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PRE INZERENTOV:

•

kvalitný obsah a odborné kvaliﬁkované,
overené, autorizované informácie

•

časopis s webom a sociuálnymi sieťami
oslovuje atraktívnu skupinu čitateľov

•

dôraz na „slow journalism“: objektívne
spracovanie tém v kontexte domáceho
a zahraničného trhu

•

informácie sa dostávajú do rúk vybranej
cieľovej skupiny

•

•

analýzy a predikcie podané výstižne,
a prehľadne

synergia pútavého redakčného obsahu
a komerčných prezentácií

•

zviditeľnenie v printovom odbornom
médiu je známkou kvality, dôveryhodnosti,
serióznosti a prestíže

•

obsah s prvkami „solutions journalism“:
aktuálne trendy, riešenia a nápady pre rast
vo vašom biznise
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Filmtourism. Instagrammability. Backpacking. Glamping.
Len niekoľko fenoménom spojených so súčasným
cestovaním a turizmom. Počiatky tohto globálneho
Ing. Juraj Púchlo

biznisu siahajú do 18. storočia k romantickému cestovaniu

šéfredaktor IN STORE Slovakia

mladých za čímsi „pitoreskným“. Dnes sa s hrôzou
pozeráme na následky cestovného ruchu a masového
turizmu. Okrem uhlíkovej stopy zanechanej leteckým
priemyslom vidíme niekde zničené pláže, pralesy, prírodné
útvary, inde pokrivenú celú ekonomiku krajiny vďaka
krátkozrakým investorom a dobrodruhom. Obrovské

Tip šéfredaktora

hotely, ktoré stavajú ilegálni imigranti (a v podstate
novodobí otroci), vypúšťajú splašky do neexistujúcej
kanalizácie a teda do „panenskej prírody“, na ktorú
lákajú svojich hostí bedekre touroperátorov. Spolu
s pojmom „turizmus“ sa preto častejšie vyskytuje aj slovo
„udržateľný“ alebo spojenie „trvalo udržateľný“. Otázkou
zostáva, či sa turisti naučia, že každé cestovanie je nielen
mixom dobrodružstva a komfortu, ale aj zodpovednosti.

redakčná rada:
MUDr. Peter Minárik, PhD.,
ONLIFE - Poradňa pre obezitu, výživu a zdravý životný štýl
Ing. Viliam Matušek, Baliarne obchodu, a. s. Poprad
Ing. Ivana Orviská, PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o.
RNDr. Pavel Rác, INTERPHARM Slovakia, a. s.
Markéta Světlíková, CHANCE, a. s.
Ing. Margaréta Víghová, PhD., ZETOR TRACTORS, a. s.

registrácia printovej verzie:
ISSN 1336-2348, MK SR pod č. 2958/2003, EV 3879/09

ročník a číslo:
17 / 7 - 2019

foto:
www.shutterstock.com, www.dreamstime.com,
www.pixabay.com, redakčné a ilustračné foto,
foto prispievateľov

vydavateľ:
NAUTILUS DJ, s. r. o., Azalková 4, 82101, Bratislava
OR Okr. súdu Bratislava 1, odd: Sro, vložka 28287, EV
3879/09

periodicita:
desaťkrát ročne

graﬁka:
Vladimír Minda - yodea. s.r.o., www.yodea.sk

šéfredaktor:
Ing. Juraj Púchlo, puchlo@instoreslovakia.sk
+421 948 303 723

tlač:
ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o.
Potravinárska 6, 949 01 Nitra, Slovakia

poštová adresa:
Azalková 4, 821 01 Bratislava
kontaktné údaje:
tel./fax: +421 2 482 87 322
ciernikova@instoreslovakia.sk
www.instoreslovakia.sk
daňové údaje:
IČO: 35 898 500, IČ DPH: SK2021878430

ročné predplatné:
34,– eur bez DPH / 40,80 eur vrátane DPH 20 %

spolupracovníci redakcie:
EXACT RECRUITMENT, spol. s r. o.,
PhDr. Miloš Nemeček
ZenithPeople Consulting, spol. s r. o.
obchodná riaditeľka:
Mgr. Jana Čierniková Kolesárová, ciernikova@instoreslovakia.sk,
+421 915 727 917

označenie:
(kp) – komerčná prezentácia, (pti) – platená textová inzercia
Redakcia nezodpovedá za obsah inzercie.

MARKETING MIX

OBSAH ČÍSLA

8.
PLACE
Spotrebné družstvá sú na Slovensku už 150 rokov
Rozdelenie trhu nákupných centier sa v Európe rozširuje

SPOTREBNÉ DRUŽSTVÁ
SÚ NA SLOVENSKU UŽ 150 ROKOV

8
10

Bratislavský Aupark s novými prevádzkami

12

Prvý lekárenský automat na Slovensku

14

Reccom spríjemňuje nakupovanie

16

ŠKODA SCALA vyčnieva z radu

19

PROMOTION
Berlínske výstavisko pozýva na veľtrhy

20

PEOPLE

20.

Firmy môžu byť senior friendy

21

Jan Hebnar: Telefón doma odkladám do zásuvky
Business Coffee - IFA 2019: hlas, umelá inteligencia a konektivita

24

Chief Commercial Ofﬁcers

26

Interkultúrna kompetencia nie je výmyslom novej doby

28

PLANEO Elektro dbá na vysokú kvalitu vzdelávania zamestnancov

30

PRICE
Strieborná generácie bohatne

31

PRODUCT
BERLÍNSKE VÝSTAVISKO
POZÝVA NA VEĽTRHY

30.

Dobré jablká majú dôvod na oslavu
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Kráľovské šunky od Mecomu so Značkou kvality
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Šumivé alkoholické nápoje konzumentom zachutili
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Chcete navýšiť predaj a zlepšiť Cash-Flow?
Predplaťte si IN STORE Slovakia minimálne na pol roka
a okrem užitočných informácií v časopise budete zaradení
do žrebovania o 5 kníh „Co nemám, neprodám! - Eliyahu M.
Goldratt“.
Knihy venovala spoločnosť Simplicity consulting s.r.o., ktorá pomáha
organizáciám zvyšovať dostupnosť produktov a zároveň znižovať zásoby
pomocou Teórie obmedzení E.M. Goldratta.
Predplatné objednávajte na adrese
distribucia@instoreslovakia.sk,
päť čísel za cenu 17 € (bez DPH), desať čísel za 34 € (bez DPH).
Súťaž trvá do 29. februára 2020.
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FLASH NEWS
STANOVISKO SPOLOČNOSTI
POTRAVINY KAČKA, A.S. (CBA
SLOVAKIA)

záujem pokračovať v štandardnej prevádzkovej
činnosti a mať predajne otvorené čo najdlhšie.“

Spoločnosť Espresso už viac ako 20 rokov

Wieslaw Chlebuś, generálny riaditeľ Potraviny Kačka.

prináša na slovenský a český trh kávu Café

Zdroj: Kacka.sk

Reserva a prémiové čaje Dilmah. Zakladatelia

„Vzhľadom na to, že spoločnosť Potraviny

spoločnosti, manželia Moravcoví, podpísali

Kačka, a.s. podľa zákona spĺňa podmienky

so zástupcami Kofoly zmluvu na predaj 100%

na vyhlásenie konkurzu, a najmä vzhľadom na

podielu. Spoločnosť Espresso tak prechádza

významné obmedzenie disponovania s účtami

plne pod krídla Skupiny Kofola.

spoločnosti Potraviny Kačka, a.s. bankou, podalo
predstavenstvo spoločnosti v piatok 30.8.2019,

Metro Properties, ktorá spravuje nehnuteľnosti

návrh na konkurz. Do rozhodnutia súdu o vyhlásení

skupiny Metro AG, predala 11 predajní Metro

konkurzu má spoločnosť Potraviny Kačka, a.s.

Cash & Carry v Poľsku, Maďarsku a ČR.
Portfólio získala spoločnosť FLE GmbH Viedeň,
dcérska spoločnosť francúzskej skupiny LFPI

KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ
VODY S NOVOU IDENTITOU:
„MATTONI 1873“
Najväčší výrobca a distribútor nealkoholických

Mattoni, ktorá sa neskôr stala základom nápojovej

Group, ktorá investovala v mene fondu AIF.

ríše. Zastrešenie pod spoločnú identitu „Mattoni

Transakcia bola ukončená v auguste 2019

1873“ neovplyvňuje doterajšie právne entity

s celkovým objemom presahujúcim 250

jednotlivých členov skupiny (i naďalej tak pôsobí

miliónov EUR. Metro a Makro Cash & Carry

napr. ﬁrma Karlovarské minerální vody, a.s.).

budú naďalej prevádzkovať všetky pobočky na

nápojov v strednej Európe, Karlovarské minerální

Zdroj: Kmv.cz

základe dlhodobých nájomných zmlúv.

vody, zjednotí rodinu svojich členských ﬁriem
pod spoločný názov „Mattoni 1873“. Meno

Portál E15.cz píše, že Coca-Cola HBC

zakladateľa a rok vzniku symbolicky prikryjú orlie

Česko a Slovensko kúpila výrobcu balených

krídla s mottom „Sources and Tastes of Europe“

vôd Toma. Prevezme aj výrobný závod

(európske chute a pramene). História ﬁrmy KMV

v Teplicích nad Metují s tromi linkami

siaha práve do roku 1873, keď Heinrich Mattoni

a zmluvy s klientami a dodávateľmi.

založil v Kyselke neďaleko Karlových Varov ﬁrmu

Kupujúci ani predávajúci, ktorým bola česká
nápojová jednotka Mattoni 1873, cenu
transakcie nezverejnili.

AVION PRECHÁDZA
MODERNIZÁCIOU, OTVÁRA TU AJ
NAJVÄČŠIA ZARA V SR

sa príjemne,“ hovorí Katarína Michaliaková,
marketingová manažérka nákupného centra

Immocap a YIT založili v roku 2017 spoločný

AVION v Bratislave, ktoré vlastní a spravuje

podnik Trnavské mýto, a.s. s vlastníckym

developer INGKA Centres Slovensko. V AVIONe

podielom v pomere 50/50. Cieľom tohto

Masívnou modernizáciou, ktorá sa skončí koncom

otvára aj najväčšia predajňa značky ZARA na

spoločného podniku bolo získať a rozvinúť

tohto leta, prejde viac ako tretina zo 150 predajní.

Slovensku, a to na ploche takmer 4 000 m2.

približne 3,7 hektárový pozemok s kultúrnym

Približne 50 predajní s celkovou plochou takmer

Zdroj: Avion.sk

a kongresovým centrom nazývaným Dom

20-tisíc m2 zmení dizajn interiéru, umiestnenie

odborov v centre Bratislavy. Immocap v lete

v rámci centra (relokáciu) alebo rozšíri predajnú

odkúpila podiel YIT a aktuálne pracujeme na

plochu. „Modernizáciou chceme vyjsť v ústrety

novej podobe územia na Trnavskom mýte

aktuálnym spotrebiteľským trendom. Zákazníci

s renomovaným holandským architektonickým

sú náročnejší a vyžadujú pri nakupovaní nielen

štúdiom KCAP.

príjemnú atmosféru, ľahkú dostupnosť, ale
Podľa portálu reality.etrnd.sk v Žarnovici

aj moderný interiér, kde sa stretávajú a cítia

spoločnosť F.L.R Invest predložila
úradom zámer, ktorý počíta s výstavbou

EPERIA SA DOSTALA DO TOP
6 NAJZELENŠÍCH NÁKUPNÝCH
CENTIER NA SVETE

Extenzia prinesie nové značky, ﬁtness centrum,

obchodného centra v priemyselnom areáli

kiná a gastro prevádzky vrátane samostatne

Pozana. Podľa návrhu pôjde pravdepodobne

stojacej prevádzky Burger King. Otvorenie

o retail park so šiestimi prevádzkami.

rozšírenia je plánované na jeseň 2020.
EPERIA Shopping Mall, hlavná nákupná

Zdroj: Eperia.sk

Projekt PROMENADA Living Park prechádza

destinácia Prešova, má oﬁciálny titul najzelenšieho

do ďalšej etapy a po prípravnej fáze začínajú

nákupného centra na Slovensku. Projekt z dielne

realizačné práce na jeho dostavbe. Na viac ako

J&T Real Estate získal prestížny certiﬁkát

26 000 m2 obchodnej plochy vznikne približne

BREEAM Excellent v najaktuálnejšej schéme

120 prevádzok vrátane nových atraktívnych

BREEAM International New Construction 2016

konceptov, ktoré sa v Nitre predstavia prvýkrát.

a stal sa tak jedným zo 6 nákupných centier vo

Predajné priestory dopĺňa rezidenčná časť

svete, ktoré takéto hodnotenie majú. Úspešné

s 89 bytmi, promenáda s gastro prevádzkami,

fungovanie centra potvrdzuje aj príprava jeho

zelené oddychové zóny a cyklotrasa pozdĺž

rozšírenia o ďalších 10-tisíc m2 na 3 podlažiach.

celého projektu.
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FLASH NEWS
Alza.cz v ČR a SR spustila novú kategóriu

SEPTEMBROVÉ NOVINKY
DM DROGERIE MARKT

Alza Pet s tovarom pre psov a mačky. Prináša
široký výber prémiových, superprémiových

Do portfólia kozmetiky pribudli: alverde

aj holistických krmív. Vyberať možno aj

telový kávový peeling (120 g, 3,99 eur), Balea

z ďalšieho sortimentu: konzervy, kapsičky,

Rosegold pleťová maska (1 ks,2,19 eur),

maškrty, antiparazitiká, vitamíny, kozmetika,

Balea Rosegold maska na pery, (1 ks, 1,99

misky, pelechy, vôdzky, oblečenie a ďalší

eur), Balea Rosegold maska pod oči (2 ks,

doplnkový tovar.

1,99 eur), Balea Cool Moon sprchovací gél
a šampón 2v1 (300 ml, 0,89 eur), Balea Shining

Kauﬂand zo svojej ponuky vyradil jednorazové

Star sprchovací gél a šampón 2v1 (300 ml,

plastové poháre, riad a slamky a najnovšie

0,89 eur), Balea Oriental Rose sprchovací gél

končí aj s predajom všetkých jednorazových

(250 ml, 1,19 eur), Balea Balance šampón na

igelitových tašiek. Kauﬂand je súčasťou REset

vlasy a pokožku hlavy (250 ml, 1,89 eur), Balea

Plastic, stratégie skupiny Schwarz na zníženie

MEN telový sprej (150 ml, 1,09 eur), Balea

spotreby plastov.

MEN Power Effect kofeínové tonikum (150 ml,
3,19 eur), Denkmit Flowing Spirits prostriedok

Lidl zaradil do svojej ponuky 4 vína

na umývanie riadu (500 ml, 0,99 eur), ebelin

z produkcie Strednej odbornej školy vinársko-

kozmetické utierky (200 ks, 1,09 eur).

-ovocinárskej v Modre. Diskontný reťazec

Zdroj: Mojadm.sk

navyše venoval za každú predanú fľašu do
konca augusta spomenutej škole
1 euro. Lidl rozšíril svoju ponuku
o tematických týždeň „Vyrobené na

R. JELÍNEK REDIZAJNOVAL
LEGENDÁRNE FĽAŠE

Slovensku“ a každý týždeň zároveň ponúka
zákazníkom „5 cenových hitov zo Slovenska“.

ergonómie. Nové fľaše sú vyššie, s väčším
zaoblením hrán, čo prinieslo aj zväčšenie

Takmer dva roky – presne toľko trvala

plochy pre etiketu. Tá si zachovala všetky

intenzívna zmena a práce na redizajne fľaše

dôležité prvky. V nových fľašiach však stále

Na slovenský trh dorazil exkluzívny kubánsky

známej ako „budík“, ktorá je pre spoločnosť

nájdete starý dobrý obsah.

rum Pacto Navio s viac ako 200-ročnou

R. JELÍNEK taká typická. Impulzom pre zmenu

históriou. Distribuuje ho spoločnosť Pernod

bola predovšetkým

Ricard Slovakia a Pacto Navio sa predáva vo

končiaca životnosť

veľkoobchodoch a v sektore horeca.

sklárskych foriem, ale
tým najdôležitejším

Spoločnosti Mastercard a SumUp oznámili

aspektom bol zákazník.

vytvorenie nového partnerstva. To v priebehu

Z vykonaného

nasledujúcich piatich rokov zvýši počet

prieskumu totiž

miest, kde bude možné v rámci 27 členských

vyplynulo, že pre

krajín EÚ platiť elektronicky. Spoločnosti

spotrebiteľov nie je

spoločne umožnia prijímať bezhotovostné

fľaša v regáloch až tak

platby niekoľkým miliónom malých a stredne

zreteľná. A barmanská

veľkých európskych ﬁriem, vrátane tých

komunita súčasne

slovenských.
Služba Tesco Online nákupy na Slovensku už
funguje v mestských a prímestských častiach

ZAŽIARTE S NOVINKAMI
OD DERMACOL!

Bratislavy, Nitry, Trnavy, Košíc, Prešova a od
jari 2019 tiež v Žiline a jej okolí. Od polovice

Doplňte svoju kozmetickú výbavu o najnovšie

augusta sú nákupy potravín cez smartfón, tablet

vychytávky od značky Dermacol. Nájdete

a počítač dostupné aj pre všetky mestské časti

medzi nimi objemový lesk, vďaka ktorému

Martina.

budú vaše pery šťavnaté ako dozrievajúce
ovocie Lesk na pery Lip UP, Dermacol (3 ml,

Druhá vlna sociálneho balíčka, ktorý platí

6 odtieňov, 5,73 eur), riasenku pre riasy ako

od mája 2019, zvýšila náklady slovenských

motýlie krídla Predlžujúca riasenka Butterdly

pekárov na zamestnancov priemerne o 12 %.

