforma v združení – sekcia pre obaly a životné 

prostredie je dnes najväčšou sekciou v združení.

Spoločný hlas sa za roky pôsobenia stal jednou 

z kľúčových pridaných hodnôt asociácie aj navo-

nok. V rámci interných diskusií dokážu porozumieť 

situácii v potravinárstve zástupcovia kozmetických 

spoločností alebo pri zmenách v  oblasti detskej 

výživy reprezentanti producentov čistiacich pro-

striedkov. Amplifi kuje sa tak hlas subsegmentu re-

prezentatívnosťou celého združenia zloženého zo 

zodpovedne sa správajúcich spoločností.

SZZV si za 25 rokov vybudovalo silné postavenie 

na národnej úrovni, pričom v  jednotlivých oblas-

tiach zastupuje väčšinu trhu. Ekonomická hodnota 

združenia vyjadrená obratom členských spoloč-

ností na Slovensku, presahuje pol druha miliardy 

EUR, priamo vytvárajú viac ako 8 tisíc pracovných 

miest, tisícky ďalších nepriamo u  subdodávate-

ľov, v logistike či marketingu. Značkoví výrobcovia 

prostredníctvom inzercie investujú do slovenských 

médií v sume viac ako 350 miliónov EUR ročne. 

Len hodnota exportu fi nálnych potravín zo Sloven-

ska presahuje viac ako štvrť miliardy EUR.

ČESTNÍ ČLENOVIA

Podľa analýzy z  roku 2016, pracovné miesta 

u značkových výrobcov sú ohodnotené o viac ako 

60% vyššie v pomere k priemeru v segmente rých-

loobrátkových tovarov na Slovensku. Aj preto mož-

no povedať, že značky nielen vedia oceniť talenty,

ale aj vytvoriť im priestor na osobný rast. Násled-

ne, mnohí z nich sa historicky objavili aj v orgánoch 

SZZV. Niektorí zostali v biznise, dokonca stále verní 

tej istej značke ako je to v prípade druhého pred-

sedu predstavenstva a  doterajšieho generálneho 

riaditeľa spoločnosti Dr. Oetker, Jozefa Debrec-

kého, iní prešli do štátnej správy, prípadne politiky. 

Príkladom tejto skupiny je bývalý generálny riaditeľ 

spoločnosti Coca -Cola Beverages Slovakia a dnes 

poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec. 

Práve títo dvaja páni sa v novembri stali čestnými 

členmi Slovenského združenia pre značkové vý-

robky.

PROJEKTY ROKU 2021
SPOLUPRÁCA S FMK UCM

Keď SZZV hľadalo cestu, ako si pripomenúť výni-

močný rok spojený s jubileom, rozhodnutie padlo 

na spoluprácu s Fakultou masmediálnej komuniká-

cie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. S cie-

ľom, aby po výročí niečo zostalo, a zároveň, aby sa 

Keď sa stretne potravinár, výrobca kozmetiky, dovozca alkoholických 

nápojov a producent tabakových výrobkov, majú toho viac 

spoločného, ako si myslíte. Každý z nich sa snaží priniesť na trh 

produkt s pridanou hodnotou, ktorú reprezentuje značka ako podpis, 

záväzok a zároveň prísľub najvyššej možnej kvality pri naplnení 

očakávaní spotrebiteľa. Už 25 rokov na šírení povedomia o tejto misii 

pracuje Slovenské združenie pre značkové výrobky. 

ŠTVRŤSTOROČIE 
ZODPOVEDNÝCH ZNAČIEK 

Členovia predstavenstva SZZV a bývalí predsedovia s dvomi novými čestnými 
členmi Ivanom Štefancom a Jozefom Debreckým
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priblížili aktivity značkových výrobcov nastupujúcej 

generácií, počas akademického roka 2020/2021 

zabezpečilo združenie sériu prednášok zamera-

ných na zelený marketing. Každú hodinu mala pod 

patronátom jedna značka a na koniec semestra si 

študenti mohli vytvoriť ucelený obraz o jednotlivých 

hráčoch a ich prístupe k témam udržateľnosti. Tým 

sa to však nekončilo. Počas letného semestra štu-

denti pripravili vlastné projekty – analýzy prístupu 

vybraných spoločností, ku ktorým dostali spätnú 

väzbu nielen od svojich školiteľov, ale aj repre-

zentantov značkových výrobcov a  odborníkov. 

Pre veľký úspech a pozitívnu spätnú väzbu SZZV 

a FMK UCM v spolupráci pokračujú aj v akademic-

kom roku 2021/2022.

ZNAČKOVÝ INSIDER

Kvalitné a  komplexné informácie sú kľúčovým 

benefi tom členstva v SZZV. V roku 2021 sa však 

združenie rozhodlo priniesť nový komunikačný ka-

nál, ktorý dopĺňa už existujúcu prezentáciu na soci-

álnych sieťach, a spustilo projekt Značkový Insider. 

Ten sa snaží na mesačnej báze prinášať informácie 

o konkrétnych projektoch realizovaných značkový-

mi výrobcami na Slovensku. Pravidelnými prijíma-

teľmi tohto newslettera sú tí, ktorí rozhodujú o no-

vých zákonoch a reguláciách ako aj široká odborná 

verejnosť. Na príjem Značkového Insidera sa môže 

prihlásiť bezplatne ktokoľvek prostredníctvom for-

mulára na webe združenia.

STAKEHOLDERS DIALÓG

SZZV sa v  roku 2021 podujalo urobiť jedinečný 

audit vnímania aktivít v oblasti udržateľnosti znač-

kových výrobcov na Slovensku očami tých, ktorí 

rozhodujú o podobe budúcich zákonov. Do pro-

jektu združenie oslovilo viac ako 50 riadiacich pra-

covníkov ministerstiev a úradov, pričom kľúčom na 

oslovovanie bolo 17 cieľov pre udržateľnosť podľa 

Organizácie spojených národov. Časť zistení zdru-

ženie verejne publikovalo, aby sa tak podelilo a in-

špirovalo aj ďalších k zodpovednému prístupu. Na 

jednej strane je pozitívne, že značkoví výrobcovia 

sú aj tvorcami pravidiel hry považovaní za prirodze-

ných lídrov, na druhej strane pomenovali konkrétne 

oblasti na zlepšenie a potrebu viac komunikovať 

záväzky a ich napĺňanie.

CIGARETOVNÍK

Projekt Tabakovej sekcie SZZV #Cigaretovník je 

presným dôkazom prevzatia zodpovednosti výrob-

cami. Združenie sa v spolupráci s agentúrou Neo-

public rozhodlo vyjsť do ulíc a v krajských mestách 

Slovenska aktívne komunikovať prítomnosť plastov 

v cigaretových ohorkoch a výzvu, aby fajčiari neod-

hadzovali takzvané špaky na chod-

ník alebo trávnik. Veď z  použitého 

cigaretového fi ltra cigaretovník nevy-

rastie. Keďže kampaň bola spojená 

s prieskumom pred a po skončení, 

združenie má k dispozícii nameranú 

pozitívnu zmenu v povedomí a snáď 

aj v správaní samotných fajčiarov.

AM171

Public affairs alebo lobbing je pre 

priemyselné združenie prioritou čís-

lo jeden. SZZV sa aktívne zapája do 

tvorby každého z  pravidiel s  vply-

vom na podnikanie členov. Osobitné 

miesto v  tomto ohľade má aktivita 

v  súvislosti so zámerom zamedziť 

súčasnú podobu označovania po-

travín na rastlinnej báze prostred-

níctvom pozmeňujúceho návrhu 

skupiny poslancov Európskeho 

parlamentu, známy aj ako AM171. 

Združenie v  tejto súvislosti bolo 

lídrom v  komunikácii na národnej 

úrovni, pričom spolu s neziskovými 

organizáciami ako Slovenská ve-

gánska organizácia, Jem pre zem alebo Spoločnosť 

ochrany spotrebiteľov pripravilo analýzy popisujúce 

dopad na miestnych producentov. Slovensko sa tak 

aj vďaka aktivitám SZZV stalo jednou z kľúčových 

krajín, ktorá odmietla predmetné sprísnenie pravi-

diel.

PREVZATIE ZODPOVEDNOSTI

Aj vďaka rekordnému rastu v  roku 2021 vstupu-

je SZZV do nového roka a druhej štvrťstoročnice 

s historicky najvyšším počtom členov. Skupinu čle-

nov tvoria spoločnosti od A ako AlfaBio po Z ako 

Zott. Pre zastupované fi rmy chce byť združenie 

prvým zdrojom informácií a hlavným partnerom pri 

riešení individuálnych potrieb. Kľúčovou prioritou 

bude napĺňanie zistení zo Stakeholders dialógu.

Združenie má veľké očakávania z  naplnenia zá-

meru Ministerstva pôdohospodárstva nahradiť 

povinný 50% podiel domácich produktov v propa-

gačných materiáloch takým nástrojom na podporu 

domácich potravinárskych producentov, ktorý by 

nevytváral prekážky pre podnikanie na jednotnom 

trhu Európskej únie. Bolo to práve združenie za-

stupujúce značkových výrobcov, ktoré sa spolu so 

Slovenskou alianciou moderného obchodu, obráti-

lo na Európsku komisiu so žiadosťou o preskúma-

nie súladu tejto regulácie s právom EÚ. Začaté ko-

nanie vo forme infringementu presvedčenie týchto 

subjektov naplnilo. SZZV má nádej, že predmetná 

diskriminačná regulácia skončí už v roku 2022.

Ambíciou združenia v uplynulých rokoch je dosiah-

nutie zosúladenia DPH pre potraviny na rastlinnej 

báze s  mliečnymi a  mäsovými výrobkami. Kým 

Európska komisia odporúča, aby v záujme znižo-

vania uhlíkovej stopy boli tzv. plant -based produkty 

dostupnejšie a daňovo zvýhodnené, na Slovensku 

majú rastlinné potraviny vyššiu daň. To spôsobuje 

ťažšiu dostupnosť týchto produktov pre spotrebi-

teľov. SZZV verí, že daňové zosúladenie by mohlo 

byť stimulom aj pre celý rad inovatívnych produ-

centov a nasmerovať domácu produkciou na pro-

dukty s vysokým rastom dopytu.

Novou agendou roku 2022 bude iniciatíva pra-

covnej skupiny pre kávu, ktorá sa chce pozrieť na 

odpad po použití kávových kapsulí. Združenie verí, 

že spoločný projekt môže Slovensko dostať medzi 

lídrov v oblasti zodpovednosti. Zároveň združenie 

stojí za iniciatívou stanovenia cieľov pre zber a re-

cykláciu viacvrstvových kombinovaných materiá-

lov (VKM) na báze lepenky pre nápojové obaly od 

roku 2025, čo by taktiež malo prispieť k naplneniu 

cieľov recyklácie pre Slovenskú republiku, nakoľko 

sa tak aktuálne nedeje. O konkrétnych výsledkoch 

týchto aktivít značkových výrobcov sa dozviete aj 

zo stránok časopisu instore Slovakia.

Viac info o združení nájdete na  www.szzv.sk   
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O zaujímavých informáciách z diania v Európskej únii v otázkach 

ľudských zdrojov, ale aj prístupe Slovenska k podpore regiónov sme sa 

rozprávali s europoslankyňou Miriam Lexmann (KDH/EĽS).

• Verejne ste informovali o  vašej legislatívnej 

aktivite v  otázke ľudských zdrojov, práce či 

sociálneho zabezpečenia. O čom sa v Európ-

skom parlamente v tejto téme hovorí?

Musíme si aj na Slovensku čo najskôr uvedomiť 

a  akceptovať, že podiel starších pracovníkov sa 

zvyšuje. Starnúca pracovná sila predstavuje nové 

výzvy a požiadavky pokiaľ ide o organizáciu prá-

ce a pracoviska. Starnutie je však napríklad spre-

vádzané aj vyšším rizikom vzniku chronických 

problémov duševného a fyzického zdravia vrátane 

zdravotného postihnutia a chorôb. Keďže budeme 

mať viacej zamestnancov vo vyššom veku, musí-

me sa na to pripravovať už teraz.

• Ako?

Bude potrebné rozvinúť napríklad politiku fl exibil-

ných pracovných časov, čo u nás stále nie je cel-

kom bežné. Rovnako tak prispôsobiť pracoviská 

starším či znevýhodneným zamestnancom, naprí-

klad aj tým so zdravotným postihnutím, pretože 

oni dokážu urobiť svoju prácu zodpovedne a kva-

litne, ale musia mať vytvorené podmienky.

• Pandémia nás azda naučila fl exibilnejšiemu 

prístupu k prítomnosti na pracovisku.

To určite áno, ale práve počas pandémie sa ob-

javili napríklad znepokojivé správy o  porušovaní 

práv cezhraničných a  sezónnych pracovníkov, 

pokiaľ ide o  ich pracovné a  životné podmienky. 

Mnohí z týchto pracovníkov sa nemohli stretávať 

so svojimi rodinami v dôsledku nepružných pra-

vidiel sociálneho zabezpečenia v EÚ, ktoré bránia 

pracovníkom pracovať z domu v  inom štáte EÚ, 

ako je členský štát zamestnávateľa.

Učiť sa však musíme narábať aj s časovým fon-

dom pri práci z  domu. U  ľudí, ktorí pravidelne 

pracujú z domu, je viac ako dvakrát vyššia prav-

depodobnosť, že budú pracovať viac ako poža-

dovaných maximálne 48 hodín týždenne. Hrozí 

im, že medzi pracovnými dňami budú odpočívať 

menej ako požadovaných 11 hodín. Až takmer 30 

% pracovníkov na diaľku uvádza, že pracujú vo 

svojom voľnom čase každý deň alebo niekoľko-

krát týždenne.

• Môže s tým EÚ niečo urobiť?

Pripravila som 20 pripomienok k  aktuálnej sprá-

ve o bezpečnosti a zdraví pri práci. Zároveň sme 

s kolegami vyzvali Komisiu, ktorá má legislatívnu 

právomoc, aby navrhla nové opatrenia na riešenie 

psychosociálnych rizík a podporu zlepšených pra-

covných podmienok s cieľom účinne predchádzať 

okrem iného aj úzkosti, depresii, syndrómu vyho-

renia a stresu. Rovnako navrhujeme, aby boli tieto 

choroby uznané za choroby z povolania a aby sa 

vytvorili v spolupráci s odborníkmi – zdravotníkmi 

preventívne opatrenia.

• V  súvislosti s  online prácou sa hovorilo aj 

o práve na odpojenie. Je to aktuálne?

Áno, už dnes existujú rámcové dohody o práci na 

diaľku a o digitalizácii, kde sa hovorí o práve na 

odpojenie. Komisiu sme požiadali, aby zabezpe-

čila ich plnenie. Potrebné je aj objasniť pracovné 

podmienky vrátane poskytovania, používania 

a zodpovednosti za vybavenie, a to aj existujúcich 

či nových digitálnych nástrojov. Musíme tiež mys-

lieť na ochranu súkromia pracovníkov, aby bolo 

čoraz rozšírenejšie používanie umelej inteligencie 

v digitálnom priestore v súlade s etickým prístu-

pom zameraným na človeka.

• Na trh prichádzajú aj nové pracovné pozície 

rôznych zdieľaných služieb ako taxíky, ubyto-

vanie, doručovania zásielok, rozvoz jedla a po-

dobne. Máme to ošetrené?

Ako poslankyňa som spolu s niektorými kolegami 

požiadala Komisiu, aby zverejnila svoj zámer a ob-

jasnila, ako chce riešiť postavenie pracovníkov 

v zdieľanej ekonomike – tzv. platforiem a ich pra-

covných podmienok či sociálnej ochrany. Vrátane 

tých, ktorí pracujú cezhranične. Aj tu však apelu-

jem, že je potrebné klásť dôraz na etický rozmer 

používania digitálnych nástrojov a algoritmov, za-

bezpečujúcich riadenie práce na tzv. platforme. Pri 

ich použití môže dôjsť k nedostatku transparent-

nosti alebo zodpovednosti, neobjektívnemu roz-

hodnutiu alebo narušeniu súkromia. Preto je pred 

nami dlhá cesta vypracovania spoločných noriem 

pre AI nielen v EÚ, ale aj na medzinárodných fó-

rach, kde poslednou inštanciou bude vždy človek.

• Prejdime ešte k inej téme, ktorá bude našich 

čitateľov zaujímať. Nedávno ste na tlačovej 

konferencii kritizovali prístup vlády k poskyto-

vaniu eurofondov pre regióny. V čom je prob-

lém?

Vláda väčšinu peňazí z aktuálneho programového 

obdobia sústredí do rúk ministerských úradníkov, 

ale nepochopiteľne ignoruje regióny, ktoré dosta-

nú iba 12 % z celkového balíka. Nie je to správne, 

pretože sú to práve regionálne štruktúry a  ľudia 

v regiónoch, ktorí najlepšie vedia, aké majú prob-

lémy a ako ich musia riešiť.

LEXMANN: NA OCHRANU PRACOVNÍKOV 
V ZDIEĽANEJ EKONOMIKE 
POTREBUJEME JASNÉ PRAVIDLÁ

re
d



23

PEOPLE

• Vláda sa chcela zamerať na decentralizáciu. 

V eurofondoch to teda zdá sa neplatí.

Toto rozhodnutie ide aj proti celoeurópskym tren-

dom, aby o eurofondoch rozhodovali ľudia zdola. 

