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GLOBAL PAYMENTS
RETAIL SAFARI

Pozývame Vás na stretnutie retailovej komunity portálu miestopredaja.sk. 
Máme pripravené najčerstvejšie novinky z instore marketingu a retailovú hru v tímoch - RETAIL SAFARI, 

počas ktorej navštívime niekoľko predajní a spolu ich na záver vyhodnotíme.

Registrujte sa, prosím, e-mailom na imrichova@instore.eu do 13.1.2023 do 21:00 
maximálne 2 osoby z 1 spoločnosti. Prednosť majú prevádzkovatelia kamenných prevádzok.

Miesto konania: DoubleTree by Hilton Košice, Hlavná 1, 040 01 Košice 
Teší sa na Vás Zuzana IMRICHOVÁ, Country Manager at Visa Slovak Top Shop.

Hosť: zástupca spoločnosti NOTINO

8:30     príchod účastníkov, raňajky 
9:00-9:30    Global Payments a Visa Slovak Top Shop blok
9:30-10:00    briefing k Retail Safari
10:00-10:45      Retail Safari 
10:45-11:45    vyhodnotenie a záver

Program:

KOŠICE
25.1.2023

HLAVNÝ PARTNER EVENTU: MEDIÁLNY PARTNER: V SPOLUPRÁCI S

P tie retailovej komunity porozývame Vás na stretnut rtálu miestopredaja.sk. 
z instore marketingu a retMáme pripravené najčerstvejšie novinky tailovú hru v tímoch - RETAIL SAFARI, 
ekoľko predajní a spolu ichpočas ktorej navštívime nie h na záver vyhodnotíme.

8 príchod účastníkov ra:30 aňajkyProgram:

KOŠICE
25.1.2023
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Vianoce. Čas, kedy biznis ukazuje humánnu alebo aspoň 

humanocentrickú stránku. Správy fi remných o úspechoch, 

akvizíciách a expanzii na nové trhy, vyvažujú správy a galérie 

fotiek z charitatívnych podujatí, koncertov a zbierok. Faktom 

je, že médiá nie sú tak zahltené jóbovkami a poskytujú viac 

priestoru aj pre fi lantropiu. Čiernu kroniku nahrádzajú na 

chvíľu pozitívne správy. Napriek tomu, že väčšina spoločností 

realizuje CSR aktivity dlhodobo, konzistentne a so štedrým 

rozpočtom, zdá sa, akoby ich spustili pár dní pred Vianocami, 

aby si zlepšili celkový obraz. Až na niekoľko výnimiek to 

samozrejme nie je pravda. Firmy aj v súlade so stratégiou 

ESG spolupracujú a pomáhajú tam, kde to s ohľadom na 

povahu konkrétneho podnikania dáva zmysel. Sme radi, že 

práve uvedomelé spoločnosti patria medzi našich klientov 

a pravidelných prispievateľov.

V mene celého kolektívu instore Slovakia vám želáme mnoho 

príjemných pocitov pri bilancovaní vašej celoročnej podpory 

zmysluplných projektov. Prežite pokojné sviatky vianočné 

a úsmevný Silvester!

Kniha Pôvod odhaľuje ohromujúci vplyv zeme pod našimi nohami na podobu 

ľudských civilizácií – od pestovania prvých plodín až po zakladanie moderných štátov. 

Nie náhodou býva prirovnávaná k takým významným knihám ako Diamondove Osudy 

ľudských spoločností.

Ing. Juraj Púchlo
šéfredaktor  Slovakia

Tip redakcie
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Flash news

Tchibo otvorilo v Prešove predajňu
v novom koncepte Break Out

Okrem predajne Tchibo v Shopping Mall Eperia 

si Prešovčania môžu od novembra nakúpiť kávu 

a spotrebný tovar tejto značky aj v OC Novum. Na 

ploche vyše 102 m² je však inštalovaný nový koncept 

Break Out, ide o jeho úplne prvú realizáciu v strednej a východnej Európe. Priestor je svetlejší 

a vzdušnejší, namiesto regálov sú v strede predajne stoly so závesnými košmi a policové schody, 

regály a spotrebiče kávového baru sú vo veľkej miere samostatne stojace, čo evokuje dojem 

priestrannosti. Novinkou je kávový bar, zhotovený z dubového dreva a lakovaného medeného 

plechu, s vyrezávanou grafi kou na stene.

Zdroj: Tchibo.sk

Tesco pokračuje v raste. Pribudli 
dve nové predajne

Tesco otvorilo obchody v Zlatých Klasoch 

a v Kysuckom Novom Meste. Supermarkety s predajnou 

plochou zhruba 1 000 m² ponúknu zákazníkom širokú 

ponuku 7 000 výrobkov vrátane obľúbených produktov od lokálnych dodávateľov, sezónneho 

a nepotravinárskeho sortimentu či módnej značky F & F. Supermarket v Kysuckom Novom Meste 

je súčasťou novootvorenej obchodnej galérie Naša. Nové obchody budú otvorené sedem dní 

v týždni s otváracou dobou od 6.00 do 21.00 hod. Tesco má na Slovensku spolu 157 predajní. 

Okrem toho v expanzii pokračuje aj franchisingová sieť Žabka, ktorá od januára 2022 otvorila už 

10 nových predajní a má spolu už 25 obchodov.

Zdroj: Tesco.sk

Firma KLM real estate otvorila zelený
retail park Klokan vo Zvolene

Na ploche 5 hektárov je k dispozícii 13 000 m² 

prenajímateľných plôch a 430 parkovacích miest. 

Investície do zelených opatrení na ploche 5 ha dosiahli 

vyše 1,5 milióna EUR. Najvýznamnejšou črtou retail 

parku je kvercentrum, dubová alej s vyše sto dvadsiatimi dubmi. Vodozádržné opatrenia doplnia 

retenčné dlažby, ktoré budú použité na parkovacích miestach. Časť parkovísk bude skúšobne prekrytá 

pergolami. Nachádza sa tú aj prvý Martinus v retail parku, Billa, New Yorker, Action, Sportisimo a ďalší 

už viac typickí operátori pre tento formát: TEDi, KiK, Dráčik, dm drogerie markt, Super Zoo, Takko, 

Deichmann, Kärcher, Pepco, 1st day.

Zdroj: Oc-klokan.sk

Kaufland získal ocenenie ako 
Najdôveryhodnejší predajca potravín

Reťazec v marketingovom programe Dôveryhodné 

značky získal už tretí raz víťazstvo v kategórii Predajca 

potravín a okrem toho aj v kategórii Privátne značky so 

značkou K-Classic. O víťazných umiestneniach rozhodlo 

2 000 opýtaných Slovákov, ktorí sa zapojili do tohtoročného online prieskumu agentúry NielsenIQ. 

„Dôvera slovenských spotrebiteľov, ktorú vyjadrili Kaufl andu a našej vlastnej značke K-Classic, nás 

nesmierne teší. Privátna značka K-Classic prináša zákazníkom viac ako tisícku obľúbených produktov 

od potravín až po čistiace prostriedky a drogériu,“ uviedol hovorca siete Samuel Machajdík. Kaufl and 

má aktuálne patrí 74 predajní naprieč celým Slovenskom.

Zdroj: Kaufl and.sk

E15.cz: Módny brand Pietro Filipi od investičnej 

skupiny Natland, ktorá ochrannú známku 

vysúťažila s najlepšou ponukou začiatkom 

novembra, získala Kara Trutnov. Práve na reštarte 

Kary sa Natland nedávno podieľal. O ďalšom 

smerovaní značky rozhodne manažérsky tandem 

Tomáša Rašku a Zdeňka Rintha.

Denník N: Spojené štáty podporia domáci 

priemysel investíciami a daňovými úľavami 

vo výške 369 miliárd USD. Zákon vstúpi do 

platnosti už začiatkom januára 2023. Cieľom 

je presvedčiť fi rmy, aby presunuli investície 

späť do USA. Spotrebiteľov zas vyzýva 

k nákupu amerických výrobkov. Subvencie 

majú podporiť zelené technológie. EÚ kritizuje 

americký protekcionizmus, no ak nechce 

stratiť priemyselné investície, musí pripraviť 

vlastný subvenčný plán.

Najväčší poľský e-shop s outdoorovým vybavením 

a oblečením 8a vstupuje na slovenský trh. Po 

vstupe do Čiech máji tohto roka a Rumunska 

v septembri ide o štvrtý trh, na ktorý svoje 

podnikanie rozširuje väčšinový majiteľ 8a, ktorým 

je Enterprise Investors.

Realitno-konzultačná fi rma 

Cushman & Wakefi eld opäť vydala report 

„Main Streets Across the World“, ktorý 

porovnáva 47 krajín sveta podľa výšky 

nájomného v najdrahšej nákupnej ulici každej 

z nich. Aktuálne je najdrahšou nákupnou 

ulicou na svete Piata Avenue v New Yorku. 

USA nahradilo Hong Kong na prvom mieste, 

Taliansko predbehlo Spojené kráľovstvo 

a Francúzsko a jeho Via Montenapoleone je 

najdrahšou nákupnou triedou Európy. Parížska 

ulica v Prahe sa stala najdrahšou nákupnou 

ulicou v regióne CEE.

Reťazec A3 Sport a spoločnosť Sport Vision 

Group, líder v retailovom predaji športového 

tovaru v juhovýchodnej Európe, uzatvorili 

dlhodobé partnerstvo ešte v auguste 2022. Dnes 

už fi rma A3 Sport avizuje rebranding na Sport 

Vision a funguje aj doména sportvision.sk.

Od 1.  decembra, po viac ako 30 rokoch 

existencie, sa dve veľké ostravské spoločnosti 

majektovo prepájajú. 50% podiel v skupine 

Sluno kupuje K2, ktorá za svoj úspech vďačí 

vývoju fi remných informačných systémov 

predovšetkým pre výrobné a veľkoobchodné 

fi rmy, ale aj e-commerce.
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Vianoce plné rozmanitých chutí
od HEINEKEN Slovensko

HEINEKEN Slovensko si už tradične pred 

vianočnými sviatkami pripravila bohatú 

nádielku pre všetkých milovníkov piva 

a radlerov. Špecialitou je balenie 7x330 ml 

fl iaš Zlatý Bažant’73 a originálny pohár so 

zlatým logom. V inom multibalení s darčekom 

nájdete sedem vratných 0,5 l fl iaš piva Zlatý 

Bažant ’73 a exkluzívny nový Bažant krígeľ. 

V ďalšom - kráľovskom - balení sa nachádza 

5x0,5l fľaša Krušovice 12% a pivný pohár ako 

darček. Zlatý Bažant Medový Porter sa vracia 

na pulty obchodov po 4 rokoch. Dostupný je 

v multibalení (4x0,33l nevratná fľaša) a tiež 

v čapovanej verzii vo vybraných podnikoch.

Zdroj: Heinekenslovensko.sk

Flash news

Dr. Max uzavrel obchodnú dohodu so 

spoločnosťou UNIPHARMA - 1. slovenská 

lekárnická akciová spoločnosť o kúpe 47 

lekární Apotheke Slovakia. Celá transakcia 

ešte podlieha súhlasu Protimonopolného 

úradu SR a komplexné uzatvorenie obchodu 

a prevzatie siete lekární Apotheke pod 

značku Dr. Max sa predpokladá v priebehu 

roka 2023. Denník N uvádza, že okrem 

Apotheke majú desiatky lekární už len dve 

siete, a to zoskupenie Schneider a skupina 

Farmakol, ktorá je silná hlavne na východe 

Slovenska.

Sinsay zo skupiny LPP expanduje aj 

do menších miest. Aktuálne pripravuje 

prevádzku v Trstenej. Chystá sa aj 

do Skalice, Prievidze či Žiliny (ďalšia 

predajňa bude v OC Dubeň) a otvoril aj 

v retail parku Klokan vo Zvolene.

Tesco pokračuje v rozširovaní ponuky 

lokálnych vín. Pod značkou Tesco Finest 

prináša ďalšie výnimočné odrody zo 

Slovenska akými sú Devín a Alibernet od 

výrobcu Víno Matyšák, Sauvignone z Víno 

Nitra a Rizling a Nitria z dielne Vinárskych 

závodov Topoľčianky. Tieto vysoko kvalitné 

vína sa predávajú vo fľašiach s unikátnym 

dizajnom.

Reťazec Action údajne pripravuje 

prevádzky v Bratislave, Trnave 

a v Martine. Otvoril už vo Zvolene v retail 

parku Klokan. Zároveň hľadá regionálneho 

manažéra pre východ SR, ktorý bude mať 

na starosti otváranie nových predajní 

v Košickom a Prešovskom kraji.

Hospodárske noviny: V existujúcej Eurovea 

1 má Cineworld multiplex so skoro 1 570 

sedadlami, no nové kino v Eurovea 2 

bude mať v celkovo 17 sálach až 2 400 

miest. Terajší najväčší slovenský multiplex 

v bratislavskom Auparku, ktorý tiež patrí do 

siete Cinema City, tak prekoná o vyše 60 

miest.

Lokalizovaný e-hop spustila drogéria 

Hebe a aj odštartovala aj TV kampaň. 

11-ročný kozmetický reťazec patriaci do 

skupiny Jéronimo Martins má v Poľsku 

takmer 300 obchodov a u nás a v ČR 

zatiaľ začína s internetovým predajom. 

Hebe.com/sk ponúka 20 tisíc produktov 

rôznych značiek na jednom mieste.

Novembrové novinky 
v dm drogerie markt

Do nepotravinového sortimentu pribudli: Denkmit 

osviežovač do auta (1 ks, 1,95 EUR), s-he korektor 

(3 g, 2,95 EUR), alverde MEN sprchovací gél 

(200 ml, 2,55 EUR), alverde MEN hydratačný 

pleťový krém (50 ml, 4,45 EUR), Profi ssimo sviečka 

(1 ks, 2,15 EUR), Balea šampón na kučeravé vlasy 

(400 ml, 1,95 EUR), Balea kondicionér na kučeravé 

vlasy (350 ml, 1,95 EUR), Balea krémová pena do 

kúpeľa (750 ml, 1,45 EUR), Denkmit prostriedok 

na umývanie riadu (500 ml, 1,25 EUR), SauBär 

sprchovací gél a šampón (250 ml, 1,95 EUR), 

Profi ssimo sviečka v skle (1 ks, 2,65 EUR).

Zdroj: Mojadm.sk

Po čom túžia Slováci v segmente 
elektro? Kupujeme, aby sme ušetrili

Vonkajšie okolnosti ovplyvňujú nákupné 

správanie. Dokazujú to aj rebríčky predaja 

v PLANEO počas Black Friday. Kým však 

v uplynulých rokoch bol záujem o približne 

rovnaké produktové skupiny, tento rok 

priniesol nejedno prekvapenie. „Z nákupného 

správania našich zákazníkov môžeme vyčítať 

reakciu na zdražovanie pohonných hmôt, 

elektriny, potravín, a v predajoch sa odzrkadlilo 

aj zálohovanie,“ uvádza obchodný riaditeľ siete 

predajní PLANEO Peter Matuška a pokračuje: 

„Predaj SodaStream-u oproti minulému 

roku dosiahol niekoľkonásobné zvýšenie. 

Tento trend dávame do 

súvislosti so zálohovaním. 

Oproti vlaňajšku nám 

raketovo narástol predaj 

elektrokolobežiek Sencor, 

do rebríčka TOP 5 sa 

dostali aj vrchom plnené 

práčky.“ Najrozšírenejšia 

sieť elektropredajní PLANEO 

ich má dnes už 55. Druhú 

predajňu s novým logom 

otvorili v Skalici.

Zdroj: Planeo.sk
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Na Vianoce chcú byť Slováci hlavne doma s blízkymi

Zhruba 38 % opýtaných nakupuje darčeky priebežne počas 3 mesiacov pred Vianocami. Ďalších 

34 % oslovených Slovákov sa do nákupov pustí počas adventu. Pre viac ako 73 % oslovených je 

na Vianoce najdôležitejšia domáca pohoda. Tri pätiny Slovákov majú najradšej sledovanie rozprávok 

a približne rovnaký počet na Vianociach oceňuje hlavne prítomnosť najbližších. pre viac ako 55 % 

oslovených je vianočným symbolom 

vianočná kapustnica. Na slávnostnej 

tabuli u takmer 50% respondentov 

nesmú chýbať nealkoholické kolové 

nápoje, pričom prím hrá Coca-

Cola. Prieskum realizovala značka 

Coca-Cola CZ/SK v novembri 2022 

prostredníctvom výskumnej agentúry 

Ipsos. Prieskumu sa zúčastnilo 1 000 

respondentov z ČR a SR.

Zdroj: Coca-cola.sk

Pohodový advent, pohodové Vianoce

Lidl si pre verných zákazníkov nachystal 

nejedno prekvapenie. Spustil vernostný 

program Lidl Plus adventný kalendár. Bude 

ho tvoriť 300 nepotravinových produktov 

a 200 potravín z celého sveta pod značkou 

Deluxe a Deluxe Limited Edition, viac ako 

70 druhov sladkého potešenia Favorina 

z certifi kovaného kakaa v predajniach a stovky 

vianočných produktov v e-shope a niekoľko 

skvelých receptov v obľúbenej Kuchyni Lidla. 

Okrem toho prináša Lidl aj knihu 100 receptov 

z Kuchyne Lidla. V ponuke budú napríklad 

Acentino, Balsamico omáčka (1,19 EUR), 

Deluxe, Korenený olivový olej (3,79 EUR), 

Deluxe, Olej z jadier vlašských orechov 

(3,99 EUR), Deluxe, Olivový olej (4,99 EUR), 

Deluxe, Výber paštét (6,99 EUR) alebo Deluxe, 

Škótsky údený losos (8,99 EUR).

Zdroj: Lidl.sk

Flash news

Denník N: Papierové gastrolístky od januára 

2023 vystriedajú elektronické gastrokarty. 

Zmenu priniesla novela Zákonníka práce. 

Zákonník však počíta s jednou výnimkou 

z povinnej elektronizácie stravných lístkov. 

Týka sa prípadov, keď zamestnanec nemá 

možnosť využiť gastrokartu v okolí svojho 

pracoviska.

Špeciálne kútiky Tchibo sa už nachádzajú 

aj v obchodoch Terno (Svätý Jur 

a Komárno) a Kraj (Petržalská tržnica, 

Bratislava). Zamerané budú najmä na 

nepotravinový sortiment.

Denník N: Vedenie Mecomu zverejnilo, že 

do vylepšenia svojej energetiky investuje 

7 miliónov EUR. Podnik dodáva, že vďaka 

novým investíciám do úspor energií bude 

môcť udržať kvalitu výroby. Investície majú 

byť podľa firmy šetrnejšie k životnému 

prostrediu a zvýšia automatizáciu výrobného 

procesu.

Na Slovensko prichádza sieť Agata. Patrí 

medzi vyhľadávané značky s nábytkom 

najmä na severe Slovenska. V Poľsku 

má 44 predajní a sortimentom sa podobá 

sieti Möbelix. Zatiaľ začína s e-shopom 

(agatanabytok.sk) a doručovaním tovaru 

na celom území SR.

Najnovšia predajňa Lidl s poradovým číslom 

159. sa nachádza na Kysuciach, v Turzovke. 

Rozloha predajnej plochy je približne 1400 

m2 a pracuje v nej 22 zamestnankýň 

a zamestnancov. V predajni sa nachádzajú 

výlučne LED technológie pri osvetlení, 

elektronické cenovky pri ovocí a zelenine 

a fotovoltaické panely na streche.

Z analýzy UniCredit Bank vyplýva, 

že Slovákom sa oplatí vycestovať za 

predvianočnými nákupmido Poľska 

a Maďarska, a to najmä Slovákom 

v prihraničných oblastiach, kde úspory 

z nákupu pravdepodobne bezpečne 

prevážia náklady na cestu. Ceny tovarov 

sú v oboch krajinách v priemere až 

o približne 20% nižšie ako na Slovensku, 

ceny potravín v Poľsku dokonca až o 29%. 

V oboch krajinách sa Slovákom oplatí 

(cenovo) nakúpiť v podstate všetky druhy 

tovarov.

Decembrové novinky v dm drogerie markt
Reťazec posledný mesiac tohto roka pridal do ponuky: alverde NATURKOSMETIK micelárna voda 

(200 ml, 3,15 EUR), alverde NATURKOSMETIK mlieko na vlasy (200 ml, 

3,45 EUR), alverde NATURKOSMETIK tuhý sprchovací píling (60 g, 

2,95 EUR), Balea textilná pleťová maska (1 ks, 2,15 EUR), Balea 

zlupovacia pleťová maska (16 ml, 1,05 EUR), Balea MEN sprchovací gél 

(300 ml, 0,95 EUR), Balea MEN čistiaci pleťový gél (150 ml, 2,35 EUR), 

Balea sprchovací gél (300 ml, 0,95 EUR), Balea telové maslo 

(200 ml, 2,45 EUR). Sortiment potravín obohatia: dmBio 

horká čokoláda s certifi kát mi Fairtrade a Naturland (80 g, 

1,85 EUR) a Sportness proteínová tyčinka (40 g, 1,25 EUR).

Zdroj: Mojadm.sk
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Neistá sezóna

Názov televíznej drámy z  revolučného roku 

1989 s  Mariánom Geišbergom v  hlavnej úlohe 

môže slúžiť aj ako charakteristika Vianoc 2022. 

Predovšetkým e-commerce po žatve, ktorú mali 

počas pandemického lockdownu, zažíva prepad 

záujmu a viaceré e-shopy už museli svoje expanz-

né ambície výrazne krotiť. Vianočná sezóna je totiž 

neistá v mnohých smeroch. Máme tu infl áciu, ener-

getickú krízu a pretrvávajúce problémy v logistike. 

Shopsys potvrdzuje, že e-shopy sa musia rovnako 

ako kamenné obchody vysporiadať s vyššími ná-

kladmi, nižšími tržbami, znížením tempa rastu aj 

nižšou ziskovosťou. Podľa spoločnosti Skip pay 

takmer tri štvrtiny e-shopov v Čechách očakávajú 

výrazne horšie Vianoce ako vlani a vyše 60 % pre-

dajcov sa bojí o svoju existenciu.

Oproti socializmu majú obyvatelia Slovenska 

oveľa viac možností kde a ako nakupovať. Podľa 

údajov Štatistického úradu SR, ktorý eviduje retai-

lové siete s 20 a viac zamestnancami, predstavo-

vala v roku 2020 predajná plocha obchodov 3,73 

mil. m². Prvé moderné nákupné centrum otvorili 

v roku 2000 a nieslo názov Polus City Center (dnes 

už VIVO! Bratislava). Nákupné centrá sa za tri deká-

dy stali nielen miestom na nákupy, ale aj miestom 

pre kultúrne či gastronomické zážitky pod jednou 

strechou. Práve e-commerce je nákupný kanál, 

ktorý je relatívne nový, hoci ho počas pandémie 

začali využívať aj seniori a tí, ktorí si pamätajú rady 

na mandarínky pred obchodmi a  Tuzex. Podľa 

prieskumu STEM/MARK až 37 % ľudí deklaruje, že 

nakúpi väčšiu časť vecí pod stromček v e-shopoch 

a menšiu v kamenných predajniach, tretina kupujú-

cich zvolí opačné „garde“¹. Takých, čo úplne všet-

ko kúpia online, sú len 3 %.

Obchodníci neistú sezónu nepodcenili. Väčši-

na tovaru, ktorý tvorí predvianočnú ponuku, už je 

Elektronika a technický tovar
„Na kúpu farebného televízora sme museli 

v roku 1989 odpracovať približne 8-násobne dlhší 

čas ako v dnešnej dobe, keď si chceme zaobstarať 

LCD televízor. Ak sme si pred vyše tromi dekádami 

chceli dopriať novú chladničku, stálo nás to päť-

násobne viac času stráveného v práci ako dnes,“ 

konštatuje E. Sadovská.

Domáce spotrebiče pod stromček sú stávka 

na istotu aj tento rok. Preto sa im budeme v článku 

venovať detailnejšie. Ako každý tovar, aj elektroni-

ka z vyššie uvedených príčin zdražie, v odborných 

kruhoch sa hovorí o 20-25%-tách. Zákazníci teda 

budú každú kúpu dôslednejšie zvažovať. V  dô-

sledku toho budú trendami kúpa praktických vecí 

do domácností a  snaha ušetriť. Nielen na cene 

spotrebiča, ale aj na jeho prevádzkovaní, teda 

dôležitá bude energetická úspornosť. „Niekoľko 

mesiacov pociťujeme zvýšený záujem o energetic-

ky úspornejšie spotrebiče. Naši zákazníci si aj po 

minulé roky kupovali práčky, sušičky, chladničky, 

mrazničky, umývačky, televízory či vysávače ako 

rodinný darček. Očakávame, že tento rok budú 

pri príležitosti Vianoc vymieňať staršie spotrebiče 

za nové, energeticky menej náročné. Na nápor zá-

kazníkov sme pripravení, jednak obľúbenou akciou 

Black Friday, ale najmä dostatočnými zásobami 

tovaru, vlastnou dopravou a tiež takmer dvoma ti-

síckami výdajných miest,“ uviedol Peter Matuška, 

riaditeľ maloobchodnej siete PLANEO a špecifi ko-

val aj produkty: „Časť klientov si určite bude chcieť 

dopriať aj vychytávky, či už zo segmentu PC – ako 

nové noteboooky, PC či vybavenie na gaming, 

mobilov, smart technologických produktov, alebo 

tiež malých kuchynských spotrebičov (kávovary, 

robotické vysávače, spotrebiče na varenie či pe-

čenie a pod.). Pre záujemcov o prémiovejší tovar 

máme naskladnené elektrické kolobežky Sencor, 

minimalistický elektrický bezzápachový kompostér 

FoodCycler, ktorý reaguje aj na zavedenie separo-

vania kuchynského odpadu. So separovaním súvi-

sí aj výrazný medziročný nárast dopytu po výrob-

dopravený na Slovensko alebo aspoň do Európy. 

Pravdou je, že ponuka môže byť oproti minulým 

sezónam oklieštená, nakoľko doznieva čipová 

kríza a pre výrobcov je rentabilné produkovať pré-

miovejšie modely, ktoré obchodníci dokážu predať 

s vyššou maržou.

Určujúca bude kúpyschopnosť
a preferencie

„Slováci začali reálne - teda po očistení o in-

fl áciu - zarábať viac ako v  roku 1989 až v  ro-

koch 2007 - 2008. Takmer celý prepad reálnych 

miezd bol zaznamenaný najmä v porevolučných 

rokoch a  to v  dôsledku viacerých devalvácií 

koruny, ekonomických reforiem a  súvisiaceho 

prudkého cenového rastu v krajine. V súčasnosti 

zarábame v priemere reálne cca o 35 % viac ako 

v roku 1989,“ uvádza Eva Sadovská, analytička 

WOOD & Company. Budú však ľudia nakupovať 

ako obvykle, alebo zohľadnia súčasnú situáciu? 

Odpoveďou je dvakrát „áno“. Viac-menej sa 

bude predávať všetko tak, ako minulý rok, len 

poklesne frekvencia návštev v obchodoch a ob-

jem predaja. 

Napríklad ľudia nenakúpia pre taký počet 

rodinných príslušníkov ako minulý rok. Nákupy 

budú kopírovať aj regionálne rozdiely. Najvyš-

šie platy a zároveň najnižšia miera nezamest-

nanosti sú v Bratislavskom kraji, vďaka čomu 

sa vyznačuje najvyššou kúpnou silou obyva-

teľov. V  hlavnom meste je zároveň najvyššia 

koncentrácia obchodov a  nákupných centier 

a  realizuje sa v  ňom dlhodobo aj najviac ná-

kupov. V chudobnejších regiónoch musia mať 

ľudia aj dve práce, alebo prácu a brigádu, aby 

si mohli dovoliť niečo navyše. Zároveň je tu 

častejšia nákupná turistika, pričom z  nákup-

ných destinácií prevažuje Poľsko a Maďarsko.

VIANOCE 2022? NAKÚPIŤ A UŠETRIŤ

Na sociálnych sieťach koluje vtip, že za socializmu 
nepotrebovali špeciálny „Black Friday“, teda čierny piatok, lebo 
každý deň bol čierny. Nežná revolúcia veru priniesla výrazné 
zmeny. Politické, ale aj ekonomické. Zmeny v spotrebných 
aj v nákupných návykoch. Pribudli retailové siete, nákupné 
centrá aj akcie typu Black Friday. Vianočná sezóna 2022 bude 
opäť o čosi iná oproti minulému roku a diametrálne odlišná 
ako pred rokom 1989. 

Red, Zdroj: WOOD & Company, Heureka, GfK, MEDIAN SK, Foto: Sage Foodcycler, Tchibo
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níku sódy SodaStream, čo si vysvetľujeme tým, že 

zákazníci čoraz viac oceňujú možnosť mať doma 

sýtenú vodu kedykoľvek a nemusia kupovať, pre-

nášať a vracať plastové fľaše. No a pre skutočných 

fajnšmerkov máme v ponuke najväčšiu TV TCL na 

Slovensku.“

„Najpredávanejšími vianočnými darčekmi sú 

jednoznačne automatické kávovary, mobily, tablety, 

robotické vysávače, kulmy, fény a ďalšie produkty 

určené pre osobnú starostlivosť. Aktuálne rozširuje-

me ponuku produktov v kategórii dentálnej hygieny, 

ktoré boli v minulých rokoch veľmi obľúbeným dar-

čekom,“ uvádza Sabina Boudová, marketingová 

riaditeľka značiek DATART a dodáva: „Priamy vplyv 

na nákupné preferencie zákazníkov má zvyšovanie 

cien energií. Veľmi obľúbenou kategóriou je preto 

aj smart home. Zvyšuje sa dopyt po inteligentných 

osvetleniach, vykurovaní (termohlaviciach a  ter-

mostatoch) či inteligentných zásuvkách. Vďaka 

týmto produktom dokáže zákazník lepšie sledovať 

a  regulovať spotrebu, a  tak šetriť energie. Okrem 

toho registrujeme zvýšený záujem o vykurovacie za-

riadenia, vyhrievacie podušky či papuče.“

„Zatiaľ čo pri porovnaní obdobia od januára do 

septembra 2022 s rovnakým obdobím pred rokom 

obrat technického spotrebného tovaru ešte na Slo-

vensku vykazuje solídny rast 6 %, v 3. štvrťroku sa 

trh medziročne navýšil len o 3 %. Z pohľadu spô-

sobu predaja je teraz v rámci sledovaných kanálov 

trh rozdelený takmer rovnomerne medzi tradičné 

a internetové predaje. V dôsledku súčasnej zložitej-

šej hospodárskej situácie sa spotrebiteľský dopyt 

v  poslednom štvrťroku znížil takmer vo všetkých 

sektoroch, najvýraznejšie v oblasti veľkých a ma-

lých domácich spotrebičov. Keďže však priemerné 

ceny vo väčšine odvetví medziročne vzrástli, po-

kles hodnoty nie je taký výrazný,“ uviedol pre insto-

re Slovakia Luboš Drhovský, Director CSM CZ/

SK, GfK Market Intelligence.

Rastie predaj TV
s uhlopriečkou nad 70“

Televízory, spomínaná to kľúčová kategória 

spotrebnej elektroniky, boli poklesom predaja 

ovplyvnené menej ako domáce audio. Silný rast 

predajov aj naďalej vykazovali televízory s najväč-

šou uhlopriečkou nad 70 palcov. Spomedzi audio 

kategórií zaznamenali najväčší pokles reproduktory 

pre domáce použitie, s výnimkou soundbarov, kto-

ré si dokázali udržať vysoké tempo rastu predaja.

Dvojciferný medziročný rast tržieb z  predajov 

digitálnych fotoaparátov bol ťahaný najmä seg-

mentom kompaktov s výmenným objektívom.

Z veľkých domácich spotrebičov sa naďalej ne-

darilo sušičkám, ktoré v poslednom štvrťroku v po-

rovnaní s  minulým rokom stratili 

takmer tretinu svojej hodnoty. Do-

pyt po väčšine ostatných skupín 

zariadení tiež klesol dvojciferným 

tempom a tržby sa znížili miernej-

šie len v dôsledku vyšších priemer-

ných cien. Jedinou výnimkou boli 

umývačky riadu a mikrovlnné rúry, 

ktorých predaj bol hodnotovo po-

dobný ako v minulom roku.