Wings, Dermacol (9 ml, 3,79 eur) a telové

Údaje vychádzajú zo štatistiky Slovenského

mlieko, ktoré vašu pokožku rozžiari ako lúče

zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.

zapadajúceho slnka - Telové hydratačné

Celková cena práce zamestnancov pekární

mlieko s trblietkami Glitter my body, Dermacol

aktuálne tvorí priemerne až 43 % všetkých

(200 ml, 4,99 eur).

nákladov na výrobu.
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odporučila mierne upraviť jej tvar z hľadiska

Zdroj: Dermacol.sk

Zdroj: Rjelinek.cz

PRESENT

FLASH NEWS
NOVINKY AVON
PRE ŽENY AJ MUŽOV

22,90 eur), Rozžiarujúca čistiaca pleťová maska 3

V oblasti dekoratívnej kozmetiky pribudli do

v 1 s antioxidantmi a kaolínom Pollution Protect+

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja

(50 ml, 14,90 eur) a Rozžiarujúce pleťové kapsuly

vidieka SR (MPRV SR) má záujem

s vitamínom C (12 ks, 23,90 eur).

začleniť Národný potravinový katalóg

ponuky Dlhotrvácny make-up Power Stay (30 ml,

Zdroj: Avon.sk

pod Elektronický kontraktačný systém

11,90 eur). Matný tekutý rúž Power Stay (7 ml,

Ministerstva vnútra SR. Katalóg ponúka

6,50 eur). Do línie Senses pribudli: Sprchovací

možnosť verejným inštitúciám nakupovať

krém s červenou ružou a pačuli (500 ml, 5,70

čerstvé, lokálne potraviny.

eur), Sprchovací krém s červenou ružou a pačuli
(250 ml, 4,00 eur). Pre mužov sú určené napríklad

Priemyselník a investor s mnohomiliardovým

novinkz: Vyhladzujúci olej na bradu Full Speed

majetkom Tomáš Němec ﬁnančne vstúpil do

Turbo (30 ml, 10,90 eur), Šampón proti lupinám

podnikania rodiny Brazzaleových. Forbes píše,

Full Speed Turbo (250 ml, 8,90 eur), Toaletná

že obchod sa pravdepodobne odohral na

voda Full Speed Supersonic (75 ml, 23,90 eur).

úrovni celej skupiny, teda talianskej spoločnosti

Značka Anew prichádza s novinkami pleťovej

Brazzale, alebo až na úrovni materskej ﬁrmy

kozmetiky: Zmatňujúci pleťový krém 3 v 1

Florentis. Traja bratia Brazzaleovci prevádzkujú

s antioxidantmi a OF50 Pollution Protect+ (30 ml,

v ČR výrobu syrov a sieť lahôdok Gran
Moravia.

ZNAČKA STARBUCKS
PRICHÁDZA DO
SLOVENSKÝCH OBCHODOV

píše, že fast fashion reťazec
eTrend píš
oblečením orientovaným na mladých
s oblečen
21 sa má pripravovať na bankrot.
Forever 2
Informáciu priniesol Bloomberg s odvolaním
Informáci

Na začiatku septembra vstúpila na

viacero informovaných zdrojov.
sa na viac

slovenský trh nový rad prémiovej kávy
vy

by údajne by pomohol spoločnosti
Bankrot b

celosvetovo známej značky Starbucks.
ks.

zbaviť sa nerentabilných obchodov

Vysoko kvalitná káva, ktorú na trh uvedie
vedie

rekapitalizovať podnikanie.
a rekapita

spoločnosť Nestlé, bude dostupná
v slovenských obchodoch vo variantoch
toch

hotelový reťazec Marriott (vlastník
Najväčší h

praženej a mletej kávy a tiež vo forme
me

Courtyard, Ritz-Carlton, W Hotels alebo
značiek Co

kávových kapsúl Starbucks určených
h pre

Sheraton) postupne nahrádza malé šampóny,

kávovary NESCAFÉ Dolce Gusto. Nestlé
estlé

kondicionéry a sprchové gély väčšími fľašami
kondicioné

týmto krokom reaguje na stále sa zvyšujúci
vyšujúci

znížiť množstvo plastového odpadu.
v snahe zn

záujem o kvalitnú a dostupnú kávu zo strany

Zmena ovplyvní zhruba 500 000 izieb a do
Z

spotrebiteľov. MOC za 200 g zrnkovej
vej

decembra 2020 sa uskutoční vo väčšine zo

kávy je 4,99 eur, mletej kávy je 4,99 eur

7 000 hotelov globálnej siete.

a kapsulových systémov je 5,69 eur..
Podľa portálu Marketing&Media Český

Zdroj:j: Nestle.sk

online obchod s módou ZOOT prvýkrát
vo svojej histórii vstupuje do klasického
retailu. ZOOT otvoril 26. augusta kamenný

SYROVÁ POCHÚŤKA Z TEKOVA

si zachováva typické prirodzené vlastnosti syrov

obchod s plochou 270 m2 v pražskom OC

TEKOV. TEKOV Syr Gril oceníte aj po tom, ako gril

Černý Most.

Grilovacia sezóna ešte nekončí. Okrem

deﬁnitívne zazimujete v garáži. Skvele sa hodí aj

poriadneho kusu mäsa ocenia gurmáni aj skvelý

na prípravu na panvici.

syr. Presne taký je nový TEKOV Syr Gril od

Lidl sa rozrástol o novú predajňu v Košiciach,
Zdroj: Levmilk.sk

na Herlianskej ulici. Ide v poradí o 136. predajňu

spoločnosti LEVICKÉ MLIEKÁRNE. Novinka

na Slovensku a 9. v meste Košice. Rozloha

v praktickom balení po dvoch kusoch je vyrábaná

predajnej plochy je 1300 m2. Pre zákazníkov

výlučne zo slovenského mlieka, starostlivo

je k dispozícii 120 parkovacích miest. Svoje

vyberaného a dodávaného farmármi z oblasti

uplatnenie nájde 30 zamestnancov.

Tekova. Je ihneď pripravená na grilovanie,
v údenej aj v neúdenej verzii. Stačí rozbaliť nové

Sieť maloobchodných predajní so

vákuové balenie, ktoré spomalí jeho prirodzené

spotrebnou elektronikou PLANEO Elektro

zrenie a prípadné roztekanie počas grilovania.

otvorila 50-tu predajňu na Slovensku.

Pri príprave sa na syre po niekoľkých minútach

Filiálka s plochou 650 m2 sa nachádza

vytvorí chrumkavá kôrka, vnútro ostáva lahodne

Komárne v retail parku Family Center (CPI

mäkké. Užite si prírodný, ručne vyrábaný syr,

Property Group), kde nahradila konkurenta

o ktorý sa počas zrenia v špeciálnych skladoch

OKAY Elektrospotrebiče.

starajú kvaliﬁkovaní odborníci. TEKOV Syr Gril
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SPOTREBNÉ DRUŽSTVÁ

„Rok 2019 je pre COOP Jednotu, ale aj celé

SÚ NA SLOVENSKU UŽ 150 ROKOV

družstiev u nás a počas svojej histórie sme sa

potravinárske odvetvie na Slovensku, výnimočný.
Pripomíname si 150 rokov vzniku spotrebných
napriek množstvu turbulencií stali pevnou súčasťou slovenského hospodárskeho života,“ uviedol

Tretieho júla sme si pripomenuli Medzinárodný deň družstiev. Bol vyhlásený OSN
v roku 1992, ale oﬁciálne sa spomína až od roku 1995 na počesť 100. výročia vzniku
Medzinárodnej družstevnej aliancie. Spotrebné družstvá hrali významnú úlohu aj pri
tvorbe národnej ekonomiky Slovenska. Prežili obe svetové vojny, hospodársku krízu
a nezlomili ich ani rôzne politické režimy. Tento rok oslavujú už 150 od vzniku.

Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednoty
Slovensko a doplnil: „Základné princípy družstevníctva, sociálne cítenie, dobrovoľnosť, vzájomnosť
či slušné podmienky podnikania presadzujeme
dodnes. Počas celej svojej existencie družstvá dokazovali svoj veľký prínos pre spoločnosť a pevne
verím, že odolajú aj náporom tohto milénia a budú

Samuel Ormis – zakladateľ prvého Potravného spolku,
predchodcu družstevného maloobchodu

Budova potravného družstva v Červenom Hrádku (okr.Nitra) založeného v r. 1927. Zdroj: ludovakultura.sk

POHNUTÁ HISTÓRIA DRUŽSTIEV

pred 150 rokmi. Jeho činnosť spočívala v zabez-

tu mať pevné miesto aj o ďalších 150 rokov.“

pečovaní potravín pre členov za prijateľné ceny.
Družstvá začali vznikať v 19. storočí ako reakcia

Najväčší nárast družstiev nastal v rokoch 1945

COOP Jednota je najväčšou maloobchodnou

individuálnych výrobcov na vtedajšie nepriaznivé

– 1948, keď ich bolo na Slovensku približne 3 000

sieťou na Slovensku s najvyšším podielom predaja

ekonomické a sociálne podmienky. Prvé družstvo

a celkovo mali 800 000 členov. Od roku 1950 vzni-

slovenských výrobkov, ktorý dosahuje až 70 %.

na svete založili anglickí chudobní remeselníci,

kajú spotrebné družstvá Jednota s pôsobnosťou

V tomto roku oslavuje aj 20 rokov od založenia

väčšinou tkáči, v decembri 1844 v meste Rochda-

na vidieku, v roku 1968 vzni-

le. Nakúpili vrecia cukru,múky a ovsench vločiek,

ká Slovenský zväz spotreb-

sviečky a maslo. To všetko začali predávať svojim

ných družstiev ako riadiaci

členom. Tovar bol lacnejší a kvalitenjší než v bež-

orgán a družstevný obchod

nom obchode. Družstvá síce vznikali v tej dobe

vstupuje do miest. COOP

aj inde, ale pionieri z Rochdale nadväzujúc na

Jednota Slovensko funguje

myšlienky teoretikov ako Robert Owern, William

ako spotrebné družstvo od

King alebo John Stuart Mill, dokázali princípy eko-

roku 2002. V priebehu rokov

nomickej spolupráce jasne formulovať a podnietili

sa spotrebné družstvá diver-

tak rozmach družstevného hnutia.

ziﬁkovali a aktuálne sú ich
v maloobchodnom systéme

Red, Zdroj a foto: COOP Jednota Slovensko

Už vo februári 1845 vznikol Slovenský Gazdovský

COOP Jednota tri desiatky.

spolok, prvé úverové družstvo. Založil ho Samuel
Jurkovič v Sobotišti ako vôbec prvé družstvo
v kontinentálnej Európe. Postupne začali vznikať
po celom svete aj spotrebné družstvá potravné,
bytové, pohrebnícke, rybárske či poisťovacie. Prvý
Potravný spolok, predchodcu družstevného maloobchodu založil v Revúcej Samuel Ormis presne
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COOP JEDNOTA
CTÍ ZÁKLADNÉ
PRINCÍPY DRUŽSTEVNÍCTVA
Bača (herec Jevgenij Libezňuk Sekera) s deťmi počas otvorenia prevádzky v Trnave

PLACE

vlastnej značky, pričom každý jej výrobok pre-

v ktorej prevádzku otvára. Dizajn nedávno zrekon-

v jednom systéme. Inovatívna technológia reku-

chádza pravidelnou kontrolou v akreditovaných

štruovanej prevádzky v Trnave dopĺňa napríklad

perácie tepla umožňuje prerozdelenie a využitie

laboratóriách s dôrazom na garanciu kvality.

pečať Poctivý obchod a silueta Trnavy pri vchode,

odpadového tepla z chladiacich jednotiek, čím

COOP Jednota je zároveň najväčším slovenským

ktorým chce trnavské spotrebné družstvo zákazní-

výrazne prispieva k šetreniu životného prostredia.

zamestnávateľom na Slovensku. Poskytuje prácu

kom pripomenúť, že je tu s Trnavčanmi ako jediný

Oblasť ochrany ŽP je tiež jedna z oblastí, kde

viac než 14 tisíc zamestnancom v 10 logistic-

z obchodníkov už od roku 1953. Nielen interiér, ale

COOP Jednota drží krok s trendami a dobou.

kých centrách a 26 družstvách vykonávajúcich

aj exteriér novej predajne v Detve je inšpirovaný

Týka sa to aj využitia moderných technológií, ako

maloobchodnú činnosť. Presadzuje environmen-

detvianskym folklórom a dodáva supermarketu

sú napríklad LED televízory a elektronické cenovky

tálnu politiku a v zmysle princípov spoločenskej

iný rozmer. „Som rád, že sa nám opäť naskyt-

v sekcii ovocia a zeleniny či samoobslužné

zodpovednosti podporuje najmä zdravotníctvo

la možnosť spolupracovať s klientom COOP

pokladne.

a lokálne komunity prostredníctvom Nadácie

Jednota Krupina. Pri projektovaní sme mysleli

COOP Jednota.

na to, aby sme supermarket čo najviac priblížili
ľudom, ktorí tu žijú. Nechceme robiť neosobné

„Napriek častému názoru, že družstvá sú pozo-

priestory, ale predajne s príbehom,

statok bývalej doby, ich prínos je aj v súčasnosti

kde sa zákazník cíti príjemne, pretože

nesporný. Družstevníctvo je celosvetový fenomén,

nakupovanie má byť zážitkom. V tomto

ktorý ovplyvňuje ekonomiku vo svojich krajinách.

prípade nám veľmi pomohla asisten-

Na Slovensku sa postupne spotrebné družstvá

cia pani Smilekovej z Detvianskeho

COOP Jednoty tak vyproﬁlovali, že sú garantom

ľudového umenia, ktorá v meste Detva

zásobovania obyvateľstva základnými potravinami

zachováva silný historický odkaz tohto

najmä na vidieku. Práve podnikanie na vidieku je

regiónu svojimi ručne vyrábanými kroj-

veľmi náročné, nedá sa na ňom zbohatnúť, ale

mi a folklórnymi predmetmi. Teším sa,

prináša službu obyvateľstvu. Družstvá preto majú

že sa na Slovensku posúvame v retaile

svoje opodstatnenie aj pre budúcnosť,“ konštatuje

každým rokom ďalej,“ zdôraznil Adrián

Ján Bilinský.

Trojanovič, dizajnér predajne.
Interiér supermarketu v Handlovej zasa

SO SILNÝM PRESAHOM NA LOKALITU

zdobia niektoré prvky industriálneho
dizajnu a dobové fotograﬁe pripomína-

Supermarket v Handlovej

júce minulosť tohto baníckeho mesta.
Počas galavečera konferencie Slovak Retail

V predajni našlo prácu 11 zamest-

Summit 2019 získala COOP Jednota Slovensko

nancov, spotrebitelia si môžu vybrať

viacero ocenení v súťaži za kreativitu v obchode

z ponuky 7 000 položiek v sortimente.

Múza Merkúra. Úspechy zaznamenala aj v minulých ročníkoch, no tento ročník bol zvláštny tým,

„Každou novootvorenou prevádzkou

že získala mimoriadnu cenu za reklamný koncept

vytvárame nové pracovné príležitosti,

Baču s honelníkom. Koncept dlhodobo prináša

čím potvrdzujeme povesť jedného

vtipné a trefné spoty. Bača a honelník sú dnes

z najväčších zamestnávateľov na

ľahko rozpoznateľnými ambasádormi značky, ktorí

Slovensku. Zároveň tým otvárame

sú často aj súčasťou podujatí pri príležitosti otvo-

dvere regionálnym dodávateľom,

renia nových alebo remodelovaných prevádzok.

ktorým podávame pomocnú ruku
a poskytujeme priestor na vystavenie

COOP Jednota citlivo pristupuje ku každej novej

svojich výrobkov. Podporu zamestna-

predajni. Popri modernom dizajne a inovatívnych

nosti a domácej produkcie považujeme

technológiách nezabúda ani na históriu lokality,

za dôležitý nástroj rozvíjajúci domácu

Supermarket v Handlovej - interiér

ekonomiku. V konkurencii
zahraničných reťazcov nejde
o jednoduché poslanie, o to
väčšiu váhu mu prikladáme,“
zdôraznil Ján Bilinský.
Počas leta 2019 prešla predajňa na ulici Mirka Nešpora
v Prešove prešla dôkladnou
rekonštrukciou, počas ktorej
došlo k výraznému rozšíreniu
predajnej plochy z 220 m2 na
376 m2. Vybavená je technológiou Daikin, ktorá kombinuje chladenie, mrazenie,
Supermarket v Detve – exteriér

klimatizáciu a vykurovanie

Rekonštruovaný supermarket v Trnave
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ROZDELENIE TRHU NÁKUPNÝCH CENTIER
SA V EURÓPE ROZŠIRUJE
Vzhľadom na to, že mnoho nákupných
centier vo viacerých krajinách Európy
je už starších, podľa nového výskumu
spoločnosti Cushman & Wakeﬁeld
narastá rozdelenie medzi úspešnými
prvotriednymi centrami a menej
úspešnými projektami, ktoré sa musia
diverziﬁkovať, aby prežili.

soﬁstikovaných, moderných a esteticky

v centre miest a na staniciach verejnej

atraktívnych nákupných a voľnočasových

dopravy. V rokoch 2019 a 2020 očakávame

centier. Autor reportu Silvia Jodlowski,

4,4 mil. m2 nových priestorov nákupných

Senior Research Analyst v Cushman &

centier v strednej a východnej Európe.