Na Slovensku sú to kraje. V Poľsku alokovali pre 

regióny v predošlom programovom období 2014 – 

2020 z celkového balíka eurofondov až 42 %. Sta-

čí sa ísť pozrieť na ich cesty, chodníky, osvetlenie, 

verejný priestor a podporu podnikateľskému sek-

toru. U nás teraz plánujeme spomínaných 12 %. 

Nepochopiteľne uťahujeme opasky aj miestnym 

akčným skupinám (MAS -kám), ktoré sú najefektív-

nejšou formou malej pomoci v regiónoch. Hlavne 

v  postpandemickej dobe bude nevyhnutné roz-

víjať cestovný ruch, služby, obchod či pracovné 

možnosti v regiónoch. Aktuálne nastavený prístup 

vlády toto neumožní. Ďalším problémom je nesku-

točná byrokracia a mnohokrát kontraproduktívne 

nastavenie podmienok pre projekty. V  KDH na 

tento problém opakovane upozorňujeme.

Foto: Martin Lahousse

Napriek tomu, že na realizáciu Slovenského pavi-

lónu bol oproti iným pavilónom vyčlenený výrazne 

nižší rozpočet, pochvaly žneme za kvalitný obsah. 

Hlavnou témou podujatia je spájanie myšlienok 

a  vytváranie budúcnosti prostredníctvom inová-

cií v  oblastiach mobility a  udržateľnosti. Vďaka 

našim inovatívnym technológiám v  odvetviach 

vodíka, letectva a vesmíru patrí Slovenský pavi-

lón k  najatraktívnejším expozíciám v  tematickej 

zóne Mobilita. Svedčí o tom nielen pozitívna spät-

ná väzba na platformách, akou je Google, ale aj 

množstvo mediálnych výstupov v  zahraničných 

médiách, vrátane najvýznamnejších titulov Blízke-

ho východu a Dubajskej televízie.

Návštevníci obdivujú inovácie sloven-

ských tvorcov, akými sú vodíkové auto 

MH2 z dielne spoločnosti Matador Group 

a  Technickej univerzity v  Košiciach, ve-

smírny androver od RoboTech Vision, uni-

kátny vírnik vyvinutý firmou Nisus Aero, 

ultraľahké lietadlá Shark Aero a  Tomark 

Viper, či udržateľné mobilné bývanie od 

firmy Ecocapsule. Viacerí návštevníci Expo 

Dubaj vo svojich hodnoteniach spomínajú, 

že sú milo prekvapení pokrokovými techno-

lógiami v  podaní malej krajiny, akou je Slo-

vensko. Hostia nešetrili chválou ani na la-

hodné jedlo a kreatívne drinky v reštaurácii 

Warhol’s  Bar and Bistro, kde sa najväčšej 

popularite tešia práve naše tradičné bryn-

dzové halušky. A  to tak u  Slovákov, ako aj 

u zahraničných návštevníkov.

„Slovensko na Expo Dubaj potvrdzuje svo-

ju inovatívnosť. Medzinárodný ohlas zazna-

menávame nielen u  bežných návštevníkov, 

ale aj u  svetových celebrít a  kráľovskej ro-

diny Spojených arabských emirátov (SAE). 

Úspech slovenského pavilónu potvrdila už 

hneď v prvých týždňoch návšteva dubajské-

ho korunného princa Hamdana bin Moham-

meda Al Maktouma, ako aj jeho otca, vládcu 

Dubaja a  premiéra SAE, Mohammeda bin 

Rashida Al Maktouma. Viackrát nás svojou 

návštevou poctila aj ministerka medzinárod-

nej spolupráce a  generálna riaditeľka Expo 

2020 Dubaj, Reem Al Hashimi“, povedala ge-

nerálna komisárka expozície SR, Miroslava 

Valovičová.

Slovenský pavilón na Expo Dubaj si získal priazeň návštevníkov 

z celého sveta. Návštevníkov najviac ohúrili slovenské inovácie, vrátane 

vodíkového auta, leteckých exponátov, či udržateľného mobilného 

bývania, ale aj krásy Slovenska, výborné jedlo a príjemný personál. 

Z maximálneho počtu 5-tich hviezdičiek získal Slovenský pavilón na 

Google hodnotenie 4,6. Predbehli sme aj štáty ako Francúzsko, Poľsko, 

Austráliu, USA, Južnú Kóreu, Rusko, Čínu, Omán, Švajčiarsko, či 

susednú Českú republiku.

NÁŠ PAVILÓN NA EXPO DUBAJ BODUJE
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ty. Niekedy úspešné, niekedy menej úspešné… 

Každopádne však objavili fi lmový potenciál Slo-

venska ukrytý v  množstve lokalít, čo je prvým 

predpokladom rozvoja fi lmového turizmu.

Na spracovanie témy blízkej fi lmovému turizmu na 

Slovensku sa podujal mladý autor Tomáš Galierik. 

Jeho kniha Filmové je prechádzkou po miestach, 

kde sa nakrúcali viaceré slovenské a zahraničné 

fi lmy. Kniha vychádza v značnej miere z osobných 

skúseností autora, čiastočne vďaka jeho bývalej 

profesii v cestovnom ruchu a množstve priateľov 

a informátorov z prostredia cestovného ruchu, fi l-

mu, komparzu alebo len danej lokality na Sloven-

sku. Ako uvádza autor textu T. Galierik: „Príbeh 

vzniku tejto knihy začal pred dvoma desaťročiami 

a výrazne mi v tom pomohli tri skutočnosti: vlast-

né cesty po Slovensku, knihy o fi lme a internet.“ 

Vydavateľ Daniel Kollár uvádza: „Kniha obsahuje 

vybrané fi lmové diela a osobnosti fi lmu vo vzťahu 

HRADY, DRAKY
AJ VRTUĽNÍKY NAD DIAĽNICOU

Nie je to tak dávno, čo sa na Slovensku natá-

čali niektoré sekvencie so seriálu Jack Ryan pre 

streamovaciu platformu Amazon prime video. 

Nad diaľnicou krúžili helikoptéry, mali sme tu do-

pravné obmedzenia, keďže kvôli štábu fi lmárov 

museli uzavrieť diaľničný úsek D3 Svrčinovec – 

Skalité (zhodou okolností tam aj tak prebiehala 

údržba). Filmová produkcia na Slovensku údajne 

preinvestovala päť miliónov EUR. Dodajme, že 

Jack Ryan je populárna postava z kníh spisova-

teľa Toma Clancyho.

Čaro Slovenska poznajú nielen slovenskí fi lmári, 

ale aj tí zahraniční. Prechádzali sa po našich le-

soch a horách spolu s fi lmárskymi partnermi zo 

Slovenska a  fotografovali, zisťovali či plánovali 

a nakoniec aj zrealizovali mnohé fi lmové projek-

k miestam ich nakrúcania. Čitateľ v nej nájde aj 

množstvo lokalít, ktoré sa pomocou fi lmu podarilo 

zviditeľniť a na svojom putovaní objaví veľa fi lmo-

vých zaujímavostí.“

OBRÁZOK SLOVENSKA
V ZAHRANIČÍ

Autor knižnej novinky Tomáš Galierik v  úvode 

charakterizuje aj situáciu v oblasti fi lmového tu-

rizmu na Slovensku a nevyhýba sa v tejto súvis-

losti ani mnohým kritickým postrehom z pohľadu 

propagácie Slovenska: „Nemôžeme čudovať, že 

sme pre mnohých zo západu len post-soviet-

skou krajinou, ktorá je rozbitá tak, ako to ukázal 

fi lm Eurotrip (2014) a nebezpečná tak, ako vo fi l-

me Hostel (2005). Pritom Slovensko je síce malá 

krajina, no neobyčajne bohatá na rôznorodé prí-

rodné scenérie, výhľady, údolia, krasové útvary, 

ale aj lokality, v ktorých je kľúčová architektúra. 

Práve dobové ulice, staré domy, prípadne stav-

by pripravené na demoláciu, oslovujú fi lmových 

agentov a  režisérov pre konkrétne scény v  ich 

pripravovanom fi lme.“ Slovenské mestá a  loka-

lity sú a zrejme ešte dlho budú vo fi lmoch práve 

preto, že v nich stále stoja symboly socialistickej 

architektúry. Napríklad Jennifer Lawrence nakrú-

cala v Petržalke a v budove Slovenského rozhla-

su akčný triler Červená volavka (2018). Obrátená 

pyramída, slávna budova v  centre Bratislavy, 

predstavovala architektúru Sovietskeho zväzu.
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Slovensko je krajinou, ktorá z prírodného či kultúrno-

historického hľadiska ponúka fi lmárom takmer všetko. 

Zelené hory, pralesy, holiny, pastviny, rozsiahle polia bez 

jediného kopca, dravé rieky aj pokojné toky, zasneženú 

krajinu i krajinu poznačenú výstavbou. Na kopcoch aj 

mimo nich má mohutné pevnosti, hrady, zámky či miesta 

s krásnymi prírodnými scenériami.

AKO FILMÁRI A FILMOVÍ
TURISTI OBJAVUJÚ SLOVENSKO
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Treba spomenúť aj fakt, že naše dnešné mestá 

sú plné vizuálneho smogu. Napríklad fi lm Červený 

kapitán z roku 2016 patrí medzi produkčne mimo-

riadne nákladný práve preto, lebo z exteriérových 

scén v Bratislave musela byť digitálne odstránená 

out-of-home propagácia, aby sa Bratislava podo-

bala na hlavné mesto z roku 1992. Vtedy sa totiž 

odohráva dej tohto koprodukčného snímku podľa 

knižného bestselleru Dominika Dána.

ATRAKTÍVNE, ALE MÁLO
TECHNOLOGICKY VYBAVENÉ

Slovensko po páde socializmu dokázalo niekoľ-

kokrát zaujať fi lmových tvorcov zo zahraničia 

a  vďaka skúseným architektom a  staviteľom 

fi lmových kulís sa sem opakovane vrátili. Aj to 

svedčí o  atraktivite našich miest, ktorým v  roz-

voji chýba len väčšia propagácia vo fi lmovom 

priemysle a  spolupráca pri ďalších fi lmových 

projektoch. Ako ukazuje natáčanie seriálu Jack 

Ryan, ubytovanie vyše 450-členného štábu na tri 

týždne je dobrá podnikateľská príležitosť. Navy-

še obce dotknuté preletmi vrtuľníkov a presunmi 

techniky dostali štedré odškodné.

Slovensko je však v porovnaní s okolitými kraji-

nami výrazne pozadu pre absenciu technického 

zázemia v  podobe vybavených a  prístupných 

ateliérov, ako aj počtom ihneď pripravených skú-

sených ľudí vyťažených len prípravou fi lmovej 

scény. Dôvodom, pre ktorý dokázalo Slovensko 

obstáť v  technologicky aj logisticky vyspelejšej 

konkurencii iných krajín, je prítomnosť historic-

kých objektov, unikátnej rôznorodosti prírodných 

scenérií a typov krajiny. V neposlednom rade tvorí 

atraktivitu pre zahraničné fi lmové štúdiá prítom-

nosť konkrétnych ľudí a  ich skúsenosti. Ak by 

sme hovorili o staviteľoch fi lmových kulís, osob-

nosťou v tomto smere je Jozef Mičo z Terchovej 

a  ľudia okolo neho. Tí napr. vytvorili stredoveký 

Londýn v Príbehu rytiera, ku-

lisy a objekty v Dračom srdci, 

dom vo fi lme Kuře melancho-

lik a ešte scény mnohých ďal-

ších fi lmov. Aj takéto talenty 

a  schopnosti vytvárajú záze-

mie pre ďalšie projekty.

Práve z  pohľadu zákulisia 

nakrúcania fi lmov a  fi lmovej 

scénografi e, je staršia publi-

kácia s názvom „Veľká ilúzia 

alebo ako sa stavia fi lmový 

zázrak“. Filmový architekt 

Tomáš Berka v  nej okrem 

iného popisuje spoluprácu 

s  hollywoodskymi štúdiami 

na fi lmoch ako Mierotvorca, 

Eragon, Hellboy II, Herkules 

alebo Smrtonosná pasca 5, 

v ktorom si zahralo aj množ-

stvo slovenských hercov 

a kaskadérov.

„Niekoľko rokov v  cestovnej 

kancelárií, na marketingových 

pozíciách, v médiách, ako aj 

priamo v spolupráci s hotelmi 

a  ľuďmi v  cestovnom ruchu 

na Slovensku mi prinieslo dôležité poznatky. Fil-

mový turizmus je u nás stále chápaný skôr ako 

rozprávka. Niečo, čo nejestvuje a nie je preto bra-

né vážne. Napriek tomu, že existujú miesta ako 

české Hoštice u Volyně, Oravský hrad a Bojnický 

zámok, známe z  množstva rozprávok a  fi lmov. 

Alebo všetkým dobre známe miesta v Chorvát-

sku spojené s trilógiou Winnetou. Je zvláštne, že 

pri výraznom fi lmovom turizme, ktorý sa s Winne-

touom spája, bol v posledných rokoch ešte stále 

považovaný medzi odborníkmi (ako aj v cestov-

ných kanceláriách na Slovensku) za mýtus, alebo 

len vedľajší poddruh turizmu popri klasickom plá-

žovom turizme. Možno, že myšlienka o existencii 

tohto druhu turizmu na našom malom Slovensku 

potrebuje len nakopnúť… ,“ uvádza autor publi-

kácie T. Galierik.

Slovensko zrejme nedosiahne popularitu thajskej 

pláže na ostrove Ko Phi Phi Le z fi lmu Pláž, Dub-

rovníka v ktorom sa natáčal seriál HBO Hra o tró-

ny, ba ani Plitvických jazier, ktoré poskytli kulisu 

pre fi lmy s náčelníkom Apačov, ale potenciál pre 

fi lmový turizmus je u nás doslova spiaci a neob-

javený.



26

PEOPLE

AMROP JENEWEIN – PARTNER RUBRIKY PEOPLE

EX = CX  ZAOBCHÁDZAJME SO 

ZAMESTNANCAMI AKO S NAŠIMI ZÁKAZNÍKMI

ČO JE TO ZAMESTNANECKÁ
SKÚSENOSŤ?

Zamestnanecká skúsenosť predstavuje súhrn všet-

kého, čo sa pracovník naučí, čo robí, čo vidí a čo 

cíti v  každej fáze životného cyklu zamestnanca. 

Ako sa cíti od chvíle, keď sa pozrie (napr. na Lin-

kedIn či na pracovnom inzertnom portáli) na svoje 

budúce pracovné miesto, až po chvíľu, keď opustí 

vašu fi rmu. Alumni programy idú ešte ďalej a pracu-

jú so zamestnaneckou skúsenosťou aj po tom, čo 

zamestnanec odíde pracovať inam. Aby vaša orga-

nizácia zvládla riadenie zamestnaneckej skúsenosti 

(Employee Experience), musíte počúvať vašich ľudí 

v  každej fáze pracovného cyklu, identifi kovať, čo 

je pre nich najdôležitejšie, a vytvárať na mieru šité 

osobné zážitky.

Zamestnanecká skúsenosť a jej meranie dáva od-

poveď na otázku Aké je to pracovať tu? z pohľadu 

zamestnanca a deje sa počas jeho celého pracov-

ného cyklu, pričom so zamestnancami zaobchádza 

v podstate ako so zákazníkmi.

Employee X = Customer X
všeobecne platná rovnica: EX = CX

Aká je zamestnanecká skúsenosť v našej fi rme? 

Podporujeme zamestnancov v oblasti fi nančnej, 

telesnej, sociálnej a psychickej pohody?

Skúsenosti zamestnancov sú základom výkonnosti 

fi rmy. Vaša snaha o  skvelú zákaznícku skúsenosť, 

zlepšovanie produktov a budovanie silnej a uznáva-

nej značky si vyžaduje pomoc vašich zamestnancov. 

V konečnom dôsledku sú to práve zamestnanci a ich 

skúsenosti – pozitívne aj negatívne, ktoré ovplyvnia 

to, ako tvrdo budú pracovať, ako veľmi budú spolu-

pracovať alebo a či budú investovať do zlepšovania 

osobnej, tímovej a celofi remnej výkonnosti.

Ako vytvoriť výnimočnú zamestnaneckú 

skúsenosť?

Odpoveďou je pozrieť sa ďalej než len na platy 

a pracovné pozície a zamerať sa na zmiernenie zá-

ťaže spojenej s administratívne či technicky nároč-

nými procesmi, ktoré odvádzajú pozornosť zamest-

nancov od zmysluplnej práce. Ako príklad možno 

spomenúť vyúčtovanie pracovných ciest alebo 

vystavovanie faktúr. V  nedávnej štúdii výskumnej 

a poradenskej spoločnosti Forrester sa vyúčtovanie 

služobných ciest spolu s automatizáciou účtovníc-

tva a platenia záväzkov a so softvérom na posky-

tovanie zamestnaneckých benefi tov považujú za 

najkritickejšie nástroje umožňujúce dobrú EX.

5 ZÁKLADNÝCH ŠTÁDIÍ CYKLU
ZAMESTNANECKEJ SKÚSENOSTI

1. Nábor

Zahŕňa všetky kroky, ktoré vedú k  prijatiu nového 

zamestnanca. Zohľadňuje sa, ako dlho trvá jeho náj-

denie, výber a prijatie, aké sú náklady na recruitment, 

aká je odozva na inzeráty/Response Rate, aká je kva-

lita prijatého zamestnanca. Sú vaše pracovné inzeráty 

dostatočne atraktívne a jasné, aby upútali pozornosť 

a aby sa prihlásili tí najlepší kandidáti? Zaujal váš pro-

ces náboru a pohovoru skvelých kandidátov natoľko, 

že rýchlo prijali vašu pracovnú ponuku? Aká bola cel-

ková skúsenosť uchádzačov/Candidate Experience?