„V  prípade malých domácich 

spotrebičov je súčasný vývoj spô-

sobený najmä dvojciferným pokle-

som v hlavnej kategórii vysávačov, ktorá tento rok 

zaznamenala väčší posun od robotických k tyčo-

vým spotrebičom. Celkovému negatívnemu trendu 

sa vymykajú produkty na starostlivosť o vlasy pre 

ženy a elektrické hrnce/panvice so silným rastom 

hodnoty,“ komentuje vývoj trhu L. Drhovský.

Tržby v sektore informačných technológií zazna-

menali medziročný pokles o menej ako jedno percen-

to. Najlepšie sa darilo tabletom, ktorých obrat vzrástol 

takmer o pätinu. Kľúčovou kategóriou s väčšinovým 

podielom však naďalej zostávajú prenosné počíta-

če (notebooky). V  rámci monitorov sa zvýšil predaj 

v segmente herných a zakrivených displejov. Nao-

pak, stolné počítače zaznamenali dvojciferný pokles 

v jednotkovom aj hodnotovom vyjadrení.

V telekomunikačnom sektore (open market bez 

operátorov) trh síce medziročne klesol v  objeme 

predaných zariadení, ale vďaka drahším zariade-

niam vzrástol v hodnote. Smartfóny s uhlopriečkou 

od 6,3“ do 7“ si udržali svoju dominanciu. Drahšie 

zariadenia ponúkajú aj väčšiu kapacitu úložiska, 

pričom najväčší nárast zaznamenali zariadenia 

s kapacitou viac ako 256 GB.

Podľa údajov nákupného radcu Heureka, kto-

rý porovnal medziročné výsledky dopytov z  3. 

kvartálu 2022, sa darilo napríklad klimatizáciám 

(+112 %), posteľným obliečkam (+97 %), parfumom 

(+34 %), mrazničkám (+23 %) aj notebookom (+24 %).

Pre obchodníkov môže byť dobrým pomocní-

kom aj prieskum MEDIAN SK, ktorý zisťoval, aké 

spotrebiče zvažujú respondenti kúpiť. Zaujímavé je, 

že v tomto prieskume robotický vysávač (6. v pora-

dí) predbehol aj moderné OLED a QLED televízory 

(10. a 11). V prvej pätnástke najviac spomenutých 

zariadení je aj automatický kávovar (12.) a kuchyn-

ský robot (14.). Niekoho zrejem prekvapí, že ľudia 

plánujú kúpiť aj prenosný CD prehrávač alebo 

kazetový prehrávač, avšak tieto „retro“ zariadenia 

s moderným dizajnom sú stále žiadané. Zákazníci 

ich využívajú na prehrávanie raritnej hudby, ktorú 

neponúkajú streamovacie platformy alebo na pre-

hrávanie CD, ktoré boli zvyčajne prílohou učebníc 

cudzích jazykov. Napokon „walkmany“ a  neskôr 

„discmany“ boli a sú jedným z prvých „symbolov 

Západu“, ktorý bol po Nežnej revolúcii dostupný 

širším masám zákazníkov.

¹ Prieskum od 13.  10. do 17.  10.  2022 realizovala 

agentúra STEM/MARK na reprezentatívnej vzorke sloven-

skej populácie N = 506 respondentov (18 – 64 rokov) ex-

kluzívne pre Home Credit Slovakia, a.s.
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Prémiová predajňa a showroom

Predajňa Intersport Foltan na 1. poschodí 

Nivy Centra v Bratislave je navrhnutá tak, aby 

ste pri nákupe získali skutočne výnimočný zá-

žitok. Rozprestiera na úctyhodných 1000 m2, 

pričom kombinuje drevo a  priestranné vysta-

venie aktuálnych modelov, čo pôsobí príjemne 

a prívetivo. Práve nákupné prostredie, špičkový 

servis a modely značiek, ktoré si nemôžete vy-

skúšať nikde inde sú dôvody, prečo Flagship 

Store Intersport Foltan patrí medzi najlepšie 

retailové prevádzky na Slovensku. Potvrdila to 

aj nezávislá porota prestížnej súťaže Visa Slo-

vak Top Shop.

Keďže chceme každému zákazníkovi pri-

niesť to, čo mu vyhovuje najviac, nájdete u nás 

viacero zvučných značiek, často veľmi špecia-

lizovaných. Vďaka tomu, že prevádzkujeme aj 

veľkoobchod a sme výhradný dovozca a distri-

bútor niektorých značiek, dokážeme vám po-

núknuť jedinečné modely, ktoré bežne nie sú 

k dispozícii. Určite nie v takom zložení a kombi-

nácii ako v Intersport Foltan. Už pri vchode na-

príklad nájdete unikátnu kolekciu tričiek Under 

Armour „Iron Paradise“, ktorej tvárou je Dwayne 

„The Rock“ Johnson. „Iron Paradise nie je len 

môj gym - je to spôsob myslenia. Naše lekcie, 

ktoré sme sa naučili v gyme sú naše víťazstvo 

aj v bežnom živote,“ uvádza citát známeho her-

ca a  bývalého wrestlera ofi ciálny web Under 

Armour. Predajňa Intersport Foltan je aj vďaka 

prísnemu výberu z  kolekcií zároveň multibran-

dovým showroomom s  profesionálnym perso-

nálom.

Prémiový outfit, s ktorým zažiarite
na každom svahu

Keďže predajňa v Nivy Centre vznikla v úz-

kej spolupráci so značkou Nike, táto kooperácia 

sa pretavila do širokého sortimentu športového 

oblečenia a  obuvi z  najnovších kolekcií Nike. 

Ideálne sú ako na cvičenie, tak aj na voľný čas. 

Vyberú si u nás dámy aj páni a nechýbajú ani 

detské či juniorské modely. Vzhľadom na zimnú 

sezónu možno z juniorských a detských značiek 

spomenúť veľmi žiadaný brand Lego Wear. 

V predajni je široká ponuka búnd vo veselých 

farbách. Vaše deti v  nich budú na svahoch 

vskutku neprehliadnuteľné. Pre milovníkov zim-

ných športov a  radovánok je tu široká ponuka 

športových potrieb – od korčúľ až po sánky.

Zima nie je dôvod, aby ste vo svojich športo-

vých aktivitách spomalili. Príďte si vybrať zo široké-

ho spektra funkčného športového oblečenia, v kto-

rom sa aj v náročných podmienkach budete cítiť 

pohodlne. Okrem funkčnej spodnej bielizne, tričiek 

či šortiek vás pri nízkych teplotách chránia aj ru-

kavice a čiapka. Napríklad kvalitné čiapky rakúskej 

značky Eisbär netreba podrobne predstavovať. 

Stačí si pozrieť akúkoľvek lyžiarsku disciplínu – no-

sia ju profesionálni športovci a športovkyne. V pre-

dajni nájdete pestrý výber modelov, dá sa povedať 

„Crème de la Crème“ zo zimných noviniek na trhu.

Špičkový zákaznícky zážitok a unikátny sortiment pre zimnú 
sezónu si pre vás pripravil Flagship Store Intersport Foltan 
v Nivy Centre. Či už pozeráte po vybavení na zimnú turistiku 
alebo chcete venovať blízkym nové športové náčinie, ste na 
správnej adrese. Čakajú na vás značky ako Sportalm Kitzbühel, 
Goldbergh alebo kolekcia Project Rock Under Armour, ktorej 
tvárou je Dwayne „The Rock“ Johnson.

red (pti)

INŠPIRUJTE SA PRE ZIMNÚ SEZÓNU 
V INTERSPORT FOLTAN
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V  rámci sport fashion môžete hviezdiť aj 

v čiapke Sportalm Kitzbühel v štýle „Swarov-

ski“. Hrubá pletená čiapka Sportalm sa vám 

hodí ku každému elegantnému zimnému outfi -

tu! Bambuľa z  pravej kožušiny je odnímateľná 

a čiapka je celá podšitá príjemným fl ísom, ktorý 

zabezpečuje teplo a pohodlie.

Skutočne unikátna je kolekcia dámskeho pré-

miového oblečenia Sportalm Kitzbühel určená 

pre zákazníčky, ktoré nechcú robiť kompromi-

sy a doprajú si to najlepšie. Nadšencov zimnej 

športovej módy bezpochyby nadche aj nová 

kolekcia značky Goldbergh. Obe značky dispo-

nujú množstvom štýlových doplnkov, ktoré náj-

dete vystavené v predajni. Bundy Goldbergh sú 

vybavené systémom RECCO®, ktorý váži len 4 

gramy, netreba ho dobíjať a funguje ako pasívna 

časť záchranného systému RECCO®. V prémio-

vom kabáte Goldbergh JETT budete hviezdou 

v meste aj v après-ski bare. Kabát je vyrobený 

s dôrazom na udržateľnosť, 50 % tvorí recyklo-

vaný materiál a výplň z prírodného kačacieho pá-

peria. Materiál je samozrejme vodeodolný. Čaká 

vás aj nová kolekcia značky Dynafi t.

V  Intersport Foltan nájdete aj najväčší výber 

lyžiarskych prilieb Bollé so štítmi, ktoré menia 

zafarbenie podľa slnečných podmienok na svahu.

Príďte sa inšpirovať a poradiť

Náš vyškolený personál vás čaká každý deň 

v týždni od 10:00 a cez víkend od 9:00 do 21:00. 

Každá sekcia vlajkovej predajne je niečím za-

ujímavá. Špecifi kom je napríklad RUNNING 

LAB, o ktorom sme písali v októbrovom vydaní 

instore Slovakia. O pohodlie a nohy v teple sa 

počas zimnej sezóny postará kvalitná športová 

zimná obuv, či už na turistiku alebo bežné no-

senie. Odmerať si topánky, vybrať si tú správnu 

veľkosť a vyskúšať si, ako zvládnu vašu chôdzu 

po rôznych povrchoch, si môžete priamo v pre-

dajni.

Nezabudnite si zriadiť zákaznícku kartu 

a  využite skvelé zľavy na celodenné skipasy 

v  početných lyžiarskych strediskách v  hlavnej 

lyžiarskej sezóne, na zvýhodnené vstupy do 

aquaparkov a  wellness zariadení, či na rôzne 

športové a poznávacie atrakcie.

O  ďalších novinkách zo sortimentu Inter-

sport Foltan pravidelne informujeme aj na so-

ciálnych sieťach, nezabúdajte nás sledovať na 

Facebooku či Instagrame.

Flagship Store 

Intersport Foltan
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Aké boli dôvody sťahovania predajne 

v rámci bratislavského Auparku?

Hlavný dôvod sťahovania bol priestor. Vede-

li sme, že chceme otvoriť kníhkupectvo, ktoré 

bude „iné - výnimočné“ a  to si vyžaduje väč-

šiu plochu. Spoločne po dohodne s  vedením 

centra sme sa vybrali priestor, ktorý je myslím, 

veľmi vhodný.

Z akej plochy na akú plochu ste kníhku-

pectvo presťahovali? Bolo zámerom získať 

priestor pre kreatívne horizontálne a  verti-

kálne členenie a tiež pre hľadisko a  javisko 

určené na diskusie, koncerty alebo divadel-

né predstavení? Koľko kníh je v  novej pre-

vádzke vystavených?

Rádovo sme plochu zväčšili o 300 m². Naše 

kníhkupectvo v  bratislavskom Auparku je na-

šou vlajkovou loďou a preto sme umiestnili do 

priestoru aj pódium a hľadisko. Okrem toho sa 

v  priestore nachádza špeciálne určená miest-

nosť na hranie spoločenských hier. V novej pre-

vádzke sa nachádza takmer 100 tisíc kníh.

Café Dias prešlo najmä zmenou vizuálnou. 

Odštartovali sme novú etapu Café Dias. Kavia-

reň Café Dias v Auparku je navrhnutá v brazíl-

skom štýle. Steny zdobia jedinečné ilustrácie, 

ktoré hovoria o  ceste kávy z  Brazílie na Slo-

vensko do bratislavského Auparku. Brazíliu 

sme vybrali ako krajinu, ktorá patrí medzi jed-

ného z najväčších svetových exportérov kávy. 

Kaviareň umiestnenú v prednej časti máme už 

aj v  Eperii v  Prešove, ale aj v  bratislavskom 

Avione. Naše kaviarne ponúkajú kávu aj „take 

away“. Napriek tomu, že sú vo frontálnej línii 

predajne, dokázali sme zachovať intimitu a čaro 

kaviarne.

Pomerne široký priestor získal neknižný 

sortiment pre deti a  detský kútik, ktorý je 

členený na rôzne sekcie napr. Harry Potter. 

Zakladateľ spoločnosti Panta Rhei Ladislav 

Bödők sa pri otváraní vyjadril, že už získal 

pozitívnu spätnú väzbu od svojich detí. Čiže 

zámer sa vydaril?

V bratislavskom Auparku sme venovali viac 

priestoru kvalitným hračkám a  hrám. Sekcia 

„Svet hračiek“ je veľmi obľúbenou sekciou aj 

v iných našich kníhkupectvách. Okrem hračiek 

sme pre deti pripravili pomerne veľkú hraciu 

plochu, špeciálny nábytok. Vychádzame z loká-

cie a z dominánt mesta Bratislavy. Pár týždňov 

po otvorení môžem potvrdiť, že zámer sa jed-

noznačne vydaril.

 

Miesto v  kníhkupectve novej generácie 

má aj kreatívny sortiment. Ide o transformá-

ciu Panta Rhei CREATIVE (predtým DaVIN-

CI)? Spája sa kreativita, tvorivosť s knihami? 

Čo všetko tu nájdu priaznivci DIY?

Súčasťou kníhkupectva je aj doplnkový kre-

atívny sortiment. Zákazníci si môžu kúpiť kre-

atívne pomôcky pre domácu kreatívnu tvorbu. 

Okrem kreatívnych pomôcok si prídu na svoje 

aj milovníci spoločenských hier, zábavy a hud-

by. Rozšírili sme časť pre LP, ktoré sú v dnešnej 

dobe veľmi obľúbené.

Kaviareň Café Dias tiež prešla remo-

delingom a  presunula sa do prednej časti 

kníhkupectva. Je to z  dôvodu pritiahnutia 

zákazníkov, ktorí pôvodne hľadali kaviareň 

a  neuvažovali o  návšteve kníhkupectva či 

nákupe kníh?

VÝNIMOČNÉ KNÍHKUPECTVO
PANTA RHEI V AUPARKU

„Otvorili sme výnimočné kníhkupectvo, ktoré sme oproti 
pôvodnému zväčšili o 300 m2. Chceme stále prinášať 
niečo nové a prekvapovať zákazníkov. V Auparku 
nájdu napríklad tzv. TOP-ky, šesť panelov s knihami 

šiestich žánrov, ktoré akoby levitujú a umocňujú pozíciu 
kníh v predajni,“ povedal pre instore Slovakia Michal Rajter, 

generálny riaditeľ siete Panta Rhei. 

Red, (pti)
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Zaujímavým in-store marketingovým prv-

kom sú panely s „levitujúcimi knihami“. Mô-

žete čitateľom bližšie popísať, ako sú vytvo-

rené a aké knižné žánre reprezentujú?

Ide o tzv. TOPky. Zákazníci majú radi odpo-

rúčania a knihy, ktoré sú najpredávanejšie. Pre-

to sme sa rozhodli, že pripravíme zákazníkom 

až šesť TOP v rôznych žánroch. Levitujúce knihy 

umocňujú pozíciu týchto kníh v predajni. Knihy, 

ktoré sú v TOP 10 (v danom žánri), patria medzi 

najpredávanejšie spomedzi stoviek iných kníh. 

Tieto nábytkové zostavy sú výrazne nesvietené, 

preto sa k ním zákazník dostane rýchlo.

Na čo ďalšie by ste upriamili pozornosť 

návštevníkov a kupujúcich v novom kníhku-

pectve?

Určite by som rád upriamil pozornosť na 

eventovú časť a program, ktorý sme dostali do 

nákupného centra. Takmer denne prebiehajú 

knižné besedy, krsty, či diskusie k  dôležitým 

spoločenským témam. Nezabudli sme aj na 

deti, ktoré máju postarané o  detský program 

cez víkend.

Okrem nového kníhkupectva a kaviarne sme 

v Auparku pripravili dve rest zóny v rámci cen-

tra, kde si návštevníci budú môcť oddýchnuť 

s  knihou v  ruke. Okrem rest zón sa v  centre 

nachádzajú aj dva predajné kiosky, ktoré slúžia 

primárne na upozornenie návštevníkov na relo-

káciu predajne v rámci Auparku.

Aké marketingové aktivity a  spotrebiteľ-

ské súťaže boli a budú spojené s otvorením 

nového kníhkupectva? (napr. diskusia a au-

togramiáda s Marcom „Elvisom“ Priestleym)

Opening bol skutočne veľkolepý. Pripravili 

sme dvojtýždňový program, ktorý bol sprevá-

dzaný eventami či už dopoludnia, alebo popo-

ludní, počas týždňa aj cez víkend. Zákazníci, 

ktorí nakúpili posledný mesiac v pôvodnej pre-

dajni sa mohli zúčastniť VIP nákupov hodinu 

pred otvorením, zorganizovali sme tiež nočné 

čarodejnícke nákupy. Program bol multižánrový 

a kníhkupectvo praskalo vo švíkoch.

Bude roll-out podobného konceptu aj 

v  iných nákupných centrách? Zaujíma-

vé kníhkupectvo je už nejaký čas v  Avion 

Shopping Parku v  Bratislave, ktoré bolo 

tento rok ocenené v  rámci Visa Slovak Top 

Shop…

Panta Rhei prináša stále niečo nové. Určite 

budeme zachovávať korporátne elementy, ale 

som presvedčený, že prinesieme opäť niečo 

nové, zaujímavé, aby nesklamali našich zákaz-

níkov.
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Úspech celého Slovenska

Zálohový systém, ktorým Slováci predbehli 

všetkých svojich susedov, predstavuje veľký 

úspech. Konštatujú to zapojené organizácie a do-

máci aj zahraniční odborníci. Jednorazové nápojo-

vé obaly miznú z kontajnerov aj z našich ulíc a vod-

ných tokov. „Slováci sa k zálohovaniu plastových 

fl iaš a  plechoviek postavili veľmi 

zodpovedne a  aktívne sa do 

neho zapájajú, aj preto sa nám 

spoločnými silami podarilo za 

prvých 10 mesiacov vyzbierať 

70 percent všetkých zálohova-

ných obalov, čím sme zatiaľ pre-

konali zákonný cieľ o 10%.“ uviedla 

Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a ko-

munikáciu Správcu zálohového systému.

Ku koncu októbra 2022 sa vyzbieralo takmer 

680 miliónov zálohovaných obalov, pričom sa 

k tomuto obdobiu umiestnilo na trh približne 980 

miliónov. „Každý deň sa na Slovensku vyzbiera 

približne 2,5 milióna nápojových plastových fl iaš 

a plechoviek, ktoré by inak v nemalej miere skon-

čili v prírode alebo vo vodných tokoch,“ potvrdil 

minister životného prostredia Ján Budaj v nedáv-

nom vystúpení na environmentálnom fóre v brit-

skom Birminghame.

Zbierajú sa stovky miliónov
plastových fliaš a plechoviek

V polovici novembra počet odovzdaných 

plastových fliaš a  nápojových plechoviek 

prevýšil 720 miliónov. Všetko nasvedčuje 

tomu, že sa Slovensku už prvý rok podarí vy-

zbierať viac ako 70% a priblížiť k cieľu 90% 

návratnosti zálohovaných obalov. Ako na-

značil aj Ján Budaj, bez súčasného záloho-

vého systému by veľká časť z  tohto objemu 

plastov a hliníka zaťažila prírodu – či už ako 

voľne pohodený odpad, skládkovaný materi-

ál, alebo vplyvmi spaľovania.

Dôležité pre úspech zálohovania je, že 

sa k  nemu spotrebitelia stavajú pozitívne. 

V  prieskume, ktorý urobil na jar 2022 na 

Slovensku výrobca zálohomatov, spoloč-

nosť TOMRA, vyjadrila väčšina responden-

tov spokojnosť so zálohovým systémom. 

Mali pritom tendenciu vyhľadávať odberné 

miesta s  vyšším komfortom zálohovania (t. 

j. predajne s  automatizovaným preberaním 

nápojových obalov  – zálohomatmi). Vo vi-

deoanketách respondenti taktiež vyjadrovali 

súhlas a  pochopenie pre zavedenie záloho-

vého systému najmä s odôvodnením pomoci 

pre naše životné prostredie.

„Rozbehnutie zálohového systému na 

Slovensku sa podarilo veľmi dobre aj vďa-

ka podpore obchodníkov a  spotrebiteľov. 

Pochopili účely zálohovania a  mali tak mo-

tiváciu naučiť sa nové veci 

a prekonať počiatočné oba-

vy spojené s  adaptáciou 

nového systému,“ ko-

mentoval Roman Postl, 

Managing Director TOMRA 

Collection Slovakia.

Zálohovanie posilňuje a skvalitňuje
recyklačný reťazec

Recykláciu nápojových obalov považujú za ži-

votne dôležitú výrobcovia týchto obalov, výrobcovia 

nápojov aj obchodníci. Preto podporujú zálohový 

systém. „V spoločnosti Tesco nám záleží na život-

nom prostredí a snažíme sa realizovať naše obchod-

né aktivity tak, aby bola naša ekologická stopa čo 

najnižšia, vrátane znižovania množstva plastových 

obalov,“ povedala Mária Zerzanová, PR manažér-

ka Tesco Stores SR a. s. a dodala: „Veľmi nás teší aj 

zodpovedný prístup našich zákazníkov, ktorí od janu-

ára do začiatku novembra odovzdali v našich obcho-

doch rekordných 118 miliónov kusov plastových fl iaš 

a plechoviek.“ Tesco bolo prvým maloobchodníkom, 

ktorý v SR spustil pilotný projekt zálohomatov, a to 

niekoľko mesiacov pred riadnym termínom.

Zálohový systém uvítala aj spoločnosť Coca-Co-

la. „Zálohovanie plastových fl iaš a plechoviek je pre 

nás cestou, ako zaručiť cirkularitu našich nápojových 

obalov. Keď sa vyzbierajú, zariadime ich recykláciu 

a použitie na výrobu nových, takže z fl iaš sa stanú 

opäť fľaše,“ konštatoval Michal Čubrík, Public Affairs 

Manager spoločnosti Coca-Cola HBC CZ/SK.

Plastové fľaše a plechovky od nápojov vrátené do 

predajní a  zálohomatov predstavujú pre recyklátorov 

kvalitnejšiu surovinu ako bežný materiál zo separované-

ho zberu. „Zaznamenali sme úbytok iných kontaminan-

tov, teda olejových a mliekových plastových fliaš či fliaš 

z drogérie, čo ma pozitívny vplyv na kontinuálnu a efek-

tívnu výrobu plastového recyklátu,“ priblížil František 

Doležal, generálny riaditeľ spoločnosti General Plastic, 

ktorá je recyklátorom plastových fliaš.

Správca zálohového systému je v  súčas-

nosti najvýznamnejším slovenským dodávate-

ľom do lokálnych recyklačných spoločností.

ZÁLOHUJEME UŽ VYŠE DESAŤ MESIACOV. 
NÁVRATNOSŤ OBALOV DOSIAHLA 70 %

Máloktorý veľký projekt bol u nás taký úspešný ako 
spustenie zálohového systému v roku 2022. Slováci svojím 
prístupom dokázali, že im záleží na ochrane a zachovaní 
životného prostredia pre budúce generácie. Vďaka tomu sa 
tak blížime k  návratnosti zálohovaných obalov minimálne 
90% do roku 2025. 

Red, Zdroj a foto: TOMRA Collection Slovakia
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Za posledných desať rokov ste pôsobili na 

viacerých manažérskych pozíciách. S  akou 

ambíciou ste prišli do DODO?

V uplynulých rokoch som nadobudol mnohé 

skúsenosti pri plánovaní, budovaní a  strategic-

kom rozvoji retailového konceptu na čerpacích 

staniciach v Českej republike. Ten sa v priebe-

hu troch rokov stal jedným z najpopulárnejších 

na trhu. V  DODO je naším poslaním zlepšovať 

kvalitu a  rýchlosť mestskej logistiky aplikova-

ním najmodernejších technológií, vďaka ktorým 

sme efektívnejší a ohľaduplnejší voči životnému 

prostrediu. Popri tom kladieme vysoký dôraz 

na vystupovanie a prácu našich kuriérov, aby si 

koncový zákazník vždy odniesol príjemnú skúse-

nosť.

Situácia na trhu sa v  posledných mesia-

coch zmenila a je oveľa menej predvídateľná 

ako v  minulosti. Segment e-commerce čelí 

mnohým výzvam, ktoré majú dopad na rast 

nákladov. Ako môžu obchodníci zefektívniť 

svoju logistiku?

Náklady na zabezpečenie vlastnej logistiky 

sú pre obchodníkov vysoké a rastú aj výdavky, 

ktoré musia vynaložiť na starostlivosť 

o fl otilu. S kompenzáciou nárastu nákla-

dových položiek pomáhajú technológie, 

ktoré garantujú presnosť, kvalitu a majú 

priamy dopad na celkovú spokojnosť 

s procesom doručenia zo strany zákaz-

níka. V súčasnej dobe plnej výziev a vy-

sokej konkurencie môžu prešľapy na 

poslednej míli negatívne ovplyvniť fun-

govanie biznisu v segmente e-commer-

ce. DODO je spoľahlivým partnerom, 

ktorý dokáže zabezpečiť rýchle a fl exi-

bilné doručenie, vďaka pokročilému plá-

novaniu trás a prediktívnym modelom.

Uspokojiť požiadavky zákazníkov stojí 

e-shopy čoraz viac peňazí. Ako efektívna lo-

gistika s pomocou technológií dokáže v pra-

xi optimalizovať náklady a zachovať kvality 

poskytovaných služieb?

DODO nie je len logistická, ale predovšetkým 

technologická spoločnosť, ktorá má k dispozícii 

pokročilé systémy. Vyvinuli sme vlastnú logistickú 

platformu (GAIA), ktorá v reálnom čase vyhodno-

cuje obrovský objem dát z  aktuálnej prevádzky 

a pracuje s prediktívnymi modelmi na báze ume-

lej inteligencie. Inteligentné plánovanie nám tak 

umožňuje koncentrovať maximum objednávok 

na jednotlivé optimálne zostavené trasy, takže vy-

pravené vozidlo uspokojí pri menej najazdených 

kilometroch a  kratšom vyťažení kuriéra viac zá-

kazníkov. V praxi to znamená, že obchodník do-

káže optimalizovať náklady pri každej objednáv-

ke. Prispievame tak aj k  znižovaniu ekologickej 

záťaže doručovania a  robíme mestskú logistiku 

šetrnejšou k  životnému prostrediu. Ak má ob-

chodník dobrú technologickú podporu v logistike, 

dokáže zákazníkovi ponúknuť kvalitnejšiu službu, 

napríklad v podobe doručenia na presný čas, čo 

na Slovensku nie je vôbec bežné. A lepšia zákaz-

nícka skúsenosť prirodzene vedie k vyššiemu ob-

ratu obchodníka.

Na jar spoločnosť DODO získala veľkú 

investíciu od EC Investments Daniela Křetín-

ského a  zakladateľa J & T Capital Partners 

Patrika Tkáča. Ako plánujete tieto prostried-

ky využiť?

Investícia nám v horizonte dvoch rokov pomô-

že posilniť pozíciu na etablovaných trhoch vráta-

ne Slovenska a ďalej expandovať v Rakúsku, Ne-

mecku a južnej Európe. Prostriedky v hodnote 60 

miliónov eur využijeme aj na rozvoj našej logistic-

kej platformy GAIA, vďaka ktorej vieme efektívne 

plánovať doručovanie a komunikovať s koncovým 

zákazníkom. Veríme, že sme pre naše ambicióz-

ne ciele našli tých najlepších možných partnerov, 

ktorí majú s budovaním biznisu s celoeurópskym 

zásahom bohaté skúsenosti.

IVO VELÍŠEK (DODO): INTELIGENTNÁ MESTSKÁ 
LOGISTIKA DOKÁŽE E-SHOPOM VÝRAZNE POMÔCŤ 
PREDOVŠETKÝM V DOBE RASTÚCICH NÁKLADOV

Zabezpečenie kvalitného doručenia na poslednej míli je pre úspech v e-commerce 
absolútne nevyhnutné. U zákazníkov dopyt po doručovaní zásielok neutícha, 
avšak pre obchodníkov je zaistenie logistiky čoraz nákladnejšie. Rastúca infl ácia 

a zvyšujúce sa ceny palív sú výzvou pre jednotlivcov aj fi rmy. ,,S kompenzáciou 
nárastu nákladových položiek pomáhajú technológie, ktoré garantujú presnosť, 

rýchlosť a majú priamy dopad na celkovú spokojnosť zákazníka,” hovorí Ivo Velíšek, CEO 
technologicko-logistickej spoločnosti DODO pre Slovensko a Českú republiku. 

red (pti)
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Alza otvára logistické centrum s pobočkou a prvým AlzaDrive v Maďarsku

Po štyroch rokoch od otvorenia svojho budapeštianskeho Showroomu zahajuje prevádzku ďalšej 

pobočky v obci Szigetszenmiklós. Obchod s plochou 80 m² je súčasťou prvého maďarského 

logistického centra Alzy. Vybraný tovar z ponuky 

e-shopu je možné zakúpiť priamo na mieste, bez 

nutnosti objednania online. Logistické centrum 

vďaka svojej veľkosti 8000 m² umožní e-shopu držať 

priamo v Maďarsku násobne väčšiu zásobu tovaru. 

To zvýši množstvo druhov tovaru dostupného ihneď 

na vyzdvihnutie na 14 000 položiek a tiež skráti čas 

doručenia ako do AlzaBoxov, tak na adresu. 

Zdroj: Alza.sk

BMW Group si prenajme ďalších 10 000 m² v Prologis Park Bratislava

BMW Group spoločnosti Prologis prejavila dôveru už v roku 2016, keď sa presťahovala do budovy 

na mieru s rozlohou 25 000 m². V súčasnosti sa rozhodla výrazne rozšíriť svoje priestory v Prologis 

Park Bratislava o novú prístavbu s rozlohou 

10 000 m². Dlhodobý prenájom nových priestorov 

by sa mal začať v 2. štvrťroku 2023. Prístavba 

bude mať aj personalizované prvky, napr. otváracie 

svetlíky, osvetlené prístrešky, „jumbo“ doky či 

elektrické a dátové inštalácie. Celkové portfólio 

Prologis na Slovensku tvorilo v 3. štvrťroku 

416 624 m² pričom obsadenosť dosiahla 99,2 %. 

Zdroj: Prologisce.eu

Flash news

Kosicednes.sk: Pri obci Mokrance (okres Košice-

okolie) plánujú výstavbu logistického centra. Celkové 

predpokladané náklady na výstavbu predstavujú 

200 – 230 miliónov eur. V zámere, ktorý predložil 

na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA, 

to uviedol navrhovateľ – fi rma LPL Advisory, a. s., 

Bratislava.

Na jednej strane 1 milión m2 nových skladov 

v Čechách len za tento rok, na strane druhej 

znižovanie dopytu. Zvyšovanie požiadaviek 

na dĺžku prenájmov zo strany developerov na 

minimálne päť rokov verzus odchod niektorých 

nájomcov z oblasti e-commerce alebo automotive. 

Zabezpečovanie rozsiahlych prenájmov 

a predprenájmov zo strany veľkých logistických 

spoločností vs. potreba podnajímať časť týchto 

priestorov. Rastúci význam energeticky šetrných 

stavieb a dôraz na čo najnižšie prevádzkové 

náklady. Trendy vyplývajú z analýzy industriálneho 

trhu za 3. kvartál 2022, ktorý vykonala realitno-

poradenská fi rma 108 AGENCY.

STILL uvedie budúci rok na trh vlastný 24-voltový 

systém palivových článkov pre vysokozdvižné vozíky. 