Wakeﬁeld, hovorí: „Príležitosti pre rozvoj
výstavby nákupných centier môžeme hlavne
vidieť pri dvoch typoch schém. Dominantné
inovatívne projekty so zameraním na voľný
čas, namiesto starnúcich neatraktívnych
centier alebo menších projektov, kde je

SLOVENSKO:
PREHODNOCOVANIE FUNKCIÍ
STARŠÍCH NÁKUPNÝCH
CENTIER

vzdialenosť, dostupnosť
potravinového operátora

Napriek vysokej saturácii retailových

a primeraný mix

priestorov predovšetkým v krajských

nájomcov rozhodujúcim

mestách, je na ďalšie dva roky naplánovaná

faktorom úspechu

výstavba značného množstva retailových

centra.“

priestorov. Je to výsledok zdravého
fungovania maloobchodného sektora
v našom regióne, ako aj stále relatívne malý

LÍDROM V CEE
JE TURECKO

vplyv e-commerce na našom trhu.
Konkrétne v hlavnom meste bude dodaných

Turecko bolo

70 000 m2 nových priestorov nákupných

najaktívnejšou krajinou

centier, ktoré sú v súčasnosti vo výstavbe,

v strednej a východnej

napríklad Stanica Nivy (70 000 m2). Plánuje

Európe, dostavalo sa

sa aj rozšírenie Auparku v Bratislave (+10

tam 525 000 m2 nových

000 m2) a Tesco Galéria v Bratislave -

priestorov. Objem

Petržalke (+ 10 000 m2). V roku 2021 je

nových priestorov sa

naplánované otvorenie druhej fázy Eurovea

však oproti roku 2017

v Bratislave (+25 000 m2).

znížil takmer o 50 %,

TRH RASTIE A STARŠIE
CENTRÁ NESTÍHAJÚ
S DYCHOM

Red, Zdroj: Cushman & Wakeﬁeld, Foto: Galeria Mlociny

Každoročná správa „Európske nákupné

keďže developeri sa sústredili na menšie

„Vytvára to ťažkú situáciu na trhu a to ako

projekty a taktiež sa zamerali sa na renováciu

pre prenajímateľa, tak aj pre nájomcu.

/ optimalizáciu existujúcich centier. V Rusku,

Neovplyvňuje to len obchodné podmienky,

druhom najaktívnejšom európskom trhu

ale aj budúce úspešné fungovanie nákupných

v oblasti výstavby v roku 2018, dosiahol

centier. Nájomcovia sú tiež v neľahkej pozícii,
2

centrá: Report výstavby a rozvoja centier“

objem dostavaných projektov 436 000 m .

kedy zvažujú kanibalizáciu a vyvážené riziko

uvádza, že v roku 2018 bolo dostavaných

Aj keď ide o najnižší objem za posledných

medzi zatvorením existujúcich úspešných

približne 2,6 milióna m2 nových priestorov

15 rokov, v rokoch 2019/20 sa očakávam

obchodov a otváraním nových obchodov

nákupných centier, čo je o 28 % menej ako

nárast, s aktuálne rozostavanými 1,8 mil. m2

za veľmi priaznivých podmienok,“ povedala

v roku 2017. Objem za rok 2018 predstavuje

vo výstavbe. V roku 2018 pribudlo na poľský

Katarína Paule, Associate, vedúca retail

najnižšiu úroveň výstavby za posledných

trh približne 300 000 m2 nových priestorov,

tímu v Cushman & Wakeﬁeld na Slovensku

24 rokov a je porovnateľný s objemami

čo je tretí najväčší objem v Európe. Veľký

a dodala: „Jasným trendom je prehodnotenie

dostavanými na začiatku 90. rokov, keď

rozvoj e-commerce v západnej Európe

funkcií starších nákupných centier. Výrazne

sa otvárali prvé tradičné nákupné centrá

spôsobil nárast konkurencie v oblasti

ich ovplyvňuje výstavba nových nákupných

v strednej a východnej Európe. Napriek

retailu, čo má za následok posilnenie

centier. Niektoré z nich sú schopné prežiť

tomu, že tempo nového vývoja sa za

a tlak na majiteľov nákupných centier, aby

zmenou charakteru centra (napr. do

posledných päť rokov spomalilo, celková

ich vylepšovali a robili atraktívnejšími pre

obslužného centra, mix nájomcov v retail

veľkosť európskeho trhu nákupných centier

návštevníkov.

parku ...). Častejšie, ako v predchádzajúcich
rokoch, sa prenajímateľom odporúča

stále rastie – čo predstavuje momentálny
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objem 168,1 mil. m2, čím sa zvyšuje

V ostatných krajinách strednej Európy je

zmeniť aspoň časť projektu na kancelárske

konkurencia medzi nákupnými centrami.

vývoj stabilný. Na Slovensku, v Bulharsku,

a rezidenčné účely.

Keďže sa developeri snažia udržať si

Českej republike a v Maďarsku budú

pozíciu na trhu, zameriavajú sa na obnovu

postupne nákupné centrá dosahovať fázu

a vylepšenia projektov, rekonštrukcie,

starnutia. Potenciálne nové príležitosti sa

remodelingy zamerané na vytvorenie

môžeme vidieť v zmiešaných projektoch,

PLACE

NOVÉ TRENDY V MOBILITE
OBCHODNÝCH ZÁSTUPCOV
Aby sa spoločnosti prispôsobili
aktuálnym podmienkam, držali krok
s konkurenciou a plnili zvyšujúce sa
predajné plány, potrebujú zvyšovať
efektivitu práce. Oblasť, kde je pomerne
jednoduché okamžite zvýšiť efektivitu je
obchodný tím zavedením moderného,
komplexného, ﬂexibilného a užívateľsky
prívetivého systému pre prácu
obchodného zástupcu.

Na plánovanie trás využíva databázu

1. PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
Spoločnosť využíva systém na
vytváranie objednávok na maloobchode
a gastro zákazníkoch. Vytvorené
objednávky systém zasiela do centrály
spoločnosti, priamo zákazníkom alebo
na veľkoobchody, ktorý zavážajú
vybrané maloobchody. V prípade akcie
sa v objednávke zobrazí akciová cena.
Ďalej evidujú cez systém reklamácie,
obchodný zástupca pri reklamácii
vypĺňa reklamované výrobky, počet ks,
dôvod reklamácie a odfotí reklamované
produkty. Obchodní zástupcovia si
plánujú trasy návštev, niekedy využívajú
preddeﬁnované trasy, ktoré sa pravidelne
opakujú. Ďalej v systéme evidujú
dovolenky, práceneschopnosť a sick
day, a systém na konci mesiaca vytvorí
podklad pre mzdy. Obchodní zástupcovia
vyhľadávajú aj nových zákazníkov, ktorých
pred prvou návštevou zadajú do systému
cez smartfón alebo tablet.

zákazníkov, ktorá sa musí udržiavať aktuálna,
čo je zvládnuteľné len s vhodným systémom.
Obchodný zástupca často vyhľadáva nových
zákazníkov, a podľa skúseností, ak sa

2. PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Je dôležité nahradiť papierové a telefonické

neuskutoční predaj nezadá ich do systému,. To

objednávky, reporty v exceli, fotky v emailoch

je jedna z častých chýb, pretože v databáze sú

a nekonečné vyhodnocovanie po skončení

potrebné aj dáta o potenciálnych zákazníkoch

mesiaca. Zavedením systému získame všetky

alebo o zákazníkoch bez potenciálu, aby sa

informácie na jednom mieste, systém sa napĺňa

v budúcnosti vyhodnotila táto informácia

priebežne a vyhodnocovanie reportov a štatistík

pri rozhodovaní či daného zákazníka znovu

je možné okamžite po skončení mesiaca, týždňa,

navštíviť alebo nie.

Spoločnosť využíva systém na kontrolu
distribúcie, cien a vystavenia vlastného
a konkurenčného sortimentu a akciových
vystavení na zahraničných sieťach a na
tradičnom trhu. Obchodný zástupca
eviduje, ktoré výrobky sú dostupné na
konkrétnej predajni, skontroluje ceny,
nafotí regál s vlastnými a s konkurenčnými
výrobkami. Následne zadá počet a typ
druhotných vystavení, ktoré sú dohodnuté
na predajni, alebo ktoré sa mu podarilo
dohodnúť. Spoločnosť pravidelne
vyhodnocuje percento distribúcie/
dostupnosti vlastných výrobkov na
jednotlivých sieťach a predajniach, počet
a typ druhotných vystavení s fotograﬁami,
dodržiavanie cien na predajniach
a vystavenie a novinky konkurencie.

dňa; prípadne priebežne, aby bolo možné včas
korigovať neželaný smer. Takisto sa zjednoduší

Jednou zo základných funkcionalít systému

plánovanie, či už predajných čísel, alebo

je vytváranie objednávok s následnými

zákazníckych návštev obchodného zástupcu.

krokmi, ako zaslanie objednávky na email
zákazníka, veľkoobchodu, centrály ﬁrmy,

Obchodný zástupca pracuje výhradne na

ktoré môžu byť automatické, prípadne

smartfóne alebo tablete, kde má dostupných

nahratie objednávky do ďalšieho systému

len vlastných zákazníkov. Pracovníci v kancelárii

cez EDI komunikáciu.

pracujú so systémom cez webový portál.
Pri návšteve zákazníka potrebujeme pre
Systém podporuje vytváranie nových reportov

aktuálny sortiment, ktorý daný zákazník

na webovom portáli, ktoré je možné priradiť len

odoberá, s aktuálnymi alebo akciovými

určitej skupine zákazníkov, prípadne možnosť

Práca obchodného zástupcu sa začína dávno

cenami, prebiehajúce akcie, ktoré máme u

obmedziť časovú platnosť. Všetky reporty a

predtým ako sadne ráno do auta, pretože v tom

zákazníka zaplatené, prípadne cenové akcie,

štatistiky je možné exportovať do excelu na

momente už musí mať naplánované návštevy

ktoré môže využiť zákazník. Vieme si zobraziť

webovom portáli alebo zasielať automaticky

na daný deň, premyslené a zapísané ciele pre

históriu predošlých objednávok, dostupnosti

emailom vo zvolených intervaloch.

jednotlivých zákazníkov, ktoré chce pri stretnutí

sortimentu, fotograﬁí vystavenia alebo ďalších

splniť.

reportov.

SOFTVÉROVÉ RIEŠENIE PRE OBCHODNÉ TÍMY, CRM
TRADE
RADAR
www.tr ader adar.io

(pti)

rozhodovanie presné informácie ako je

PLÁNOVANIE TRASY

ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁVKY
EFEKTÍVNA PRÁC A TÍMU
RELEVANTNÉ INFORMÁCIE VO
VRECKU
PLÁNOVANIE TRÁS
REPORTY
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BRATISLAVSKÝ AUPARK

celého food courtu v Auparku. „Sme veľmi radi, že

S NOVÝMI PREVÁDZKAMI

obľúbené nákupné centrum s výbornou dostup-

naša ďalšia prevádzka bude sídliť práve v bratislavskom Auparku. Je to navštevované a ľuďmi
nosťou, preto sme sa rozhodli pre otvorenie tretej
prevádzky práve na tomto mieste,“ uviedol Jakub

Skupina Unibail-Rodamco-Westﬁeld, ktorá je od roku 2006 spolumajiteľom a od
roku 2011 majiteľom bratislavského Auparku, aktívne mení a dopĺňa mix nájomcov.
Nové alebo vynovené obchodné priestory tento rok otvorilo niekoľko etablovaných
značiek vrátane KFC, Burger King, O2, Kraj a Nespresso.

Pala, regionálny manažér Burger King Slovensko.

O2
Presun doterajšej predajne operátora O2
v Auparku do nových priestorov umožnil ﬁrme

miliónov Eur do 11 nových prevádzok, ktoré

otvoriť svoju najmodernejšiu a zároveň najväč-

na Slovensku vytvoria približne 300 nových

šiu predajňu s predajnou plochou až 170 m2.

pracovných miest. V blízkej budúcnosti

„Značková predajňa v OC Aupark bude našou

taktiež plánujeme rekonštrukciu existujúcich

„naj“ predajňou v mnohých ohľadoch. Práve tu

slovenských prevádzok,“ dodal A. Schindl.

sa bude nachádzať najširšie portfólio vystaveného hardvéru a príslušenstva a očakávame
tiež, že bude schopná
vybaviť najväčší počet
zákazníkov zo všetkých predajní,“ uviedol
Milan Morávek,

KFC
Spoločnosť Queensway Restaurants Slovakia
s.r.o., ktorá na Slovensku prevádzkuje franchisinRed, Zdroj a foto: O2, Queensway Restaurants Slovakia, AmRest, Terno Real Estate, Nespresso - Nestlé

govým systémom sieť rýchleho občerstvenia KFC
(Kentucky Fried Chicken), otvorila v priestoroch
bratislavského Auparku svoju vlajkovú loď –

BURGER KING
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riaditeľ predaja
a služieb zákazní-

najväčšiu prevádzku na Slovensku. Má kapacitu
viac ako 100 miest na sedenie a nový systém

Známa sieť rýchleho občerstvenia s korunkou plní

kom O2 Slovakia.

obsluhy. KFC je jedným z najdlhších nájomcov

svoje aktívne plány. Pod novým prevádzkovate-

O2 novú predajňu

foodcourtu, ale už nie je jeho súčasťou. Má

ľom AmRest Holdings SE sa vrátila na slovenský

otvára mesiac

veľkorysý, samostatný priestor s výhľadom na

trh a už stihla otvoriť prevádzky v Bory Mall

po nasadení

panorámu s bratislavským hradom. „V prípade

a Avion Shopping Centre. Koncom mája pribudla

najmodernejšieho

novej prevádzky sme investovali do nových fritéz

tretia, a to Auparku vo food courte na 2. poschodí.

asistovaného samoobslužného systému, ktorý

a prístrojov na shake-y,“ uviedol v marci pri príle-

Na chod tejto prevádzky prijal Burger King až 40

uľahčí prácu nielen asistentom na predajniach

žitosti otvorenia Mag. Andreas Schindl, Country

nových zamestnancov. Ich prácu uľahčí a ob-

a call centre, ale aj zákazníkom. Súčasťou tzv.

manager Queensway Restaurants Slovakia.

jednávanie sprehľadní číselný systém objedná-

asistovanej samoobsluhy je v novej predajni aj

Najviac viditeľnou zmenou je dizajn interiéru, ktorý

vok, ktorý funguje aj v ďalších prevádzkach. Tie

tabletová obsluha, ktorá umožňuje zákazníka ob-

sa vymyká bežným prevádzkam KFC. „Okrem

v budúcom roku doplnia samoobslužné kiosky.

slúžiť nielen pri stole, ale aj v pohodlí kresla, čím

otvorenia novej prevádzky sme v týchto dňoch

Tmavohnedý drevený dizajn výnimočne nahradí

sa zvyšuje jeho komfort pri vybavení požiadavky.

urobili aj významné rozhodnutie investovať 10 -15

taký, ktorý vizuálne ladí a dotvára atmosféru

Priestorový manažment obchodného priestoru

PLACE

vznikal v spolupráci s odborníkom na sociálny

KRAJ

marketing. Okrem toho boli využité analýzy od
slovenskej spoločnosti Pygmalios, ktorá sa ve-

V bratislavskom Auparku v auguste

nuje monitoringu a analýze správania zákazníkov

pribudla najnovšia, v poradí už trinásta

v reálnom čase. Údaje O2 okrem iných oblastí

predajňa pod značkou KRAJ. Pôvodne

pomáhajú nadimenzovať priestor predajní tak,

prevádzka supermarketu Terno patrila

aby sa využila celá ich kapacita a zákazník sa

pod COOP Jednota Bratislava, neskôr

v nej intuitívne orientoval už od prvého vstupu.

sa zmenili majitelia a v súčasnosti
spoločnosť Terno Real Estate vybrané
obchody Terno transformuje na nový

NESPRESSO CORNER

koncept vyvinutý na Slovensku.
Zároveň otvára KRAJe nové. KRAJ

Prémiová značka kávy a priekopník v segmente

v Auparku je dosiaľ najväčšou pre-

s porciovanou kávou Nespresso rozšírila od

vádzkou konceptu a vlajkovou loďou

mája svoje služby otvorením Pop-Up boutique

siete. Na ploche 1849,5 m2 ponúka

v Auparku. Koncept Pop-Up boutique sa rovnako

približne 11500 produktov a obslu-

riadi mottom „Celebrate the Coffee moments“.

hovať bude desiatky tisíc zákazníkov

Ide o osobný prístup kávových špecialistov a tzv.

týždenne.

„New customer experience“ s cieľom posunúť sa od klasického
predaja k skvelému
zážitku.
Moderný a dizajnový

na Hraničnej ulici v Ružinove,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti TERNO real estate
Stanislav Čajka. Zákazníci si koncept KRAJ
obľúbili o čom svedčí aj prieskum spoločnosti
KANTAR Slovakia z marca tohto roku, ktorý
ukázal, že 94 % zákazníkov hodnotí predajne
ako vynikajúce, veľmi dobré alebo dobré.