2. Onboarding – zaškolenie alebo zapracovanie

Je to obdobie, počas ktorého sa nový zamest-

nanec zoznamuje so systémami, s  nástrojmi, 

ľuďmi a procesmi a osvojuje si očakávania od 

svojej pracovnej funkcie. Väčšina nových ľudí 

v  tíme potrebuje „nábehový čas“, aby sa do-

stali do tempa a stali sa produktívnymi. Je zrej-

mé, že čím rýchlejšie to zvládnu, tým je to pre 

vašu organizáciu výhodnejšie. Efektívny pro-

ces onboardingu pretaví počiatočné nadšenie 

kandidáta z  novej práce do zmysluplnejšieho 

a dlhodobého vzťahu k značke a záväzku robiť 

skvelé veci počas celého pôsobenia vo fi rme.

3. Rozvoj

Rozvoj zamestnancov je priebežnou etapou na 

zamestnaneckej ceste počas pracovného po-

meru (Employee Journey), pričom jednotlivci 

sa rozvíjajú rôznym tempom v  rámci rôznych 

zručností. Súčasne s rozvojom zamestnancov 

v  rámci plnenia ich úloh musíte kvantifi kovať 

ich produktivitu, schopnosť byť tímovým hrá-

čom a  ašpirácie kariérne rásť. Ponúknite im 

možnosť rozšíriť si zručnosti, čo je aktuálne 

dôležitý rozlišovací znak pre mnohých zamest-

nancov, ktorí chcú mať „kariérne portfólio“ vy-

skladané z mnohých rôznych skúseností.

4. Udržanie (retencia zamestnancov)

Nasleduje od chvíle, keď sú zamestnanci plne 

zapracovaní a integrovaní do organizácie. Vďa-

ka silnej retenčnej stratégii si ľudí môžete udr-

žať v požadovanom výkone a rozvíjať ich, a tak 

prispievať k úspechu organizácie, ako aj zabez-

pečiť, aby boli inšpirovaní, motivovaní, spokoj-

ní a prepojení s jej hlavnou víziou. Pre vás ako 

zamestnávateľa má veľký ekonomický zmysel 

urobiť všetko pre to, aby ste si udržali existu-

júcich zamestnancov. Nahradenie zamestnanca 

vás môže stáť 50 až 60 % jeho ročného platu.

5. Odchod alebo Ako sme sa rozlúčili, 

tak sme spolu žili

Zamestnanci odchádzajú z  rôznych dôvodov: 

môžu odísť do dôchodku či na materskú, resp. 

rodičovskú dovolenku, môžu prejsť k  iné-

mu zamestnávateľovi alebo zmeniť svoj život 

a  presťahovať sa. Každý zamestnanec raz 

opustí svojho zamestnávateľa a zistenie dôvo-

du jeho odchodu je príležitosťou na zlepšenie 

a  rozvoj zamestnaneckej skúsenosti súčas-

ných a budúcich zamestnancov. Odchádzajúci 

zamestnanci môžu byť pri výstupných rozho-

voroch (Exit Interviews) úprimnejší v otázkach, 

prečo odchádzajú, pretože môžu mať pocit, že 

nemajú čo stratiť, keď budú brutálne úprimní. 

Nezabúdajte, že zamestnanci neodchádzajú 

od fi rmy či značky, odchádzajú od manažérov, 

teda od ľudí.Zd
ro

j: 
A

m
ro

p 
Je

ne
w

ei
n,

 F
ot

og
ra

fi a
: F

re
ep

ik
.c

om

Ladislava Molnárová,
Amrop Jenewein Talent Acquisition Partner

ZAMESTNANECKÁ SKÚSENOSŤ 
AKO KONKURENČNÁ VÝHODA

„V čase, keď peniaze už nie sú hlavným 
motivačným faktorom, je zameranie 

na zamestnaneckú skúsenosť 
najsľubnejšou konkurenčnou 

výhodou, ktorú môžu organizácie 
využiť v pomyselnom boji o talenty.“



27

PEOPLE

Ako začať už zajtra? 
Stretnite sa (osobne, digitálne, virtuálne) a počúvajte všetkých zamestnancov! Toto nie je úloha jed-

notlivých pracovníkov vo fi rme, je to úloha vedúcich pracovníkov a lídrov tímov. Oddelenie ľudských 

zdrojov, resp. oddelenie zamestnaneckej skúsenosti by vám malo poskytnúť nástroje na získanie 

relevantnej spätnej väzby. 

Zistite, čo vaši zamestnanci robia každý deň. Aká náročná je v súčasnej pandemickej situácii práca 

z domu (tzv. remote práca) a práca s rôznorodými digitálnymi nástrojmi? Vyskúšajte nové spôsoby, 

aby ste vašim ľuďom zjednodušili prácu a aby ste zvýšili kvalitu a výkonnosť. Snažte sa, aby každá 

udalosť a každý bod v zamestnaneckom cykle priniesli pútavú, zmysluplnú a osobnú (možno aj 

osobitú) skúsenosť, či už ide o onboarding, hodnotenie od nadriadeného, školenie, vianočnú párty, 

získanie bonusu či absolvovanie BOZP a PO školenia a pod.

Cloudové platformy môžu tiež spríjemniť prácu tým, že zamestnancom poskytnú zážitky na úrovni 

spotrebiteľov, teda zákazníkov. „Ako si objednávate obľúbenú pizzu? Cez akú platformu si voláte 

taxík? Aký spôsob doručenia tovaru uprednostňujete? Aký bol váš zážitok z rozbaľovania nového 

Apple iPhone 13?“ To isté by sa malo diať v práci, či už zamestnanec chce zmeniť adresu, získať 

spätnú väzbu, absolvovať školenie alebo chce akcelerovať svoj kariérny rast vo fi rme.

VPLYV ZAMESTNANECKEJ 
SKÚSENOSTI NA PODNIKANIE

Dobrí zamestnanci sú vašou najväčšou investí-

ciou a je ťažké ich nájsť. A keď ste už toľko bo-

jovali o získanie a prijatie kvalitných ľudí, nechcite 

ich len tak stratiť. Odchod zamestnancov uberá 

vášmu HR oddeleniu čas a vašej fi rme zisk. Inves-

tovanie nielen do pozitívnej zamestnaneckej skú-

senosti, ale aj do kandidátskej skúsenosti je kľú-

čové pre vytvorenie angažovanej pracovnej sily, 

ktorá chce u vás zotrvať. Je to účinný spôsob ako 

znížiť fl uktuáciu. Ani jedna organizácia, či už malá 

alebo veľká, nemôže dlhodobo zotrvať na takom 

kompetitívnom trhu a zvíťaziť bez motivovaných 

zamestnancov, ktorí veria jej poslaniu a  chápu, 

ako ho dosiahnuť.

STRATÉGIA PRE SKVELÚ
ZAMESTNANECKÚ
SKÚSENOSŤ (EE)

Keď si uvedomíte, že zamestnanecká skúsenosť 

je v  konečnom dôsledku o  vytváraní personalizo-

vaných čiže osobných zážitkov, je vytvorenie zák-

ladného rámca zamestnaneckej skúsenosti veľkou 

výzvou  – najmä ako stojíme tvárou v  tvár svetu 

neustálych zmien (tzv. VUCA word). Pri tvorbe EE 

stratégie  – stratégie zamestnaneckej skúsenosti  – 

sa treba zamerať na tri základné prvky. Len tak bu-

dete schopní navrhnúť a formovať presvedčivú za-

mestnaneckú skúsenosť pre svojich zamestnancov 

v troch jednoduchých krokoch:

1. ĽUDIA SÚ NA PRVOM MIESTE. Objavte mo-

menty, ktoré sú práve pre vašich zamestnancov 

dôležité, pravidelným zhromažďovaním spätnej 

väzby (dotazníky, prieskumy, pulsechecks) z celého 

životného cyklu.

Vaše aktivity by sa mali odvíjať od ľudskej, teda za-

mestnaneckej skúsenosti, ktorá by mala byť stredo-

bodom každého rozhodnutia, od stratégie náboru 

až po technický dizajn.

V  rámci tohto kroku zmeňte vnímanie kancelárie. 

Kancelárie už nie sú miestom, kam musíte chodiť, 

ale predstavujú miesto na spoluprácu, kde sa stre-

távajú tímy s určitým zámerom.

2. Vedome a  aktívne vytvárajte fi remnú kultúru, 

využívajte nové technológie a  prispôsobte fyzické 

pracovné miesta a kancelárie čo najviac potrebám 

konkrétnych zamestnancov.

Zvýšte konektivitu. Využitie digitálnych platforiem 

a nových pracovných postupov môže zmeniť nesú-

rodú a obrovskú organizáciu na jednotný fl exibilný 

ekosystém, ktorý si hybridná budúcnosť vyžaduje, 

aby bola práca „prenosná“ pre zamestnancov, bez-

problémová pre tímy a transparentná pre vedúcich 

pracovníkov.

3. Rozšírte a  zmeňte tradičné chápanie ľudských

zdrojov, aby ste si uvedomili obrovskú dôležitosť zá-

kazníckej skúsenosti a jej vplyv na organizáciu. Začnite 

napríklad tým, že budete mať oddelenie zamestnanec-

kej skúsenosti a nie personálne či HR oddelenie a že 

riaditeľ ľudských zdrojov bude Chief Employee Expe-

rience Offi cer. Poskytnite vašim zamestnancom také 

zaobchádzanie, aké poskytujete vašim zákazníkom!

INKLUZÍVNE PRACOVNÉ
PROSTREDIE SA OPLATÍ

Ponuka výberu je jedna vec. Druhá vec je, aby talen-

tovaní ľudia cítili, že majú možnosť ju využiť – čo kladie 

novú zodpovednosť na manažérov a lídrov. Povzbu-

dzujte riadiacich pracovníkov vo vytváraní bezpečné-

ho priestoru, aby im členovia ich tímov mohli otvorene 

a pravidelne komunikovať, čo potrebujú a čo chcú.

Manažéri, ktorí majú schopnosť podporovať inklúziu 

a spolupatričnosť vo svojom tíme, sú najdôležitejší!

Toto je pracovná zručnosť budúcnosti. Skill 

of the future!

www.amrop.com
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Z pohľadu klasického spotrebiteľa bude systém 

veľmi jednoduchý. Vratné obaly, teda PET fľaše 

a plechovky určené na zálohovanie stačí priniesť 

do predajne, vhodiť do zálohomatov alebo odo-

vzdať pri pokladni.

Pri vrátení prázdnej a  nepoškodenej PET fľaše 

alebo plechovky na recykláciu zákazník dostane 

naspäť zálohu 15 eurocentov za obal. PET fľaše 

a plechovky môžu zákazníci odovzdať na zberných 

miestach v  obchodoch nad 300 m² (pre menšie 

predajne je zálohový systém voliteľný, nie povinný).

Mapu odberných miest zverejní a bude pravidel-

ne aktualizovať Správca zálohového systému. 

Zákazníci potom môžu použiť vrátenú zálohu pri 

platení za nákup v predajni. Vrátené obaly budú 

následne zozbierané a odoslané na recykláciu.

SÚČASNOSŤ VS. BUDÚCNOSŤ

V súčasnosti sa na Slovensku recykluje ročne len 

polovica všetkých vyhodených obalov. Európska 

únia vyzvala členské štáty, aby do roku 2029 splnili 

úroveň zberu 90 %. Podľa plánu, ktorý pripravilo 

ministerstvo životného prostredia, je slovenským 

cieľom vyzbierať do roku 2025 až 90 % všetkých 

použitých obalov, čo na Slovensku predstavuje 1,2 

miliardy obalov.

Dobrým príkladom je Litva – podiel zberu PET 

v roku 2015 (pred spustením zálohového systému) 

bol 33 %, v roku 2016 (rok od spustenia zálohové-

ho systému) 74 % a v roku 2017 až 92 % podiel 

zberu PET. Ak sa Slovensku v  roku 2025 podarí 

splniť cieľ EÚ stanovený na rok 2029, môžeme 

o pár rokov predbehnúť našich susedov.

„Od 1. januára 2022 si Slováci kúpia obsah fľaše 

alebo plechovky, samotný obal si však zapožiča-

jú,“ vysvetľuje Roman Postl, Managing Director 

spoločnosti TOMRA Collection Slovakia. Tu sa 

zodpovednosť zákazníkov skončí a  začne práca 

ostatných zainteresovaných strán. Po zálohovaní 

totiž musí prísť krok 2 – recyklácia.

Recyklácia, ideálne Clean Loop Recycling (recyk-

lácia v čistej slučke) je efektívny zber nápojových 

obalov na opätovné použitie a na recykláciu ma-

teriálu na výrobu nových fl iaš a plechoviek. Je to 

veľký krok k zelenšej budúcnosti a štart pre obeho-

vé hospodárstvo, ktorého cieľom je, pozrieť sa na 

obaly z inej perspektívy. Keď obal dosiahne koniec 

svojho životného cyklu, nevyhodíme ho, ale znovu 

použijeme alebo zrecyklujeme. Takto dokážeme 

zachovať hodnotu materiálov čo najdlhšie.

RECYKLÁTOROM BUDE 
KAŽDÝ Z NÁS

Vďaka prichádzajúcemu systému zálohovania 

staneme recyklátormi všetci. Okrem udržateľnosti 

životného prostredia je motiváciou aj vratná zálo-

ha vo výške 15 eurocentov, ktorú môžeme minúť 

v potravinách. Tí, ktorí vrátenie depozitu nevyužijú, 

týmto spôsobom zaplatia za fungujúci zálohový 

systém. Správca zálohového systému totiž fi nanč-

ne podporuje fungovanie systému zo záloh, ktoré 

neboli vyplatené, teda zákazníci, ktorí si fľaše alebo 

plechovky zakúpili, ale zálohu nevybrali.

Slováci sú efektívnemu zálohovaniu skutočne po-

zitívne naklonení. Podľa prieskumu Slovenskej 

agentúry životného prostredia až 86 % opýtaných 

Slovákov vníma zavedenie právnych predpisov tý-

kajúcich sa zálohovacieho systému pozitívne. Sys-

tém zálohovania nám totiž prinesie lepšie naklada-

nie s odpadom, alej aj menej plastov v prírode.

PRVÉ SKÚSENOSTI 
SO ZÁLOHOMATMI 
V PILOTNÝCH PREVÁDZKACH

Aj keď podľa prijatého zákona vzniká povinnosť 

zálohovať prázdne jednorazové obaly až od 1. ja-

nuára 2022, prví zákazníci si už vyskúšali, ako bude 

fungovať systém zálohovania. „Prvé automaty na 

zber obalov sme počas leta spustili v Nitre, Krupine 

či v Senci. Už počas prvých týždňov sa nám po-

darilo vyzbierať desaťtisíce PET fl iaš či plechoviek. 

Teší nás, že zákazníci si na systém veľmi rýchlo 

zvykli a získali sme pozitívne reakcie,“ dopĺňa Ro-

man Postl.

ČO PRESNE SÚ ZÁLOHOMATY – 
ODBERNÉ AUTOMATY?

Zálohomaty obaly prijímajú, rozpoznávajú, triedia, 

znehodnocujú, skladujú a navyše reportujú a zúč-

tujú vrátenie zálohy. Zároveň obchodníkovi zabez-

pečujú pravidelné a  užitočné analýzy v  reálnom 

čase. Zálohomaty od spoločnosti TOMRA ponú-

kajú množstvo výhod aj samotným predajniam 

– šetrí sa predajný priestor a pracovná sila, obaly 

sú zhromažďované na jednom mieste, nevzniká 

chaos a vďaka digitálnym technológiám nevzniká 

priestor na chyby pri vydávaní záloh.

Zálohový systém sa na Slovensku spúšťa 1. januára 2022. Najskôr štát 

nastavil systém a určil pravidlá, na základe ktorých bude celý zálohový systém 

fungovať. Správne nastavený systém zálohovania okrem iného posunie 

Slovensko bližšie k zelenej budúcnosti.

pt
i

AKO BUDE OD 1. JANUÁRA 2022 
VYZERAŤ SYSTÉM ZÁLOHOVANIA 
JEDNORAZOVÝCH OBALOV?

Zálohovanie je príležitosť, 
ktorá sa neukáže len v nádeji na 

lepšiu budúcnosť, ale aj v jeho 
ekonomickom poňatí. 

Slováci sú efektívnemu zálohovaniu 
pozitívne naklonení.

Zálohový systém sa na Slovensku 
spúšťa už 1. januára 2022.
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Breznianska mliekareň Poľnohospodárske druž-

stvo Ďumbier spracúva rýdze farmárske mlieko, 

ktoré putuje z  farmy, teda z  dojárne potrubím 

priamo do vlastnej mliekarne. Obe sú takpovediac 

„pod jednou strechou“. Ide tak o jednu z mála mlie-

karní, ktorá spracúva mlieko ešte v deň, kedy bolo 

nadojené. Mlieko neobsahuje žiadne umelé látky 

a je spracované tradičným postupom.

Dojnice sú kŕmené kvalitnými krmivami, dopesto-

vanými na plochách regiónu Horehronia a dobytok 

je ustajnený voľne, čím spĺňa najprísnejšie normy 

na. „wellfare“ zvierat, teda pohodu zvierat, aby sa 

cítili počas chovu čo najkomfortnejšie. Denná pro-

dukcia na farme je od 8500 do 9500 litrov denne, 

kde v budúcom roku plánujú navýšiť počet dojníc 

z 350 na 500 kusov a tým zabezpečiť dennú pro-

dukciu na 12 000 až 15 000 litrov denne. Na farme 

pracuje zhruba 18 ľudí a v mliekarni 12 ľudí.

