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PRESENT

FLASH NEWS
MINIT JE NAJOBĽÚBENEJŠOU
ZNAČKOU RÝCHLEHO
OBČERSTVENIA

Oni sú tí, čo pečú s láskou naše chrumkavé
minitky, predávajú a tvoria jedinečnú atmosféru

Špeciálny 2,5% odvod pre obchodné

v predajniach. Úspech zároveň potvrdil našu

pozastavila Európska komisia. Následne

dlhoročnú aktivitu, vytvoriť príjemnú a jedinečnú

zákon o úplnom zrušení tohto odvodu

MINIT sa stala v roku 2018 najobľúbenejšou

atmosféru na našich MINIT franchise predajniach

podporilo 141 poslancov a podpísal ho už aj

značkou v kategórii rýchleho občerstvenia

pomocou nami navrhnutého MINIT-design

prezident.

v prieskume poradenskej spoločnosti KPMG

nábytku. Ocenenie nás zaväzuje, nakoľko chceme

o zákazníckej skúsenosti.

ľudom robiť každý deň lepší,

COOP Jednota otvorila zrekonštruovaný

„Tento úspech sme

chutnejší, chrumkavejší

Tempo SUPERMARKET v Zákamennom (okr.

dosiahli predovšetkým

a príjemnejší,“ reagovala

Námestovo). Predajňa pôsobí vzdušnejšie,

spoločne s našimi partnermi

v oﬁciálnom stanovisku

otvorenejšie a prehľadnejšie. Na ploche 1 000 m2

a odberateľmi, a preto by

spoločnosť MINIT.

sú zmodernizované priestory obslužného úseku

sme chceli v prvom rade
poďakovať im a ich personálu.

čerstvých výrobkov, pekárenských výrobkov,
Zdroj: Minitbakery.sk

ovocia a zeleniny. Kompletnou rekonštrukciou
prešiel aj SUPERMARKET v Čadci na
Palárikovej ulici, ktorý patrí medzi prvé

SALÓN PIVA V BRATISLAVE
BUDE 24. AŽ 26. APRÍLA
Salón Piva je jedinečný ochutnávkový Craft

pohárov a rozhovormi s ich tvorcami, príp.

supermarkety na Kysuciach vôbec, otvorený bol

distribútormi. Každý pivovar bude mať

ešte v roku 1995. Obchodný priestor a dobrý

v ponuke minimálne jednu premiéru svojho

pocit z nakupovania dotvára atraktívna graﬁka.

nového piva, ktoré ste na Slovensku ešte

Beer Festival, ktorý sa

nemali možnosť ochutnať.

Carrefour aktuálne zmenšuje svoje veľké

uskutoční v Bratislave,

Na Salóne Piva v roku 2018

hypermarkety vo Francúzsku v rámci

v Starej tržnici. Tradične sa

bolo spolu vyše 100 takýchto

reštrukturalizácie, ktorej cieľom je zvýšiť

môžete tešiť na fantastickú

rôznych pív. Počas Salónu

predaj a zisky. Podľa spravodajského

atmosféru, veľké množstvo

Piva bude na námestí pred

portálu TASR plánuje reťazec zrušiť

malých pivovarov (80 v roku

Starou tržnicou prebiehať

1229 pracovných miest. Snaží sa tiež

2018) a ich pív (cca 400

Street Food Park.

o partnerstvo s čínskym technologickým
gigantom Tencent.

rôznych pív), degustáciu zo
sklenených degustačných

Zdroj: Salonpiva.beer

Spoločnosti Multi Corporation a Gemo Holding
predali Forum Poprad v Poprade. Majetok

NAJVÄČŠÍ E-COMMERCE
EVENT ROKA - CREATIVE
SUMMIT & EXPO 2019

sk, kompot.sk či dedoles.sk. Otvorene o on-

nadobudol realitný fond ZFP Investments a MAT

-line biznise hovorili v panelových diskusiách

Corporation, ktorý je súčasťou skupiny DBK.

na témy ako prepojenie e-shopu s kamennou

Predajcovi poskytla poradenstvo spoločnosť

predajňou, spolupráca s inﬂuencermi či

Cushman & Wakeﬁeld.

460 e-commerce nadšencov na jednom

ekologické fungovanie e-shopu. E-shopári mohli

mieste, 2 prednáškové sály, 19 spíkrov, 28

zdarma konzultovať svoj biznis s množstvom

BILLA získala prestížne ocenenie v nezávislej

EXPO vystavovateľov, 92 konzultantov – aj

profesionálov z ﬁriem: od automatizácie

ankete Best Buy Award za rok 2019/2020

taký bol CREATIVE

marketingu (QuarticOn)

za najlepší pomer ceny a kvality ovocia

summit & EXPO

cez produktové reklamy

a zeleniny.

v hoteli x-bionic sphere

(Blue Winston), informačné

v Šamoríne. Prezentovali

systémy (Solitea Slovensko)

Sieť diskontného reťazca Lidl sa v apríli

majitelia a manažéri

a logistiku (Neoship) po

rozrástla o novú predajňu na Nemocničnej ulici

e-shopov, napr. tuli.sk,

platobné metódy (Barion).

v Bojniciach, v poradí už 135. na Slovensku.

sportrysy.sk, thestreets.

Zdroj: Creativesummit.sk

Rozloha predajnej plochy je 1400 m2
a nachádza sa Pre zákazníkov je k dispozícii 128
parkovacích miest, z toho je 6 vyhradených pre

KAUFLAND OTVORIL
ZMODERNIZOVANÚ PREDAJŇU
V TRNAVE

príjemnejší pohyb v nich zabezpečia i menšie

telesne znevýhodnených a 2 pre rodiny s deťmi.

nákupné košíky. Novinkou sú tiež vyrovnané

Lidl naďalej nielen expanduje, ale pokračuje aj

pulty s predajom mäsa a rýb. Vďaka novým

v modernizácii už existujúcich predajní.

typom pokladní majú zákazníci k dispozícii
Prevádzka Kauﬂandu na ulici V. Clementisa

väčší odkladací priestor pre tovar. Pribudli

Rezidenčný developer CRESCO GROUP

ponúka 3 510 m2 pestrého výberu potravín

samoobslužné pokladne a priamo pri pokladniach

mení logo a názov na CRESCO REAL

a doplnkového tovaru. Vďaka

i prakticky umiestnený

ESTATE. S novou vizuálnou identitou sa

premyslenému dizajnu

informačný stánok.

chce presadiť doma aj na európskom trhu.

a rozmiestneniu zákazníci

V priestore predajne Kauﬂand

Nové logo pochádza z dielne reklamnej

odteraz nakúpia jednoduchšie

sú k dispozícii i ďalšie malé

agentúry MADE BY VACULIK podčiarkuje

a rýchlejšie. Priestor dostal

prevádzky formou open mall.

význam slova CRESCO, ktoré v latinčine

širšie uličky a nižšie regály,

Zdroj: Kauﬂand.sk

znamená rast.
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FLASH NEWS
Tesco podľa portálu TASR ohlásilo zisk

APRÍLOVÉ NOVINKY V DM
DROGERIE MARKT

pred zdanením za ﬁškálny ork, ktorý sa
skončil 23. februára 2019, vzrástol na 1,94

Do sortimentu non-food pribudla Balea

miliardy eur. Upravený prevádzkový zisk

hydrogélová pleťová maska (1 ks, 1,99 €).

sa pritom zvýšil o 34 % na 2,21 miliardy

Pleťová maska s extraktom zo zeleného čaju

libier.

a kyselinou hyalurónovou zabezpečuje intenzívnu
hydratáciu pre upravený a žiarivý vzhľad pleti.

Delia Potraviny prevádzkujú on-line

Balea hydrogélová maska pod oči (1 ks 1,79 €),

predaj eDelia.sk od konca roku 2017.

alverde naturschön Glanz šampón na vlasy (200 ml,

Aktuálne dávajú e-shopu novú tvár.

4,99 €). Šampón na vlasy s výťažkom z čerešní

Prioritou je ponúknuť zákazníkom možnosť

a čerešňového oleja pre zdravý lesk vlasov. Alverde

nakupovať ako lokálne výrobky, tak i bežné

naturschön Glanz balzam na vlasy (200 ml, 4,99 €),

supermarketové položky pohodlne a ľahko.

alverde naturschön Glanz maska na vlasy (150 ml,

Typickým zákazníkom e-shopu sú ľudia, ktorí

5,99 €) a Balea prísada do kúpeľa (190 g, 2,19 €).

chcú svoj čas tráviť a využívať efektívnejšie.

Zdroj: Mojadm.sk

Vďaka zberu dát o nákupe a algoritmu, ktorý
Delii vyhodnocuje objednávanie ďalších
aby sa čo najviac zmiernilo ich plytvanie.

JARNÉ NOVINKY V RODINE ZLATÝ
BAŽANT RADLER 0,0%

Sushi Time, ktorý pôsobí na Slovensku od

Radlery značky Zlatý Bažant úplne bez alkoholu

roku 2010, otvára svoju siedmu prevádzku.

s príchodom jari opäť rozširujú svoje portfólio.

Nachádza sa v nákupnom centre Eurovea.

Po tom, čo začiatkom roka pribudla na pulty

Preraziť chce aj vďaka novému konceptu

obchodov novinka Zlatý Bažant Radler 0,0%

predajných miest Corner, ktoré spája

Grapefruit & Rozmarín, tento raz pripravil

atribúty konceptov Bistra a Kisoku. Corner

hurbanovský pivovar dve nové ovocné príchute:

budú otvárať v pražskej štvrti Waltrovka

Zlatý Bažant Radler 0,0% Tmavá višňa a Zlatý

a komplexe BB Centrum.

Bažant Radler 0,0% Čučoriedka & Šalvia (táto

produktov, optimalizuje skladové zásoby tak,

je tohtoročnou limitovanou edíciou medzi
Podľa portálu investujeme.sk cena kávy

nealkoholickými radlermi, dostupný exkluzívne

Arabica klesla na hodnotu 91 centov. Je to

len vo vybraných obchodných prevádzkach).

najmenej od decembra roku 2005. Dôvody

Novinky sú vyrobené zo 100% prírodných

sú najmä 3: rastúca ponuka, ktorá prevyšuje

ingrediencií, bez konzervantov a umelých farbív.

dopyt, neustále stúpajúci kurz amerického

Dostupné sú v 500 ml balení za odporúčanú

dolára voči brazílskemu realu, rastúci objem

MOC 0,95 €/ks.

špekulatívnych obchodov podporujúci pokles

Zdroj: Heineken.sk

ceny kávy poháňaný hedžovými fondami.
Klesajúca cena kávy má vplyv aj na niektoré
reťazce akým je Starbucks.

AVON POCHOD
ZA ZDRAVÉ PRSIA

Slovenskí pražiari kávy Coffeein, ktorí

„Nie je dôležité, čo máš na hlave, ale čo

prevádzkujú aj e-shop, otvorili v centre

nosíš v srdci.“ To je nosná myšlienka už 11.

Bratislavy rovnomennú kaviareň

ročníka charitatívneho podujatia známeho

s raňajkami. Kaviareň v menšom formáte

ako AVON Pochod za zdravé prsia. Areál

pôvodne sídlila na Bajkalskej ulici.

Východnej terasy Bratislavského hradu opäť

ďalšie odvetvia, napríklad na kaviarenské

hod. Viac informácií o podujatí nájdete na
webovej stránke www.zdraveprsia.sk a na
Facebook-ovom proﬁle Avon proti rakovine

zaplaví skvelá atmosféra aj vďaka účinkujúcim
Portál eTrend píše, že Exisport pod novým

ako Sima Martausová, Desmod, S Hudbou

majiteľom, ﬁrmou PPG Group, znovu otvára

Vesmírnou, Puding pani Elvisovej, Dano

len 20 ﬁliálok z pôvodných 29. Zrušené boli

Heriban, CAMPANA BATUCADA - bubnová

prevádzky napríklad v Humennom alebo

show či Otto Weiter a ďalší. Pripravený je

Trebišove. Plánované je však otváranie

aj bohatý sprievodný program pre všetky

ďalších pobočiek a spustenie e-shopu.

vekové kategórie. Vstupenkou je Tričko 2019,

Finančné podmienky transakcie, v rámci

ktoré je v ponuke v dámskom, pánskom aj

ktorej PPG Group nadobudla právo

detskom prevedení. Zakúpiť si ho môžete už

prevádzkovať bývalé predajne Exisportu,

teraz prostredníctvom www.avon.sk, www.

neboli zverejnené.

zdraveprsia.sk alebo u AVON Lady/Gentlemana,
prípadne na mieste v deň Pochodu od 10.00

6
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FLASH NEWS
DEKORATÍVNA KOZMETIKA AJ
BANÁNOVÁ KÚRA OD AVONU

Prvú vzorkovú predajňu LUBE STORE
a CREO Kitchens na Slovensku otvorili

Medzi jarné novinky od Avonu pribudli v dekoratívnej

v apríli na Pestovateľskej ulici 2 v Bratislave

kozmetike: Matný rúž True Colour (3,6 g, 6,90 €),

(vedľa OC Korzo). Showroom má takmer

Rýchloschnúci lak na nechty Pro Colour (10 ml,

200 m2 a sú tu zastúpené značky ako

4,50 €). Telovú kozmetiku dopĺňa: Banánová

Pantheon, Clover and Oltre by Cucine LUBE,

kúra (200 ml, 6,30 €), Revitalizačné telové mlieko

či Aurea by CREO Kitchens. LUBE pôsobí

s banánom (400 ml, 6,30 €), Revitalizačný krém

v SR od roku 2002.

na ruky s banánom (75 ml, 3,30 €), Revitalizačná
pleťová maska s banánom (75 ml, 4,00 €).

Podľa Forbes.cz sa Zdeněk Žáček a jeho

Značku Anew obohatili Pleťová maska s platinou

spoločnosť ags 92, prevádzkujúca obchody

Platinum (75 ml, 16,90 €), Nezmývateľný sprej proti

Feedo, Kašpárek, Babiez alebo Predeti.sk, sa

vypadávaniu vlasov (100 ml, 8,20 €). Napokon

dohodla na spojení s ďalším veľkým hráčom na

novinky vlasovej kozmetiky: Kondicionér proti

českom trhu s tovarom pre deti - s retailerom

vypadávaniu vlasov (250 ml/ 400 ml, 5,20 €/ 6,90 €),

Špuntík.cz, za ktorým stojí investičná skupina

Šampón proti vypadávaniu vlasov (250 ml/ 400 ml,

MMS Digital, ktorá je súčasťou holdingu Media

4,90 €/ 6,20 €).

Bohemia.
Zdroj: Avon.sk

Trend informuje, že v Handlovej
v prievidzskom okrese chce investor stavať

NOVINKA SILAN SUPRÊME
PERFUME PEARLS ODOR
NEUTRALIZATION

v priestore Morovnianskeho sídliska na
okraji mesta. Na ploche 25 000 m2 má
vyrásť centrum s plochou okolo 8000 m2, 18
prevádzkami a 264 parkovacími miestami.

Silan prichádza s novou edíciou voňavých
perličiek na pranie s vôňou Clean Fresh, ktorá

V rakúskej obci Kittsee začali so stavbou

obsahuje jedinečnú formulu neutralizujúcu pachy.

nového obchodného centra K2 Shopping,

Novinka dopĺňa už existujúci rad voňavých

ktoré vytvorí pokračovanie retailového bloku

perličiek na pranie, je možné použiť ich na všetky

na konci obce. Trend ďalej píše, že aj vďaka

materiály, pracie programy a farby. Na rozdiel od

15,5 dňom, kedy sú predajne na Slovensku

aviváže sú perličky dokonca vhodné na bielizeň,

zatvorené, sa rozvíja nákupný turizmus

ktorú plánujete vložiť do sušičky. Novinka má

a príhraničné nákupy v Rakúsku.

navyše technológiu Malodor-Control, ktorá
dokáže zachytiť molekuly pachu a efektívne ich

Novým generálnym riaditeľom CBA

neutralizovať, nielen maskovať. Z ponuky Silan

Slovakia, a.s. sa stal Wiesław Chlebuś,

Perfume Pearls sú dostupné: Fialový Magic Affair,

ktorý v predstavenstve spoločnosti doteraz

Modrý Fresh Joy a Ružový Blooming Fantasy.

pôsobil ako prevádzkový riaditeľ.

Odporúčaná MOC je 260 g je 6,99 €.
Zdroj: Henkel.sk

ASKO – NÁBYTOK pracuje na výstavbe novej
predajne, ktorú plánuje otvoriť už koncom júna
2019 v Banskej Bystrici. Na ploche s rozlohou

APRÍLOVÉ NOVINKY OD
DERMACOL: DAJTE ZBOHOM
ŠEDI!

6 000 m2 nájdu návštevníci napríklad najväčšie
kuchynské štúdio na území Slovenska a Čiech.
Retailer prevádzkuje v SR už 6 predajní
a e-shop.

Do radu dlhotrvácnych lakov na nechty Dermacol
5 Day Stay (kus 3,95 €) pribudli 3 nové odtiene,

LPP Slovakia (Reserved, Mohito, House,

ktoré doslova sršia energiou. Jemne ružový,

Cropp a Sinsay) zvýšila v roku 2018 tržby na

no pritom iskrivý Sparkle s trblietkami, ktoré sú

viac ako 58 mil. EUR.

opäť „in“, dopĺňajú 2 odtiene Fairy a Unicorn
s trendovými holograﬁckými efektami. Unavenú

Sto najväčších svetových výrobcov luxusného

a popolavú pleť dostane do formy nová textilná

tovaru dosiahlo vo ﬁnančnom roku 2017

maska Dermacol Black Magic (cena 2,69 €).

spolu tržby vo výške 247 mld. (USD). Podľa

Aktívne uhlie hĺbkovo, no pritom šetrne čistí

správy Deloitte „Global Powers of Luxury

a detoxikuje pleť a zároveň sťahuje rozšírené

Goods“ (Globálni lídri v luxusnom tovare),

póry. Bambusový extrakt má antioxidačné účinky.

to predstavuje priemerný medziročný nárast

Maska je ideálna pre zmiešanú a mastnú pokožku.

o viac ako 10 %.

Zdroj: Dermacol.sk
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FRESH CORNER
TESTUJEME AJ MIMO ČERPACÍCH STANÍC
„Vďaka Fresh Corner-u sme sa
už v súčasnosti stali najväčším
prevádzkovateľom kaviarní na
Slovensku. Každý deň predáme viac
ako 20 000 šálok kávy. Pre tento
rok plánujeme mať remodelovaných
zhruba 90 % našej siete, čo je 226
čerpacích staníc. Aktuálne testujeme,
ako na koncept Fresh Corner budú
zákazníci reagovať aj mimo čerpacie
stanice,“ spomína v rozhovore pre
instore Slovakia Timea Reicher,
členka predstavenstva a riaditeľka
maloobchodu SLOVNAFT, a.s.

identiﬁkované čerpacie stanice, kde je väčší
potenciál, ako sme predpokladali, a na budúci
rok sa im budeme venovať.
Ako dlho približne trvá remodeling jednej
prevádzky na čerpacej stanici a je možné
uviesť aj rozpätie investičných nákladov?

Timea Reicher,
členka predstavenstva a riaditeľka
maloobchodu SLOVNAFT, a.s.

Závisí to od veľkosti stanice. Tie menšie
dokážeme prerobiť za tri týždne, väčšie
rekonštrukcie môžu trvať aj tri mesiace. Od

začali ešte v roku 2016. Zákazníci v rámci

rozsahu prác následne závisí aj výška nákladov.

ponuky Naše najlepšie nájdu na vybraných 100

Máme štyri typy predajní Fresh Corner

čerpacích staniciach kvalitné mäsové konzervy,

podľa rozsahu ponuky – od základnej až po

zaváraniny, džemy, syry, sušené ovocie. Tento

reštaurácie. K najväčším projektom v rokoch

sortiment priebežne podľa sezóny a dopytu

2017 a 2018 patrila rekonštrukcia diaľničných

upravujeme. Aj keď naše predaje počas sviatkov

čerpacích staníc Zeleneč a Dolná Streda.

stúpli, neevidujeme väčšie nákupy na domov.
Trendy na trhu však neustále monitorujeme

Aké sú ekonomické

a budeme na ne reagovať.

výsledky
remodelovaných

Ako sa do skladby sortimentu premieta

prevádzok oproti stavu

umiestnenie čerpacej stanice (mestské

predtým?

stanice, diaľnice)?

Vďaka Fresh Corneru

Sortiment na mestských čerpacích staniciach

sme sa stali najväčším

je odlišný v porovnaní so sortimentom na

prevádzkovateľom kaviarní

diaľniciach, predovšetkým svojou šírkou. Na

na Slovensku, každý

našich diaľničných staniciach ponúkame širšie

deň predáme viac ako

možnosti nákupu, na mestských čerpacích

20 000 šálok kávy. Našu

staniciach nájdu zákazníci ten najpredávanejší

štandardnú ponuku dopĺňa

sortiment.

na mieste dopekané

Juraj Púchlo, Zdroj a foto: SLOVNAFT, a.s.

Podľa agentúry Nielsen stúpa na čerpacích

a rýchle občerstvenie.

staniciach predaj tabakových výrobkov.

Doterajšie výsledky

Môžete tento trend potvrdiť/vyvrátiť? Ako

prekonávajú prvotné

pracujete s touto kategóriou aj v vzhľadom

Aké sú ambície pri postupe remodelingu

očakávania a naše projektované návratnosti sa

k legislatíve a nástupu bezdymových

doterajších predajní a reštaurácií na nový

nám skracujú.

alternatív a e-cigariet?
Aj my sme zaregistrovali trend rastu predaja

koncept (Fresh Corner a Fresh Corner
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sladké a slané pečivo

Restaurant)? Budú ich mať všetky stanice do

Nakoľko sa

konca roka 2019?

do predaja

Prvé tri čerpacie stanice v koncepte Fresh

rýchloobrátkového

Corner sme v rámci siete Slovnaft otvorili

tovaru premietla

v lete 2015. Po ukončení pilotných testov

nová legislatíva,

a priaznivých reakciách našich zákazníkov sme

ktorá zakazuje

začali postupne rekonštruovať ďalšie predajne.

predaj bežným

Koncom minulého roka boli Fresh Corner

sieťam

predajne súčasťou zhruba troch štvrtín našich

a obchodom

čerpacích staníc, pre tento rok plánujeme mať

počas 15 dní

prerobených zhruba 90 percent našej siete, čo

v roku? Zvykajú

je 226 čerpacích staníc. V prípade zvyšných

si zákazníci

27 čerpacích staníc ešte zvažujeme, ktoré

nakupovať nielen

prerobíme do nového konceptu. Rozhodnutie

na cestu, ale aj

padne v tomto roku a následne vybrané stanice

domov?

začiatkom budúceho roka prerobíme. Tým

S predajom potravín

skončí jedna fáza programu rekonštrukcie

na našich čerpacích

čerpacích staníc. Už v súčasnosti však máme

staniciach sme

PLACE

Sme hrdí na náš projekt

sú tieto predajne súčasťou viac ako 700 čerpacích

Naše najlepšie, v ktorom sú

staníc v regióne strednej a južnej Európy, od

zaradené výlučne kvalitné

Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Slovinska,

slovenské produkty od

Chorvátska, Rumunska až po Srbsko a Čiernu Horu.

lokálnych producentov.
Do nášho sortimentu sme

Prvý Fresh Corner mimo čerpacích staníc sme

zaradili aj základnú ponuku

otvorili na jeseň 2017 v našej centrále vo Vlčom

drogérie na denné použitie

hrdle. Ďalší Fresh Corner mimo tradičnej čerpacej

ako krémy, hygienické

stanice pribudol vlani v jednom z pražských

potreby či dámsku hygienu.

nákupných centier alebo v centre Budapešti.
Aktuálne testujeme, ako na ne budú zákazníci

Ako sa Vašej retailovej

reagovať a na základe týchto výsledkov uvidíme

siete dotkne/dotklo

akým smerom sa uberieme na Slovensku.

zavedenie systému
eKasa?
Momentálne
pracujeme na
tabakových výrobkov. Tak ako celý slovenský

implementácii riešenia do nášho

trh, aj my máme v predaji zaradené alternatívy

systému.

ku klasickým cigaretám.
Budete rozširovať sieť Fresh
V akom smere budete rozvíjať ponúkaný

Corner kaviarní aj mimo

sortiment? Budú to napr. priamo na

čerpacích staníc? Ak áno, tak

prevádzkach pripravované čerstvé produkty,

v akých destináciách a v akom

balené produkty, drogéria, lokálne značky?

časovom horizonte?

Teší nás, že stúpa záujem zákazníkov o čerstvé

Fresh Corner je medzinárodnou

produkty. Preto sa snažíme obmieňať ponuku

značkou občerstvenia na čerpacích

čerstvých bagiet a taktiež sme zaradili do ponuky

staniciach Skupiny MOL, ktorej

niektoré chladené potraviny, či mliečne produkty.

členom je aj Slovnaft. V súčasnosti

(kp)

REALITNÉ FÓRUM:

Sales Manager Nowy Styl Group hovorila o tom,

KVALITNÝ DEVELOPMENT MÁ ROZVÍJAŤ MESTSKOSŤ

zodpovedá tomu aj výkon zamestnancov. Prím

že ak sú kancelárske priestory komfortné,
v globálnych trendoch hrajú zónovanie, activity
based working a desk sharing, teda zdieľané

Stodesať účastníkov jarného Realitného
fóra si vypočulo a aktívne sa zapojilo
do odborného programu konferencie.
Hovorilo sa o tom, že dialóg medzi
magistrátom a developermi dostal nový
impulz, že sa humanizujú pracovné
miesta v administratívnych objektoch
a v dohľadnej dobe sa zrejme rozhýbe aj
nájomné bývanie. Prednášajúci a hostia
sa zhodli, že kvalitné realitné projekty
majú dopĺňať a pozitívne vplývať na
mestskosť.

plánovania magistrátu Bratislavy, územný plán

pracovné miesta. Pozitívnou správou je, že

mal načrtnúť celomestské väzby a projekty majú

áčkové a nové kancelárie na slovenskom trhu

byť mestotvorné. Igor Lichý z ateliéru Šebo

sú kvalitatívne porovnateľné so zahraničím.