BUDE SA AUPARK ROZŠIROVAŤ?
V súčasnosti má Aupark viac než 200 obchodov svetových i lokálnych značiek a je prepojený s administratívnou vežou Aupark Tower
(majiteľom je Heitman European Property
Partners IV). Aupark začal stavať v máji 2000
slovenský developer HB Reavis podľa návrhu
domáceho architektonického štúdia Jančina
architekti. Otvorený bol 15. novembra 2001,
priestor pozýva

KRAJ ako prvý koncept na Slovensku priniesol

pričom vzniklo 43 000 m2 nákupno-zábavnej

návštevníkov

spojenie troch hlavných potrieb zákazníkov

plochy. V januári 2006 sa začalo rozširovanie

objavovať nové

pod jednu strechu - komplexný a pohodlný

o ďalšiu časť, ktorá bola uvedená do prevádz-

rituály ochutnáva-

rodinný nákup za primerané ceny, kvalitnú

ky v auguste 2007, pričom pribudlo ďalších

nia kávy. Okrem

ponuku od slovenských výrobcov a v nepo-

15 000 m2 plochy na prenájom. V roku 2006

ponuky stálych

slednom rade aj produkty pre spotrebiteľov

vstúpil do vlastníckych štruktúr nadnárodný

kávových zmesí sú

s potravinovými intoleranciami a stravova-

majiteľ nehnuteľností Unibail-Rodamco v roku

k dispozícii aj limitované edície, výber originálnych

cími obmedzeniami. Takmer 60 % potravín

2011 odkúpil celé shopping centrum. Nedávno

Nespresso doplnkov (nechýba odvápňovacia

na pultoch predajní KRAJ je od slovenských

boli medializované ambície o ďalšie rozšírene

sada) a niekoľko kávovarov na ukážku. Pop-Up

výrobcov. KRAJ má ambíciu svoju sieť predajní

Auparku, a to na úkor parkoviska pri McDo-

boutique je zároveň ako každý Nespresso bou-

aj naďalej rozširovať aj za hranice hlavného

nald´s.

tique recyklačným miestom, kde zákazníci môžu

mesta a stať sa celoslovenským reťazcom.

odovzdať použité kávové kapsule. Nespresso tak

„Už onedlho privítame zákazníkov v Moste pri

naďalej potvrdzuje svoj záväzok k trvalej udržateľ-

Bratislave, Prievidzi, či Nitre. Pribudne však aj

nosti, recyklácii a pracuje na minimalizácii odpadu.

predajňa pre bratislavských zákazníkov, a to
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PRVÝ LEKÁRENSKÝ AUTOMAT

NA SLOVENSKU
Pokrok sa nevyhol ani predaju voľnopredajných liekov a doplnkov. Vo svete existujú
rôzne lekárenské automaty, ktoré poskytujú služby zdravotnej starostlivosti aj vtedy,
ak sú klasické lekárne zatvorené. Prvý lekárenský automat už funguje aj na Slovensku.

retailovom trhu kľúčové. Pre sieť Dr.Max bola
akvizícia drugstores Tesco logická a v súlade
s atribútmi vhodnej lokality a dostupnosti.

VÝDAJNÝ LEKÁRENSKÝ
AUTOMAT
S lokalitou a dostupnosťou súvisí aj pilotný
projekt, ktorý vznikol v SmartLabe, medzinárodnej
inovačnej platforme lekární Dr.Max. Ide o výdajný
lekárenský automat (angl. medical vending

tematickým prerozdelením sortimentu a blízkym

machine), od ktorého spoločnosť očakáva, že

kontaktom so zákazníkmi. Súčasťou prevzatia

prinesie pacientom vyššiu dostupnosť, a tým

lekární bola rekonštrukcia oﬁcíny i zázemia

aj zlepší starostlivosť o ich zdravie. Cieľom

lekární, tak aby spĺňali najvyššie štandardy.

prvého lekárenského automatu na Slovensku je

Cieľom rebrandingu bolo nielen „prezlečenie

poskytnúť pacientom pridanú hodnotu vo forme

prevádzok do farieb Dr.Max“, ale aj zjednotenie

dostupnosti produktov bez časovej obmedzenosti.

vybavenia a prispôsobenie priestorov komfortu

Napríklad v čase, keď sú lekárne mimo otváracích

a dostupnosti pre zákazníkov. Lekárne sa od

hodín alebo v prípade, že je pri tare (pulte) dlhý

tradičných hráčov v rýchloobrátkovom sektore

rad čakajúcich. Výdajný lekárenský automat

retailu veľa priučili. Letáky, letákové akcie,

Dr.Max bude verejnosti dostupný nonstop a má

ponuka 2+1, príbaly, cross-selling, zľavy na tovar,

plniť doplnkovú úlohu pri poskytovaní služieb

vizuálny merchandising, sekundárne vystavenie

pacientom.

tovaru: to je len zlomok aktivít odpozorovaných
z maloobchodu. Nutné je dodať, že lekárne ich

„Špecializované poradenstvo a vysoká odbornosť

aplikujú v súlade s platnou legislatívou. Tá však

budú vždy prvoradé. Sú to piliere, na ktorých

upravuje hlavne predaj liekov a prípravkov na

je postavená aj naša každodenná starostlivosť

lekársky predpis a predaju voľnopredajných

o pacientov v lekárňach a ktorá je výsadou

liekov necháva väčší manévrovací priestor

odborného personálu. Zároveň však chceme

(i keď zľava môže byť poskytnutá aj z doplatku

pacientom prinášať nadštandard v starostlivosti

za lieky na predpis). Rozdiel je aj v odbornej

o ich zdravie. Príkladom tohto prístupu sú aj

príprave a erudícii personálu. Siete investujú

odborno-preventívne kampane, na ktorých sa

do vzdelávania zodpovedných farmaceutov,

každoročne zúčastnia desiatky tisíc ľudí. Aktuálne

farmaceutov a farmaceutických laborantov.

je to technologická novinka v podobe výdajného

Spoločnosť Dr.Max od roku 2014 do apríla roku

lekárenského automatu., ktorý má pacientom

Minulý rok sme informovali o tom, že

2018 investovala do vybavenia a komfortu zatiaľ

priniesť zvýšený komfort a pridanú hodnotu

Dr.Max, významný hráč na trhu lekární na

216 lekární (z celkových vyše 260) približne 5,8

lekární,“ vysvetľuje Andrej Križan, komerčný riaditeľ

Slovensku, akvizoval spolu 11 nových lekární

milióna eur a v rekonštrukcii ďalších pokračuje.

lekární Dr.Max.

v obchodných domoch Tesco. Išlo o lekárne

Nezanedbáva ani vyhľadávanie a obsadzovanie

typu „drugstore“. Tie sa vyznačujú hlavne

vhodným miest, ktoré je na saturovanom

Z UČEBNICE RETAILOVÉHO
PREDAJA

Prvé zariadenie prevádzkované automatizovaným
výdajným systémom v lekárni na Slovensku sa
v rámci pilotného projektu nachádza v podchode
na Trnavskom mýte v Bratislave (viz. fotograﬁe)
a umiestnený je v priečelí lekárne Dr.Max.
Prístroj talianskeho výrobcu Pharmabox24 má
teplotne kontrolovanú atmosféru, sklo s UV
ﬁltrom, antivandal konštrukciu a umožňuje
platby bankovkami, mincami, platnými kartami,
bezkontaktne aj pomocou platobných metód
GooglPay a ApplePay. Do konca roka plánuje
Dr.Max spustiť ďalšie štyri lekárenské automaty.
Ďalšie dva prístroje by potom mali pribudnúť
rovnako v hlavnom meste a ostatné dva by sa do

Red, Zdroj a foto: Dr. Max, Xenco Medical

konca tohto roka mali nachádzať v Košiciach.
Doplnkovému charakteru lekárenského automatu
je prispôsobená aj skladba produktov. Aktuálne je
sortiment rozdelený do šiestich regálov, v ktorých
sa nachádza viac ako 60 položiek z viacerých
kategórií, väčšinou bežne dostupných aj v lekárni.
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DOSTUPNOSŤ A (NE)
SPOTREBOVANÝ OBJEM

Rôzne druhy lekárenských vendingových
automatov úspešne fungujú napríklad v Ázii.
V Európe patrí medzi lídrov Pharmabox24, ktorý
ponúka šesť modelov: Pharmabox24 Stile,

Otázkou zostáva, či je v oblasti voľnopredajných

Pharmabox24 Midi, Pharmabox24 Midi Thin,

liekov a doplnkov dostatočne edukovaný

Pharmabox24 Mini, Pharmabox24 Mini Thin

konečný spotrebiteľ. Množstvo informácií,

a Pharmabox24 Slim. Vo svete sú už aj automaty,

ktoré mu poskytuje „Dr. Google“ je totiž

ktoré vydávajú lieky na predpis. Zásadnou

protichodných a mnohé sa nezakladajú na

zmenou oproti vyššie popísanému stroju je

pravde. Napríklad intravenózna aplikácia

identiﬁkácia pacienta na základe biometrických

veľkých dávok rôznych vitamínov alebo

údajov (napr. odtlačok prsta). Ďalší spôsob

konzumácia preparátov na kĺby v „konských

veriﬁkácie pacienta je videohovor prostredníctvom

dávkach“. Ako uviedla Miroslava Snopková,

automatu. Pacient oskenuje predpis svojím
telefónom, pošle ho lekárnikovi/lekárničke
a personál s ním vďaka videokonferencii

ktorá je vedúcou lekárničku v lekární

KATEGÓRIE A SKLADBA
SORTIMENTU V LEKÁRENSKOM
AUTOMATE DR.MAX

Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského
pre denník SME: „Doplnok nemusí garantovať

konzultujú vydávaný liek a jeho dávkovanie.

bezpečnosť, účinnosť, kvalitu. Lieky áno.

Určitými nevýhodami spomenutých riešení je

1.

Výživové doplnky a vitamíny

Doplnok nemusí pomôcť, ani preventívne,

náročnosť vstupných investícií a fakt, že pacient

2.

Tráviace ťažkosti/problémy + probiotiká

dokonca pri nesprávnom dávkovaní vzniká

a modernými technológiami. To v prípade

3.

Prechladnutie + očné prípravky

seniorov alebo ľudí s nejakým druhom telesného

4.

Zdravotnícke pomôcky + prvá pomoc

5.

Intímna hygiena + dezinfekcia + kĺby a svaly

6.

Potravinové doplnky pre dospelých a deti

musí byť schopný pracovať so smartfónom

postihnutia môže byť problém.
Spoločnosť Xenco Medical, ktorá vyrába

riziko zdravotných problémov, napríklad
tráviace ťažkosti.“ Práve objem predaných
voľnopredajných liekov a doplnkov spôsobuje
odborníkom vrásky. Okrem vyššie spomenutých
rizík, nespotrebované a/alebo expirované
lieky zakúpené vo veľkom výhodnom alebo

jednorazové nástroje a implantáty potrebné pri

darčekovom balení končia v komunálnom

operáciách chrbtice, má taktisto automat, ktorý

ktorú bude práve potrebovať. Vlnu medializácie

je vlastne zásobníkom chirurgických nástrojov.

vyvolal automat Medbox, ktorý ponúkal produkty

Personál nemocnice si na dotykovom displeji

obsahujúce konope osobám identiﬁkovaným

vyberá sterilnú sadu nástrojov a implantátov,

s využitím biometrie.

odpade. Pritom majú byť vrátené do lekárne.
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RECCOM SPRÍJEMŇUJE NAKUPOVANIE
„Ku každému korporátnemu zákazníkovi
pristupujeme individuálne. Naším
spoločným cieľom, ktorí máme stále
na zreteli, je vytvorenie prevádzok,
v ktorých sa zákazník cíti príjemne
a kam bude rád chodiť opakovane,“
tvrdí Peter Muzika, generálny riaditeľ
spoločnosti RECCOM, s.r.o.

skupine zákazníkov danej spádovej oblasti,
samozrejme s prihliadnutím na rozpočet a ciele
obchodníka.
Zo stoviek projektov RECCOM, s.r.o. možno
spomenúť siete potravín, supermarketov
(COOP Jednota, Nitrazdroj, lokálne predajne
potravín a ďalšie), drogérií (napr. 101 drogérie,
Teta, TEVOS drogérie), papiernictiev (napr.
ŠEVT), hobby marketov, lekární (napr. Dr.Max)
a skladových priestorov.
„V súčasnosti špecialisti
z RECCOM, s.r.o. pracujú na
realizáciách samoobslužných
predajní potravín slovenských
obchodných reťazcov, sietí
drogérií, papiernictiev, ako aj
lokálnych sietí čerpacích staníc.
Môžem spomenúť napríklad
pilotnú prevádzku nového
konceptu siete čerpacích staníc
Real-K v Nových Zámkoch,“
uvádza P. Muzika.
Za zmienku stoja nové

alebo špičkové chladiarenské a mraziarenské

supermarkety COOP Jednota

zariadenia. Predajnú plochu s rozlohou

v Michalovciach, v Handlovej,

2000 m2 a zázemie (1000 m2) sa podarilo

Čadci a v Imeli, ale aj prestavba

remodelovať len za 23 dní, a to vrátane

predajne Tempo Zákamenné.

demontáže pôvodného zariadenia a počas

Práve pri príležitosti otvorenia

plnej prevádzky OC max. Viac sa dozviete

supermarketu v Michalovciach

z čísla február-marec 2018. P. Muzika okrem

sa Mária Švecová, predsedníčka
spotrebného družstva COOP
Jednota Michalovce vyjadrila
na margo zariadenia predajne:
„V prvej etape sme otvorili
zrekonštruovaný supermarket
s moderným dizajnom,
rozšíreným sortimentom,
teplými pultmi, ESO kútikom,
čerstvo upečeným pečivom
a špeciálnymi nákupnými vozíkmi
pre deti. Vchod do predajne
je bezbariérový.“ Na fotograﬁi

OD NÁVRHU AŽ PO REALIZÁCIU

otvára predajňu s dodávateľom zariadenia
Petrom Muzikom.

Red (pti)

Na trhu pôsobí spoločnosť od roku 2002 a pod
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hlavičkou spoločnosti RECCOM, s.r.o. od

Pilotný projekt nového konceptu supermarketu

roku 2007. Za ten čas profesionálne prerobili,

Tempo predstavil P. Muzika a za zadávateľa

vynovili alebo od podlahy zariadili viac ako 500

Peter Šipčiak, podpredseda predstavenstva

predajní a skladových priestorov. Spolupráca

a generálny riaditeľ COOP Jednota Nitra počas

zahŕňa celý proces od návrhu zariadenia na

Retail Innovation Conference III. Vlajková

mieru do investorom vybraného obchodného

loď nitrianskeho družstva sa nachádza

priestoru, cez vytvorenie úplne nových

v nákupnom centre max v Nitre a zákazníkov

konceptov predajní až po optimalizovanie

osloví nielen vynovenou dispozíciou, ale

vybavenia a vystavenia tovaru. Rozhodujúcim

mnohými modernými prvkami vybavenia,

faktorom je prispôsobenie predajní cieľovej

ako sú digitálne displeje, digitálne cenovky

PLACE

iného spomenul, že „pekný interiér je výhodou

navlečie a odtrhne. Značne uľahčuje proces

voči konkurencii, no musí byť navrhnutý

nakupovania a to hlavne v predajniach, kde

logicky, aby fungoval a podporoval predaj

sa nakupuje do ručných nákupných košíkov.

plánovaných ale aj neplánovaných nákupov.

Zákazník v jednej ruke drží nákupný košík

Jedným z dôležitých parametrov úspešnosti

a na druhú ruku si pomocou prístroja navlečie

predajne je čas, ako rýchlo zákazník

rukavicu,“ vysvetľuje P. Muzika a dodáva:

nájde to, čo hľadá. Optimum dosahujeme

„Neustále hľadáme nové funkčné riešenia

výberom správneho sortimentu pre daný typ

pre zvýšenie obratov našich zákazníkov.

predajne a jej geograﬁckú lokalizáciu, ale tiež

Korporátni zákazníci sa pochopiteľné chcú

správnym, prehľadným vyložením, navigáciou

odlíšiť od konkurencie. Dovolím si tvrdiť, že

a nasvietením.“

v oblasti vytvárania originálnych interiérov
a nových konceptov sme jeden z lídrov
na slovenskom trhu. Potvrdzujú nám to aj

ESTETIKA, KOMFORT
A FUNKČNOSŤ

údaje od našich klientov. Napríklad nárast
tržieb po remodelingu predajne sa pohybuje
od očakávaných 15% do 25%, ale máme

V súčasnosti je teda estetika a vizuálny dojem

i klientov, kde sme dosiahli 30%, ba dokonca

z predajne jednou z priorít korporátnych

50% nárast.“ Úspešnosť remodelingu závisí

zákazníkov už pri zadávaní projektu. Okrem

tiež od lokality predajne, jej potenciálu

dizajnu však zároveň dbajú aj na funkcionalitu

v spádovej oblasti, predošlého stavu zariadenia

interiérov prevádzok. Napríklad farby sa

a mnohých iných faktorov.

väčšinou odvodzujú od korporátnej identity
a dizajn manuálu retailera, ale mnohí u udeľujú

Obchodníci na Slovensku zvyčajne realizujú

výnimky v snahe nasledovať aktuálne trendy.

zásadné rekonštrukcie predajní v intervaloch

Preferujú tmavšie farby v kombinácii so

8-10 rokov a čiastočné rekonštrukcie, tzv.

svetlejším drevom, ktorého je na predajniach

„refresh“ po 4-5 rokoch, niekedy i skôr podľa

čoraz viac. Príjemnú atmosféru vytvárajú rôzne

stupňa amortizácie. Samozrejme záleží od

drevené prvky a drevodekor, umelá tráva

ekonomickej výkonnosti prevádzky, či bude

a vertikálna zeleň či tehlové obklady. Obrovský

remodelovaná kompletne alebo iba čiastočne.

vplyv má správne vybrané osvetlenie, ktoré

Práve pri čiastočnej obnove sa rekonštruujú
tie úseky predajní, ktoré majú najväčší podiel

vďaka špeciálnym svietidlám (a vlnovej dĺžke
svetla) dokáže zvýrazniť čerstvosť produktov.

a zeleniny, pečiva, obslužný úsek s mäsovými

na tržbách a to zariadenie, ktoré je najviac

Obchodníci sa snažia dokonca vytvoriť

výrobkami, biokútik alebo vinotéka.

opotrebené, typicky nákupné vozíky a košíky,
cenovkové lišty. Pomáha aj zmena nasvietenia

špeciﬁcký „mood“, náladu v každom oddelení.
Vlastnú „tému“ má napríklad úsek ovocia

P. Muzika hovorí, že v súčinnosti s výrobcami

kľúčových úsekov a vystaveného sortimentu.

chladiaceho a mraziaceho nábytku vedia aj
tento doplniť do prevádzok v požadovanej

Všeobecne možno konštatovať, že lákavý

farebnosti a odtieňoch, prípadne vizuálne

interiér a dispozícia predajne sú kvalitným

doladiť zariadenie drevenými doplnkami,

predpokladom úspechu predajne u zákazníkov.

so zreteľom na zachovanie funkčnosti.