TRADÍCIA, KTORÁ STÁLE ŽIJE

Od roku 1976 sa toho mnoho zmenilo, no láska 

a úcta k práci sa nikam nevytratila. Tradície pred-

kov Breznianska mliekareň zachovala a dnes ich 

vďačne využíva v priestoroch mliekarne a na vlast-

nej neďalekej farme. K mliekarni pribudla aj vlastná 

syráreň. Podnik nepatrí medzi tie veľké. Nevyrába 

milióny kusov mliečnych produktov. Skôr sa venu-

je výrobe menších množstiev, ale o to väčší dôraz 

kladie na ich kvalitu, poctivosť a chuť. Dnes je veľmi 

populárne hovoriť o  tom, ako sú tradície pre nás 

dôležité a ako veľmi sa k nim chceme znovu vrátiť. 

V  mnohých prípadoch však tieto „heslá“ a  „de-

klarácie“ zostávajú len bezobsažnými „heslami“ 

a realita je iná. V Breznianskej mliekarni nezabudli 

na tradičné metódy spracovania mlieka a výroby 

jednotlivých produktov. Či už sú to maslá, pareni-

ce alebo jogurty, postupy výroby sú skutočne pô-

vodné, mliekareň vyrába podľa starých overených 

techník.

ROZHODUJE KVALITA,
NIE KVANTITA

Brezniansku mliekareň je možné považovať za 

najmodernejšiu malú mliekareň na Slovensku. Je 

výnimočná najmä v tom, že pracuje len s čerstvým 

mliekom, ktoré necestuje po celom Slovensku. 

Sú mliekarne, ktoré dovážajú mlieko od desiatich, 

niekedy aj dvadsiatich rôznych dodávateľov. Ako 

však dokážu zabezpečiť jeho kontinuálnu kvalitu? 

Veľmi ťažko však dokážu zabezpečiť jeho konti-

nuálnu kvalitu. Breznianska mlikareň preto pracuje 

len s mliekom od vlastných dojníc, ktoré chová na 

vlastnej farme. A mlieko nemusí nikam cestovať. 

Žiadne precestované kilometre v  cisternách po 

diaľniciach. Mlieko sa prakticky dojí hneď vedľa 

a dokonale čerstvé ho spracuje ešte v tú istú hodi-

nu, v ten istý deň. Tak ako kedysi. Mliekareň tak má 

100%-nú kontrolu nad špičkovou kvalitou mlieka, 

zdravotnou nezávadnosťou a  samozrejme, hore-

hronskou rýdzosťou.

Čerstvou novinkou je, že práve farmárske mlieko 

Agrovital zaradil do svojej ponuky Lidl. Reťazec 

oslovil koncept, kedy sa mlieko dostáva priamo 

do spracovania a skracuje sa tak cesta z farmy na 

stôl zákazníka. Lidl tak zároveň podporuje priamo 

farmára a nie ďalších sprostredkovateľov v dodá-

vateľskom reťazci. Diskont je aktuálne jedinou celo-

slovenskou sieťou, ktorá mlieko Agravital predáva.

„Spolupráca s Lidlom je veľmi dobrá. Lidl nám 

pomáha získať technické a organizačné know-

how potrebné na spoluprácu s takýmto veľkým 

reťazcom. Zároveň nám pomohli v mimoriadne 

náročnom pandemickom období, pričom náš 

produkt sa teraz predáva po celom Slovensku. 

Taktiež pozitívne vnímame, že spoločnosť Lidl 

má záujem umiestňovať na svoje pulty aj pro-

dukty od menších farmárskych dodávateľov, 

ktorí zabezpečujú vysokú kvalitu a čerstvosť 

potravín, no na druhej strane kvôli nižšej pro-

duktivite práce v manufaktúrnych prevádzkach 

majú vyššie náklady na výrobu a tým pádom aj 

vyššiu koncovú cenu. Naša spoločnosť hľadala 

silného odberateľa výrobkov, ktorý má dosah 

svojich predajni hlavne vo veľkých mestách, 

v  ktorých si zákazníci síce chcú kúpiť čerstvé 

farmárske produkty, no nemajú kde,“ hovorí 

Ing. Peter Lukáč, predseda predstavenstva PD 

Ďumbier Brezno.

Tradícia, na ktorú nadväzuje Breznianska mliekareň AGRAVITAL, 

začala už v roku 1976. Horehronskí farmári z miestnych družstiev 

s láskou a úctou k prírode a k zemi chovali dobytok na podtatranských 

pastvinách a spracovávali mlieko starými overenými metódami.

LIDL SLOVENSKÔ PREDSTAVUJE ZNAČKU: 
BREZNIANSKA MLIEKAREŇ AGRAVITAL
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• Aký bol rok 2021

pre Mecom Group?

Rok 2021 bol pre nás náročný a  zároveň 

úspešný. Náročný kvôli Covidu, pretože naj-

mä v potravinárskych spoločnostiach musí byť 

produkcia zabezpečená na dennej báze. 

Som veľmi rád, že sa nám všetky covido-

vé problémy podarilo riešiť úspešne bez 

toho, aby sme zaznamenali akýkoľvek vý-

padok v predaji alebo dodávkach.

Úspešný bol najmä preto, že sa nám podarilo 

prejsť akvizíciou spoločnosti. V  medzinárod-

nom tendri, v ktorom sa zúčastnili viacerí veľkí 

hráči v mäsospracujúcom priemysle, sme zme-

nili majiteľa. Dnes už je Mecom súčasťou skupi-

ny Smithfi eld foods, ktorá je najväčším spracova-

teľom a predajcom mäsových výrobkov na svete.

• Čo to Mecomu prinieslo?

Mecom sa stal súčasťou veľkej globálnej 

rodiny a  má prístup k  novým možnostiam. 

Naďalej sme však ostali vysoko autonómna 

spoločnosť, kde manažérske rozhodnutia tý-

kajúce sa značky, výroby či cenového nasta-

venia ostávajú tak ako doteraz na lokálnom 

slovenskom manažmente. To je v  našom ul-

trarýchlom segmente veľmi dôležité, pretože 

nám to umožňuje robiť fl exibilné rozhodnutia 

na lokálnej báze.

• Celý svet žije prakticky už 2 roky v zo-

vretí pandémie Covidu, aký má pandémia 

vplyv na vaše podnikanie?

V  Mecome máme zavedené veľmi prísne 

hygienické opatrenia. Rúška sa u  nás nosili 

už dávno pred Covidom. Najmä v  tých zó-

nach, kde prichádzajú pracovníci do kon-

taktu s hotovými výrobkami, je náš štandard 

taký prísny, že sa už nedá viac sprísniť. Majú 

vlastné šatne, vlastné hygienické potreby, 

vlastné hygienické pomôcky. Máme zavede-

nú zonáciu výroby, vo všetkých priestoroch 

sme zvýšili sanitačné a hygienické opatrenia. 

V  snahe chrániť zamestnancov pred Covi-

dom sme im dávali vitamínové balíčky na 

podporu imunity. Mecom je reálne prevero-

vaný niekoľkokrát ročne. Ide o externé a zá-

kaznícke audity kvality a výsledky máme na 

úrovni 97 zo 100, čo je vynikajúce číslo.

• Zmenili ste aj spôsob predaja?

Covid znamenal aj zníženie návštev našich 

obchodných zástupcov u  našich zákazníkov 

a preto sme zintenzívnili predaj cez telefón bez 

osobného kontaktu a nedávno sme spustili aj 

nový web, kde si naši zákazníci dokážu pria-

mo, cez našu aplikáciu, urobiť objednávku.

Máme vlastnú fl otilu viac ako 80 vozidiel a naše 

výrobky vozíme na viac ako 3 tisíc prevádzok. 

Pred 2 rokmi sme investovali do nového fl ee-

tu a dnes jazdíme na najmodernejších autách, 

aby sme znižovali spotrebu a teda aj emi-

sie a  našu uhlíkovú stopu. Budúci 

rok opäť plánujeme obmenu 

vozového parku a bude-

me jazdiť ešte eko-

logickejšie. 

Radi by 

sme 

Rok 2021 bol pre spoločnosť Mecom náročný a zároveň úspešný. 

Najväčší slovenský výrobca mäsových výrobkov zmenil majiteľa, 

investoval do nových technológií a do toho riešil problémy spojené 

s Covidom. Spoločnosť nedávno získala 3. miesto v prestížnej ankete 

Firma roka. O bilancovaní ale aj plánovaní sa rozprávame s generálnym 

riaditeľom Mecom Group, s.r.o. Ladislavom Čechovičom

V MECOME SA NOSILI RÚŠKA 
UŽ DÁVNO PRED COVIDOM

Pred 2 rokmi sme investovali do nového fl ee-

tu a dnes jazdíme na najmodernejších autách,

aby sme znižovali spotrebu a teda aj emi-

sie a  našu uhlíkovú stopu. Budúci 

rok opäť plánujeme obmenu

vozového parku a bude-

me jazdiť ešte eko-

logickejšie. 

Radi by 

sme 
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zapojili aj elektrické autá, ale žiaľ slabá infraš-

truktúra dobíjacích staníc nám to zatiaľ reálne 

neumožňuje.

• Modernizujete výrobu, nakupujete nové 

stroje. Koľko ročne investujete?

Každý rok investujeme do modernizácie rádo-

vo v miliónoch eur. V budúcom roku investície 

ešte zdvojnásobíme. Časť ide do navýšenia 

kapacity výroby, časť na obmenu a  časť do 

energetického hospodárstva tak, aby sme mali 

efektívnejšiu spotrebu energií a  teda aj nižšiu 

uhlíkovú stopu.

• Vo fi rme ste zaviedli 

zlepšováky a odmeňujete ľudí. 

Osvedčilo sa to?

Priznám sa, že na začiatku som bol trochu 

skeptický. Reálne nám to však prináša výsled-

ky. Má to pozitívny vplyv na motiváciu a spolu-

patričnosť zamestnancov voči fi rme. Zamest-

nanci sú viac vtiahnutí do chodu spoločnosti 

a  je tam aj fi nančné motivácia pre ľudí. Firme 

to na konci dňa pomáha vo zvyšovaní efektivi-

ty. Určite to vrelo odporúčam aj iným spoloč-

nostiam, najmä tým väčším. Nám sa to veľmi 

osvedčilo.

• Uspeli ste v  prestížnej ankete Firma 

roka. Čo to pre Mecom znamená?

Boli sme nominovaní a  získali sme 3.miesto. 

To jasne ukazuje, že cesta, po ktorej sme sa 

vydali, je správna. Naše hlavné motto je priná-

šať naším zákazníkom dobré, kvalitné a chutné 

výrobky. Ak by sa nám to nedarilo, tak by sme 

nemali ani tržby, ani rast, ani dobré hospodár-

ske výsledky a žiadne ocenenie by sme nezís-

kali. Veľmi sa z  toho 

tešíme. Je to prestíž-

ne ocenenie a  je to 

veľmi motivujúce.

• Aktuálne prichádza-

te aj s  novým dizajnom 

obalov, čo sa zmení?

Mecom ako market líder 

udáva tón v  mäsospracujú-

com priemysle. Naposledy sme 

robili takýto redizajn 4 roky do-

zadu a  cítili sme, že je potrebné 

urobiť zmenu. Už tento mesiac 

spúšťame predaj výrobkov v  no-

vom dizajne. Na nových obaloch sú jasne 

uvedené všetky pre zákazníka dôležité in-

formácie ako podiel mäsa, slovenský vý-

robca, zloženie a ďalšie.

• Aké má Mecom plány na 2022?

Spúšťame nové projekty a  rok 2022 bude 

v znamení rastu. Máme ambíciu rásť tak na slo-

venskom ako aj na exportných trhoch. Najmä 

na maďarskom a českom, ktoré sú pre nás veľ-

mi dôležité. Vstúpime aj do nových segmentov, 

v  ktorých sme doteraz nepôsobili. A  tak ako 

každý rok prídeme s novými výrobkami, ktoré 

zohľadňujú najnovšie štandardy a požiadavky 

našich zákazníkov a spotrebiteľov.

V NOVÝCH
OBALOCH!

Bu te o kúsok spokojnejší :)
Urobte si o párok krajšie ráno,  

o plátok veselšiu oslavu i 
o koliesko dobrodružnejší výlet 

 s dobrotami od Mecomu.
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Z PIVNICE AŽ PO
NAJOBĽÚBENEJŠIU ZNAČKU

Krátko po Nežnej revolúcii, v roku 1991, začali bra-

tia František a Juraj Ambrovicsovci v pivnici rodin-

ného domu piecť francúzske bagety. Vo svojich za-

čiatkoch sa pekáreň Ambropek špecializovala na 

výrobu rožkov a vtedy takmer neznámych bagiet. 

Po roku prevádzky pridala do výroby špeciálne vý-

robky ako Kornspitz, a taktiež sa zaradili do výrob-

ného plánu polkilové chleby. Už vtedy bola fi rma 

inovátorom v pekárskej výrobe. V mnohých sme-

roch predbehla dobu. V roku 1993 začala vyrábať 

croissanty z  pľundrového cesta a  vo vývojovom 

štádiu boli šokovo mrazené výrobky z  lístkového 

cesta. František Ambrovics, pôvodným povolaním 

automatizačný technik, sa na celú problematiku 

pekárstva pozerá cez technickú optiku. Za charak-

teristické črty výroby a predaja mrazených výrob-

kov zakladateľ MINIT dodnes považuje plánovanie 

výroby, vysoký stupeň automatizácie a  vysokú 

efektivitu výroby bez konzervačných prísad, ale aj 

efektívnu distribúciu, bezpečné skladovanie a prí-

pravu výrobkov v mieste predaja.

Rodinná fi rma Ambropek v  roku 1999 nadvia-

zala spoluprácu so značkou mrazeného pečiva 

Fornetti. Bol to významný historický míľnik, lebo 

okrem výroby mrazených pekárenských výrob-

kov začala spoločnosť budovať vlastnú franchise 

obchodnú sieť. Aj vďaka sieti dnes už vyše 500 

(celá Európa, z  toho na Slovensku približne 250) 

pekárničiek, s plánovaným organickým rastom do 

budúceho roka, je spontánna znalosť „fornettiek “ 

takmer 100%-ná.

Čas plynul a rodinná fi rma sa s úspechom rozrástla 

do Čiech, kde MINIT Bohemia doteraz vedie ďalší 

člen rodiny, Zoltán Ambrovics. Po osamostatnení 

od maďarskej franchise a rebrandingu spoločnos-

ti na MINIT v roku 2015 známe „fornettky“ rýchlo 

nahradili „minitky“. Dnes, po takmer siedmych 

rokoch, sú už etablovanou značkou. Dôkazom je 

aj prieskum KPMG z roku 2019, z ktorého MINIT 

vzišla ako najobľúbenejšia značka rýchleho občer-

stvenia na Slovensku.

NOVÝ ZÁVOD POKRYJE
EXPANZIU AJ DOMÁCI DOPYT

MINIT je dnes najväčší výrobca a predajca mraze-

ných pekárenských výrobkov v SR a vlastní jeden 

z najmodernejších výrobných závodov v strednej 

Európe. Tím ľudí, ktorých je dnes už vyše 280, spá-

ja stále fi lozofi a rodinnej fi rmy s férovými obchod-

nými a výrobnými záväzkami a dohodami. Spoloč-

ne sa zomkli a ustáli aj požiar, ktorý pohltil jednu 

z výrobných hál. Našťastie sklad a zásoby zostali 

nedotknuté a vďaka vysokej dôveryhodnosti fi rmy 

sa podarilo výpadok výroby nahradiť spoluprácou 

s  ďalšími podobne zameranými spoločnosťami. 

Ústretoví boli aj odberatelia a spoločnosť tak ne-

prepustila jediného zamestnanca. Koncom minu-

lého roka sa podarilo fi nálne zapojiť novú výrobnú 

linku, na ktorej už v dnešných dňoch beží výroba. 

Ešte tento rok plánuje MINIT rozšíriť sortiment vý-

robkov o nové tvary a príchute. Automatická linka 

tiež prispeje k vyššej kapacite výroby, efektívnejšie-

mu plánovaniu a organizovaniu výroby.

Vedeli ste, že keď začal Kaufl and vo svojich pre-

vádzkach budovať svoje „dopekové pekárenské

zóny", spoločnosť MINIT bola jedným z  prvých 

miestnym dodávateľom výrobkov? MINIT je spo-

ľahlivým partnerom pre franchisantov, sektory 

HoReCa a  retail. MINIT dodáva svoje produkty 

do takmer všetkých medzinárodných a domácich 

reťazcov, ako aj na nezávislý trh na Slovensku. 

Sieť odberateľov MINIT dnes dopĺňajú čerpacie 

stanice a dôležitú súčasť tvorí HoReCa segment, 

kde sa chrumkavé výrobky stali neodmysliteľnou 

súčasťou hotelových a reštauračných ponúk. Pre 

retailových zákazníkov MINIT v tomto roku pripravil 

celú škálu nových výrobkov, rozrástla sa rodina sli-

mákov, croissantov a rôznych plnených výrobkov, 

pričom sladké príchute štandardne predbiehajú tie 

slané. V  kategórii pekárenských výrobkov to boli 

nové tvary z krehkého rožkového cesta, ale aj líst-

kové štangle. MINIT uviedla na trh širokú ponuku 

sezónnych výrobkov, ako je share bread a kvásko-

vé korene.