Lichý a konateľ ITB Development potvrdil, že
územný plán by nemal riešiť funkčnú štruktúru

Záverečná diskusia sa venovala aktuálnej

projektov, ale developer by mali pozitívne

otázke nájomného bývania. Panel uviedol

rozvíjať mestskosť a prinášať aktuálne potrebnú

opäť výbornou prednáškou Mikuláš Cár,

občiansku vybavenosť.

analytik NBS. Vyplynulo z nej, že Slovensko je
v Európe na špici, čo sa týka vlastného bývania.

Širokú diskusiu a množstvo otázok vyvolal

Diskutujúci sa zhodli, že štandardné nájomné

odborný panel o trendoch v zariaďovaní

bývanie (nie sociálne) nie je riešením nedostatku

kancelárskych priestorov. Dominika Fecková,

bytov, ale alternatívou k vlastníckemu bývaniu.
Zo skúseností aj zo zahraničia
vyplýva, že budúcnosť má
moderné nájomné bývanie

Už prvý diskusný panel naznačil pozitívny nový

hotelového typu, a že druh

impulz v diskusii developerov s magistrátom

bývania s obľubou využíva

hlavného mesta. Relatívne krátko po zmene

najmä mladšia generácia

vedenia je cítiť, že obe strany hovoria rovnakou

a expati. Ide o projekty

rečou, i keď majú rôzne predstavy napríklad

s dlhodobou návratnosťou

o rýchlosti získavania záväzných stanovísk,

investície.
red, foto: red

developmente apartmánov alebo o výklade
územného plánu. Ako spomenul Marek
Dinka, poverený vedením sekcie územného
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NOVÁ DESTINÁCIA
V SRDCI BRATISLAVY
STANICA NIVY JE SKUTOČNOU
PRÍLEŽITOSŤOU PRE RETAIL

Stanica Nivy prinesie do retailu nové vlajkové lode operátorov aj prevádzky
s prívlastkom najväčšie. Miesto, na ktorom vzniká a ako aj jeho budúci
zákazník sa môžu tešiť na unikátnu kombináciu funkcionalít a mnoho
inovatívnych retailových prvkov. Tento budúci dopravný, spoločenský,
nákupný a pracovný HUB je súčasťou zóny Nové Nivy, navrhnutej ako funkčný
celok, ktorý naplní všetky potreby moderného mestského života.

plánujú pohyb osôb na medzinárodných
letiskách. Dizajnujú pohyb ľudí a vozidiel
z exteriéru do interiéru a v rámci interiéru. Pre
Stanicu Nivy je dôležitá vizibilita a napojenie
na okolité prostredie. Mimochodom vizuálne
príťažlivá architektúra pochádza z pera ateliéru
Benoy z Londýna. Stanica Nivy ponúkne
rôzne vstupy podľa typu zákazníka – peších,
cyklistov aj motorizovaných. Veľký dôraz je

PREMYSLENÁ KONCEPCIA HUBu

dôležitej lokalite.“ Multifunkčné centrum Stanica

kladený na ich rýchlu orientáciu a inteligentnú

Nivy bude spájať funkcionality autobusovej

navigáciu s jediným cieľom: aby strávili menej

Kedysi bolo primárnou funkciou nákupných

stanice hlavného mesta a nákupno-zábavného

času v garáži a hľadaním schodísk a viac

centier len nakupovanie. Neskôr sa pridalo

spoločenského centra. Kompetentní

času nakupovaním. Retailové prevádzky

trávenie voľného času, napríklad návšteva

zástupcovia HB Reavis si uvedomujú, že vzniká

budú intuitívne rozdelené do zón, napríklad

kina, ﬁtnes centra alebo bowlingu. Dnes

nová štvrť Bratislavy. V spádovej oblasti by

predajne zamerané na obuv budú v jednej

sú viac žiadané gastronomické služby.

malo podľa prepočtov do 15 minút chôdze

zóne. Bude tu ľudský jasná, horizontálna aj

Ľudia menia nákupné správanie a je zložité

pracovať asi 42000 ľudí a žiť okolo 13 500

vertikálna navigácia, výťahy a eskalátory budú

odhadnúť to, čo bude nasledovať. „Našou

ľudí. Spomeňme len komplex Twin City a Twin

odpoveďou je HUB. Stanica Nivy bude HUB

City Tower, komplex CBC, sídlo VUB a Nivy

spájajúci dopravu a dostupnosť (autobusovú

Tower. V okolí Stanice Nivy sa buduje aj nová

stanicu, MHD, otvorenosť pre všetky druhy

rezidenčná štvrť a svoje projekty tu majú aj ďalší

mobility, veľkokapacitné automatizované

developeri. Pracuje tu viac ako 40 národnosti,

V ČÍSLACH

cyklosilo), spoločenské aktivity pre aktívne

pričom potenciálna cieľová skupina pre retailové

Celková zastavaná plocha

trávenie voľného času, nákupy (móda, šport,

prevádzky a služby je solventná, má mzdy na

obuv, služby, jedlo, farmárska tržnica, dva

úrovni 2,5-násobku slovenského priemeru.

pti

Plocha pre retail
Freshmarket

supermarkety) a prácu (Stanica Nivy je
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STANICA NIVY
270 000 m2
70 000 m2
3 000 m2

priamo napojená na Nivy Tower, najvyššiu

Dôkazom premyslenej koncepcie projektu

Kancelárie

30 000 m2

administratívnu budovu v Bratislave),“

do posledného detailu sú napríklad riešenia

Autobusová stanica

30 000 m2

uvádza Igor Valent, Head of Retail Leasing,

prirodzeného toku ľudí. Denná návštevnosť je

mestotvorného developera HB Reavis a dopĺňa:

odhadovaná na 55 000 ľudí. Pri projektovaní

„Dodnes nebol v Bratislave realizovaný takýto

Stanice Nivy preto spolupracovali aj známe

projekt, určite nie v takomto rozsahu a v takto

štúdiá Space Syntax a Space Agency, ktoré

Odhadovaná denná návštevnosť
Parkovacie miesta

55 000
2 150

PLACE

rozmiestnené logicky tak, aby sa zákazníci

Dominantou druhého

rýchlo dostali tam, kam potrebujú. Prvýkrát na

nadzemného podlažia

Slovensku bude inštalovaný expresný eskalátor,

a jedným z hlavných

a to z prízemia na druhé poschodie.

lákadiel Stanice
Nivy je obrovská

Predstavme si projekt po jednotlivých

gastrozóna, ktorá sa

podlažiach.

bude z vnútorných
priestorov prepájať
na vonkajšie átrium.

MÍNUS DRUHÉ A MÍNUS PRVÉ
PODLAŽIE

Filozoﬁou gastrozóny
je namiešať taký
mix nájomcov,

Na mínus druhom podlaží bude parkovisko

ktorý vyhovie

s kapacitou 1224 miest. Nad ním bude nový

všetkým cieľovým

medzinárodný autobusový terminál, ktorý počas

skupinám. Tým,

bežnej prevádzky obslúži denne asi 20 000 ľudí

ktorí sa chcú najesť

z viac ako 300 miest a obcí. Na podlaží bude

rýchlo aj kvalitne, lokálne aj svetovo, celoročne

a trávenie voľných chvíľ mimo prevádzky.

priestor pre parkovanie a podzemný drive-in

aj sezónne, aj tým, ktorí majú obmedzený

Pripravená je oddychová miestnosť, ktoré

e-commerce hráča. Mix nájomcov budú dopĺňať

rozpočet aj zlatú kreditnú kartu. Jedinečným

zlepšuje sociálne väzby, tiež príjemná kafetéria

dva plnohodnotné supermarkety pre rozdielne

a svojho druhu jediným bude Freshmarket –

s kuchynkami, jedálňou a vlastná fajčiarska

cieľové skupiny nakupujúcich.

farmárska tržnica, ktorá práve skladbou

zóna. „Chceme, aby práca v retailovej

celoročnej ponuky priláka do Stanice Nivy aj

prevádzke v rámci Stanice Nivy bola prestížou.

cieľovú skupinu, ktorá sa tradičným nákupným

PRÍZEMIE

centrám vyhýba. Z druhého podlažia bude
jednoduchý prístup na strechu a na strešné

Prízemie Stanice Nivy je zamerané na

OD PLÁNOV PO SKUTOČNOSŤ

parkovisko s kapacitou 926 miest.

praktickosť, teda obchody a služby, ktoré

V súvislosti s výstavbou Stanice Nivy investuje

návštevníci potrebujú navštíviť. Je navrhnuté

Multifunkčná zelená strecha bude mať veľkosť

HB Reavis do infraštruktúry vyše 40 miliónov

tak, aby korešpondovalo s návykmi

dvoch futbalových ihrísk, bude sa tu dať hrať

eur. Odborníci zrealizovali desiatky dopravných

návštevníkov a cestujúcich z autobusovej

petang, basketbal, či zacvičiť si vo ﬁtness

štúdií a dimenzovali územie na dopravnú

stanice. Najbližšie teda budú obchody, ktoré

zóne. K dispozícii budú sezónne aj celoročné

záťaž, ktorú predpokladajú v horizonte 15

najčastejšie vyhľadávajú pred odchodom

fresh bary, kaviarne, grilovacie zóny a trávenie

a viac rokov. V Bratislave sú už teraz dopravné

alebo po príchode na stanicu. Okrem módy

voľného času. Súčasťou strechy bude aj

obmedzenia, ale vďaka rozumnému plánovaniu

(dvojpodlažní nájomcovia), supermarketu

komunitná záhrada. Na strechu bude prístup aj

sa ich podarilo spolu s magistrátom manažovať

a drogérie, tu budú aj služby, knihy a hračky.

schodiskom zo strany Páričkovej ulice.

tak, že sa nenaplnili rôzne médiami nafúknuté

Zároveň je tu vstup do kancelárskej budovy

katastroﬁcké scenáre. Idea Stanice Nivy sa už

Nivy Tower.

premieňa na skutočnosť. Do konca roka by

ZÁZEMIE PRE ZAMESTNANCOV

mali byť dokončené hrubé práce. Stanica Nivy
postupne dozrieva na HUB a nové centrum

PRVÉ PODLAŽIE

HB Reavis považuje za dôležité mať k dispozícii

celej štvrte.

príjemné zázemie pre zamestnancov retailu
„Veľký dôraz kladieme na druhy ponúkaných
komodít, rozmiestnenie obchodov a výber
značiek. Vďaka unikátnemu rozvrhnutiu môžu
byť všetky obchody s módnym sortimentom
a športovými potrebami na jednom podlaží
v uzavretom okruhu. Dosiahneme ideálny
mix zón, ktoré prostredníctvom synergie
dokázateľne zvyšujú tržby nájomcov,“ uviedol
I. Valent a dodal: „Zúročili sme všetky poznatky
nadobudnuté za dvadsať rokov developmentu
a prevádzkovania nákupných centier. Meníme
koncept tradičného nákupného centra a našou
ambíciou je budovať priestor pre nové značky,
vlajkové lode retailových fashion značiek a čo
do plochy najväčšie koncepty na Slovensku.“

DRUHÉ PODLAŽIE A ZELENÁ
STRECHA
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RETAIL INNOVATIONS CONFERENCE:

HĽADAJTE RELEVANTNÉ
RIEŠENIA

DIGITALIZÁCIA MENÍ OBCHOD

V nákupnom centre max v Nitre sa nachádza aj

Zákazník nerozlišuje diskont, supermarket alebo corner shop. To rozlišujú retaileri.
Zákazník rieši svoju potrebu nákupom očakávanej kvality, za akceptovateľnú cenu
a v danom čase. Veľkým pomocníkom sú mu digitálne technológie, vďaka ktorým
sa z trhu obchodníkov stal trh spotrebiteľa. Myšlienky zazneli počas tretieho ročníka
festivalu Retail Innovations Conference.

remodelovaná prevádzka supermarketu Tempo.
O tom ako remodeling prebiehal rozprávali
z pohľadu dodávateľa Peter Muzika, generálny
riaditeľ RECCOM a zo strany zadávateľa
Peter Šipčiak, Podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ COOP Jednota Nitra (viac
sa o prevádzke dozviete z čísla február-marec
2018). Miroslav Kadleček, Vice-chairman
pre sales a marketing ags 92 rozprával o tom,

v obchode“ tiež len zopakoval, že kamenný retail tu

ako sa im darí inovovať a zefektívňovať predaj

stále bude a stále preň budú platiť rovnaké pravidlá,

pomocou nových technológií: „Nemusíte

ako vizibilita prevádzky, unikátne výklady a ponuka

preinvestovať veľa prostriedkov, snažte sa

a v neposlednom rade emócie a príbehy. Ak je

hľadať lacné a funkčné riešenia. Pamätajte, že

príbeh obchodu pochopiteľný, zapamätateľný,

nástroje musia pomáhať predávať." "Účastníci

ľahko reprodukovateľný, je to veľký krok k tomu

konferencie veľmi kladne hodnotili vystúpenie

získať zákazníkov. „Zákazníka neustále utvrdzujte

Anežky Kovalíkovej, ktorá má v spoločnosti

v tom, že urobil dobré rozhodnutie, keď si vybral

METRO Cash & Carry v kompetencii

práve vás. Ľudia sú stále kritickejší, nudia sa.

trvalú udržateľnosť," komentoval podujatie

Nepredávajte množstvo, ale hodnotu.“

spoluzakladateľ konferencie Tibor Tabery.
Obchod sa z pasívnej prevádzky mení na aktívnu

VEK NAKUPUJÚCEHO

VÄČŠINA MALOOBCHODU JE
SÚSTREDENÁ V NÁKUPNÝCH
CENTRÁCH

ako zákazník, používa moderné technológie.

myslenia. Koniec rovnakého, centrálneho,

„Špeciﬁkom slovenského trhu je vysoká

preceňovaná, z dlhodobého podceňovaná.

normovaného a pohodlnej uniformity. Nastáva

saturácia moderných obchodných priestorov.

Nie je nutné, aby sa kamenní retaileri stali

vek individualizácie,“ povedal v úvode retailového

Slovenský priemer je 693 m2 na 1000 obyvateľov,

technologickými spoločnosťami, ale aby

festivalu key note spíker Profesor Dr. Peter

pričom v Bratislave je to až 1200 m2 na 1000

technológie využili vo svoj prospech. Technológia

Littmann, generálny riaditeľ, Brandinsider. Podľa

obyvateľov. Partneri a nájomcovia sú prekvapení

je stále len nástroj, ktorý je potrebné testovať.

neho je dnes šéfom zákazník, ktorý nakupuje

úrovňou a kvalitou retailu a mnohí u nás dosiahli

všade, v každom čase, podľa potreby a požaduje

neočakávané výsledky, lebo máme

všetko naraz: cenu, kvalitu aj servis. Lojalita voči

vysokú kúpnu silu. Predávajú sa u nás

značkám sa vyparila. Ak zákazník nedostane to,

drahšie značky ako v Poľsku alebo

čo chce, obráti sa na iného retailera. Zákazník už

v Čechách,“ uviedla Katarína Paule,

nekupuje tovar, lebo ho potrebuje, ale chce. Chce

Associate and Head of Retail Agency,

niečo zažiť. S tovarom a službou kupuje príbeh

Cushman & Wakeﬁeld a dodala:

a čaro. P. Littmann upozornil na to, že nízka cena

„Centrá sa dnes už musia diferencovať,

nie je atraktívny odlišujúci prvok.

zodpovedne vybraný a dopĺňaný mix
nájomcov a výhodná poloha nie sú

Red, Zdroj a foto: Retail Innovations Conference

sa personál neskrýva za pultom. A rovnako
Z krátkodobého pohľadu je technológia

„Digitalizácia znamená koniec masového

Thomas Hinterleithner, zakladateľ a riaditeľ,

zárukou úspechu, musia priniesť niečo

Retail-Place takisto potvrdil, že sa mení nastavenie

iné ako konkurencia. Centrá veľmi

mysle zákazníkov a nový vek retailu poznamenáva

málo investujú do marketingu.“ Ako sa

digitálna transformácia. Nakupovanie sa spája

na nového spotrebiteľa pripravuje HB

s emóciou a zážitkom a je na retaileroch,

Reavis so Stanicou Nivy, prezentoval

ako odpovedia na digitálnymi technológiami

Igor Valent, Head of retail Leasing:

vyzbrojeného zákazníka. Ako životaschopné

„Našou odpoveďou je HUB – dopravný,

sa ukazujú individuálny marketing namiesto

spoločenský, nákupný a v kombinácii

všeobecného, premyslené lojalitné systémy, práca

s Nivy Tower aj pracovný. Dominantou

s in-store analytikou a digital signage. Thomas

projektu má byť obrovská gastrozóna.“

tiež odmietol tvrdenie, že fyzickým predajniam

(viac o projekte Stanica Nivy na str. 10-

odzvonilo: „JD.com, čo je najväčší e-shop v Ázii,

11). Práve dôležitosť pestrej gastronómie

otvára kamenné prevádzky, kiosky, a to až 1000

v nákupných centrách prezentoval na

obchodov na báze franchisingu denne!“

príklade novej gastropasáže v Avion

Fred Rutgers, holandský bloger a odborník na

Project Manager Foodcourt Avion

retail z RetailKitchen, ktorý sa „narodil za kasou

Bratislava, Ingka Centres Slovensko.

Shopping Parku Radovan Galamboš,
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OBCHOD SA ADAPTUJE
NA ZMENY MYSLENIA ZÁKAZNÍKOV
generácia nakupujúcich si rýchlo zvykla
na remodelované viac vzdušné a otvorené
hypermarkety. Druhým trendom sú malé
predajne, ktoré začali so sieťami Moja
Samoška a Tesco Expres. Dnes sa ukazuje,
že aj 200 m 2 predajnej plochy je v niektorých
lokalitách trocha nad využiteľnosť ponuky
potravinárskeho sortimentu, ktorá vo
frekventovaných predajniach je 1000-1500
tovarových položiek. To je totiž skladba
potravín nevyhnutná na dennú resp.
dvojdennú prevádzku domácnosti. Úspešne

Ľubomír Drahovský,
analytik maloobchodu, T.E.R.N.O.

s ponukou čerstvého, obmieňaného
a kontrolovaného sortimentu pracuje Lidl,
ktorý priniesol nový pohľad na diskontné

vlastne ich peňaženka alebo rodinný

predajne. Napokon aj domáci maloobchod

rozpočet unesú. Navyše nárast platov

Nedá sa nevidieť remodeling plôch

niektoré prvky diskontu odpozoroval vo svoj

resp. nárast minimálnej mzdy nedokáže

veľkých retailových prevádzok respektíve

prospech.

vykompenzovať rastúce náklady na dopravu
či bývanie, ktoré tvoria podstatnú časť

zánik veľkých hypermarketov. Aké sú
príčiny takýchto zmien?

Ďalšou redukciou je skracovanie

Nadšenie spotrebiteľov z veľkosti

otváracej doby reťazcov. Non-stop

moderných obchodov a šírky ponuky

prevádzku zrušilo aj Tesco a niektoré

Poslednou otázkou je legislatíva. Tá sa

postupom času vyprchalo. Zistili, že je

fast -foodové siete. Kto bude z tejto

dotýka témy redukcie v retaile napríklad

náročné sa zorientovať a rýchlo nájsť

situácie profitovať? Čerpacie stanice?

v podobe spomínaných víkendových

hľadaný tovar. Nákupné zvyky sa zmenili.

V budúcnosti sa zrejme opäť otvorí otázka

a nočných príplatkov alebo zákazu

Pred veľkými týždňovými nákupmi

zatvárania obchodov v nedeľu. Snahou je

predaja počas sviatkov. Aký je Váš názor

začínajú zákazníci uprednostňovať

redukcia nákladov na réžiu a víkendové

na zákony, ktoré ovplyvňujú retail?

z hľadiska spotreby potravín 1 až 2-denné

príplatky pre zamestnancov, ktorá aj je

Štát by mal mať ﬁlozoﬁu „chrániť a pomáhať“.

nákupy. Nákupy realizujú v predajniach

jednou z príčin skracovania otváracej doby.

Chrániť spotrebiteľa pred pochybným

v blízkosti bydliska a pracoviska. Tieto

Dnes je už minimum obchodov, ktoré majú

sortimentom a pomáhať vytvárať priaznivé

menšie „prevádzkové“ predajne ponúkajú

24-hodinovú prevádzku. Večierky pomaly

a vyvážené prostredie pre dodávateľsko-

sortiment, ktorý postačuje pre potreby

strácajú svoju funkciu. Veľkou konkurenciou

-odberateľské vzťahy. Dobrý obchodný vzťah

bežnej prevádzky domácnosti. Napríklad

pre ne sú čerpacie stanice a nekonkurujú

vzniká vtedy, ak sú obe strany spokojné.

Tesco zredukovalo plochu potravín

len im, ale aj fast-foodom. Ponúkajú totiž

Do obchodného vzťahu by teda mala

v hypermarketoch a ponúka či prenajíma

podobný sortiment podobný kvalitatívnym

legislatíva vstupovať minimálne, a aj to len

priestor pre predaj non-food sortimentu

a cenovým požiadavkám spotrebiteľov

na základe exaktných analýz, diskusií so

a gastronómiu. Retail sa adaptoval na

pre rýchle občerstvenie. Som príjemne

zainteresovanými subjektmi a organizáciami.

zmenu myslenia kupujúcich.

prekvapený, že mnohé čerpacie stanice

Napríklad zavedenie správnej ﬁlozoﬁe recyklácie

u nás predbehli kvalitou aj im podobné

a spracovania odpadu. Ide o veľké bremeno,

Ak teda kedysi boli predajne s plochou

priemerné zahraničné prevádzky. Na veľmi

ktoré sa prenáša na obchod a ten na to nie

7, 10, 15 aj viac tisíc metrov štvorcových,

zaujímavých dopravných uzloch, kde budú

je pripravený. Každá takáto zmena musí

aké je optimum dnes?

mať čerpacie stanice u nás priestor na

prebehnúť postupne, v krokoch. Reťazce

Je prirodzené, že tieto zmeny sa dotkli

plošné rozšírenie, sa dočkáme prístavby

musia vyčleniť priestory a ﬁnancie, musí

retailových formátov. Hypermarkety prešli

gastronomických prevádzok.

vzniknúť nadväzná infraštruktúra. Žiaľ legislatíva

nákladov domácností.

nastupuje v skokoch, nenecháva podnikateľom

do kategórie malých hypermarketov, ktorá
je definovaná plochou od 2500 do 4000 m2.

Slovensko patrí medzi európske krajiny

a dotknutým subjektom priestorpriestor, aby sa

Zdá sa, že vhodný formát pre slovenského

s najvyšším podielom tovaru, ktorý sa

zodpovedne vyjadrili. Potom neprichádza

zákazníka našiel Kaufland, ktorý prišiel

predá v nejakej cenovej promócii. Kam až

k nelogickým legislatívnym návrhom, ako zákon

s prevádzkami s rozlohou 3500 m2 a ponúka

povedie redukcia, znižovanie ceny?

o obchodných reťazcoch, či o 2,5 %-nom

do 20 tisíc tovarových položiek. Zmenou

Povedie až do momentu, kedy zákazníci

odvode a ďalším, ktoré vďaka pozastaveniu

samozrejme prešla aj skladba sortimentu

nebudú cenu alebo promóciu akceptovať.

Európskou komisiou končia v stratene.

a merchandising. Kaufland u nás úspešne

Stále viac ich totiž senzitívne reaguje na

V stručnosti Únia plní svoje poslanie dohliadať

aplikoval osvedčené metódy ponuky

rôzne marketingové triky. Stále viac ľudí si

na trhové prostredie svojich členov.

sortimentu z materskej krajiny. Aj staršia

uvedomuje, kde je reálna spotreba a koľko

Juraj Púchlo, Foto: archív Ľ. Drahovský

Aj pre nezainteresovaných
spotrebiteľov je očividné, že obchod
prechádza fázou zmenšovania.
Redukuje sa napríklad veľkosť
plochy, skracuje sa otváracia doba,
zatvárajú sa neefektívne prevádzky,
pokladníkov a pokladníčky
nahrádzajú samoobslužné
pokladnice a miznú „regálové
ležiaky“ zo sortimentu. O trendoch
a adaptácii obchodu sme sa
zhovárali s Ľubomírom Drahovským,
analytikom agentúry T.E.R.N.O.
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NAJVÄČŠIA SAMSUNG GALÉRIA
U NÁS MÁ MONUMENT
V Avion Shopping Park Bratislava v priestoroch bývalej predajne Calliope otvorila
spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak svoju najnovšiu a zároveň
najväčšiu značkovú predajňu na Slovensku. Na ploche takmer 250 m2 je
k dispozícii celé produktové portfólio spoločnosti.

portfólio 4 K QLED TV, ktorých súčasťou bude
aj už spomínaná umelá inteligencia. Zákazníci
Samsung Galérie môžu využívať služby My QLED
a Home servis, kedy pri zakúpení prémiových
QLED TV a prémiových produktov z oblasti bielej
techniky, im bude produkt doručený priamo
domov, vrátane jeho vynesenia na určené miesto,
jeho inštalácia, nastavenie a odskúšanie. Služba je
pre zákazníkov Samsung Galérie úplne bezplatná.
V Galérii je možno vidieť aj ukážku tzv. Ambient
módu, teda módu, kedy obrazovka TV kopíruje
dizajn steny za zariadením. Samozrejme sú tu
tiež vystavené soundbary, chladničky a práčky,
robotické a tyčové vysávače, ako aj smartfóny
a nositeľné zariadenia. Otváračku napríklad
sprevádzala aj akcia, kedy k modelom Samsung
S9 a S9+ boli hodinky Samsung Gear S3 classic
iba za jeden cent. Nečudo, že sa tovar vypredal
v priebehu približne jednej hodiny od otvorenia
Galérie.
Otváranie Galérií odštartoval Samsung ešte v roku
2000. Špeciﬁkom takto veľkého brandshopu
respektíve concept storu, ktorý je v Bratislave,

ŠTVRTÁ A NAJVÄČŠIA
NA SLOVENSKU

manuálov," povedal pre instore Slovakia David

je práve šírka portfólia. V starších galériách už je

Sahula, hovorca spoločnosti Samsung Electronics

zastaraný dizajn a často vystavujú len obmedzený

Czech and Slovak. Majiteľom galérií v Avione aj

sortiment, napríklad iba televízory alebo iba

Po bratislavskom Bory Mall, Europa Shopping

okrem iného aj tej nákupnom centre Bory Mall je

bielu techniku. Galéria v Avione je navrhnutá

Center v Banskej Bystrici a košickom Auparku

František Vangel, ktorý sa pri otvorení Galérie

s dôrazom na čistotu dizajnu, praktickosť

ide o štvrtú značkovú predajňu značky Samsung.

vyjadril, že ide o najviac reprezentatívny priestor

a vzdušnosť. Otvorená je denne od 10:00 do

Nová Galéria sa nachádza sa v blízkosti klziska

a prvé miesto, kde sa budú vystavovať novinky,

21:00, počas víkendov od 9:00. „Nevieme merať

v Avion Shopping Park Bratislava a predtým na

ktoré Samsung prinesie na slovenský trh.

počet zákazníkov u jednotlivých nájomníkov, ale
Avion celkovo vykazuje nárast návštevnosti každý

rovnakom mieste bola predajňa značky Calliope.
Zmena z jednej predajne na showroom trvala

Medzi najväčšie novinky, ktoré spoločnosť uviedla

mesiac. K tomuto zvýšeniu prispela bezpochyby

od septembra 2018 do konca novembra 2018,

na trh určite patrí 8 K QLED televízor s umelou

aj nová Gastro pasáž,“ uviedla pre instore Slovakia

pričom samotná Samsung Galéria vznikala

inteligenciou. V aktuálnom období spoločnosť

Katarína Michaliaková, marketingová manažérka

približne mesiac a je rozlohou najväčšou Samsung

Samsung uvádza na slovenský trh úplne nové

Avionu v Bratislave.