Na celkových ekonomických výsledkoch

Mimochodom RECCOM má najväčšie

obchodu sa podieľa aj skladba ponúkaného

skladové zásoby obchodného zariadenia na

sortimentu, jeho čerstvosť a kvalita, či

Slovensku. Estetika jednoducho musí ísť ruka

odbornosť a angažovanosť personálu. Zároveň

v ruke s funkcionalitou. Má to značný vplyv

platí, že odvážnym projektom aj v rámci

nielen na komfort pre zákazníkov, ale aj pre

koporácií praje šťastie a inovácie posúvajú

personál predajní, ktorý so zariadením pracuje

retail vpred.

na dennej báze.

INOVÁCIE POSÚVAJÚ RETAIL
VPRED

PREHĽAD AKTUÁLNYCH
PROJEKTOV RECCOM S.R.O.

Počas festivalu Retail Innovations Conference
II bola udelená cena Užitočná retailová
inovácia roka, ktorú získal „hygienický
podávač rukavíc“. Riešenie dodával RECCOM
pre spomínaný supermarket Tempo v Nitre.
„Prístroj funguje tak, že pohybom ruky
nad senzorom sa aktivuje ventilátor, ktorý
fúknutím vzduchu rukavicu otvorí, a zákazník
si ju použitím iba jednej ruky jednoducho
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FLASH NEWS
LIDL S EKOLOGICKOU LOGISTIKOU
V Prologis Park Prague-Airport v ČR
vyrástla Budova 3. Udržateľný prístup

Do ﬂotily vozidiel zásobujúcich tovarom predajne Lidl Slovenská republika začali pribúdať ekologické

zachovaný počas procesu celej

kamióny s kombinovaným pohonom CNG/LNG. Ide o plynový pohon, ktorý nevytvára takmer žiadne emisie.

výstavby budove priniesol najvyššie

Na jednu nádrž plynu CNG zvládne kamión bez

možné hodnotenie v rámci akreditácie

problémov 400 kilometrov. Keď sa k tomu navyše

BREEAM na úrovni „Outstanding“.

pridá kvapalné LNG, dojazd sa predĺži až na 1200

Z celkovej plochy 37 800 m2 bolo 27 500

kilometrov. Okrem neznečisťovania ovzdušia sú

m2 postavených na mieru pre EYELEVEL,

zelené kamióny aj výrazne menej hlučné. Lidl bude

medzinárodnú spoločnosť, ktorá navrhuje

postupne počet ekologických kamiónov zvyšovať.

a vybavuje značkové obchody pre

Ekologické kamióny budú prednostne zavážať

popredné svetové maloobchodné značky.

tovarom predajne v husto obývaných zónach.
Zdroj: Lidl

E-shop Alza.cz testuje opakovane použiteľný
prepravný obal spoločnosti RepeteBox.
V obehu môže jediný takýto obal nahradiť
aj 100 klasických jednorazových poštových
obálok.

GEFCO OSLÁVI 30 ROKOV
SKÚSENOSTÍ S VRATNÝMI
OBALMI PRE UDRŽATEĽNÝ
DODÁVATEĽSKÝ REŤAZEC

a zároveň k zníženiu uhlíkovej stopy, resp.
počtu kamiónov na cestách vďaka lepšej
stohovateľnosti vratných boxov a efektívnejšiemu
využitiu nákladového priestoru kamiónov. Všetky
vratné obaly spoločnosti GEFCO sú v prípade

Skupina GEFCO akvizovala ﬁrmu
Chronotruck, ktorá ponúka ﬁremným

GEFCO už 30 rokov zabezpečuje prepravu

zákazníkom platformu pre manažment

a dodávky materiálu popredným výrobcom

objednávok prepráv a minimalizáciu

z oblasti automobilového priemyslu a letectva

nevyťažených jázd prepravcov. Akvizícia

vo vratných obaloch. V 26 európskych centrách

potvrdzuje silnú orientáciu spoločnosti

špecializovaných na vratné obaly Skupina

GEFCO na logistické inovácie, nové

GEFCO zabezpečí denne prepravu 130 000

technológie a na plne digitalizované

kontajnerov a pomáha tak budovať ekologicky

služby pre dodávateľský reťazec.

šetrné dodávateľské reťazce zhruba dve tisíc

poškodenia 100% recyklovateľné.
Zdroj: Gefco.net

zákazníkov. Vďaka integrácii vratných obalov do
Originálna etiketa a štýlový dizajn fľaše

dodávateľských reťazcov dochádza k eliminácii

prémiového radu slovenských destilátov

množstva jednorazových prepravných obalov

DOMOVINA (ST. NICOLAUS) zaujali
odbornú porotu natoľko, že obal získal cenu
Obal roka 2019 v kategórii nápojov.

DACHSER OTVÁRA NOVÉ POBOČKY

Radovan Rodina bol oﬁciálne

Spoločnosť DACHSER rozširuje svoje pobočky. V poľskom Strykówe pribudne takmer 4000 m2, pričom

vymenovaný na pozíciu Contract

pridanie tranzitného terminálu viac než zdvojnásobuje pôvodnú kapacitu a v Poznani rozšíril DACHSER svoj

Logistics Manager DACHSER Lozorno.

tranzitný terminál o 2 600 m2. V Portugalsku otvára

Bude sa venovať vytvoreniu efektívneho

novú pobočku v meste Coimbra, čím strojnásobuje

riadenia kontraktnej logistiky, pričom

svoje logistické priestory v centre Portugalska na

dôležitou súčasťou jeho pracovnej

viac ako 6 300 m2. Na severe Anglicka v Rochdale

náplne je neustále zlepšovanie kvality

nahradí pôvodné centrum nové, ktoré bude mať

a produktivity.

49 nakladacích rámp a plochu 7 000 m2 vrátane
kancelárií.

DACHSER Czech Republic nasadil ďalší

Zdroj: Dachser.sk

25 m dlhý cestný vlak, tzv. Road train.
Kapacitu má 104 paliet a premávať bude
na pravidelnej dennej linke medzi Ostravou
a Brnom.
Tetra Pak oznámila, že jej zákazníci začali

DEUTSCHE POST DHL
GROUP A RAKÚSKA POŠTA
SPOLUPRACUJÚ PRI PREPRAVE
BALÍKOV V SR A ČR

v Európe testovať papierové slamky
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určené pre nápojové kartóny. Tetra Pak je

In Time s.r.o. bude partnerom pre doručovanie

tak prvou spoločnosťou z oblasti výroby

balíkov spoločnosti Deutsche Post DHL Group

kartónových obalov, ktorá poskytuje

na Slovensku a PPL CZ s.r.o. bude partnerom

papierové slamky pre nápojové kartóny

pre doručovanie balíkov Rakúskej pošty v ČR.

v tomto regióne. Spoločnosť chce verejne

Zákazníci e-shopov budú proﬁtovať z kvalitných

sprístupniť a zdieľať svoje inovácie

služieb doručenia balíkov, vrátane krátkych

týkajúce sa vývoja papierových slamiek.

dodacích lehôt. Spolupráca umožní obom stranám

vytvárať ďalší priestor pre nárast zisku a využiť
potenciál rastúceho cezhraničného e-commerce.
Zdroj: Dpdhl.com
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ŠKODA SCALA VYČNIEVA Z RADU
Značka ŠKODA tento rok predstavila
nový emocionálny dizajnový jazyk
vozidla i jeho interiéru v sériovo
vyrábanom modeli ŠKODA SCALA.
Novým modelom urobila česká značka
veľký krok aj po technickej stránke.
Preto sa názov SCALA, ktorý pochádza
z latinčiny a v preklade znamená schody
alebo rebrík, k nemu skvele hodí. Vo
viacerých atribútoch vyčnieva z radu
konkurenčných vozidiel v tejto kategórii.

HLAVNÁ HVIEZDA STÁNKU NA
AUTOSALÓNE V BRATISLAVE
Slovenskú premiéru zažila SCALA na
bratislavskom Autosalóne, kde bola k dispozícii

NAJBEZPEČNEJŠÍ MODEL
VO SVOJOM SEGMENTE

v troch farebných prevedeniach v domácej

s priamym vstrekovaním dosahujú výkon 70 kW

trikolóre (biela, modrá a červená) vo výbave

(95 k) alebo 85 kW (115 k), štvorvalcové 1,5-litrové

STYLE. Ide o plnohodnotné kompaktné vozidlo,

TSI dosahuje výkon 110 kW (150 k). Všetky tri

ktoré spĺňa najprísnejšie kritériá moderného

varianty majú ﬁltre pevných častíc. Fanúšikovia

ŠKODA SCALA nedávno získala v testoch

rodinného auta. Navyše ponúka pohodlné

vznetových motorov si môžu zvoliť 1,6-litrový

nezávislej organizácie European New Car

sedadlá, mäkčené materiály a objem kufra až

preplňovaný motor TDI s výkonom 85 kW (115

Assessment Programme (Euro NCAP) najlepšie

467 l, čo je najviac vo svojej triede. Všeobecne

k). Motorizácie od výkonu 85 kW (vrátane) môžu

možné hodnotenie v podobe piatich hviezd.

sa rozmermi blíži k obľúbenému modelu Octavia:

byť kombinované so 6-stupňovou manuálnou

Vďaka tomuto výsledku patrí ŠKODA SCALA

rázvor2 649 mm, dĺžka 4362 mm, šírka 1739

prevodovkou alebo 7-stupňovou automatickou

k najbezpečnejším modelom vo svojom

mm a výška 1471 mm. SCALA je postavená na

prevodovkou DSG. Vozidlo má v štandardnej

segmente. Za ochranu cyklistov udelili skúšobní

modulárnej platforme MQB koncernu Volkswagen.

výbave LED svetlomety a LED zadné skupinové

komisári plný počet bodov - šesť - aj vďaka tomu,

svetlá.

že SCALA ako súčasť štandardnej výbavy ponúka
Asistenta na stráženie jazdného pruhu (Lane

Nový koncept interiéru vychádza zo štúdie

Assist) a Front Assist vrátane funkcie núdzovej

VISION RS. Flexibilne konﬁgurovateľný Virtuálny

brzdy City a prediktívnu ochranu chodcov

Kokpit, ktorý je dostupný na požiadanie, má

a cyklistov. Na želanie je ďalej k dispozícii aj

Nový model ŠKODA SCALA môže poháňať jeden

displej vo veľkosti 10,25“. Ide o najväčší displej

Asistent zmeny jazdného pruhu (Side Assist),

z troch variantov spaľovacích motorov s objemom

v rámci triedy kompaktných vozidiel. Dotyková

ktorý rozpozná pomocou dvoch radarov na

1.0 l alebo 1.5 l. Preplňované litrové motory TSI

obrazovka je umiestnená vysoko, aby bola dobre

zadnej časti, že sa zozadu blížia vozidlá, ktoré

viditeľná pre vodiča aj spolujazdca. Atmosféru

majú v úmysle predbiehať alebo že sa nachádzajú

interiéru vozidla dodáva ambientné osvetlenie,

v mŕtvom uhle výhľadu vodiča. V porovnaní

teplé odtiene farieb a kontrastné obšitie poťahov

so systém Blind Spot Detect, ktorý má dosah

sedadiel. ŠKODA SCALA je prvým modelom

radaru 20 m, má systém Side Assist až o 50 m

značky ŠKODA, ktorý je sériovo vybavený

väčší dosah. Vďaka tomu získala SCALA v tejto

pripojením k internetu. Zabudovaná karta

kategórii veľmi dobré hodnotenie v podobe 3,5

eSIM poskytuje vysokorýchlostné pripojenie

z maximálne možných štyroch bodov.

LTE. Príplatkový Sound System Škodaponúka
subwoofer a desať reproduktorov.

ŠKODA SCALA skvele vystihuje súbor hodnôt
značky ŠKODA. Nové tvary, dynamické dizajnové

Cena modelu ŠKODA SCALA s motorom 1.0 TSI

prvky a ostro rezané línie dodávajú autu veľmi

70 kW (95 k) s výbavou ACTIVE začína na sume

emotívny a autentický vzhľad so silnou vlastnou

13 490 eur. Prostredný stupeň výbavy AMBITION

identitou.
Red, Zdroj a foto: ŠKODA

MOTORIZÁCIA,
VÝBAVA A SKVELÁ CENA

začína od 14 990 eur a najvyšší výbavový stupeň
STYLE od 18 030 eur. Automobil je možné
konﬁgurovať priamo na webe českej automobilky,
či u autorizovaných predajcov značky ŠKODA.
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BERLÍNSKE VÝSTAVISKO POZÝVA NA VEĽTRHY
V septembri prebehol na berlínskom výstavisku jeden z najvýznamnejších svetových
veľtrhov pre spotrebnú elektroniku, IT a domáce spotrebiče - IFA 2019. Píšeme o ňom
podrobnejšie v rubrike Business Coffee. Akých ďalších veľtrhov sa v môžete zúčastniť
ako návštevníci a vystavovatelia? Ktoré majú potenciál posunúť váš biznis?

Messe Berlin GmbH je jedným z najvýznamnejších

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Tento

nemeckých organizátorov medzinárodných,

rok sa úspešne prezentovali Banskobystrický

národných a regionálnych veľtrhov, výstav

pivovar, a.s., HO&PE Family, s.r.o., MILSY, a.s.

a kongresov, ako aj rôznych podujatí a eventov.

a Minit Slovakia, s.r.o.

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná
komora (SNOPK), ako oﬁciálne zastúpenie

FRUIT LOGISTICA (5. - 7. 2. 2020)

Berlínskych veľtrhov v SR, poskytuje slovenským

Najväčší odborný medzinárodný veľtrh pre

ﬁrmám bezplatnú organizačnú podporu pri

ovocie a zeleninu, fresh convenience - produkty

plánovaní a realizácii účasti na zastupovaných

z nich, kde sa stretnú pestovatelia, spracovatelia,

veľtrhoch v Berlíne. Slovenskí návštevníci majú

výrobcovia strojov a technológií, logistika

možnosť získať, okrem informácií k veľtrhom

– doprava, skladovanie balenie, exportéri,

a sprievodným podujatiam, aj vstupenky za

importéri, veľkoobchod, maloobchod aj catering

zvýhodnenú cenu. SARIO ponúka možnosť

a celosvetový prehľad noviniek a trendov branže.

účasti malých a stredných podnikov v rámci

Predstavia sa aj 16-ti slovenskí pestovatelia ovocia

spoločných slovenských stánkov na vybraných

pod značkou Boni Fructi – združenie Bonum.

veľtrhoch. Viac informácií poskytnú zástupcovia
SNOPK alebo priamo SARIO. Na Slovensku beží

DMEA (21. - 23. 4. 2020)

nový systémový projekt podpory účasti malých

DMEA - Connecting Digital Health - odborný

a stredných podnikov a start-upov na veľtrhoch.

medzinárodný veľtrh a kongres pre digitalizáciu

Výzvy nájdete na webovej stránke Slovak

v zdravotníctve, je najväčším európskym

Business Agency (SBA).

podujatím IT v zdravotníctve a ponúka veľký
potenciál aj pre progresívne slovenské ﬁrmy.