Vyrábať sa bude v hlavnom závode v Hamburgu.

Logisticnews.eu: V logistickom centre DATART 

Jirny, ktoré prevádzkuje HP TRONIC Zlín, sú 

aktuálne uvádzané do prevádzky autonómne 

vozíky značky Agilox od spoločnosti 4IGV. Táto 

systémovo riadená manipulačná technika 

v hale DC6 pomáha zvyšovať efektivitu 

a bezpečnosť v rámci skladových manipulácií 

rôznych predajcov patriacich pod HP TRONIC 

Zlín. Konkrétne sú z tohto distribučného centra 

odosielané zásielky najmä do predajnej siete 

DATART a ETA.

V súlade s plánom prípravy významnej investície na 

východnom Slovensku boli v lokalite Valaliky začaté 

úvodné práce smerujúce k zriadeniu staveniska. Už 

24. októbra sa začal tzv. záchranný archeologický 

prieskum podľa rozhodnutia Krajského 

pamiatkového ústavu Košice, ktorý priebežne 

vykonáva kontrolu.

Podľa publikovaných údajov za 3. štvrťrok 

2022 narástol spoločnosti CTP zisk po zdanení 

medziročne o 87,5 % a dostal sa na úroveň 

595.9 mil. EUR. Aktuálne disponuje s 9,9 mil. 

m² hrubej prenajímateľnej plochy a hodnota 

projektov vo výstavbe dosiahla úroveň viac 

ako 1,1 miliardy EUR. V SR má 13 CTParkov 

a lokalít s celkovou výmerou 695 tisíc m² hrubej 

prenajímateľnej plochy (GLA) a vo výstavbe je 81 

tisíc m² GLA.

Košický DACHSER prepája východnú
Európu od Balkánu až po Pobaltie

DACHSER Slovakia aj tento rok skompletizoval 

tranzitný koridor spájajúci regióny 

severovýchodnej a juhovýchodnej Európy. 

Kľúčovú úlohu pritom zohráva pobočka 

DACHSER v Košiciach. Jedna linka zbernej 

služby smeruje z Košíc na sever do Poľska 

a druhá na juh do Rumunska. Vrátane dennej 

linky na trase Lozorno − Budapešť, ktorá bola 

spustená vo februári, logistická spoločnosť 

v priebehu tohto roka rozšírila a posilnila svoju 

sieť zbernej služby o 3 nové linky, ktoré doplnili 

tranzitný koridor spájajúci regióny východnej 

Európy od Pobaltia až po Balkán.

Zdroj: Dachser.sk

DHL Supply Chain rozširuje 
partnerstvo s Groupe SEB na 
Slovensku

DHL Supply Chain obnovila svoju dlhodobú 

spoluprácu s Groupe SEB Slovakia o ďalšie 

4 roky. Svetový líder v oblasti malých 

domácich spotrebičov sa od roku 2015 

spolieha na logistické služby DHL Supply 

Chain v SR. Skladovanie a distribúciu 

malých kuchynských zariadení známych 

značiek ako Tefal, Krups a Moulinex, ale 

aj mnohých ďalších, zákazníkom do celej 

Európy zabezpečujú zamestnanci nového 

distribučného skladu v priemyselnej zóne pri 

Seredi. Nový sklad má viac ako 38 000 m² 

plochy v hlavnej skladovacej hale a ďalších 

takmer 1 500 m² je vyhradených pre kancelárie 

a priestory pre zamestnancov.

Zdroj: Dhl.com/sk-sk
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Obal môže zaujať

Balenie plní praktickú funkciu, ale môže aj repre-

zentovať samotnú fi rmu a odlíšiť ju tak od konkuren-

cie. „Vhodne zvolený obalový materiál a dizajn balenia 

môže výrazne podporiť predaj a vnímanie e-shopu 

a predávaného tovaru. Aj ten najbežnejší každodenný 

tovar môže byť vďaka kreatívnemu obalu premenený 

na unikátny darček,“ hovorí Gabriela Fabianová

Rozumné balenie

Obalom sa v  oblasti e-commerce nevyhnete, 

ale efektívnym balením prispeje k zníženiu nákla-

dov na skladovanie a dopravu tovaru. „Obaly na 

mieru môžu ušetriť náklady nielen za prebytoč-

né množstvo použitej výplne, ale šetria aj miesto 

v sklade, životné prostredie a znižujú cenu poštov-

ného“ uvádza Gabriela Fabianová.

Balenie v predstihu!

Väčšina fi riem rieši darčeky aj pre svojich stá-

lych klientov. Už samotný obal môže plniť repre-

zentatívnu funkciu. Staviť na istotu môžete vďaka 

darčekovým taškám, ktorých je na trhu niekoľko 

druhov. „Dobrou voľbou sú lesklé tašky, ktoré vy-

zerajú veľmi luxusne. Môžu to byť tiež tašky ZE-

ROTREE, ktoré sú 100 % ekologické, vyrobené zo 

zvyškov bavlny. Dajú sa okrem iného potlačiť vlast-

ným logom alebo mottom fi rmy. Často sa využívajú 

vo fi rmách ako prezentácia spoločnosti,“ zdôraz-

ňuje Gabriela Fabianová zo spoločnosti RAJA.

Nestarnúcim trendom je baliaci papier, ktorý je 

dostupný v mnohých variantoch potlače a dĺžky. 

Balenie si vyžaduje čas, ktorého nie je pred Viano-

cami nazvyš. Oplatí sa preto darčeky vložiť do pek-

ne vyzerajúcej krabičky, vyplniť hodvábnym pa-

pierom a dozdobiť ju stuhou a logom spoločnosti. 

Ďalšou možnosťou sú elegantné krabičky s prie-

hľadným okienkom s magnetickým zatváraním ale-

bo samostatným vrchnákom, či priehľadné vrecká 

s kartónovým dnom. Priehľadná plastová fólia vy-

robená z 30 % z recyklovaného plastu je dobrou 

alternatívou ku klasickým plastovým fóliám.

V  súčasnej dobe väčšina ľudí oceňuje, keď 

spoločnosti myslia aj na životné prostredie. Neu-

robíte chybu, ak siahnete po ekologickej variante 

baliaceho papiera, tašky alebo krabičky, a to nielen 

v súvislosti s Vianocami.

UDRŽATEĽNÉ VIANOCE 
VĎAKA EFEKTÍVNYM 
TRENDOM V E-COMMERCE

Časy, keď ľudia chodili do obchodov a stáli dlhé hodiny 
v rade, aby si vybraný darček kúpili, sú už dávno preč. Stále 
viac ľudí nakupuje darčeky cez internet. E-shopy sa zaväzujú 
ku krátkej lehote dodania tovaru, čím lákajú zákazníkov na 
nákup práve u nich. Všetok odoslaný tovar sa musí zabaliť 
tak, aby sa cestou nič nepoškodilo. Na trhu je množstvo 
možností ako darček efektívne a predovšetkým originálne 
zabaliť. 

red

Flash news

Martin Baláž od 1. decembra 2022 prevzal 

zodpovednosť za ďalší trh a posunie sa na pozíciu 

senior viceprezidenta a country managera Prologis 

pre Českú republiku, Slovensko a Maďarsko. Jeho 

priamym nadriadeným bude Paweł Sapek, senior 

viceprezident a regionálny riaditeľ spoločnosti 

Prologis pre región strednej Európy.

Logisticnews.eu: Medzinárodný balíkový 

prepravca GLS sa pripravil na zvýšený nápor 

v súvislosti s Black Friday a rozšíril svoju sieť 

výdajných miest v ČR o vlastné samoobslužné 

boxy, tzv. GLS Parcel Boxy. V pilotnej prevádzke 

ich pre tohtoročnú sezónu bude 85, a to naprieč 

celou republikou. Ďalšie budú rýchlo pribúdať. 

Prepravca na ich vývoji spolupracoval s českou 

výrobnou fi rmou Alfa3.

BILLA rozšírila predaj svojho sortimentu 

prostredníctvom donáškovej aplikácie Wolt, 

reaguje tak na záujem zákazníkov o nákupy cez 

internet. Na jar BILLA spustila elektronické nákupy 

v Bratislave, pričom v priebehu roka táto možnosť 

postupne pribudla aj pre obyvateľov Košíc, Nitry, 

Trnavy, Trenčína, Žiliny, Martina, Popradu, Prešova, 

Liptovského Mikulášu a Banskej Bystrice.

Vlastník, manažér a developer semi-

industriálnych a logistických nehnuteľností 

VGP po uzatvorení dohody s prepravnou 

spoločnosťou Packeta Slovakia o budúcom 

prenájme začína s výstavbou prvej haly 

v novom areáli VGP Park Zvolen. Prvá hala bude 

disponovať prenajímateľnou plochou 8 100 m²: 

Packeta Slovakia využije 2 500 m² a o 5 600 

m2 sa aktuálne jedná s ďalšími potenciálnymi 

nájomcami. Dokončenie úvodnej haly je 

plánované v 3. štvrťroku 2023.

Panattoni spoločne s investorom Accolade 

oznámili získanie nového nájomcu. Je ním 

Siemens Healthineers, ktorá presúva z Ázie do 

rozšírených priestorov areálu Panattoni Park 

Košice Airport výrobu inovatívnych medicínskych 

zariadení. Prenajme si plochu 3300 m². Priestory 

priemyselnej haly v Košiciach budú novému 

nájomcovi slúžiť aj pre účely výskumu a vývoja. 

Logisticnews.eu: V tomto roku sa fi rme Körber 

podarilo úspešne dokončiť projekt tzv. CPT 

Flow pre spoločnosť HARTMANN-RICO a.s. 

Tá patrí medzi ajvýznamnejších výrobcov 

a distribútorov zdravotníckych pomôcok 

a hygienických výrobkov v ČR. Cieľom bolo 

zefektívnenie vnútropodnikovej dopravy.

RAJAPACK s.r.o.
• Landererova 12 • 811 09 Bratislava •

• www.rajapack.sk • info@rajapack.sk •

• Tel. 0800 400 414 •
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V
zdelávanie predajcov, osveta širokej verejnosti a  najmä prevencia 

u  detí a  mládeže, zvýšenie informovanosti o  negatívnych vplyvoch 

fajčenia a motivácia, aby mladí nefajčili a nedostali sa do závislosti, sú 

hlavými cieľmi aktivít iniciatívy Na veku záleží. Spoločne so Slovenskou 

obchodnou inšpekciou (SOI) na prelome leta pripravili a zrealizovali ce-

loslovenskú kontrolnú akciu², zameranú na dodržiavanie zákazu predaja 

tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov. Figuranti rozdelení 

do 2 kategórií, vo veku 11 – 14 rokov a vo veku 15 – 17 rokov, sa pod 

skrytým dohľadom kontrolórov snažili v rámci mystery shoppingov kúpiť 

cigarety v rôznych typoch prevádzkových jednotiek, ako sú trafi ky a no-

vinové stánky v exteriéri aj v interiéri nákupných centier, čerpacie stanice, 

aj predajne potravín a pohostinstvá. A uspeli, dokonca aj fi guranti, ktorí 

navštevujú ešte len základnú školu.

„Celkovo však môžeme hovoriť, že percento neoprávnených odpreda-

jov tabakových výrobkov neplnoletým má dlhodobo klesajúcu tendenciu. 

Vďaka pravidelným kontrolám, vzdelávacím aktivitám a kampaniam sa po-

darilo za viac ako desaťročie významne znížiť predaj tabakových výrobkov 

maloletým z približne 55 % v roku 2009 na súčasných 21,69 %,“ konštatuje 

Bohumila Tauchmannová, ambasádorka iniciatívy Na veku záleží.

Najlepšie v kontrolnej akcii obstáli predajné jednotky, ktoré majú ta-

bakové výrobky a súvisiaci tovar ako svoju hlavnú podnikateľskú činnosť, 

teda trafi ky a novinové stánky. Najčastejšie, v štvrtine prípadov, predali 

tabakové výrobky osobám mladším ako 18 rokov v prevádzkových jed-

notkách ako potraviny, či pohostinstvá. „Naši členovia podporujú všet-

ky aktivity zamerané na prevenciu predaja cigariet deťom a mladistvým. 

Majú v  tejto oblasti prísne interné pravidlá, ale výsledky kontrol SOI sú 

signálom, na čo sa majú zamerať pri príprave a preškoľovaní svojich za-

mestnancov,“ hovorí Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie mo-

derného obchodu (SAMO). SAMO je dlhoročným partnerom iniciatívy Na 

veku záleží. Združené obchodné reťazce, v ktorých ponuke sa nachádzajú 

aj tabakové výrobky, preto pristúpia k nasledujúcim krokom:

1. Intenzívnejšie školenia pre zamestnancov - nastavia vyššiu frekven-

ciu školení na tému dodržiavania zákona pre všetky úrovne - poklad-

níci, vedúci zmeny, vedúci predajní.

2. Sústredenie sa na brigádnikov a sezónnych pracovníkov – najmä po-

čas letných mesiacov.

3. Vlastné mystery shoppingy - budú realizovať vlastné kontroly, v rám-

ci ktorých budú interne kontrolovať dodržiavanie zákona.

4. Výraznejšie označenia zákazu predaja tabakových výrobkov osobám 

mladším ako 18 rokov - kontrola umiestnenia info nálepiek zo strany 

obchodníkov – pokladnice, vstupné dvere.

5. Pomôcky na prepočet veku podľa dátumu narodenia - aktualizujú 

a distribuujú pomôcky na prepočet dosiahnutia oprávneného veku 

na predaj tabakových výrobkov.

A  jedno dôležité upozornenie pre obchodníkov: pod kontrolný dohľad 

bude spadať aj predaj nikotínových vrecúšok, ktoré od 1. januára 2023 už 

nebude možné predať neplnoletým osobám. „Zákon o ochrane nefajčiarov, 

jeho dôsledné dodržiavanie a kontrola sú len jednou stranou problematiky 

fajčenia detí a mladistvých. Prieskumy aj naše skúsenosti z preventívnych 

aktivít ukazujú, že rovnako dôležitý je aj odmietavý prístup k fajčeniu zo strany 

rodiny, školy aj širokej verejnosti,“ prízvukuje za iniciatívu B. Tauchmannová.

¹Reprezentatívny Focus prieskum 2020 – zameraný na fajčenie mladých Slovákov vo 

veku 15 – 17 rokov.

²SOI - celoslovenská kontrola zákazu predaja tabakových výrobkov osobám mladším 

ako 18 rokov, vykonaná v období od 15. augusta do 9. septembra 2022.

OBCHODNÍCI SPRÍSNIA PREVENCIU 
A ZINTENZÍVNIA ŠKOLENIA

Podľa aktuálnych štatistík vyskúšala už 
niekedy cigaretu takmer tretina detí na 
základnej škole. Alarmujúco pravidelne u nás 
fajčí až štvrtina stredoškolákov, teda mladých 
ľudí vo veku 15 – 17 rokov1. Cigarety 
získavajú nielen od dospelých kamarátov, ale 
vedia si ich aj kúpiť. Najčastejšie porušenia 
zákazu predaja pritom boli zistené tam, 
kde tabakové výrobky tvoria len doplnkový 
sortiment. Obchodníci reagujú celou škálou 
opatrení.

Red, Zdroj: Na veku záleží, FOCUS, SAMO

Zdroj: iniciatíva Na veku záleží / Focus 2020

Kde kupujú mladí Slováci vo veku 

15-17 rokov cigarety?

Výsledky kontrol predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov v roku 2022

 V trafi ke 75,0

 V bežnom obchode / potravinách 58,0

 Na čerpacej stanici 17,0

 Cez internet / e-shop 4,0

 Inde 1,0

PJ

Počet kontrol
Počet prípadov predaja tabakových 

výrobkov osobám mladším ako 18 r.

maloletí mladiství
Spolu

maloletí mladiství
Spolu

11 – 14 r. 15 – 18 r. 11 – 14 r. 15 – 18 r.

Trafi ky a novinové stánky
58 56 114 2 20 22

v exteriéri

Trafi ky a novinové stánky
40 37 77 0 5 5

v interiéri nákupných centier

Čerpacie stanice 37 51 88 2 18 20

Iné PJ (napr. potraviny, pohostinstvá a pod.) 122 203 325 11 73 84

Celkovo 257 347 604 15 116 131
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P
redstavte si svet, v ktorom by ste nikdy nepocítili 

jarný svieži vánok, vôňu lúčnych kvetov, nevideli 

pásť sa ovečky na lúke, alebo nepočuli spev vtáči-

kov. O pár storočí možno bude svet práve takýto 

„tichý“, ak si ho nezačneme vážiť a starať sa o našu 

Zem. Pre reklamnú agentúru POS Media Slovakia 

sú ekologické hodnoty prioritou a udržateľný prístup 

je jedným z hlavným princípov podnikania. Projekt 

„PRE PLNÉ ZOBÁČIKY“ predstavuje ďalší zo spô-

sobov ako sa môže reklamný nosič znovu využiť 

a chrániť tak životné prostredie.

Pre spoločnosť Upfi eld a  jej značky, ako je naprí-

klad RAMA, je rovnako dôležité udržateľné podnika-

nie. Početné štúdie ukazujú, že aj spotrebitelia čoraz 

viac dbajú na ekologickú stopu svojho výberu a vy-

hľadávajú v obchodoch potraviny vyrobené z rastlín. 

Margarín je prírodná a skvelá voľba pre všetkých, 

ktorí chcú žiť udržateľne a  zodpovedne. Margarín 

pozostáva z rastlinných olejov a práve vďaka tomu 

je zdrojom vhodných mastných kyselín. V porovnaní 

s maslom z mlieka obsahuje nízky podiel saturova-

ných tukov. Oba benefi ty sú prospešné pre srdce 

a cievny systém. Navyše sú margaríny prospešné aj 

pre planétu, ich uhlíková stopa je o 70% menšia ako 

stopa generovaná pri výrobe masla z mlieka. RAMA 

nesie označenie Clean label, čo znamená, že obsa-

huje 100 % prísad z prírodných zdrojov. Výrobky sú 

bez konzervantov, umelých prísad a farbív. Neobsa-

hujú čiastočne hydrogenované oleje a transmastné 

kyseliny, ktoré sú škodlivé pre ľudské zdravie.

Vo všeobecnosti, margaríny od spoločnosti 

Upfi eld:

spotrebujú o 50 % menej vody pri výrobe 

ako maslo živočíšneho pôvodu,

majú o  70 % nižší dopad na klímu ako 

výroba masla,

vyžadujú o 2/3 menej pôdy ako tradičné maslo.

Ani sieti BILLA nie sú cudzie 

princípy obehovej ekonomiky, 

ktorej cieľom je nevytvárať odpad, 

ale všetky produkty na trhu recyk-

lovať, opraviť a  opätovne použí-

vať. Konkrétne realizuje opatrenia 

ako šetrenie elektrickej energie, 

redukovanie plastov, implemen-

tácia e-cenoviek, či podporovanie 

elektromobility. BILLA má stano-

vené dva dlhodobé ekologické 

ciele, a  to do roku 2030 znížiť 

skleníkové plyny (oxid uhličitý) 

o 30 % a do roku 2040 dosiahnuť 

klimatickú neutralitu.

BILLA uvádza množstvo eko-

logických a  trvalo udržateľných 

riešení a projekt „PRE PLNÉ ZO-

BÁČIKY“ ide ruka v  ruke s  tým-

to ich postojom. „Reklamné nosiče, ktoré by sme 

po kampani zrecyklovali, využijeme zmysluplne. 

Na stromoch, pri viac ako 60 predajniach BILLA, 

umiestnime kŕmidlá pre vtáčiky. Pravidelne tam bu-

deme prisýpať vtáčí zob a veríme, že budeme inšpi-

ráciou aj pre našich zákazníkov a pripoja sa k nám,“ 

uviedla Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa spo-

ločnosti BILLA.

„V POS Media si veľmi si vážime dôveru a lojalitu 

nášho dlhoročného klienta Upfi eld a obchodného 

partnera BILLA. Je to už druhý ekologický projekt 

tento rok, ktorý sme spolu zorganizovali a som si 

istá, že nie je vôbec posledný. Máme takmer totož-

né fi remné hodnoty a veľmi podobné podnikateľské 

ciele, čo nás vedie k spoločným aktivitám. Podobné 

ekologické, ale aj charitatívne projekty sú pre nás 

veľmi dôležité a sme veľmi radi, že máme partnerov, 

vďaka ktorým je dosah týchto aktivít oveľa širší a ce-

loslovenský,“ uzatvára Barbora Šebeková, marke-

tingová špecialistka POS Media Slovakia.

Reklamná kampaň RAMA bežala od 15. sep-

tembra do 14. októbra 2022. Reklamné nosiče boli 

inštalované vo väčšine predajní BILLA po celom 

Slovensku. Po ukončení kampane vybraní zamest-

nanci zo spoločností BILLA, POS Media Slovakia 

a  zástupcovia značky RAMA vyvesili poskladané 

vtáčie kŕmidlá na konáre stromov v okolí jednotli-

vých predajní BILLA.

Kampani „PRE PLNÉ ZOBÁČIKY“ predchádza-

la spomínaná kampaň „SLOVENSKO ROZKVITÁ!“ 

Išlo o shelf stoppery zo špeciálneho papiera, ktorý 

bol plný semiačok farebných lúčnych kvetov. Nosi-

če po kampani zainteresovaní vysadili pred predajne 

BILLA v bratislavskej Petržalke, vo Zvolene a v Koši-

ciach.

Reklamná agentúra POS Media Slovakia sa len tri mesiace 
po veľmi úspešnom ekologickom projekte „SLOVENSKO 
ROZKVITÁ!“ znovu spojila so spoločnosťou Upfi eld a vymyslela 
pre značku rastlinných margarínov RAMA ďalšiu udržateľnú 
reklamnú kampaň. Priniesli reklamný nosič, ktorý je možné 
poskladať tak, aby z neho vzniklo vtáčie kŕmidlo.  

(pti)

EKOLÓGIA A UDRŽATEĽNOSŤ 
AKO PRIORITY REKLAMNEJ 
AGENTÚRY POS MEDIA SLOVAKIA
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Vianoce so Značkou kvality

Aktuálne má Značku kvality 1 137 výrobkov 

od 219-tich producentov. Vyše päťdesiat do-

mácich výrobcov sa prezentovalo na dvojdňo-

vom podujatí Vianoce so Značkou kvality  – Chu-

te slovenských Vianoc. Podujatie sa konalo na 

výstavisku agrokomplex v Nitre a otvoril ho Samuel 

Vlčan, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

 

Vo svojom úvodnom prejave okrem iného pove-

dal: „Som potešený, že sa počas týchto dní predstaví 

tak hojný počet výrobkov a výrobcov. Viaceré výrob-

ky nesú punc Značky kvality a môžu ju získať len vý-

robky, ktoré obsahujú viac ako 75% suroviny zo Slo-

venska, sú spracované na Slovensku okrem pridanej 

vody. Značku udeľujeme na tri roky a pri sezónnych 

výrobkoch na jeden rok. Chcem sa poďakovať kole-

gom z MPRV SR a zamestnancom štátneho podniku 

Agrokomplex a predovšetkým vystavovateľom, ktorí 

sa rozhodli zapojiť sa do podujatia. Chceme Značku 

kvality ďalej rozvíjať. S potešením môžem konštato-

vať, že Značku kvality pozná spontánne vyše 70% 

spotrebiteľov a máme teda na čom stavať.

Aktuálne spúšťame mediálnu kampaň, v ktorej 

chceme pokračovať aj v roku 2023. Chceme mar-

ketingovo podporiť kvalitných slovenských výrob-

cov. Vieme, že ich fi nančné zdravie a sila sú nepo-

rovnateľne menšie ako sila obchodných reťazcov. 

Máme záujem takto posilniť slovenských výrobcov, 

aby boli rovnocennejšími partnermi v rokovaniach 

s  odberateľmi. Rozhodnutie je ale hlavne v  ru-

kách spotrebiteľov. Veríme, že aj takýmito aktivi-

tami motivujeme spotrebiteľov a  informujeme ich 

o tom, že kúpou slovenských produktov podporujú 

spoločenstvo, ktorého sú súčasťou. Na minister-

stve si uvedomujeme, že v súčasnosti sa značná 

časť spotrebiteľov rozhoduje predovšetkým pod-

ľa ceny. Chcem zdôrazniť, že produkty označené 

Značkou kvality sú garanciou, že za svoje peniaze 

dostanú spotrebitelia v obchode skutočne kvalit-

ný a čerstvý produkt, ktorý nemusel cestovať cez 

polovicu zemegule. Navyše jeho kúpou podporia 

naše potravinárske podniky v neľahkej situácii, keď 

bojujú s enormným nárastom výrobných vstupov.“

 

Od mäsa, pečiva až po destiláty

Počas podujatia Vianoce so Značkou mohli náv-

števníci a záujemci načerpať inšpiráciu a ochutnať rôz-

ne produkty, ktoré si môžu vychutnávať so svojimi blíz-

kymi aj pri vianočnom stole. Vo vianočnej atmosfére 

prebiehali tvorivé dielne pre deti, tipy na vianočné de-

korácie, súťaže, ale aj kulinárska šou v Kulinárskom kú-

tiku. Jana Medáčková Šranková pečie a krásne zdobí 

medovníčky vzormi výšiviek zo zachovaných ľudových 

krojov, čo aj počas dvoch dní rada predviedla. Rovna-

ko tak sa mohli návštevníci presvedčiť o kvalite a chuti 

oblátok, ktoré v Slovenskej Ľupči vyrába Pavel Malec.

ZNAČKA KVALITY 
SA PRIHOVÁRA SPOTREBITEĽOM

Národný program podpory poľnohospodárskych  produktov 
a potravín  Značka kvality funguje na Ministerstve 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) od roku 
2004. Jeho cieľom je podpora a zviditeľnenie slovenských 
potravinárskych výrobkov v obchodoch v tvrdej konkurencii 
zahraničných produktov. V predvianočnom období MPRV 
SR spustilo niekoľko aktivít na zviditeľnenie Značky kvality. 
Prostredníctvom marketingovej podpory sa prihovára širokej 
spotrebiteľskej verejnosti. 

Red, Zdroj a foto: MPRV SR

Podujatie otvorili slávnostným prestrihnutím pásky za asistencie tradičných rozprávkových postáv Vianoc (zľava) Jaroslav Karahuta, predseda Výboru pre 
pôdohospodárstvo a životné prostredie NR SR, Samuel Vlčan, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Zuzana Nouzovská, generálna tajomníčka 
služobného úradu MPRV SR a Jozef Pavle, generálny riaditeľ, štátny podnik Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š. p.
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Vianoce sa samozrejme nezaobídu bez mäso-

vých výrobkov prvotriednej kvality. Tie priniesli na 

výstavu ochutnať Majster Mäsiar, rodinná fi rma 

z Hlohovca a U Ňaňa  – Pekáreň a Mäsovýroba, 

ktorá pôsobí na Liptove vo Vyšných Malatínach, 

kde sa dobytok pasie voľne na lúkach. Na „koš-

tovku“ lákali návštevníkov voňavé varené údeniny, 

tradičné údeniny, klobásky, slaniny, salámy, masť 

i  oškvarky. A  poznáte „Liptovské droby“? Jedná 

sa o  tradičný druh jaterníc so zemiakovou nápl-

ňou, vyrábajúci sa starou remeselnou metódou na 

území Liptova. Táto mäsová pochúťka bola v roku 

2021 zaradená do systému kvality EÚ ako potravi-

na s Chráneným zemepisným označením (CHZO). 

Vyrába ich rodinná fi rma Štefan Tkáč – GURMÁN.

Nespracované rajčiny ponúkala Farma Babin-

dol, tie spracované TOMATA, slovenská, rodinná 

fi rma, ktorá pôsobí na našom trhu už viac ako 30 

rokov. Na kvalitu dohliada v každej fáze výroby od 

prvých prác na poliach až po distribúciu výrobkov. 

Vďaka tomu spoločnosť bola viackrát ocenená 

certifi kátmi kvality. Podobne ako o  spoločnosti 

TOMATA ste na stránkach instore Slovakia čítali 

aj ďalšom vystavovateľovi - spoločnosti Mäspoma 

alebo o banskobystrickej fi rme LUNTER, ktorá po-

núka základ stravovania na báze rastlinných biel-

kovín. Výrobky sú pripravené výhradne z čerstvých 

rastlinných surovín, šetrne spracovaných tak, aby 

si zachovali všetky svoje dobré vlastnosti. Naopak 

o AGRO RYBIA FARMA Handlová ešte len bude-

te čítať v niektorom z budúcoročných vydaní. Na 

výstave ste mohli ochutnať rybu zo slovenského 

chovu ocenenú najvyšším stupňom značky kvality 

Sumček Omega, ale aj klobásky – klariásky, údené 

fi lety, paštéty a zmes na špagety.

Zastúpenie v pavilónoch A a B mali aj B.M. Ká-

voviny, BIO čaje z BIO TATRY H & B a čaje HER-

BEX, produkty z  arónie či rakytníka, ktoré pred-

stavila spoločnosť ZAMIO a výrobky z makového 

mlieka pod značkou BIO-MEK (fi rma Elephantts 

SK). Na svoje si prišli aj milovníci zdravých a vegán-

skych potravín či konzumenti bezlepkových pro-

duktov a pečiva, ktoré predstavil Penam Slovakia 

alebo priaznivci kváskových chlebov, ktoré produ-

kuje napríklad Pekáreň Delika. Svoj stánok tu mal 

i slovenský producent ľanového oleja, múky, pro-

teínu a ľanových semiačok a držiteľ Značky kvality 

- spoločnosť Chutnô – zdravé zo slovenských polí. 

Chutnô ponúka na predaj aj samotné ľanové se-

mienka odrody LIBRA. Ľan pestujú výlučne na Slo-

vensku, konkrétne na Roľníckom družstve v Cíferi.

Kefír z Levických mliekarní pohladí nielen vaše 

chuťové poháriky, ale aj mikrofl óru zažívacieho sys-

tému, ktorý dostáva cez vianočné sviatky zabrať. 

S novými obalmi výrobkov, ktoré sme predstavili 

v októbri 2021 na titulnej strane instore Slovakia, 

sa prezentovala Bánovecká mliekareň. Avšak nie-

len s obalmi. Syry, syrové guľôčky či rôzne nátierky 

bolo možné ochutnať. Zastúpenie na podujatí mala 

i Breznianska mliekareň AGRAVITAL a Poľnohos-

podárske družstvo Ďumbier z Brezna.

Myslíte si, že na Slovensku sa nevyrába chili? 

Omyl. Burning Angel Chili sú zo Slovenska a vyrá-

bajú tie najlepšie remeselnícke chili omáčky! V roku 

2017 získala ich omáčka Mr. T titul majster sveta 

na medzinárodnej súťaži The World Hot Sauce 

Awards a tento rok získala ich Intro omáčka na sú-

ťaži Scovie Awards v americkom Albuquerqie strie-

bornú medailu v kategórii Processed Salsa.

Prierez vystavovateľmi možno zakončiť spome-

nutím nápojov pre dospelých. Prvotriedne desti-

láty v skutočne nádherných baleniach predstavila 

Reštaurácia Pálenica Jelšovce, ktorá ponúkala aj 

vianočné pečivo z ich dielne Cukráreň Pálenica Jel-

šovce. Okrem destilátov z tradičného ovocia mali 

návštevníci možnosť zoznámiť sa u nich aj s osko-

rušovicou, višňovicou alebo čerešňovicou. Netra-

dičný makový likér v rôznych darčekových fľašiach 

bol v  stánku BIO-MEK a  jahodovica zasa v pre-

zentačnom stánku 121 Spirit. S novou etiketou sa 

blyslo slovenské vínko z  vinárstva VINUM VIVO, 

ktorého surovinovou základňou vín je hrozno z vi-

nohradov v katastri obcí Červený Hrádok, Nevidza-

ny a Malé Vozokany. Z Nitrianskej vinohradníckej 

oblasti je aj Víno Nitra. Návštevníci mohli zakúpiť 

a ochutnať mnohé vína ovenčené Značkou kvality, 

ale aj cennými medailami. PIVNICA TIBAVA s.r.o. 

je dominantným vinárstvom vo Východoslovenskej 

vinohradníckej oblasti. S dvesto hektármi vlastných 

vinohradov, dynamickým rozvojom a technológia-

mi patrí medzi špičku na slovenskom trhu s vínom. 