Galériou v rámci Česka a Slovenska. "Na ploche
približne 250 metrov štvorcových je vystavené

Čo je však dôležité spomenúť, že okrem bohatej

takmer kompletné portfólio produktov spoločnosti

ponuky produktov, je pre zákazníkov pripravený

Samsung zo segmentov čiernej a bielej techniky

odborne vyškolený personál. Ten zákazníkom radí

a samozrejme z oblasti telefónov a príslušenstva.

s výberom správneho modelu, odstráni technické

Na jej návrhu sa podieľali TOP dizajnéri z agentúry

problémy (súčasťou je servisné centrum) a pomôže

Cheil. Unikátny je takzvaný monument, ktorý je

s nastavením zariadenia. Rovnako radi vybaví

použitý vo výklade a pozostáva z troch televízorov.

prémiový servis alebo ďalšie špeciálne služby.

Red, Zdroj: Samsung, Avion, Foto: Samsung

Celý dizajn bol koncipovaný na základe interných
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ELEKTRONICKÉ CENOVKY AKO JEDINÁ ŠANCA
AKO ZOBRAZIŤ AKTUÁLNE CENY ZÁROVEŇ V E-SHOPE AJ NA PREDAJNI

Showroom Alza.sk v Bratislave, Foto: troniTAG

ktoré kamenné obchody alebo showroomy
s e-shopom prepoja.
Najprv sa musí informácia o zmene cien dostať
z centrály k obsluhe, cenovky je potrebné vytlačiť
a fyzicky pri tovare vymeniť. To určite nefunguje
rádovo v minútach, možno ani do niekoľkých
hodín. Nesúlad cien a tým pádom aj nespokojnosť
zákazníkov je potom na dennom poriadku.
Zrušiť kamenné predajne a ponechať iba e-shop
určite nie je smer, ktorým sa obchody vydávajú
a v ďalších rokoch budú vydávať. Naopak stále
viac sa predajcovia stretávajú s tým, že zákazník
chce tovar fyzicky vidieť a vyskúšať si ho, aj keď
si ho potom objedná cez e-shop. K spokojnosti
zákazníkov im môžu pomôcť rôzne technológie,

Jednou z moderných a nie príliš náročných
technológií sú elektronické cenovky. Práve tie sú
jedným z trendov našej digitálnej doby. Zlepšujú
komunikáciu so zákazníkom a spoľahlivo zobrazujú
presne tú cenu, ktorá je práve v systéme. Precenenie
prebieha rádovo v sekundách. Šetria čas a náklady.
Navyše môžu pomocou NFC zákazníkovi cez
mobilný telefón sprostredkovať ďalšie informácie
a s nadstavbovými aplikáciami je možné využiť ich
na marketingovú komunikáciu so zákazníkom.
Tento systém vo svojich showroomoch
úspešne využíva napríklad Alza.sk. „V prípade

Elektronické cenovky môžu vyriešiť hneď niekoľko
základných nedostatkov papierových cenoviek:
• Cena na elektronických cenovkách je vždy
aktuálna a rovnaká ako v pokladničným
systéme.
• Cena u tovaru sa dá rýchlo zmeniť. A nielen
cena, dá sa zmeniť aj celý vzhľad cenovky. A to
všetko v počas niekoľkých sekúnd.
• Elektronické cenovky šetria náklady na
pracovnú silu, papier a odstraňujú chybovosť.
• Elektronické cenovky sa dajú vďaka
integrovanej technológii NFC a zobrazovacím
metódam pomocou nadstavbových aplikácií
využiť k rôznym marketingovým akciám.
pti

Preceniť tovar v e-shope nie je žiaden
problém. V závislosti na aktuálnom stave
skladových zásob, marketingovom
rozhodnutí alebo napríklad predpovedi
počasia na víkend je v on-line prostredí
veľmi jednoduché prispôsobiť akčnú
ponuku aktuálnym požiadavkám. Urobiť
rovnaký krok v sieti predajní alebo
showroomoch, ktoré sú na e-shop
naviazané, nie je už tak jednoduché.

zmeny ceny produktu v našom e-shope
sú elektronické cenovky naša jediná
šanca, ako do budúcnosti zabezpečiť
okamžitú aktualizáciu ceny v predajni.
Ceny produktov meníme aj niekoľkokrát
denne, neustále obmieňanie papierových
cenoviek na všetkých predajniach
je nielen pomalé, ale aj ekonomicky
nevýhodné a navyše zbytočne generuje
odpad,“ hovorí Jan Moudřík, riaditeľ
oddelenia expanzie, facility a showroom
managementu.

(kp)

Elektronické cenovky
inovácia vo Vašom obchode
✓ okamžitá zmena cien a jednoduché párovanie tovaru
✓ centrálne riadenie cien a zníženie chybovosti
✓ interaktivita pomocou NFC a QR-kódu
✓ prepojenie pokladnice, e-shopu a elektronických cenoviek
✓ mnoho možností pripevnenia cenoviek
✓ novo cenovky do mraziacich boxov

www.tronitag.cz • info.cz@tronitag.com
Člen VKF Renzel-Group

www.vkf-renzel.cz
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MODERNÉ KONCEPTY
PRE NOVÚ GENERÁCIU TURISTOV

VYVÍJAJÚCE SA POTREBY
ZÁKAZNÍKOV
Zmeny v správaní spotrebiteľov a vývoj
hotelových konceptov v posledných rokoch

Vďaka zdravým základným ukazovateľom ponuky a dopytu na šiestich hlavných
trhoch regiónu strednej a východnej Európy, solídnemu rastu a relatívne nízkym
cenám hotelových nehnuteľností záujem investorov o región neklesá.

vedú k miznutiu rozdielov medzi tradičnými
kategóriami hotelov. Veľkým množstvom
verejného priestoru, pestrou ponukou
stravovania a trendovým dizajnom sa historicky
mohli chváliť predovšetkým hotely kategórií
Luxury a Upper-Upscale, avšak teraz sú tieto
vymoženosti čoraz bežnejšie v celom spektre
ubytovacích zariadení. Miznú tiež rozdiely medzi
krátkodobým a dlhodobým ubytovaním.
V rastúcej miere sa medzi rozhodujúcimi
skupinami zákazníkov presadzuje tzv. generácia
mileniálov. Tá má celý rad požiadaviek
a očakávaní, ktoré musia investori a hotelieri
brať do úvahy. Vznikajú nové koncepty,
napríklad cenovo dostupné lifestylové
hotely, soft značky, hostely novej generácie
a novátorské koncepty apartmánov s obsluhou).

ČO SI ŽELAJÚ MILENIÁLOVIA
V CEE
V prvom polroku 2018 spoločnosť CMS
v spolupráci s ﬁrmou FTI Consulting pripravila
a uskutočnila prieskum medzi podnikmi
a spotrebiteľmi, v ktorom zhromaždila 5275
odpovedí príslušníkov generácie mileniálov (vo
veku 18-35 rokov) z 18 krajín sveta. Prieskumu

INVESTIČNÉ TRENDY
V HOTELOVOM ODVETVÍ

a voľného času v spoločnosti CMS. K najväčším

sa zúčastnilo vyše 800 mileniálov z Českej

transakciám patrí kúpa hotela Soﬁtel Budapest

republiky, Maďarska a Poľska.

Chain Bridge spoločností Starwood Capital
Boom v hotelovom odvetví regiónu strednej

(75 mil. eur) a kúpa hotela Sheraton Prague

Zo štúdie (viz. QR kód) vyplýva napríklad to, že

a východnej Európy (CEE*) pokračuje. Objem

nórsku ﬁrmou Wenaasgruppen (42,5 mil. Eur).

sú pomerne malé rozdiely v požiadavkách na

investícií by tu do konca roka 2018 dosiahli

K významným obchodom patrí rovnako kúpa

hotel v prípade služobnej a súkromnej cesty.

takmer 800 mil. eur. Oproti minulému roku sa

Cukrovarníckeho paláca v Prahe rakúskou

Pri pracovných cestách hrá väčšiu dôležitosť

jedná o mierny pokles. Hlavným dôvodom je

spoločnosťou UBM za účelom prestavby na

lokalita než cena, pri privátnych cestách je to

skutočnosť, že pretrvávajúci záujem investorov

lifestylový hotel.

naopak. Na treťom mieste v požiadavkách je
kvalita služieb, servisu a pri súkromných tripoch

o hotely v hlavných mestách regiónu nemožno
uspokojiť kvôli nedostatku prémiových

„Hotely sa v súčasnosti menia z alternatívnych

miléniáli viac sledujú hodnotenia a recenzie

nehnuteľností na trhu. Závery vyplývajú

investícií na mainstreamové, pretože si

hostí. Ďalšími faktormi v rebríčku kritérií sú

z 1. vydania spoločnej správy spoločností

stále viac investorov uvedomuje vyzrievanie

stravovacie možnosti (reštaurácia, bar), veľkosť

Cushman & Wakeﬁeld a CMS, ktorá mapuje

hotelového trhu v CEE. Hlavnou výzvou pre

izieb, možnosti relaxácie, celkový vzhľad hotela

investície do hotelových nehnuteľností

región je nedostatok kvalitných a veľkých

a výhľad z izby.

a investičné trendy.

hotelov na trhu. Keďže cena za izbu už

Red, Zdroj: Cushman & Wakeﬁeld

prevyšuje úroveň pred krízou a stúpajúce
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Vďaka zdravým základným ukazovateľom

náklady úverového ﬁnancovania nás vedú

ponuky a dopytu na 6 hlavných trhoch regiónu

k presvedčeniu, že výnosy sa približujú

CEE, solídnemu rastu a relatívne nízkym cenám

minimu, očakávame, že si čím ďalej väčší

* CEE - do regiónu CEE

hotelových nehnuteľností záujem investorov

počet majiteľov začne uvedomovať, že nastal

report zahŕňa nasledujúce

o región neklesá. „V dôsledku historických

vhodný čas na predaj a zúročenie investícií,“

krajiny strednej a východnej

a politických vplyvov musel hotelový trh strednej

hovorí Bořivoj Vokřínek, partner v strategickom

Európy: Česká republika,

a východnej Európy doháňať tridsaťročné

poradenstve a vedúci prieskumu v oddelení

Slovensko, Poľsko, Maďarsko,

meškanie oproti západu,“ hovorí Lukáš

hotelových nehnuteľností pre EMEA región

Bulharsko, Rumunsko.

Hejduk, partner a vedúci oddelenia hotelov

v spoločnosti Cushman & Wakeﬁeld.

PLACE

HĽADÁTE KOMFORTNÝ HOTEL V CENTRE MESTA?
VYBERTE SI PRE VAŠE FIREMNÉ PODUJATIE ALEBO RELAXAČNÝ POBYT
HOTEL MAGNÓLIA**** V PIEŠŤANOCH.
Hotel Magnólia s príjemnou atmosférou a všestrannou starostlivosťou o hostí, s ideálnou polohou v centre
svetoznámeho kúpeľného mesta Piešťany, odkiaľ je všetko na, dosah ruky“ a zároveň na nábreží rieky Váh Vám umožní
dokonalo si vychutnať Váš pobyt.

Hotel s kapacitou 121 izieb patrí medzi najväčšie hotely v Piešťanoch a je tým
správnym miestom, na ktorom nájdete všetko pre príjemne strávený pobyt v nádhernom
kúpeľnom meste. Nové hotelové izby prispeli ku komfortnému pobytu a spokojnosti
klientov.
Hotel Magnólia ponúka priestory na usporiadanie kongresov, konferencií, seminárov,
školení, recepcií, firemných večierkov, teambuildingov a iných akcií. Na ich realizáciu sú
k dispozícii priestory Veľkej kongresovej sály a konferenčných salónikov s výhľadom
na panorámu Považského Inovca a s priamym vstupom na terasu a nábrežie rieky Váh.
Vďaka flexibilným možnostiam usporiadania priestorov je možné pripraviť podujatie pre
menšie skupiny ale aj veľké eventy až pre 300 osôb.
V klimatizovaných kongresových priestoroch sa budete počas Vášho školenia cítiť
príjemne za každého počasia.
V hotelovej reštaurácii s priamym prechodom do kongresovej časti si vychutnáte
jedinečné gastronomické chute. Vynikajúci catering a nápadité coffee breaky určite
zapôsobia na všetkých hostí.
Popri relaxácii po náročnom dni či po
úspešnom rokovaní Vám určite prídu vhod
relaxačné procedúry poskytované v hotelovom Wellness centre, liečebné procedúry
fyziatricko -rehabilitačnej ambulancii Rehamed Piešťany, či thajské masáže v masážnom
centre THAI MASSAGE.
Priestory hotela sú ideálne nielen na firemné stretnutia ale aj na relaxačné pobyty
v prostredí malebných Piešťan. A práve cez leto toho zažijete v hoteli Magnólia ešte
viac. Počas Vašej Letnej dovolenky v hoteli Magnólia na Vás čakajú lahodné jedlá,
vyhliadková plavba loďou po Váhu a Sĺňave, návšteva balneologického múzea, cvičenie
pilates a ďalšie aktivity pre celú rodinu. Voľné chvíle Vám spríjemnia sobotné hudobné
večery rôznych žánrov v hotelovej reštaurácii s terasou. Záver dňa je ideálne ukončiť
prechádzkou po nábreží rieky.
Hotel Magnólia - hotel v meste a predsa v prírode.
pti

www.hotelmagnolia.sk
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FLASH NEWS
V roku 2018 DACHSER zvýšil svoje
konsolidované čisté príjmy o 5,5 %
na 5,57 miliárd euro. Rovnako ako

KAUFLAND ZAVÁDZA
EKOLOGICKÉ PREPRAVKY
V PREDAJNIACH PO CELEJ
EURÓPE

prepravke. V SR sa začali zelené prepravky ﬁrmy
Euro-pool-System (EPS) používať v roku 2015 a od
konca roka 2018 sú štandardným balením pre
väčšinu ovocia a zeleninu vo všetkých predajniach
Kauﬂand v Európe. Vďaka tomu Kauﬂand minulý

v minulom roku narástlo množstvo

rok znížil produkciu CO2 o približne 35000 t ročne.

zásielok, a to o 2,5 % na 83,7 milióna. Ich

Kauﬂand od jednorazových kartónov pre ovocie

objem vzrástol o 3 % na 41,3 miliónov

a zeleninu prechádza na

Vďaka krajinám, ktoré pribudli

ton.

prepravky s viacnásobným

do systému môže „usporiť“ za

použitím. Ovocie a zelenina

rok 2019 okolo 42000 t CO2.

Podľa týždenníka Trend na slovenský trh

sa tak budú počas celého

Ovocie a zelenina sa bude, a to

vstupuje medzinárodný hráč v segmente

logistického procesu od

v ekologickej zelenej od EPS.

priemyselných nehnuteľností Gramercy

distribútora po umiestnenie

Europe. Spoločnosť prostredníctvom

v predajni nachádzať len v jednej

Zdroj: Kauﬂand.sk

svojho investičného fondu získala logistické
centrum v Dunajskej Strede s plochou
55 000 m2. Predávajúcimi sú zahraničné
spoločnosti Go Asset a ECE European City
Estates.

NOVÝ ADMINISTRATÍVNO-LOGISTICKÝ KOMPLEX
SPOLOČNOSTI TZMO SLOVAKIA
V SENCI

na ploche takmer 8 500 m2 a má kapacitu 2100
paletových miest. Vďaka použitým moderným
materiálom a inovatívnym technológiám získala
budova energetický certiﬁkát triedy A1. Z novej
haly budú zdravotnícke a hygienické výrobky

Alza.cz testuje na Slovensku
rozvoz tovaru pomocou nákladných

Medzinárodná kapitálová skupina TZMO Group

elektrobicyklov. Novú službu spustil

otvorila na Slovensku nový

trh. Administratívna časť

e-shop minulý rok na jeseň najskôr

administratívno-logistický

s úžitkovou plochou

v centre Bratislavy, kde v pilotnej

komplex. Nachádza

800 m2 poskytuje moderné

prevádzke dokázal doručiť cca 300

sa v logistickom parku

pracovné priestory pre 25

zásielok mesačne.

v Senci. TZMO Slovakia

zamestnancov a školiace

investovala do výstavby

centrum.

Wing - startup spoločnosti Alphabet

svojho nového sídla 3,5 mil.

(matka ﬁrmy Google) - je jednou z prvých

eur. Komplex sa rozkladá

rozvážané nielen na slovenský, ale aj rakúsky

Zdroj: Tzmo-global.com

dronových donáškových služieb na
svete. Dostala súhlas Austrálskeho úradu
pre civilné letectvo a v meste Canberra
bude doručovať napríklad čerstvé
potraviny, kávu, zmrzlinu a lieky. Drony
na doručovanie používa aj DHL Parcel

INOVATÍVNY SYSTÉM
OSVETLENIA SKLADOVÝCH
PRIESTOROV OD ZUMTOBEL
GROUP

Germany a tiež Flytrex, ktorý už v roku

hodín a zaručenému svetelnému toku na konci
životnosti. Svetelné riešenie má dopad na
celkovú spotrebu energie. Ideálnou voľbou sú
pokročilé LED svietidlá v kombinácii so senzormi
na detekciu denného svetla a pohybu, pričom je

2017 spolupracuje s AHA, najväčším

Mnoho svietidiel v logistických halách je ťažko

e-shopom na Islande.

dostupných, ich údržba a časté

s kapacitou ovládania až

výmeny sú preto veľmi drahé

2500 svietidiel. LED osvetlenie

Jeden z prvých čínskych obchodoch,

a časovo náročné, čo narušuje

sa výborne osvedčilo aj

ktorý umožňuje doručovať aj na dobierku

pracovné procesy. Pokročilé

v priestoroch mraziarní, keďže

je Gearbest. Využiť platbu na mieste

svietidlá LED Zumtobel sú

ich životnosť sa pri nízkych

kuriérovi (v hotovosti aj kartou) môžu

prakticky bezúdržbové vďaka

teplotách ešte predlžuje.

využiť aj zákazníci zo Slovenska.

priemernej životnosti 50 000

všetko riadené inteligentným systémom LITECOM

Zdroj: Zumtobel.sk

ASKO – NÁBYTOK spustila službu
Click & Collect. Tá umožní objednať si

LOGISTIKA PRE E-COMMERCE

tovar na stránkach spoločnosti pohodlne

vhodné aj pre menších podnikateľov v oblasti

z domova, a potom si ho vyzdvihnúť na

Podľa informácií z portálu Bridge ecommerce

e-commerce. Výhodou sú tzv. multi-user

vybranom odbernom mieste, navyše úplne

magazine (www.ecommercebridge.sk) je na

sklady, v ktorých dokáže obslúžiť viac menších

zadarmo. Služba sa vzťahuje na kompletný

slovenskom trhu viac

klientov a využiť synergie,

sortiment na webe spoločnosti.

ako 11 000 e-shopov.

ktoré toto riešenie prináša,

E-commerce zažíva

v prospech zákazníkov.

Medzi kľúčové faktory v efektívnej

dlhodobý rast a počet

Geis disponuje aj sieťou

mestskej preprave patria rozsiahle

nových e-shopov rastie

výdajných miest pre balíky

digitálne inovácie a kvalitná fyzická

medziročne o takmer

z e-shopov Geis Point.

infraštruktúra. Vyplýva to z prieskumu

20 %. Komplexné

Deloitte City Mobility Index 2019.

riešenie logistiky pre
e-shopy je špeciálnou
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kombináciou produktov skupiny Geis a je

Zdroj: Geis-group.sk
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VŠESTRANNÝ
OPEL COMBO LIFE
Model Combo zastupuje značku Opel
v triede ľahkých úžitkových vozidiel už
od roku 1986. Testovali sme osobný
variant s označením Combo Life
v najvyššej výbave Innovation. Combo
Life nedávno na sklonku minulého roka
významné ocenenie od novinárov „Best
Buy Car of Europe 2019“.

2977 mm. Na výber sú tri varianty výbavy (od

a to vďaka bohato presklenej karosérii. Ergonómiu

najnižšej po najvyššiu): Selection, Enjoy, Innovation.

vodiča podčiarkuje aj intuitívny a prehľadný

Minimálny objem batožinového priestoru je 597

interiér. Veľký stredový panel je rozdelený do

litrov (5-miestna verzia), možno ho však rozšíriť na

troch sekcií: infozábavný systém na vrchu, kúrenie

2126 litrov a vo verzii XL až na 2693 litrov. Zadné

a ventilácia v strede a praktický odkladací priestor

sedadlá sa dajú do podlahy sklopiť pomocou

v najnižšej časti. Posuvné dvere na strane vodiča

systému FlexFold a pri sklopení predného

a spolujazdca. Prístup do zadnej časti vozidla

sedadla spolujazdca tak vodič získava priestor

uľahčujú posuvné bočné dvere na strane vodiča

s dĺžkou 2,7 m (resp. 3,05 m pri verzii XL). Nech už

a spolujazdca. Ich zatváranie a otváranie je vďaka

potrebujete prepraviť čokoľvek, ﬂexibilný interiér

masívnym kľučkám jednoduché. Opel Combo

POKROČILÉ ASISTENČNÉ
SYSTÉMY

bude vašim pomocníkom.

Life je dobre ovládateľné, pohodlné a priestranné

Vozidlo ponúka dostatočný a všestranný

POHODOVÁ JAZDA

vozidlo.
Nový životný Opel Combo Life presvedčil
odbornú porotu svojím pomerom ceny a hodnoty,

priestor pre 5 – 7 osôb a je perfektný pre rodinné
cestovanie. Využijete množstvo dômyselných

Tvary automobilu zodpovedajú úžitkovému vozidlu,

inovatívnymi asistenčnými systémami pre vodiča,

odkladacích priestorov (až 28 s objemom 186

hoci teda v osobnej verzii. Podvozok je komfortný,

vysokým komfortom a priestrannosťou a získal

litrov) a určite aj audiosystém 4.0 s bluetooth, dva

vhodný pre pohodovejšiu, pohodlnú jazdu a takisto

ocenenie „Best Buy Car of Europe 2019“.

porty USB a jack. Každé zo zadných sedadiel

odhlučnenie je na úrovni osobného vozidla. Výhľad

je vybavené úchytmi detských sedačiek isoﬁx,

z Opel Combo Life je výborný do všetkých strán,

vrátane Top Tether uchytenia isoﬁx na mieste
spolujazdca. Vo verzii Innovation sú tri individuálne
zadné sedadlá v štandardnej výbave, vo verzii
Enjoy na želanie.
Šoférovanie spríjemňujú pokročilé asistenčné
systémy a inovácie, napríklad automatické núdzové
brzdenie s detekciou chodcov, ktoré varuje pred
prípadnými kolíziami s chodcami alebo inými
vozidlami, varovanie pred vybočením z jazdného
pruhu, elektronický stabilizačný systém ESP či
senzor únavy vodiča. Na želanie je možné auto
vybaviť panoramatickou zadnou kamerou so
zobrazovacím uhlom 180 stupňov a 8 palcovým
dotykovým displejom, panoramatickou strechou
s odkladacím priestorom nad hlavami.
Flexibilný interiér bude vašim pomocníkom
Red, Zdroj a foto: Opel

Vozidlo je dostupné v dvoch variantoch karosérie
líšiacich dĺžkou. Základná je dlhá 4403 mm,
predĺžená XL 4753 mm. Súčasne sa líšia aj
rázvorom náprav 2785 mm, respektíve u XL
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PROMOTION

OPTIMALIZÁCIA POP KOMUNIKÁCIE

POMOCOU SEMIOTIKY
Semiotický sprievodca bol vytvorený ako marketingový nástroj a praktický
pomocník pri tvorbe účinnej a efektívnej in-store komunikácie asociáciou POPAI CE
s pomocou partnerských spoločností Mondeléz, Vitana, Authentic a Wellen. V tretej
časti sa venuje kultúrnym konceptom a významovým mapám.