Značka MINIT je symbolom kvality a  inovácií v pekárstve. Drží si pozíciu 

jednotky aj prostredníctvom inovácií a odhaľovania trendov. Mesačne 

vyrába 1500 ton pečiva a úspešne expanduje do okolitých štátov. Rok 

2021 je výnimočný ešte v jednom aspekte: MINIT si pripomína tri dekády 

pôsobenia na Slovensku.

MINIT PEČIE NA 
SLOVENSKU UŽ 30 ROKOV

R
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MINIT VÁS SRDEČNE POZÝVA NA VÝSTAVU 

DANIUBIUS GASTRO 2022, 

KTORÁ SA BUDE KONAŤ VO FEBRUÁRI 2022.
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MINIT HOME V KAŽDEJ
DOMÁCNOSTI

Spoločnosť MINIT medziročne rozširuje ponuku 

mrazených koláčikov v spotrebiteľských baleniach 

MINIT Home, ktorých konkurenčnou výhodou je, 

že ich netreba rozmrazovať a sú upečené do 15 

minút. MINIT Home prináša overenú kvalitu do 

domácností a aj na základe aktuálnej situácie na 

trhu sa snaží hľadať riešenia, ako uspokojiť potreby 

svojich zákazníkov. S príchodom sviatkov si môžu 

zákazníci dopriať Sviatočné Minitky, ktoré sú zme-

sou tradičných vianočných príchutí ako je mak, 

orech alebo slivka. Sviatočnými nie sú však len 

v období Vianoc, pretože každé rodinné stretnutie 

je dnes rodinným sviatkom. V  tomto roku MINIT 

uviedla na trh aj spotrebiteľské balenia mrazených 

produktov vo vyššej gramáži po 4/6 ks výrobkov, 

ako je čokoládová rolka alebo hotdog. Ide o per-

fektné raňajky alebo pohostenie pre nečakanú náv-

števu. Začiatkom roka ponuku doplnia mini pizze 

v balení po 4 kusy.

SIEŤ PREVÁDZOK MINIT
NAĎALEJ RASTIE

Výrobky MINIT nie sú len v reťazcoch, ale spoloč-

nosť rozvíja aj sieť predajní. Takmer všetky pre-

vádzkujú franchisingoví partneri. Mnohí podnikajú 

s  MINIT od roku 1999. Aktuálne uvádza „MINIT 

Franchise 3.0“, v ktorom známe „minitky“ dopĺňa 

chlebový a snackový sortiment. V roku 2021 sa na-

priek protipandemickým opatreniam a materiálovej 

kríze MINIT úspešne rozrastá. V  roku 2021 zatiaľ 

spoločnosť otvorila 25 nových prevádzok po celom 

Slovensku a  manažment MINIT sa rozhodol tiež 

rozšíriť aj vlastnú sieť MINIT pekárničiek. V  čase 

uzávierky instore ich je už pravdepodobne šesť, 

pričom zatiaľ posledná je v  obchodnom centre 

Nivy v Bratislave.

Pre ďalšie obdobie MINIT vidí priestor na ďalší 

organický rast nových predajní. Na Slovensku je 

stále veľa zaujímavých miest s vysokým potenciá-

lom predaja, miest s uspokojivou frekvenciou zá-

kazníkov a zaujímavých priestorov na prezentáciu 

a predaj výrobkov MINIT. V závislosti od kúpnej sily 

plánuje s doplnením sortimentu v kategórii peká-

renských výrobkov a priestor vidí aj v rozšírení po-

nuky rýchleho občerstvenia t.j. vlastných plnených 

pekárenských výrobkov. Spoločnosť bude rozvíjať 

aj ponuku služieb v podobe take away (so sebou). 

Už v minulosti jednotlivé pekárničky vedeli vypiecť 

výrobky na objednávku pri príležitosti rodinných 

osláv alebo fi remných podujatí. Dopyt po takejto 

službe v súčasnej dobe enormne rastie.

KVÁSKOVÁ LÍNIA OSKAR
OSLÁVILA 1. NARODENINY

Aj po 30-tich rokoch MINIT neustále inovuje 

a  prináša novinky na trhu. V  roku 2020 s  úctou 

k  tradíciám a  návratom k počiatkom „pekariny“ 

a objavovaním zabudnutej tradície uviedla na trh 

kváskové chleby a vekne pečené v kamennej peci, 

pod značkou OSKAR. „Pekarina“ je tajomstvo, 

kúzlo a  krásne remeslo. Najväčšími merateľnými 

investíciami do novej línie sú teda čas, vedomos-

ti a  skúsenosti. Napokon ide o  ručnú prácu pod 

prísnym dohľadom majstra pekára. Celý proces 

výroby trvá veľmi dlho, bublinky v ceste vznikajú 

pomaly dlhým zrením v ošatkách. Cieľom je ustáť 

pozíciu zodpovedného dodávateľa v rámci celého 

Slovenska. Tomu MINIT prispôsobila všetky in-

vestície do ľudských zdrojov, do zabezpečenia 

procesu výroby aj skladovania a logistiky. „Oča-

kávam, že budúcnosť pekárstva sa skrýva v kva-

lite, tradičných výrobkoch, zdravších výrobkoch 

s kvalitnejšími surovinami a vo výnimočných pro-

duktoch s  pridanou hodnotou, bez 

nezmyselných prísad,“ tvrdí František 

Ambrovics. Dnes je kvásková línia

OSKAR dostupná takmer po celom 

Slovensku a  predajné miesta stále 

pribúdajú. V roku 2022 plánuje MINT 

rozšíriť nielen distribúciu, ale aj por-

tfólio založené na chlebovom ceste. 

Spoločným menovateľom noviniek 

bude dlhé a  precízne spracovanie 

cesta, kvalitné vstupy a procesy vy-

chádzajúce z tradícií.

MÍĽNIKY SPOLOČNOSTI
MINIT SLOVAKIA

1991
• bratia Ambrovicsovci založili rodinnú 

pekáreň v pivnici rodinného domu

1999
• spustenie výroby mrazeného pečiva 

z lístkového cesta a rozvoj siete 

pekárničiek na báze franchisingu

2000
• vstup na český trh - MINIT BOHEMIA

2015
• rebranding spoločnosti na MINIT

• spustenie vysokokapacitnej linky na 

výrobu kváskových výrobkov

2016
• vstup na rakúsky, poľský a maďarský 

trh

2018
• kompletná rekonštrukcia výrobného 

závodu po požiari

2019
• rodinná fi rma roka podľa denníka 

Hospodárske noviny

• návrat k objemom predaja pred 

požiarom

2020
• nová výrobná linka Canol 3 na kusové 

výrobky z lístkového cesta

2021
• uvedenenie novej kváskovej línie 

OSKAR

• rozšírenie ponuky spotrebiteľských 

balení MINIT Home

• vlastná sieť MINIT pekárničiek
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KÁVU NAKUPUJEME NAJMÄ 
VO VÄČŠÍCH FORMÁTOCH

„Spotrebitelia na Slovensku minuli počas po-

sledných 12 mesiacov (t.j. od novembra 2020 

12,4 tisíc predaných ton. V  medziročnom po-

rovnaní sledujeme príklon k  väčším baleniam 

kávy, kedy priemerná cena za jednotku (kg) po-

klesla o 2 %, zatiaľ čo priemerná cena za spot-

rebiteľské balenie medziročne o  2 % vzrástla. 

V  dlhodobom hľadisku pozorujeme trend pre-

miumizácie, kedy významne posilňuje segment 

zrnkovej kávy a  segment kávy v  kapsuliach,“ 

uviedla pre instore Slovakia Rita Vachková, 

Senior Consultant, NielsenIQ.

Na slovenskom trhu je z hľadiska hodnoty pre-

dajov najdôležitejším segmentom čistá rozpust-

ná káva, ktorá tvorí 32 % z celkového obratu, 

ale vzhľadom na svoju druhú najvyššiu jednot-

kovú cenu (po segmente kávových kapsúl) však 

iba 18 % z celkovej spotreby kávy (objemu pre-

daja). Tržby tohto segmentu medziročne klesli, 

rovnako ako aj nasledujúcemu segmentu mle-

tej kávy, ktorý si ukrajuje z koláča tržieb 31 % 

a tvorí 41 % celkového objemu predaja.

Naopak segmentom, ktorý prispel k  mierne-

mu rastu celkovej kategórie kávy a  dlhodobo 

sa mu veľmi darí, je v poradí tretí najdôležitejší 

typ – zrnková káva, s obratovým podielom 16 

% (a objemovým 20 %). Tomuto segmentu me-

dziročne narástli tržby najrýchlejšie, a  to o  23 

%, podobne ako segmentu, ktorý je na štvrtej 

priečke z hľadiska obratu – segmentu kávových 

kapsúl (+21 %), ktorý generuje 10 % tržieb. 

Potom nasleduje segment špecialít a mixov, 

napríklad zmesi rozpustnej kávy a  mlieka (2v1, 

do októbra 2021) za kategóriu kávy celkom 

viac ako 161 miliónov EUR. Maloobchodné 

tržby zostali takmer stabilné (medziročný nárast 

iba o 0,5 %), avšak spotreba vzrástla (+2,7 %) 

a  objemový predaj kávy tak dosiahol úroveň 

V segmente kávy možno pozorovať trend premiumizácie, teda významne 

posilňuje segment zrnkovej kávy a segment kávy v kapsuliach. Hoci zrnková 

káva je v poradí dôležitosti segmentov až tretia, medziročne jej tržby rástli 

najrýchlejšie, podľa agentúry NielsenIQ až o 23 %.
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NAJRÝCHLEJŠIE RASTÚ TRŽBY 
SEGMENTU ZRNKOVEJ KÁVY

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2021, Pozn. Kávu pilo za posledných 

12 mesiacov 75,4 % opýtaných.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2021 Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2021, Pozn.: Mleté / zrnkové kávy 

(vrátane espresso / prekvapkávaná / nie kapsule) pilo za posledných 12 

mesiacov 55,2 % opýtaných.

Akú kávu podľa obsahu kofeínu pijete 

najčastejšie?

Aké druhy kávy pijete najčastejšie? Ako často pijete mleté / zrnkové kávy (vrátane 

espresso / prekvapkávaná / nie kapsule)?

 štandardný / s plným obsahom kofeínu 64,6

 so zníženým obsahom kofeínu 4,0

 bezkofeínovú 2,5

 cappuccino 9,8

 espresso 36,7

 latté 5,0

 mocha 0,9

 prekvapkávanú 7,1

 tureckú 15,2

 inú 2,8

 4-krát denne a viac 1,6

 2-3-krát denne 23,5

 1-krát denne a viac 18,9

 4-6-krát týždenne 3,5

 2-3-krát týždenne 3,1

 1-krát týždenne 1,8

 menej často 2,4

 neuvedené 0,5
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3v1, cappuccino,…) s  9% podielom v  hodno-

te (15% v  objeme) a  kávové substitúty, ktoré 

zaujímajú zvyšné 2% hodnoty aj objemu celej 

kategórie.

Slovenskí spotrebitelia nakupujú kávu pre-

dovšetkým vo väčších predajných formátoch 

– hypermarketoch a  supermarketoch (67 % 

tržieb), ktorých významnosť medziročne ďalej 

rastie.

TOP 5 výrobcov kategórie kávy podľa hodnoty 

predaja za obdobie od novembra 2020 do ok-

tóbra 2021 v abecednom poradí bez privátnych 

značiek: Baliarne Obchodu Poprad, Jacobs 

Douwe Egberts, Luigi Lavazza, Nestlé, Tchibo.

KÁVA V NÁKUPOCH 
DOMÁCNOSTÍ

„To, že káva je veľmi obľúbeným nápojom, 

dokazuje vysoký počet kupujúcich. Akúkoľvek 

z rôznych druhov káv si za posledných 12 me-

siacov kúpili aspoň raz všetky slovenské do-

mácnosti. Typická domácnosť nakupuje kávu 

raz za 18 dní a ročne na ňu minie 91 EUR. Najin-

tenzívnejšími kupujúcimi kávy sú viacčlenné do-

mácnosti s dospelými členmi, ktoré za posled-

ných 12 mesiacov minuli na nákup kávy až 126 

EUR,“ uvádza Nina Páleníková, Consultant, 

Consumer Panels & Services, GfK. Údaje sú za 

obdobie október 2020 až september 2021.

Podľa celkového nakúpeného objemu sú prefe-

rovaným miestom nákupov kávy supermarkety, 

nasledované diskontami a hypermarketmi. Tie-

to tri nákupné miesta sú spolu zodpovedné za 

77 % celkového ročného objemu nákupov kávy 

do domácností.

Pri nákupe kávy domácnosti nadpriemerne vy-

hľadávajú produkty v akcii. Takmer 3/5 objemu 

kávy sa za posledný rok nakúpili za zvýhod-

nených cenových podmienok. Najvyšší podiel 

akciových nákupov dosahuje instantná káva. 

Instantnú kávu zároveň nakupuje aj najviac do-

mácností: 7 z  10. Instantnú kávu domácnosti 

nakupujú v  priemere 7-krát za rok a  ročne jej 

nakúpia 1,8 kg.

Podľa počtu kupujúcich nasleduje v  obľúbe-

nosti mletá káva, ktorá oslovuje k  nákupu 6 

z 10 domácností na Slovensku. Mletú kávu na-

kupujeme zo všetkých druhov káv najčastejšie, 

v priemere raz za 5 týždňov a ročne jej nakúpi-

me 4,3 kg.

Z ostatných druhov káv oslovujú najviac kupu-

júcich kávové špeciality (napr. 2v1,3v1, ca-

ppuccino,…). Aspoň raz za rok si ich domov 

z obchodu prinesie 1/2 domácností.

Praženú zrnkovú kávu si z  obchodu domov 

odnáša 28 % slovenských domácností. Typická 

domácnosť nakúpila za posledných 12 mesia-

cov na domácu spotrebu celkovo 4,7 kg zrn-

kovej kávy.

Kávové substitúty nakupuje 1/4 domácností 

a kapsulovú kávu 16% domácností.

Za posledných 12 mesiacov siahlo v  obchode 

po káve najviac domácností práve v mesiaci de-

cember. V decembri 2020 nakúpilo kávu 7 z 10 

domácností a nákupy kávy počas tohto mesiaca 

predstavovali 10% z objemu nákupov kávy celko-

vo za posledné dvanásťmesačné obdobie.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2021 Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2021, Pozn: Špeciálne kávy a 

kávovinové nápoje pilo za posledných 12 mesiacov 18,1 % opýtaných.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2021, Pozn: Instantné / rozpustné 

kávy pilo za posledných 12 mesiacov 38,1 % opýtaných.

Koľko priemerne miniete na nákup kávy 

za mesiac?

Ako často pijete špeciálne kávy 

a kávovinové nápoje?

Ako často pijete instantné / rozpustné 

kávy?

 0.1 - 3 EUR 8,6

 3.1 - 10 EUR 35,9

 10.1 - 16 EUR 26,2

 16.1 - 25 EUR 8,6

 25.1 - 33 EUR 2,7

 viac ako 33 EUR 2,3

 nič 14,4

 neuvedené 1,3

 4-krát denne a viac 0,2

 2 - 3-krát denne 10,6

 1-krát denne 12,5

 4 - 6-krát týždenne 2,2

 2 - 3-krát týždenne 4,7

 1-krát týždenne 2,2

 menej často 5,7

 4-krát denne a viac 0,1

 2-3-krát denne 2,1

 1-krát denne 3,7

 4- -krát týždenne 0,9

 2-3-krát týždenne 3,0

 1-krát týždenne 2,1

 menej často 5,9

 neuvedené 0,3



36

PRODUCT

I keď Slovensko v spotrebe kávy nekonkuruje svetovým „veľmociam“, kávy 

sa obyvatelia nevzdali ani počas home offi ce a začali si kupovať viac zrnkovej 

kávy na doma. A zaujímavostí sa udialo viac. S piatimi otázkami o vývoji 

trhu sme oslovili dve významné spoločnosti, ktoré podľa NielsenIQ patria 

z hľadiska hodnoty predaja kávy na Slovensku do TOP 5.

Viliam Matušek ml.,

marketingový riaditeľ

Baliarne obchodu 

Poprad a.s.

• Ako sa hýbali ceny 

kávy v tomto roku 

a aké faktory mali vplyv na cenu? Museli ste 

zmeny premietnuť do maloobchodných cien?

Situácia s kávou je veľmi vážna a nikto presne 

nevie, kde to celé skončí. Jedno je isté: cena ide 

hore. Kávu nakupujeme vopred na niekoľko me-

siacov a nie je možné sa prakticky nijak pripraviť 

na takúto situáciu. Káva sa obchoduje na burze 

a pred tým ako „vystrelí“ cena hore nám nikto 

nepríde povedať, že sa to stane. Jednoducho 

prišiel mráz, zničil úrodu v Brazílii a špirála zvyšo-

vania cien sa rozkrútila. Dôvodov na zvyšovanie 

cien však bolo niekoľko, pričom sa ovplyvňujú 

navzájom. Najväčší problém spôsobilo počasie 

v  Brazílii, no sekundárne spôsobila pandémia 

chaos v logistike. Zvýšené ceny nás už zasiahli. 