Napokon pre milovníkov remeselného piva prinie-

sol fľaškové i čapované novinky z východného Slo-

venska Remeselný pivovar HERRENWALD.

Chute slovenských Vianoc

Napriek všetkým zmenám, ktorými Značka 

kvality doteraz prešla, udržala si významné posta-

venie a renomé ako u výrobcov tak aj u spotrebi-

teľov. Cieľom rezortu pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka bude naďalej podporovať spotrebu do-

mácej potravinovej produkcie, odlíšiť slovenské 

potravinové výrobky od potravín dovážaných zo 

zahraničia. Značka kvality pomáha spotrebiteľovi 

zorientovať sa v množstve ponúkanej potravinár-

skej produkcie a upriamuje jeho pozornosť k pro-

duktom, ktoré sú domáce, kvalitné a výnimočné. 

Zažite aj vy chute slovenských Vianoc s výrobkami 

ocenenými Značkou kvality!
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VÍŤAZI ZA MESIAC OKTÓBER 2022

1. Miesto - iHRYsko, VIVO! Bratislava, Bratislava

Zaujímavá predajňa iHRYsko 

v  nákupnom centre VIVO! Bra-

tislava. Pre malých aj veľkých 

hráčov spoločenských hier nie je 

len miestom, kde si spoločenské 

hry prídete kúpiť, ale môžete si ich 

rovno aj zahrať. Predajňa uspo-

radúva rôzne hráčske turnaje, 

živé vysielania, či poradenstvo na 

mieru pri výbere hier. Nájdete tu tisíce vydaní hier z celého sveta, pre malých 

aj veľkých hráčov, pre stratégov, budovateľov, čarodejníkov, hry pre dvojice, 

ale aj veľké skupiny. Vo všetkom poradí priateľský a trpezlivý personál, za čo 

predajňa získala vysoký počet bodov v hodnotení VSTS.

2. Miesto - SPA CEYLON, OC Central, Bratislava

Predajňa vás zahreje aj v sychravé zimné dni. Už pri vstupe máte pocit, 

že ste vošli do iného sveta. Omámia vás pestré farby, vône, príjemná hudba 

a vy sa na chvíľu ocitnete na Srí Lanke. Koncept predajne je naozaj jedinečný 

o čom hovorí aj bodové hodnotenie. Predajňa si zaslúžila vysoký počet bodov 

za originalitu konceptu, zaujímavé uloženie tovaru, POP, či ochotný personál. 

Poznávacím znamením je farebný slon, ktorého nájdete pre šťastie uprostred 

predajne.

3. Miesto - Kvety.sk Trade Centrum, Kriváň

Predajňa kvetov na strednom Slovensku s dlhoročnou tradíciou. Hlavnou 

myšlienkou tohto obchodu je byť s niekým blízkym aj na diaľku, potešiť ho 

a pripraviť mu prekvapenie. Preto zvolila predajňa Kvety.sk ako prvá na Slo-

vensku zákaznícky servis v podobe rozvozu kvetov. Tento servis neskôr po-

sunuli na zákaznícky zážitok, ktorý vedia poskytnúť každému zákazníkovi aj na 

predajni. Určite zaujme príjemný exteriér, usporiadanie a široký výber tovaru.

ODOVZDÁVANIE OCENENIA DECATHLON

1. miesto za mesiac september 2022 si vybojovala predajňa špor-

tových potrieb. Cenu si prevzal Jakub Vážan, Store Manager Decathlon 

v  zóne Pharos v  Bratislave. 

Predajňa prešla rekonštruk-

ciou a  rozšírením, má viac ako 

5400 m². Tým zároveň dosiahla 

prvenstvo a  je najväčšou špor-

tovou predajňou tejto siete na 

Slovensku. Pribudli nové ihriská, 

expo zóny, športoviská, nabí-

jacie stanice pre elektromobily, 

vegetačná strecha či výsadba zelene. Už pred obchodom nájdete rôzne 

športové zóny, od ihriska pre futbal, tenis, lezeckú stenu, či ihrisko pre 

deti. V predajni si môžete vyskúšať takmer všetky športové potreby, ktoré 

obchod ponúka. Nájdete tu potreby pre vyše 55 druhov športov. Personál 

stretnete na každom kroku, rád vám poradí.

ODOVZDÁVANIE OCENENIA V DM DROGERIE MARKT

2. miesto za mesiac september 2022 získala predajňa dm drogerie 

markt Eurovea. Cenu prevza-

la Jana Šuplatová, regionálna 

manažérka dm drogerie markt. 

Predajňa prešla menšou revita-

lizáciou. Nájdete tu všetko po-

trebné. Orientácia v  predajni je 

úplne jednoduchá a  ak by ste 

predsa nenašli to, čo potrebu-

jete, poradia vám vždy veselé, 

milé a ochotné predavačky. Práve za prístup personálu získala predajňa 

v hodnotení najviac bodov. Nájdete tu detský kútik, čo ocenia najmä ma-

mičky.

Titulárnym partnerom projektu Visa Slovak Top Shop 2022 je spoloč-

nosť Visa. Ďalšími partnermi sú spoločnosti Samsung, POS Media a MO-

RIS design SK. Mediálnym partnerom je časopis instore Slovakia. Tipy na 

zaujímavé prevádzky posielajte na e-mail nominacia@slovaktopshop.sk.

ORGANIZÁTORI VISA SLOVAK TOP SHOP 
OCENILI ĎALŠIE PREVÁDZKY

Predstavujeme víťazov za mesiac 
október, preberanie ocenení za 
september a zároveň novinku: podujatie 
Retail Safari, ktoré bude budúci rok 
prvýkrát v Košiciach! Stupne víťazov za 
mesiace november a december 2022 
sa dozviete zo stránky Miestopredaja.
sk a sumárne v dvojčísle instore január-
február 2023. 

Red, Zdroj a foto: Visa Slovak Top Shop, 3via, s.r.o. / ihrysko.sk
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Môžete prosím na úvod predstaviť našim 

čitateľom aktivity vašej spoločnosti?

Beran: História našej fi rmy sa 

začala písať v roku 2010. Vte-

dy vznikol portál mistopro-

deje.cz, ktorý sleduje dianie 

v  kamenných predajniach. 

Pôvodne sme sa zaoberali 

najmä sekundárnym vystave-

ním tovaru v supermarketoch. Tie 

každý mesiac boduje porota našej súťaže POP 

STAR (POP = Point Of Purchase) podľa 3 kri-

térií - kreativita riešenia, produkčné prevedenie 

a upútanie pozornosti v mieste predaja.

Imrichová: Na Slovensku 

prevádzkujeme v  spolupráci 

s časopisom instore Slovakia 

retailový portál miestopreda-

ja.sk a  organizujeme s  ppm 

factum súťaž VISA Slovak Top 

Shop. Tá hodnotí v  dvoch fázach 

zákaznícky zážitok v kamenných predajniach. Veľ-

ký úspech medzi odbornou verejnosťou majú aj 

naše RETAIL SAFARI. Ide o poludňajší event pre 

približne 60 ľudí, ktorí rozdelení do tímov navštívia 

pridelené predajne, ohodnotia zákaznícky zážitok 

a  následne prezentujú ostatným svoje postrehy. 

V závere potom oceňujeme najlepšie prezentácie 

TOP 3 tímov. Účastníci týchto podujatí vysoko 

hodnotia ich prínos jednak v  rovine monitoringu 

trhu a niekedy ešte aj viac vďaka tomu, že nad-

viazali nové pracovné kontakty. Okrem Bratislavy 

chceme vyraziť aj do iných miest a regiónov - ďal-

šie RETAIL SAFARI plánujeme na 25. januára v Ko-

šiciach a srdečne vašich čitateľov pozývame.

Ako ste sa vôbec dostali k  téme instore 

marketingu?

Baran: Popri štúdiu na vysokej škole som 

nastúpil do marketingu amerického chemické-

ho koncernu AIR PRODUCTS, ktorý o.i. vyrába 

a predáva kyslík a dusík – ten sa hojne používa 

v  potravinárstve. Potom som prešiel reklam-

nou agentúrou a konzultačnou fi rmou, v ktorej 

sme realizovali programy na rozvoj ľudí a pod-

poru predaja – napr. pre Coca-Colu, Plzeňský 

Prazdroj, Nestlé, Marks & Spencer atď. V  roku 

2018 som potom prevzal portál mistoprodeje.

cz as kolegyňami sme začali rozširovať jeho ak-

tivity v Čechách a do zahraničia.

Imrichová: Už popri vysokej škole som 

začala pracovať pre jednu americkú koz-

metickú spoločnosť, kde som nadobudla 

schopnosti v  taktikách priameho predaja 

a postupne aj s prácou s 50-členným tímom, 

či organizovanie rôznych eventov a pod. Po-

tom som prešla do UniCredit Leasing, ktorý 

poskytuje financovanie vozidiel pre právnic-

ké a fyzické osoby. Tam som ako obchodík 

zabezpečovala financovanie vozových par-

kov pre malé a  stredné podniky. No a  ani 

nie pol roka po materskej dovolenke (leto 

2021) som začala s aktivitami pre INSTORE 

CONSULTING EU a postupne som prevzala 

organizovanie Visa Slovak Top Shop.

Každý mesiac monitorujete prostredie 

vo veľkom množstve predajní. Aké trendy 

na trhu vidíte?

Beran: Začnem s pohľadom na vývoj ce-

lého segmentu kamenných predajní, ktorý 

stále tvorí asi 85 % maloobchodných tržieb, 

zvyšných 15 % tvoria e-shopy. Podľa infor-

mácií serveru shopingy.com sa celkový po-

čet predajní v obchodných centrách nemení 

- tzn. že nedochádza k dramatickému odlivu 

zákazníkov do e-commerce, čo sme videli 

v  čase pandémie. Dochádza ale k  zmene 

štruktúry počtu predajní - ubúdajú predajne 

spotrebného tovaru a  pribúdajú prevádzky 

služieb - reštaurácie, kaviarne, objavujú sa 

sauny, telocvične, masážne salóny atď.

Imrichová: Čo sa týka interiérov predaj-

ní, vidíme rast dôrazu na zákaznícky zážitok 

tzn. možnosť si tovar vyskúšať, a  to nielen 

módu, ale aj kolobežky, bežecké topánky 

atď. A  tiež pribúda predajní, kde si môžete 

dať kávu a zákusok, s čím začalo pred rokmi 

Tchibo a dnes to vidíme bežne aj v kníhku-

pectvách či predajniach bicyklov. A pribudlo 

množstvo zábavy pre deti. V  obchodných 

centrách ku kinám pribudli dino-parky, ak-

vária s medúzami, výstavy výtvorov z Lega 

a podobne.

Kto otvára najviac predajní a  kto naj-

viac zatvára?

Beran: Tohtoročným jasným lídrom v za-

BUDÚCNOSŤ KAMENNÉHO 
RETAILU? ZÁKAZNÍCKY ZÁŽITOK!

INSTORE CONSULTING EU s.r.o. sleduje aktuálne dianie 
v kamenných predajniach v CZ, SK a HU. Zároveň je 
tiež organizátorom á la Michelinského hodnotenia 
zákazníckeho zážitku v off -trade pod názvom „VISA CZ/SK/
HU Top Shop“, ktorého mediálnym partnerom aj časopis 
instore Slovakia. Na naše otázky o aktivitách a plánoch 
odpovedali Jiří Beran a Zuzana Imrichová. 

Red, Zdroj a foto: INSTORE CONSULTING EU s.r.o.
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Príbeh značky McCain

Začal sa písať už v roku 1957, kedy bratia Mc-

Cainovci založili továreň na výrobu hranolčekov 

v  kanadskom meste Florenceville. Pochádzali 

z farmárskej rodiny, ktorá sa zaoberala pestovaním 

zemiakov, a práve vedomosti niekoľkých generácií 

pestovateľov bratia zúročili v nápade vyrábať prvé 

mrazené hranolčeky na sve-

te. O niekoľko rokov neskôr 

otvorili 1. európsku továreň 

vo Veľkej Británii a  po nej aj 

ďalšie v  Holandsku. Nasledo-

valo Francúzsko, kde otvorili 

továreň s najväčšou výrobnou 

linkou na hranolčeky na svete. Dnes McCain pôso-

bí na 6 kontinentoch, v 160 krajinách a zamestnáva 

viac ako 20 000 ľudí. V roku 1996 sa dostali hra-

nolčeky McCain aj na Slovensko a stali sa lídrom 

vo svojom segmente. Značka McCain získala šesť 

ocenení Superbrands a je držiteľom pečate a dip-

lomu Zdravo a chutne.

Výrobky na každú príležitosť

Život prináša rôzne radosti a  starosti, o  ktoré 

sa radi delíme s  našimi najbližšími. Značka Mc-

Cain to vie, a  preto vychádza svojim spotrebite-

ľom v  ústrety s  produktmi na každú príležitosť. 

Napríklad hranolčeky 1·2·3 Fries sú vyrobené len 

z dvoch prírodných surovín: prvotriednych zemia-

kov a slnečnicového oleja, a sú určené na prípravu 

pečením v rúre bez pridania oleja. My Easy Fries

sú pripravené len za pár minút klasickou cestou 

v oleji. Vynikajúce pečené zemiaky so stredomor-

skými bylinkami Mediterrane Wedges a kroketky 

Kroketten Fest pripravené z  nadýchanej zemia-

kovej kaše vyčaria elegantnú atmosféru na každej 

oslave.

Stretnutia s  priateľmi sú naopak neformálne, 

a preto chceme mať jedlo pripravené rýchlo, chut-

ne a aj štýlovo. Okrem štíhlych hranolčekov Golden 

Longs a  širokých steakových hranolčekov Stea-

khouse Frites, ktoré poznáte z vašich obľúbených 

reštaurácií, prináša značka McCain aj streetfoodové 

a  extra chrumkavé produkty, ktoré sú pripravené 

podľa inovatívnej receptúry: U-hranolčeky Fri’Style, 

hranolčeky so zemiakovou šupkou Skin On Fries, 

vrúbkované V-hranolčeky Crispers a  obľúbené 

hranolčeky Sweet Potatoes pripravené zo slad-

kých zemiakov. Stálicou produktového portfólia sú 

Smiles, ktoré vyčaria úsmev za každých okolností. 

Sú pripravené z chutnej zemiakovej kaše.

PRÍBEH ZNAČKY MCCAIN, HRANOLČEKOVEJ LEGENDY

Poznáte legendárne hranolčeky, ktoré sa pripravujú 
pečením v rúre bez oleja? Presne tak, ide o značku 
McCain, ktorá doslova prepísala postup prípravy 
hranolčekov v slovenských domácnostiach. Viete 
však o tom, že spoločnosť McCain vznikla v Kanade 
ako rodinná fi rma a ešte aj dnes čerpá zo svojich 
„rodinných koreňov“? 

Zdroj a foto: Mcain.sk

tváraní predajní je v  strednej Európe sieť 

Orsay (zatvorila asi 300 predajní). Okolo 30 

predajní zatvorili iQOS, CCC Shoes, Yves 

Rocher. Okolo 30 predajní naopak otvori-

li Pepco, Monnari (talianska móda), Tedi 

(domáce potreby a  dekorácie), Half Price. 

Možno si v  tejto súvislosti pripomeňme aj 

celkovo najväčšie stredoeurópske siete, 

ktorými sú Rossmann, dm drogerie markt, 

Kik, Deichmann, Rewe a Žabka.

Aké sú vaše poznatky v  štruktúre kri-

térií, ktoré v predajniach sledujete?

Imrichová: Hodnotenie zákazníckeho 

zážitku začína hodnotením exteriéru pre-

dajne a  jej dizajnovým riešením. Tam vidí-

me rastúce použitie LCD a LED panelov vo 

výkladoch a štýlových riešení v interiéroch – 

napr. rustikálny štýl, industriálny alebo prí-

rodný. Veľký význam majú ďalej navigácia 

zákazníkov a  vystavenie tovaru: zákazníci 

sa počas pandémie naučili chcieť niektoré 

nákupy vyriešiť veľmi rýchlo ak tomu potre-

bujú výrazné označenie sekcií v predajni aj 

kategórií v  regáloch. Pri prezentácii tovaru 

potom oceňujú zaujímavé sekundárne vy-

stavenie  – napr. pivo v  papierovom modeli 

brány do pivovaru alebo Coca-Colu na štyli-

zovanom papierovom kamióne.

Beran: Ďalšia mi kritériami sú POP rekla-

ma a digital signage – tam sa osvedčuje za-

ujímavé nasvietenie produktov, LED a  LCD 

informačné panely, ale stále aj pekný zákaz-

nícky leták či časopis. Na konci našej kon-

trolnej návštevy sa pozeráme na cashless 

riešenie, keďže najmä mladá generácia už 

platí väčšinou mobilom či hodinkami. Po-

sledným krokom je zhodnotenie vhodného 

počtu, vzhľadu a  správania sa personálu, 

kde pekne fungujú firemné uniformy a  prí-

jemná diskusia so zákazníkom. V  súvislos-

ti s  nedostatkom kvalitných predavačov 

a predavačiek musím konštatovať, že stále 

trvá potreba zlepšenia ich predajných zruč-

ností.

Ako sa podľa vás líši retail v Čechách, 

na Slovensku a v Maďarsku?

Beran: V  ČR vidím paradoxnú kombiná-

ciu najvyššieho priemerného príjmu obyva-

teľov a zároveň najvyššej citlivosti na cenu 

z uvedených 3 krajín. Česi milujú zľavy a aj 

vyššie príjmové skupiny sa pokojne oblie-

kajú do privátnych značiek z  Lidlu, Tchibo 

a  Decathlonu. V  Čechách je tiež relatívne 

najsilnejší podiel nákupov realizovaných 

v e-shopoch a dalo by sa povedať, že ČR je 

„e-shopová veľmoc“.

Imrichová: Na Slovensku a v Maďarsku je 

zákazník náročnejší a preto tu nachádzame 

skutočne krásne predajne. Na Slovensku 

vidíme veľký sklon kupovať medzinárodné 

známe značky, naopak v Maďarsku sú veľkí 

patrioti a  napr. ich lokálna banka OTP má 

70% trhový podiel!

Aký ďalší vývoj v  „kamennom“ retaile 

očakávate?

Beran: Podľa mňa k  nám zo západnej 

Európy razantne príde snaha o  šetrnejšie 

správanie k  planéte t.j. posilní sa oblasť 

udržateľnosti. Dôkazom sú snahy o  použí-

vanie recyklovaných plastov pri výrobe obu-

vi a textilu a tiež zálohovanie PET fliaš a ple-

choviek, v  čom ste na Slovensku Čechám 

výrazne utiekli. V  OC Westfield Chodov sa 

naopak otvorila prvá cirkulárna predajňa 

s  názvom NO NEKE s  módou, telefónmi 

a knihami z druhej ruky.

Imrichová: Potvrdzujem silnejúci trend 

udržateľnosti a  tiež posilňovanie významu 

lokálnych značiek ako je Včelovina, Tatra-

tea, Yeme a Starý Otec.
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Obchod na korze aj Červený kapitán

Jozef Króner ako stolár Tóno Brtko arizoval 

židovský obchod „H. LAUTMANN – vdova. Ga-

lanterný tovar“. Dnes je tento obchodík na korze 

už zbúraný, ale v Sabinove stále možno nájsť 

jeho repliku, ktorá je spomienkou na natáčanie 

perly československej kinematografie. Azda ne-

treba pripomínať, že v roku 1966 získal Obchod 

na korze cenu akadémie (Academy Award) za 

najlepší cudzojazyčný film. Práve vyhľadávaniu 

miest, kde prebiehalo nakrúcanie filmov, sa dl-

hodobo venuje Tomáš Galierik. Filmové miesta 

nie sú síce prehľadom kinematografie na Slo-

vensku, ale skôr prechádzkou po miestach, 

kde sa nakrúcali viaceré slovenské a zahranič-

né filmy. A v tomto prepojení je čaro. Na kaž-

dé miesto, ktoré sa zviditeľnilo vo filmoch, sa 

„nabaľuje“ mnoho informácií o lokalite, ľuďoch, 

histórii a sekundárne aj zaujímavosti o filmovej 

produkcii, hercoch a štáboch.

Do celej mozaiky vstupuje ešte ďalšia pre-

menná. Obchod na kor-

ze je natočený podľa 

predlohy, ktorú napí-

sal Ladislav Grosman. 

Základom bola krátka 

poviedka Pasca, ktorú 

neskôr rozšíril a prepísal 

do češtiny. Tento rok vy-

šla prvýkrát v slovenčine 

vo vydavateľstve Ikar a 

predhovor napísal syn 

autora George Grosman. 

Na fotografii Obchodu na 

korze je Mgr. Juraj Vrábel 

mladší, nadšenec a zbe-

rateľ, ktorý sa histórii filmu venuje už desiatky 

rokov a ktorý instore túto fotografiu poskytol. 

Veľa filmov a televíznych inscenácií vznikalo v 

Československu ako adaptácie tzv. čítankovej 

literatúry. A išlo o veľmi vydarené diela, v kto-

rých hral výkvet vtedajšej divadelnej a filmovej 

scény. Napríklad TV film Adam Šangala (1972) 

podľa predlohy, ktorú napísal Ladislav Nádaši 

Jégé, sa natáčal okrem iného aj na Oravskom 

hrade a hrali v ňom Ivan Palúch, Juraj Kukura aj 

Michal Dočolomanský.

V novodobej histórii sú zaknihované adaptá-

cie súčasných spisovateľov. Napríklad Červený 

kapitán z roku 2016. Kniha slovenského autora 

s pseudonymom Dominik Dán patrí medzi best-

sellery a je šiestou zo série detektívok, ktorá má 

Pri ceste okolo bývalého Domu odborov známeho skôr ako 
Istropolis vám asi nenapadne, že tu boli kedysi natáčané scény 
pre fi lm Hostel. Dnes Istropolis pripomínajú už len haldy sutín, 
ale na plátne zostane navždy. Po rokoch pandémie, kedy ľudia 
pozerali na rôzne destinácie len na obrazovkách, sa konečne 
možno vydať na fi lmové miesta aj osobne.  

Red, Zdroj a foto: RTVS, archív Mgr. Juraj Vrábel ml., DAJAMA

SLOVENSKO OČAMI FILMOVÉHO TURISTU  
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dnes už 35 pokračovaní. Červený kapitán záro-

veň produkčne jeden z najnáročnejších filmov 

novodobej histórie slovenskej kinematografie. 

Dnešné bratislavské lokality museli totiž digitál-

ne upraviť tak, aby zodpovedali roku 1992. Pri 

množstve vizuálneho smogu išlo o technicky aj 

finančne náročnú výzvu. Film Amnestie podľa 

knihy „Amnestia, ktorá rozpútala peklo“ od Ra-

dovana Dunaja, sa niekoľko dní sa točil aj vo 

väznici v Leopoldove. Na natáčaní boli aj ľudia, 

ktorí sa zásahu proti väzenskej vzbure v roku 

1989 zúčastnili osobne. 

V hľadáčiku zahraničných 
producentov

Každé natáčanie na frekventovaných 

miestach budú pozornosť. Bolo to tak v prí-

pade Červeného kapitána, počas ktorého bola 

obmedzená premávka na Moste SNP v smere 

z Petržalky do centra Bratislavy. Davy divákov 

prilákala aj zahraničná filmová produkcia, kon-

krétne tretia séria hitu Jack Ryan. Do nákladnej 

adaptácie románov Toma Clancyho o agentovi 

CIA sa pustila streamovacia platforma Amazon 

Prime Video. Producenti pre nakrúcanie využili 

diaľnicu D3, teda úseky Svrčinovec, Poľana a 

Považský Chlmec, ktoré vrátane tunelov na nie-

koľko dní uzatvorili. Každým rokom sa zoznam 

filmov a seriálov na ktorých je zvečnený kúsok 

Slovenska zväčšuje. Napríklad vo Vysokých 

Tatrách sa točili také hity ako novinka z univer-

za vytvoreného J.K. Rowlingovou, horor Red 

Blood Sky, vianočná rozprávka Chlapec, ktorý 

sa volá Vianoce, alebo mnoho iných filmov a 

seriálov širšieho spektra žánrov. Slovensko je 

rozlohou možno malá krajina, ale koncentráciou 

zaujímavých miest je stále v hľadáčiku hľadačov 

filmových lokalít.

Očami filmového turistu

Už prvá kniha Filmové miesta dokázala, že 

je možné na slovenské regióny, obce a mestá 

pozerať aj inak. O niečo atraktívnejšie sa nám 

môžu zdať pri spoznávaní ich filmového výz-

namu. Ulice, domy, či objekty, ktoré použili do 

slávnych filmov režiséri a filmoví architekti nás 

na chvíľu môžu vrátiť časom do roku vzniku 

filmu. Občas sú miesta upravené rekvizitami, 

inokedy sú ponechávané vo svojej originálnej 

podobe. Niekedy nie je možné sa odkazu na na-

táčanie vôbec vyhnúť. Napríklad pri prehliadke 

Oravského hradu je v jednej časti replika upíra. 

V roku 1921 sa totiž na Oravskom hrade natáčal 

prvý čiernobiely horor, na motívy románu Bra-

ma Stokera z roku 1897, Upír Nosferatu.  

Prírodné miesta ako Lúčanský vodopád, 

Súľovské Skaly, alebo Tomášovský výhľad 

sú slávne a krásne aj bez filmu. Spoznať však 

počet diel kinematografie a rôznych scén, kde 

sú takéto miesta súčasťou scény, môže byť 

zážitkom. Zážitkom je pritom aj samotné spo-

znávanie slávnych mien, hercov a režisérov, 

ktorí sa mohli pohybovať na niekedy zdanlivo 

nezaujímavom mieste. Celá knižná séria Filmo-

vé miesta tak návštevníka sprevádza presne po 

tých miestach, aké oslovili 

svet filmu. V druhom diely 

nachádza priestor viacero 

miest v srdci Slovenska, 

Košice, Prešov, ale tiež 

Komárno, Žitný ostrov, 

Skalica, Modra, Stará Turá 

alebo mnohé lokality Žilin-

ského kraja.

„V knihe sa objavu-

je aj niekoľko filmových 

zaujímavostí, na ktoré sa 

takmer zabudlo. Vďačím 

za nim predovšetkým pa-

mätníkom, potomkom osobností a ľuďom, kto-

rí sa na niektorých častiach mohli podieľať so 

zaujímavými svedectvami. Vďaka tejto knihe by 

tak niektoré milé fakty už nemali upadnúť do za-

budnutia,“ hovorí autor knihy Tomáš Galierik, 

špecialista na filmový turizmus. Ten myšlienke 

propagácie Slovenska, mimo iných spôsobov aj 

cez filmové miesta, zasvätil niekoľko rokov živo-

ta. Tomáš Galierik študoval na UKF v Nitre kul-

turológiu a riadenie turizmu. Bol súčasťou nie-

koľkých online magazínov a periodík a takmer 

desaťročie strávil v oblasti zahraničného ces-

tového ruchu zameraného na Afriku a Európu, 

čiastočne aj Ameriku. Vo svete navštívil viacero 

krajín na štyroch kontinentoch aj v rámci jeho 

dokumentácie svetového filmového turizmu. 

Projekt knižných filmových miest pritom víta aj 

samotné prostredie filmovej výroby a do jeho 

knihy niektorí filmoví tvorcovia aj prispeli.

Filmové miesta 2. vychádzajú samostatne, 

ale rovnako tak aj v spoločnom sete s prvou 

knihou pod názvom Filmové Slovensko. Ide o 

limitovanú edíciu v spoločnom obale, ktorú pri-

náša vydavateľstvo DAJAMA.
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U
ž v  minulom roku začali štatistiky po-

ukazovať na zvýšenú mieru odcho-

dov zamestnancov zo svojich pracovných 

miest. Úrad pre štatistiku práce v  Spo-

jených štátoch amerických (U. S. Bureau 

of Labor Statistic) zaznamenal, že v  roku 

2021 opustilo svoju prácu až 47,8 miliónov 

Američanov. Takýto náhly nárast odcho-

du pracovníkov zo svojich pozícií bol va-

rovným signálom pre mnohé organizácie, 

aby sa bližšie pozreli na názory svojich za-

mestnancov a podrobne preskúmali ich in-

klináciu k  odchodu. Spoločnosť Microsoft 

napríklad v  globálnom meradle zrealizo-

vala medzi svojimi zamestnancami široký 

zamestnanecký prieskum. Jeho výsledky 

priniesli veľmi prekvapivé a znepokojujúce 

zistenia.

Prieskum ukázal, že až 41 percent zamest-

nancov na celosvetovej úrovni zvažuje odchod 

z  aktuálnych pracovných pozícií. Analýza vý-

sledkov prieskumu u pracovníkov na vedúcich 

úrovniach bola omnoho signifi kantnejšia, než sa 

očakávalo. Viaceré spoločnosti začali následne 

venovať tomuto výraznému úkazu na pracov-

nom trhu čoraz väčšiu pozornosť. Spoločnosť 

Deloitte nedávno uskutočnila prieskum, ktorý 

poukázal na fakt, že až 70 (!) percent riadiacich 

pracovníkov na najvyšších postoch v  organi-

začných štruktúrach spoločnosti, takzvanej 

C-úrovni, v  USA, Kanade, vo Veľkej Británii 

a v Austrálii sa vážne zamýšľa nad odchodom 

z aktuálnej pracovnej pozície. Tieto prekvapujú-

ce zistenia priviedli partnerov v Amrope k tomu, 

aby sa detailne pozreli na prenikanie tohto feno-

ménu aj do ďalších teritórií jeho globálnej siete.

Zásah aj na európsky trh

Annika Farin, predsedníčka správnej rady 

globálneho Amropu a  riadiaca partnerka ne-

meckej kancelárie v  článku The Great Resig-

nation: The C-Suite Impact sumarizuje ziste-

nia, podľa ktorých viaceré európske kancelárie 

Amropu zaznamenali prítomnosť The Great Re-

signation aj v  Európe. Zároveň poukázala na 

dôležitosť analyzovať a hlbšie sa zaoberať tým-

to problémom v rámci trhov, na ktorých Amrop 

pôsobí. Okrem iného tiež konštatuje, že demo-

grafi cké faktory európskeho teritória narážajú 

na jeho pracovný trh, keďže predstavitelia ge-

nerácie Baby Boomers odchádzajú simultánne 

zo svojich pracovných pozícií. Tento jav sa pod-

ľa Anniky Farin veľmi výrazne prejavuje najmä 

v Nemecku.

Ďalším z  členov globálneho Amropu, ktorý 

zaznamenal tento fenomén v  krajine, v  ktorej 

aktívne pôsobí, je Antonio Pellerano, prezident 

a  riadiaci partner spoločnosti Amrop v Talian-

sku. Ten potvrdil, že tento fenomén zasiahol 

až 60 percent talianskych spoločností. Najviac 

jeho dôsledky pocítili fi rmy pôsobiace v oblasti 

informačných technológií a komunikácie a digi-

tálne spoločnosti. Aj ďalšie krajiny vo východ-

nej, v strednej či západnej Európe poukazujú na 

objavovanie tohto trendu v ich teritóriách.

PRICHÁDZA ÉRA VEĽKÝCH VÝPOVEDÍ AJ K NÁM?

Rôzne fenomény súčasnosti, akými sú čoraz periodickejšie sa 
opakujúce ekonomické krízy, VUCA svet, nástup generácie Y do 
exekutívneho či generácie Z do produktívneho veku a mnoho 
ďalších, majú obrovský vplyv na výrazné zmeny na trhu práce 
a vnímanie budovania kariéry. Jedným z čerstvých aspektov 
je napríklad to, že pomerne významná časť zamestnancov 
uvažuje o odchode zo svojej pracovnej pozície. Prvé indikácie 
o tzv. The Great Resignation, čo možno voľne preložiť ako „éra 
veľkých výpovedí“, sa v USA objavili už vlani. To majiteľov 
a šéfov fi riem primälo pozorne sledovať prenikanie tohto 
fenoménu aj do západoeurópskeho a stredoeurópskeho regiónu.