3.
časť

a významových máp s príkladmi k nim
konotujících tém pre českých zákazníkov:
• Českosť a národ - kultúra, príroda,
priemysel, cudzosť
• Jazyk a humor - verbálny humor,
situačný humor, jazyk, vážnosť
• Tradícia - rodina, práca, zvyky,

nižšie) a systematicky
usporiadali základné
pravidlá a konotácie,
ktoré sa k nim viažu
v kontexte českej

indivíduum
• Náboženstvo - náboženstvo, veda,
mystika, rozum; kresťanstvo, islam
• Gender a vek - maskulinita, feminita,
mladosť, staroba

kultúry.

• Rodina - rodina, priatelia, indivíduum,

Pri vývoji a tvorbe

• Domov - domov, cudzina, domácnosť,

deti, zvieratá, čistota
nielen POP
komunikačného
obsahu je potrebné
si vždy najprv ujasniť

manželská láska, priateľstvo,
rodičovská láska

podstatu (charakter)

• Krása a zdravie - telo, duša, tvár, vône

značky a produktu

• Kvalita - materiál, technológia, príroda,

alebo služby. Ďalším
krokom je potom čo
najpresnejšie definovať
ciele a príjemcov
komunikačného

ROZUMEJÚ ZÁKAZNÍCI
POSOLSTVÁM?

vonkajší svet
• Láska a priateľstvo - milostná láska,

obsahu. Významové mapy, ktorých príklady
uvádzame, nám potom umožňujú lepšie náš

nástroj
• Luxus - hodnoty praktické, existenčné,
kritické, estetické
• Śport - individuálny, fanúšikovia, hobby,
spoločenská udalosť
• Jedlo a nápoje - kuchyňa, potrava,
ingrediencie, príroda

komunikačný plán ukotviť vo špecifických
Kultúra čiže kultúrny kód je v každom

kultúrnych konotáciach predmetného

K tomu, aby sme mohli začať pracovať

z nás predpripraveným súborom

kultúrneho konceptu a vytvoriť tak čo

s jednotlivými kultúrnymi koncepty a ich

pravidiel a významových filtrov pre

možno najúčinnejší a najefektívnejší obsah

stvárnením v podobe významových máp,

tvorbu a interpretáciu posolstiev, ktoré

a formu POP komunikačného média. Tento

je potrebné pochopiť princípy tvorby

sú obsiahnuté v POP komunikačných

prístup môže výrazne pomôcť vykoreniť

a využitia týchto máp.

médiách. Kultúrne koncepty sú potom

z komunikačných obsahov nevhodné

tematické oblasti významov, z ktorých

inkonzistence medzi tým, čo chceme

sme vybrali tie najvýznamnejšie (viz.

povedať, čo obsahom hovoríme, čo

VÝZNAMOVÉ MAPY

prípadne nehovoríme,
a je vhodné hovoriť.

Princíp významových máp bol prvýkrát
predstavený Algirdasom Julienom
Gremasom v roku 1966 v monografii

KULTÚRNE
KONCEPTY

Structural Semantics. Semiotické mapy
boli vytvorené na účely semiotickej vedy

Redakčne upravené a krátené, Zdroj a foto: POPAI CE, Archív redakcie

a ich princíp umožnil systematický prístup
Na základe analýzy

k analýze vzťahov medzi významovými

približne 1700

znakmi v komunikačných obsahoch.

rozličných POP

Práve systém týchto štrukturálnych máp

médií z mnohých

sa stal praktickým nositeľom jedinečnej

sortimentných kategórií

príležitosti, ako prepojiť semiotickú vedu

sme definovali celkom

a problematiku POP komunikácie.

nasledujúcich 13
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hlavných kultúrnych

Významová mapa predstavuje príklady

konceptov vrátane

významov, vlastností a vymedzenie

ich podkategórií

všeobecného kultúrneho konceptu (ako

PROMOTION

sú zdrojom inovácie. Je ale

napríklad rodina a krása).

potrebné dôkladne zvažovať

Skladá sa z niekoľkých oblastí,
ktoré jednotlivé koncepty

a ošetrovať ich zrozumiteľnosť,

OPOZÍCIA

symbolizujú, tým približujú

resp. rýchlu schopnosť správnej

a vysvetľujú. Každú mapu je

interpretácie cieľovou skupinou.

potrebné zakomponovať do

Významové mapy nám
slúžia ako východiskový bod

celkového marketingového

charakteru komunikovaného
produktu, značky, cieľových
skupín, plánovaných cieľov

Á

IMPLIKÁCIA

konceptu, resp. kontextu

A
CI

K
DI

N

I
RA

T
ON

K

k strategickému premýšľaniu

IMPLIKÁCIA

a POP komunikačného

o komunikačných obsahoch
POP komunikačných kampaní
a médií. Významové mapy sú
veľmi podrobné, obsahujúce

a charakteru cieľových

všetky významné vysvetľujúce

destinácií vrátane umiestnenia

prvky, avšak sú principiálne

na ploche prevádzkarne. Každá

neúplné. Od užívateľov

mapa je založená na systéme

vyžadujú aktívny prístup:
prvky je možné zdôrazňovať,

troch typov logických vzťahov:

OPOZÍCIA

1. Opozícia je protikladný vzťah

upozaďovať, a predovšetkým

medzi dvoma oblasťami,

ďalej dopĺňať s ohľadom

všeobecne A a B, konkrétne

na konkrétny charakter

napríklad deň a noc.

výrobku / značky a celkovú
marketingovú a komunikačnú

2. Kontradikcia je negatívny

stratégiu. (pozn. red. ďalej sa autori

vzťah medzi dvoma oblasťami,
všeobecne A a Non -A, B a Non -B, jedna

Bezpečné vzťahy sú také, ktoré spolu

venujú príkladu kultúrneho konceptu

popiera druhú, konkrétne napríklad deň

susedia (X a Y). Tie sú základom

českosti a českého národa. V článkoch

a ne -deň (t.j. súmrak, podvečer, západ

stereotypov (napr. spájanie maskulinity

„Stávajú sa zo zákazníkov patrioti?“ –

slnka atď.).

a technológií). Stereotyp je ľahko a rýchlo

november a december 2017, sme sa

zrozumiteľný; jeho informačná miera je

venovali problematike „slovenskosti“

dvoma oblasťami, všeobecne Non -B

nízka, neprináša nič, čo by adresát už

a „regionálneho pôvodu“ z pohľadu

a A, Non -A a B, konkrétne napríklad

nevedel; stereotyp slúži k reprodukcii

ponuky, komunikácie a štruktúry nákupov).

zmrákanie sa implikuje noc, ale nie je

známej informácie a utvrdenie adresáta

s ňou totožné.

v tom, čo už vopred pozná. V POP

3. Implikácia je vzťah vyplývania medzi

komunikácii ide v tomto prípade o „stávku
Podstatná časť významov vzniká zo

na istotu“.

vzťahov hlavných oblastí, resp. kategórií

Autori:
Martin Boček, nezávislý odborník na marketing

(kategórie A, B). Tieto oblasti (kategórie) sú

Nebezpečné vzťahy sú také, ktoré sú od

potom definované (popísané) jednotlivými

seba maximálne vzdialené (X a T). Ich

vysvetľujúcimi prvkami (prvky X, Y, O, P).

spojením hrozí nezrozumiteľnosť, alebo

Medzi vysvetľujúcimi prvkami existujú buď

dokonca nezmyselnosť. Zároveň ale môžu

bezpečné, alebo nebezpečné vzťahy.

prinášať novú a prekvapujúcu informáciu,

a marketingový výskum,
Daniel Jesenský, prezident POPAI CE
Andrea Vozníková, členka rady POPAI CE

(kp)
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LOGISTIC CONFERENCE 2019
Už 13. ročník konferencie o logistike a zasielateľstve sa konal v hoteli Tatra
v Bratislave. Logistika, podobne ako retail, čelí výzvam Priemyslu 4.0, virtuálnej
a rozšírenej reality či digitalizácie. Počas podujatia zaznela i otázka, či nastane doba,
kedy sa logistika zaobíde úplne bez ľudí.

techniku a softvér, napokon nie je iba
pivovarom. Na Slovensku má 11 skladov
a poskytuje služby ako veľkoobchodník

KEDY JE VHODNÁ VIRTUÁLNA
A ROZŠÍRENÁ REALITA
V LOGISTIKE?

(napr. predáva a distribuuje aj iný alkohol

TECHNIKA POMÁHA
ZLEPŠOVAŤ PROCESY

ako pivo, slané pochutiny). Dnes už vytvorili

V panelovej diskusii s rovnakým názvom uviedol

HUBy a koordinujú výrobu a logistiku aj

Vladimír Broniš, Projektový manažér Atos IT

s marketingovými aktivitami a pružnejšie

Solutions and Services, že virtuálna realita má

reagujú na sezónne výkyvy.

význam všade tam, kde by príprava vzdelávacieho
obsahu bola ekonomicky nevýhodná. Napríklad

O ľuďoch a technike hovorili aj Marek Fořt,

chemická prevádzka by sa musela zastaviť, takto

Sales & Development director a prokurista

sa ľudia zaškolia vo virtuálnom prostredí. Virtuálna

Michal Ukropec, konateľ INFOTECH hovoril

HOPI a Renáta Pištejová, Head of customer

realita je vhodné do oblastí, v ktorých je potrebná

o tom, ako sa pripraviť na implementáciu Industry

care ofﬁce, HOPI SK. Technológia je jedným

predstavivosť. V súčasnosti sa využívajú Microsoft

4.0 riešení v slovenskej praxi. Spomenul, že

z „T“, ktoré sú dôležité pre mrazenú logistiku:

Hololens, ale ich obstaranie je ako vstupná

vo svojej praxi sa stretol s množstvom bŕzd

(1) Technológie. Logistické nehnuteľnosti

investícia stále ﬁnančne náročné. Perspektívne sa

pokroku a prekážok, ktorých cieľom bolo udržať

sú z PUR panelov, majú ohrievané podlahy,

ukazuje riešenie Oculus Quest, ktoré nepotrebuje

súčasný stav, status quo. Paradoxne projekt,

LED osvetlenie, (2) Teplota. Pohybuje sa

počítač, nie je to ani tak drahé. Predpokladom je

ktorý má návratnosť 3 mesiace, sa môže zdržať

od mínus 18 až do mínus 25 stupňov.

masovejšie využívanie na školenie zamestnancov.

v byrokratickom súkolesí aj rok. M. Ukropec

Práve udržiavanie nízkych teplôt vyvoláva

nabádal porušovať zväzujúce pravidlá a naskočiť

enormné náklady na energie, (3) Technika.

Milan Mitošinka, Head of Mobile

na vlnu implementácie technologických trendov.

Využívajú systémové zakladače s indukčným

Products & Solutions, VR/AR and IoT Cleverlance

Konkrétnejšie sa zaoberal tzv. RTLS – Real-time

navádzaním v podlahe, a tiež skenery

Slovakia predikuje, že v budúcnosti bude

location services, teda monitoringom pohybu ľudí

vhodné do prostredia s nízkou teplotou.

možné sklady postaviť v oblastiach, kde je síce

a techniky v priestore a v reálnom čase. Práve

Teplotu v prípade výpadku prúdu udržiavajú

nedostatok zamestnancov, ale lacné pozemky.

na základe presných dát vedia ﬁrmy plánovať

záložné dieselagregáty, (4) Transport. HOPI

Ľudia teda budú prostredníctvom virtuálnej reality

zmeny, vidia reálne využitie pracovného priestoru

používa autá vybavené agregátmi, disponujú

ovládať techniku, vozíky zo vzdialených miest.

a podobne. Technika tiež pomáha pri pickovaní,

tlačiarňami na tlač teplotných lístkov. Práve

ak manipulant naloží tovar do vozíka, dostáva

mínusové teploty sú aj jedným z dôvodov

zvukové a vizuálne hlásenie do handheldu

ﬂuktuácie zamestnancov. Zamestnanci majú

pripevnenom na ruke.

síce povinné prestávky, ale stáva sa, že
nenastúpia všetci na zmenu.

Red, Zdroj a foto: Logistic Conference 2019, INFORM Slovakia

Ján Franek, ktorý pracuje ako riaditeľ logistiky
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INVESTUJTE DO INOVÁCIÍ
Na odbornom fóre silno rezonovala výzva
experimentovať a nebáť sa zlyhania. Firmy by

v spoločnosti HEINEKEN a jeho úlohou je

Peter Ivančík, Business Development

si mali vyčleniť 1 promile z tržieb a investovať

implementácia „End To End“ upozornil, že

Manager & KAM FM Logistic v popoludňajšom

do inovácií. Do projektov, ktoré nebudú mať

stroje a technológie nemožo povýšiť nad

programe tiež prezentoval niektoré

stanovené KPI (kľúčové ukazovatele výkonnosti).

ľudskú spoluprácu. Spolupráca je hlavný

z technologických „vychytávok“. V niektorých

Dobré inovácie sa i tak prejavia nepriamo v raste

tvorca ﬁremnej kultúry a internej atmosféry

prípadoch sa im osvedčili Google glass, napríklad

efektivity, zoštíhľovaní či vyššej marži.

vo ﬁrme. Samozrejme aj HEINEKEN využíva

pre internú komunikáciu pri opravách, pri ktorých

pri riadení logistiky a toku tovaru modernú

nie je možná fyzická prítomnosť team lídra.

PEOPLE

DUSLO V ŠALI JE
ZDRAVÁ FIRMA ROKA
Od roku 2010 organizuje zdravotná
poisťovňa Union súťaž Zdravá ﬁrma
roka. Nedávno sa vyhlasovali výsledky
za minulý rok, v kategórii Výrobná ﬁrma
zvíťazila akciová spoločnosť Duslo v Šali.

v ostatných druhoch priemyslu. O to sú tieto
výsledky cennejšie a ich dosiahnutie náročnejšie.
Je za tým komplexný sociálny program, ktorého

Duslo sa do súťaže zapojilo už po piaty raz. Dosiaľ

významnou súčasťou je starostlivosť o zdravie

malo na konte dve druhé miesta a jedno tretie,

a bezpečnosť pri práci.

teraz sa po prvý raz v konkurencii takmer štyroch
desiatok ﬁriem postavilo na najvyšší stupienok.
Že to vôbec nie je náhoda, som mal pred časom

PRE VŠETKY GENERÁCIE

možnosť presvedčiť sa aj na vlastné oči.
Pozoruhodné je najmä podnikové Centrum

Ocenenia v rámci súťaže Zdravá ﬁrma roka však

zdravotnej starostlivosti. Na polikliniku, akú má

nie sú na tomto poli jediné. Európska agentúra pre

Duslo, by mohlo byť hrdé nejedno mesto. Nájdete

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vyhlasuje

v nej v podstate všetky najvyužívanejšie medicínske

každé dva roky tému kampane na podporu riešenia

odbornosti, osobitnú pozornosť si zaslúži fyziatria,

aktuálnych problémov bezpečnosti a ochrany

balneológia a liečebná rehabilitácia. Duslo má

zdravia.
povedomia zamestnancov o nebezpečných

približne dvetisíc zamestnancov a tí sú najväčším

NOVINKY ROKU 2018

Pre roky 2016 - 2017 to boli Zdravé pracoviská

chemických látkach, s ktorými pracujú, a to

pre všetky vekové kategórie, motivované

informačnou kampaňou o vplyvoch jednotlivých

predovšetkým starnutím populácie. Duslo sa stalo

používaných látok na zdravie a spôsoboch ochrany

jednou z šestnástich ocenených a odporučených

pred ich účinkami. Zároveň spoločne so všetkými

ﬁriem v rámci Európskej únie.

zamestnancami podnik hľadá opatrenia, ako čo
najefektívnejšie znižovať vplyv nebezpečných

Spoločnosť sa však nespolieha iba na osvedčené
postupy, ale snaží sa systematicky zlepšovať

Je za tým tiež skutočnosť, že Duslo sa stará nielen

chemických látok na ich zdravie. Duslo sa taktiež

starostlivosť o svojich pracovníkov. K beneﬁtom,

o svojich súčasných zamestnancov, ale mnoho robí

v októbri 2018 sa zapojili do európskeho týždňa

ktoré Duslo už niekoľko rokov poskytuje svojim

aj pre bývalých pracovníkov. A keď sme vyzdvihli

bezpečnosti tzv. Dusláckym týždňom BOZP,

zamestnancom, ako novinku v roku 2018 prinieslo

podnikové Centrum zdravotnej starostlivosti, nuž na

zameraným na prevenciu, informovanosť a kontrolu

napríklad kurz prvej pomoci, vybrané zdravotné

poschodí nad ním je denné centrum pre seniorov.

bezpečnosti v spoločnosti.

vyšetrenia a veľkoplošné dopravné ihrisko

A nie iba pre takých, ktorí tu pracovali, ale aj pre

na Zamestnaneckom dni, spoluﬁnancovanie

ďalších zo Šale aj okolia.

Pre viac než polovicu Slovákov je najdôležitejšie
v živote zdravie. Tak to ukazujú viaceré prieskumy

cyklotrasy z Veče do Dusla, podporu účasti
zamestnancov na celoslovenskom podujatí Do

Vzhľadom na to, že Dusle sa nachádzajú

a táto hodnota trvalo kraľuje v rebríčkoch s jasným

práce na bicykli, zapojenie sa do celoeurópskej

nebezpečné chemické látky, podnik sa zapojil

náskokom pred láskou, prácou či peniazmi.

kampane Zdravé pracoviská.

aj do aktuálnej kampane „Zdravé pracoviská

Akciová spoločnosť Duslo v Šali sa tejto hodnote,

kontrolujú nebezpečné chemické látky“. Kampaň

s ktorou bezprostredne súvisí aj bezpečnosť na

Treba si uvedomiť, že Duslo je šesťdesiatročná

prebieha v rokoch 2018 a 2019, pričom sa

pracoviskách, veľmi dôsledne venuje.

chemička, kde je rizikových faktorov viac ako

v rámci tejto kampane zamerali najmä na zvýšenie

Miloš Nemeček

bohatstvom spoločnosti.
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INŠPIRUJTE SA INŠPIRATÍVNYM PRACOVNÝM PROSTREDÍM
Absolútnym víťazom aktuálneho ročníka súťaže o najinšpiratívnejšie pracovné prostredie na Slovensku – Ofﬁce roka sa stala spoločnosť SWISS RE. Rozhodla o tom svojím hlasovaním päťčlenná odborná porota, zložená z renomovaných
architektov a odborníkov na pracovné prostredie. Organizátorom súťaže je spoločnosť CBRE.
SVETOVÉ TRENDY NA SLOVENSKU
O dôležitosti vplyvu pracovného prostredia na zdravie a produktivitu niet
pochybností. V budovách trávime 90 % času, pričom sedením strávime za život
až 50000 hodín. Obrovské množstvo času v tejto statickej polohe má za následok
až 70 % zdravotných problémov spojených napríklad s poškodením chrbtice
a krčnej chrbtice. Ak prirátame súčasný mimoriadne nízky index nezamestnanosti
(okolo 5,16 %, v Bratislavskom kraji 2,74 %), tak nie je prekvapujúce, že sa
ﬁrmy snažia prilákať zamestnancov aj špičkovými a zdravými administratívnymi
budovami a kanceláriami. Často majú rôzne wellbeing certiﬁkácie, ktoré garantujú
telesný a zdravotný komfort prostredia.
Ale poďme k samotnej súťaži. Do tretieho ročníka Ofﬁce roka sa prihlásilo 38
ﬁriem, ktoré súťažili v kategóriách Zdravá kancelária, Inovatívna kancelária,
5.

Kancelária ako DNA ﬁrmy a tiež o titul absolútneho víťaza súťaže. Víťaza
každej kategórie vyberali členovia odbornej poroty. Tentokrát do nej zasadli
najmä architekti a dizajnéri – Florian Frotscher zo spoločnosti Woods Bagot
v Londýne, Barbora Markechová z pražskej pobočky Bogle Architects,
Nina Weisslechner z Artworks, Braňo Kaliský z A1 Respect Architecture
a výkonný riaditeľ CBRE na Slovensku Tomáš Hegedűš. Porotcovia tiež
rozhodli o víťazoch jednotlivých súťažných kategórií. Zdravou kanceláriou
sa aktuálne stalo pracovné prostredie ČSOB, Inovatívnou kanceláriou Swiss
Re, Kanceláriou ako DNA ﬁrmy najviac zaujal Forbes. „Každý rok pozorujem
výrazné zvýšenie kvality prihlásených subjektov po všetkých stránkach
- od workplace stratégie ﬁrmy, cez otázky zdravia zamestnancov, až po
architektonické prevedenie. Vidieť, že aj ﬁrmy na Slovensku sledujú svetové

Red, Zdroj a foto: Ofﬁceroka.sk, CBRE

trendy a nechcú v tejto oblasti zostať pozadu,“ vyhlásil T. Hegedűš.

PREKVAPILI RÔZNORODOSŤ, KVALITA A KOMFORT
Porotcovia svojim hlasovaním najskôr určili užšie nominácie súťažných priestorov
6.

v jednotlivých súťažných kategóriách. Z nich napokon vybrali víťazov kategórií,
ako aj absolútneho víťaza 3. ročníka súťaže Ofﬁce roka
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3.

4.

Súťaž urobila dojem aj na uznávaného architekta Floriana Frotschera,
ktorý dnes pôsobí v londýnskej pobočke renomovanej spoločnosti Woods
Bagot. „Bol som ohromený veľkou rôznorodosťou priestorov, ktoré sme
hodnotili. Od menších, veľmi špeciﬁckých a robených na mieru, až po veľké
ﬁremné, ale dobre a štýlovo navrhnuté. Každý by si našiel to svoje. Je to
pôsobivé,“ zhodnotil úroveň tohtoročnej súťaže jeden z porotcov. Zároveň
dodal, že Slovensko sa ukazuje ako veľmi živý trh pre nové pracovné priestory
a jednoznačne sa odpútalo z pozície typického poskytovateľa podporných
kancelárií s ich typickým „šarmom“.
A čo najviac zaujalo architektku Barboru Markechovú z ateliéru Bogle
Architects, ktorý navrhoval napríklad butikovú kancelársku budovu UNIQ
Staromestská? Pozitívne vníma najmä kladený dôraz na kvalitu priestorov
a na komfort každého zamestnanca. „Je vidieť, že to, čo bolo pred niekoľkými
rokmi skôr nadštandard, je v súčasnosti základom administratívnych
priestorov. Taktiež je pozitívne, že bolo veľa prihlásených projektov zverených
do rúk skúsených architektov a tomu zodpovedá inteligentná práca
s priestorom, použitie zaujímavých kombinácií materiálov, nápadité riešenia

7.

a hlavne vysoká kvalita prevedenia detailov.“

CENA VEREJNOSTI
Už druhý rok po sebe si svojho víťaza volila aj verejnosť, a to formou
internetového hlasovania. Vox populi tentokrát rozhodol o tom, že najkrajšie
kancelárie má spoločnosť Private Consulting Group.

VÝSLEDKY SÚŤAŽE OFFICE ROKA 2018
Absolútny víťaz Ofﬁce roka 2018: SWISS RE (foto 1, 2, 5)
Zdravá kancelária: ČSOB (foto 3, 6)
Inovatívna kancelária: SWISS RE (foto 1, 2, 5)
Kancelária ako DNA ﬁrmy: FORBES (foto 4)
Víťaz hlasovania verejnosti:
PRIVATE CONSULTING GROUP (foto 7, 8)

e obchodu, a. s. Poprad

8.
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9 POZÍCIÍ, BEZ KTORÝCH SA FIRMY
DNES A ANI ZAJTRA NEZAOBÍDU 3.
časť

Každá ﬁrma sa stáva digitálnou ﬁrmou. V každom odvetví sa tradičné biznis modely
a procesy transformujú rozširovaním nových technológií a nárastom rôznych,
predovšetkým bezpečnostných ohrození a opatrení. Vplyv digitálnych technológií
je jednoducho určujúci. Zásadne mení podmienky, v ktorých pôsobia ﬁrmy a ich
ľudia a v ktorých akcionári plánujú svoje stratégie. A na toto všetko potrebujú
špecialistov, ktorí dokážu zachytiť a využiť každú vlnu digitálnych zmien. V seriáli,
v ktorom postupne predstavujeme deväť pre organizácie zásadných pozícií, preto
pokračujeme skupinou Digital & Technology Ofﬁcers. Zároveň prinášame prehľad
oblastí, v ktorých je potreba digitálnych lídrov najväčšia.

Michal Lukáč,
Amrop Client Partner

(CapaCV) a digitálne prístupy hojne využívané
v modernom headhuntingu a riadení ľudského
Digital & Technology Officers sú

digitalizácia mení zákazníkov, značky

kapitálu. Nahlasovanie poistných udalostí

významnými predstaviteľmi alebo poradcami

a ich vnímanie, biznis i celý trh. Slovensko

prostredníctvom aplikácie alebo online

užšieho vedenia firiem. Digitalizáciu buď

v tejto oblasti predstavuje prístupný trh

uzatváranie poistných zmlúv. Dizajn cez

priamo realizujú, zabezpečujú alebo

v obmedzenej veľkosti s možnosťou

rozšírenú realitu (Augmented Reality) až po

aktívne presadzujú. V rovnakej miere sa

rýchlej penetrácie najmä vďaka silnému

inteligentné domácnosti vybavené rôznymi

podieľajú aj na jej ochrane a prevencii pred

mobilnému a internetovému pokrytiu. Podľa

senzormi od nastavenia termostatu až po

potenciálnymi hrozbami. Keďže technológie

ostatnej prognózy OECD by slovenská

komplexné Smart Home riešenia.

ovplyvňujú nielen biznis a firemnú kultúru

ekonomika mala v roku 2019 narásť o 4,3 %

všetkých typov organizácií, ale zásadne

a zaradiť sa medzi najrýchlejšie rastúce.