ODPORÚČANÉ VEĽTRHY
V BERLÍNE:

ILA BERLIN (13. - 17. 5. 2020)
Pod značkou Innovation & Leadership in
Aerospace prináša najväčší medzinárodný veľtrh

CMS - CLEANING. MANAGEMENT.
SERVICES (24. - 27. 9. 2019)

letectva, obrany a kozmonautiky celosvetový

Ekologické, energeticky úsporné priemyselné

komponentov, materiálov, prevádzkovateľov

čistenie a efektívna správa objektu, označované

a služieb, a predstaví najnovšie trendy branže. Cez

„facility management“, sú horúcou témou dňa.

víkend je plánovaná aj letecká show pre širokú

Stále dôležitejšia otázka kvality a efektívnosti

verejnosť.

prehľad technologických noviniek - lietadiel,

prevádzky objektov oslovuje majiteľov a správcov
obytných, administratívnych, obchodných,

INNOTRANS (22. - 25. 9. 2020)

priemyselných prevádzok, nemocníc, stravovacích

Najväčší odborný medzinárodný veľtrh pre

zariadení a hotelov, a tiež developerov,

železničnú, koľajovú dopravnú techniku a stavbu

architektov a projektantov pre ovplyvnenie

tunelov, pod značkou The Future of Mobility opäť

budúcej nákladovosti prevádzky. Zo Slovenska sa

ponúkne celosvetový prehľad v segmentoch:

predstaví ﬁrma Waspper.

železničné technológie, infraštruktúra, verejná

Red, Zdroj: SNOPK, Foto: Messe Berlin, SNOPK

hromadná doprava, interiér a stavba tunelov.

IGW – INTERNATIONALE GRÜNE
WOCHE (17. - 26. 1. 2020)

V Berlíne sa predstaví vyše 25 slovenských

IGW je najväčší svetový veľtrh poľnohospodárstva,

- asociácia AVOKOV, Budamar Group, Emtest,

potravinárstva a záhradníctva, ktorý je zároveň

Kinex Bearings, SEC, Tatravagónka Poprad, ŽOS

imidžovou prezentáciou štátov a regiónov -

Zvolen, ŽOS Trnava, ŽOS Vrútky, ŽS Cargo,..

ich typických plodín, potravín, gastronómie,

Plánovaná je oﬁciálna účasť, delegácia, ako

špecialít a je súčasne kulinárskou cestou okolo

aj mimoriadny vlak pre návštevníkov.

ﬁriem, medzi nimi najvýznamnejší hráči branže

sveta. Veľtrh je jedinečný priamym predajom
a možnosťou ochutnávky výrobkov návštevníkmi.

Podrobnejšie informácie o veľtrhoch nájdete na

V roku 2020 je opäť plánová účasť slovenských

https://www.dsihk.sk/sk/veltrhy/.

vystavovateľov, pod záštitou Ministerstva
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FIRMY MÔŽU BYŤ SENIOR FRIENDLY

Starnutie prináša mnoho špeciﬁckých životných zmien a zo strany spoločnosti si
vyžaduje osobitný prístup a pozornosť. Aktívne starnutie je dôležitý celospoločenský
fenomén, ktorého význam narastá s perspektívou starnutia populácie. Tieto
demograﬁcké trendy patria k najväčším výzvam pre Slovensko, Európu a všetky
rozvinuté krajiny. Preto organizujú Klub Luna Senior Friendly a Občianske združenie
Bagar už štvrtý ročník projektu a súťaže o ocenenie Senior Friendly.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov
súťaže o ocenenie Senior Friendly bude
18. októbra 2019 v Zichyho paláci
v Bratislave v rámci galavečera. Súčasťou
prvého dňa programu Senior Friendly 18.
októbra 2019 bude konferencia Aktívne
starnutie a medzigeneračná spolupráca .
Na druhý deň, 19. októbra 2019 prebehne
v Zichyho paláci v spolupráci s Mestskou

Hlavným cieľom je upriamiť pozornosť na

na pracovisku, starostlivosť o bývalých

časťou Staré Mesto podujatie Senior

tých, ktorí napomáhajú, aby sa seniorom

zamestnancov, podpora seniorom

Friendly 50+, celodenný program nielen

žilo lepšie, kvalitnejšie a prispievajú

v blízkej komunite, dobrovoľnícke aktivity,

pre seniorov, ale aj ich rodiny a širokú

svojimi aktivitami k zmene prístupu

pomoc zariadeniam, organizáciám

verejnosť.

k seniorom. Tento zámer sa môže

či klubom seniorov a podobne. Vo

dosiahnuť zmenou postojov k starnutiu,

vyspelých krajinách je strieborná

jednak na úrovni spoločnosti, ako aj

ekonomika a vekový manažment

medzi zamestnávateľmi a zamestnancami,

významným fenoménom a je dôležité, aby

šíriť pozitívne príklady z praxe, ako aj

sa tieto prvky výraznejšie presadzovali aj

tému podporiť širokou publicitou. Na

u nás.

predošlých troch úspešných ročníkoch
celoslovenskej súťaže Senior Friendly
sa zúčastnilo okolo 80 subjektov a aj

Hlavní partneri

teraz to sú štyri súťažné kategórie:
samosprávy, veľké spoločnosti, stredné
spoločnosti a malé firmy vrátane
živnostníkov, kultúrne, vzdelávacie
inštitúcie a zdravotnícke zariadenia.
Pokiaľ ide o firmy, dosiaľ boli ocenené
viaceré, medzi nimi také významné
spoločnosti ako napríklad Slovnaft,
Poštová banka, COOP Jednota či Henkel
Slovensko. Oceňujú sa také aktivity, ako
sú produkty a služby, slúžiace seniorom,
so staršími zamestnancami, veková

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore spoločnosti
Siemens s. r. o.
red

zľavy a ústretovosť voči seniorom, práca
diverzita a medzigeneračná spolupráca
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JAN HEBNAR: TELEFÓN DOMA
ODKLADÁM DO ZÁSUVKY
V rokoch 2013 až 2016 pracoval ako
riaditeľ spoločnosti Kinex Shanghai
v Číne, neskôr pôsobilako diplomat,
dnes sa venuje ﬁremnej stratégii,
lektorovaniu, koučovaniu, manažérskej
a interkultúrnej komunikácii. Jan Hebnar
pri príležitosti vydania jeho knihy
„Stručný manuál úspešného leňocha“
poskytol instore Slovakia exkluzívny
rozhovor.

sieťach odpustiť. Každá nová správa,
nová informácia, nový like náš mozog
odmeňuje prívalom hormónov a motivuje
ponoriť sa hlbšie. Podobne ako so
všetkými vecami, ktoré pre nás nie sú
práve zdravé, je potrebné stanoviť si
rozumné hranice. Napríklad ja po príchode
z práce odkladám telefón do zásuvky,
tak, aby ma „nelákalo“ sa na neho stále
pozerať. Z rovnakého dôvodu mám vypnuté
notifikácie prichádzajúcich e-mailov,

Mgr. et Bc. Jan Hebnar, MBA
podnikateľ, autor, lektor

aplikácie WhatsApp a všetkých ostatných
messengerov. Keď píšem, alebo potrebujem
V akom zmysle chápete lenivosť?

čas na nejakú sústredenú činnosť, tak

Nie je lenivosť často len preoblečené

telefón odkladám do vedľajšej izby. Tiež

nachádzanie (vynachádzanie) skratiek

používam metódu Time Boxing (ráno alebo

V súčasnosti zažíva renesanciu

ako si uľahčiť prácu (školu, život)?

večer si v kalendári stanovíte určitý čas,

mindfulness, všímavosť. Ako tento

kedy budete na úlohe

koncept zapadá do Stručného manuálu

pracovať),

úspešného leňocha resp. na ktorý
úspešné

Byť „leňoch“ určite nie je samo o sebe zlé.
Vlastne je totiž záhada, že okrem toho, že

z piatich krokov má či môže mať vplyv?

občas leňošíme, sme schopní
tiež tvoriť, pracovať, športovať

Myslím, žže je to o tom, že si ľudia stále viac

- proste robiť čokoľvek, čo

uvedomujú, že celá moderná ekonomika je
uvedomu

tým leňošením určite nie je. To,

v zásade postavená na klamstve: konzumná

že len neležíme pri televízii so

spoločnosť vám sľubuje, že šťastie váš
spoločno

slanými zemiačikmi je vlastne

hneď pri nákupe ďalšieho lepšieho,
čaká hne

zázrak a my by sme si k tomu malii

novšieho a väčšieho auta (telefónu, kabelky,

- ako ľudská rasa - pogratulovať.

hodiniek). Lenže vy to párkrát skúsite
hodiniek

Príroda nás - teda všetky živé

vidíte, že to nefunguje. Mať nové auto
a vidíte

organizmy - naučila nikdy zbytočne
e

je fajn, ale za dvadsať minút vám začne

neplytvať energiou (pretože tej bolo
o

vadiť, že má tvrdé sedačky. A sused má

vždy k dispozícii málo, napokon nie
ie

drahšiu verziu. Ale čo teraz? Kúpiť znova
drahš

vždy ulovíte mamuta). Takže každý
ý

ešte väčšie, drahšie a lepšie auto?

pohyb, každá myšlienka, to všetko
o

Lenže ľudí nie sú hlúpi a uvedomujú si,
Lenž

musí našu prirodzenú lenivosť „poraziť“.
raziť“.

existuje iná cesta k tomu, ako byť
že e

Nebyť leňochom tak je nesmierne ťažké,

šťastný. A to naučiť sa byť šťastný
šťa

pretože to ide do istej miery proti našej

tu a teraz (alebo skôr vyrovnaný,

prirodzenosti. Napriek tomu asi všetci
šetci

pretože šťastie sa skrotiť nedá, to
p

tušíme, že k určitej životnej spokojnosti
jnosti

príde raz za čas, keď to najmenej
p

tiež občas musíme robiť veci, do ktorých

čakáme a potom zase rýchlo

sa nám nechce. Moja kniha je o tom,
om, ako si

zmizne). A k tomu môže slúžiť

tento ťažký „boj“ uľahčiť.

napríklad mindfulness. Ale tiež
stačí ísť sa prejsť do prírody,

Umožňujú nám vôbec moderné

alebo si len tak sadnúť k rybníku
ale
čo

technológie a mobilné telefóny,
notifikácie zo sociálnych sietí a e-mailov
v
hlbokú prácu, flow? Ako dosiahnuť flow

Juraj Púchlo, Foto: Grada Slovakia

jedna z naozaj funkčných metód

Maslowova pyramída údajne nepochádza

na zvýšenie produktivity. Avšak ako všetci

od Abrahama Maslowa, zjednodušenú

ostatní ľudia bojujem tento nerovný boj so

schému spopularizoval konzultant

Sociálne siete na nás majú zásadný

striedavými úspechmi. Je to v poriadku.

Charles McDermid v roku 1960. Sám

vplyv. Podľa výskumu častá konzumácia

Nikto nie je totiž dokonalý. Stať sa len

Maslow okrem iného tvrdil, že každý

obsahu zo sociálnych sietí znižuje životnú

o trochu lepší ako som práve teraz (vo

má svoje potreby a priority usporiadané

spokojnosť, produktivitu a dokonca

svojej zúfalej nedokonalosti), je práve tá

inak, že môžeme byť čiastočne spokojní

kreativitu. Je ťažké si účasť na sociálnych

najlepšia zábava a motivácia.

aj čiastočne nespokojní so svojimi

v bežnom pracovnom prostredí?
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potrebami. Viaceré firmy a start-upy dnes

rodinou. Žili ste krásny a usporiadaný

to sa urobí. Rovnako tak majú Ázijčania

už preferujú namiesto hierarchického

život, nič si nevyčítate. A teraz sa pozrite

iné komunikačné vzorce - sú oveľa viac

práve celostný, holistický prístup

späť na to rozhodnutie, ktoré ste kedysi

nepriami. To znamená, že kvôli zachovaniu

k manažmentu ľudí. Aký je Váš názor na

dávno urobili. Bolo to dobré rozhodnutie?

harmónie vám často nepovedia, ako sa

takýto myšlienkový posun?

Ako ho hodnotíte? Rozhodli by ste sa

veci majú. A my ich potom považujeme

nabudúce rovnako? Tento trik vám dá to,

za klamárov. Napokon väčšina Ázie je

Všetci máme iné hodnoty. Je to dané

čo potrebujete - perspektívu (odstup) a tiež

kolektívna - jednotlivec neznamená veľa

našou výchovou, kultúrou (Číňania sa

pomôže identifikovať cestu, ktorá je viac

a nemôže si nárokovať právo na príliš

napríklad inak pozerajú na úlohe šéfa, ako

v súlade s vašimi hodnotami.

individuálnu životnú cestu. Spiderman

my) a životnými skúsenosťami. Maslowova

alebo Superman ako symboly americkej

teória má zmysel v tom, že nás upozorňuje

Spomínate, že bez odmeny má

individuality (vďaka svojej výnimočnosti

na to, že nielen že máme nejaké hodnoty,

plnenie cieľov menší motivačný efekt.

sám zmením svet) by napríklad v Číne nikdy

ale tie sú navyše hierarchicky poskladané.

Odporúčate skôr menšie odmeny

nevznikli.

Súhlasím s tým, že všetci máme hodnoty

a častejšie za čiastkové míľniky, alebo

trochu iné a trochu inak zoradené. Keď ale

väčšie odmeny za splnenie väčšieho

Vychádzate z množstva literatúry faktu

odhliadnete od tých viac-menej drobných

cieľa?

a štúdií, napr. Csikszentmihalyi, Maslow,

odlišností, sme skôr rovnakí, ako iní (a to

Sinek, Duhigg, Zimbardo, Pareto,

vrátane spomínaných Číňanov). Každý

Obe odmeny majú svoj zmysel, ale ak by

Dweck... Akú literatúru by ste odporučili

človek chce byť zdravý ako fyzicky, tak

som si mal vybrať, tak z hľadiska budovania

našim čitateľom?

mentálne. Chce mať dobré vzťahy, v rodine

pozitívnych zvykov (čo je asi kľúčová

a mimo, s priateľmi. Chce dosahovať nejaké

kapitola mojej knihy), sú malé odmeny, ktoré

Spomínate knižky z oblasti osobného

ciele v práci a / alebo mimo nej. Chce mať

sa opakujú vždy po pozitívnom správaní,

rozvoja (ktoré sú u nás trocha brané

pocit, že to, čo robí má v živote zmysel.

dôležitejšie. Chcete chodiť športovať?

s ľahkým úsmevom). A tých je naozaj veľa.

Keď potom jeho život a aktivity odrážajú to,

Nezabudnite sa odmeniť po návšteve

Okrem toho, čo ste už uviedli, sa mi teraz

čo je pre neho dôležité (a ako som hovoril,

telocvične (a teraz nemyslím gulášom so

veľmi páčila nová knižka „The 5am Club –

je to pre všetkých ľudí dosť podobné), je

šiestimi knedľami, ale napríklad nákupom

Robin Sharma“ (u nás ako Klub ranostajov,

spokojnejší šťastnejší a vyrovnanejší.

nejaké knihy, na ktorú sa tešíte, alebo

Eastone Books). Je to taká základná

návštevou kina). Pozitívne odmenené

príručka osobného rozvoja a celkom

V súčasnosti máme nepreberné množstvo

správanie sa totiž automatizuje a až sa zase

praktická, hlavne sa naučíte ako ráno

možností na výber a často uviazneme

budete nabudúce „prehovárať“ ísť cvičiť,

vstávať a - ak sa vám to podarí - čo s takým

v rozhodovacej paralýze. Aké techniky

budete to mať (trochu) jednoduchšie.

ránom „navyše“ môžete robiť. Inak celkom

alebo rady by ste dali čitateľom, ktorí

aktuálna kniha, ktorú si myslím, že sa oplatí

takto uviazli pri stanovovaní priorít

Píšete, že sme ovplyvnení kultúrnym,

prečítať, je „Grit - Angela Duckworth“ (u nás

a cieľov?

sociálnym a ďalšími rámcami. Aké sú

vyšla ako Húževnatosť, Porta Libri). Tá je

zásadné kultúrne rozdiely pri plánovaní

o tom, ako byť „tvrďák“ - čiže ako zvládať

medzi Európanmi a Ázijčanmi?

plniť ťažké ciele a nenechať sa odradiť. A to

Máte pred sebou ťažké rozhodnutie. Ísť na

všetci občas potrebujeme.

medicínu alebo na práva? Oženiť sa alebo
nie? Vziať novú prácu alebo nie? Skúste

Ako som už spomenul, Ázia je až na

si predstaviť, ako sedíte vo svojich 70-

výnimky viac hierarchická - šéf alebo otec

tich rokoch v hojdacom kresle, obklopení

tam má inú úlohu, než u nás. Čo povie,

SALÓN PIVA SEPTEMBEER EDITION
napríklad TO OL, Mikkeller

pivovarov, dodávatelia a odborníci na pivo, ktorí

a Omnipolo. Prvýkrát sa

sa podelili so svojimi skúsenosťami.

salónu zúčastnili Galantský
remeselný pivovar Galgan,
remeselný pivovar Beer Division,
Breisburg Brewery, pivovar

www.salonpiva.beer, https://www.facebook.com/salonpiva/

Bratislavská Stará tržnica sa opäť premenila na
najväčší ochutnávkový craft beer festival Salón Piva.
Jeho septembrová edícia priniesla návštevníkom
viac ako 50 malých pivovarov zo Slovenska ale aj
zahraničia, čo je dovedna takmer 350 rôznych pív!