Zdroj: Amrop, Fotografi e: Shutterstock a archív Amrop

Rastislav Mackanič, 
Amrop Partner
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Súkromný život prioritou?

Poďme sa však bližšie pozrieť na ďalšie zis-

tenia štúdie spoločnosti Deloitte. Výsledky tiež 

preukázali, že až 81 percent riadiacich pracov-

níkov na C-úrovni sa rozhliada po prežití lep-

šieho a plnohodnotnejšieho života, ktorý nebu-

de naplnený len prácou. To je príčinou toho, 

že zlepšenie osobného blahobytu, takzvaného 

well-beingu, dostatok času na vlastné záujmy, 

rodinu, koníčky a podobne, je pre týchto ľudí 

dôležitejšie než ďalšie napredovanie v  kariér-

nej trajektórii. Táto zmena v myslení významne 

preniká už aj do najvyšších sfér európskych or-

ganizácií, v ktorých sa mnohí členovia vrcho-

lového manažmentu opätovne zamýšľajú nad 

rozvojom vlastnej kariéry a  zásadne prehod-

nocujú úlohu zamestnania a ďalšieho profesij-

ného či kariérneho napredovania v  osobnom 

živote.

Toto prekvapivé zistenie priviedlo mnohé 

organizácie nielen k zamysleniu nad výsledka-

mi prieskumov, ale najmä k vyvinutiu adekvát-

nej reakcie na tento fenomén. Majitelia a  top 

manažmenty pochopili, že musia výraznejšie 

klásť dôraz na názory a potreby zamestnancov 

súvisiace s motiváciou a so spôsobmi, ako byť 

naďalej osobne naplnený prácou na danej po-

zícii. Začali sa vážne zaoberať otázkou Ako si 

udržať zamestnancov? tak, aby u  nich pretr-

vávalo nadšenie a angažovanosť v rovnováhe 

s  potrebami, so zameraním a  s  cieľmi orga-

nizácie a  biznisu. Takéto hlbšie spoznávanie 

si vyžaduje špecifi cký prístup s  dôrazom na 

osobnú a  zacielenú stratégiu, ktorá by bola 

podporená bezpečným a  dôverným pracov-

ným vzťahom medzi zamestnávateľom a  za-

mestnancom.

Ako udržať ľudí na palube

Pri vytváraní retenčnej stratégie a  násled-

ného plánu je dôležité dbať o to, aby manažé-

ri zodpovední za rozvoj ľudského kapitálu pri 

zisťovaní potrieb zamestnanca neskĺzali iba po 

povrchu, ale aby využili nástroje na hlbšie pre-

niknutie do jeho myslenia a priorít. To si najmä 

u  vrcholových pracovníkov vyžaduje mimo-

riadne obozretný a  citlivý prístup. Odporúča 

sa, aby daný vrcholový manažér nemal infor-

máciu o  tom, že bol zapojený do retenčného 

programu. Oveľa lepšie je danému zamestnan-

covi prezentovať, že bol vybraný do programu 

zameraného na ďalší rozvoj riadiacich pracov-

níkov. Takáto komunikácia je preventívnym 

opatrením smerujúcim k  minimalizácii rizika 

a  zabráneniu vytvorenia negatívneho vnemu 

a  prípadného narušenia vzťahu a  atmosféry 

dôvery medzi zamestnancom a zamestnávate-

ľom. Tak isto možno vďaka nemu predísť de-

formácii alebo nenaplneniu očakávaného cieľa 

takéhoto projektu. V určitých prípadoch môže 

mať takýto prístup pozitívny efekt a  dokonca 

vyvolať pocit vyššieho záujmu o vlastných ľudí 

zo strany organizácie a viesť k prípadnému po-

silneniu lojality k zamestnávateľovi.

Príprava retenčného programu si vyžaduje 

komplexný prístup. Okrem pohľadu na názory 

a potreby zamestnanca je dôležité prihliadať aj 

na jeho

postoje,

aktuálne organizačné prostredie,

osobné problémy,

vzdelanie a rozvoj,

leadership,

odmeňovanie,

zameranie danej pozície a

konkrétne budúce očakávania.

Nazeranie prostredníctvom takejto širokej 

kombinácie rôznych aspektov by malo na po-

vrch vyplaviť kritické elementy, na ktoré by sa 

takýto retenčný program mal zamerať, aby sa 

vytvorilo riešenie prijateľné pre zamestnanca aj 

pre zamestnávateľa.

Pre dosiahnutie hodnotnejšieho efektu a vý-

sledku je dobré pri takomto projekte neklásť 

dôraz primárne iba na potreby zamestnanca. 

Retencia v  spojení s  fi remnou kultúrou často 

vychádza zo štýlu leadershipu, ktorý v  rámci 

organizácie prichádza zhora. Taktiež sa pri 

takomto komplexnom prístupe k  retenčnému 

programu odporúča, aby sa takáto iniciatí-

va stala súčasťou celkovej zamestnaneckej 

skúsenosti (tzv. Employee Experience) najmä 

s ohľadom na to, ako zaujať, rozvíjať a udržať 

talenty v organizácii.

Dĺžka programu zacieleného na udržanie 

ľudí nie je presne ohraničená a môže trvať od 

niekoľkých mesiacov až po niekoľko rokov, 

preto je potrebná podpora biznisovej čas-

ti organizácie a  vytvorenie záväzku zo strany 

vnútornej kultúry. V  každom prípade, imple-

mentácia retenčného programu v  organizácii 

môže výraznou mierou prispieť k udržaniu mo-

tivovaných, nadšených, produktívnych a  za-

nietených pracovníkov a to v súlade s potreba-

mi jednotlivých organizácií a  ich špecifi ckých 

cieľov.

Podpora externých expertov

Amrop sa z  pozície globálnej spoločnos-

ti pôsobiacej v  oblasti Leadership Advisory 

a Executive Search začal venovať aj problema-

tike fenoménu The Great Resignation a hlbšie 

analyzoval jeho vplyv, dopad a  zmeny, ktoré 

prináša do krajín a  teritórií, v ktorých pôsobí. 

Uvedomujeme si, že množstvo spoločností, 

ktoré budú zasiahnuté týmto fenoménom, pri-

víta podporu expertov pri vytváraní retenčných 

programov zameraných najmä na zamestnan-

cov na najvyšších riadiacich úrovniach. Preto 

pre svoju celosvetovú sieť kancelárií s podpo-

rou Amrop Woodburn Mann a Woodburn Mann 

Leadership Science Institute vyvinul retenčnú 

poradenskú službu, ktorá je orientovaná na vy-

tvorenie dlhodobej lojality a angažovanosti za-

mestnancov na exekutívnych úrovniach a zvý-

šenie ich záujmu o zotrvanie v spoločnosti.

Prečítajte si úplné 

znenie článku The Great 

Resignation: The C-Suite 

Impact.
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P
ovedal to nedávno pri príležitosti otvorenia 

predajne s poradovým číslom 158 v Púchove, 

ktorá je už druhou v tomto meste. A na Slovensku 

sa už počet zaokrúhľuje na spomínané číslo 160. 

Popri ústretovosti voči zákazníkom aj táto predajňa 

demonštruje, aký význam pripisuje spoločnosť Lidl 

spoločenskej zodpovednosti a udržateľnosti.

V  rámci najnovšieho štandardu sú pre zákaz-

níkov k  dispozícii dva automaty na zálohovanie 

vratných obalov. Aj v tejto predajni majú zákazní-

ci na výber či si nechajú záloh vyplatiť, alebo ho 

prostredníctvom automatov venujú organizácii 

Upracme Slovensko a  pomôžu tak vyčistiť slo-

venskú prírodu. Vo všetkých predajniach Lidl sa 

zákazníci môžu zapojiť do viacerých ďalších spo-

ločensky zodpovedných aktivít. Za každú predanú 

fľašu minerálnej vody Saguaro venuje diskont je-

den cent na kúpu a výsadbu stromčekov v Tat-

rách, za každé predané balenie plienok zase pu-

tuje 10 centov na pomoc vážne chorým deťom 

spustil projekt znižovania emisií v doprave nasa-

dením prvého alternatívneho kamiónu. Dnes tvoria 

kamióny s  alternatívnym pohonom až 26% jeho 

vozového parku. Do roku 2025 si Lidl navyše sta-

novil ambiciózny cieľ – polovicu fl otily by mali tvoriť 

ekologickejšie vozidlá a do roku 2030 by to mala 

byť úroveň až 85 percent.

„Lidl bude, ako prvý obchodný reťazec na Slo-

vensku, využívať plne elektrický kamión. Je to veľké 

zadosťučinenie pre všetkých kolegov, ktorí prispie-

vajú na tejto ceste k lepším zajtrajškom a naučili sa 

pracovať s alternatívnymi typmi kamiónov a to aj 

napriek ešte stále nedostatočnej infraštruktúre na 

Slovensku,“ uviedol vedúci úseku logistiky v Lidli 

Peter Mego.

„Spoločnosť Anpet EU je na slovenskom trhu 

najväčším dopravcom a nákladnými vozidlami na 

alternatívny pohon. Túto fl otilu zastrešujeme pre 

najsilnejšieho partnera, ktorý napĺňa svoju víziu 

vplyvu na životné prostredie. A tým je jednoznač-

ne spoločnosť Lidl Slovensko,“ povedal Peter

Antolov, majiteľ spoločnosti Anpet EU, s.r.o.

„Preplnené mestá si vyžadujú riešenia, ktoré 

majú nulové emisie a  nižšiu úroveň hluku. Sme 

veľmi radi, že vďaka našim získaným poznatkom 

a  skúsenostiam sme v  spoločnosti Volvo Trucks 

pripravení ponúknuť našim zákazníkom komplex-

né riešenie elektromobility, ktoré zodpovedá ich 

cieľom, zvyšuje produktivitu a pomáha dosahovať 

udržateľnosť prepravy a  dokonca ju aj prekoná-

vať,“ povedal Leonard Toček, generálny riaditeľ 

Volvo Trucks na Slovensku.

Odovzdanie prvého elektrického nákladného 

vozidla na Slovensku má pre všetky tri zaintereso-

vané spoločnosti mimoriadny význam, keďže elek-

trické nákladné vozidlá otvárajú nové cesty nielen 

k  prevencii klimatických zmien, ale aj k  čistejšej 

a udržateľnejšej doprave.

Ak Peter Mego hovoril o nedostatočnej infraš-

truktúre, mal na mysli predovšetkým stále ešte níz-

ky počet nabíjacích staníc. Aj v tomto je však spo-

ločnosť Lidl Slovensko veľmi aktívna. Kým v roku 

2020 mal Lidl len 2 verejné nabíjačky - v  Novej 

Dubnici a v Bratislave na Trenčianskej ulici - v roku 

2021 ich už bolo deväť. A v tomto roku sa ich prí-

rastok ráta na desiatky. Nabíjacích staníc má Lidl 

už takmer 60, do konca obchodného roka ich pri-

budne ešte dvojciferné číslo.

vo veku do dovŕšených 4 rokov 

v  rámci iniciatívy Od začiatku 

v  dobrých rukách. Zákazníci 

môžu pomôcť vyčistiť slovenské 

rieky a vodné nádrže od plastov 

v  rámci projektu Nenechajme 

to plávať. Lidl organizuje naj-

väčšiu potravinovú zbierku na 

Slovensku - Podeľ sa a pomôž, 

ktorá doteraz priniesla núdznym 

potraviny v  hodnote viac ako 

1 400 000 EUR.

V  budúcnosti pribudnú na 

streche tejto predajne fotovol-

taické panely, pretože zámerom 

je, aby takto vybavené boli všet-

ky novo otvárané predajne. Dosiaľ je ich 11 a do 

konca obchodného roku sa ich počet zdvojnásobí.

Dôraz na ekologickú dopravu

Veľký dôraz patrí aj ekologickej doprave. Ob-

chodný reťazec Lidl v spolupráci s dopravnou spo-

ločnosťou Anpet EU, s.r.o. uviedol do prevádzky 

Volvo FE Electric - plne elektrické nákladné vozidlo, 

ktoré bude z distribučného centra v Seredi pravi-

delne zásobovať Lidl predajne v  bratislavskom 

a trnavskom regióne. Začiatkom roka spoločnosť 

Anpet EU, s.r.o. v  prevádzke pre Lidl testovala 

elektrické nákladné vozidlo Volvo FL Electric a po 

vyhodnotení všetkých kritérií sa rozhodla pre mo-

del Volvo FE Electric s chladiarenskou nadstavbou 

a teraz ho zaraďuje do vozového parku.

Pre Lidl je dôležitou témou uhlíková stopa, 

ktorú sa neustále snaží znižovať. Už v roku 2018 

LIDL SLOVENSKO PRESADZUJE SPOLOČENSKÚ 
ZODPOVEDNOSŤ A UDRŽATEĽNOSŤ

„Zákazníci chcú nakúpiť rýchlo a pohodlne. Krátko má trvať 
samotný nákup, ako aj cesta do predajne a následne domov. 
Preto chceme na Slovensku aj naďalej expandovať, otvárať 
nové predajne a ešte viac sa priblížiť k zákazníkom. Našim 
cieľom je mať na konci roka 2022 viac ako 160 predajní. 
Samozrejme pokračujeme aj v modernizácií už existujúcich 
predajní, aby sme mohli ponúknuť komfortný nákupný 
zážitok,“ uviedol Karol Krasowski, konateľ Lidl Slovenská 
republika zodpovedný za centrálne služby. 

Red, Zdroj a foto: Lidl
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Čo tak vytvoriť jeden kód, ktorý bude 
prínosom pre obchod, výrobu aj logisti-
ku a umožniť tak:

• automatizovane načítať šaržu, dátum spotre-

by alebo iné údaje pre potreby IS?

• zabrániť predaju výrobkov po spotrebe?

• jednoduchšie sťahovať výrobky z  obehu 

(podľa šarže)?

• obmedziť plytvanie potravinami?

• zlepšiť interakciu so zákazníkom – poskytnúť 

viac údajov o výrobku pre spotrebiteľa?

• efektívnejšie využiť priestor na etikete – menší 

kód?

V súčasnosti sa na baleniach výrobkov nachádzajú okrem 
tradičného EAN kódu aj rôzne 1D a 2D kódy, avšak zväčša plnia 
marketingový účel v podobe webovej adresy na konkrétnu fi rmu, 
prípadne sú v nich zakódované interné informácie. Je to mätúce  
pre skladové a POS systémy ako aj pre zákazníka.   

(pti)

JEDEN 2D KÓD - VIAC INFORMÁCIÍ PRE 
OBCHOD, VÝROBU, LOGISTIKU A SPOTREBITEĽA 
SO ŠTANDARDMI GS1 SA TO DÁ!

Prostredníctvom prepojenia štandardov 
GS1 a 2D kódov to možné je.

Aby sme udržali krok s automatizáciou proce-

sov a rastúcimi potrebami spotrebiteľov, je dôležité 

mať správne údaje o produkte v správnom tvare 

resp. štandarde a vedieť ich efektívne využiť.

Viac ako 50 rokov je základom funkčných ob-

chodných procesov jedinečné identifi kačné číslo 

produktu, resp. obchodnej jednotky GTIN, pre-

važne zobrazené v podobe čiarového kódu EAN-

13. Pridaním GTIN čísla by aj jednoúčelové inter-

né 2D kódy (nachádzajúce sa už teraz na obaloch) 

dostali nový rozmer.

Použitím dodatočných údajov v  2D kódoch,  

napr. šarža, dátum spotreby, krajina pôvodu, mô-

žeme vytvoriť kľúčový nástroj na riešenie mnohých 

obchodných, výrobných problémov a dosiahnutie 

prínosov, ktoré 2D kódy všetkým zainteresovaným 

stranám prinášajú. Pre výrobcov a obchodníkov je 

dôležité, že pri prechode na 2D kódy sa existujúce 

GTIN nemení, mení sa typ čiarového kódu. Z toho 

dôvodu nie je potrebné nové zalistovanie už ozna-

čeného produktu.

Prechod z 1D na 2D kódy je jednou z TOP 3 

priorít GS1 Global (Globálna stratégia GS1 Global 

Offi ce). Cieľom stratégie je, aby obchodníci na 

celom svete boli schopní snímať a spracovávať 

2D kódy podľa štandardov GS1 najneskôr do 

roku 2027. Môže sa zdať, že na úspešný prechod 

a procesy s ním spojené je ešte veľa času, no reali-

ta je iná. Kľúčom k úspechu sú postupné a cielené 

kroky, ako aj systematické plánovanie. Súčasný 

systém označovania prostredníctvom EAN kódov 

sa bude môcť používať aj naďalej, avšak očakáva-

me, že prínosy ktoré 2D kódy predstavujú spôso-

bia ich majoritné použitie.

Aj z tohto dôvodu GS1 Slovakia v spolupráci so 

Zväzom obchodu SR, Slovenskej aliancie moder-

ného obchodu a  významnými výrobcami z  rôz-

nych sektorov národného hospodárstva vytvorila pra-

covnú skupinu (PS) pre prechod z EAN na 2D kódy.

Dôležitým míľnikom bolo zrealizovanie prvého 

stretnutie pracovnej skupiny. V priestoroch Cen-

tra pre vzdelávanie a  inovácie GS1 Slovakia sme 

členom PS interpretovali prostredníctvom živých 

ukážok, aké prínosy môžu mať 2D kódy pre oblasť 

obchodu, výroby a logistiky.

Na Slovensku máme už aj prvé implemen-

tácie 2D kódov, konkrétne implementáciu 

GS1 DataMatrix ktorú zrealizovali Berto s.r.o

a Pierre Baguette s.r.o.

Držte krok s  priekopníkmi v  inováciách 

a zefektívnite aj Vy Vaše podnikanie prepojením 

jedinečných štandardov GS1 s 2D kódmi!

Peter Kolarovszki, senior konzultant

Prechodné obdobie, súbežné 
označovanie EAN a 2D kódmi 
do roku 2027.

Ilustračný produkt so zvolenými 
doplnkovými údajmi.
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Infl ácia a  následné zvyšovanie cien podľa 

medzinárodného prieskumu inkasnej spoloč-

nosti Intrum¹ mení spôsob, ako ľudia o penia-

zoch uvažujú aj ako míňajú. Denník N, ktorý 

prieskum tiež publikoval píše, že šesť z desia-

tich respondentov na Slovensku uviedlo, že už 

teraz míňajú inak a uvedomujú si zbytočné ná-

klady. Ak sa rozhodli šetriť, skoro 60 % to robí 

najmä na stravovaní mimo domu a striedmejší 

sú aj pri online nakupovaní. Štyria z  desiatich 

sa kontrolujú pri sledovaní výhodných ponúk na 

internete a rovnako veľká skupina tvrdí, že bude 

šetriť aj na darčekoch.

Rastúce ceny komplikujú spoločenský ži-

vot a na pokrytie nákladov na život ľudia čas-

solidovať a podľa možnosti navýšiť. Svoj cieľ či 

účel, na ktorý si pôvodne plánovali požičať, na-

koniec odložilo 29 % respondentov uvažujúcich 

o pôžičke. Zadlžovanie najviac odmietajú najmä 

ľudia so základným vzdelaním a s výučným lis-

tom. Práve táto skupina ľudí však uvádza, že 

aktuálne s  peniazmi nevychádza príliš dobre. 

„Rizikom v období počas sviatkov je aj zvýšený 

výskyt podvodov na internete a vyššia náchyl-

nosť podvodníkom naletieť. Treba si dávať po-

zor na skryté pôžičky a fi nančné pasce. Sú nimi 

napríklad prečerpanie na kreditných kartách, 

kontokorent, nákupy na splátky, či využívanie 

nebankoviek,“ varuje Matej Dobiš, analytik 

z Finančného kompasu.

Či chceme alebo nechceme, infl ácia 

ovplyvní aj Vianoce, najmä nákup potravín 

a  darčekov. „Blízkym chceme dať veci, ktoré 

bežne využívajú, čím odľahčíme ich výdavky 

na bežnú spotrebu. No časté sú aj dary, ktoré 

by si za normálnych okolností sami nekúpili,“ 

komentuje výsledky prieskumu FOCUS4 Linda 

Valentín, odborníčka na osobné fi nancie spo-

ločnosti PARTNERS GROUP SK a  dodáva: 

„Sem patria napríklad aj knihy, ktoré už dlho-

dobo nie sú najlacnejším darom. V  časoch, 

kedy na tom fi nančne nie sme najlepšie, sú 

práve knihy a  zábava oblasti, kde si uťahuje-

me opasky. Nie je preto prekvapením, že patria 

medzi najčastejšie vianočné darčeky.“ Kategó-

ria kníh v tomto roku narástla o 5 p. b. oproti 

vlaňajšku. Naopak, ďalší z obľúbených vianoč-

ných darov, fi nančná hotovosť, medziročne po-

klesol. „Peniaze tieto Vianoce plánuje darovať 

15 % opýtaných, čo je o 4 % menej, ako vlani. 

Medziročný pokles môže byť signálom, že do-

mácnostiam po ťažkom fi nančnom roku nezo-

stávajú peniaze nazvyš. Zároveň sa pripravujú 

na náročné obdobie, ktoré nás ešte len čaká,“ 

dodáva Martin Slosiarik z  agentúry FOCUS. 

Kým v roku 2015 plánovali domácnosti minúť 

v priemere 127 EUR na darčeky, predvlani to 

tejšie využívajú možnosť „kúpiť teraz - zaplatiť 

neskôr“. Takmer tretina respondentov v  Euró-

pe i na Slovensku vo veku 18 až 21 tvrdila, že 

takto postupujú čoraz častejšie, čo je pomerne 

znepokojujúci trend, ktorého dôsledkom budú 

problémy s  dlhmi a  splácaním dlhov. Zatiaľ 

však ľudia na Slovensku stále prejavujú väčšiu 

disciplínu pri splácaní svojich záväzkov, než je 

európsky priemer.

Reprezentatívny prieskum STEM/MARK 

pre spoločnosť Home Credit Slovakia² odkrýva 

ďalšie vrstvy a  dopady infl ácie. Šesť z  desia-

tich Slovákov deklaruje výrazne vyššie výdav-

ky, ďalších 35 % pociťuje miernejší nárast. Až 

60 % sa pritom obáva, že pri súčasnom raste 

cien budú mať problémy so splácaním svojich 

úverov, časť z nich už takéto problémy aj má. 

Rodinné kasy podľa opýtaných najviac zaťažu-

jú predovšetkým neustále dražejúce potraviny 

a energie. Hoci 40 % ľudí ešte dokáže navýšené 

rodinné náklady utiahnuť z výplat, takmer rov-

naký počet ľudí to už nezvláda a musia siahať 

na svoje úspory, ďalší sú nútení niektoré výdav-

ky výrazne obmedzovať alebo si požičiavať. Ak 

by sa už Slováci dostali problémov so spláca-

ním súčasných úverov, najviac z nich (43 %), by 

si hľadalo dodatočnú prácu, len o niečo menej 

(takmer 40 %) by sa obmedzilo v spotrebe alebo 

v iných výdavkoch. Tretina by požiadala banku 

či poskytovateľa pôžičky o zníženie splátky.

Ako sme na tom teda so spotrebiteľskými 

pôžičkami? Približne 40 % Slovákov deklaru-

je³, že si aktuálne vo svojej domácnosti požičať 

nepotrebuje a  ďalších 22 % pôžičky odmieta. 

V  oboch prípadoch ide najčastejšie o  starších 

ľudí. Nad pôžičkou uvažuje 38 % opýtaných. 

Z  nich si na konkrétny cieľ dlhodobo uvažu-

je požičať 29 % a ďalších 29 % uvádza, že si 

počas jesene a zimy budú musieť požičať ne-

plánovane. Približne 13 % respondentov, ktorí 

uvažujú o pôžičke, si plánuje svoje pôžičky kon-

NA DARČEKY BUDEME 
(MUSIEŤ) MÍŇAŤ UVÁŽLIVO

Otázka tradičná ako Vianoce znie, či si ľudia na nákup 
darčekov požičajú alebo ich budú fi nancovať z vlastného 
vrecka. Tradičná rada znie, že zadlžovanie by sa nemalo 
skončiť tak, že darčeky neprežijú dobu trvania úveru alebo 
pôžičky. 

Red, Zdroje: uvedené v závere článku, Foto: Yvette Fang / Pixabay.com

Zdroj: FOCUS4

Akú celkovú sumu plánujete minúť 

na darčeky tieto Vianoce? 

 Nebudeme kupovať 11 %

 Do 15 EUR 0,5 %

 16 – 30 EUR 1 %

 31 – 50 EUR 4 %

 51 – 70 EUR 4 %

 71 – 100 EUR 12 %

 101 – 150 EUR 11 %

 151 – 200 EUR 12 %

 201 – 250 EUR 7 %

 251 – 300 EUR 11 %

 301 – 400 EUR 9 %

 401 – 500 EUR 8 %

 Viac ako 500 EUR 10 %
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už bolo v priemere 195 EUR a tohto roka prie-

merná suma narástla na 211 EUR. Medziročne 

ide približne o 10%, ktorý je nižší, ako nárast 

medziročnej miery infl ácie a hovorí viac o tom, 

že domácnosti opatrnejšie pristupujú ku kupo-

vaniu darčekov. Avšak nákup darčekov je iba 

jednou z nákladových položiek, s ktorými treba 

počítať. Kým v minulosti darčeky tvorili približ-

ne polovicu celkových vianočných nákladov, 

tento rok celkové výdavky nafúknu ostatné 

položky z vianočného nákupného účtu, ako sú 

drahšie ako pred rokom nás vychádza aj ryba-

cie fi lé a  mrazené ryby, a  to o  15 %. Drahšie 

si budeme tento rok na vianočný stôl pripravo-

vať aj kapustnicu. Zvýšila sa totiž cena klobásy 

(o 27 %), bravčového mäsa o minimálne 25 % 

a aj kvasenej kapusty o 18 %.

¹ Prieskum European Consumer Payment Report 

2022. V  roku 2022 sa ho zúčastnilo v  24 krajinách cel-

kovo 24 011 respondentov, z  toho 1000 Slovákov. Zber 

dát uskutočnila spoločnosť Longitude v období júl až sep-

tember 2022

² Prieskum od 13.  10. do 17.  10.  2022 realizovala 

agentúra STEM/MARK na reprezentatívnej vzorke sloven-

skej populácie 506 respondentov (18 – 64 rokov) exkluzív-

ne pre Home Credit Slovakia, a.s.

³ Zber dát sa realizoval prostredníctvom aplikácie In-

stant Research agentúry Ipsos. Prebiehal na prelome 

augusta a  septembra 2022 medzi online populáciou SR 

vo veku od 25 do 60 rokov, N = 1 000 respondentov. 

Prieskum bol realizovaný pre mBank.

4 Reprezentatívny kvantitatívny prieskum formou face 

to face (osobných) rozhovorov realizovala prvý novem-

brový týždeň 2022 agentúra FOCUS medzi obyvateľmi 

SR vo veku od 18 rokov, na vzorke 1 017 respondentov. 

Prieskum bol uskutočnený pre PARTNERS GROUP.

nová výzdoba a  dekorácie, bohaté vianočné 

pečenie a štedrý vianočný stôl.

Na základe údajov ŠÚ SR o cenách za ok-

tóber 2022 zostavili analytici 365.bank cenovú 

hitparádu základných potravín, ktoré pred Via-

nocami často vkladáme do nášho nákupného 

košíka. Na čele cenového rebríčka sa nachádza 

rastlinný olej a  kryštálový cukor, ktoré sú až 

o vyše 70 % drahšie ako vlani. Nasleduje pše-

ničná múka a margarín s nárastom ceny o viac 

než 60 %. Cenový rast vyšší ako 40 % dosiahol 

ešte práškový cukor, rajčiny, vajcia, polotučné 

mlieko, maslo, ale aj tvrdý syr Eidam, kuracie 

mäso a klasické biele rožky. Výraznému ceno-

vému rastu o viac než 30 % sa nevyhli ani ďalšie 

mliečne výrobky (plnotučné mlieko, kyslá aj šľa-

hačková smotana či bryndza). Kuracie prsia sú 

o 37 % drahšie ako vlani, hovädzie mäso o 27 až 

37 % a bravčové mäso o 25 až 33 %. Za rajčiny 

zaplatíme o 47 % viac ako pred minulými sviat-

kami, uhorky zdraželi o 39 % a banány o 37 %. 

Ceny citrónov a pomarančov sa zvýšili o 23 %. 

Tieto sviatky si priplatíme aj za tradičný zemia-

kový šalát. Cena zemiakov medziročne vzrástla 

o 37 % a vajíčka sú drahšie o 42 %. Majonéza 

a sterilizované uhorky a hrášok vychádzajú o 20 

- 26 % viac ako pred minuloročnými sviatkami. 

Ceny kaprov síce zo štatistík nepoznáme, ale 

Vedeli ste, že strom, z ktorého 
čokoláda pochádza, sa volá 
Theobroma cacao? To v preklade 
znamená „pokrm bohov“. 

Red, Zdroj a foto: KetoMix

AKO JE TO S ČOKOLÁDOU POČAS DIÉTY? JE TÁTO POCHÚŤKA TABU?

Čokoláda nie je počas
diéty tabu, ale…
Dôležité je si vybrať správnu a  kvalitnú čokoládu. 

Regály v obchodoch ponúkajú veľký výber čokolá-

dových výrobkov. Myslite však na to, že nie každý 

výrobok pravú čokoládu naozaj obsahuje. Z rôz-

nych náhrad čokolády sú vyrobené napríklad aj miku-

lášske, vianočné či veľkonočné postavičky. Na prvý 

pohľad to zistíte podľa názvu. Vždy si skontrolujte 

zloženie na etikete. Podľa údajov na nej budete bez-

pečne vedieť, či ide o skutočnú čokoládu alebo iba jej 

napodobeninu.

Zamerajte sa na kvalitnú horkú čokoládu s minimál-

nym obsahom 70 % kakaa. Je bohatá na živiny. Telu 

dodá vlákninu, minerálne látky, ale aj horčík a železo. 

Kvalitu čokolády spoznáte podľa toho, že obsahuje 

minimálne 18 % kakaového masla a 35 % kakao-

váhu, je nakúpiť si na Via-

noce hotové sladkosti so 

zníženým obsahom cukru 

a  bez zbytočných tukov. Môžete si však pripraviť 

aj vianočné čokoládové pochúťky sami doma. 

Cukor vymeňte za čakankový alebo trstinový sirup, 

namiesto klasickej čokolády použite mliečnu alebo 

horkú so sladidlom. Klasickú múku nahraďte orecho-

vou a sladené kakao pravým holandským. S miernou 

obmenou receptov na klasické vianočné pečivo tak 

dokážete ľahko vykúzliť zdravšie alternatívy, na kto-

rých si pochutíte bez výčitiek.

Cukrovinky na tyčke „Cakepops“
Vyskúšajte tento rok na Vianoce urobiť niečo netra-

dičné. „Cakepop“ je vlastne malá tortička na tyčke. 

Na prípravu môžete použiť mliečnu, horkú alebo bielu 

čokoládu KetoMix bez pridaného cukru.

vej sušiny. To hlavné, na čo 

by ste sa mali pri čokoládach 

zamerať, ak držíte diétu, je 

množstvo cukru. Napríklad v tabuľke bielej čokolády 

tvorí cukor viac ako polovicu obsahu. Ak vám čoko-

láda počas diéty naozaj veľmi chýba, vyberajte si čo-

kolády so zníženým obsahom sacharidov. Namiesto 

pridaného cukru v nich nájdete prírodné sladidlá, na-

príklad z koreňa čakanky obyčajnej. Jedna alebo dve 

koky bohato postačia na to, aby ste uspokojili svo-

je chuťové bunky, podtrhli obed „sladkou bodkou“ 

a zahnali chuť na sladkosti.

Vianočného pečiva
sa nevzdávajte ani počas diéty
Čokoláda je od svojho objavenia neodlučiteľnou sú-

časťou cukrárskeho a pekárskeho sveta. Skoro kaž-

dý vanilkový výrobok má po boku aj svoju čokoládo-

vú verziu. Ak by aj nie, je aspoň ozdobený čokoládou. 