Digitalizácia vo verejnej správe. Úrad

menia aj požiadavky na spôsob riadenia,

Táto prognóza vyzdvihla predovšetkým

podpredsedu vlády SR pre investície

DIGITAL & TECHNOLOGY OFFICERS
historicky nízku úroveň

a informatizáciu vytvoril Stratégiu digitálnej

nezamestnanosti

transformácie Slovenska 2030, ktorej

a zdravé verejné

prezentácia na ministerskej úrovni sa čaká

financie. Odporúča však

počas slovenského predsedníctva v Rade

urýchlene riešiť výzvy ako

OECD v máji v Paríži. Od septembra 2017

nedostatok pracovnej

sa témou digitalizácie zaoberá Národná

sily s pokročilými

koalícia pre digitálne zručnosti a povolania

digitálnymi zručnosťami

SR. Digitálna koalícia, ktorá má v súčasnosti

a slabú podporu inovácií

67 členov, vznikla z iniciatívy IT Asociácie

v podnikateľskom

Slovenska s podporou Úradu podpredsedu

sektore. Takže: v ktorých

vlády SR pre investície a informatizáciu. Vo

oblastiach je potreba

verejnej správe je veľa kľúčových oblastí –

ľudského kapitálu

za zvýšenú pozornosť stoja najmä tvorba

s pokročilými digitálnymi

podmienok na testovanie autonómnych

zručnosťami najväčšia?

vozidiel, tvorba ekosystému digitálnych

Red, Zdroj: Amrop, Foto: Shutterstock.com

inovačných hubov, podpora pre Smart City
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Digitalizácia v službách.

riešenia, tvorba kompetenčných centier

Digitálny onboarding

pre umelú inteligenciu a supervýkonné

nových klientov spojený

počítače, podpora inovácií v zdravotníctve,

s využitím elektronických

vzdelávanie, výskum a vývoj, zlepšenie

smelo ich môžeme pomenovať lídrami

prostriedkov ako elektronický podpis či

digitálnych služieb pre občanov a zníženie

budúcnosti alebo – ako ich my nazývame –

elektronický občiansky preukaz a mobilných

byrokracie.

Leaders for What’s Next, pretože sú

aplikácií na smart telefónoch či tabletoch

nositeľmi zmeny a často až tzv. Game

uľahčí prístup k produktom a službám.

eCommerce. Slovensko v stredoeurópskom

Changers.

Plne digitálna komunikácia so zákazníkmi

regióne patrí k pomerne silným hráčom.

pomocou chatu alebo robotickej komunikácie

Online predaj v roku 2018 vzrástol

Žijeme v digitálnej ére. Aktuálne trendy

s využitím hlasových asistentiek (Alexa,

medziročne o 23 % a obrat internetových

výrazne zasahujú do všetkých sfér, pretože

Google home či Siri). Digitálny životopis

obchodov dosiahol rekordnú sumu 1,13

AMROP - PARTNER RUBRIKY PEOPLE

PEOPLE

miliardy eur. Aktuálne je na Slovensku vyše

systém s účinnou kontrolou parkovania až po

Big Data. Súbory dát s veľkosťou peta

11 585 e-shopov. Personalizácia online

inteligentné meteostanice.

bytov (1015), ktoré sú veľké a zložité až tak,

komunikácie najmä s využitím umelej

že tradičné aplikácie na spracúvanie dát

inteligencie umožní zanalyzovať veľké

Industry 4.0 a transformácia výrobných

nie sú schopné ich spracovať. Na analýzu

množstvá údajov o spotrebiteľoch, a tým

podnikov na Smart Factory. V našom

takýchto dát sa využívajú pokročilé softvérové

lepšie zacieliť ich budúce nákupy.

ponímaní ide o výrobný systém, v ktorom

systémy, často aj s využitím tzv. Machine

je výroba samostatne organizovaná,

Learning a umelej inteligencie. Namiesto

Elektromobilita a konektivita. Po sprísnení

ľudský faktor je prepojený s kolaboratívnou

manuálnej analýzy dochádza k ich rýchlejšiemu

noriem vypúšťaného CO2 spaľovacími

robotizáciou alebo autonómnymi

spracovaniu a hľadaniu súvislostí. Vďaka

motormi v roku 2021 elektromobilita prestane

zariadeniami, miesto káblov sú systémy

tomu tieto ﬁrmy ušetria náklady, sú schopné

byť len módnou záležitosťou (v roku 2017

riadenia prepojené lasermi, kde dátové

reagovať rýchlejšie, robiť lepšie rozhodnutia

bolo na Slovensku prihlásených len 209

toky sú prepojené naprieč celou ﬁrmou,

a predpovedať trendy. Najznámejšou aplikáciou

elektromobilov). Po zavedení povinnosti normy

cez dodávateľov až po zákazníkov. Keďže

spracúvajúcou veľké dáta je Google. Big data

Euro 7 sa pre výrobcov automobilov a ich

údaje z výroby a zo všetkých prepojených

hrajú takisto kľúčovú úlohu v spoločnostiach

zákazníkov stane bežnou realitou (rovnako ako

zariadení musia byť dostupné pre riadiace

ako Facebook, Spotify, Amazon, Netﬂix a iné.

sa jedného dňa stal smartfón). Automobilky

systémy, stalo sa dôležitou témou ukladanie

Okrem vyhľadávania na internete a spracovania

postupne ohlasujú ambiciózne ciele. Koncern

a spracovanie veľkého množstva dát. Do

údajov zo sociálnych sietí existuje množstvo

Volkswagen plánuje do roku 2028 uviesť

výbavy priemyselných podnikov tak prenikajú

rôznych ďalších aplikácií na spracovanie

na trh 70 nových modelov na ekologický

dátové centrá a ﬁremné cloudové riešenia.

veľkých dát. Napríklad marketingové

pohon s prevahou tých na čisto elektrickej

Digitalizácia v priemysle tiež predstavuje

aplikácie na segmentáciu zákazníkov, analýzu

platforme. BMW plánuje do roku 2025 uviesť

použitie integrovaného počítačového systému

zákazníckeho správania a cielenú reklamu, ktoré

25 nových ekologických modelov, Hyundai

zloženého zo simulácie, 3D vizualizácie

kombinujú údaje z predaja a zo zákazníckych

v tom istom období 18 a Nissan sedem.

a využitia nástrojov rozšírenej reality

databáz. Využívanie Big Data v priemysle zahŕňa

Rozvoj elektromobility súvisí s postupnou

využívaných pri tvorbe výrobku a výrobného

podrobnejšiu analýzu, pretože informácie

implementáciou Smart City prvkov do

procesu súčasne. Prepojenie všetkých

sa vo výrobných podnikoch nachádzajú

našich miest, ako je inteligentné osvetlenie

uvedených technológií, ľudí a zariadení

v rôznych ERP systémoch, dátových skladoch,

s nabíjaním elektromobilov, parkovací

nazývame Smart Factory.

cloud riešeniach a pod. Prepojením nových
analytických aplikácií s množstvom existujúcich

Okrem pokročilých digitálnych zručností, agilnosti, kreativity,
nápaditosti a strategického myslenia digitálni lídri rozvíjajú
najmä tieto schopnosti

podnikových dát môžu spoločnosti výrazne
optimalizovať náklady na materiál, distribúciu,
jednotlivé postupy výroby i celkový výrobný
proces.

SCHOPNOSŤ PRESVIEDČAŤ A VYJEDNÁVAŤ. Aby boli pri presadzovaní digitálnej

Počítačová bezpečnosť. Úzko súvisí

transformácie ﬁriem úspešní (nielen pri kontakte s vedením ﬁrmy), musia si dať záležať na

s počítačovou kriminalitou a kyberterorizmom.

komunikácii so všetkými zamestnancami. Tieto schopnosti v rovnakej miere využijú pri

Novodobé kybernetické útoky sú totiž čoraz

kontakte s externým prostredím, najmä s dodávateľmi pokročilých technológií.

soﬁstikovanejšie. A zároveň útočnejšie
a mnohokrát ničivejšie. Podľa údajov

SCHOPNOSŤ INŠPIROVAŤ A ROZVÍJAŤ DRUHÝCH. Byť nadšencom alebo expertom

zverejnených v Internet Organized Crime

na nové technológie nestačí. Treba ich predstaviť ostatným a trpezlivo ich učiť s nimi

Threat Assessment (IOCTA) 2018 je podľa

pracovať. Takisto nadchnúť, v čom im tieto technológie a práca s nimi môže byť nápomocná

Europolu tzv. digitálne podsvetie na vzostupe.

a užitočná.

Okrem toho, že na Slovensku od minulého roku
platí Zákon o kybernetickej bezpečnosti, je táto

SCHOPNOSŤ SPOLUPRÁCE A MOTIVÁCIE. Technológie nie sú jedinou spásou a cestou

oblasť mimoriadne významná, pretože všetci si

k úspechu. Sú a aj naďalej to budú najmä motivovaní a angažovaní ľudia.

určite pamätáme, ako hackeri v tom istom roku
ukradli citlivé údaje o stovkách nemeckých

PREZENTAČNÉ SCHOPNOSTI. A NA ZÁVER. Aj keď sa podarí všetkých presvedčiť,

politikov vrátane Angely Merkelovej, rovnako

inšpirovať a motivovať, nesmú zabúdať na to, aby všetko podstatné priebežne vysvetľovali

ako informácie z desiatok miliónov účtov na

a ešte lepšie ukázali. Veď raz vidieť je vždy lepšie ako sto razy počuť.

Facebooku.
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akcií. Napokon v piatok po pracovnej dobe

PLYTVANIE A RACIONALIZÁCIA

SPOTREBY

a v dňoch pred štátnymi sviatkami, počas
ktorých sú obchody zatvorené, sú prevádzky
plné do prasknutia. Akoby hrozil hurikán alebo

2.
časť

Ročne sa v Európskej únii podľa Eurobarometra premrhá 88 miliónov ton potravín,
pričom 53 % z tohto objemu pripadá na domácnosti a 5 % na maloobchod
a veľkoobchod. Otázkou druhej časti seriálu teda je, aké opatrenia obmedzujúce
plytvanie môžu zrealizovať reťazce, domácnosti a čo je na pleciach štátu.

RACIONALIZÁCIA
SPOTREBY
A EDUKÁCIA

hladomor. Vytváranie a hromadenie zbytočných
zásob je pritom prvým predpokladom
k plytvaniu. Niektoré reťazce preto obmedzili
ponuku akcií typu 5+1, 2+1, či veľkých balení
typu 20 % zdarma, aby si spotrebitelia
nevytvárali zbytočné zásoby. Obmedzenia sa
týkajú najmä tovaru, pri ktorom je predpoklad,
že by nemusel byť spotrebovaný včas.

SYSTEMATICKÉ OPATRENIA
REŤAZCOV
Dôsledne a systematicky sa plytvania začalo
už dávnejšie venovať Tesco, ktoré sa zaviazalo

FRANCÚZSKOU CESTOU?

Neziskové združenie

znižovať potravinový odpad zo svojich

Zachraň jídlo tvrdí, že

prevádzok. Spoločnosť začala intenzívnejšie

tretinu potravín ľudia

sledovať a vyhodnocovať objem odpadu

vyhadzujú preto, že

vo svojich obchodoch, aby dokázala nájsť

nevedia, aký je rozdiel

spôsob, ako potravinový odpad efektívne

medzi dátumom spotreby

znižovať. Okrem toho uviedla sortiment

(DS) a dátumom minimálnej

Perfectly Imperfect (Dokonale nedokonalé),

trvanlivosti (DMT). Aj

čo sú produkty dokonalej chuti a kvality, ktoré

slovenská prax ukazuje,

síce nespĺňajú všetky estetické kritériá, no sú

že si konzumenti pojmy

kvalitné, chutné a výživné. Predajom „dokonale

zamieňajú, resp. chápu

nedokonalej zeleniny a ovocia“ pomáha

ich ako jeden. Na jednej

Tesco bojovať proti plytvaniu potravinami aj

strane je teda dodávateľský

svojim dodávateľom. Podrobne o agende

reťazec, ktorý si plní zákonnú povinnosť a DS

zefektívňovania sortimentu a znižovania odpadu

či DMT na tovare, cenovke alebo obvyklých

hovoril počas pražského Retail Summitu Matt

Vo Francúzsku platí od roku 2016 zákon,

miestach uvádza, aby spotrebiteľ túto

Simister, generálny riaditeľ spoločnosti Tesco

ktorý priamo prikazuje obchodom s plochou

informáciu mal, na strane druhej je štát, ktorý

pre strednú Európu. Predstavil napríklad

väčšou ako 400 m2 nadviazať partnerstvo so

by mal svojich občanov

stratégiu znižovania odpadov

špecializovaným združením, ktoré nadbytočné

vzdelávať, aby týmto

z plastových obalov.

potraviny daruje ľuďom v núdzi. Pri porušení

informáciám rozumeli.

Mimochodom Tesco na

zákona hrozia retailerom mastné pokuty.

Priam sa núka na tento

Slovensku medziročne (2017

Pionierska myšlienka inšpirovala aj iné štáty

účel využiť okrem školstva

vs. 2018) znížilo množstvo

(napr. Taliansko, Fínsko, Peru) a rezonuje aj

aj verejnoprávne média

odpadu o 20 %. Je to výsledok

na pôde EÚ. Podľa portálu Euractiv.sk na

a rôzne programy určené

zefektívnenia interných

Slovensku zatiaľ nemajú obchodné reťazce

deťom, mládeži, ale aj

procesov vrátane zlepšenia

povinnosť darovať potraviny, zákon to od roku

dospelým. Vyhadzovanie

objednávkového systému,

2017 len umožňuje. Návrh Envirostratégie však

jedla nie je len ekonomický

ako aj darovania potravín.

uvádza, že do roku 2030 „budú reštaurácie

a environmentálny ale aj

Maximálne využívanie potravín,

a supermarkety povinné potraviny ďalej

etický problém. Podľa

znižovanie odpadu a ešte

využiť, napríklad darovať charite nezávadné

FAO žije na svete až 793

väčšia zodpovednosť voči

potraviny či prebytky“. Opäť sa ťažisko

podvyživených ľudí.

slávnostne podpísali veľkoobchod METRO,

je tu tendencia presunúť zodpovednosť
Red, Zdroj: Euractiv.sk, Tesco, Dobrenoviny.sk, METRO

(a ﬁnancovanie) na reťazce, súkromný sektor,
spotrebiteľské a neziskové organizácie. Podľa

RACIONALIZÁCIOU PONUKY
K ZNIŽOVANIU ODPADU

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov (SZKC).
Na slávnostnom podujatí sa okrem podpisu
memoranda uskutočnil aj krst prvej kuchárskej

organizácií, ktoré sprostredkúvajú potraviny
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zákazníkom. To je obsahom
memoranda, ktoré v stredu v Bratislave

nejakého problému síce pomenovalo, ale

ľuďom v núdzi, si to pritom bude vyžadovať

Empiricky z praxe, ale aj z výskumov vidno

knihy na Slovensku, ktorá sa riadi princípmi

ﬁnančnú a materiálnu pomoc štátu. Mimovládky

obrovský nepomer medzi reálnou spotrebou

zero waste, s názvom Do poslednej omrvinky.

jednoducho potrebujú viac vozidiel, vodičov,

domácnosti a tým koľko domácnosti

Jej autormi sú Vojto Artz, šéfkuchár METRO

skladníkov, skladov, aby distribúciu darovaných

a jednotlivci nakupujú. Na Slovensku je stále

a zároveň prezident SZKC, a foodblogerka

potravín zabezpečili. Štát ale o nejakej

vysoká cenová senzitivita a vyše 56 % nákupov

Lucia Grigová.

veľkorysej dotácii neuvažuje.

sa deje na základe letákových alebo iných

PRICE

EKASA: BEZ KVALITNÉHO SIGNÁLU TO NEPÔJDE
Od 1. júla 2019 musí byť pripojenie
nainštalované a funkčné povinne
takmer pre všetkých podnikateľov
a živnostníkov. Od 1. apríla pritom
už plynie trojmesačné obdobie,
počas ktorého musia takmer všetci
obchodníci na Slovensku svoje
elektronické registračné pokladnice
pripojiť na on-line systém Finančnej
správy, známy aj ako eKasa.

SLOVAK TELEKOM SA SPOJIL
S ELCOM -OM
Nová legislatíva sa dotkne užívateľov
rôznym spôsobom, najzásadnejšie ich
však ovplyvní súčasné technologické

najväčšia časť prípadných nákladov, ktoré

vybavenie prevádzky a lokalita ich

musí podnikateľ investovať.

pôsobenia, ktorá sa nie vždy musí
nachádzať v mieste s kvalitným pokrytím

Následne a rovnako kľúčové je oboznámiť

signálom. Preto sa Slovak Telekom,

sa s pokrytím a rýchlosťou mobilného

ktorý už roky ponúka svojim zákazníkom

signálu v mieste prevádzky. Najmä

najlepšiu 4G sieť, spojil s výrobcom

lokality vzdialenejšie od mestských

registračných pokladníc firmou ELCOM,

aglomerácií môžu byť mimo dosahu

aby pripravili pre svojich zákazníkov

niektorých operátorov, prípadne môžu mať

ponuku, ktorá im pomôže prejsť na nový

výrazne zníženú kvalitu signálu, čo môže

systém bezstarostne a čo najefektívnejšie.

spôsobovať výpadky, prípadne znížený
komfort pripojenia online pokladnice.

BEZ KVALITNÉHO SIGNÁLU
TO NEPÔJDE

Najlepšia sieť, ktorou sa Telekom

V prvom rade sa treba presvedčiť, či je

získaným certifikátom po sebe od

potrebné zadovážiť si novú pokladnicu

P3 Communications, je istota každej

alebo bude postačujúce aktualizovať

prevádzky.

súčasnú registračnú pokladnicu.

S pokrytím 4G sieťou na viac ako 93 %

Najjednoduchšie si je to možné overiť

populácie poskytuje Telekom komfort aj

To znamená, že k napojeniu pokladne

priamo u výrobcu, napríklad u firmy

tým prevádzkam, ktoré sa nachádzajú

nepotrebujete ťahať káble, ale dokážete ju

ELCOM. Od toho sa potom odvíja aj

v odľahlejších vidieckych miestach, či

pripojiť cez wi -fi sieť z priloženého routra

môže pochváliť vďaka šiestim

hornatom teréne.

vybaveného batériou.
V prípade menších prevádzok, ktoré majú

KVALITNÉ
A BEZKÁBLOVÉ
PRIPOJENIE PRE
KAŽDÉHO

do 5 registračných pokladní, Telekom
pripravil ponuku wi -fi router (jednorazový
poplatok 49 €) + SIM karta (1 GB)
s mesačným poplatkom 4,99 €. Pre väčšie
prevádzky, nad 5 pokladní, je mesačný

Ideálnou kombináciou

paušál za SIM kartu (5 GB) 14,99 eura.

a bezproblémové

V prípade záujmu o komplexné riešenie,

pripojenie registračnej

zahrňujúce pokladnicu + SIM kartu + wifi

pokladnice napríklad

router a prípadne aj platobný terminál

vo svojom kaderníctve,

navštívte ktorékoľvek Telekom obchodné

kaviarni, či na predajnom

miesto alebo vyplňte kontaktný formulár

pulte, je pripojenie cez

na webstránke.

Red, Zdroj: Telekom.sk/biznis/ekasa

ako zabezpečiť kvalitné

prenosný wi -fi router.
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ON-LINE
REGISTRAČNÉ
POKLADNICE UŽ OD APRÍLA
Virtuálne pokladne boli doteraz dobrovoľné, no
po novom bude on-line pripojenie na ﬁnančnú
správu povinné. Štátu má projekt priniesť zvýšenie
transparentnosti výberu daní a podnikateľom
zjednodušenie komunikácie so štátom a potenciál
pre inovácie. Slovensko sa tak pripája k Chorvátsku
a Čechám, kde podobný systém zaviedli už v roku
2013 respektíve 2016.

VIETE, O ČO IDE?

systémy ﬁnančnej správy (v podobe VRP)

DÔLEŽITÉ TERMÍNY A ČÍSLA

dobrovoľne, po novom bude online pripojenie
Podľa prieskumu agentúry Ipsos* o tejto

na ﬁnančnú správu povinné. eKasa je moderné

Od 1. apríla 2019 sa musia k systému pripojiť

povinnosti síce vie, ale nemá žiadne informácie

online riešenie s výraznými beneﬁtmi pre

všetky novovzniknuté prevádzky a nové

pätina podnikateľov. Základné informácie má vyše

podnikateľov. Projekt eKasa predstavuje

pokladnice. Všetky ostatné subjekty postupne

polovica a detailné informácie má 20 %. Riešenie

online napojenie všetkých pokladníc na

od 1. apríla 2019 do 30. júna 2019. Od 1. júla

pripravené na eKasu a eKasu zatiaľ nemá 75 %

ﬁnančnú správu. V praxi to bude znamenať,

2019 musia byť na systém eKasa celoplošne

opýtaných. Napriek tomu, že eKasu vnímajú ako

že o každom nákupe/transakcii bude mať

napojení všetci podnikatelia. Ako prvých sa

novú povinnosť, vidia v nej aj mnohé výhody,

ﬁnančná správa informáciu okamžite, nakoľko

eKasa dotkne najmä predajcov pohonných

ako napríklad zjednodušenie komunikácie so

každý vydaný doklad bude zaevidovaný na

látok poskytovateľov hotelových a stravovacích

štátnou správou (32 % opýtaných), potenciál pre

centrálnom úložisku eKasa. Podmienkou

služieb (hotely, ubytovanie, reštauračné činnosti

inovácie (21 %), či jednoduché ovládanie (20 %).

je internetové pripojenie, prostredníctvom

a mobilný predaj jedál, dodávka jedál, ostatné

Z prieskumu ďalej vyplýva, že tretina podnikateľov

ktorého sa informácie budú odosielať na

jedálenské služby a služby pohostinstiev).

(35 %) očakáva úvodné náklady na úrovni 200

centrálne úložisko ﬁnančnej správy.

až 1000 €, pričom vyše 20 % si myslí, že náklady

Podľa údajov Finančnej správy a Slovenskej

budú vyššie ako 300 €. Prieskum ukazuje, že

Z elektronických registračných pokladníc

komory daňových poradcov je v súčasnosti

informácie podnikateľov sú skreslené, neúplné, ba

(ERP) sa stanú on-line registračné pokladnice

v prevádzke vyše 230 000 elektronických

dokonca mylné.

(ORP). Podnikateľom sa však rozšíria možnosti:

registračných pokladníc. Okolo 90 000

pokladnicou bude môcť byť nielen klasická ERP,

kusov budú podnikatelia prispôsobovať cez

O čom teda ide? Kým doteraz mali

ale aj tablet, mobil, počítač či virtuálna registračná

aktualizáciu softvéru. Tu je potrebné zvážiť, či

podnikatelia možnosť vybrať si napojenie na

pokladnica (VRP).

upgrade nebude nákladnejší, ako obstaranie
iného riešenia, ktoré je v súlade s legislatívou.

ZDROJE INFORMÁCIÍ O EKASA

VIETE O PROBLEMATIKE EKASA?

Podľa kompetentných orgánov zavedenie eKasy
zníži daňovú medzeru na DPH v sektoroch

£
£
£
£
£
£
£
£
£

Účtovník, daňový poradca
Web
Médiá
Priatelia, známi, rodina
Aktuálny poskytovať reg. Pokladnice
Obchodní partneri
Nový predajca eKasy
Iné zdroje
Neviem, nespomínam si

43
40
30
22
22
11
3
3
2

£
£
£
£

Vedia, majú základné informácie
Vedia, majú detailné informácie
Vedia, nemajú žiadne informácie
Nevedia

55
20
21
4

HORECA (hotely, reštaurácie, kaviarne),
v sektore maloobchodu a v sektore služieb
o 15%.

SKÚSENOSTI Z ČIECH
A CHORVÁTSKA
V Českej republike už systém elektronickej
evidencie tržieb (EET), teda eKasy platí od
decembra 2016. Zvedenie systému so sebou

Zdroj: O2, Skdp.sk, Financnasprava.sk

prinieslo aj viacero výhod. „České reštaurácie
po štarte EET začali výrazne viac prijímať platby
kartou,“ povedal výkonný riaditeľ Asociácie
prevádzkovateľov mobilných sietí v Česku Jiří
Grund. Nutnosť online pripojenia využili tamojší
Zdroj: Ipsos, O2

Zdroj: Ipsos, O2

mobilní operátori, ktorí priniesli ucelené riešenia.
„Aj na tomto trhu došlo k liberalizácii, ktorá
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dostatočne prehľadné a intuitívne s podporou

VÝHODY PRE PODNIKATEĽA:
•
•
•
•
•
•

slovenského menu.“

zníženie administratívnej záťaže
liberalizácia trhu pre eKasa klient zariadenia

ČASTÉ OTÁZKY OBCHODNÍKOV

zníženie nákladov pri prevádzke (nie sú potrebné servisné organizácie)
kontinuálny prechod medzi účtovnými dňami (nie je potrebná uzávierka)
export dát – poklad pre zjednodušenie podávania KV DPH alebo daňového priznania

Medzi časté – a logické – otázky patrí to, či bude

dostupnosť evidovaných tržieb 24/7 (počas doby archivácie)

systém fungovať aj pri výpadku internetového
pripojenia. Transakcie v pokladni prebehne, len
sa zákazníkovi vytlačí účtenka bez unikátneho

Zdroj: financnasprava.sk

kódu. Vo chvíli, keď sa spojenie obnoví, budú dáta
odoslaná na Finančné správu. Platobný terminál
mala za následok zníženie cien registračných

podnikateľom mnohé výhody ako je kompletné

funguje aj pri prerušení internetového pripojenia,

pokladní,“ doplnil Grund.

skladové hospodárstvo, štatistiky predaja,

stačí dátové pripojenie. Pri výpadku dátovej siete

synchronizácia udalostí online aj v cloude,

nie je možné platiť, ale ani volať. Ďalšou otázkou

Systém eKasy založený na skúsenostiach z Českej

manažment stolov pre reštaurácie a kaviarne,

je kompatibilita riešení s inými zariadeniami,

republiky a rovnako aj Chorvátska prinesie na

vzdialený prístup pre servisné zásahy a pod. „Pre

napríklad pre prípad vzdialenej správy. Záleží

Slovensko aj operátor O2. Okrem kompletného

podnikateľov sa otvára potenciál pre inovácie.

od konkrétneho riešenia, ale kompatibilita,

riešenia pokladne, POS terminálu a tlačiarne

Nové eKasy budú prinášať praktické výhody,

spárovanie napríklad s PC je zvyčajne možné.

odskúšaného na českom aj chorvátskom trhu

vďaka ktorým sa podnikateľom môžu odbúrať

Počet sortimentých položiek, ktoré je možné do

vie operátor poskytnúť samozrejme automatické

mnohé administratívne úkony, ako napríklad denná

zariadení nahrať, nie je obmedzený. Opäť od typu

pripojenie na dátovú sieť. „Sme pripravení

uzávierka a pod. Keď sa naučia plne využívať

zariadení sa odvíja aj možnosť / nemožnosť nahrať

ponúknuť podnikateľom komplexné riešenie eKasy,

všetky beneﬁty, môže to pre nich znamenať

ďalší softvér, napríklad webové prehliadače.

ktoré zahŕňa nielen pripojenie, ale aj zariadenia

nespornú výhodu.“ „O2 eKasu v Českej republike

spolu s doplnkovou výbavou. Využívame pri tom

aktuálne využíva približne 20 tisí zákazníkov. Ešte

* Prieskum bol zrealizovaný agentúrou Ipsos v mesiaci február

skúsenosti z Česka a Chorvátska prispôsobené pre

pred samotným štartom predaja na Slovensku

2019 na celom území Slovenska pre spoločnosť O2 Slovakia

rôznych podnikateľov od drobných živnostníkov

prejavilo záujem o naše riešenie už stovky

až po veľké prevádzky,“ hovorí Tomáš Masár,

podnikateľov,“ dopĺňa Tereza Molnár, hovorkyňa

riaditeľ stratégie O2 a pokračuje: EKasa prinesie

O2 a dodáva: „Prostredie O2 eKasy bude

na vzorke 128 živnostníkov a drobných podnikateľov, ktorí
používajú registračné pokladnice.