Hvezdoň, kočovný pivovar
Voodoo. Pivovary zo zahraničia sa rozrastú
Na Salóne Piva SeptemBEER edition sa zúčastnili

o Křiklouna a pivovar Stern. Návštevníci mali

a svoje pivá predstavili napríklad Hellstork,

pri vstupe možnosť vybrať si z dvoch sklených

UnOrthodox Craft Brewery, Raven, Wywar,

degustačných pohárov. Pohár bol v cene

Zichovec, Beervana, Hop Grup Nitra, Žiwell,

vstupenky. Počas festivalu prebiehal aj sprievodný

Sandorf, Baťak, Damian Gypsy Brewery, The

program, hudobné živé vystúpenia a diskusie,

Garden Brewery, General, MadCat a ďalšie

určené pre každého, koho zaujíma svet piva. Na

pivovary boli zastúpené v stánku distribútora,

festivale boli aj majitelia a sládkovia jednotlivých
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IFA 2019:
HLAS, UMELÁ INTELIGENCIA A KONEKTIVITA
Štatistiky berlínskeho veľtrhu IFA boli opäť raz prepísané: zúčastnilo sa ho takmer 2 000 vystavovateľov a 245 000
návštevníkov, z ktorých viac ako 50 % bolo zahraničných. V rámci spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov
dominovali tri veľké technologické trendy: hlas, umelá inteligencia a konektivita, najmä vzhľadom na stúpajúcu
penetráciu 5G sietí.

UMELÁ INTELIGENCIA,
MOBILITA A DOBA
PREPOJENOSTI

Iomob, LISNR, Traﬁ, Vive La Car, what3words
a Wundermobility a mnohí priekopníci
v oblasti mobility.

Kľúčoví rečníci na IFA - generálny riaditeľ
Huawei Richard Yu a prezident Qualcomm
Cristiano Amon - sa zamerali na to, ako

KONEKTIVITA V KUCHYNI AJ
PRI SPÁNKU

Red, Zdroj a foto: b2b.ifa-berlin.com/media, Panasonic, Asus, Philips

môže 5G-konektivita posunúť silu umelej
inteligencie na samý okraj možností

Minulý rok Electrolux uviedol novinku luxusný

výpočtovej techniky - v zariadeniach, vo

bezdrôtový tyčový vysávač Pure F9, ale

vozidlách a v priemyselných aplikáciách.

tento rok sa celá expozícia niesla v duchu

Anthony Wood, generálny riaditeľ spoločnosti

osláv 100 rokov existencie značky a varenia.

Roku, ktorá ovláda tretinu všetkých set-top

Electrolux predstavil kuchyňu budúcnosti

boxov v USA, využil svoju prednášku na

reprezentovanú prémiovým brandom

načrtnutie expanzie spoločnosti do Veľkej

AEG. Inovatívne kuchynské spotrebiče

Británie a európskych krajín. Inovačný hub

zahŕňajú celý rad sieťových produktov,

IFA NEXT zaznamenal väčší počet start-upov

ktoré komunikujú nielen medzi sebou, ale aj

a lídrov v oblasti inovácií, návštevníkov zaujali

s partnermi ako Google, SideChef, Smarter

najmä japonský pavilón, ktorý sa zameral na

a Innit. Poskytujú používateľovi návody

interakciu ľudí a strojov (3, 4).

pre všetky fázy prípravy jedál. Napríklad
kamera CookView® je integrovaná v rukoväti

Podnetné informácie zazneli aj na dvojdňovej

rúry a umožňuje sledovať jedlo na diaľku -

konferencii SHIFT, ktorá bola o tom, ako nové

pomocou smartfónu a aplikácie „My AEG“.

technológie formujú budúcnosť mobility (1).
Medzi rečníkmi boli špičkoví predstavitelia

Podobne značka Philips predstavila

priemyselných gigantov, ako sú poisťovňa

v tomto sektore novinku Philips Airfryer

AXA, BMW, Daimler / Smart, Ford Fujitsu

XXL (6) s technológiou Smart Sensing,

a Volkswagen, stert-upy ako 2Getthere,

ktorý dohliada na celý proces varenia. Za
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zmienku stojí aj SmartSleep Snoring Relief
Band (7), čo je v podstate mäkký pás so

BEZDRÔTOVÁ ZÁBAVA VO
VYSOKOM ROZLÍŠENÍ

senzormi, ktorý si používateľ nasadí okolo
dolnej časti hrude. Prístroj monitoruje, keď

Orava sleduje najnovšie technologické

sa používateľ otáča a pomocou jemných

trendy a inovácie, aby pomohla každému,

vibrácií, usmerňuje do takej polohy pri

kto miluje „inteligentný a ľahký život“.

spánku, v ktorej nechrápe. Tzv. wearables

Domáca značka predstavila počas IFA 2019

reprezentujú aj ASUS VivoWatch SP (9),

televízory, bezdrôtové domáce systémy

inteligentné ﬁtnes hodinky, ktoré umožňujú

a zvuk, domáce a osobné spotrebiče. Za

24/7 sledovanie zdravia a aktivity. Vybavené

celý segment zábavy možno spomenúť

sú EKG a PPG senzormi medicínskej kvality

Panasonic, ktorý prezentoval výsledok

a technológiou ASUS HealthAI v reálnom

spolupráce so spoločnosťou Vitra:

čase tep, okysličenie krvi, ANS vek, stres

transparentný OLED displej Vitrine (8). Ten

a tlak. Z kategórie medicínskej a zdraviu

najviac podobá sklenenej tabuli zasadenej

spotrebiteľa slúžiacej je aj Samsung Cube

do rámu s dreveným povrchom. V pokojnom

AX9500 je prvou čističkou vzduchu značky

režime tak prirodzene splynie s moderným

Samsung, ktorá bola uvedená na európsky

obytným priestorom. V momente, keď sa

trh a ktorá je taktiež ako prvá na svete

zariadenie zapne, premení sa na OLED

vybavená systémom čistenia vzduchu Wind-

displej. Panasonic na IFA oznámil oznámil,

-Free. Prístroj v tvare kocky je modulárny,

že vybrané modely jeho televízorov budú

možno „stohovať“ na seba dva a viac kusov

od roku 2020 podporovať režim „Filmmaker

a tiež viaceré prístroje bezdrôtovo spárovať.

Mode™“. Ide o prednastavený televízny

e obchodu, a. s. Poprad

režim, ktorý umožní vypnúť niektoré
zabudované funkcie "post-processingu", aby
si divák mohol maximálne vychutnať ﬁlmový
zážitok v podobe, v akej ho jeho tvorcovia
zamýšľali. Konkurečná ﬁrma Samsung
Electronics deklarovala, že bude ako prvá
na svete podporovať obsah vo formáte
8K HDR10+, a to na základe partnerstva
s významnými európskymi streamovacími
službami.
IFA Berlin opäť dodržala svoju povesť
najvýznamnejšieho svetového veľtrhu
spotrebnej elektroniky a domácich
spotrebičov.
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9 POZÍCIÍ, BEZ KTORÝCH SA FIRMY
DNES A ANI ZAJTRA NEZAOBÍDU 6.
časť

Riadenie obchodnej stratégie, plnenie obchodných plánov a dosahovanie
pozitívnych hospodárskych výsledkov je hlavným hnacím motorom každej
organizácie ponúkajúcej tovar alebo služby. Všetky tieto atribúty totiž majú
priamy dosah na vývoj a celkový úspech. Na zvládnutie týchto úloh sú
nevyhnutní lídri, ktorí disponujú excelentnými komunikačnými a prezentačnými
zručnosťami a analytickými a logickými schopnosťami, sú orientovaní na
dosahovanie výsledkov, sú vytrvalí, dokážu sa rýchlo adaptovať na neustále
zmeny a nechýba im ťah na bránku. Ľudia pohybujúci sa na špičke tejto
– obchodno-strategickej funkčnej úrovne sa najčastejšie označujú ako
Chief Commercial Ofﬁcers. Tejto skupine venujeme šiestu časť seriálu,
v ktorom predstavujeme deväť pre organizácie zásadných pozícií a vlastnosti
optimálnych kandidátov, ktorí na nich zaručene zahviezdia.

CHIEF COMMERCIAL OFFICERS

Miroslav Jankovič
Jenewein Group Senior Client Partner

TYPICKÉ ČINNOSTI CHIEF
COMMERCIAL OFFICERS
V SÚČASNOSTI
• implementácia a plnenie poslania,
cieľov a ﬁnančných záležitostí
• nastavenie strategického smerovania
a plánov so zreteľom na všetky

Na začiatok krátky slovník na sumarizáciu

strategického riadenia obchodu pokrýva

obchodné funkcie vrátane nákupu,

používaných pojmov. Ako ústrednú sme pre

tieto funkčné špecializácie (samozrejme,

predaja, marketingu, rozvoja obchodu,

toto pokračovanie zvolili krv a miazgu takmer

s prihliadnutím na trhovú segmentáciu):

zákazníckej podpory, zákazníckej
skúsenosti a business intelligence

každej komerčnej organizácie: pozíciu Chief
Commercial Ofﬁcer, pre ktorú sa používa
skratka CCO. V slovenčine jej zodpovedá

• Commercial Strategy/Growth/Business
Development

a rozpočtov, pravidelný monitoring

označenie obchodný riaditeľ, v angličtine nie

• B2B a B2C

je zriedkavé ani Chief Business Ofﬁcer, Chief

• Field Force Management

Sales Ofﬁcer, Sales Director, Sales Manager

• Key Account Management

a budovanie celého spektra

či Vice President Sales. K skratke CCO jedna

• Purchaising Management

distribučných kanálov pre produkty/

krátka poznámka: v praxi nie je v takej hojnej

• Category Management

miere používaná ako obľúbenejšie skratky

• E-commerce

CEO, COO alebo CIO.

• Multilevel Marketing

pokroku
• správa organizácie predaja v teréne

služby v súlade so stratégiou
• vytváranie prostredia, ktoré priťahuje,
udržiava a motivuje kvalitných členov

• Omni-Channel Management

tímu
• vypracúvanie ročných marketingových

Misia Chief Commercial Ofﬁcers zahŕňa tieto
základné dimenzie: marketing, predaj, rozvoj

Chief Commercial Ofﬁcer zvyčajne patrí

plánov podľa regiónov a trhových

produktov a zákaznícky servis, pričom oblasť

medzi najvyššie postavených manažérov

vertikál

v organizácii. Človek na tejto pozícii

• rozvoj a udržiavanie iniciatív

zodpovedá predovšetkým za predaj výrobkov
alebo služieb, marketing, riadenie vzťahov
so zákazníkmi a za zosúlaďovanie cieľov
organizácie s potrebami zákazníkov. Jeho
hlavnou zodpovednosťou je však predaj
a plánovanie predaja. Často spolu s CEO
stanovuje produktovú stratégiu, produktové
portfólio, vyvažuje potreby organizácie a jej
Red, Zdroj: Amrop Jenewein, Foto: Shutterstock.com, Amrop Jenewein

• vypracovanie dlhodobých plánov

zákazníkov, rozhoduje o nastavení optimálnych
predajných kanálov a udržiava strategické
vzťahy s kľúčovými zákazníkmi.

zameraných na cielený monitoring
konkurencie
• reprezentácia spoločnosti a udržiavanie
osobných vzťahov s kľúčovými
zákazníkmi
• spolupráca s obchodnými tímami
s cieľom zabezpečiť plynulý tok
procesov v systéme CRM
• nastavenie a monitoring pokroku
v porovnaní s kľúčovými ukazovateľmi
výkonnosti
• identiﬁkácia a rozvoj nových trhových

V niektorých organizáciách je vyššie opísaná
pozícia rozdelená na obchodného riaditeľa
zodpovedného iba za predaj a obchod

príležitostí
• biznis analýzy a prognózy – využívanie
analytických dát na tvorbu nových

a marketingového riaditeľa zodpovedného
za propagáciu a marketing (pozícii Chief
Marketing Ofﬁcer sme sa osobitne venovali

metód a prístupov
• nastavenie stratégie obchodného rastu
prostredníctvom omnichannel prístupu

v piatom pokračovaní seriálu).

26

AMROP JENEWEIN – PARTNER RUBRIKY PEOPLE

PEOPLE

takmer na všetkých pozíciách a vo všetkých

ČO SA OČAKÁVA OD LÍDRA NA
POZÍCII CHIEF COMMERCIAL
OFFICER V BUDÚCNOSTI?

sektoroch. Podľa niektorých zdrojov až 80 %

• skúsenosti z prostredia rýchleho rastu

Takže aj lídri pohybujúci sa vo svete

a decentralizovaného prostredia
• aby vedel, na akom poli má hrať, ako
má hrať a s kým má hrať
• aby bol interným stratégom

popredných spoločností tvrdí, že im digitálna
transformácia zvýšila ziskovosť.

obchodu sa musia hravo orientovať
a fungovať v digitálnom prostredí, v ktorom
nie sú stanovené pevné hranice možností,
sektorov či jednotlivých krajín. Digitálna

a externým hovorcom pri komunikácii

transformácia sa prejavila aj pri B2C a B2B.

so zákazníkmi

Dnes sa obchoduje kdekoľvek – nielen

• orientácia na výkon, presnosť, silné

v reálnom, ale aj vo virtuálnom svete.

tvorivé, strategické, analytické,

Lepšia integrácia so zákazníkmi si však

organizačné a osobné vyjednávacie

vyžaduje efektívnu viackanálovú stratégiu

schopnosti, agilita, vodcovstvo

predaja a náležitú formu na jej uplatnenie.

• schopnosť kontrolovať a riadiť viac

Na uspokojenie súčasných požiadaviek

projektov súčasne v geograﬁcky

a udržanie konkurencieschopnosti je

rôznorodom prostredí

potrebné, aby organizácie optimalizovali

• schopnosť nielen nasledovať trendy,
ale ich aj vytvárať

svoje obchodné procesy vo všetkých
zdrojových kanáloch, a tak zabezpečili
spokojnosť zákazníkov na všetkých

Emočná inteligencia je nevyhnutná aj na strane

frontoch.

klientov, resp. odberateľov – tí neočakávajú
len dodanie kvalitného tovaru alebo služby,

V biznis DNA ľudí úspešne zvládajúcich

to je dnes samozrejmosť. Vo väčšej miere

pozíciu CCO sa očakáva oveľa širší záber

rozhoduje to, či obchodník aj bez slov rozumie

ich znalostí. V súvislosti so zložitým 21.

ich potrebám a či prináša pridanú hodnotu nad

Napriek úvodnej úvahe o rôznych pojmoch

storočím a s rýchlo sa meniacim prostredím

bežný rámec. Nevyhnutnosťou sú excelentné

a viacerých názvoch je isté jedno: pri ľuďoch

sa preklápajú na manažérov so širším

zákaznícke služby a unikátna zákaznícka

pôsobiacich na pozícii CCO je určujúca

otvoreným srdcom bijúcim síce pre obchod,

skúsenosť. Organizácie, ktoré rozvíjajú naozaj

DNA takéto človeka – je nevyhnutné, aby

avšak so schopnosťou empatie, vnímania

účinnú viackanálovú stratégiu, nielen generujú

bol telom i dušou obchodník. Aby správne

a porozumenia smerom k ľudskému potenciálu

nové väzby, ale aj zvyšujú svoje výnosy

rozumel slovu obchod, jeho podstate, ktorá je

(nielen smerom ku klientom, ale aj ku kolegom).

a dosahujú nezanedbateľný obchodný rast.

ČLOVEK S OBCHODOM V DNA

napriek tomu, že „všetko je inak“, po stáročia
Základom podpory a prijímania strategických

rovnaká: nastaviť a uzavrieť obchodnú dohodu
tak, aby s ňou boli spokojné obidve strany.

OBCHOD JE OSOBNÝ VZŤAH

obchodných rozhodnutí je dostatočná
business intelligence. Zároveň je dôležité, aby

Toto pravidlo platilo v minulosti a platí aj
Jednoducho, ľudia dosahujúci v tejto funkčnej

CCO bol psychológom a mentorom, ktorý

skupine top úroveň nemajú v malíčku len

dokáže usmerniť a navigovať myšlienky iných.

Mnohé sa však zmenilo. Ešte pred desiatimi

základné obchodné zručnosti. Očakáva

Musí byť inovátorom, ktorý prináša nové

rokmi sa pozícia obchodného riaditeľa

sa od nich viac - znalosti a prehľad v celej

nápady a nový smer a pozornosť sústreďuje na

deﬁnovala slovami „...obchodný riaditeľ

ﬁnančnej oblasti, aby vedeli zanalyzovať

to, aké potreby budú mať súčasní i potenciálni

koordinuje a zodpovedá za implementáciu

obchodné prostredie cez dáta. CCO zároveň

klienti v budúcnosti. Nosiči vody už zajtra

a rozvoj obchodnej stratégie, rozhoduje

musí byť v tíme, ktorý vedie, skutočným lídrom,

v obchode určite nebudú mať svoje miesto. Na

o realizácii obchodnej politiky a využíva aktívne

aby dokázal vytvoriť aktívne, inšpiratívne

trhu je veľa dobrých produktov, avšak ak sa

interné zdroje, reprezentuje spoločnosť pri

a dynamické prostredie. V niektorých ohľadoch

k tomu pridá aj dobrý servis a kus človečiny, je

vytváraní a udržiavaní obchodných vzťahov

sa na svojich ľudí musí pozrieť očami HR

vyhraté.

a rokovaní s partnermi...“. V súčasnosti sa od

manažéra, aby skutočne dôkladne poznal

CCO očakáva oveľa viac... Svet obchodu dnes

svojich obchodíkov a aby s nimi vedel aktívne

funguje v digitálnej ére, ktorá spôsobila prievan

pracovať v meniacom sa prostredí.

v súčasnosti.
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INTERKULTÚRNA KOMPETENCIA

NIE JE VÝMYSLOM NOVEJ DOBY
teda vedomosti o iných kultúrach,
uvedomovanie si daných skutočností
a stratégie ich využitia v interkultúrnej
situácii. V rámci podniku spájame túto zložku
s interkultúrnym vzdelávaním a šírením
povedomia o interkultúrnych aspektoch
podnikových činností. Afektívna zložka
(srdce) sa vzťahuje na emócie a postoje
človeka v súvislosti s inými kultúrami, ako
aj na vnútornú motiváciu, vôľu a energiu
investovanú do interkultúrnych stretnutí.
V podniku túto zložku spájame s nastavením
takej podnikovej kultúry, ktorá je tolerantná
k inakosti a vedie k tomu aj zamestnancov.
Posledná, behaviorálna, zložka (telo) súvisí
so správaním, schopnosťou prispôsobiť sa
interkultúrnej situácii a tolerovať odlišnosti.
V podniku ju spájame so samotným výkonom
práce, teda s tým, ako sa vo vykonávaných
činnostiach odzrkadľujú interkultúrne
vedomosti a motivácia daného človeka.