Čokoláda nepochybne patrí medzi cukrovinky aj na 

vianočnom stole.

Najjednoduchšou možnosťou, ako neohroziť svoju 

Orechy v čokoláde so snaženým 

obsahom sacharidov vám tiež pomôžu 

zahnať chuť na sladkosti, a pritom 

neohrozia vašu váhu. 

Čokoládové produkty, na ktorých si 

môžete pochutnať aj počas diéty, by určite 

nemali obsahovať stužené pokrmové tuky 

ani nadmerné množstvo cukru.
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H
lavným turistickým magnetom je tu výlet la-

novkou, ktorá má už viac než 110 rokov, na 

kopec Chaumont. Ponúka viacero zaujímavých 

možnosti a medzi nimi vyniká Sentier du Tem-

ps – Chodník času. Jeden meter na ňom pred-

stavuje milión rokov a približuje vývoj vesmíru 

a našej planéty od Veľkého tresku po začiatky 

ľudstva.

V tomto meste však stojí aj moderný areál, 

ktorý sa pozerá nie do minulosti, ale budúcnos-

ti – budúcnosti bez dymu. Ide o vedecké a vý-

skumné centrum Cube, ktoré tu s nákladom 120 

miliónov dolárov vybudovala spoločnosť Philip 

Morris International (PMI). Tá už od roku 2008 

stojí na čele premeny tabakového priemyslu 

s  cieľom vytvoriť budúcnosť bez dymu. Spo-

ločnosť PMI do základného výskumu, vývoja 

výrobkov, vedeckých štúdií a výrobnej kapacity 

pre svoje bezdymové výrobky investovala už 

viac než 9 miliárd dolárov…

systému na nahrievanie tabaku. Bol to večer plný 

dynamiky s  atraktívnymi vystúpeniami umelcov, 

hlavnou hviezdou však bol IQOS ILUMA…

„Naším cieľom je svet bez cigaretového 

dymu, v  ktorom sú bežné cigarety nahradené 

bezdymovými alternatívami, teda lepšou voľbou 

ako pokračovanie vo fajčení,“ uviedol vo svojom 

posolstve generálny riaditeľ PMI Jacek Olczak. 

„Na trh sme uviedli už niekoľko generácií náš-

ho systému na nahrievanie tabaku IQOS. Naše 

portfólio bezdymových zariadení neustále roz-

širujeme, aby sme ponúkali vylepšené, vedecky 

podložené riešenia, využívajúce technologický 

pokrok a  spätnú väzbu od dospelých spotre-

biteľov. Uvedenie nášho doposiaľ najinovatív-

nejšieho zariadenia IQOS ILUMA dáva 

dospelým fajčia-Uvedenie v Edison Parku

…Prenesme sa v  priestore i  čase 

o  stovky kilometrov, do Bratislavy 

a moderného multifunkčného centra 

Edison Park. Aj toto pomenovanie po 

jednom z  najslávnejších vynálezcov 

a  inovátorov všetkých čias má svoju 

symboliku. Koncom novembra Edison 

Park patril zážitkovej tlačovej konferen-

cii, na ktorej spoločnosť Philip Morris In-

ternational oznámila uvedenie zariadenia 

IQOS ILUMA na trh v Slovenskej repub-

like.

Ide o  najnovší prírastok do portfólia 

bezdymových výrobkov pre dospelých faj-

čiarov, ktorí by inak pokračovali vo fajčení 

cigariet. Pod značkou IQOS, ktorá je dnes 

jednotkou na trhu medzi bezdymovými za-

riadeniami, uviedla už niekoľko generácií tohto 

NOVÁ VLAJKOVÁ LOĎ 
IQOS ILUMA 

Neuchatel je príjemné mesto s čosi viac než 30 tisícmi 
obyvateľov vo frankofónnej časti Švajčiarska, hlavné mesto 
rovnomenného kantónu a ležiace pri brehoch jazera, ktoré sa 
samozrejme tiež volá Neuchatelské.  

Red, Zdroj a foto: PMI

oreslovakia.sk
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rom ďalšiu možnosť lepšej voľby ako cigarety 

a predstavuje dôležitý krok vpred v našom úsilí 

zaistiť budúcnosť bez dymu.“

Zásadné inovácie

Na jeho slová nadviazala Andrea Gontko-

vičová, generálna riaditeľka Philip Morris pre 

Českú republiku, Slovensko a Maďarsko. „Som 

nesmierne rada, že môžeme dnes našim zá-

kazníkom v  Slovenskej republike predstaviť 

IQOS ILUMA, novú vlajkovú loď nášho vedecky 

podloženého portfólia bezdymových výrobkov. 

Verím, že užívatelia ocenia zásadné inovácie, 

ktoré prináša. Najmä absenciu nahrievacej če-

pele, vďaka čomu nezostávajú v zariadení zvy-

šky tabaku a eliminuje sa tak potreba čistenia. 

Našou ambíciou zostáva, aby všetci dospelí 

slovenskí fajčiari, ktorí by inak pokračovali vo 

fajčení klasických cigariet, prešli čo najskôr na 

lepšie alternatívy a  prestali fajčiť v  prospech 

svojho zdravia a zdravia ľudí okolo seba. Som 

presvedčená, že práve nový IQOS ILUMA je 

tým, čo ich k tomuto správnemu kroku dokáže 

presvedčiť.“

Rad IQOS ILUMA ponúka v Slovenskej repub-

like tri druhy zariadení: IQOS ILUMA PRIME, IQOS 

ILUMA a IQOS ILUMA ONE. Ich spoločným meno-

vateľom je to, že využívajú prelomovú technológiu 

indukčného ohrevu, ktorá nahrieva tabak zvnútra. 

Tým, že rovnako ako predošlé zariadenie IQOS ta-

bak nespaľujú, ale iba nahrievajú, nevzniká žiadny 

dym ani popol. Vďaka tomu produkujú v priemere 

o 95 % menej škodlivých látok v porovnaní s ciga-

retami.¹, ² Jednotlivé zariadenia majú odlišný dizajn. 

Dospelí užívatelia tak majú možnosť vybrať si to, 

ktoré najviac vyhovuje ich potrebám a  preferen-

ciám. Prieskum trhu spoločnosti PMI ukazuje, že 

IQOS ILUMA poskytuje príjemnejšiu užívateľskú 

skúsenosť v porovnaní s predchádzajúcimi gene-

ráciami zariadení IQOS.

Inovatívnou technológiou indukčného ohrevu 

v  týchto zariadeniach je SMARTCORE INDUC-

TION SYSTEMTM, ktorý nahrieva nové náplne. 

Tieto novo navrhnuté náplne je možné používať 

výlučne so zariadením IQOS ILUMA³, ktoré je 

vybavené funkciou automatického alebo manu-

álneho zapnutia. Zariadenie IQOS ILUMA PRIME 

a IQOS ILUMA detekujú vloženie náplne do nahrie-

vača a automaticky zariadenie spustia. Zariadenie 

IQOS ILUMA ONE je nutné zapnúť manuálne. Tie-

to bezdymové zariadenia bez nahrievacej čepele 

ponúkajú čistejší spôsob ohrevu priamo zo stredu 

náplne, pričom nedochádza k spaľovaniu tabaku. 

Tým je zabezpečený konzistentnejší zážitok bez 

zvyškov tabaku a  bez nutnosti čistenia zariade-

nia. Samozrejmosťou je, že nedochádza k horeniu 

a tvorbe dymu.

árd dolárov do vedecky podloženého vývoja a ko-

mercializácie inovatívnych bezdymových výrobkov 

pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení, 

s cieľom úplne ukončiť predaj cigariet. To zahŕňa 

budovanie hodnotiacich vedeckých schopností na 

špičkovej úrovni, hlavne v  oblastiach preklinickej 

systémovej toxikológie, klinického a behaviorálne-

ho výskumu, ako aj postmarketingových štúdií.

S významnými odbornými znalosťami, vybudo-

vanými na pevných základoch v oblasti biologic-

kých vied, spoločnosť PMI oznámila vo februári 

2021 ambíciu rozšíriť svoje pôsobenie do oblastí 

wellness a zdravotnej starostlivosti a dodávať ino-

vatívne produkty a riešenia, ktorých cieľom je za-

oberať sa nenaplnenými potrebami spotrebiteľov 

a pacientov. Viac informácií nájdete na www.pmi.

com a www.pmiscience.com.

¹ Dôležité informácie: To nemusí nevyhnutne predstavovať 

zníženie rizika o 95 %. IQOS nie je bez rizika a dodáva nikotín, 

ktorý je návykový.

² „o 95 % menej“ predstavuje priemerné zníženie obsahu 

širokého spektra škodlivých chemických látok (okrem nikotínu) 

v porovnaní s dymom z referenčnej cigarety (3R4F). Viac v časti 

„Dôležité informácie“ na www.iqos.com.

³ IQOS ILUMA je možné používať výlučne s  tabakovými 

náplňami TEREA SMARTCORE STICKSTM. IQOS ILUMA 

a TEREA SMARTCORE STICKSTM sa nesmú používať s pred-

chádzajúcimi generáciami IQOS z dôvodu možného poškode-

nia zariadenia. Vzhľadom k tomu, že tabakové tyčinky TEREA 

SMARTCORE STICKSTM obsahujú ostrú kovovú časť, ktorá 

môže pri požití spôsobiť vážne poranenie, musia byť uchováva-

né mimo dosahu detí a domácich zvierat a nesmú sa prehĺtať 

ani byť rozoberané.

4 Zdroj: Výsledky Philip Morris International za tretí kvartál 

2022.

5 Zdroj: Výsledky Philip Morris International za tretí kvartál 

2022.

Budúcnosť bez dymu

Bezdymové tabakové výrobky spoločnosti Phi-

lip Morris International sú dostupné od 30. septem-

bra 2022 na 70 trhoch.4 Spoločnosť PMI uviedla, 

že jej cieľom je do roku 2025 ponúkať bezdymové 

výrobky na 100 trhoch. Zároveň odhaduje, že na 

celom svete je približne 19,5 miliónov dospelých 

užívateľov systému IQOS (mimo Ruska a Ukrajiny), 

z ktorých približne 13,5 miliónov dospelých fajčia-

rov úplne prešlo na IQOS a prestalo fajčiť cigarety.5

Ambíciou je, aby do roku 2025 najmenej 40 milió-

nov ľudí, ktorí by inak fajčili cigarety, prešlo na tieto 

bezdymové výrobky. Okrem toho má spoločnosť 

PMI za cieľ, aby viac ako polovica jej čistých príj-

mov do roku 2025 pochádzala z  bezdymových 

výrobkov.

Philip Morris International (PMI) stojí na čele 

premeny tabakového priemyslu s  cieľom vytvoriť 

budúcnosť bez dymu a dlhodobo rozvíja svoje por-

tfólio tak, aby zahrňovalo produkty mimo odvetvia 

tabaku a  nikotínu. Súčasné produktové portfólio 

spoločnosti sa skladá predovšetkým z  cigariet 

a bezdymových výrobkov, zahrňujúc zariadenia na 

nahrievanie tabaku, vaporizačné a orálne nikotíno-

vé produkty, ktoré sa predávajú na trhoch mimo 

USA. Od roku 2008 investoval PMI viac ako 9 mili-

retami.¹, ² Jednotlivé
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Rastlinné alternatívy sú nové 
aj pre nákupcov sietí

Zbyněk Haindl zodpovedný v  Nestlé za 

značku Garden Gourmet v  strednej Európe 

predstavil novú kategóriu rybích alternatív. Ne-

stlé investuje do komunikácie so spotrebiteľom 

a  má ambíciu byť lídrom kategórie. Napokon 

segment rastlinných alternatív rýb je perspek-

tívny a  zaznamenáva skokový rast predajov. 

Len v Nemecku stúpla hodnota predaja medzi-

ročne (2019 vs. 2020) z 650 000 EUR na 1,9 mi-

lióna EUR. Slovensko nie je prímorská destiná-

cia a teda aj spotreba rýb je oproti iným druhom 

mäsa veľmi nízka. Zákazníci aj u nás citlivo vní-

majú nadmerný rybolov a znečistenie oceánov. 

Aj to boli dôvody vývoja rastlinnej alternatívy tu-

niaka, ktorý u nás nesie názov Vuniak. Faktom 

je, že od mája si ľudia na Slovensku kúpili 2000 

ton konzervovaných tuniakov, avšak za rovna-

ké obdobie sa predalo „len“ 1,5 tony Vuniaka. 

Zbyněk Haindl potvrdil, že to vnímajú ako po-

tenciál pre rast, i keď súčasná infl ácia núti spot-

rebiteľov šetriť. V zmysle ekonomického efektu 

„úspor z  rozsahu“ v  budúcnosti nevylučuje aj 

zníženie ceny na pultoch, pri stúpajúcich ce-

nách vstupov a energií je to zatiaľ neaktuálne.

na inom mieste ako produkty z rýb,“ konštato-

val M. Britvík. Hoci Ryba Žilina patrí k najstar-

ším výrobným závodom na spracovanie rýb 

(funguje od roku 1924), trendy sú neúprosné 

a  jednoznačné a  bolo by neprezieravé, ak by 

sa segmentu „plant-based“ podnik nevenoval. 

V súčasnosti podnik produkuje celý rad výrob-

kov s označením Vegan, napríklad Vegan šalát, 

Vegan párky a  Vegan saláma. M. Britvík pre-

zradil, že chystajú aj vegánsku alternatívu azda 

najznámejšieho produktu, ktorým je Treska. In-

terne už prebehli prvé testy a chutí výborne.

Či však Vegan Treska „zachutí“ aj nákup-

com sietí, je otázkou. Napriek dlhodobej histórii 

a desiatkam, či stovkám zalistovaných produk-

tov, sú všetky rastlinné alternatívy na rovnakej 

štartovacej čiare. Vedľa seba teda stoja start-

upy a etablované podniky a ich značky. Nákup-

covia si od všetkých vyžiadajú vzorku, avšak 

stáva sa, že pre „plant-based“ sortiment nie sú 

dedikovaní nákupcovia, vzorky putujú od jed-

ného k druhému, často exspirujú a celý proces 

sa opakuje. „Našou výhodou je okrem renomé 

aj vlastná logistika tam, kde retaileri nezáso-

bujú svoju sieť cez centrálne sklady, napríklad 

COOP Jednota alebo sektor horeca. Je na zvá-

žení každého producenta, či pre „plant-based“ 

produkciu vytvorí úplne novú značku. My sme 

zlúčili značky pod PRETO (PRETO RYBA ŽILI-

NA a PRETO Radoma), pričom rovnakú značku 

nesú aj rastlinné alternatívy,“ uviedol M. Britvík 

a  dodal: „Rastlinným alternatívam veríme, no 

momentálne nevieme ovplyvniť stúpajúcu cenu 

vstupov. Odhadujeme, že do troch rokov by po-

diel predajov sortimentu „vegan“ mohol tvoriť 

okolo 5%.“

Trendu sa nevyhnú ani
mliekari a mäsiari

Technológ zodpovedný za oblasť trvanlivých 

výrobkov spojenú s  ich vývojom v spoločnosti 

Rajo, Patrik Horváth, prezradil, že vývoj a vý-

Vuniak je umiestnený v chladenom sortimen-

te. Práve chladené výrobky sú spotrebiteľmi 

vnímané ako čerstvejšie a zdravšie než mraze-

né. Z. Haindl spomenul, že existujú aj konzervo-

vané alternatívy tuniaka určené pre 

ambient, teda do bežných regálov. 

Avšak Nestlé aj podľa predajov 

iných svojich výrobkov vníma ako 

perspektívnejšie chladené výrob-

ky. Zo skúseností Nestlé vyplýva 

aj to, že konzumenti u nás vyhľa-

dávajú produkty, ktoré môžu pou-

žiť v rôznych obľúbených jedlách, 

a  to bez kompromisov či dochu-

covania. Preto Vuniak, vytvorený 

na hrachovej a  pšeničnej báze, 

textúrou, farbou a  vôňou imituje 

klasického tuniaka.

Práve o tom, či má byť alebo nemá byť rast-

linná alternatív rýb čo najviac podobná bežným 

produktom z rýb a plodov mora, hovoril Michal 

Britvík, Generálny riaditeľ spoločnosti Ryba Ži-

lina, spol. s r.o. Podľa neho sa práve „kopírova-

ním“ textúry, mäsových vlá-

kien a podobne spotrebúva 

zbytočné množstvo energie 

a  tepla. To všetko sa pre-

náša do ceny produktu pre 

konečného spotrebiteľa. 

„V našom prípade sú výrob-

né zariadenia pre rybie pro-

dukty a rastlinné alternatívy 

takmer totožné. Teoreticky 

je pri dodržaní sanitácie 

a  časového odstupu mož-

né vyrábať aj na rovnakých 

strojoch, ale my sme kúpili 

nové stroje a  výrobky na 

rastlinnej báze vyrábame 

HLAD PO INOVÁCIÁCH 
(2. časť)

Počet fl exitariánov prevyšuje počet vegánov a vegetariánov. 
Flexitariáni vyhľadávajú produkty, ktoré môžu použiť 
v rôznych obľúbených jedlách, a to bez kompromisov 
či dochucovania. Ideálne, ak alternatívy aj vyzerajú ako 
živočíšne náprotivky. Z pohľadu nákupcov sietí však nejde 
o zameniteľné výrobky, ale novú kategóriu. Aj tieto fakty 
odzneli na konferencii Plant Powered Perspecitves. 

Red, Zdroj a foto: Jem pre Zem, Plant Powerd Perspectives
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roba rastlinných alternatív bola reakciou na 

zahraničné trendy. Produkty na mieru a uspo-

kojovanie potrieb spotrebiteľov viedli k diverzifi -

kácii portfólia. Rajo je vnímaná ako silná značka 

a garancia kvality, no pre tradičného slovenské-

ho spotrebiteľa sa môže v oblasti výroby rast-

linných alternatív javiť ako „nekompetentná“. 

„Zákazníci si však Rajo spájajú aj s unikátnos-

ťou a inováciami, preto sme novinky uviedli pod 

názvom Rajo Vegan. Napokon výroba „rastlin-

ných mliek“ má s tradičnou výrobou hneď nie-

koľko spoločných menovateľov, napríklad UHT 

proces a  homogenizáciu. Disponujeme všet-

kými potrebnými technológioami a know-how. 

Všetky výrobky okrem masla sa vyrábajú na 

Slovensku. Máme dostatočnú kapacitu uspo-

kojiť dopyt na celom slovenskom trhu,“ vysvetlil 

P. Horváth.

Podobne Ján Olšiak zo spoločnosti Mäspo-

ma hovoril o  tom, že spočiatku sa im zdalo 

oslovovanie zákazníkov z  mäsospracovateľ-

ského prostredia s produktami pre rastlinné al-

ternatívy ako sci-fi . Sektor „plant-based“ však 

rastie a dnes už aj mäsiari musia naň reagovať. 

Mäspoma má vlastný vývoj a zákazníci si môžu 

prísť otestovať malé šarže, dozvedia a o mož-

nostiach fortifi kácie, o  nutričných hodnotách 

a  mnoho ďalších informácií. Samotná Mäspo-

ma sa chystá uviesť do retailu vegánske dehy-

drované instantné nátierky. „Výrobcovia mäsa 

a mäsových výrobkov majú technológie, vedia 

rastlinné alternatívy vyrábať takmer okamžite. 

Samozrejme musia obe výroby oddeliť a  pre-

svedčiť zákazníka, že tieto výrobky sú chutné. 

Mnohých spotrebiteľov však netreba presvied-

čať, naopak rastie tlak na to, aby sa ponuka 

rastlinných alternatív mäsa v obchodoch stále 

rozširovala,“ uviedol J. Olšiak a dodal: „Jeden 

z pádnych argumentov preto, aby sa alternatívy 

mäsa podobali na mäso, je vysoký počet fl exia-

tariánov. Flexitariáni chcú mať podobný pôžitok 

ako pri konzumácii mäsa.“

Prečo by rastlinné alternatívy mali 
mať nižšiu DPH?

pravidiel v súlade s etickými pravidlami,“ uvie-

dol iniciátor vzniku sekcie, člen predstavenstva 

SZZV a generálny riaditeľ Danone pre Sloven-

sko, Českú republiku a  Maďarsko, Marián 

Jánoš. Počas diskusie na konferencii a v nad-

väznosti na alarmujúce čísla prezentované 

MUDr.  Penesovou uviedol ako príklad rýchly 

prepočet: „Veľkosť slovenského trhu s mliečny-

mi alternatívami je 12 miliónov EUR, to je pri 

20% DPH 2,4 mil. EUR na DPH, pri znížení DPH 

na 10%, je to 1,2 mil. EUR výpadok na dani, 

čo je v porovnaní s nákladmi na liečenie chorôb 

spôsobených obezitou a stravovaním zanedba-

teľná suma.“ Podľa prieskumu agentúry Focus 

až 60,4 % ľudí na Slovensku súhlasí s tým, že 

mäso a mliečne výrobky by mali podliehať rov-

nakej sadzbe DPH ako ich rastlinné alternatívy. 

Tieto dáta zverejnil organizátor konferencie 

program Jem pre Zem. Prieskum realizova-

la agentúra Focus v novembri 2021 na vzorke 

1 005 respondentov a  respondentiek z  celého 

Slovenska.

Výkonný riaditeľ SZZV Ľubomír Tuchscher 

počas panelovej diskusie uviedol, že viac ako 

20 európskych krajín už má zjednotenú sadzbu 

DPH pre mliečne, mäsové výrobky a  rastlin-

né alternatívy. Na Slovensku a v Maďarsku sú 

plant-based produkty znevýhodnené. Ak sa 

teda budú spotrebitelia rozhodovať iba pod-

ľa ceny, ťažšie sa im bude prikláňať k  princí-

pom fl exitariánstva. Živočíšna výroba je u nás 

podporená cez rôzne subvencie a nižšiu, teda 

10%-nu DPH. „Nechceme zvýhodniť rastlinné 

alternatívy, ale našim cieľom je dosiahnuť jed-

notnú DPH. Slovenská vegánska spoločnosť, 

SZZV a Jem pre Zem opakovane otvárajú túto 

tému a spolu so SAMO a ZOSR majú ambíciu 

tému dostať do programu budúcej vlády. Napo-

kon pre Slovensko je aj ekonomicky zaujímavé, 

podporiť plant-based produkty. Producenti ako 

Lunter, Alfa Sorti a Soja product, majú potenciál 

ďalšieho rastu, sú nositeľmi inovácií a sú proe-

xportne orientované,“ spomenul Ľ. Tuchscher.

Z  diskusného fóra, 

ktoré sa venovalo výš-

ke DPH na potraviny 

vyplynulo, že legislatív-

ci a  ani odborné inšti-

túcie nedisponujú re-

levantnými štatistikami 

a  žiaľ potom prijímajú 

nesystémové opat-

renia. „Chýbajú nám 

epidemiologické dáta. 

Nemáme štúdie o stra-

vovaní, niektoré uka-

zovatele sa nesledujú 

a ani sa nikdy nesledo-

vali. Na trhu sa predávajú aj farmárske výrobky, 

ktoré idú priamo spotrebiteľom, takisto unika-

jú štatistikám. Vieme ale, že ľudí s  intoleran-

ciami pribúda,“ upozornila doc.  MUDr.  Adela 

Penesová, PhD. zo Slovenskej akadémie vied, 

ktorá je zároveň prezidentkou Slovenskej aso-

ciácie pre výživu a  konštatovala: „Ak znížime 

DPH na grahamový rožok namiesto DPH na 

biele pečivo, zvýši sa spotreba grahamových 

rožkov. Na primárne potraviny, ako sú ovocie 

a zelenina, by mala byť nulová DPH. Nižšiu DPH 

by mali mať aj oriešky, výrobky s vlákninou. Pla-

tí to aj vice versa. Zo zahraničia vieme, že ak sa 

zvýšila DPH na sladené nápoje, ktoré preukáza-

teľne vedú k obezite, malo to vplyv na ich zní-

ženú konzumáciu. Určite je vhodné znížiť DPH 

na rastlinné alternatívy, ale najmä na nutrične 

hodnotné výrobky, napríklad také, ktoré ob-

sahujú správne nenasýtené mastné kyseliny.“ 

MUDr.  Penesová tiež varovala, že Slovensko 

patrí medzi krajiny s najvyšším výskytom rako-

viny pankreasu a hrubého čreva. Spotreba cuk-

ru je u nás 67 g denne na osobu, WHO pritom 

odporúča maximálne 30 g denne. Prevenciou 

sú práve vhodná výživa a pohyb.

V rámci Slovenského združenia pre značko-

vé výrobky (SZZV) vznikla Sekcia pre potraviny 

na rastlinnej báze. Je otvorená pre výrobcov 

a  dovozcov potravín, ktoré prinášajú na trh 

produkty nahrádzajúce 

tradičné mliečne a  mä-

sové výrobky. Zakla-

dajúcimi členmi sa stali 

spoločnosti Coca-Cola 

HBC, Danone, Dr Oet-

ker, McCarter, Nestlé, 

Unilever a  Upfi eld. „Zo 

strany spotrebiteľov vi-

díme dopyt po tomto 

druhu produktov, ktorý 

je v  mnohých ohľadoch 

inovatívny. Toto si bude 

vyžadovať nastavenie 

nových alebo zmenu 

existujúcich regulačných 
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Na syry ide najväčšia časť výdavkov

Mlieko a  mliečne výrobky nakupuje podľa 

GfK aspoň raz ročne každá slovenská domác-

nosť. Za nákupmi sa kupujúci vyberajú každé 

2-3 dni, pričom pri jednom nákupe minú prie-

merne 4 eurá. Najdôležitejším nákupným kaná-

lom sú supermarkety, v ktorých kupujúci minú 

3 z 10 EUR určených na tieto produkty. Najviac 

minie na kúpu mlieka a  mliečnych produktov 

domácnosť zo Stredného Slovenska, najmenej 

intenzívna je domácnosť z Východného Sloven-

ska.

„Takmer všetci kupujúci si za posledných 

12 mesiacov vložili do nákupného košíka nie-

ktorý z  rôznych druhov syra, ďalej smotanu, 

mlieko a  jogurt. Sú to zároveň skupiny pro-

duktov, ktoré doplňujú v  domácich zásobách 

najčastejšie. Na syry smeruje najväčšia časť 

výdavkov kupujúcich, a  to až 39 %. Dominujú 

tvrdé syry, na ktorých nákup sa kupujúci vybe-

rajú raz za 8-9 dní, pričom z jedného nákupu si 

odnášajú v priemere 330g. Z hľadiska výdavkov 

je druhou najväčšou produktovou kategóriou 

mlieko. Mlieko nakupujú domácnosti porovna-

teľne často ako smotanu, a  to približne raz za 

10 dní. Najobľúbenejšími smotanami sú kyslá 

a šľahačková, ktoré si kúpilo deväť z desiatich 

kupujúcich smotany,“ komentuje údaje1 za ob-

dobie September 2021 – August 2022 Veronika 

Némethová, Senior Consultant, GfK Consumer 

Panels & Services.

Nákupy za zvýhodnenú cenu dosahujú 

v  rámci mlieka a  mliečnych výrobkov takmer 

dve pätiny z  výdavkov na tieto produkty. Naj-

vyšší podiel akciových nákupov je v masle, kde 

tvoria takmer 60 %. V poslednom dvanásťme-

sačnom období si kupujúci kúpili maslo v akcii 

častejšie ako mimo nej. Štandardná cena masla 

bola o 2 0% vyššia oproti akciovej.

Bezlaktózové výrobky
a rastlinné alternatívy

V rámci mliečnych produktov sa podľa GfK 

rastúcej popularite tešia bezlaktózové výrob-

ky (na mliečnej báze), ktoré oslovili k  nákupu 

už takmer 60 % kupujúcich. Zastúpenie majú 

v podstate v každom type produktov, najobľú-

benejšie sú v syroch, jogurtoch a mlieku. Prá-

ve na nákupy bezlaktózového mlieka smeruje 

najväčší podiel z  výdavkov. Najintenzívnejšími 

kupujúcimi bezlaktózových produktov za po-

sledných dvanásť mesiacov boli rodiny s  naj-

menšími deťmi.

Výrazný rastúci trend tiež zaznamenávajú 

rastlinné alternatívy k  mlieku. Tie si z  nákupu 

domov priniesla za posledných 12 mesiacov 

viac ako polovica domácností. Obľúbené sú 

hlavne rastlinné syry, mlieko a smotany, pričom 

najviac výdavkov smeruje na nákupy alternatív 

mlieka. Najintenzívnejšími kupujúcimi rastlin-

ných alternatív boli rodiny s dospelými členmi. 

Jedna takáto domácnosť minula na ich kúpu 

40 EUR.

Tak v rastlinných alternatívach ako aj v bez-

laktózových mliečnych produktoch sú nákupy 

ALTERNATÍVY MLIEKA A MLIEČNYCH PRODUKTOV 
SA V KOŠÍKOCH OBJAVUJÚ ČASTEJŠIE

Rastlinné alternatívy k mlieku si podľa GfK z nákupu domov 
priniesla za posledných 12 mesiacov viac ako polovica 
domácností. Obľúbené sú hlavne rastlinné syry, mlieko 
a smotany, pričom najviac výdavkov smeruje na nákupy 
alternatív mlieka. Z dát NielsenIQ zasa vyplýva, že tržby za 
jogurty nemliečne ochutené medziročne rastú o 11 %.   

Red, Zdroj: GfK, MEDIAN SK, NielsenIQ, Ilustračné foto: Leon Seibert, Cristi Ursea / Unsplash.com

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2022, Pozn. Mlieko vo svojej 

domácnosti použilo (vrátane pitia) za posledných 12 mesiacov 92 % 

opýtaných.

Aké druhy mlieka používate / pijete najčastejšie? 

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2022, Pozn. Jogurty jedlo za 

posledných 12 mesiacov 81,9% opýtaných.

Jete bio alebo klasické jogurty?

*Zdroj: NielsenIQ. Dáta vyjadrujú predaje na maloobchodnom trhu 

obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom bez Metra. Obdobie: 

august 2022 až september 2021. 

Hodnotová významnosť jogurtových segmentov

 Jogurty nemliečne ochutené chladené 69,0

 Jogurty nemliečne biele chladené 27,0

 Jogurtové nápoje nemliečne chladené 4,0

 iba bio 0,9

 viac bio ako klasické 4,2

 rovnako bio aj klasické 31,7

 viac klasické ako bio 13,7

 iba klasické 29,6

 neuvedené 1,8

 nízkotučné 5,2

 plnotučné 49,0

 polotučné 36,1
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v  akcii pod priemerom trhu, podiel akciových 

nákupov v nich osciluje okolo tretiny z výdav-

kov na danú kategóriu produktov. Najdôleži-

tejším nákupným miestom sú pre oba varianty 

produktov hypermarkety.

NielsenIQ: Nemliečne jogurty

„Nemliečne jogurty sa tešili v minulom roku 

rastúcemu dvojcifernému tempu, avšak za po-

sledných 12 mesiacov kategória klesá v obje-

me (-14 %) aj hodnote (-8 %). Vývoj priemernej 

ceny ukazuje nárast (+ 7%), čo malo vplyv aj 

na samotný pokles v  rámci kategórie. Vyplý-

va to z NielsenIQ maloobchodých dát na trhu 

obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom 

za sledované obdobie August 2022 – Septem-

ber 2021,“ uviedla pre instore Slovakia Miriam 

Brynzová, konzultant, NielsenIQ.

Pri pohľade na jednotlivé segmenty vidí-

me, že najväčšiu časť tvoria jogurty nemlieč-

ne ochutené, ktorých tržby medziročne rastú 

o 11 %. Napriek tomu, že takmer 70 % nemlieč-

nych jogurtov sa predalo cez segment ochutené, 

ich tempo rastu, však nedokázalo vykompen-

zovať pokles celej kategórie. Druhý v poradí je 

segment nemliečne biele, ktorý ťahá nadol celú 

kategóriu. Jogurty biele v minulom období rást-

li dvojciferným tempom, avšak za posledných 

12 mesiacov vykazujú dvojciferný prepad 

(-38 %). Trojicu segmentov uzatvárajú jogurtové 

nápoje, ktoré zaznamenávajú medziročne rast 

tržieb o 12 %.