(kp)

25 €

za sačne
me

Ale my ju máme
aj s terminálom
a s internetovým
pripojením.
V našej ponuke nájdete aj prenosnú
7" verziu s integrovanou tlačiarňou
pokladničných blokov.

Všetky výhody O2 eKasy nájdete
na www.o2.sk/ekasa
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„Prémiový zážitok chutí“, tak znie motto vynovenej Mecom Premium línie.
Spoločnosti záleží na tom, aby zákazníkom prinášali tradičné slovenské
chute ale aj netradičné kombinácie. Na prvom mieste však vždy ostáva
kvalita. Práve tá zohrala najdôležitejšiu úlohu pri nových produktoch. Do
obchodnej siete sa čoskoro dostane Prešporská dusená šunka, Pražská
šunka, Piešťanská zaúdená šunka, Turčianska šunka s čiernym korením
a Zvolenská morčacia šunka. Ich hlavnou doménou je lahodná chuť
a obsah mäsa nad 90 %. K produktom ako Karlovarská šunka, Viedenské
párky či Saláma Sibír, ktoré už v Premium rade sú tak pribudnú novinky.
Celá Premium rada pri tejto príležitosti prešla moderným redizajnom.
Pre udržanie zákazníkov je dôležité udržiavať krok s novými trendmi

SPOLOČNOSŤ MECOM
PRICHÁDZA NA TRH
S NOVÝMI OBALMI
PREMIUM RADY

v oblasti balenia. Ešte dôležitejšie je byť o krok vpred. „Pri vývoji balenia,
ktoré prezentujeme našim zákazníkom, sme skúmali nové, kreatívne
nápady v obaloch a obalových technikách, ako aj nové idey od spotrebiteľov
a kolegov z priemyslu,“ vysvetľuje Eva Sziglová zo spoločnosti Mecom,
ktorá zároveň dodala, že to spoločnosti pomáha znižovať množstvo
pokusov a omylov v obalovom sfére, čím zákazníkom dokážu poskytnúť
pohodlné možnosti balenia. Trh s obalmi dlhodobo rastie, čo potvrdzujúc
viaceré nezávislé štúdie ale aj individuálne výskumy ﬁriem. Trvalý rast má
dva dôvody. Prvým je rastúca urbanizácia a druhým trend komfortnejších
produktov, tzv. „convenience“. Čoraz viac ľudí žije v mestách. Zásobovať

Pti

Proces redizajnu obalov nie je krátkodobou záležitosťou.
Mecom pristúpil ku komplexným zmenám v oblasti svojej
prémiovej línie pre náročných konzumentov. Výsledky ich
niekoľkomesačnej práce uvidia čoskoro aj zákazníci. Do
spomínanej rady prémiových výrobkov pribudne hneď
niekoľko nových produktov a zároveň ju spotrebitelia
nájdu v nových čierno-zlatých obaloch.

ich denne kvalitnými potravinami a ostatným potrebným tovarom
predstavuje logistickú výzvu. Kľúčom k riešeniu problému, ako dostať
potraviny a ďalší tovar k zákazníkom bezchybný, tvoria práve obaly.
V oblasti obalov zostáva silným podnetom rastu sféra „convenience“.
Dopyt

spotrebiteľov

po

praktických

a

jednoducho

použiteľných

produktoch neustále rastie. Ku klasickým požiadavkám na obaly, ako sú

PRÉMIOVÝ ZÁŽITOK CHUTÍ
KOMBINÁCIA VYSOKÉHO PODIELU MÄSA OD OVERENÝCH DODÁVATEøOV A POCTIVÉHO
MÄSIARSKEHO REMESLA JE ZÁKLADOM VÝNIMOÇNEJ CHUTI, KTORÚ SI ZAMILUJETE.

NOVINKA
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ochrana a umožnenie transportu, pribúdajú ďalšie s ohľadom na ľahšiu
manipuláciu, kontrolované odoberanie obsahu či možnosti opätovného
uzatvorenia obalu. Demograﬁcké zmeny zasa majú za následok rastúci
dopyt po malých baleniach, resp. baleniach s adekvátnou porciou.
Mecom sa pri tvorbe nových obalov zameral na všetky spomínané kritériá.
Nosné farby čierna a zlaté kopírujú samotné logo prémiovej rady. Časť
obalu je prehľadná, aby mohol zákazník vidieť samotný produkt. Na
spodnej časti je kresba v linkách znázorňujúca históriu mäsiarskeho
remesla. Spoločnosť dbá tiež na to, aby každá surovina, prídavná látka
či obalový materiál, ktorý je súčasťou produktu, spĺňali vopred stanovené
kvalitatívne parametre a boli zdravotne nezávadné. Preto Mecom
spolupracuje len s dôveryhodnými a stabilnými dodávateľmi.

SPOZNAJTE NAŠE
NOVÉ OBALY

NOVÁ RADA ŠUNIEK MECOM PREMIUM
TURČIANSKA ŠUNKA S ČIERNYM KORENÍM
Túžite po niečom výnimočnom, zároveň však ctíte tradície? Lahodná
receptúra Turčianskej šunky s čiernym korením je pre vás tá pravá. Na váš
stôl prinášame harmóniu chutí v podobe šunky údenej na bukovom dreve
s vysokým obsahom bravčového mäsa. Ozvláštnená je čiernym korením
tak, aby vyhovela tým najnáročnejších.

PREŠPORSKÁ DUSENÁ ŠUNKA
Prešporok, niekdajšie hlavné mesto Uhorska, ktorému právo meča
udelil Matej Korvín bolo vyhlásené okrem iného kulinárskymi dobrotami.
Bezpochyby k nim patrí aj Prešporská dusená šunka. Vyrobená
z vybraných častí bravčového stehna, varená v pare s obsahom mäsa
93%. Zavrite oči a nechajte sa unášať zážitkom chutí vďaka starostlivo
vybraným ingredienciám.

PRAŽSKÁ ŠUNKA
Mesto ležiace v dolnom toku Vltavy je známe po celom svete. Stovežatá
Praha, ktorá patrí k najkrajším mestám Európy. Zažite chuť tohto
unikátneho mesta kdekoľvek s Pražskou šunkou od Mecomu. Za všetko
hovorí až 97% bravčového mäsa, minimálny obsah soli či tradičný tukový
pokryv. Dostane vás vyvážená chuť, ktorá sa rozplýva na jazyku.

PIEŠŤANSKÁ ZAÚDENÁ ŠUNKA
Pre všetkých, ktorí preferujú tradičné chute je tu Piešťanská zaúdená
šunka. Vyniká vysokým obsahom bravčového mäsa, ktorý predstavuje až
97%. Zážitok chutí na jazyku zabezpečí i to, že je údená na bukovom
dreve. Okrem toho neobsahuje umelé farbivá a prídavné látky. Bez tejto
delikátnej šunky jednoducho sa nezaobídu bežné dni ani špeciálne
príležitosti.

ZVOLENSKÁ MORČACIA ŠUNKA
Jedno z najstarších miest na Slovenku na sútoku riek Hrona a Slatiny,
povýšili v 13. storočí na kráľovské mesto. Kto vie, či vladári nenavštevovali
toto mesto aj pre Zvolenskú morčaciu šunku. Svedomito pripravená
z morčacích pŕs s 93% obsahom mäsa, skrátka prémiová pochúťka pre
novodobých kráľov.

NITRIANSKA KURACIA ŠUNKA
Významné centrum Keltov, mesto pod Zoborom, milované Pribinom
i Svätoplukom sa má čím pochváliť dodnes. Práve Nitra inšpirovala
Mecom k vytvoreniu jemná Nitrianska kuracia šunka, ktorej chuť je
doslova návyková. Obľube sa teší medzi všetkými vekovými kategóriami
najmä vďaka 93 % obsahu kuracích pŕs a zníženému obsahu soli. Táto
pochúťka nesmie na vašom stole chýbať!
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ŠPECIFIKOM SLOVENSKA
SÚ PLECHOVKOVÉ A NEALKO PIVO
Po rokoch klesania a stagnácie sa
pivo darilo aj na on-trade trhu. Svoj
podiel na výborných medziročných
predajoch (2017 – 2018) v on-trade
aj off-trade majú okrem inovácií
aj skorý nástup sezóny a teplé
počasie. V tejto tradičnej kategórii
alkoholických nápojov paradoxne
najviac rastú nealko varianty.
Mimoriadne veľké množstvo piva sa
na Slovensku predá v plechovkách.

Viac ako tretina Slovákov (38 %) sa považuje
viac za pivárov, ako za vinárov (26 %).
Najčastejšie si vychutnávame svetlú desiatku
a čoraz viac aj nealkoholické pivá a radlery.
Vyplýva to z Lifestyle štúdie Kantar Slovakia

M. Elšík. Čo sa týka pivných mixov, zákazníci

na PET fľaše objemový podiel 24 % a tretie

2018, ktorá prebehla on-line na vzorke 2033

jasne preferujú nealkoholické varianty, ktorých

miesto v predajoch získava sklo s podielom

dospelých Slovákov. Štatistiky hovoria, že

podiel na segmente dosahuje už 83% (celkové

dvadsať percent,“ upresňuje M. Elšík.

v priemere vypijeme až 72 litrov na hlavu,

tržby za nealkoholické pivné mixy tvorí 42 mil.

čo predstavuje asi 144 veľkých pív. Ako

eur). Priemerná cena za polliter piva dosahuje

medziročný vývoj vidia retaileri, sektor horeca

0,5 €, v prípade beermixov 0,7 €.

a výrobcovia?

PIVO V NÁKUPOCH
DOMÁCNOSTÍ

Z pohľadu obalového materiálu naďalej
vedie plech, ktorý drží podiel na úrovni 55%.

Pivo a radlery nakupuje takmer každá

„Obľúbenosť plechoviek je pre slovenských

slovenská domácnosť v priemere raz za

trh typická. Napríklad v porovnaní s ČR je viac

8 dní. Jedna domácnosť nakúpi ročne

než trojnásobná. Na lokálnom trhu sledujeme

v priemere 133 litrov piva. Nákupy piva

rast obľúbenosti piva v plechovke na vrub

sa vyznačujú sezónnosťou, pričom tretina

Slovenskí spotrebitelia naďalej svojimi nákupmi

predajov piva v plastových fľašiach a v skle.

ročného objemu piva sa nakúpi v mesiacoch

udržiavajú pivo medzi najviac dopytovanými

V poslednom sledovanom roku bol každý štvrtý

jún až august. „Celkový objem nákupov

kategóriami na slovenskom trhu. Celkovo

liter piva zakúpený v plastu a každý piaty liter

piva v medziročnom porovnaní narástol.

boli za posledných 12 mesiacov (obdobie od

skonzumovaný z vratnej fľaše. Celkovo pripadá

Za tým stojí najmä nárast objemu nákupov

Red, Zdroj: GfK, Nielsen, MEDIAN SK, Data-Servis Informace, Plzeňský Prazdroj Slovensko, Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, Foto: Pixabay.com

TRŽBY RETAILOVÉHO PREDAJA
PIVA SÚ TAKMER 300 MILIÓNOV
EUR

marca 2018 do februára 2019) zaznamenané
spoločnosťou Nielsen predaje vo výške
292 miliónov eur, teda medziročný nárast

AKÍ SÚ SLOVÁCI A SLOVENKY PIVÁRI:

o 6,5 %. Pri prepočte na obyvateľa vychádza
priemerná týždenná spotreba piva zakúpeného

•

v maloobchode na 0,9 litra vďaka celkovej

Slováci pijú najmä klasické alkoholické pivo – aspoň raz týždenne si ho dopraje 72 %
Slovákov. Viac muži (86 %) ako ženy (58 %).

spotrebe viac ako 270 miliónov litrov.

•

Z pohľadu typov piva sú najčastejšie kupované

•

Ženy popri svetlom pive (36 %), obľubujú aj nealkoholické pivo, ktoré si zvolí 37 % Sloveniek.

tzv. desiatky (pivo výčapné, 63% kategórie)

•

Keď sa ide na pivo, tak sa objednáva najčastejšie veľké čapované pivo (60 %), malé si dávame

Najradšej majú čapované (44 %) a svetlé pivo 10°(44 %). Ženy viac preferujú malé čapované
pivo (45 %) a viac ako trištvrte mužov zas veľké čapované pivo ( 84 %)

a ležiaky, teda dvanástich stupňové pivo

menej často (27 %). Muži pijú najmä veľké čapované pivo (84 %). Ženám viac vyhovuje malé

(17%). „Do pivné kategórie radíme tiež
miešané pivné nápoje, tzv. radlery, ktoré

čapované pivo (45 %).
•

Veľmi obľúbené sú však aj radlery, ochutené pivá a nealkoholické pivo. Aspoň raz týždenne

naďalej zostávajú medzi vytrvalo rastúcimi

si ochutené pivá a radlery dopraje 56 % Slovákov (z toho viac ženy 60 % ako muži 51 %) a

kategóriami“, hovorí Michal Elšík, senior

nealkoholické pivo si dá polovica Slovákov (51 %) – z toho viac ženy (58 %) ako muži (43 %)

konzultant spoločnosti Nielsen špecializujúci
sa na pivný trh. „Beermixy, teda pivné mixy,

Zdroj: Exkluzívny prieskum konzumentov piva Kantar Slovakia pre Slovenské združenie výrobcov piva a sladu (jeseň 2018,

medziročne rastú o 11 % a generujú predaje

vzorka 800 dospelí Slováci, online)

dosahujúce už 49,7 miliónov eur,“ dodáva
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nealkoholických radlerov. Medziročne sa

Najväčším segmentom v kategórii piva, s ¾

a dopriavaní si viac jedál a nápojov,“ uvádza

zvýšil aj objem nákupov nealkoholického

podielom v objeme nákupov, je klasické

Ing. Marcela Šimková, MBA, Executive

piva a klasického neochuteného

alkoholické pivo. Väčšinu nákupov tohto

Director Data Servis - informace s.r.o.

alkoholického piva. Naopak, domácnosti

piva tvorí svetlé pivo typu ležiak. Tmavé

a spresňuje: „Hlavnými dôvodmi vývoja trhu

znížili objem nákupov alkoholických

alkoholické pivo nakupujú aspoň raz za rok

bolo v prvom rade skvelé počasie, ktoré

radlerov,“ komentuje dáta za obdobie marec

3 z 10 domácností. Po alkoholickom pive

predĺžilo sezónu na 9 mesiacov. Bolo teplejšie

2018 až február 2019 Nina Páleníková,

nasledujú v podiele nákupov domácností

o jeden stupeň ako v roku 2017 a tiež bolo

Consultant, Consumer Panels & Services,

radlery. Viac ako osemdesiat percent objemu

výrazne menej dažďových zrážok. Podniky

GfK a pokračuje: „Každé druhé euro minuli

nákupov radlerov tvoria nealkoholické radlery.

zaznamenali vyššiu návštevnosť, hostia míňali

domácnosti v minulom roku na nákup

Nealkoholické radlery si aspoň raz ročne kúpi 7

viac a chodili do podnikov častejšie, konkrétne

piva v akciovej cene. Pokiaľ domácnosti

z 10 domácností. Najviac domácností siaha po

medziročný nárast návštevníkov na 1

nakupovali pivo v akcii, nakúpili pri jednom

príchuti citrón. Svoje miesto na trhu postupne

prevádzku je + 5 % a medziročný nárast útraty

nákupe až o 40% viac ako pri nákupe

získavajú aj tmavé nealkoholické radlery. Tie

na 1 hosťa je + 4%. Tretím faktorom úspechu

v štandardnej cene. Najväčší objem piva

majú štvrtinový podiel v objeme nákupov

bolo skvalitnenie ponuky jedla, nápojov

nakupujú domácnosti v hypermarketoch

nealkoholických radlerov. Neochutené

a služieb.“

a supermarketoch. Diskonty oslovujú

nealkoholické pivo je najmenším segmentom

k nákupu piva takmer 6 z 10 domácností.“

piva, pričom oslovuje k nákupu 4 z 10

Celkovo on-trade rástol o 3%, pričom

slovenských domácností a v ich nákupoch

hlavnými ťahúňmi v kategórii piva boli ležiaky

prevláda svetlé nealko pivo.

a nealkoholické ochutené pivo (beermixy).

Viac ako polovicu objemu piva nakúpili

Kategória čapované pivo narástla medziročne

domácnosti v minulom roku v balení

o 4%. Ako uviedli zástupcovia Plzeňského

plechovka. Za ňou nasleduje plastová fľaša,
pre ktorú je charakteristické 1,5 l balenie.
Pivo v plastovej fľaši je si udržiava najnižšiu
priemernú cenu za liter. Tá bola v minulom

TRH ON-TRADE
NAJÚSPEŠNEJŠÍ ZA
OSTATNÝCH 10 ROKOV

Prazdroja Slovensko na tlačovej konferencii,
tak evidujú v on-trade medziročný nárast +2%
v objeme a +5 % v obrate (pre porovnanie off-trade +8 % v obrate).

roku o viac ako tretinu nižšia než priemerná
cena piva v balení plechovka. Na treťom

„Rok 2018 bol jeden z najúspešnejších

mieste v objeme nákupov je sklenená fľaša.

rokov pre on-trade za posledných 10 rokov.

Ak sa pozrieme do histórie, z údajov Data

Tú si do svojich nákupných košíkov vkladá

Vidíme to v raste návštevnosti podnikov,

Servis - informace vyplýva, že základ pre

polovica domácností nakupujúcich pivo.

ochoty klientov utrácať za drahšie produkty

ponuku špeciálov v on-trade bol položený

(kp)
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VÝVOJ PIVNÝCH SEGMENTOV
V MEDZIROČNOM POROVNANÍ
(OBJEM PREDAJA)

£
£
£
£
£
£

03/2017-02/2018
Výčapné
63,3
Ležiak
16,5
Beer mix
12,7
Nealkoholické
4,2
Špeciálne
1,5
Jedenástka
1,2

03/2018-02/2019
62,3
17,1
13,4
4,2
1,5
1,1

V AKOM BALENÍ PIJETE PIVO
NAJČASTEJŠIE?

AKÉ DRUHY PIVA PIJETE
NAJČASTEJŠIE?

£
£
£
£

£
£
£
£
£
£

plechovky
čapované pivo
sklenené fľaše
PET fľaše

21,5
19,0
13,8
3,5

pivo s príchuťou
pšeničné
rezané pivo
svetlé pivo
tmavé pivo
iné pivo

6,4
0,7
1,4
41,7
6,3
0,4

03/2017-02/2018

03/2018-02/2019
Zdroj: Nielsen, Pozn.: Trh SK Total Slovakia FOOD, MAT: obdobie od
marca 2018 do februára 2019

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2018

CELKOVÝ VÝVOJ KATEGÓRIE PIVA NA SLOVENSKU
(VRÁTANE PIVNÝCH MIXOV)
PIVO – CELKOVÉ PREDAJE
Objem predaja v mil. L
Hodnota predja MIL EUR

mar/2017-

mar/2018-

Medziročný

feb/2018

feb/2019

vývoj v %

257,9

270,9

5,0%

274,9

292,8

6,5%

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Trh SK Total Slovakia FOOD, MAT: obdobie od marca 2018 do februára 2019

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2018, Pozn.: Pivo pilo za
posledných 12 mesiacov 54,6 % respondentov.

za rastom obľúbenosť

na trhu piva sú prémiové značky v kategórii

„sýtených limonád“.

ležiaky, ktoré za posledné 3 roky vykazujú rast

Z pohľadu konzumenta

spotreby a tiež rozširuje sa počet prevádzok,

sú beermixy vnímané

ktoré ich zaraďujú do svojej ponuky.“ Sládok

rovnako ako limonády

Plzeňského Prazdroja Ján Píry hovorí: „Počet

a k rastu spotreby

ľudí, ktorí nikdy nesiahli po pivných špeciáloch,

prispievajú aj čapované

za posledné roky neustále klesá. Práve naopak,

varianty,“ komentuje

špeciály získavajú na obľube a bude tak tomu aj

trh M. Šimková

tento rok. Analýzou dát sme zistili, že čoraz viac

a dodáva: „Rastú tiež

ľudí láka objavovanie nových chutí. Za posledné

na prelome rokov 1997 / 1998, kedy na

pivné špeciály, ktoré zvyšujú svoju penetráciu

štyri roky je to nárast takmer o 10 %. Zhruba

český trh prišla značka Velvet (polotmavé

na trhu a tiež sú stále viac obľúbené u hostí,

štvrtina ľudí sa k špeciálom vracia pravidelne.“

spodne kvasené pivo z produkcie Pivovarov

ktorí majú chuť vyskúšať nejaké netradičné

Staropramen s obsahom alkoholu 5,1%).

chute, kombinácie či spôsoby výroby piva (IPA,

Ďalší zlomový okamžik v sortimente nastal

ALE, stout, porter, pšeničné a i.). Stálicami

v roku v roku 2011, kedy sa podarilo vyvolať
taký záujem zákazníkov o radlery, že sa
Staropramen Cool a Zlatý Bažant Radler
stali nedostatkovým tovarom. Obrovským

PIVÁ AKEJ STUPŇOVITOSTI
PIJETE NAJČASTEJŠIE?

AKÉ PRÍCHUTE RADLEROV
PIJETE NAJČASTEJŠIE?

£
£
£
£
£
£

£
£
£
£
£

úspechom bolo, že sa týmto produktom
podarilo úplne zmeniť postoj mladých
konzumentov a pravdepodobne aj žien k pivu.
Čo sa týka nealka, tak značka Birell v roku
2009 úplne opustila od pôvodného názvu

10° pivo
11° pivo
12° pivo
nealkoholické pivo
viac ako 12° pivo
iné pivo

30,6
6,3
9,6
7,9
0,9
0

citrón / limetka
grep
jablko
kombinovaná
iná

Radegast a prišla do on-trade ako čapovaný
variant. Dnes má svoju pípu tiež Birell
s príchuťou a predaje stále stúpajú. Birell sa
postupne stáva synonymom pre nealko pivo.
„Alkoholické radlery a tiež kategória cider začala
vykazovať pokles. Kategórie nealko piva, či už
s príchuťou alebo bez, výrazne rastie. Hlavným
dôvodom je obľúbenosť u konzumentov návštevníkov prevádzok, hlavne ako náhrada za
alkoholické pivo a tiež pre svoju chuť. Nealko
pivo je jednou z možnosti pre vodiča, ako sa
osviežiť alebo len tak „dať si pivko“ a sadnúť
za volant. U nealkoholických beermixov stojí
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Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2018

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2018

19,5
9,1
2,6
3,7
0,5
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IDEME V ÚSTRETY TRENDU
ZODPOVEDNEJ KONZUMÁCIE ALKOHOLU
„Slovenský spotrebiteľ si vysoko cení dlhodobo udržiavanú vysokú kvalitu
importovaných českých značiek, zároveň si rozširuje svoj pivný repertoár
a vidíme aj postupný posun k prémiovejším typom pív. Hlavným trendom,
ktorý sa však v pivnej kategórii vyskytuje, je zodpovedný prístup ku konzumácii
alkoholu,“ uvádza v rozhovore pre instore Slovakia Štefan Finta, generálny
manažér STAROPRAMEN-SLOVAKIA s.r.o.

Štefan Finta,
generálny manažér
STAROPRAMEN-SLOVAKIA s.r.o.