Už teraz nakupujeme kávu za vysoké ceny a po-

stupne priemerujeme naše skladové zásoby. Pre 

našu fi rmu to má veľmi vážne dopady, nakoľko 

na Slovensku máme najväčší trhový podiel v pre-

daji kávy a vieme, že zvýšiť cenu na domácom 

trhu nie je vôbec jednoduché. Každopádne všet-

kým partnerom boli zaslané nové obchodné cen-

níky. Cenu zvyšujeme priemerne okolo úrovne 9 

%, pričom nevylučujeme, že to nebude posledné 

zvýšenie.

• Ako sa zmenilo zákaznícke správanie od 

vypuknutia pandémie? Zmenilo sa vôbec 

alebo ľudia „len“ nakupovali viac kávy domov 

v retaile?

Vplyvom pandémie sa veľká časť konzumentov 

kávy ocitla doma. Mnohé fi rmy svojich zamest-

nancov nechali na home offi ce na oveľa dlhší čas 

ako plánovali. Táto situácia nám samozrejme na-

hráva, keďže naša fi rma sa orientuje na domác-

nosti a predaj v maloobchode a veľkoobchode. 

Výpadok z gastra (on-trade) sa presunul okam-

žite do spotreby v  domácom prostredí. Týmto 

nám výrazne stúpol predaj zrnkovej kávy, na-

koľko mnoho ľudí si zakúpilo jednoduché stroje 

domov, aby aj v domácom prostredí mali pocit 

atmosféry kaviarne.

• Jedna z významných svetových kaviaren-

ských sietí u nás tento rok skončila. Sú Slováci 

už navyknutí na svoju domácu kávu a v reštau-

ráciách na espresso, ale veľké tégliky nápojov 

so sebou ich neoslovujú?

Slovensko má len pár veľkých výkonných miest 

a zvyšok tvoria malé mestá s obmedzenou eko-

nomickou silou. Veľké siete sa neuživia, potrebujú 

masy ľudí, turizmus. Rovnako u nás nie je popu-

lárne pochodovanie po ulici s veľkou kávou, ta-

kže takéto pitie nie je stále v kurze a zrejme ani 

nebude.

• Za posledné roky sú BOP viac viditeľné 

online. Ako sa darilo Vášmu e-shopu 

www.popradske.sk? Zostali zákazníci verní na-

kupovaniu on-line aj po lockdowne resp. zväč-

šila sa množina pravidelných nakupujúcich?

Náš e-shop www.popradske.sk neustále rastie. 

Obrovský skok nastal vplyvom pandémie, ktorá 

zásadne urýchlila predaj. Orientujeme sa najmä na 
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5 OTÁZOK PRE 
ŠPECIALISTOV NA KÁVU

fi remných klientov. Každý vie, že sme fi rma, ktorá 

praží kávu na Slovensku a káva je tak vždy čer-

stvá. Máme mimoriadne efektívnu logistiku, a  to 

si fi rmy cenia. Klientov nám neubudlo, ale práve 

naopak, stále rastieme.

• Aké sú plány spoločnosti BOP pre rok 2022?

Plánujeme posilniť predaje v segmente zrnkových 

káv a orientovať sa na produkty s vyššou prida-

nou hodnotou. Najbližšie roky nebudú o nízkych 

cenách, ale budeme sa snažiť ponúkať značkový 

predaj s primeranou cenovkou. Potraviny jedno-

ducho nemôžu byť lacné.

Ing. Ján Semanco,

Managing Director

Tchibo Slovensko 

spol. s r.o

• Ako sa hýbali ceny 

kávy v tomto roku 

a aké faktory mali na 

ňu vplyv? Dotklo sa to aj maloobchodných 

cien kávy?

V priebehu tohto roka narástlo množstvo položiek 

súvisiacich s  produkciou kávy. Prvou z  nich je 

vstupná surovina, pretože v súvislosti s meniacimi 

sa klimatickými podmienkami a tohtoročným ne-

priaznivým počasím v Brazílii, ktorá je najväčším 

producentom kávy, výrazne narástla cena zelenej 

kávy na svetových burzách. Súčasne došlo k vý-

raznému nárastu cien dopravy, pretože sú v sú-

vislosti s pandémiou koronavírusu na celosvetovej 

úrovni narušené dodávateľské reťazce aj doprav-

né cesty (napr. cena námornej prepravy vzrástla 

v priemere takmer päťnásobne). V neposlednom 

rade dochádza k  rastu cien energií a  obalových 

materiálov, čo ovplyvňuje náklady na výrobu. 

Okrem iného a s ohľadom na vyššie uvedené sme 

nútení od februára 2022 pristúpiť k navýšeniu ná-

kupných cien pre našich obchodných partnerov, 

čo v  konečnom dôsledku bude mať vplyv aj na 

zvýšenie maloobchodných cien našich káv.

KRAJINY NAJVIAC 
„ZÁVISLÉ“ NA KÁVE

Zdroj: Statista Consumer Market Outlook, Pozn.: Vybrané krajiny, v ktorých ročná spotreba 
kávy na jedného obyvateľa presahuje 3 kg. Údaje za rok 2020. Podľa dostupných štatistík sa 
Slovensko pohybuje tesne pod hranicou 3 kg.

Holandsko

Fínsko

Švédsko

Nórsko

Kanada

Libanon

Nemecko

Brazília

Katar

Švajčiarsko

Taliansko

Estónsko

Portugalsko

USA

Francúzsko
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• Ubehlo už takmer 30 rokov od rozdelenia 

Československa a zároveň si Tchibo pripomí-

na 30 rokov pôsobenia u nás. Stále máme veľa 

spoločné alebo sú už badateľné rozdiely spot-

rebiteľskom správaní Čechov a Slovákov?

Obe krajiny sú si stále veľmi podobné, avšak ur-

čité rozdiely v zákazníckom správaní vidíme. Slo-

venskí zákazníci sú napríklad viac spontánni, viac 

prihliadajú na aktuálne ponuky a v rozhodovacom 

procese pred regálom reagujú aj na pridanú hod-

notu k nákupu (rôzne darčekové balenia), zatiaľ čo 

český spotrebiteľ je viac orientovaný na cenu. Pri 

spotrebnom tovare vidíme, že napríklad v dámskej 

móde idú dámy na Slovensku - oproti relatívne 

konzervatívnym Češkám - do výstrednejších kús-

kov a modelov a neboja sa experimentovať.

Rozdiely sa dajú vypozorovať aj v  oblasti kávy. 

V našich kávových baroch je u slovenských spot-

rebiteľov viditeľná väčšia popularita espressa, kde 

je podiel predaja oproti Česku takmer dvojnásob-

ný. Na druhej strane alternatívne spôsoby prípra-

vy kávy sú obľúbenejšie u  českých zákazníkov. 

Dlhodobé trendy v oblasti kávy sú ale podobné. 

Napríklad v domácnostiach oboch krajín v posled-

nej dobe rastie obľuba automatických kávovarov, 

čo sa prejavuje rastúcimi predajmi zrnkovej kávy 

naprieč trhom i kategóriami.

• Jedna z významných svetových kaviaren-

ských sietí u nás tento rok skončila. Sú Slováci 

už navyknutí na espresso a veľké tégliky ná-

pojov so sebou ich neoslovujú?

Povedomie slovenských spotrebiteľov o káve sa 

vyvíja. Predovšetkým sú viac informovaní a vzde-

laní a  skúšajú nové kávy i  nové spôsoby jej prí-

pravy. Dlhodobo pokračuje trend presunu spot-

rebiteľov k zrnkovej káve, a to aj v prémiovejších 

variantoch. Za posledný rok sa tiež vplyvom pan-

démie výrazne zmenili spotrebiteľské zvyky. Pri-

šlo napríklad k presunu spotreby kávy z kaviarní 

a kancelárií do domáceho prostredia a ako som 

už spomenul, veľmi sa zvýšil záujem o plnoauto-

matické kávovary na zrnkovú kávu. Vysvetľujeme 

si to tým, že spotrebitelia si aj doma chcú dopriať 

kvalitné espresso. Kávová kultúra na Slovensku 

sa v posledných rokoch naozaj posunula a trúfam 

si tvrdiť, že je na špičkovej úrovni. My všetky tieto 

trendy pozorne sledujeme a reagujeme na ne, a to 

nielen ponukou sortimentu a vybavenia na domá-

cu prípravu kávy (ručné aj elektrické mlynčeky, 

ručné fi ltre, french press, plnoautomatické kávo-

vary), ale tiež ponukou káv v maloobchode aj ká-

vových nápojov v našich kávových baroch. Vďaka 

širokému portfóliu produktov v rôznych chuťových 

profi loch, cenových reláciách aj variantoch pre 

najrôznejšie typy prípravy kávy môžeme uspokojiť 

aj tých najnáročnejších konzumentov.

• Kompenzoval e-shop aspoň čiastočne vý-

padok spôsobený lockdownom kamenných 

prevádzok? Zostali zákazníci verní nakupova-

niu on-line?

Náš dlhodobo budovaný mnohokanálový ob-

chodný model sa v posledných dvoch rokoch veľ-

mi osvedčil. Z dlhodobého hľadiska sa každý náš 

predajný kanál podieľal na tržbách fi rmy zhruba 

jednou tretinou, avšak v minulom roku vzrástol ob-

rat on-line obchodu o viac než 30 % a vďaka tomu 

náš e-shop počas celej doby pandémie vykrýval 

výpadok kamenných obchodov. Dosiahli sme to 

aj vzhľadom k tomu, že náš e-shop prevádzkuje-

me na Slovensku už od roku 2012 a máme za túto 

dobu vybudovanú silnú logistickú sieť a spoľahli-

vých obchodných partnerov, takže nás väčší ná-

por neprekvapil a mohli sme tento predajný kanál 

okamžite využiť naplno. Pomohlo nám k tomu aj 

naše distribučné centrum pre strednú Európu, kto-

ré je umiestnené v Českej republike v Chebe. V dl-

hodobom priemere sa odtiaľto denne expedovalo 

do siedmich krajín Európy okolo 40.000 zásielok, 

v poslednom roku sa počet navýšil na 50 – 60.000 

zásielok za deň.

• Aké sú plány s rozširovaním vlastnej siete 

obchodov Tchibo a Tchibo kútikov v super-

marketoch?

Myslíme si, že je ešte stále priestor kam expan-

dovať, takže po nových lokalitách pre naše ob-

chody sa pozeráme priebežne. V  posledných 

dvoch rokoch sme vzhľadom na pandémiu bu-

dovanie našich vlastných obchodov pozastavili, 

ale v  budúcom roku by sme radi otvorili aspoň 

jednu ďalšiu značkovú predajňu. Určite budeme 

pokračovať s  koncepciou dočasných obchodov 

tzv. pop-up stores, ktoré otvárame na rôznych 

miestach Slovenska vždy na niekoľko mesiacov 

a  pomocou ktorých testujeme potenciál nových 

lokalít. Naopak veľmi dynamicky sa od svojho 

spustenia v septembri minulého roka rozvíja náš 

shop-in-shop koncept v maloobchodných reťaz-

coch, hlavne domácich retailových hráčov, pribú-

dajú nové a nové predajné kútiky Tchibo. Aktuálne 

ich máme 33 a do budúcnosti plánujeme v súčas-

nom vysokom tempe pokračovať. Teší nás, že sa 

dostávame do ďalších nových lokalít a že môžeme 

byť ešte bližšie k  zákazníkom v  rastúcom počte 

regiónov.
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Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2021, Pozn.: Tuky, margaríny (na 

varenie / pečenie / smaženie) použilo vo svojej domácnosti 54,1 % 

opýtaných.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2021, Pozn.: Oleje použilo vo svojej 

domácnosti 96,1 % respondentov.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2021

Ako často používate tuky / margaríny na 

pečenie?

Ako často používate oleje?

Aké druhy olejov používate používa 

najčastejšie?

Vianoce sú neodmysliteľne spojené s tradíciou pečenia všakovakých 

dobrôt. V košíkoch sa častejšie objavujú oleje, tuky, maslo a margaríny. 

V nákupoch slovenských domácností dominuje slnečnicový olej, ktorého 

celkový ročný objem nákupov je na úrovni 12 litrov na jednu domácnosť.

Niektorý z  kuchynských olejov si aspoň raz 

za posledných 12 mesiacov zakúpila každá 

slovenská domácnosť. Kuchynské oleje na-

kupujeme spravidla 13-krát ročne a  minie-

me na ne pri tom 36 eur. Najintenzívnejšími 

kupujúcimi kuchynských olejov sú viacčlen-

né dospelé domácnosti, ktoré na tieto pro-

dukty míňajú v  priemere 49 eur ročne. 1/3 

svojich celkových výdavkov na kuchynské 

oleje smerujú slovenské domácnosti na ná-

kupy v  supermarketoch. V  supermarketoch 

zároveň nakupujeme kuchynské oleje aj naj-

častejšie, 7-krát ročne,“ uvádza Nina Pá-

leníková, Consultant, Consumer Panels & 

Services, GfK. Údaje sú za október 2020 až 

september 2021.

Podľa počtu kupujúcich je preferovaným ty-

pom kuchynského oleja slnečnicový olej. 

Slnečnicový olej aspoň raz ročne na-

kupuje 8 z  10 slovenských domácností 

a  celkový ročný objem nákupov je na 

úrovni 12 litrov na jednu domácnosť. 

V  obľúbenosti nasleduje repkový olej, 

ktorý si do svojich nákupných košíkov 

vkladá 7 z  10 domácností. Olivový olej

je tretím najviac preferovaných typom 

kuchynského oleja, nakupuje ho 1/2 do-

mácností. Typická domácnosť nakupuje 

olivový olej v  priemere raz za štvrťrok 

a ročne si domov z obchodu prinesie 2,5 

litra tohto výrobku. Z  ostatných olejov 

oslovuje ku kúpe najviac domácností ko-

kosový olej.

Margaríny si v  sledovanom období za-

kúpilo 9 z  10 slovenských domácností, 

pričom priemerný ročný výdavok na mar-

garíny sa pohybuje na úrovni 22 EUR na 

jednu domácnosť. Viac ako 2/5 výdavkov 

domácností je určená na nákupy marga-

rínov v akcii. Z pohľadu nákupných miest 

preferujú domácnosti pri kúpe margarí-

nov supermarkety, kam smerujú viac ako 

1/3 výdavkov na tento sortiment. Marga-

ríny vo vaničke (primárne určené na na-

tieranie na pečivo) nakupuje 6 z  10 do-

mácností spravidla raz mesačne a minie 

na ne 19 EUR ročne. Margaríny vo fólii 

(rastlinné tuky primárne určené na peče-

nie či na prípravu krémov) si aspoň raz v sle-

dovanom období zakúpilo 7 z 10 domácnos-

tí. V  priemere si ich kupujúce domácnosti 

domov priniesli 7-krát a minuli na ne 9 EUR.

Maslo nakupuje 9 z 10 slovenských domác-

ností. Kupujúce domácnosti si za posledných 

12 mesiacov zakúpili maslo 19-krát a celko-

vo naň minuli 51 EUR. Pri nákupe masla sú 

pomerne výrazne zastúpené akciové nákupy, 

keď až 63 % výdavkov na maslo smeruje na 

produkty vo zvýhodnenej cene.

„Najsilnejším mesiacom pre nákupy marga-

rínov a masla je, podľa počtu kupujúcich aj 

celkových výdavkov, december,“ konštatuje 

Nina Páleníková.

ČAS PEČENIA JE TU ZAS

 1-krát denne a viac 0,3

 4 - 6-krát týždenne 0,4

 2 - 3-krát týždenne 6,7

 1-krát týždenne 13,0

 2 - 3-krát mesačne 12,9

 1-krát mesačne 10,6

 menej ako 1-krát mesačne 9,4

 nikdy 0,7

 neuvedené 0,1

 1-krát denne a viac 8,7

 4 - 6-krát týždenne 19,6

 2 - 3-krát týždenne 41,7

 1-krát týždenne 17,5

 2 - 3-krát mesačne 5,5

 1-krát mesačne 1,8

 menej ako 1-krát mesačne 0,8

 neuvedené 0,5

 kokosový 1,6

 olivový 24,2

 rastlinný (zmes olejov) 14,4

 repkový 11,2

 slnečnicový 45,8

 sójový 7,6

 iný 0,6
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AKO CEZ SVIATKY NEPRIBRAŤ
„Jedna vec je, ak sa počas vianočných sviatkov 

prejedá priemerne vážiaci, ale inak zdravo sa stra-

vujúci človek. Ten obvykle naberie kilo, maximálne 

dve kilá, pretože si stále drží určitú mieru. Navyše 

kilá v nasledujúcom období po návrate k bežným 

rutinám v jedálničku zase zhodí,“ uvádza Monika 

Rychlovská Tělupilová, výživová poradkyňa Ke-

toMix a dodáva: „Za omnoho väčší problém pova-

žujem to, keď to isté robí človek, ktorý trpí nadvá-

hou alebo dokonca obezitou.“

Predchádzanie problémov je vždy ľahšie, ako ich 

riešiť až po ich vzniku. A to sa týka aj jedla. V odľah-

čenej forme sa dajú pripraviť aj pokrmy z bežného 

vianočného jedálnička. Príprava nízkosacharido-

vých odľahčených jedál nie je nijako náročná. Dô-

ležité je samozrejme vedieť, po akých surovinách 

siahnuť a čím nahradiť suroviny ako sú múka, cu-

kor alebo zemiaky. 

Vyskúšajte si tento rok pripraviť inú rybu ako je tra-

dičný kapor, odľahčite polievku, nahraďte zemiaky 

v šaláte inou zeleninou. Upečte si vianočku bez 

cukru a vianočné pečivo bez pšeničnej múky. 

AKÉ SÚ TEDA HLAVNÉ ZÁSADY?
So zmenou môžete začať kedykoľvek.