Z NielsenIQ dát vidíme, že spomedzi príchutí 

je medzi spotrebiteľmi najviac obľúbená koko-

sová, ktorá tvorí až 57%-nú významnosť všet-

kých tržieb kategórie. Napriek tomu tržby za 

kokosovú príchuť poklesli o 15% a dostali sa na 

úroveň viac ako 1,7 milióna EUR. Zo všetkých 

siedmich príchutí (kokosová, sójová, ovsená, 

mandľová, ryžová, kokosovo-sojová a mandľo-

vo-sójová) rastú iba dve a to mandľová a ryžo-

vá. Obe rastú medziročne trojciferným tempom, 

avšak ich významnosť je stále veľmi nízka a to 

dohromady iba 6%.

Výrobcov začína v  tomto segmente poma-

ly pribúdať, avšak do TOP rebríčka sa dostalo 

týchto 5 hráčov (v  abecednom poradí): Dairy 

4 Fun, Danone, Jogurty Magda a Olma. Do reb-

ríčka sa dostali aj privátne značky, ktoré medzi-

ročne rastú.

1 Všetky uvedené údaje GfK sú výsledkom prieskumu 

trhu metódou Spotrebiteľského panelu. Spotrebiteľský pa-

nel GfK Slovakia je kontinuálny panelový výskum, založený 

na detailných informáciách o nákupoch reprezentatívnej 

vzorky slovenských domácností.

Rastlinnou 
formou – 
ekologicky, no 

zároveň chutne

Privátna značka Lidlu Vemondo ponúka naozaj 

širokú škálu organických rastlinných mliek. 

Viaceré produkty tejto značky získali aj oce-

nenie V-Lable Awards v roku 2021 v rámci 

udržateľnosti na základe klimatickej neutrality 

svojich produktov. V ponuke Lidl nájdu zá-

kazníci chutné rastlinné alternatívy v podobe 

ovseného (1 liter, 1,29 EUR), mandľového (1 

liter, 1,39 EUR) či sójového mlieka (1 liter, 1,29 

EUR).

Zdroj: Lidl

Prezentácia malých 
remeselných pivovarov 
formou platenej ochutnávky, 
sa opäť konal v jedinečných 
priestoroch Starej tržnice 
v Bratislave.  

(pti)

CRAFT BEER FESTIVAL - SALÓN PIVA BRATISLAVA 2022

S
alón Piva je jedinečný ochutnávkový Craft 

Beer Festival sa uskutočnil 12. – 14. októbra 

2022, v Bratislave, v Starej tržnici. Návštevníci už 

selný pivovar. Návštevníci mali šancu ochutnať 

novinky a špeciály z pivovarov Wywar, Damian 

Gypsy Brewery, Živell, Simeon, Pivovar u Ábela 

a mnohých ďalších. Trojdňový festival spríjemnili 

i  sprievodné akcie a  rozhovory s domovaričmi, 

teda tými, ktorí varia pivo doma.

Počas Salónu Piva sa na námestí pred Starou 

tržnicou konal tiež obľúbený Street Food Park, 

ktorý je známy chutným pouličným jedlom 

a dobrou atmosférou.

tradične zažili fantastickú atmosféru. Predstavilo 

sa veľké množstvo malých pivovarov a  ich pív. 

Okrem degustácie zo sklenených degustač-

ných pohárov sa mohli konzumenti a priaznivci 

remeselného piva porozprávať s  ich tvorcami, 

prípadne distribútormi. Niektoré pivovary sa 

predstavili prvýkrát a nebola núdza ani o novinky 

a rekordy. Pivovar Hvezdoň si napríklad pripra-

vil rekordný počet výčapov, a to až 12 špecialít, 

ktoré sa niesli v tónoch ovocia. Stálicou festivalu 

je aj pivovar Nilio, ktorý sa špecializuje na nealko 

pivá a Masarykov dvor. Tento jazdecký a športo-

vo-relaxačný z Podpoľania má aj vlastný reme-
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S
pôsob, akým vyrábame, distribuujeme a  konzumujeme potraviny, tvorí 

významnú časť našej ekologickej stopy a potraviny sa stávajú najväčším 

zdrojom emisií skleníkových plynov. Až 40 % všetkých vyrobených potravín 

končí vo svete ako odpad. Potraviny, ktoré sa nikdy neskonzumujú, sú zodpo-

vedné za 10 % celosvetových emisií skleníkových plynov a produkcia potravín 

je jedným z najvýraznejších faktorov, ktoré prispievajú k strate biodiverzity.

Tohtoročná konferencia sa zamerala na to, ako dosiahnuť udržateľnejšiu 

výrobu a spotrebu potravín na Slovensku, aké sú hlavné príležitosti a prekážky 

z pohľadu fi riem a ako môžeme spoločne inšpirovať spotrebiteľov k zdravším 

a udržateľnejším voľbám.

„Sme radi, že zo strany našich partnerov z obchodnej sféry sa našim po-

travinárskym a poľnohospodárskym výrobcom začína venovať väčšia ústreto-

vosť a pozornosť. Naši partneri sa čoraz hlbšie zaoberajú rozpracovaním cieľov 

Európskej zelenej dohody, keď z environmentálnych ako aj z ekonomických 

dôvodov je potrebné znižovať uhlíkovú stopu dopravy, spracovania potravín 

v rámci svetového obchodu. Prirodzeným riešením je zvyšovanie podielu lo-

kálnych dodávateľov. Chcem zvýrazniť dobrú spoluprácu rezortu pôdohospo-

dárstva s predstaviteľmi obchodu, ktorá sa premietla do podpísania viacerých 

memoránd a deklarácií,“ uviedol Martin Kováč, štátny tajomník Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Potravinový priemysel predstavuje obrovskú príležitosť. Zmena spôso-

bu výroby, spracovania a spotreby môže priniesť obrovské výhody a stať 

Zmena správania je nevyhnutná, inak sa z potravín do roku 2030 stane 
najväčší zdroj globálnych emisií. Spoločnosť Tesco ako líder v znižovaní 
množstva potravinového odpadu aj tento rok organizoval jedinečnú konferenciu 
Udržateľnosť na tanieri. Pri diskusnom stole pod záštitou Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa odborníci z rozličných oblastí 
potravinových systémov, aby diskutovali o udržateľných riešeniach.  

Red, Zdroj a foto: Tesco

TESCO SPÁJA ODBORNÍKOV, ABY HĽADALI RIEŠENIE 
PRE EKOLOGICKEJŠIU BUDÚCNOSŤ POTRAVÍN

sa kľúčovou súčasťou riešení pre klímu aj prírodu. Znižovanie 

množstva potravinového odpadu je najjednoduchšou cestou, 

ako znížiť našu uhlíkovú stopu a dosah klimatických zmien na 

našu planétu, ale aj šetriť fi nančné prostriedky. Namiesto toho, 

aby tieto potraviny pomohli nasýtiť aspoň časť z 800 miliónov 

ľudí, ktorí vo svete hladujú, výraznou mierou prispievajú ku kli-

matickej kríze.

„Potraviny sú kľúčové pre naše zdravie a  zdravie planéty. 

V  Tescu sme podnikli prvé kroky na zníženie emisií, zníženie 

množstva potravinového odpadu a odstránenie ťažko recyklova-

teľných materiálov z našich obalov. Teší ma, že sa k nám pripojili 

aj naši strategickí dodávatelia, pretože skutočnú transformáciu 

potravinového systému sa nám podarí dosiahnuť len spoločným 

úsilím. Som hrdý na to, že dnes môžem zverejniť akčný plán, 

ktorý už priebežne realizujeme v našich prevádzkach. Verím, že 

nás budú nasledovať ďalšie spoločnosti v celom potravinárskom 

sektore a v súlade s princípmi Svetového fondu na ochranu prí-

rody (WWF) implementujú akčný plán v ich prevádzkach,“ uvie-

dol Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.

V Tescu podnikli prvé dôležité kroky smerom k udržateľnosti. Od roku 

2015/2016 sa podarilo znížiť emisie z prevádzok v strednej Európe o 67 %, 

dosiahli jeden z trvalo udržateľných cieľov OSN – znížiť množstvo potravi-

nového odpadu na polovicu. Tesco si stanovilo aj ďalšie ambiciózne ciele – 

do roku 2035 plánuje dosiahnuť uhlíkovú neutralitu a do roku 2050 klima-

tickú neutralitu vo svojom dodávateľskom reťazci. Od roku 2020 v strednej 

Európe používa len elektrinu z obnoviteľných zdrojov a do roku 2025 budú 

už len 100 % recyklovateľné obaly produktov vlastných značiek.

Reťazec sa zameriava nielen na dodávateľov, ale aj na zákazníkov, kto-

rým pravidelne komunikuje tipy a odporúčania, ako neplytvať potravinami 

a šetriť ich peňaženky. Viac ako polovica odpadu vzniká práve v domác-

nostiach, preto je dôležité, aby každý začal sám od seba.

Nielen Tescu, ale ani Nadácii Tesco nie je plytvanie jedlom ľahostajné. 

Správkyňa nadácie Veronika Bush na záver konferencie ohlásila víťazov 

grantového programu Záchranári jedla. Nadácia Tesco podporí šesť naj-

lepších projektov zameraných na aktívnu podporu opatrení proti plytvaniu 

potravinami na Slovensku celkovou sumou 40 000 EUR.

¹ Uvádza OSN vo svojej správe Stav potravinovej bezpečnosti a výživy vo svete z júla 2022



41   Slovakia

K
limatická zmena, potravinová bezpečnosť, 

nutričná hodnota potravín, zdravé a  dostup-

né potraviny, kvalita vody, dostatok vody, sucho, 

záplavy a povodne, erózia pôdy, strata pôdy, ale 

aj politická nestabilita, zdravie ľudskej spoločnosti, 

prosperita, blahobyt, mier, budúcnosť našej a ďal-

ších generácií…

 

S týmito témami sa každým dňom konfrontu-

jeme. A mnohí ľudia ich ani neberú na ľahkú váhu. 

Ale asi málokto si uvedomí, že zjednocujúcim fak-

torom, s ktorým všetky tie témy súvisia, je pôda.

Pôda je pre ľudí niečo tak prosté…Zem po 

ktorej chodíme. Je to vlastne len hlina, zem, blato, 

roľa, pole, dvor, záhrada… A pritom ide bezo sporu 

o najzložitejší organizmus, či ekosystém, alebo ak 

chcete Stvorenie vo Vesmíre. A napriek tomu o nej 

vieme tak málo.

Ak sa chceme porátať s ekologickými témami, 

je v tom pôda priam nosný pilier. Pôda je najväč-

šou zásobárňou sladkej vody. A pôda má potenciál 

uložiť všetok uhlík nachádzajúci sa aktuálne na zemi 

vo všetkých živočíchoch, rastlinách a aj v atmosfére.

V hrsti pôdy, živej pôdy, je viac živých organiz-

mov, než koľko kedy žilo ľudí na planéte Zem. Žije 

v  nej pravdepodobne až 100.000 druhov živých 

organizmov i keď dnes z nich pravdepodobne za-

tiaľ vedci poznajú len asi 10%. Že na zemi existuje 

pravdepodobne až 5 mil. druhov húb, z nich väč-

šina sa vyskytuje v pôde a z nich je dnes známych 

len niečo viac ako 1%. Jednoducho tí najlepší ved-

ci z oblasti pôdnych vied dnes skromne priznávajú, 

že v súčasnosti nevieme vysvetliť, teda nerozumie-

me ani 1% chemických, fyzikálnych, biologických 

procesov, ktoré v pôde už po niekoľko sto miliónov 

rokov a aj dnes prebiehajú.

Život a pôdu treba chrániť

Pôda je entita, od ktorej závisí všetok život na 

pevnine. 95% všetkých potravín, ktoré konzumuje-

Na konferencii Udržateľnosť na tanieri vystúpil tiež Robert 
Dohál, predseda Poľnohospodárskeho družstva Krakovany 
– Stráže, známeho hospodárením, blízkym prírode a pôde. 
Vo svojom blogu, ktorý prinášame v skrátenej podobe, 
upozorňuje na závažné otázky, rezonujúce aj pri príležitosti 
Svetového dňa pôdy, ktorý pripadá na 5. december.  

Robert Dohál

SVETOVÝ DEŇ PÔDY 2022

me, sú z pôdy. Až 95% antibiotík, ktoré dnes ľud-

stvo používa, produkujú pôdne huby. Niet života 

bez pôdy a niet pôdy bez života. Je až absurdné, 

že sa deti do dnes na základnej škole učia, že pôda 

je súčasť neživej prírody. Vieme, že je živá a ten ži-

vot treba chrániť.

Vedci uvádzajú, že človek za 7000 rokov od 

kedy vzniklo usadlé poľnohospodárstvo už „vybý-

val“, premenil na púšť, štvrtinu planéty. Zdevasto-

val pôdu, minul zásoby vody, krajinu premenil na 

púšť. Len za obdobie tzv. „zelenej revolúcie“, hlav-

ne posledných 70 rokov, kedy sa poľnohospodár-

stvo zmenilo na to dnešné, tzv. priemyselné, sme 

stratili pôdu o výmere Indie.

Intenzívne obrábanie pôdy 

a drastické metódy pri ťažbe dreva 

spôsobili, že na pevnine sú dnes 

o 70% menšie zásoby vody, ako 

pred 100 rokmi. Seriózne prog-

nózy vedcov predpokladajú, že 

keď v  krajinách mierneho pásma 

nezmeníme spôsob hospodárenia 

na pôde a v lesoch, o 50 rokov tu 

bude klíma rovnaká, ako je dnes 

v severnej Afrike. Teda aj púšť ako 

v severnej Afrike.

Výroba potravín sa musí 
zmeniť

Do roku 2045 klesne svetová 

produkcia potravín, vďaka devas-

tácii pôdy o 40%. Pritom svetová populácia bude 

9,2 miliardy. Ak dopustíme pokračovanie devasto-

vania pôdy, ak nezmeníme základnú paradigmu 

a pohľad na to, čo pôda v skutočnosti je a akú úlo-

hu hrá v ničení a stratách pôdy dnešné konvenčné 

poľnohospodárstvo a nestotožníme sa s  tým, že 

sa musí výroba potravín od základu zmeniť, tak 

všetky doterajšie vojny, čo ľudia medzi sebou vied-

li, sa nám budú zdať len ako epizódka v dejinách, 

v porovnaní s tým čo príde, ak sa prognózy naplnia. 

Hrozí, že hladom umrie 1,5 - 1,7 miliardy ľudí.

Pôda je dnes v  ohrození. Priam v  smrteľnom 

nebezpečenstve. Následky desiatok rokov de-

vastácie vďaka veľkovýrobnému, priemyselnému, 

chemickému, monokultúrnemu hospodáreniu sa 

dnes so stále „dokonalejšou“ technikou prejavujú 

výraznejšie.

Niektorí odborníci upozorňujú, že pri súčasnom 

spôsobe využívania pôdy aj na mnohých miestach 

Európy nám ostáva tak 50  – 60 žatiev (Paul 

Hawken, Václav Cílek). Podľa Cíleka je u nás takto 

ohrozená celá Panónska kotlina, od Znojma, cez 

Záhorie, Trnavská tabuľa, veľká časť Maďarska až 

po Balkán, s priľahlými časťami Rakúska. My, hos-

podári slovenskej krajiny, musíme preto hlasnejšie 

upozorňovať, že ešte máme čas niečo zmeniť.

Učme sa pestovať plodiny a starať sa o pôdu 

tak, aby po zbere úrody každý rok bola pôda o ďal-

šie živiny bohatšia. Učme sa o pôde a spoznávaj-

me pôdu, ktorá nám bola zverená a snažme sa po-

chopiť, čo je podstatou jej úrodnosti a života v nej. 

Zachráňme pôdu a pôda zachráni nás. 

Máme viac informácií o pohybe 
nebeských telies, než o pôde pod 

nohami.

Leonardo da Vinci (1452 - 1519)
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Ak maslo, tak v promócii

„Tuky a oleje sú bežnou súčasťou našich nákupov, raz za rok 

si takýto typ produktu prinesie z obchodu domov každá domác-

nosť. Oproti dvanásťmesačnému obdobiu od októbra 2019 do 

septembra 2020 frekvencia nákupov tukov a olejov klesla, avšak 

význame vzrástli celkové výdavky domácností na nákupy tých-

to produktov,“ uvádza Veronika Némethová, Senior Consultant, 

GfK Consumer Panels & Services. Dáta sú za obdobie okt 2021 

- sep 2022 (vs. okt 2019 - sept 2020)

Najviac, takmer tretinu z výdavkov na tuky a oleje, zachytili za 

posledných 12 mesiacov supermarkety. Nasledujú hypermarkety. 

Pri nákupoch tukov a  olejov zostávajú dôležité akciové nákupy, 

a to aj napriek poklesu v porovnaní s podielom pred dvoma rokmi. 

Na nákupy tukov a olejov za zvýhodnenú cenu smerovala takmer 

polovica z  výdavkov kupujúcich na tento segment. Najvyšší po-

diel akciových nákupov si dlhodobo udržiava maslo, v  ktorom 

dosahujú až 60 %. Naopak, privátne značky v porovnaní so situá-

ciou spred dvoch rokov vzrástli, tvoria 36 % z výdavkov.

Maslo nakupuje len o niečo menej domácností ako oleje. Na ná-

kupy masla sa však kupujúci vyberajú častejšie ako na nákupy oleja, 

v posledných dvanástich mesiacoch to bolo 17-krát, pričom z jedné-

ho nákupu si odnášajú v priemere 450 g masla. Podobne, ako v prí-

pade margarínov na pečenie, aj maslo si najviac domácností zakúpilo 

v  decembri. Margaríny vo vaničke (primárne určené na natieranie) 

si kúpilo 62 % domácností. V porovnaní s maslom sa margaríny na 

natieranie nakupujú menej často, 10× za rok. Avšak pre oba typy pro-

duktov sú najdôležitejším nákupným miestom supermarkety.

Odborníci a výrobcovia sa zhodujú v tom, že margaríny sú stále 

lacnejšou alternatívou masla a dá sa očakávať zmena preferencií, 

najmä u cenovo senzitívnych spotrebiteľov. I keď rôzne kulinárske 

show, akou je napríklad už druhá séria „Pečie celé Slovensko“ sa 

skôr prikláňajú k maslu, vo finále v supermarkete rozhodne cena.

Oleje si odnášame najmä v plaste

Najviac kupujúcich, až 95 %, si podľa GfK z obchodu domov za 

posledných 12 mesiacov prinieslo olej. Po masle sú oleje druhým 

Vianočné pečenie bude tento rok poznamenané drasticky rastúcimi 
cenami. Predovšetkým masla, tukov a olejov. Vidno to aj na 
rastúcom dopyte po akciových nákupoch a obľube privátnych značiek 
spomínaných výrobkov. V reťazcoch vďaka tomu nastávajú až 
smutno-smiešne situácie, kedy výrazne zlacnené maslo, múka alebo 
vajíčka miznú v košíkoch zákazníkov priebehu pár minút.  

Red, Zdroj: GfK, MEDIAN SK, Foto: Taylor Grote / Unsplash.com

SVIATOČNÉ PEČENIE POZNAČÍ INFLÁCIA

Kuchári v retaile

Fenoménom ostatných rokov je prenikanie známych mien z gastronómie 

(on-trade) do sektoru retailu (off-trade). Napríklad Zděnek Pohlreich má 

svoju líniu hotových jedál dostupnú na pohlreich-store.cz, ale tvár nesú na 

obale aj hotové jedlá Real Meal Vegan a línia „Od šéfa“ vyrobené pre český 

reťazec Lidl. Napokon tvárou Lidl sú dlhodobo šéfkuchári Roman Paulus 

a Marcel Ihnačák. Tvárou značky He-krátClad, ktorá predáva kuchynské 

potreby ako hrnce, panvice a nože, je zasa šéfkuchár Gordon Ramsay. 

Zatiaľ nemá vlastnú líniu potravín alebo dochucovadiel, zato retailový trh 

zahŕňa množstvo kuchárskych kníh. Novinkou je napríklad „Stačí 10 mi-

nút“, ktorá čitateľov učí pripravovať jedlá 

hotové do 10 minút. Z jednoduchých a čer-

stvých surovín možno dostať to najlepšie 

za minimum času, či už to bude kuracie 

souvlaki pre celú rodinu, cestoviny s tek-

vicou z jedného hrnca, rybacie karí, alebo 

Desaťminútové sušienky s horúcou čo-

koládou. Vďaka Gordonovým „skratkám“ 

a šikovným tipom možno skrátiť čas 

varenia aj prípravy.

r-
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najčastejšie nakupovaným typom produktov. Na nákupy olejov sa 

domácnosti vyberajú raz za mesiac a z  jedného nákupu si odná-

šajú 1,7l oleja. Dominantným typom balenia je plastová fľaša, ale 

o niečo viac ako dve pätiny kupujúcich si kúpili olej v  sklenenej 

fľaši. Na rozdiel od oleja v  plastovej fľaši, olej v  skle nakupujú 

intenzívnejšie domácnosti žijúce v sídlach nad 5 tis. obyvateľov.

Najobľúbenejším typom oleja z  pohľadu počtu kupujúcich je 

slnečnicový olej. Nasleduje repkový olej. Olivový olej si raz ročne 

kúpia viac ako dve pätiny kupujúcich.

Tuky: najsilnejším mesiacom zostáva december

Tuky na pečenie či prípravu krémov si kúpilo 7 z  10 domác-

ností. Typický kupujúci takýto tuk kúpi za rok 6-krát, priemerne 

v množstve 520g pri jednom nákupe. Takmer polovica z výdavkov 

na margaríny na pečenie smerovala na produkty vo zvýhodnenej 

cene. Najsilnejším mesiacom vo výdavkoch aj v  počte kupujú-

cich domácností bol v  roku 2021 december, za ním nasledoval 

november.

Stužené biele tuky prípravu polevy si kúpila viac ako štvrti-

na domácností. Vrchol nákupov dosahujú tieto produkty taktiež 

v mesiaci december.

Na obľube získala za posledné dva roky masť, ktorá oslovila 

viac kupujúcich a zaznamenala pozitívny trend v porovnaní s dva-

násťmesačným obdobím od októbra 2019 do septembra 2020. Za 

posledných 12 mesiacov si masť kúpilo 54 % domácností. Ku-

pujúci ju nakupujú v priemere 5-krát ročne, z nákupu si odnášajú 

v priemere 610 g masti.

Ako vyplýva z  iných prieskumov GfK, z  ktorých sme časť už 

publikovali aj v  instore Slovakia, spotrebitelia počas pandémie 

začali viac variť doma, keďže gastronomické zariadenia boli vďa-

ka lockdownu zatvorené. Hoci sú reštaurácie už bežne otvorené, 

konzumácia jedál v  nich sa stáva opäť menej dostupnou, a  to 

vzhľadom na infláciu a stúpajúcu cenu vstupov. Domácnosti teda 

začínajú pozvoľne inklinovať k vareniu doma, čomu zodpovedá aj 

štruktúra a objem nákupov surovín.

Všetky uvedené údaje sú výsledkami prieskumu trhu metódou Spotrebiteľského panelu 

v danom období. Spotrebiteľský panel GfK Slovakia je kontinuálny panelový prieskum založený 

na detailných informáciách o nákupoch reprezentatívnej vzorky slovenských domácností.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2022 Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2022

Ako často používate tuky / margaríny 

na verenie / smaženie?

Aké druhy olejov používate 

najčastejšie?

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2022, Pozn. Za 

posledných 12 mesiacov použilo tuky / margaríny (na 

verenie / pečenie / smaženie) vo svojej domácnosti 

47,0 % opýtaných. 

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2022, Pozn.: Za 

posledných 12 mesiacov vo svojej domácnosti použilo 

oleje 95,1 % respondentov.

Ako často používate 

tuky / margaríny na pečenie?

Ako často používate oleje?

 1-krát denne a viac 0,3

 4 - 6-krát týždenne 4,0

 2 - 3-krát týždenne 4,7

 1-krát týždenne 8,8

 2 - 3-krát mesačne 13,0

 1-krát mesačne 7,5

 menej ako 1-krát mesačne 8,1

 nikdy 0,5

 neuvedené 0,1

 1-krát denne a viac 0,3

 4 - 6-krát týždenne 0,7

 2 - 3-krát týždenne 5,7

 1-krát týždenne 9,5

 2 - 3-krát mesačne 5,2

 1-krát mesačne 3,7

 menej ako 1-krát mesačne 4,8

 nikdy 16,8

 neuvedené 0,1

 1-krát denne a viac 5,4

 4 - 6-krát týždenne 15,7

 2 - 3-krát týždenne 42,3

 1-krát týždenne 20,1

 2 - 3-krát mesačne 7,6

 1-krát mesačne 2,3

 menej ako 1-krát mesačne 0,8

 neuvedené 1,0

 kokosový 1,5

 olivový 23,7

 rastlinný (zmes olejov) 9,2

 repkový 11,8

 slnečnicový 49,1

 sójový 6,2

 iný 0,4
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„Výber vínových pohárov je veľmi široký a zá-

leží od typu vína. Teda, či ide o mladé, ľahšie, 

ovocnejšie alebo ťažšie, bohatšie vína. Nespráv-

nym výberom pohára neobjavíte vo víne jeho 

všetky vlastnosti. Všeobecne možno konštato-

Samozrejme poháre je potrebné udržiavať 

čisté. „V domácom prostredí odporúčam určite 

jemné ručné umývanie, kde sa tých pár pohárov 

dá umyť trpezlivo a bez toho, aby ste ho poškria-

bali. Priemerné domáce umývačky a bežné umý-

vacie prostriedky však sklo po čase poškodzujú, 

objavujú sa škrabance. V  gastro segmente sa 

používajú priemyselné umývačky a prostriedky, 

ktoré sklo šetria. Skutočne kvalitné sklo a v spo-

jení s kvalitnou umývačku riadu vám umyje 800 - 

1 000× pohár bez vážnejšej ujmy. Dôležitá je tvr-

dosť vody a teplota vody pri umývaní, teda max. 

do 55 stupňov Celzia,“ radí D. Barka.

vať, že sklo na víno musí byť 

číre a  čisté, stopkové, jed-

nak z  estetických dôvodov, 

aby sa pri konzumácii nedr-

žal kalich a jednak aj z prak-

tických, aby víno neprijímalo 

teplotu rúk. Mimoriadne dô-

ležitá je hrúbka skla. Na víno 

sa používa tenké sklo s jem-

ným ústnym okrajom. Pohár 

má mať dostatočnú veľkosť, 

aby ste ním mohli zakrú-

žiť bez vyliatia vína a  tým 

aktivovať jeho senzorické 

vlastnosti. Pre biela vína sa 

používajú objemy okolo 350 ml a  pre červené 

od 450 – 750 ml,“ uvádza Denis Barka, konateľ 

SAHM Slovensko s.r.o.

Veľkosť a tvar kalicha hrá rolu práve pri „roz-

vinutí“ sa vína, jeho celkového charakteru. Tvar 

kalicha slúži na to, aby sa z vína uvoľnili všetky 

arómy a chute. Na biele víno sa používajú kali-

chy v  tvare tzv. tulipánu, štíhlejšie tvary, kalich 

je v hornej časti mierne uzavretý, tým udržiava 

kvetinové arómy a  kyselinky charakteristické 

pre biele vína. „Veľkosť kalicha vyberajte podľa 

toho, či podávate mladé a ľahšie vína alebo ťaž-

šie a zrelšie vína – pre druhé spomínané sa hodí 

väčší kalich,“ radí D. Barka.

Vhodné je, aby pohár na červené víno bol 

v  hornej časti otvorenejší a  prichádzalo k  čo 

najväčšiemu kontaktu so vzduchom. „Tvar po-

hára záleží na tom, aký typ červeného vína po-

dávate, napr. stredný kalich so širším otvorom 

(Bordeaux) alebo viac zaoblený kalich v  tvare 

zrezaného balóna (burgundské vína). Pohárov na 

červené vína existuje veľké množstvo, dokonca 

na jednotlivé odrody sa používajú rôzne tvary,“ 

konštatuje D. Barka a dodáva: „Pre šumivé vína 

sú najviac používané úzke vysoké poháre, tzv. 

fl auty, v ktorých dokonale vyniknú bublinky.“

SPRÁVNE SKLO UMOCŇUJE ZÁŽITOK
Blíži sa záver roka a s ním stúpa aj predaj alkoholických 
nápojov, špeciálne sektov a šumivého vína, ktoré sa 
neodmysliteľne spájajú so silvestrovskými oslavami. 
Zamysleli ste sa, prečo sa na „bublinky“ používa práve 
vysoký pohár, takzvaná fl auta? Nesprávnym výberom skla 
totiž neobjavíte v sektoch a ani víne všetky ich vlastnosti.   

Red, Zdroj: GfK, MEDIAN SK, SAHM Slovensko s.r.o., Foto: JESHOOTS.COM / Unsplash.com

Víno a sekty v nákupoch 

domácností

Alkoholické nápoje sú na Slovensku bežnou 

súčasťou stretnutí a sviatkov. Za rok si niektorý 

z ponuky alkoholických nápojov vybrala pre 

nákup takmer každá domácnosť. Najsilnejším 

obdobím pre nákupy alkoholu celkovo je jed-

noznačne mesiac december. Platí to aj pre tiché 

víno. Najvýraznejšie je však vidieť vplyv záveru 

starého a osláv nového roka pri raste počtu 

kupujúcich a výdavkov v kategórii sektov a šu-

mivých vín,“ komentuje údaje za za obdobie okt 

2021 - sep 2022 Veronika Némethová, Senior 

Consultant, GfK Consumer Panels & Services. 

Sekt alebo šumivé víno celkovo oslovilo za 

posledných 12 mesiacov k nákupu 6 domác-

ností z 10. Na nákupy týchto produktov minú 

domácnosti najviac v hypermarketoch. Sýtené 

vína a sekty patria k druhom alkoholu, ktoré sú 

vysoko podporované akciami, smerovalo na ne 

6 EUR z 10. Viac ako štvrtinu domácností oslovili 

k nákupu nealkoholické verzie. Intenzívnejšími 

kupujúcimi nealko verzie sú domácnosti z men-

ších sídel ako domácnosti z mesta. Tiché víno si 

za posledný rok z nákupu domov priniesli dve 

tretiny domácností. Zásoby vína si domácnosti 

doplňujú v priemere 14 krát ročne, z jedného 

nákupu si domov prinášajú približne 1,5l vína. Aj 

v prípade tichého vína zachytia najviac výdavkov 

hypermarkety. Podiel akciových nákupov dosa-

huje 36 %, pričom zvýhodnené nákupy dosahujú 

nadpriemerný podiel pri ružovom víne. To si za 

posledných 12 mesiacov priniesla z nákupu 

domov štvrtina domácností, čo je asi polovica 

z počtu kupujúcich bieleho a červeného víno.Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2022, Pozn. Sekty / šumivé vína / 

šampanské pilo za posledných 12 mesiacov 34,0 % opýtaných.

Koľko fl iaš sektov / šumivého vína / šampanského 

ste Vy osobne vypili za posledný mesiac...

  ...domov? ...mimo domov?
 žiadnu 6,0 16,2

 menej ako 1 fľašu 13,4 9

 1 fľašu 8,4 4,6

 2 fľaše 3,0 1,9

 3 fľaše 1,3 1

 4 fľaše 0,9 0,7

 5 - 9 fl iaš 0,5 0,3

 10 fl iaš a viac 0,4 0,2

 neuvedené 0 0

...doma?

...mimo domov?
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Š
tudenti navštívili Chateau Dereszla v  ma-

ďarskej obci Bodrogkeresztúr. Prvé písom-

né zmienky o vinárstve pochádzajú zo začiatku 

15. storočia, v  súčasnosti ročne vyprodukuje 

1 000 000 fl iaš vína, ktoré exportuje do 40 kra-

jín. „Aj toto je jedna z ciest ako sa budúci vinári 

môžu posúvať ďalej vo svojom vzdelávaní, mať 

možnosť vidieť najmodernejšie technológie výro-

by vína, od spracovania hrozna až po fľaškova-

nie a odvoz vína ku konečnému spotrebiteľovi. 