Evidujete nárast spotreby alkoholického
piva na Slovensku alebo sa preferencie
konzumentov posúvajú k nealko variantom?
antom?
Pivná kategória má na Slovensku stabilný
ný
vývoj. V on-trade kanále je viditeľný mierny
ny
nárast zapríčinený hlavne výnimočne
teplým letom v roku 2018. Predaj pív
v maloobchode dlhodobo rastie a to
rovnako v alkoholických aj nealko
variantoch (ochutené aj neochutené).
Od alkoholických variantov piva teda
spotrebitelia neupúšťajú, skôr svoj
repertoár rozširujú aj o tzv. pivné mixy –
výrazný nárast je ťahaný nealkoholickými
mi
ochutenými pivami.
Dá sa potvrdiť/vyvrátiť, že výrobcovia
piva vedia rýchlo zareagovať na
zmeny v životnom štýle spotrebiteľov?
?
Závisí od uhla pohľadu. V dnešnom svete
e
plnom digitálnych noviniek sa informácie
e
šíria rýchlo, ale ich udomácňovanie

úspešne etablovali na slovenskom
ús

v retaile? Mohli by to byť napr. pivné uličky,

je postupné. Ľudia si vyberajú, ktorý

trhu on-trade. Nemôžem zabudnúť
trh

separátne chladiace boxy na pivo a pod.?

anii na importovaný ležiak Stella

Prehľadne usporiadané pivné uličky sú jedným

Hlavným trendom, ktorý sa v pivnej kategórii

Artois, ktorý je veľmi úspešný v superprémiovom

z riešení, ktoré nakupujúcemu nielen pomáha sa

vyskytuje, je zodpovedný prístup ku konzumácii

segmente pív.

orientovať v širokom sortimente piva, či už podľa

alkoholu. Preto vidíme aj stúpajúci trend spotreby
nealko piva a pivných mixov.

typov balení, alebo druhov pív, ale ho aj edukuje,
Aké vidíte spoločné trendy v on-trade a off-

či už v oblasti rozmanitosti pivného sortimentu

-trade z pohľadu pestrosti ponuky (napr.

alebo príležitostiach na konzumáciu piva. Veľmi

Je konzument náročnejší, vyhľadáva nové

špeciály, importované pivá) a hĺbky kategórie?

dôležitou súčasťou ponuky pivného sortimentu by

chute? Sledujete aj trend premiumizácie,

Je tu niekoľko trendov, ktoré sú pre oba predajné

mali byť aj vhodne umiestnené chladiace boxy,

teda zvýšeného dopytu po prémiových až

kanály spoločné. Jedným z nich je fenomén

hlavne v letnom období, kedy sú tieto produkty

superprémiových značkách?

originálneho českého piva. Slovenský spotrebiteľ

pripravené na okamžitú konzumáciu.

Na túto otázku je jasná odpoveď: Áno. Spotrebiteľ

si vysoko cení dlhodobo udržiavanú vysokú kvalitu

si rozširuje svoj pivný repertoár. Zatiaľ čo

importovaných českých značiek a tento trend

Velvet uvedený v roku 1997 v podstate

v minulosti tu bola jasná preferencia výčapných

cítime ako v off-trade, tak aj v on-trade. Príkladom

odštartoval ponuku špeciálov. Aké novinky

pív (tzv. desiatok), dnes vidíme postupný

je zvyšujúci sa záujem o naše koncepty vyvinuté

pripravujete v tomto roku? Z akého budú

posun k prémiovejším typom pív. Dôkazom je

špeciálne pre on-trade, spomenúť môžem

segmentu?

aj narastajúci záujem o naše špeciály ako je

koncept Staropramen „Naša hospoda“. Tiež

Aj v tomto roku plánujeme v rámci trendu

Staropramen Neﬁlter, ktorý ponúkame v oboch

vidíme zvýšený záujem o špeciálne typy piva, ako

zodpovednej konzumácie alkoholu rozšíriť

predajných kanáloch (on-trade aj off-trade),

sú napríklad Leffe a Hoegaarden. Veľmi populárna

našu ponuku v nealko segmente. Ako súčasť

ale tiež obľúbenosť našich pivných špeciálov

hlavne v letnom období je aj mexická Corona ako

našich osláv 150. výročia založenia pivovaru

v on-trade, ako sú Staropramen Extra chmelená

i nedávno na slovenský trh uvedené americké pivo

Staropramen prichádza s výročnou várkou a ďalej

dvanástka, Velvet alebo Staropramen Granát.

Miller Genuine Draft.

budeme pokračovať v podpore našich pivných

Osobitnou kapitolou sú remeselné pivá (craft beer)

Red, Zdroj a foto: Staropramen

z aktuálnych trendov zaradia do svojho ži
života.

špeciálov ako i remeselných pív z nášho portfólia

z nášho portfólia. Za všetky spomeniem tmavé

Aké in-store aktivity by mohli pomôcť

pivo Černá Barbora alebo pivo Mustang, ktoré sa

k edukácii spotrebiteľa a vyšším predajom

v oboch predajných kanáloch.
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TRH PET FOOD SA RÝCHLO ROZVÍJA
Hlavným predajným kanálom krmivá
pre mačky a psy sú hypermarkety
a supermarkety. Medziročne však
ich významnosť klesá a naopak rastú
nákupy v drogériách. Pre predaj PET
FOOD všeobecne sú relevantné aj
špecializované predajne, avšak musia
si vybudovať klientelu originalitou
interiéru, ponuky, cenou a servisom.

a presúva sa skôr do malých neorganizovaných

zaznamenávajú rastúci trend. „Trh s výrobkami

predajní a do drogérii. Medziročný rast + 4 %

pre zvieratá sa v súčasnosti veľmi rýchlo mení

(v objeme) zaznamenávajú kapsičky, konzervy

a rozvíja. Momentálne sa veľmi darí predaju

a salámy. Okrem kvalitnej potravy sa majitelia

produktov z jahňacieho mäsa kvôli ľahšej

psov snažia ponúknuť svojim miláčikom aj

stráviteľnosti a nižšiemu obsahu tuku. Už vyše 10

odmenu v podobe pochúťky a taktiež dbajú o ich

rokov predávame aj PET FOOD pod privátnou

dentálnu hygienu, čo dokazuje aj rýchlo rastúci

značkou,“ uviedol Branislav Lellák, vrchný riaditeľ

trend v segmentoch pochúťok (+ 11 %) a žuvacích

obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko.

pochúťok (+ 12 % medziročne). Podobne ako
v prípade krmiva pre mačky, aj v tejto kategórii

Pre nákupy sú významné aj špecializované

majú významný podiel privátne značky, a to 44 %,

predajne. Zaujímavý počin sme v súvislosti

ale v hypermarketoch a supermarketoch iba

s retailovým predajom PET FOOD zaregistrovali

KRMIVO PRE PSY A MAČKY
V POMERE 80 : 20

29 %.

u českých susedov. Súťaž PET SHOP ROKU

„Krmivu pre psy a mačky na slovenskom trhu

chovateľských potrieb na maloobchodnom trhu

v tržbách. Avšak zaznamenávame pomalší rast

KRMIVO PRE DOMÁCICH
MILÁČIKOV V NÁKUPOCH
DOMÁCNOSTÍ

1,1 % v objeme. Za posledných 12 mesiacov sa

„Domácnosti nakupujú tento sortiment v priemere

a e-shopov. Poukazuje na dôležitosť zákazníckeho

predalo krmiva v hodnote takmer 63,6 mil. eur.

2× za mesiac. Jedna domácnosť minie na krmivo

servisu a na jeho prínos koncovým spotrebiteľom.

Údaje vyplývajú zo sledovania spoločnosti Nielsen

pre domácich miláčikov, či už pre psy, mačky,

Najvyššie v 1. ročníku súťaže skórovala predajňa

za obdobie od marca 2018 do februára 2019. Až

alebo ostatné ako napr. rybičky, škrečky a pod.,

ZOO shop v Českom Krumlove.

67 % z celkových tržieb obyvatelia Slovenska

takmer 90 € ročne. Viac domácností nakupuje

investujú do krmiva pre psy, tento podiel poklesol

krmivo pre psov, avšak krmivo pre mačky sa

za posledný rok o 2 p. b. V objeme je pomer

objavuje v nákupných košíkoch častejšie. Typická

krmivo pre psy vs. krmivo pre mačky 80:20,“

domácnosť nakúpi za rok v priemere 44 kg krmiva

uvádza Lucia Jačaninová, konzultant, Nielsen.

pre psov, zatiaľ čo krmiva pre mačky asi o štvrtinu

2019 má ambíciu kultivovať ponuku a predaj

sa darí, o čom svedčí aj medziročný nárast 6 %

a podporiť malé predajne, aby boli schopné
obstáť v konkurencii nešpecializovaných predajní

POUŽÍVATE "SUCHÉ" ALEBO
"MOKRÉ" KRMIVO?

menej,“ uvádza Nina Páleníková, konzultant,
£
£
£
£
£
£

V segmente krmiva pre mačky majú dominantné

Consumer Panels & Services, GfK a dodáva:

postavenie konzervy a kapsičky, ktoré predstavujú

„Pre nákupy krmiva pre domácich miláčikov

72 % s medziročným rastom + 15 % v tržbách

sú významnými privátne značky (PL) s takmer

a v poslednom roku vzrástli o 2 percentuálne

2/5 podielom na hodnote celej kategórie. PL

body na úkor suchého krmiva. Suché krmivo, teda

krmiva pre zvieratá nakupuje 40 % domácností.

granule ako jediné zo segmentu krmív pre mačky

Pri nákupoch krmiva pre zvieratá využívajú

klesá. Pokles tohto segmentu sa zmiernil na -1 %

domácnosti aj zvýhodnené cenové podmienky.

medziročne v objeme. Významný 43 %-ný podiel

Na nákupy krmiva pre domácich miláčikov v akcii

v kategórii krmiva pre mačky tvoria privátne

smeruje každé tretie euro.

len suché
viac suché
rovnako suché i mokré
viac mokré
len mokré
neuvedené

Pre mačky
2,1
2,3
7,0
1,2
0,3
0,2

Pre psov
11,3
5,6
12,3
1,0
0,2
0,5

značky, najvyšší je v drogistických predajniach
a to až 83 %, naopak najnižší v hypermarketoch

VÝZNAM KAMENNÝCH PREDAJNÍ

a supermarketoch (30 %).

Nielsen uvádza, že hlavným predajným

PRE MAČKY

Red, Zdroj: Nielsen, MEDIAN SK, GfK (Dáta za Feb2018 – Jan 2019), COOP Jednota Slovensko, Blue Events

kanálom v oboch prípadoch sú hypermarkety
Majitelia psov stále naďalej uprednostňujú vo

a supermarkety (71 % celkového predaného

výžive svojich miláčikov suché krmivo – granule,

objemu v prípade krmiva pre mačky a 72 %

napriek tomu tento segment oproti minulému roku

krmiva pre psy), ale ich významnosť klesá.

znížil svoj podiel na 43 % o 2 p.b. a dlhodobo

Majitelia mačiek zvyknú viac kupovať krmivo

má klesajúci trend na úkor mokrého krmiva.

pre svojich miláčikov v drogériách, ktoré

Predaj granúl klesá na celom organizovanom trhu

predstavujú 6 % z celkových predajov a dlhodobo

OBJEM A HODNOTA PREDAJA PET FOOD V SR
PRE PSOV
SLOVENSKO

PET FOOD SPOLU
Krmivo pre mačky
Krmivo pre psy

Objem predaja v 1000 kg
Kumulovane
mar/2017 –
feb/2018

Kumulovane
mar/2018 –
feb/2019

40 891

41 343

Medziročná
zmena v %

Hodnota predaja v 1000 eur

Medziročná
zmena v %

Kumulovane
mar/2017 –
feb/2018

Kumulovane
mar/2018 –
feb/2019

1.1

60 011

63 599

6.0

7 737

8 420

8.8

19 478

21 678

11.3

33 664

33 594

-0.2

42 644

44 428

4.2

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Dáta vyjadrujú predaje na Total SK DRUG (maloobchodný trh obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom
a drogériami, bez Metra).
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Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2018, Pozn.: V domácnosti použilo
za posledných 12 mesiacov krmivo pre mačky 13,2 % a krmivo pre psov
30,8% respondentov.

PRODUCT

KONZERVOVANÉ
RYBY PLNÉ ŽIVÍN
Konzervované ryby (a rybičky) sú u spotrebiteľov
obľúbené najmä z troch dôvodov: vydržia dlho
uskladnené, ľahko sa pripravujú a sú výživné. Tento
„inventár“ mnohých potravinových skríň a komôr, ale
aj turistických batohov, boduje dlhé roky práve vďaka
nutričným hodnotám.

Ryby v konzerve obsahujú napríklad omega-3 nenasýtené mastné
kyseliny, vitamíny B12, D, 3 a tiež minerály ako vápnik, selén, jód,
fosfor, železo, horčík, meď a zinok. Rybičky v konzerve s obľubou
používame pri výrobe domácich rybích pomazánok a všeobecne
v studenej kuchyni.
Najpredávanejšími rybami v konzerve sú na Slovensku tuniak,
hering, sardinky či šproty. Niektoré výskumy tvrdia, že konzumácia
makrelovitej ryby – tuniaka - môže znížiť riziko rakoviny hrubého
čreva, pŕs či obličiek. Konzervovaný tuniak v oleji lebo vo vlastnej
šťave neprichádza o žiadne zo svojich nutričných a senzorických
vlastností. Náročnejší spotrebiteľ vyžaduje v konzerve kúsky tuniaka
a nie drvinu alebo inú kašovitú hmotu. Všeobecne tiež uspejú tie
produkty, ktorých nálev neprebíja chuť konzervovaných rýb.
Pre čitateľov instore Slovakia zrejme nebude novinkou fakt, že za
socializmu sa jedálniček „programovo“ vylepšoval aj treskou a to
formou, ktorá je na trhu v podstate dodnes. Receptúra na tresku
v majonéze sa datuje do roku 1954, jej autorom je bratislavský
kuchár a cukrár Július Boško. Treska v majonéze a biely rožok
sú ako jedna z najpredávanejších kombinácií v stredoeurópskom
regióne unikátne.
Idióm „tlačiť sa ako sardinky“ (v angl. be packed (in) like sardines)
má svoj pôvod tiež v konzervovaných rybích produktoch. Napokon
podľa spotrebiteľské panelu GfK najviac kupujúcich si z rybičiek
v konzerve kúpilo tuniaka, nasledujú slede a sardinky. Rybičky
v konzerve si za posledný rok kúpilo takmer 9 z 10 domácností,
v priemere 11-krát do roka. Viac ako 80 % z nich si kúpilo rybičky
v oleji. Rybičky vo vlastnej šťave alebo v paradajkovej omáčke
si kúpilo viac ako 60 % z kupujúcich rybičiek. Na nákupy v akcii
domácnosti minú 40% zo svojich výdavkov na rybičky v konzerve.
Takmer jednu tretinu z výdavkov na rybičky v konzerve minú
domácnosti v hypermarketoch, viac ako štvrtinu v supermarketoch.
Otázkou, ktorú si kladie nejeden spotrebiteľ je, či sardinky
v konzerve sú skutočne sardinky alebo iný druh rýb, napríklad
zmieňované šproty. Tu musí výrobca uvádzať „konzervované
sardinky“ (pri pravých sardinkách Sardinia pilchardus) alebo

Podľa prieskumu agentúry Nielsen skonzumovali obyvatelia
Slovenska v období od októbra 2017 do septembra 2018 vyše 5100
ton konzervovaných rýb a šalátov na trhu reťazcových potravín
a zmiešaného tovaru (Metro bolo z prieskumu vylúčené).

Red, Zdroj: dTest, Nielsen, GfK

„konzervovaný výrobok typu sardiniek“.
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cukor. Obyvatelia Slovenska sa stále viac
zaujímajú odkiaľ pochádzajú ingrediencie,
napríklad práve na vajíčkach hľadajú
slovenskú vlajku a pýtajú sa na pôvod
a spôsob chovu nosníc. „100 % vajíčok
v našej ponuke pochádza zo slovenského
chovu. Už v minulosti sme oznámili
našu ambíciu do konca roka 2025 úplne
eliminovať sortiment vajec z klietkových
chovov,“ hovorí PR manažérka spoločnosti
Tesco Lucia Poláčeková.
Veľkým favoritom počas Veľkej noci sú
podľa Nielsen majonézy, ktoré Slováci
s obľubou používajú do šalátov a ktorých
tržby počas veľkonočného týždňa
dosiahli minulý rok o 300 % vyššiu
hodnotu v porovnaní s priemernými
týždennými tržbami v roku. Ďalším hitom
z hľadiska zmeny obratu počas sviatkov
sú čokoládové sladkosti (t. j. cukrovinky
vrátane veľkonočných sladkostí,
čokoládové bonboniéry, čokoládové
tabuľky a tyčinky), ktoré dosiahli o 140 %
vyšší obra. ako počas priemerného

VEĽKONOČNÉ SVIATKY
OPTIKOU ČÍSEL

týždňa počas roka, želatíne a instantným
šľahačkám sa darilo navýšiť tržby o viac
ako 200 %. Počas sviatkov nakupujeme
aj viac pečiva, olejov, čajov či jogurtov,
avšak u týchto kategórii je rast výrazne
pomalší (do 5 %) oproti priemernému

Pre retail sú veľkonočné sviatky obratovo natoľko silné obdobie, že ovplyvňujú
výsledky celého kvartálu. Tento rok zvýšia tržby na začiatku tretieho
štvrťroku. Spracovali sme menšiu metaanalýzu, z ktorej napríklad vyplýva, že
spotrebitelia budú utrácať uvážlivejšie ako minulý rok.

týždňu v roku.

PEČIVO, ZÁKUSKY
A PEKÁRENSKÉ VÝROBKY
Podľa etnologičky Kataríny Nadaskej

NIEKTORÍ MINÚ
AJ VIAC AKO 200 €

s číslami z minulého roka je to o 14 %

boli zákusky, torty a iné sladké dobroty

menej. Na druhej strane však narástol

privilégiá hlavne pre šľachtické žalúdky

počet ľudí, ktorí sú ochotní minúť na

a až neskôr si ich mohli dovoliť aj

Už druhýkrát budú počas veľkonočných

Veľkú noc od 100 do 200 € (35 % oproti

v meštianskej a vidieckej kuchyni. Fakt, že

sviatkov obchody zatvorené tri dni -

minuloročným 22%) a zvyšným 6% by

dnes sa na sviatky pečú koláče rôznych

na Veľký piatok, Veľkonočnú nedeľu

nerobilo problém minúť aj viac ako 200 €.

druhov v mnohých domácnostiach
potvrdzuje aj veľký záujem o med, vajcia,

a Veľkonočný pondelok. Obchodníci

cukor, maslo, múku či tuky na pečenie

preto čakali najväčší nápor nakupujúcich
Red, Zdroj: GfK, MEDIAN SK, Nielsen, Tesco, BILLA, CJS, myWorld Slovakia, Foto: Pixabay.com

vo štvrtok 19. apríla a v sobotu 21.
apríla. Výsledky prieskumu však ukázali,

MAJONÉZY, ALKOHOL,
MÄSO A VAJÍČKA

figurujú aj kvasnice. „Predaj čerstvého
a sušeného droždia stúpol počas

že Slováci si na zatvorené prevádzky
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a v nákupných zoznamoch každoročne

zvykli a predsviatočné nákupy si

Podľa maloobchodného auditu agentúry

vlaňajších veľkonočných sviatkov o 18 %,

plánujú racionálnejšie rozložiť. „Z nášho

Nielsen v košíkoch pred veľkonočnými

predaj COOP Droždia sušeného Tradičnej

prieskumu vyplynulo, že až 69 %

sviatkami pribúdajú okrem cukroviniek,

kvality o 15 %,“ uviedol Branislav Lellák,

Slovákov plánuje urobiť veľkonočné

mäsa, mäsových výrobkov, alkoholických

vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP

nákupy postupne v týždni pred Veľkým

nápojov, aj prísady používané pri

Jednoty Slovensko. A tí, ktorí nie sú

piatkom,“ uviedla Laura Bertoldová,

veľkonočnom pečení a varení. Celkovo

fanúšikmi pečenia, siahnu po hotových

Head of Marketing myWorld Slovakia,

miernejší rast sleduje Nielsen pri pive,

dobrotách. Medzi najobľúbenejšie

prevádzkovateľa medzinárodného

čajoch, olejoch či pečive. Ani bez vajíčok

cukrárske výrobky zákazníkov COOP

nákupného spoločenstva Cashback World

sa počas sviatkov nezaobídeme – minuli

Jednota Slovensko patrí klasika –

na Slovensku. Z tohto prieskumu tiež

sme za ne o 80 % viac ako bol priemerný

veterník, špic, punčový rez a laskonka.

vyplýva, že 59 % respondentov plánuje

týždenný obrat, podobným tempom rástli

Počas sviatkov sieť rozširuje sortiment aj

minúť od 50 do 100 €, v porovnaní

aj mrazené cestá či vanilkový / vanilínový

v oblasti trvanlivých koláčov, napríklad

PRODUCT

ponúka oblátky s karamelovou náplňou

v priemere každý druhý deň. Spomedzi

na pečivo tvoria nákupy v akcii. Nákupy

alebo chutnú taliansku mramorovú

všetkých pekárenských výrobkov

pekárenských produktov v akcii aspoň

bábovku.

najčastejšie kupovali chlieb a rožky, ktoré

raz v sledovanom období využilo 9 z 10

si do nákupných košíkov vkladali približne

domácností.

„Pekárenský výrobok si aspoň jedenkrát

jedenkrát za 4 dni. Najviac domácnosti

v sledovanom období zakúpila každá

minuli na pečivo v malých obchodoch

Z hľadiska sociodemografického

slovenská domácnosť. Celkovo na

a v supermarketoch. V malých obchodoch

rozloženia najviac na pečivo minuli

pekárenské výrobky domácnosti v roku

nakupovali pekárenské výrobky aj

domácnosti s 3 a viac dospelými členmi

2018 minuli v priemere 292 €. Hodnota

najčastejšie. Najviac domácností si

bez prítomností detí. Najmenej na pečivo

jedného nákupu pečiva sa v uplynulom

však pečivo nakúpilo v diskontoch

míňajú jednotlivci alebo páry do 50 rokov

roku v priemere pohybovala na úrovni

a supermarketoch,“ komentuje Lucia

bez prítomností detí v domácnosti.

1,70 €. Domácnosti v priemere najviac

Pientková, Consultant, Consumer

minuli na chlieb, ktorý si aspoň raz kúpili

Panels & Services, GfK.

všetky slovenské domácnosti. Za chlebom
nasledujú z hľadiska výdavkov rožky,

Podobne, ako iný rýchloobrátkový

ktoré si kúpili bezmála všetky domácnosti.

tovar, tak aj pečivo domácnosti kupujú

Domácnosti kupovali pekárenské výrobky

v akciovej cene. Približne 13 % výdavkov

TUKY A OLEJE V NÁKUPOCH SLOVENSKÝCH DOMÁCNOSTÍ
Pozreli sme sa bližšie na to ako nakupujeme kategórie tuky, oleje a pečivo. Do sledovanej kategórie
tukov a olejov zaraďuje agentúra GfK* maslo, stolové oleje, margaríny, tuky na pečenie, melanže
a masť. „Niektorý z výrobkov v tomto segmente si za posledných 12 mesiacov nakúpila aspoň raz
každá slovenská domácnosť. Priemerná slovenská domácnosť minula na tuky a oleje spolu približne
110 € za rok. Najväčšia časť výdavkov smeruje do kategórie masla a stolových olejov. Maslo
predstavuje približne polovicu celkových výdavkov na segment, oleje približne štvrtinu. Spolu tak
tvoria viac ako 3/4 výdavkov na tento segment,“ uvádza Lucia Pientková, Consultant, Consumer

AKO ČASTO POUŽÍVATE
TUKY / MARGARÍNY NA
PEČENIE? (%)
£
£
£
£
£
£
£
£
£

1-krát denne a viac
4 – 6-krát týždenne
2 – 3-krát týždenne
1-krát týždenne
2 – 3-krát mesačne
1-krát mesačne
menej ako 1-krát mesačne
nikdy
neuvedené

0,6
0,6
4,2
10,5
11,1
8,0
10,1
0,8
0,2

Panels & Services, GfK.

MASLO
Maslo si v roku 2018 zakúpilo približne 9 z 10 domácností. Celkovo naň v tomto období kupujúce
domácnosti minuli takmer 60 €. Maslo sa spomedzi margarínov a tukov nakupovalo najčastejšie,
a to v priemere približne každých 18 dní. Približne 57% výdavkov na maslo bolo minutých na
maslo v akcii. Maslo tak dominuje kategórii tukov a olejov z hľadiska výdavkov na nákupy v akcii.
Domácnosti na maslo najviac minuli v supermarketoch.

STOLOVÉ OLEJE
Oleje si zakúpilo 95% slovenských domácností, kupovali ich v priemere raz za mesiac a v roku 2018
na ne minuli približne 31 €. V sledovanom období šla viac ako polovica výdavkov na oleje v akciovej
cene. Najviac domácností oleje nakupovalo v hypermarketoch, kde na ne zároveň aj najviac minuli.

MARGARÍNY NA NATIERANIE

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2018

AKÝ DRUH OLEJA POUŽÍVATE
NAJČASTEJŠIE?

Margarín si aspoň jedenkrát v 2018 zakúpilo takmer 7 z 10 domácností. Nakupovali ich približne
raz do mesiaca a celkovo na ne kupujúce domácnosti v priemere minuli približne 19 €. Najviac
domácností nakupovalo margaríny v hypermarketoch a v supermarketoch, najviac na ne však minuli
v supermarketoch.

£
£
£
£
£
£
£

kokosový
olivový
rastlinný (zmes olejov)
repkový
slnečnicový
sójový
iný

2,2
21,5
12,4
9,7
52,3
3,2
0,5

TUKY NA PEČENIE
Tuky na pečenie si v sledovanom období zakúpilo 78% slovenských domácností. Do nákupného
košíka si ich vložili 4× a celkovo na ne minuli približne 9 €. Pätina výdavkov smerovala na tuky na
pečenie v akcii. Najviac domácností ich nakupovalo v hypermarketoch a supermarketoch.