Začať sa stravovať zdravšie a upraviť svoj 

životný štýl nemusíte až po vianočných sviat-

koch. Začať je dobré hneď. Vďaka tomu si 

môžete užiť Vianoce bez prejedania.  

Nedojedajte zvyšky. 

Zjedzte len to, čo si pripravíte na tanier. Nedo-

jedajte po deťoch ani po nikom inom. Varte tak 

akurát a nie ako pre celú armádu.

Ak zhrešíte, naskočte hneď späť. 

Nie je to nič neobvyklé a stať sa to môže kaž-

dému. Dôležité je však, aby ste sa nenechali 

strhnúť a hneď naskočili späť do zdravého 

jedálnička.  

Neponocujte.

Spánková hygiena je dôležitá  aj počas príprav 

na Vianoce. Rozvrhnite si preto aktivity tak, aby 

si dostatočne oddýchli a načerpali silu. Keď 

totiž málo a zle spíte, ďaleko viac a horšie jete. 

Buďte v pohode.

Sviatky bývajú plné stresu. Snažte sa mu 

nepoddávať. Vyskúšajte napríklad krátku me-

ditáciu alebo dychové cvičenia. 

Pite s rozumom alebo vôbec.

Je známe, že s alkoholom slabne vôľa.  

Alkohol však zhoršuje kvalitu spánku a je plný 

zbytočných kalórií. 

Zaveďte tradície, ktoré sa netočia okolo jedla.

Choďte na vianočný koncert alebo divadelné 

predstavenie. Namiesto spoločnej večere nav-

štívte s napríklad lekciu jogy.

AKO ZBAVIŤ TELO 
JEDOVATÝCH LÁTOK?
Po Vianociach prichádzajú novoročné žela-

nia a medzi nimi sa opakuje jedno: schud-

núť. Každý by chcel schudnúť čo najrých-

lejšie. Rýchlosť chudnutia však závisí od 

niekoľkých aspektov – vek, pohlavie, zdra-

votný stav, ale aj počiatočná váha. Experta 

na výživu radí, držať sa niekoľkých jednodu-

chých rád, ktoré pomôžu vášmu telu zba-

viť sa škodlivých látok – toxínov, a to už v 

procese chudnutia. Tri zásady pri zbavovaní 

sa toxínov:

1. Dostatočne a pravidelne pite

Pite nielen dostatočne, ale aj pravidelne, pretože tak 

pomáhate obličkám pri vylučovaní jedovatých látok mo-

čom. Zdravé stravovanie je založené na príjme prirodze-

ných zdravých potravín a jedál z nich pripravovaných

2. Jedzte viac vlákniny

Vláknina v našom tele funguje ako taká kefa, ktorá 

mechanicky čistí naše črevá. Zároveň podporuje 

rast prospešných črevných baktérií, a tak nezostá-

va miesto pre tie škodlivé. 

3. Ozdravte svoju pečeň

Rovnako ako črevám a obličkám môžete zjedno-

dušiť prácu aj svojej pečeni. Tá očisťuje telo od je-

dovatých látok, premieňa živiny na energiu a počas 

ketózy premieňa tuky na ketónové látky. 

Lenže, priznajme si, že svojej pečeni prácu väčši-

nou príliš nezľahčujeme.  Skúste telu pomôcť. Od-

ľahčením jedálnička, prípadne KetoMix Detoxom, 

ktorý pomáha pečeni zbaviť vaše telo nielen tukov, 

ale aj toxínov v nich. 

NIEKOĽKO RÁD, AKO SCHUDNÚŤ, 
ALE NETRÁPIŤ SA PRI TOM. 
1. Buďte aktívni

2. Zabudnite na klasické sladené vody

3. Vyhnite tvrdému alkoholu - na trhu dnes exis-

tujú aj nízkosacharidové varianty vína. Vyskú-

šajte napríklad vynikajúce KetoMix víno.  

4. Vyskúšajte ketónovú diétu - problémom väčši-

ny redukčných diét je fakt, že pri nich telo stráca 

až 40 % svalovej hmoty. Svaly sú ale hlavným 

spaľovačom tukov. Ketónová diéta KetoMix je 

však založená na úplne inom princípe. Pri jej do-

držiavaní chudnete iba vaše tukové zásoby. Väč-

šina vašej svalovej hmoty zostáva zachovaná. 

www.ketomix.sk

Sviatočná pohoda ide ruka v ruke s dobrým jedlom. Ako si s tým 

všetkým poradiť, aby ste sa v januári pri pohľade na váhu nezhrozili? 

Napríklad prípravou pokrmov z bežného vianočného jedálnička 

v odľahčenej forme.

EXPERTKA NA VÝŽIVU RADÍ
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Najčastejšie nakupujeme do domácností hydinu a v rámci nej kuracie mäso. 

Z mäsových výrobkov sa v košíkoch ocitnú obvykle šunky a párky. Približne 28 

% výdavkov smeruje na mäsové výrobky predávané za zvýhodnenú cenu. Tlak 

na výhodnú cenu nepoľaví, nakoľko náklady na vstupy v mäsovom priemysle 

sa zvyšujú a teda stúpa aj maloobchodná cena.

NÁKUPY ČERSTVÉHO MÄSA
A MÄSOVÝCH PRODUKTOV
SLOVENSKÝMI 
DOMÁCNOSŤAMI

„Spomedzi čerstvého mäsa v  počte kupujúcich 

dominuje hydina, ktorú si aspoň raz zakúpilo 94 

% domácností. Celkovo na ňu minuli kupujúce 

domácnosti v sledovanom období v priemere 105 

EUR,“ komentuje údaje za obdobie september 

2020 až a august 2021 Lucia Pientková, consul-

tant, Consumer Panels & Services, GfK a dodáva: 

„Nákupy hydiny v akciovej cene využilo 86 % ku-

pujúcich hydinového mäsa pričom nákupy v akcii 

tvoria polovicu celkových výdavkov na hydinu. 

Domácnosti najviac minuli v supermarketoch, na-

sledovaných hypermarketmi. Najviac domácností 

si však hydinové mäso zakúpilo v diskontoch. Mä-

siarstva tvoria 9 % výdavkov na hydinové mäso 

a aspoň raz si ich tam zakúpila necelá štvrtina ku-

pujúcich hydinového mäsa. V rámci hydiny domi-

nuje vo výdavkoch aj v počte kupujúcich kuracie 

mäso. Z  jedného nákupu kuracieho mäsa si do-

mácnosti v priemere odniesli 1,5 kg a minuli 4 EUR. 

Celkovo na kuracie mäso kupujúca domácnosť 

minula 87 EUR.“

Bravčové mäso si aspoň raz zakúpilo 91% 

slovenských domácností. Domácnosť kupujúca 

bravčové mäso naňho v  priemere minula 116 

EUR. Vo výdavkoch na bravčové mäso domi-

nujú hypermarkety, ktoré reprezentujú až jednu 

tretinu. Mäsiarstva reprezentujú 21% výdav-

kov domácností a aspoň raz si v nich bravčo-

vé mäso zakúpilo 39% kupujúcich bravčového 

mäsa.

Hovädzie mäso si aspoň raz v  sledovanom 

období zakúpilo 58% slovenských domácnosti. 

Kupujúca domácnosť na neho minula necelých 

40 EUR a z obchodu si ho v priemere odnies-

la 7-krát. Vo výdavkoch majú najvyšší podiel 

hypermarkety na druhom mieste sú mäsiarstva. 

Výdavky na hovädzie mäso v zvýhodnenej cene 

tvoria 35%.

Niektorý zo širokej ponuky mäsových výrob-

kov si zakúpili všetky slovenské domácnosti. 

V priemere na ne slovenská domácnosť v sle-

dovanom období minula 336 EUR, pričom 

z nákupov si ich domov priniesla 93-krát. Naj-

viac domácností si mäsové produkty zakúpilo 

v  diskontoch a  v  supermarketoch, najviac na 

ne minuli práve v supermarketoch. Približne 28 

% výdavkov smeruje na mäsové výrobky v zvý-

hodnenej cene. Privátne značky tvoria 26% 

výdavkov domácností a  aspoň raz si mäsový 

produkt privátnej značky zakúpilo až 97 % do-

mácností.

V podiele vo výdavkoch dominujú šunky, ktoré 

tvoria 24% výdavkov na mäsové produkty a as-

poň raz si nejaký druh šunky zakúpili takmer 

všetky slovenské domácnosti. Na druhom 

mieste v podiele vo výdavkoch sú párky. Tie si 

aspoň raz zakúpilo 94 % domácností a  tvoria 

približne 15 % výdavkov na mäsové produkty 

v sledovanom období.
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NAJČASTEJŠIE MÁME 
NA TANIERI HYDINOVÉ MÄSO

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2021Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2021

Ako často konzumujete vo Vašej 

domácnosti mäso?

Ako často konzumujete vo Vašej domácnosti?

1-krát denne a viac 0,8 0,5 0,7

4 - 6-krát týždenne 7,2 3,9 0,9

2 - 3-krát týždenne 33,3 22,0 2,8

1-krát týždenne 23,4 24,2 11,4

2 - 3-krát mesačne 13,6 20,3 19,1

1-krát mesačne 13,3 14,6 19,1

menej často ako 1-krát mesačne 3,3 7,9 28,3

nekonzumujeme 2,1 4,1 14,9

neuvedené 3,0 2,4 2,8

1-krát denne a viac 0,2 0,1

4 - 6-krát týždenne 0,6 0,6

2 - 3-krát týždenne 2,8 1,6

1-krát týždenne 4,8 4,6

2 - 3-krát mesačne 5,0 7,7

1-krát mesačne 5,3 9,1

menej často ako 1-krát mesačne 20,4 27,6

nekonzumujeme 54,9 43,4

neuvedené 5,9 5,4

 Hydinu (kura, kačka, morka)      Bravčové mäso      Hovädzie mäso

 jahňacie      teľacie 
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Dnes je to fi rma, ktorá má takmer tretinový podiel 

na domácom trhu s koreninami a medzi slovenský-

mi výrobcami výrazne dominuje. Zamestnáva viac 

než dvesto pracovníkov a v minulom roku dosiahla 

tržby takmer 28 miliónov eur a zisk prvý raz presia-

hol milión, má rešpekt a dôveru partnerov a zákaz-

níkov. Začiatok pred tridsaťročím však vôbec nebol 

jednoduchý.

ÚSPEŠNÝ PRÍBEH
JÁNA KOLESÁRA

Zakladateľ spoločnosti Ján Kolesár vtedy pracoval 

vo Zvolene v  Stredoslovenskom mäsovom prie-

mysle, ktorý zastrešoval desať závodov. Po roku 

1989 prišlo k  reorganizácií a  zrušení podnikové-

ho riaditeľstva, Ján Kolesár aj niektorí ďalší prišli 

o miesto. Spolu s trojicou kolegov, všetci so skú-

senosťami najmä s dodávkami komponentov pre 

priemysel spracovania mäsa, sa rozhodli uplatniť 

svoje znalosti a  kontakty v  samostatnom podni-

kaní.

Založili spoločnosť s  ručením obmedzením 

Mäspoma, čo je skrátením slov mäsový pomocný 

materiál. Za tým sa skrýva všetko, čo spracovatelia 

potrebujú na výrobu salám, šunky, klobás či pár-

kov, najmä koreniny, črevá a obaly. Štart bol ná-

ročný, napríklad podmienky pre bankový úver boli 

také tvrdé, že sa rozhodli začať bez neho. Pomohli 

dobré vzťahy a dôvera zo strany dodávateľov a tak 

pomerne rýchlo napredovali. V prvej etape každý 

rok zdvojnásobili objemy výroby a tržby.

Bolo pri tom nevyhnuté vyrovnať sa konkurenciou 

oveľa skúsenejších a silnejších zahraničných sub-

jektov, ktoré prichádzali na náš trh. Ján Kolesár je 

dušou rozvoja a spoločnosť sa napokon zmenila 

na typickú rodinnú fi rmu. Spoločníci svoje podiely 

odpredali a do podnikania vstúpili jeho syn aj dcé-

ra. A tak dnes k jeho menu treba pridať prívlastok 

Ján Kolesár starší, syn Ján Kolesár mladší postup-

ne preberal vedenie ako výkonný riaditeľ, dcéra 

Denisa uplatňuje svoje ekonomické vzdelanie pri 

riadení fi nancií a ľudských zdrojov, obchodný ria-

diteľ B2B je aj jej manžel Tomáš.

OSOBNOSŤ POTRAVINÁRSTVA
A JEHO PRINCÍPY

Samozrejme vývoj a  jeho neraz nečakané zvraty 

prinášajú nejednu výzvu, darí sa ich však zvládať 

každodenným nasadením vedenia aj všetkých pra-

covníkov na dobrých základoch, ktoré vybudoval 

Ján Kolesár starší. Firma dnes patrí medzi päťde-

siat najvýznamnejších potravinárskych spo-

ločností na Slovensku a  prínos jej zaklada-

teľa v širšom kontexte ocenila Potravinárska 

komora Slovenska, keď ho pred dvomi rokmi 

ocenila ako Osobnosť potravinárstva.

Princípy, ktoré ako kľúčové nastavil Ján Kolesár 

starší, zostávajú spoľahlivým kompasom pre spo-

ločnosť.

PRE POTRAVINÁRSTVO
A GASTRONÓMIU

Obchod a  spotrebitelia dobre poznajú rozsiahly 

sortiment jednodruhových korenín a koreninových 

zmesí od Mäspomy v rôznych baleniach, koreniny 

v  sklenenej koreničke Selection, veľmi populárne 

sú znovu naplniteľné mlynčeky. Produktovým ra-

dom BIO Mäspoma bola prvým slovenským výrob-

com biokorenín, ktoré boli dostupné v obchodných 

sieťach. Bio koreniny predstavujú ochranu životné-

ho prostredia a klímy, vysokú úroveň biodiverzity, 

ochranu prírodných zdrojov, uplatňovanie prísnych 

výrobných noriem. Novinkou je produktový rad 

Obaľovacie zmesi s rôznymi príchuťami.

Viac než deväťdesiat percent korenín dováža 

z iných, aj veľmi vzdialených krajín, najmä Ázie. Pri 

exotických produktoch je to pochopiteľné, ale ani 

pri koreninách, ktoré sa pestujú aj u nás, sa však 

napriek snahám spoločnosti nedarí nájsť domácich 

dodávateľov.

TRIDSAŤROČNÁ MÄSPOMA 
SA POZERÁ DO BUDÚCNOSTI

R
ed

 (
pt

i)

Žitavská paprika, ktorá ako prvý slovenský výrobok získala Chránené 

označenie pôvodu, značku kvality Európskej únie. Rôzne druhy korenín, 

od známych domácich až po exotické ako aníz, badián, koriander, 

kurkuma či muškátový orech. Prírodné a umelé črevá a ďalšie výrobky 

pre potravinársky priemysel a gastronómiu. To všetko a ešte mnoho 

iného predstavuje zvolenská spoločnosť  Mäspoma, ktorá práve v tomto 

roku oslávila tridsať rokov svojho pôsobenia.
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Ján Kolesár starší sa veľmi kriticky pozerá na situ-

áciu, keď ešte aj cibuľu, cesnak či petržlen, ktoré 

majú u nás veľkú tradíciu aj dobré podmienky na 

pestovanie, je potrebné dovážať. Právom za tým 

vidí dlhodobé zanedbávanie podpory poľno-

hospodárstva a  potravinárstva, 

keď až v  poslednom 

čase si začíname uve-

domovať význam vlast-

nej produkcie potravín.

Výnimkou je Žitavská pap-

rika, hrdosť nielen fi rmy, ale 

Slovenska, tam je získané 

Chránené označenie pôvo-

du podmienené vypestovaním 

v regióne. Mäspoma ju spracúva 

v Dvoroch nad Žitavou a získava 

od pestovateľov z tejto oblasti. Ale aj tu 

je čoraz náročnejšie zabezpečiť dosta-

točnú produkciu…

Mäspoma je tiež významným výrobcom 

a dodávateľom produktov pre potravinársky priemy-

sel a gastronómiu. Koreniny a gastro zmesi vo vý-

hodných veľkých baleniach sú optimálnym riešením 

pre gastro prevádzky a veľké kuchyne. Sortiment je 

naozaj bohatý a k dispozícii sú rôzne veľkosti a formy 

balenia.

Prostredníc-

tvom dcérskej 

spo ločnost i 

Mäspomix, s. 

r. o. fi rmy vyrá-

ba potravinár-

ske koreninové 

zmesi a  techno-

logické prípravky 

pre potravinársky 

priemysel, najmä 

pre spracovateľov 

mäsa a hydiny a producentov 

konzervárenských výrobkov. 

Aktuálnou novinkou pre B2B trh sa stal koncept 

piatich kompletne nových zmesí na výrobu čisto 

rastlinných, zeleninových nátierok bez alergénov.

Prírodné obaly, bravčové, 

hovädzie a  bara-

nie črevá spraco-

váva vo svojej pre-

vádzke v  Prešove. 

Z  umelých obalov 

sa špecializuje na 

celulózové, kolagé-

nové a  polyamidové 

črevá v celej šírke sor-

timentu. Zabezpečuje 

komplexné služby od 

poradenstva vo výbere 

obalov, tvorbu grafi ky a dizajnu až 

po distribúciu obalov a tiež servis 

a technickú pomoc vo výrobe pria-

mo u zákazníka.

Doplnkovým sortimentom sú po-

mocné materiály pre mäsovýrobu, napríklad nože 

a nerezové nástroj, ale aj drevná štiepka.