Študenti jednohlasne zhodnotili exkurziu ako 

výnimočnú vo viacerých ohľadoch,“ povedala 

Ing. Monika Kisová, riaditeľka jedinej školy na 

Slovensku, ktorá vzdeláva budúcich vinárov. 

Študenti tak mohli navnímať atmosféru stovky 

rokov starých pivníc a bližšie sa zoznámiť s tra-

dičnými spôsobmi ručnej výroby vín. Následne 

spoznali technologicky vyspelé postupy v novej 

prevádzke.

Toto všetko a mnohé ďalšie bolo možné vďa-

ka spolupráci školy a reťazca Lidl. Od augusta Lidl 

v celej sieti predával Rulandské šedé, Tramín čer-

vený, Chardonnay a Muškát Ottonel s  jednotnou 

cenou 4,99 EUR, pričom za každú predanú fľašu 

venoval škole jedno euro. Študenti vďaka tomu 

získali hodnotnú podporu, tentoraz v  hodnote 

5 500 EUR. Za podporu v prvom roku projektu si 

škola zakúpila nerezový lis hydrolis, vďaka ktoré-

mu dokáže z rmutu získať viacej kvalitného muštu 

než predtým. O rok neskôr si vďaka prostriedkom 

od Lidla SOŠ zaobstarala barikové sudy, ktoré sú 

určené na výrobu červeného vína. Škola môže aj 

vďaka tejto podpore vyrábať červené víno z mladej 

slovenskej odrody Dunaj v lahodnej kvalite. Tento 

rok absolvovali študenti spomínanú exkurziu.

„Slovenské vína sa čoraz viac presadzujú aj v za-

hraničí. Sami to vidíme podľa toho, aký záujem o ne 

majú naši kolegovia z Lidlov v iných krajinách. Veľmi 

radi ich úspechu dopomôžeme či už sprostredkova-

ním exportu, alebo podporou vzdelávania budúcich 

vinárov,“ povedal Martin Nagy, konateľ Lidl Sloven-

ská republika zodpovedný za rezort nákupu.

Lidl dlhodobo realizuje viacero projektov urče-

ných na podporu slovenských dodávateľov. Lidl 

má vo svojej ponuke obľúbené „domáce“ tema-

tické týždne „Vyrobené na Slovensku“ a „Retro“, 

oslovuje slovenských dodávateľov výzvou „Dajte 

o sebe vedieť“ a organizuje pre nich tiež vzdeláva-

cie podujatia. V roku 2021 uviedol Lidl na trh novú 

privátnu značku – Slovenskô, pod ktorou zákazní-

kom ponúka typicky slovenské výrobky od domá-

cich dodávateľov.

V  predošlom obchodnom roku zvýšil diskont 

počet slovenských dodávateľov o štvrtinu a obrat 

s nimi narástol o viac ako 16%. Lidl aktuálne spo-

lupracuje s  279 slovenskými dodávateľmi, ktorým 

za ich výrobky zaplatil v  roku 2021 bezmála 450 

miliónov EUR v nákupných cenách. To znamená, 

že presne takúto sumu dostali dodávatelia od Lidlu 

na svoje účty. Firmy zo Slovenska zároveň zaviezli 

36 % zo všetkého potravinového tovaru pre Lidl 

Slovenská republika, čo predstavuje najväčší po-

diel závozu pre diskontný reťazec. Druhú priečku 

obsadili fi rmy z Českej republiky, tretí boli nemeckí 

dodávatelia.

O  aktivitách Strednej odbornej školy vinár-

sko-ovocinárskej v  Modre sa dozviete viac na jej 

webovej stránke: www.vinarskaskola.sk.

DOBRÝ POCIT NA VÍNE
Budúci vinári z modranskej Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej si rozšírili obzory 
vďaka exkurzii v najstaršej vínnej pivnici v regióne Tokaj. Podarilo sa to i vďaka tomu, že Lidl 
ponúkal štyri biele vína z produkcie tejto jedinečnej SOŠ a za každú predanú fľašu venoval 
škole jedno euro na skvalitnenie vzdelávacieho procesu.  

Red, Zdroj a foto: Lidl
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Káva v nákupoch domácností

Akýkoľvek z rôznych druhov káv si za posled-

ných 12 mesiacov kúpili aspoň raz takmer všet-

ky slovenské domácnosti. Z hľadiska celkového 

počtu kupujúcich sú najobľúbenejšími typmi káv 

instantná a mletá káva.

„Domácnosti sa na nákup svojej kávy vybe-

rajú častejšie ako na kúpu čajov, a  to 18-krát 

za rok a pri jednom nákupe minú 5 EUR. Do-

mácnosť z mesta minie ročne na kúpu kávy pre 

domácu spotrebu celkovo menej ako domác-

nosť žijúca v oblastiach s menším počtom oby-

vateľov. Domácnosti žijúce v sídlach do 5 tisíc 

obyvateľov na kúpu kávy minú ročne takmer 

100 EUR,“ komentuje údaje za obdobie okt 

2021- sep 2022 Veronika Némethová, Senior 

Consultant, GfK Consumer Panels & Services.

Pri nákupoch kávy sú dôležité cenové akcie, 

ktoré využilo 9 kupujúcich z 10. Na nákupy kávy 

za zvýhodnenú cenu smerovali takmer tri pätiny 

z výdavkov kupujúcich na tento segment. Najvyš-

ší podiel akciových nákupov dlhodobo dosahuje 

instantná káva, a to až 70 %. Dvaja z piatich kupu-

júcich instantnej kávy ju kupujú výhradne v akcii.

Mletú kávu si za uplynulé dvanásťmesačné 

obdobie kúpilo 67 % domácností, čo je len o nie-

čo menej ako počet kupujúcich instantnej kávy. 

Mletú kávu nakupujeme zo všetkých druhov káv 

najčastejšie, a to v priemere 10 krát za rok. Keď 

kupujeme mletú kávu, z nákupu si zvyčajne do-

mov prinášame do 400 g kávy, čo je o cca 150 g 

viac, ako keď nakupujeme instantnú kávu.

Na obľube získava pražená zrnková káva, 

domov si ju kúpila tretina domácností. Zrnkovú 

kávu kupujúci nakupujú v najväčšom množstve, 

z jedného nákupu si nesú domov kilogram kávy. 

Na rozdiel od iných druhov káv, na túto najinten-

zívnejšie míňajú domácnosti zo Západného Slo-

venska.

Takmer polovica domácností obľubuje kávo-

vé špeciality, ako sú napr. cappucino, 2v1, 3v1 

a podobne. Z hľadiska frekvencie sú však kávo-

vé špeciality druhý najčastejšie nakupovaný typ 

kávy, hneď po mletej káve. Štvrtina domácností 

si kúpila substitúty alebo náhražky kávy. Kupujúci 

tohto typu produktov sa na ich nákup vyberajú zo 

všetkých najmenej často, a to v priemere raz za 

11 týždňov.

Čaj v nákupoch domácností

Čaje kupujúci nakupujú menej často ako kávu, 

typická domácnosť sa za posledných 12 mesia-

cov vybrala na nákup v priemere 13-krát a pri jed-

nom nákupe minula 2 eurá.

Najviac kupujúcich zájde po čaj do supermar-

ketu. Približne pätina kupujúcich si čaj kúpila v le-

kárni. Svojich kupujúcich si našli aj čaje v bio kva-

lite, siahla po nich pätina domácností, a to hlavne 

v prípade bylinkových alebo ovocných čajov.

Pre nákupy čajov je typické najmä chladnejšie 

obdobie roka. V období od októbra až do marca 

si čaj mesačne do košíka vložia traja z piatich ku-

pujúcich.

Najobľúbenejším typom čaju sú porciované 

čaje, ktoré si kúpili takmer všetci kupujúci čajov. 

Z jedného nákupu si domov odnášajú v prieme-

re 60g čaju. Tri z desiatich EUR smerujú na kúpu 

porciovaného čaju v akcii. Z hľadiska počtu ku-

pujúcich sú najobľúbenejšie bylinkové čaje, kúpili 

si ich viac ako tri štvrtiny domácností, sedemkrát 

Káva je obľúbený nápoj. Mnohí si bez nej nevedia predstaviť 
začať deň. Veľkú množinu konzumentov má aj ďalší horúci 
nápoj – čaj. Čaj si v obchode podľa GfK za posledný rok vložilo 
do košíka 92 % domácností. Avšak klimatické podmienky sa 
menia tak, že o pár desiatok rokov môžu byť káva a čaj opäť 
vzácnosťou. 

Red, Zdroj: GfK, MEDIAN SK, Tchibo, Nespresso, Foto: Toa Heftiba / Unsplash.com

OBĽÚBENÉ NÁPOJE POTREBUJÚ 
UDRŽATEĽNÝ PRÍSTUP

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI

Koľko priemerne za mesiac miniete na nákup...

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, Pozn.: Za posledných 12 mesiacov pilo 

mleté / zrnkové kávy (vrátane espresso, prekvapkávaných, nie kapsule) 

57,5 % opýtaných.

Aké druhy kávy pijete najčastejšie?

 cappuccino 11,8

 espresso 33,1

 latté 6,3

 mocha 0,8

 prekvapkávanú 7,9

 tureckú 14,4

 inú 2,5

  ...čajov? ...kávy?
 0.1 - 3 € 25,8 7,6

 3.1 - 10 € 44,2 30,3

 10.1 - 16 € 9,5 28,6

 16.1 - 25 € 1,7 11,4

 25.1 - 33 € 0,8 2,8

 viac ako 33 € 0,6 2

 nič 15,6 15,4

 neuvedené 1,8 1,8

...čajov?

...kávy?
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za posledných 12 mesiacov. Ovocné čaje majú 

len o málo menej kupujúcich ako bylinkové čaje. 

Zelený a čierny porciovaný čaj si kupujú 3 domác-

nosti z 10.

„Po čaji v  instantnej podobe siahla šestina 

slovenských kupujúcich. Štvrtina si spestruje svoj 

domáci sortiment sypanou formou čaju. Domác-

nosti kupujúce sypaný čaj ho kúpia v  priemere 

dvakrát za rok, v priemernom množstve 155g na 

jeden nákup. V  sypaných čajoch sú z  hľadiska 

počtu kupujúcich najobľúbenejšie bylinkové typy 

čaju,“ uvádza V. Némethová.

Káva, klíma a udržateľnosť

Vedeli ste, že aktuálne je 60 % druhov divokej 

kávy v ohrození a 50 % pôdy, ktorá sa dnes po-

užíva na pestovanie kávy, sa môže do roku 2050 

stať neúrodnou. Kvalitná Arabika je na výkyvy po-

časia zvlášť náchylná. Pre budúcu udržateľnosť 

kvalitnej kávy je kľúčové, aby komunity pestova-

teľov mohli ochrániť svoju pôdu pred extrémnymi 

výkyvmi počasia a  zároveň bojovať s  príčinami 

zmien klímy. Spoločnosť Nespresso za týmto 

účelom presadzuje regeneratívne poľnohospo-

dárstvo ako prístup, ktorý môže nielen znížiť glo-

bálne emisie z poľnohospodárstva a potravinár-

stva, ale tiež zvýšiť odolnosť vidieckych oblastí 

voči zmenám klímy. Program Nespresso AAA 

Udržateľnosti kvality ™, ktorý bol spustený v spo-

lupráci s  mimovládnou organizáciou Rainforest 

Alliance v roku 2003, pomáha zlepšiť výnosnosť aj 

kvalitu zberu a zároveň chráni životné prostredie 

a zlepšuje životy pestovateľov aj ich komunít.

Tchibo je na ceste k 100%-ne udržateľnému 

podnikaniu už 16 rokov a  za ten čas podpori-

lo desaťtisíce farmárov, zrealizovalo množstvo 

projektov v krajinách pôvodu kávy a zapojilo sa 

do iniciatív na zlepšenie ekonomických a  eko-

logických aspektov jej pestovania. Za kľúčové 

pritom považuje vzdelávanie, osvetu a  budova-

nie dlhodobých partnerstiev od farmárov až po 

koncových spotrebiteľov. Aj tí totiž svojim sprá-

vaním ovplyvňujú kávové odvetvie a  významne 

prispievajú k jeho kultivácii a dlhodobej udržateľ-

nosti. Jednou z možností, ako udržať a podporiť 

životaschopnosť kávového odvetvia, je kupovať 

certifi kovanú kávu (Fairtrade, Rainforest Alliance). 

Takou je aj káva Tchibo. Na Slovensku sa ročne 

predajú stovky ton fairtradovej kávy, z  toho až 

80 % je z Tchibo. Medzi najväčších okrem Tchibo 

patrí OMV Slovenská republika v rámci koncep-

tu Viva café, spoločnosť Miko káva. Fairtradovú 

kávu však ponúka aj celý rad kaviarní a lokálnych 

pražiarní, napríklad pražiareň SAMAY, Cafezia 

alebo Roaster Brothers.

V interiéri čarovnej Starej tržnice v srdci Bratislavy sa konal ďalší 
úspešný ročník festivalu Káva Čaj Čokoláda. Začiatkom novembra sa 
prenikavá vôňa výberovej kávy, okúzľujúca aróma exotických čajov 
a nezameniteľná chuť poctivej čokolády vznášala v celom okolí Starej 
tržnice. Každý návštevník dostal na vstupe kvalitnú bavlnenú tašku, 
festivalové noviny a liter ovseného nápoja Oatly Barista Edition. 

Red, Zdroj a foto: Marko production s.r.o.

FESTIVAL KÁVA ČAJ ČOKOLÁDA BRATISLAVA 2022

Festival bol rozdelený do jednotlivých zón, pra-

žiarní, čajovní a čokoliatierní. Na hlavnom pódiu 

prebiehal celodenný odborný a  prednáškový 

program. Dozvedeli sme sa napríklad, že v Bro-

oklyne pôsobia pražiari kávy, ktorí patria medzi 

najlepších na svete. Je zvláštne, že napríklad 

víno zákazníci nakupujú od konkrétneho viná-

ra alebo najlepšie z  konkrétnej parcely, avšak 

káva s  pôvodom Etiópia alebo Brazília je pre 

kúpu postačujúca. Pritom Etiópia má rozlohu 

1,1 mil. km2 a  Brazília 8,5 mil. km2! Aj bežní 

spotrebitelia by sa mali pýtať, odkiaľ a od koho 

káva pochádza.

Pre tých, ktorých káva zaujíma viac, bola určená 

Lab zóna, v ktorej prebiehali cupingy, ochutnáv-

teatendrov a čokolatierov ktorí stoja za ich obľú-

benými produktami.

Festival podporili: Coffeein (slovenská pražiareň 

kávy), Oatly (ovsené nápoje), Victoria Arduino by 

Mlsnacava (technologický partner), Rajo Barista, 

TakeAwayCup (výrobca pohárikov).

ky káv a čajov, workshopy alternatívnych príprav 

kávy, ale aj medzi návštevníkmi veľmi obľúbený 

Latte Art. V Roastery Bare prebiehali prezentácie 

a ochutnávky malých pražiarní výberových káv.

V  tomto roku festival Káva Čaj Čokoláda pod-

poril aj občianske združenie Svetielko nádeje, 

ktoré poskytuje komplexnú starostlivosť deťom 

a  mladistvým, s  onkologickým a  iným vážnym 

ochorením a ich rodinám.

Festival Káva Čaj Čokoláda je najväčším podu-

jatím svojho druhu na Slovensku. Spája nadšen-

cov a milovníkov výberovej kávy, exotických ča-

jov a pravých čokolád. Návštevník festivalu má 

jedinečnú možnosť spoznať osobne pražiarov, 

Zdroj: Fairtrade Česko a Slovensko, z. s.
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„V
  uplynulom roku (Október 2021  – 

September 2022) došlo na sloven-

skom maloobchodnom trhu vrátane dro-

gérií¹ k  nárastu tržieb za vône o  12,8 % 

(+1,6 mil. EUR). Celkovo sa predalo viac 

ako 1,1 milióna kusov za viac ako 14 mi-

liónov EUR. Nárast je avšak poháňaný 

rastúcou priemernou cenou, ktorá rástla 

až o 1,50 EUR za kus (+14 %),“ komentuje 

vývoj trhu Michaela Štefanová, NielsenIQ

Najväčší podiel na tržbách (58 %) majú 

dámske vône, kde tržby medziročne rástli 

najrýchlejšie (+15 %), po ktorých nasledu-

jú pánske vône s podielom 41 % a medzi-

ročným rastom +11 %. Najmenším seg-

mentom sú detské vône (1 % tržieb), kde 

po minuloročnom náraste tržieb o  60 % 

došlo k poklesu o 15 %, zatiaľ čo ich cena 

sa takmer nezmenila (+1 %). V  prípade 

pánskych vôní vidíme v  poslednom roku 

Absolútne kľúčovým obdobím pre predaj vôní je 
predvianočné obdobie, teda november a december. Podľa 
NielsenIQ sa predá až tretina kusov predaných počas roka. 
Pre niektorých predajcov to zároveň zmenená viac ako 
tretinu ročných tržieb. 

Red, Zdroj: GfK, MEDIAN SK, NielsenIQ, Foto: Laura Chouette / Unsplash.com

AKO NAKUPUJEME VÔNE?

rýchlejší rast ceny o +18,3 % (1,87 EUR), 

zatiaľ čo u  dámskych rástla cena o  11 % 

(1,18 EUR).

V  prípade dámskych vôní patria me-

dzi najpredávanejšie veľkosti balenia do 

30ml, ktorých sa predalo viac ako 320 tis. 

kusov (45 %). Druhé miesto obsadili ba-

lenia veľkosti 76-100ml s  podielom 25 % 

z  predajov dámskych vôní. Balení veľkosti 

31-50ml sa medziročne predalo o ¼ menej 

a  cena týchto balení medziročne vzrástla 

o  2,8 EUR za kus. U  panských vôní pre-

vládajú väčšie veľkosti balenia (76-100ml), 

pričom takmer každý druhý predaný kus je 

práve z  tohto segmentu. Nasledujú balenia 

veľkosti 31-50ml a balenia menšie ako 30ml, 

ktoré majú zhodný podiel na predaných 

kusoch (20 %). Priemerná cena za kus sa 

v poslednom roku u dámskych aj pánskych 

vôní pohybovala na úrovni 12 EUR za kus.

Pre vône sú najdôležitejším predajným 

kanálom organizované drogérie, kde sa 

v prípade dámskych vôní uskutoční až 90 %

tržieb a u pánskych je to 84 %.

„Parfumy, toaletné a  kolínske vody 

si kupujúci z  reprezentatívnej bázy slo-

venských domácností² kupujú v  prieme-

re 3-krát do roka. Polovica z  kupujúcich 

vôní využilo zvýhodnený nákup, akciové 

nákupy tvoria 44 % z  výdavkov. Výdavky 

na kúpu parfumov výrazne vzrastajú na 

konci roka,“ uviedla pre instore Slovakia 

Veronika Némethová, Senior Consultant, 

GfK Consumer Panels & Services.

¹ Dáta NielsenIQ vyjadrujú predaje na Total 

Food & Mixed + Drug v SR (maloobchodný trh pre-

dajní s  drogériou, potravinami a  zmiešaným tova-

rom, bez Metra a  špecializovaných predajní s  par-

fumami)

²Dáta GfK sú z  prieskumu trhu metódou Spot-

rebiteľského panelu v období okt 2021- sep 2022. 

Spotrebiteľský panel GfK Slovakia je kontinuálny 

panelový prieskum založený na detailných informá-

ciách o  nákupoch reprezentatívnej vzorky sloven-

ských domácností.Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2022, Pozn.: Za posledných 12 

mesiacov použilo dámske toaletné vody / parfumy 33,1 % respondentov.

Ako často používate pánske 

toaletné vody / parfumy?

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2022, Pozn.: Za posledných 12 

mesiacov použilo dámske toaletné vody / parfumy 37,9 % respondentiek.

Ako často používate dámske 

toaletné vody / parfumy?

 viac ako 1-krát denne 9,7

 1-krát denne 13,3

 4 – 6-krát týždenne 4,4

 2 - 3x týždenne 6,8

 1x týždenne 1,9

 2 – 3-krát mesačne 1,1

 1-krát mesačne 0,3

 menej ako 1-kr mesačne 0,3

 neuvedené 0,4

 viac ako 1-krát denne 6,2

 1-krát denne 11,1

 4 – 6-krát týždenne 4,4

 2 – 3-krát týždenne 6,0

 1-krát týždenne 2,5

 2 – 3-krát mesačne 1,5

 1-krát mesačne 0,6

 menej ako 1-krát mesačne 0,3

 neuvedené 0,2
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Deborah A. Olson

Úspech. Psychológia výkonnosti
Cena: 19,95 EUR

Jedinečná príručka založená na 

psychologickom výskume, určená každému, 

kto chce byť úspešný. Bez ohľadu na to, či 

túžite po úspechu v práci, vo vzťahoch alebo 

v každodennom živote, táto inšpiratívna 

kniha vám predstaví nástroje potrebné na 

dosiahnutie vytýčených cieľov a poskytne 

osvedčené psychologické stratégie, doplnené prehľadnými diagramami 

a tabuľkami. Ukáže vám, ako zmeniť svoj spôsob uvažovania, aby ste boli 

schopní využívať všetky dostupné zdroje a pomocou nich mohli naplno 

rozvinúť svoj potenciál.

Donald Miller 

Misia: lepší život
Cena: 13,59 EUR

Každý človek hrá v živote jednu zo štyroch úloh: 

Obeť, Zloduch, Hrdina a Sprievodca. Tieto štyri 

postavy žijú v každom z nás. Ak budeme obeťou, 

sme odsúdení na neúspech. Ak budeme hrať 

zloducha, nebudeme si vytvárať skutočné väzby. 

Ale ak budeme hrať hrdinu alebo sprievodcu, naše 

životy budú prekvitať. Najťažšie je však uvedomiť 

si, akú postavu vlastne hráme a na základe toho zmeniť náš život. Ak máte 

pocit, že vám niečo chýba, ak ste už unavení zo života alebo chcete začať 

odznova, potom je táto kniha určená práve vám.

Bill Browder

Zmrazeno
Cena: 21,40 EUR

Keď Bill Browder odkryl v  Rusku daňový 

podvod v  hodnote 230 miliónov dolárov, 

stal sa zrazu jedným z hlavných nepriateľov 

Kremľa. Po násilnej smrti jeho právnika 

Sergeja Magnitského v moskovskom väzení 

sa vzdal kariéry investora a začal sa naplno 

usilovať o  potrestanie osôb zodpovedných 

za priateľovu smrť. Prišiel preto s  návrhom 

Magnitského zákona, ktorý by umožnil vládam zasiahnuť proti 

skorumpovaným činiteľom kdekoľvek na svete. Putinov režim zahájil 

protiúder… Browderov príbeh opisuje skutočné udalosti, ktoré sú 

mrazivou výpoveďou o fungovaní putinovskej kleptokracie.

John Garth

Svety J. R. R. Tolkiena
Cena: 24,90 EUR

Nová kniha renomovaného tolkienistu 

Johna Gartha skúma miesta, ktoré inšpirovali 

autora Pána prsteňov a Hobita pri tvorbe bájnej 

Stredozeme. Nájdete v nej viac než 100 obrázkov, 

medzi nimi Tolkienove vlastné ilustrácie i  diela 

ďalších umelcov, mapy, archívne snímky aj 

fotografi e zo súčasnosti. Garthov cestopis 

vás prevedie rôznymi kútmi sveta, no predovšetkým Spojeným kráľovstvom 

a grófstvom West Midlands a Oxfordom. Garth využíva poznatky o Tolkienovom 

živote a  diele, aby opísal jeho tvorivosť aj vyvrátil nesprávne interpretácie 

možných inšpirácií pre Stredozem.

Daniel Coyle

Úspešné tímy
Cena: 14,44 EUR

Čo stojí za úspechom spoločností ako sú 

Google alebo Pixar? Cesta k úspechu je pre každú 

spoločnosť jedinečná, no všetky úspešné spoločnosti 

majú spoločné jedno: silnú fi remnú kultúru. Takáto 

kultúra nevzniká spontánne, ale je niečím, čo si 

vytvoríte sami. Autor skúma najúspešnejšie svetové 

organizácie a  ukazuje, ako sa rodí dôvera v  lídra 

a pocit spolupatričnosti. Delí sa o  tipy a kroky, ako vytvoriť dobrú atmosféru 

a  prostredie. Pomocou knihy zistíte, aké sú tie správne ingrediencie dobre 

fungujúcich tímov, kolektívov a skupín.

Steven Pinker 

Racionalita
Cena: 28,90 EUR

Prečo je ľudstvo po celé stáročia napriek 

ohromnému technickému a inteligenčnému po-

kroku také náchylné veriť falošným poplašným 

správam, nezmyselným konšpiráciám a do-

konca aj samozvaným liečiteľom – šarlatánom? 

Racionálne premýšľanie je ako šípka hodená 

správnym smerom a Pinkerov triezvy, humorný 

pohľad pomôže objasniť a posilniť naše vedomie 

– praktické myslenie. Pinker pristupuje k racionalite ako k empirickej hodno-

te. Ako k matematickému príkladu, ktorý možno logicky vyriešiť a preukázať 

správnosť tvrdenia. Nájdete tu však aj množstvo pozitívneho nazerania na 

moderný svet.



50 instoreslovakia.sk

p
u
b
lic
a
ti
o
n
s

red, Zdroj a foto: Vydavateľstvá

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

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

Premedia Group s.r.o.   Topoľčianska 3214/25, 851 05 Bratislava, Tel. +421 948 866 627, www.premedia.sk

Viktor Schiller, Lucia Lackovičová

Výdych, nádych: Ako si posilniť
imunitu a predísť vyhoreniu
Cena: 17,99 EUR

V  zásade nepotrebujeme nič iné, len seba 

a  vzduch. Dýchanie. To je základ života. Čo 

a prečo nás vyčerpáva, prečo sa nedostatočne 

regenerujeme? Venujme sa tomu, čo je naozaj 

dôležité. Dbajme na spánok. Práve ten je spolu 

s  pravidelným pohybom a  vyváženou stravou 

kľúčovým atribútom zdravého života. Dajme 

samých seba na prvé miesto v prioritách. Naučme sa hovoriť strategické 

slovo nie. Zvýšme rozsah teplotného komfortu pre naše telo a pomôžme 

mu, aby sa tak ľahko nepodchladilo. Ľadová voda zo sprchy či v prírode 

má pri správnom tréningu imunostimulačné účinky.

Johannes Krause

Putovanie našich génov: Svoju 
minulosť máme zapísanú v kostiach
Cena: 12,70 EUR

Krause je priekopníkom revolučnej 

archeogenetiky, vedy rozšírenej o technológiu 

sekvenovania DNA, ktorá umožnila vedcom odhaliť 

novú verziu histórie ľudstva siahajúcu viac ako 

100 000 rokov do minulosti. V knihe sa dozviete 

o inovatívnych remeselníkoch, ktorí pred viac ako 

40 000 rokmi vyrezávali z vtáčích kostí sošky, 

o našich predkoch z varnskej kultúry, ktorí pochovávali svojich blízkych so 

zlatom dávno pred egyptskými faraónmi, a tiež o lovcoch veľkej zveri, ktorí 

boli najúspešnejšími prvými osadníkmi Európy, kým nezahynuli v ľadovej dobe.

Branislav Kovár, Oliver Zajac, Lucia Benediková (ed.) 

Klíma v dejinách
Cena: 19,95 EUR

Klíma je jediná sila na našej planéte, ktorá 

dokázala globálne ovplyvniť ľudské dejiny. Aj malá 

zmena klimatických podmienok mohla mať fatálny 

vplyv na ľudské spoločnosti na jednotlivých 

kontinentoch. Slovenskí a zahraniční vedci sa 

zamysleli, ako klíma vplývala na naše a svetové 

dejiny. Klíma bola často určujúcim faktorom pre 

kolaps civilizácií, ale aj naopak – vďaka priaznivým 

podmienkam sa mohli rozvíjať a rásť mnohé staroveké a stredoveké ríše 

– Čína, Rímska ríša, Franská ríša. Pôsobenie klimatických faktorov mohlo 

byť niekedy zdanlivo menšie, ale aj tak malo zásadný vplyv na vzájomné 

interakcie rôznych spoločenstiev. 

Isaac Asimov

Nadácia a Zem
Cena: 23,90 EUR

Piate pokračovanie jednej z  najgeniálnejších 

sérií všetkých čias! Nadačník Golan Trevize 

rozhodol v  prospech Gaiaxie. Gaia je 

superorganizmus, planéta so zjednoteným 

vedomím, kde každá kvapka rosy, každý 

kamienok, každá bytosť môže hovoriť za 

všetkých – a cítiť za všetkých. Je to však správna 

voľba pre osud ľudstva? Trevize verí, že odpoveď 

nájde na legendárnej Zemi, kam siahajú korene ľudstva. Nik si nie je istý, 

kde sa planéta prvých osadníkov galaxie nachádza. Nik nedokáže vysvetliť, 

prečo sa o  nej nezachovali žiadne záznamy ani zmienka. Túto záhadu 

je Trevize odhodlaná vyriešiť a  pustiť sa do hľadania napriek všetkým 

prekážkam.

Richard P. Feynman

Vy asi žartujete!
Cena: 14,53 EUR

Laureát Nobelovej ceny za fyziku Richard 

P.  Feynman v  kultovej autobiografi i Vy asi 

žartujete! búra mýty o nudných vedcoch. Slávneho 

popularizátora vedy v  bádaní odjakživa poháňala 

číra zvedavosť a  radosť z  objavovania. Nedal 

si ujsť jedinú príležitosť nahovoriť kolegov na 

bláznivé pokusy a pobaviť ich. Feynmanove vtipné 

príhody a anekdoty roky zbieral jeho kolega, priateľ 

a príležitostný spoluhráč na bubny Ralph Leighton. Vo všetkých historkách sa 

snúbi Feynmanova brilantná myseľ, zvedavosť a nehorázna drzosť. Práve preto 

sa mnohé z nich stali legendárnymi ešte skôr, ako vyšli knižne.

Václav Smil

Ako naozaj funguje svet
Cena: 17,95 EUR

Nikdy sme nemali na dosah ruky toľko 

informácií, a  napriek tomu väčšina z  nás nevie, 

ako svet skutočne funguje. Táto kniha vysvetľuje 

sedem najzákladnejších skutočností, ktorými sa 

riadi naše prežitie a  prosperita. Ponúka vecný 

a kritický pohľad na témy ako je výroba energie 

a  potravín, cez náš materiálny svet a  jeho 

globalizáciu až po riziká, naše životné prostredie 

a jeho budúcnosť. V tejto ambicióznej a podnetnej knihe napríklad vidíme, 

že globalizácia nie je nevyhnutná. Václav Smil nie je pesimista ani optimista, 

je to vedec; je to popredný svetový odborník na energetiku a  úžasný 

polyhistor.



VIOLIFE
Sviatočný 
výber
vegánskych 
alternatív 
syrov 
rôzne druhy
rôzne tukovosti
4 x 100 g
(=1 kg 19,98)
1 darčekové 
balenie

Makrónky 
Sélection
132 g
(=1 kg 21,14)

MUCHA SEKT
Šumivé víno
brut alebo demi
Nemecko
0,75 l fľaša
(=1 l 9,99)
1 darčekové balenie

TÊTE DE MOINE
Švajčiarsky tvrdý zrejúci syr
tuk v sušine najmenej 51 %
420 g
s opakovane použiteľným 
otočným nožom
1 darčekové balenie

Ceny sú uvedené v eurách. Právo na opravu tlačových chýb vyhradené. Predaj len v obvyklom množstve pre jednu domácnosť. 
Niektoré výrobky môžu byť v ponuke iba do vypredania zásob. Cena určitého tovaru uvedeného v tejto ponuke sa môže počas trvania tejto 
akcie dodatočne znížiť, pričom aktuálne ceny tovaru počas trvania tejto akcie nájdete v našom online letáku na www.kaufland.sk

OD ŠTVRTKA 24. 11. 2022 DO SOBOTY 24. 12. 2022

2,79
3,69

-24%

13,99
17,99

-22%

7,49
9,99

-25%

7,99
10,99

-27%
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