MASŤ
Masť si aspoň raz v sledovanom období zakúpilo 63% slovenských domácností. Celkovo na ňu
kupujúce domácnosti minuli v priemere 7 €.
* Uvedené údaje sú výsledkom prieskumu trhu metódou Spotrebiteľského panelu, obdobie január 2018 - december 2018

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2018

41

PRODUCT

BOCHVILL PREDSTAVUJE
JEDINEČNÉ ČOKOLÁDY RED
Skúsený distribútor značkových výrobkov a spoľahlivý dodávateľ širokého
portfólia vlastných značiek Bochvill, spol. s r. o., prináša na Slovensko
novú generáciu čokolád pre moderného konzumenta. Čokolády RED sú
prvými čokoládami, ktoré majú polovičný obsah kalórií ako majú bežne
dostupné pravé čokolády. Vďaka redukovanému tuku a bez akéhokoľvek
pridania cukru sa podarilo znížiť kalorickú hodnotu u tmavej čokolády o 50%
a u mliečnej o 35 %. Vyznačujú sa unikátnou zmesou prírodných zložiek
a kvalitného kakaa, ktoré spolu súznia do neodolateľného chuťového proﬁlu.
Neodmysliteľný je aj samotný tvar čokolády, ktorá po rozbalení pripomína
svojim tvarom množstvo brúsených diamantov.

hrozne, hruškách a ďalšom ovocí.
h
V súčasnosti sa považuje za najbezpečnejšie
a najpopulárnejšie sladidlo v Európe.
Poslednou a nemenej dôležitou prírodnou
zložkou čokolád RED je polydextróza, ktorá
je bohatým zdrojom potravinovej vlákniny. Tá
prispieva k zdravému tráveniu.

ČOKOLÁDY SÚ VHODNÉ AKO
PRE CELIATIKOV TAK TMAVÉ
ČOKOLÁDY I PRE VEGÁNOV.

dopyt po našich výrobkoch. Dnes sme
distribučnou spoločnosťou s celoslovenským

Červená farba obalov pôsobí vášnivo,

pôsobením a naše výrobky si môžu zákazníci

luxusne a je v regáloch obchodov jasne

kúpiť vo viac ako 5 000 maloobchodných

odlíšiteľná a viditeľná.

BOCHVILL: DLHOROČNÝ
DISTRIBÚTOR A DODÁVATEĽ
CUKROVINIEK

spoločnosti Bochvill, ktorá je okrem iného aj

Základným cieľom a každodennou rutinou

Mnohé z výrobkov si odberatelia vybrali

spoločnosti Bochvill je rýchly a kvalitný

a rozhodli sa ich zaradiť do svojho portfólia

R. Kraus k čokoládam uvádza: „Skvelá

servis na celom území Slovenskej republiky.

v podobe vlastnej značky (private label, PL),

chuť a zdravie sú pre nás veľmi dôležité.

„Našou prácou je predovšetkým obchod,

a tak sa spoločnosť Bochvill postupom času

Našich zákazníkov, potreby a návyky

hlavne distribúcia k veľkoobchodným, ale

stala významný dodávateľom PL – najmä

moderných spotrebiteľov dobre poznáme,

predajniach,“ uvádza Roman Kraus, konateľ
importérom známej žuvačky Pedro.

UCELENÉ PORTFÓLIO RED
PRE VÁŠ OBCHOD

v segmente cukríkov rôznej konzistencie,

preto ponúkame ucelené portfólio čokolád

tvarov a chutí.

RED. Šesťdesiatpercentná extra horká
čokoláda je vyrobená z vyváženej zmesi
špeciálne vybraných kakaových bôbov.

ČERVENÁ JE FARBOU
VÁŠNE. VÁŠNE PRE
ČOKOLÁDU

Horká čokoláda 50%-ná má hlbokú,
bohatú a vyváženú chuť klasickej horkej
čokolády. Jej variáciou je horká čokoláda
s kúskami stredomorskej pomarančovej

Novinkou v portfóliu spoločnosti

kôry a kalifornských mandlí. Oba varianty

Bochvill je jedinečná a vysokokvalitná

získali ocenenie na súťaži „Great Taste“

čokoláda RED. Produkty oslovujú

vo Veľkej Británii. Súťaž je považovaná za

moderného konzumenta, ktorý

Oskarov vo svete potravín. Portfólio čokolád

vyhľadáva zdravšie alternatívy k doteraz

uzatvára lahodná mliečna čokoláda 35%-

ponúkaným výrobkom. Čokoláda RED

ná s lieskovými a makadamovými orechmi

neobsahuje žiadny cukor. Kľúčovou
zložkou RED receptúry je kakao vysokej
kvality, ktoré produkuje globálny líder
v odvetví, belgická spoločnosť Barry
Callebaut. Druhou významnou prírodnou
ingredienciou je maltitol, ktorý sa
nachádza v niektorom ovocí a zelenine.
Má výrazne nižšiu kalorickú hodnotu ako

pti

cukor a je charakteristický podobnou
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i maloobchodným partnerom. Zameriavame

plnou chuťou a sladkosťou. Ďalším

sa na široké spektrum odberateľov, aby

prírodným sladidlom bez kalórií v čokoláde

sme v maximálnej možnej miere pokryli

RED je erytritol. Vyskytuje sa v melónoch,

PRODUCT

a do tohtoročnej sezóny pripravujeme ešte

lahôdok v našom sortimente: čokolády –

klasickú mliečnu čokoládu. Čokolády RED
kla

dezerty – čokoládové tyčinky.

dopĺňajú tri druhy praliniek, vhodné napríklad
do
ako pozornosť či darček: Pralinky z mliečnej
ak

K dispozícii budú 4 druhy čokoládových

čokolády s orechovou náplňou, Pralinky
čo

tyčiniek: Tmavá čokoláda s pomarančom

mliečnej čokolády s kokosovou náplňou
zm

a mandľami, Klasická tmavá čokoláda,

a ssezónne v zimnom období sú k dispozícii

Klasická mliečna čokoláda, Mliečna

pralinky s typicky zimnou chuťou, tzv. Winter
pra

čokoláda s lieskovcami a makadamovými

story edition.
stor

orecmi... a to všetko samozrejme vo
vysokom kvalitatívnom štandarde a v duchu

čo sa veľmi teším je skutočnosť, že
Na č

moderného a zdravého životného štýlu.“

4. kvartálu tohto roka budú dostupné
od 4
čokoládové tyčinky o hmotnosti 26 g, ktoré
čoko
uzavrú ucelený dizajnový rad čokoládových
uzav

VÝDAVKY ZA VEĽKONOČNÉ CUKROVINKY

tretina domácností, jedna minula v priemere

Z ROKA NA ROK RASTÚ

domácností, jedna minula takmer 14 €.

11 €. Pivo si v marci 2018 kúpili takmer 2/3

Dôležitou položkou pri veľkonočných nákupoch

Výdavky za veľkonočné cukrovinky z roka na rok rastú. Cukrovinky
s veľkonočnou tematikou nakupuje 71 % domácností. Domácnosti v období
Veľkej noci viac míňajú na údené mäso aj klobásy. Zásoby alkoholických
nápojov si doplňuje 8 z 10 domácností, pričom jedna minie v priemere takmer
32 €. Tieto zistenia pochádzajú z GfK Spotrebiteľského panelu.

sú aj nákupy sladkostí pre šibačov. Výdavky za
veľkonočné cukrovinky z roka na rok rastú. Len
počas marca 2018 si cukrovinku z veľkonočnou
tematikou kúpilo 71 % domácností.
Z jedného nákupu si odniesli v priemere 260 g
veľkonočných sladkostí a zaplatili 3,40 €.
Najviac kupujúcich oslovili rôzne čokoládové

1 kg mäsa. Výdavky na takéto mäso tvoria

nákupy približne o 10% viac, ako je mesačný

v tomto období viac ako štvrtinu z ročných

Domácnosti najviac minuli za veľkonočné

priemer roka. „V období Veľkej noci môžeme

výdavkov na tieto pochúťky. V marci 2018

cukrovinky v supermarketoch

pozorovať zvýšené výdavky domácností na

si klobásu z nákupu domov priniesla každá

a hypermarketoch. 2/5 výdavkov za veľkonočné

košík čerstvých potravín ako sú vajíčka, ovocie,

druhá domácnosť, pričom jedna za ne zaplatila

cukrovinky bolo v marci minulého roka

zelenina, mäso a mäsové výrobky. Domácnosti

v danom mesiaci celkovo takmer 6 €.

vynaložených na tieto produkty v akcii. Už

Red, Zdroj: GfK Spotrebiteľský panel, zber údajov: január až december 2018

vajíčka a ﬁgúrky.
Domácnosti počas veľkej noci minú na

v apríli, po Veľkej noci, sa podiel akciových

tiež viac míňajú na sladkosti,“ hovorí Ladislav

nákupov vyšplhal na viac ako 70%.

Csengeri, Consumer Panel Service Director

Zásoby alkoholických nápojov si v marci 2018

CZ & SK. Domácnosti v tomto období viac

doplnilo 8 z 10 domácností, pričom jedna

míňajú na rôzne typy údeného mäsa. Len

minula v priemere takmer 32 €. Liehoviny si

Na veľkonočné cukrovinky najviac minuli

v marci minulého roka (2018) si údené alebo

v marci 2018 kúpila v podstate každá druhá

domácnosti s deťmi, a domácnosti žijúce

dusené solené mäso kúpilo 6 z 10 domácností,

domácnosť, pričom jedna minula viac ako

v Bratislave a okolí.

pričom z nákupu si každá odniesla v priemere

26 €. Víno si z nákupu domov priniesla viac ako
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PRODUCT

PAPIEROVEJ HYGIENE DOMINUJE

toaletný papier si aspoň raz za rok kúpi 15 %

TOALETNÝ PAPIER

utierky minie jedna slovenská domácnosť približne

slovenských domácností. Na kuchynské papierové
9 € ročne. Nákup kuchynských papierových utierok
tvorí 75 % výdavkov domácností na kuchynské
papierové produkty. Za zvyšok výdavkov

Toaletný papier tvorí až 60 % z tržieb za papierové a hygienické produkty.
Vyplýva to z auditu agentúry Nielsen, ktorá zistila, že medziročne rastie
význam 4-vrstvových a parfumovaných vreckoviek. Časť predajov papierovej
hygieny sa z tradičných kanálov (hyper a supermarketov) presúva do drogérií.

zodpovedajú papierové obrúsky (servítky), ktoré
tiež zaraďujeme do tejto skupiny produktov.“
Značnú sezónnosť pozoruje GfK pri nákupe
papierových vreckoviek, keď najvyššie výdavky
na ich kúpu majú domácnosti od septembra do
februára. Výdavky jednej nakupujúcej domácnosti

TRŽBY RASTÚ (TAKMER) VO
VŠETKÝCH SEGMENTOCH

a to vďaka nárastu tržieb až o 165 %. Pri pohľade

sú v tomto období o pätinu vyššie ako po zvyšok

na medziročný vývoj a obľúbenosť rôznych farieb

roka. Typická domácnosť nakupuje vreckovky

toaletných papierov je zrejmá pretrvávajúca

v priemere raz za päť týždňov.

„Za papierové produkty (toaletný papier, papierové

preferencia bieleho variantu, ktorá v sledovanom

vreckovky, papierové kuchynské utierky,

období predstavovala 82 % výdajov (+ 2 p. b.).

servítky) slovenskí spotrebitelia zaplatili v období
posledných 12 mesiacoch 93,5 milióna eur. Údaje

Necelú polovicu z hodnoty nakúpených vreckoviek

vyplývajú z maloobchodného auditu spoločnosti

tvoria 3-vrstvové varianty (49 %). Takmer tretinu

Nielsen v období od marca 2018 do februára

si ukrojujú 2-vrstvové varianty a významnosť

2019. Medziročne tak došlo k nárastu tržieb za

postupne rastie v segmente 4-vrstvových

papierenské produkty o 1,4 %, kým spotreba rástla

vreckoviek, ktoré tvoria pätinu výdajov. Pri

iba mierne o 0,3 %,“ uvádza Lucia Pavlinská,

výbere vreckoviek podľa vône dlhodobo platí, že

Client consultant, Nielsen a dopĺňa: „Spomedzi

dominantnú časť nákupov tvoria tie neparfumované

papierových výrobkov dlhodobo platí, že na

(91 %). Avšak zaujímavosťou slovenského trhu

Slovensku sa najviac míňa na toaletný papier,

je že v posledných 3 rokoch rastie významnosť

ktorý tvorí až 60 % z tržieb. Nasledujú papierové

parfumovaných vreckoviek (9 % z hodnoty

vreckovky, ktorým patrí takmer pätina tržieb (18 %),

predaja), kým naopak v susednom Česku sa

kuchynské utierky (16 %) a najmenej významné

„voňavé vreckovky“ neustále klesajú.

PODIEL SEGMENTOV
PAPIEROVÝCH PRODUKTOV
NA TRŽBÁCH
£
£
£
£

Toaletný papier
Papierové vreckovky
Kuchynské utierky
Papierové stolné obrúsky

61 %
18 %
16 %
5%

papierové stolné obrúsky resp. servítky (5 %). Tržby
rástli medziročne takmer v každom segmente

Za posledný rok sa časť predajov presunula do

s výnimkou papierových stolných obrúskov

drogistických reťazcov, kde obyvatelia Slovenska

(-7,3 %) a najväčším minuloročným ťahúňom boli

v priemere minuli 11 % všetkých výdajov za papierové

kuchynské utierky s rastom tržieb okolo 6 %.

produkty. Pri papierových vreckovkách sú predaje na
tomto mieste ešte významnejšie (17 %) a naopak pri

Slovenskí spotrebitelia nakupujú najmä 3-vrstvové

servítkach sú najmenej dôležité (iba 5 %).

toaletné papiere, ktoré tvoria takmer polovičný
podiel na tržbách (46 %). Obdobne významnú časť
tvoria aj 2-vrstvové toaletné papiere (45 %), avšak
významnosť ako aj tržby oboch týchto segmentov
v poslednom roku klesli. Naproti tomu boom zažil

PAPIEROVÉ A HYGIENICKÉ
POTREBY V NÁKUPOCH
DOMÁCNOSTÍ

menší segment 4-vrstových toaletných papierov,
ktoré tvoria 5 % z tržieb, kým rok predtým 2 %,

„Typická domácnosť nakupuje papierové
a hygienické potreby trikrát za mesiac a za jeden

HODNOTA PREDAJA
PAPIEROVÝCH PRODUKTOV V SR
SLOVENSKO

rok na ich kúpu minie 103 €. Každé tretie euro minú

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Total SK (maloobchodný trh obchodov
s potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metra) + drogérie. Obdobie:
Mar18 – Feb19.

KOĽKO KUSOV TOALETNÉHO
PAPIERA SPOTREBUJETE
PRIEMERNE ZA MESIAC?
£
£
£
£
£
£
£

2 kusy a menej
3 - 4 kusy
5 - 6 kusov
7 - 9 kusov
10 - 12 kusov
13 kusov a viac
neuvedené

3,5
13,3
27,5
21,4
19,0
11,9
0,6

domácnosti na nákupy papierového a hygienického
sortimentu v akcii. Najvyššie výdavky na papierové

Hodnota predaja v mil. eur

a hygienické potreby majú rodiny s deťmi
Red, Zdroj: GfK (Marec 2018 – Február 2019), MEDIAN SK, Nielsen

mar/2017 mar/2018
– feb/2018 – feb/2019

Medziročná zmena

Toaletný
papier

56,9

57,2

0,6%

Papierové
vreckovky

16,3

16,8

2,9%

Kuchynské
utierky

13,6

14,5

6,4%

5,3

4,9

-7,3%

92,2

93,5

1,4%

Papierové
stolné obrúsky
PAPIEROVÉ
PRODUKTY
CELKOM

trh Nina Páleníková, Consultant, Consumer
Panels & Services, GfK a pokračuje: „Najviac
utratíme za toaletný papier. Nasledujú detské
plienky, potreby dámskej hygieny, vreckovky
a kuchynské utierky. Domácnosti nakupujú toaletný
papier priemere raz za tri týždne a ročne na jeho
kúpu minú 34 €. Skoro polovicu výdavkov na

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Total SK (maloobchodný trh obchodov s
potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metra) + drogérie
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do päť rokov – až 245 € ročne,“ komentuje

nákup toaletného papiera minú domácnosti na
nákupy v akciovej cene. Najviac domácností (7
z 10) nakupuje 2-vrstvový toaletný papier. Vlhčený

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2018, Pozn.: Toaletný papier v
domácnosti použilo za posledných 12 mesiacov 97,1 % respondentov.

PUBLICATIONS

PORTÁL, S.R.O.
Klapkova 1867/2, 182 00 Praha 8, Česká republika, Tel. +420 283 028 111, www.portal.cz

Arnold van Gennep

Andrea Hejlskov

PŘECHODOVÉ RITUÁLY

NÁŠ VELKÝ ÚTĚK

Nečakajte žiadne „izmy“, matematické vzorce ani

Dánska psychologička Andrea má 4 deti a ona

šermovanie autoritami. Bude to nevšedné čítanie:

i jej muž sú stále menej spokojní so spôsobom

stretnete sa napríklad s austrálskymi domorodcami,

života, ktorý im ponúka civilizovaná spoločnosť

Faustom a Meﬁstofelem, s Frankensteinom

s presne stanovenými pravidlami. Rozhodnú sa

a Mary Shelleyovou, šamanmi aj s hrdinami ﬁlmov

k radikálnemu kroku: opustiť civilizáciu, nasťahovať

Matrix a Blade Runner. A len tak mimochodom sa

sa na rok do opusteného domčeka hlboko vo

dozviete, ako fungujú peniaze a zisk, aký je mechanizmus dlhu, odkiaľ sa

švédskych lesoch a skúsiť tam žiť autentickým životom, pomocou vlastných

berie nerovnosť a chudoba, prečo vznikajú ekonomickej krízy veľa iného.

síl a v tesnom kontakte s prírodou. Kniha podľa skutočných udalostí je

Odborná erudícia sa spája so svižným perom a jasnými názormi.

založená na autorkinom denníka. Opisuje, ako rodina znovu objavuje svoju
vnútornú silu a súdržnosť, ale aj konﬂikty, ktoré civilizácie potláča.

Cena: 18,43 €

Cena: 15,28 €

GRADA SLOVAKIA S.R.O.

HOST — VYDAVATELSTVÍ, S. R. O.

Moskovská 29, 811 08 Bratislava, Tel. +421 02 556 451 59, www.grada.sk

Radlas 5, 602 00 Brno, Česká republika, Tel. +420 545 212 747, www.hostbrno.cz

James Hollis

Seth Stephens-Davidowitz

UVĚDOMELÝ ŽIVOT

VŠICHNI LŽOU

Kniha ponúka výnimočného sprievodcu pre

Ľudstvo počas 1 dňa internetového surfovania

všetkých, ktorí stoja na životnej križovatke.

vygeneruje 8 biliónov GB dát. A toto neuveriteľné

Uznávaný autor a psychoterapeut vás prevedie

a historicky neporovnateľné množstvo informácií

21 oblasťami introspekcie a vnútorného rastu -

môže prezradiť naozaj veľa o obavách, túžbach

napríklad ako vykoreniť prízraky z minulosti, prečo

a návykoch, ktoré nás ženú dopredu, aj o našich

uprednostniť zmysel pred šťastím. Dr. Hollis vám

vedomých či nevedomých rozhodnutiach.

s výrečnosťou a vhľadom sebe vlastným dáva do rúk zdroj hlbokej múdrosti,

Niekoľkými kliknutiami možno získať dáta o ľudskom správaní

ku ktorému sa budete opakovane vracať, aby ste na svojej ceste za životom

a zmýšľaní, ako sú politické preferencie, každodenné potreby, alebo sex.

vnútornej autority, integrity a naplnenia načerpali energiu a inšpiráciu.

Stačí sa pozerať správnym smerom. Autor skúma hĺbku digitálnej stopy
ľudstva aj jej potenciál.

Cena: 11,5 €

Cena: 16,4 €

VYDAVATEĽSTVO MOTÝĽ
Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Tel: +421 2/ 381 045 81, www.vydavatelstvomotyl.sk

Andrea Richardson

Robert T. Kiyosaki

MINIMALISTICKÝ DOMOV

ČO JE DÔLEŽITEJŠÍ AKO PENIAZE

Premeňte svoj domov na minimalistickú oázu

Veľa ľudí má nápady za milión dolárov. Problém

pokoja a raz a navždy si zjednodušte starostlivosť

je, že väčšina z nich nevie, ako zmeniť tento

o domácnosť. V tejto knihe nájdete praktické kroky

nápad na skutočných milión dolárov. Autor v knihe

overené mamou dvoch malých detí, ktoré vás

predstaví svojich 8 poradcov, ktorí mu pomohli

privedú k vytúženému poriadku a zaslúženému

dosiahnuť úspech a zarobiť peniaze. Dozviete
sa, aký dôležitý je etický kódex tímu, ako vytvoriť

pripraviť na vytrieďovanie vecí seba aj rodinu, v druhej časti zaútočíme

značku, získať kapitál, využiť dlh na zbohatnutie a daňový systém vo svoj

na prebytočné „haraburdy“ a v tretej sa dozviete, ako tento stav udržať

prospech. „Negramotní v 21. storočí nebudú tí, ktorí nevedia čítať a písať,

a zastaviť zahlcujúce konzumné zlozvyky. Menej je naozaj viac.

ale tí, ktorí sa nebudú vedieť učiť, zabúdať a znovu sa učiť.“

Cena: 11,90 €

Cena: 14,90 €

Autor: red | Foto: Vydavatelstvá

voľnému času. V prvej časti knihy sa dozviete, ako
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PUBLICATIONS

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

Philip Reeve

Simon Mawer

ZLATO PREDÁTORA

SKLENĚNÝ POKOJ

Druhý diel kultovej dystopie Smrteľné stroje. Dva

Román inšpirovaný skutočným osudom brnenskej

roky po zničení Londýna zažívajú Tom a Hester

vily Tugendhat. Vysoko nad Brnom čnie zázračný

dobrodružstvá v exotických končinách Vtáčích

dom. Postavený na mieru židovsko-kresťanskému

ciest. Keď ich vzducholoď núdzovo pristane

novomanželskému páru vyžaruje bohatstvo,

v polárnom mestečku, nájdu na jeho palube len

sebavedomie, krásu a majestátnosť. Avšak len do

hŕstku zbedačených obyvateľov. Ich neskúsená

chvíle, než do krajiny vstúpia nacistickej vojská a

panovníčka Freya uverila rozprávkam o stratenom zelenom kontinente

majitelia musia opustiť vilu aj krajinu. Román, ktorý na pozadí životných

a vydá sa ho so svojím mobilným mestom hľadať. Je to však nebezpečná

osudov majiteľov vily zrkadlí tragédiu celého českého národa, bol v roku

cesta a netušia, že v pätách sa im valí nenásytné veľkomesto Archangeľsk.

2009 nominovaný na prestížnu cenu The Man Booker Prize.

Cena: 11,99 €

Cena: 12,99 €

NAKLADATELSTVÍ PASEKA
Chopinova 1543/4, 120 00 Praha 2, Česká republika, Tel. +420 222 710 751, www.paseka.cz

Walter Isaacson

Filip Zajíček, Kirill Ščeblykin

EINSTEIN - JEHO ŽIVOT A VESMÍR

JSME JAKO ONI

Einsteinov mysliteľský výkon je jedným z divov

V čom sú liberáli rovnakí ako fašisti? Aké to

sveta. Po ceste, ktorú Einstein vytýčil pred

je, keď vás vaša spoločnosť nenávidí? Možno

viac ako sto rokmi, veda kráča dodnes - čím

prekonať spoločenské priepasti? Nad témami

viac sa toho o vesmíre dozvedáme, tým viac

súčasnosti a minulosti sa stretávajú 2 generácie

jeho teórií vedci potvrdzujú. Od svojho prvého

novinárov: česko-slovenský intelektuál,

vydania v roku 2007 tento životopis nielen že

ktorého formovalo mladosť v disente spolu

nezostarol, ale medzi knihami o Einsteinovi sa stal tou najzásadnejšou

s novembrovým angažmánom, a žurnalisti, narodení do slobodnej

a najvyhľadávanejšou publikáciou. Isaacsonovo živé rozprávanie

spoločnosti. Šimečkove vlastné životné osudy, ho pritom nevedú

poskytuje úplný, výstižný a zrozumiteľný portrét Einsteina vo všetkej jej

k pesimizmu, ale naopak k vôli hľadať východiská zo zdanlivo

zložitosti, s géniovými rysmi, s jeho vzťahom k ﬁlozoﬁi a k náboženstvu,

bezvýchodiskových situácií. Počas medzigeneračného dialógu sa karta

s vedeckými i osobnými problémami.

niekoľkokrát obracia, ten, kto odpovedal, sa tiež pýta.

Cena: 23,45 €

Cena: 13,58 €

PREMEDIA GROUP S.R.O.

VYDAVATEĽSTVO TATRAN

Topoľčianska 3214/25, 851 05 Bratislava, Tel. +421 948 866 627, www.premedia.sk

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

Karen Kingstonová

Ken Follett

ZBAVTE SA NEPORIADKU S FENG ŠUEJ

KRAJINA SLOBODY

Autorka je uznávaná expertka na očistu priestoru

Román majstra napätia a dramatických zvratov sa odohráva

a feng šuej. Preslávila sa svojou knihou o zbavení

v turbulentnom období sociálnych zmien v Európe na konci

sa nadbytočných vecí, vďaka čomu získame nielen

18. storočia. Mladý charizmatický rebelant Mack McAsh

priestor a čas, ale aj novú energiu. Odporúča,

hrdlačí v škótskej bani. Neskôr Mack ujde do Londýna.

ako sa zbaviť neporiadku v bytoch či domoch, ale

Pri úteku mu pomôže Lizzie, nezávislá a svojhlavá mladá

Autor: red | Foto: Vydavatelstvá

aj vo vzťahoch či vo vlastnom tele, ktoré tiež potrebujú očistu. Vysvetľuje,
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žena z vyšších spoločenských kruhov. Macka a Lizzie delia

ako neporiadok a nadbytočné veci pohlcujú našu energiu a ovplyvňujú náš

priepastné spoločenské rozdiely, no hrou osudu sa znovu stretnú v Londýne aj neskôr

fyzický, mentálny aj spirituálny komfort. Kniha patrí k priekopníckym prácam

aj na lodi plaviacej sa do Ameriky. Hoci sa zdá, že kocky sú hodené, majster skvelých

„upratovacej“. Slovenský preklad vychádza z nového, rozšíreného vydania.

zápletiek Follett znovu zamieša karty a pripraví čitateľom nečakané rozuzlenie.

Cena: 11,95 €

Cena: 19,90 €
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