VÝZNAM INVESTÍCIÍ A INOVÁCIÍ

Tridsať rokov úspešného 

rozvoja a skúseností vôbec 

neznamenajú, že spoločnosť 

zostáva na jednom mieste. 

Naopak, za kľúčové pova-

žuje inovácie a  investície do 

nových technológií, pri čom 

v popredí stoja rastúce požia-

davky zákazníkov, nové trendy 

v  potravinárstve a  stravovaní 

a výrazne tiež dôraz na ekológiu.

Významná časť investícií sme-

rovala do rozšírenia a  modernizácie vý-

roby v  závode Dvory nad Žitavou, kde je 

kompletné spracovanie korenín a dobre je známy 

najmä ako mlyn na spracovanie Žitavskej papriky. 

Spoločnosť má aj vlastné vývojové pracovisko a la-

boratóriá, ktoré sa venujú vývoju a inováciám pro-

duktov a dôslednému dodržiavaniu a zvyšovaniu 

ich kvality. Tento rok sa plánuje s implementáciou 

moderného informačného systému SAP.

Pozoruhodné je, ako dynamicky odpovedá na 

rýchlo sa meniace požiadavky trhu, stravovacích 

návykov rastúcej časti spotrebiteľov a  čoraz na-

liehavejší dôraz na ekológiu. Dôležitou súčasťou 

sortimentu korenín sú bio výrobky, ktoré pochá-

dzajú z ekologického poľnohospodárstva. Vychá-

dza v ústrety aj vegetariánom a vegánom, o čom 

svedčia už spomenuté nové zmesi na výrobu čisto 

rastlinných nátierok.

„Veľmi citlivo vnímame spoločenskú a ekologickú 

zodpovednosť. Ako prví používam recyklovateľ-

né obaly a snažíme sa obnoviť a podporiť poľno-

hospodárstvo na Slovensku,“ hovorí Ján Kolesár 

mladší, výkonný riaditeľ spoločnosti. Mäspoma si 

takto nielen pripomína svojich úspešných tridsať 

rokov, ale predovšetkým sa pozerá a smeruje do 

budúcnosti.
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„Niektorý produkt dekoratívnej kozmetiky na oči 

si v období od novembra 2020 do októbra 2021 

kúpila viac ako tretina slovenských domácnos-

tí. V rámci nej dominujú maskary/ riasenky na 

oči. Hodnota jedného priemerného nákupu je 

5,20 EUR. Najviac na kozmetiku na oči míňa-

li domácnosti s  tínedžermi,“ uvádza Veronika 

Némethová, Senior Consultant, Consumer Pa-

nels & Services. Dáta sú za obdobie november 

2020 až október 2021.

Dekoratívnu kozmetiku na tvár si za posled-

ných 12 mesiacov kúpila pätina domácností. 

Je to zároveň typ produktov, na ktoré kupujúci 

minú pri jednom nákupe, v porovnaní s ostat-

nou kozmetikou najviac, v priemere 7,20 EUR. 

V  rámci dekoratívnej kozmetiky sú práve pre 

tento typ produktov dôležité akciové nákupy. 

Oslovujú 44 % z kupujúcich kozmetiky na tvár 

a predstavujú štvrtinu z výdavkov. Na kozmeti-

ku na tvár míňajú nadpriemerne jedno až dvoj-

členné domácnosti do 50 rokov.

Produkty na nechty si za posledných 12 me-

siacov kúpil 2/5 domácností. Spomedzi jed-

notlivých typov dekoratívnej kozmetiky však na 

ňu minú kupujúci pri jednom nákupe najmenej, 

v  priemere 2,80 EUR. Na produkty na nechty 

míňali nadpriemerne rodiny s tínedžermi.

Kozmetiku na pery, ako sú napr. rúže, balzamy 

alebo lesky na pery, si do košíka za posled-

ných 12 mesiacov vložili 2/5 domácností. Po-

čet kupujúcich v porovnaní s  rovnakým obdo-

bím spred dvoch rokov klesol. Akciové nákupy 

tvoria pätinu z  výdavkov domácností na tento 

typ kozmetiky. Hodnota jedného nákupu pred-

stavuje v  priemere 2,80 EUR. Nadpriemerné 

výdavky na kozmetiku na pery majú jedno až 

dvojčlenné domácnosti do 50 rokov. 

Parfumy, toaletné a kolínske vody  si kupujúci 

kupujú v priemere 3-krát do roka. Takmer 3/5 

z  kupujúcich vôní využilo zvýhodnený nákup, 

akciové nákupy tvoria 56 % z výdavkov. Kupu-

júci míňajú na vône najviac v poslednom kvartáli 

roka. Na parfumy nadpriemerne míňajú domác-

nosti so školákmi a tínedžermi.

Skúsených obchodníkov neprekvapí fakt, kupujúci míňajú na vône najviac 

v poslednom kvartáli roka. V kategórii dekoratívnej kozmetiky sú celoročne 

najviac obľúbené maskary a riasenky na oči.

DEKORATÍVNA KOZMETIKA 
A VÔNE V NÁKUPOCH DOMÁCNOSTÍ

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2021, Dekoratívnu kozmetiku na oči 

použilo za posledných 12 mesiacov 25,0 % opýtaných.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2021 Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2021, Pozn. Dekoratívnu kozmetiku 

na tvár použilo za posledných 12 mesiacov 18,5 % respondentov.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2021, Pozn. Dámske toaletné vody 

/ parfumy použilo za posledných 12 mesiacov 38,6 % oslovených žien a 

pánske toaletné vody / parfumy 33,1 % oslovených mužov.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2021

Ako často používate dekoratívnu 

kozmetiku na oči?

Aké druhy dekoratívnej kozmetiky na oči 

používate najčastejšie? 

Ako často používate dekoratívnu 

kozmetiku na tvár?

Ako často používate toaletné vody / 

parfumy?

Aké druhy dekoratívnej kozmetiky na tvár 

používate najčastejšie

 viac ako 1-krát denne 1,1

 1-krát denne 11,8

 4-6-krát týždenne 3,4

 2-3-krát týždenne 4,2

 1-krát týždenne 1,2

 2-3-krát mesačne 1,3

 1-krát mesačne 0,6

 menej ako 1-krát mesačne 1,2

 neuvedené 0,1

 očné tiene 8,4

 riasenky 18,9

 iné 1,9

 viac ako 1-krát denne 1,0

 1-krát denne 8,3

 4 - 6-krát týždenne 2,3

 2 - 3-krát týždenne 2,8

 1-krát týždenne 1,1

 2 - 3-krát mesačne 1,3

 1-krát mesačne 0,6

 menej ako 1-krát mesačne 1,2

 neuvedené 0,1

 farby na líca 4,0

 make up 13,8

 púdre 5,4

 iné 0,9

  Dámske  Pánske

 viac ako 1-krát denne 11,6 7,9

 1-krát denne 14,7 10,1

 4 - 6-krát týždenne 4,2 4,8

 2 - 3-krát týždenne 4,8 5,3

 1-krát týždenne 1,4 2,0

 2 - 3-krát mesačne 0,8 1,8

 1-krát mesačne 0,2 0,6

 menej ako 1-krát mesačne 0,5 0,4

 neuvedené 0,3 0,2

Démske

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

Lars Berge

PROJEKT VLK
Zoologická záhrada je zvláštny model sveta. 

Pozeráme sa v nej na živé zvieratá a tvárime sa, 

že všetko je tak ako v divočine. Príroda, ktorej 

sa môžeme pokojne prizerať a bezpečne sa 

jej dotknúť, sa nám páči. Lenže čo ak sa niečo 

stane? Novinár Lars Berge spracoval príbeh, 

ktorý otriasol celým Švédskom. Vlk nečakane 

napadol svoju ošetrovateľku a zabil ju. Celá krajina 

bola v šoku. Bol to vlk, v ktorého blízkosti sa odfotografovali mnohé 

osobnosti, ale aj stovky turistov denne. Zrazu si každý z nich uvedomil, 

že mohol byť na mieste ošetrovateľky.

Cena: 11,82 EUR

Slavomír Michálek, ed.

HISTÓRIA ZADNÝMI DVERAMI 3
V pokračovaní Histórie zadnými dverami 

si okrem príbehov zaujímavých postáv 

z minulosti môžete prečítať aj o tom, ako 

vyzeral život československých vojakov v exile 

počas druhej svetovej vojny, ako vznikal prvý 

fi lm o Štefánikovi, o pomerne neznámych 

kapitolách studenej vojny a aj o tom, aké boli 

prvé dámy, ktoré stáli po boku významných 

amerických a sovietskych štátnikov. Autormi tretieho zväzku úspešnej 

série sú aj tentokrát historici z Historického ústavu SAV.

Cena: 19,95 EUR

Patrick Radden Keefe

NIČ NEHOVOR
Únosy. Výbuchy. Nevysvetliteľné zmiznutia. 

Streľba na uliciach. Aj taký bol celkom 

nedávny obraz Severného Írska. Konfl ikt 

medzi republikánmi (katolíkmi) a unionistami 

(protestantmi) bol politický, etnický 

i náboženský zároveň. Severné Írsko sužoval 

od konca šesťdesiatych rokov až po samý 

záver storočia. Na prípade Jane McConvillovej 

ilustruje autor anatómiu a podstatu celého severoírskeho konfl iktu. 

Knihu časopis Time vyhlásil za najlepšiu reportáž roku 2019 bola 

ovenčená mnohými cenami vrátane prestížnej Ceny Georgea 

Orwella.

Cena: 13,43 EUR

Ivan Brezina, Vladimíra Čavojová (ed.)

PREČO ĽUDIA POTREBUJÚ 
KRÍZY
Krízy zvyčajne vnímame ako nebezpečný, 

drahý a vyčerpávajúci stav, ktorý odvádza 

ľudskú energiu a pozornosť od bežnej 

agendy. Na ľudskú históriu sa dá pritom 

nahliadať ako na živú reťaz rozmanitých, 

neraz tragických spoločenských kríz 

pretkaných len vzácnymi obdobiami 

prosperity a pokoja. Cieľom tejto knihy je pozrieť sa bližšie 

na to, ako sa ľudia vyrovnávajú s krízami, nájsť opakujúce sa 

mechanizmy a vzorce správania, a zasadiť tieto poznatky do 

širšieho kontextu kríz.

Cena: 12,95 EUR

Jared Diamond

OSUDY ĽUDSKÝCH 
SPOLOČNOSTÍ
Diamondova kniha ocenená Pulitzerovou 

cenou prináša fascinujúci pohľad na 

13 000 rokov ľudskej histórie. Popisuje 

v nej, ako sa vývoj rôznych ľudských skupín 

a spoločností na našej planéte odlišoval a aké 

faktory na to mali vplyv. Najviac bohatstva 

a moci majú dnes národy s euroázijským 

pôvodom, na opačnom konci sú Afričania či 

pôvodní obyvatelia oboch Amerík alebo Austrálie. Diamond v pútavej 

knihe analyzuje, čo spôsobilo takéto odlišné trajektórie jednotlivých 

spoločenstiev. Často za tým boli najmä prírodné podmienky.

Cena: 24,90 EUR

Daniel Kahneman,

Olivier Sibony, Cass R. Sunstein

ŠUM - O CHYBÁCH
V LIDSKÉM ÚSUDKU
Kahneman, psychológ a nositeľ Nobelovej 

ceny za poznatky o kognitívnom skreslení 

(bias), skúmal príčiny vysokej variability 

profesionálnych úsudkov. A objavil šum, 

teda vplyv nepredvídateľných náhodných 

chýb, ktorý je vo svojom dôsledku 

rovnako závažný ako dopad biasov. Len sa horšie meria a je 

ťažšie ho pochopiť, takže ho radikálne podceňujeme. V knihe 

vám tím autorov vysvetlí príčiny vzniku šumu, jeho kategórie, 

naučia vás merať jeho vplyv a ukážu, ako tieto fakty využiť 

v praxi.

Cena: 24,99 EUR
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VYDAVATEĽSTVO ABSYNT S.R.O.,  
Moyzesova 925/53, 010 01 Žilina, Tel.: +421 917 989 310, www.absynt.sk

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

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

NAKLADATELSTVÍ DOKOŘÁN, S.R.O. + ARGO, 
Holečkova 9, 150 00 Praha 5, ČR, Tel. +420-257 320 803, www.dokoran.cz   

CITADELLA PUBLISHING, SPOL. S R.O.,  
Karloveská 416/49, 84104 Bratislava, Tel. +421 915 381 073, www.citadella.sk

James Suzman

PRÁCE - DĚJINY TOHO, JAK 
TRÁVÍME ČAS
Práca určuje náš osobný čas, formuje našu 

identitu a točí sa okolo nej organizácia 

celej modernej spoločnosti. V ľudských 

dejinách to tak však nebolo a v niektorých 

kultúrach ani v súčasnosti nemá práca 

takú zásadnú úlohu ako v západnej 

spoločnosti. Antropológ J. Suzman 

v knihe pátra po zdrojoch a príčinách fenoménu politickej, kultúrnej 

i osobnej posadnutosti prácou. A na vlastných výskumoch aj 

historických príkladoch ukazuje, že žiť a prospievať sa dá aj bez 

neustáleho pracovného nasadenia.

Cena: 18,76 EUR

James Hibberd

OHEŇ DRAKA NEZABIJE
Oheň draka nezabije je exkurziou do 

umeleckej a praktickej produkcie obľúbeného 

seriálu Hra o tróny. Autor odhaľuje príbeh 

tvorby od začiatku, keď musel George R.R. 

Martin celý rok bojovať s vedením HBO, aby 

jeho príbeh sfi lmovali. Prináša aj kuriózne 

podrobnosti o bitkách, roztržkách a sporoch 

pri príprave jednotlivých scén. V knihe nájdeme 50 rozhovorov, 

fotografi e a množstvo nevšedných detailov a faktov o producentoch, 

účinkujúcich a štábe, ktorý pripravil divákom tento zážitok – 

najväčšiu šou na svete.

Cena: 16,91 EUR

Clifford A. Pickover

KNIHA O MEDICÍNĚ - OD 
ŠAMANŮ K ROBOTICKÉ 
CHIRURGII 250 MILNÍKŮ 
V HISTORII LÉKAŘSTVÍ
Pripojte sa k autorovi a preskúmajte 

najzaujímavejšie míľniky vo vývoji medicíny za 

posledných 12 000 rokov. Popri nečakaných 

výkonoch, ako je úspešná trepanácia lebky 

v prehistorických časoch alebo používanie 

kokaínu ako lokálneho anestetika, sa zoznámime s pestrým radom 

tém: Hippokratova prísaha, biologické zbrane, klonovanie človeka atď. 

Udalosti sú zachytené chronologicky, ku každému míľniku je stručné 

zhrnutie, odkazy na súvisiace kapitoly a celostránkový obrázok, ktorý 

danú udalosť vystihuje.

Cena: 32,49 EUR

Henry Ford

MÔJ ŽIVOT A DIELO
Henry Ford, zakladateľ jednej 

z najúspešnejších automobilových značiek 

na svete Ford Motor Company svoju 

životopisnú knihu Môj život a dielo uverejnil 

už v roku 1922, teda rovných 5 rokov pred 

ukončením výroby legendárneho Modelu T. 

Viac ako spomienky na svoj život v nej však 

zhrnul svoje videnie automobilovej výroby 

na úsvite motoristickej éry. Ford sa vo svojich ohliadnutiach do 

minulosti zamýšľa nad akousi fi lozofi ou modernej priemyselnej 

výroby, poslaním (nielen) automobilového výrobcu a vôbec 

priemyselníka. Málokto napríklad vie, že súčasný päťdňový 

pracovný týždeň zaviedol práve Ford.

Cena: 14,90 EUR

Carl Benedikt Frey

TECHNOLOGICKÁ PAST - 
KAPITÁL, PRÁCE A MOC VE 
VĚKU AUTOMATIZACE
V roku 2013 sa takmer do všetkých 

svetových médií dostala znepokojujúca 

ekonomická analýza – takmer polovicu 

súčasných pracovných pozícií vraj môže 

nahradiť umelá inteligencia. Robotizácii sa 

ďalej venuje aj jeden z autorov pôvodného 

analytického textu, ekonóm C.B. Frey. 

Namiesto neistej budúcnosti však Frey tentoraz študuje minulosť. 

Automatizovanej budúcnosti sa nevyhneme – tentoraz však môžeme 

výrazne ovplyvniť, ako bude vyzerať. Technológia samotná to 

nezariadi.

Cena: 21,11 EUR

Liou Cch‘-sin

TOULAVÁ ZEMĚ
Imaginatívna poviedková zbierka od 

autora bestselleru Problém troch telies. 

V týchto príbehoch o slnečnej smrti, 

mimozemských civilizáciách alebo 

cestovaní časom a vesmírom nájdu čitatelia 

podnetné meditácie o technológii i umení, 

kontrastoch rozľahlosti a mikroskopickosti 

svetov, ale aj o nekonečnom boji medzi 

životom a smrťou. Každá z týchto poviedok 

akoby v skratke zachytila Liouovo súcitné chápanie ľudstva a hlbokú 

refl exiu ľudskej povahy. Dohromady potom slúži ako úžasná 

a inšpirujúca hostina pre fantáziu.

Cena: 18,75 EUR



OCHUTNAJTE
VŠETKY  FARBY

SLOVENSKA

Najviac slovenských 
výrobkov  nájdete 
v Kaufl ande*
*  Podľa prieskumu GfK Slovakia o podiele vystavenia   

slovenských výrobkov v maloobchode v júli 2021.
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