Súčasná doba búra hranice medzi ľuďmi a kultúrami. V reálnom i virtuálnom
svete sa pohybujeme voľne a bez obmedzení, a to nielen pri vyhľadávaní
produktov a služieb podľa našich predstáv, ale aj pri hľadaní uplatnenia
vo vybranom zamestnaní. Je prirodzené, že podniky na trend voľného
pohybu produktov, služieb aj pracovnej sily musia reagovať, pretože hranice
konkurencie prakticky prestávajú existovať. Ako však zabezpečiť to, aby
práve náš podnik bol ten, ktorý dokáže globálneho zákazníka osloviť a zaujať
z hľadiska vhodnej ponuky produktu/služby a z hľadiska ponuky práce?

SÚ SLOVÁCI INTERKUTÚRNE
KOMPETENTNÍ?
Slovensko je vysoko monokultúrna krajina,
v ktorej takmer celých 100% obyvateľov
tvoria ľudia europoidnej rasy. S inakosťou sa
preto Slováci často nestretávajú a nevnímajú
ju ako bežnú súčasť života. Je možné, že
táto skutočnosť sa prejavila na úrovni IK
Slovákov? Podľa naších meraní, založených
na výskumoch a nástrojoch Centra pre

Nachádzanie kritérií a kvalít, ktoré ocení

interkultúrnej kompetencie. Kultúru by

určitá cieľová skupina ľudí, resp. kultúra,

sme si tak nemali predstavovať iba ako

a nájde v nich motiváciu stať sa externým

charakteristické znaky odlišnej národnosti,

alebo interným zákazníkom daného podniku

ale ako znaky typické pre danú skupinu

(napr. odberateľom alebo zamestnancom),

ľudí, napr. kultúra jednotlivých generácií,

je v multikultúrnom svete jedným

kultúra na základe pohlavia, regiónu, etnika,

z elementárnych pravidiel orientácie na

náboženského vierovyznania, spoločenského

zákazníka.

statusu a pod.

HLAVA
(kognitívna zložka)

+
SRDCE
(afektívna zložka)

V každom z nás sa prelínajú tri základné
PhDr. Dana Benčiková, PhD., Ilustračné foto: Pixabay.com

PREČO KULTÚRA?

súvisiace s hlavou, srdcom a telom, resp.

TELO

Každá ucelená skupina ľudí je

s kognitívnou, afektívnou a behaviorálnou

(behaviorálna zložka)

charakteristická určitými kultúrnymi znakmi,

stránkou osobnosti. Ich proporcionálne

ktoré zohrávajú dôležitú úlohu už pri

rozloženie a úroveň každej z troch zložiek,

samotnej segmentácii zákazníka (externého

určuje výslednú interkultúrnu kompetenciu,

aj interného), či si to uvedomujeme alebo

ktorú môžeme názorne zobraziť obrázkom:

nie. Presné rozpoznanie týchto znakov
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zložky interkultúrnej kompetencie (IK),

jednotlivých segmentov, resp. kultúrnych

Kognitívna zložka IK (hlava) zahŕňa všetko,

skupín, je typické pre vysoký stupeň

čo súvisí s myšlienkovými procesmi,

=
CELKOVÁ IK

PEOPLE

kultúrnu inteligenciu na Michiganskej

resp. oboznamovanie zamestnancov

také formy tréningu, ako sú simulačné

štátnej univerzite v USA, nie sú slovenskí

s charakteristickými pravidlami a normami

alebo rolové hry, metóda kontrastu kultúr

zamestnanci dostatočne vybavení na

kultúrnej skupiny ľudí, s ktorou sa

alebo mentorovanie zamestnancov.

efektívne fungovanie v interkultúrnom

najčastejšie stretávajú. Tendenciu vzdelávať

Afektívnu stránku zamestnanca dokáže

prostredí.

(trénovať) zamestnancov takýmto spôsobom

najvýraznejšie ovplyvniť metóda imerzie

potvrdili manažéri slovenských podnikov

do iného kultúrneho prostredia, ktorá

Meranie IK zamestnancov, uskutočnené

v osobných rozhovoroch, ale preukázal

však vzhľadom na jej charakter môže

prostredníctvom novovytvoreného nástroja,

to aj náš prieskum ponuky vzdelávania

zároveň podniku priniesť riziká v podobe

ukázalo, že v slovenských podnikoch je

pre podniky na Slovensku. Preferovanie

neúspešných zahraničných pracovných

najrozvinutejšou kognitívna zložka IK. Aj

tejto formy vzdelávania však nezohľadňuje

pobytov. Imerzia sa zjednodušene dá

napriek najvyšším hodnotám v kognitívnej

všetky zložky interkultúrnej kompetencie,

realizovať ako presunutie zamestnanca na

oblasti, zamestnanci slovenských podnikov

keďže sa ňou rozvíja primárne zložka

pobočku podniku do kultúrne odlišného

v priemere nedosahujú jej vysokú úroveň,

kognitívna. Zjednodušene povedané, ak má

regiónu krajiny (napr. tam, kde koexistujú

ale iba stredné hodnoty, čo znamená, že

zamestnanec vedomosť o tom, ako funguje

viaceré národné subkultúry). Trénovanie

nedisponujú dostatočnými vedomosťami

napr. proces uzatvárania zmluvy v určitej

behaviorálnej zložky IK sa často spája

o interkultúrnej problematike, ktoré potrebujú

kultúre, neznamená to automaticky, že

s formami, ktoré zároveň podporujú rozvoj

na výkon svojej práce, ani stratégiami ich

to robiť chce (afektívna zložka) a dokáže

afektívnej stránky zamestnanca. Vhodné sú

využitia v podnikovej praxi. Tento nedostatok

(behaviorálna zložka). Zároveň je tento

simulačné a rolové hry, metóda kontrastu

sa môže prejaviť tak, že interkultúrny

typ vzdelávania často orientovaný na

kultúr, kultúrny asimilátor a imerzia, a to

charakter problému nebude správne

jednu vybranú kultúru, pričom globálne

pre svoj praktický charakter, t. j. rozvíjanie

identiﬁkovaný, a v tom prípade sa bude

interkultúrne hľadisko problému nie je

zručností a schopností potrebných na

riešiť len ako problém bežný. V behaviorálnej

zohľadnené. Znamená to, že zamestnanec

prispôsobenie sa interkultúrnemu prostrediu.

oblasti, ktorá sa prejavuje v praktických

dokáže pochopiť problém, ktorý môže nastať

činnostiach a v schopnosti adaptovať sa

medzi jeho vlastnou kultúrou a cieľovou

na odlišné spôsoby riešenia problémov,

kultúrou podniku, no neuvedomuje si

dosahujú slovenskí zamestnanci strednú až

širší kontext a dôvody vzniku podobných

nízku úroveň. V nadväznosti na kognitívnu

problémov v iných krajinách a kultúrach.

zložku nie je možné správať sa ‘interkultúrne

CHCEM INTERKULTÚRNY
TRÉNING PRE SVOJICH
ZAMESTNANCOV – AKO NA
TO?

kompetentným spôsobom’, ani vhodne

Pod skutočným interkultúrnym tréningom

prispôsobovať svoju verbálnu a neverbálnu

si treba predstaviť proces, v ktorom sa

Pre podniky, ktoré sa zaujímajú o vzdelávanie

komunikáciu potrebám zákazníka z inej

rozvíjajú všetky tri zložky IK. To znamená, že

svojich zamestnancov v interkultúrnej oblasti,

kultúry, ak si zamestnanec neuvedomuje

prostredníctvom nadobudnutých vedomostí

je dôležité zvoliť správnu formu tréningu.

kultúrne pozadie danej situácie. Najnižšie

o interkultúrnej problematike a pochopenia

Sebahodnotiaci nástroj interkultúrnej

hodnoty sme zmerali u slovenských

stratégie ich využitia pre prospech podniku

kompetencie v pracovnom prostredí, ktorý

zamestnancov v afektívnej zložke IK, z čoho

(hlava – kognitívna zložka) sa upravujú

riešiteľský tím autorky článku vytvoril

vyplýva, že neinvestujú dosť energie a úsilia

postoje zamestnanca a jeho vnímanie

a otestoval v praxi slovenských podnikov,

do interkultúrnych stretov. Samotná vôľa

a tolerovanie inakosti (srdce – afektívna

je spôsobom, ako zistiť úroveň jednotlivých

a postoj k interkultúrnym otázkam a snaha

zložka), a tiež sa získavajú zručnosti spojené

zložiek IK zamestnancov, a mať tak možnosť

rozpoznávať a riešiť prípadné problémy

s prispôsobovaním sa interkultúrnym

rozvíjať tie, v ktorých má podnik rezervy,

zapríčinené odlišnosťou názorov a postojov,

situáciám a schopnosti efektívne ich riešiť

príp. chce zvýšiť ich potenciál, a tým

je nedostatočná. Je obtiažne prejavovať

(telo – behaviorálna zložka).

svoju konkurencieschopnosť v prostredí

toleranciu a prispôsobovať sa, ak nás k tomu

globálneho trhu. Sebahodnotiaci nástroj,
Podnik môže zabezpečiť pre svojich

ktorého súčasťou je presné vyhodnotenie

zamestnancov kompletný interkultúrny

zložiek IK zamestnanca, vyzdvihnutie jeho

tréning, pričom jednotlivé kompetencie

silných stránok a identiﬁkácia príležitostí

je možné rozvíjať v jeho rozličných

na zlepšenie, autorka poskytne podnikom

formách. Typickým príkladom vzdelávania

prostredníctvom jednoducho ovládateľnej

Vedenie podnikov, ktoré si uvedomujú

v kognitívnej oblasti sú spomínané

online aplikácie.

existenciu kultúrnych odlišností a ich vplyv

prednášky, ale aj využitie knižných alebo

na podnikové procesy, má snahu budovať

elektronických materiálov, videonahrávok,

Podnikom sa naskytuje príležitosť zmerať

povedomie o inakosti kultúr a rozvíjať

prípadových štúdií, ako aj vzdelávanie

úroveň IK svojich zamestnancov, a určiť

schopnosti zamestnancov riešiť vzniknuté

prostredníctvom študovania reálií alebo

svoje priority rozvoja v interkultúrnej

problémy interkultúrneho charakteru. Jedným

umenia danej krajiny. Vhodnou formou je aj

oblasti. Pri uvedomení si existencie

z najlepších spôsobov, ako tento cieľ

využitie sebahodnotiaceho nástroja, ktorý

obrovského množstva odlišných kultúr,

dosiahnuť, je interkultúrny tréning.

umožní zamestnancom vyhodnotiť svoju

subkultúr a kultúrnych skupín je zrejmé, že

interkultúrnu kompetenciu, a to individuálne

interkultúrna kompetencia nie je výmyslom

Pod interkultúrnym tréningom

a pri časovej ﬂexibilite. Dosiahnutie vyššej

novej globalizovanej doby, len si v týchto

si mnoho manažérov podnikov

motivovanosti zamestnancov a ich vôle

časoch jej potrebu viac uvedomujeme.

predstavuje zorganizovanie prednášok

upraviť svoje postoje voči iným kultúram

pre zamestnancov, zameraných na

a kultúrnym skupinám, je cieľom rozvoja

vybranú kultúru a jej špeciﬁcké znaky,

afektívnej zložky IK. Podnik má na výber

nevedie vnútorná motivácia.

ČO S TÝM?
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PLANEO ELEKTRO DBÁ NA VYSOKÚ
KVALITU VZDELÁVANIA ZAMESTNANCOV
PLANEO Elektro je najrýchlejšie sa rozvíjajúca sieť maloobchodných predajní so
spotrebnou elektronikou na Slovensku, ktorá tu pôsobí už 10. rokov a onedlho
otvorí 50. predajňu. Úspešná expanzia je spojená aj s hľadaním nových kolegov,
ktorých je v súčasnosti vyše 500. „Uchádzač by mal mať v prvom rade vzťah
k elektronike. Keďže ju v PLANEO Elektro predávame, vítané sú aj predajné
zručnosti alebo talent, ktorý vieme objaviť už počas pohovoru,“ uvádza
v rozhovore Dagmar Polievková, personálna riaditeľka spoločnosti.

Dagmar Polievková
personálna riaditeľka spoločnosti
PLANEO Elektro

Sme nároční, ale nie

Ako funguje váš systém zamestnaneckých

„záludní“. Našou politikou

beneﬁtov?

je férovosť a otvorenosť
k zamestnancom aj ku

Odmeňovanie zamestnancov závisí predovšetkým

klientom a je prirodzené,

od ich výkonu. Čím viac predajú, tým lepšie si

že ju uplatňujeme už pri

zarobia, pričom prihliadame na kvantitu aj na kvalitu

pohovoroch s kandidátmi.

predaja, ktorá je rovnako dôležitá. Spokojnosť

Počas pohovoru máme

našich zamestnancov je pre nás kľúčová, preto je

k dispozícii veľmi krátky

spôsob odmeňovania nastavený tak, aby bol pre

čas, ktorý chceme

nich výzvou, no zároveň reálne dosiahnuteľnou

zmysluplne využiť. Tak

métou. Nadštandardné motivačné beneﬁty

máme väčšiu šancu

súvisiace s ﬁnančnými bonusmi, permanentným

dozvedieť sa, akú má

vzdelávaním, či podporujúce zdravý životný štýl

kandidát skutočnú

optimálne dopĺňajú náš odmeňovací systém.

motiváciu, prístup k práci,

Príkladom môžu byť bonusové zamestnanecké

či je zodpovedný, ako

programy, nadštandardný príspevok na stravné

premýšľa, komunikuje

(momentálne 4,20 EUR), vernostná zľavová karta na

a podobne. Stretávame

tankovanie paliva, či výrazné zamestnanecké zľavy

Ako prebieha prijímacie konanie v PLANEO

na pohovoroch skúsených predajcov aj úplných

na celý náš sortiment. Okrem elektrospotrebičov

Elektro?

nováčikov.

je možné využívať zľavy aj na široký sortiment

Po otvorení pracovnej pozície vydáme inzerát,

Majú oproti skúseným kandidátom šancu

druhov tovaru, ktorý naša spoločnosť distribuuje na

spravíme rešerš všetkých CV, vyberieme z nich

aj nováčikovia? Ako ich začleníte do

Slovensku.

najvhodnejších kandidátov a potom s nimi

pracovného kolobehu?

hodiniek, šperkov, hudobných nástrojov a ďalších

Na čo by si mal uchádzač dávať pozor, čím

vedieme pohovor v spolupráci s vedúcim predajne
Od našich ľudí vyžadujeme vysoké

pohovore kandidátovi predstavíme spoločnosť,

pracovné nasadenie, ochotu pracovať cez

hlavne naše hodnoty, ciele, odmeňovací systém

víkendy, ako aj obetavosť voči zákazníkom

Jedným z kritérií je dochvíľnosť. Tvrdím, že dlhšie

a zamestnanecké beneﬁty. Kandidát nám na

a kolegom. Ponúkame síce náročnú prácu,

čakanie na prijímací pohovor je vždy lepšie,

stretnutí predstaví seba, svoje doterajšie pracovné

ale na druhej strane primerane ohodnotenú,

ako kratšie meškanie. Očakávame, že kandidát

skúsenosti, životné ciele a tiež svoje zručnosti,

závislú od dosiahnutých výsledkov, a férové

bude mať pripravené otázky o samotnej práci aj

ktoré by u nás mohol uplatniť. Na základe

zaobchádzanie. Máme prepracovaný

o ﬁrme. Každé stretnutie s novým uchádzačom

výsledkov pohovoru sa rozhodneme, vyberieme

adaptačný plán a veľmi dobre fungujúci systém

o zamestnanie v PLANEO Elektro si vážime a je

najlepšieho uchádzača, oznámime mu výsledok

produktových školení a ďalšieho vzdelávania,

to pre nás nová skúsenosť. Teší nás, že o prácu

a podpíšeme pracovnú zmluvu.

ktorý našich zamestnancov neustále sprevádza.

u nás majú záujem kandidáti vo veku od maturity

Sú u nás vítaní aj zamestnanci s minimálnou

až po dôchodok. Zastúpenie dobrých predajcov

praxou. Úvodným zaškolením to u nás nekončí.

z rôznych generácií prináša do predajne pridanú

Charakter nášho sortimentu vyžaduje pravidelné

hodnotu a zdravý balans. Máme s tým dobré

V prvom rade si všímame vzťah k elektronike

dopĺňanie vedomostí našich ľudí, a preto dbáme

skúsenosti. Dobrý predajca sa už na pohovore

a predajné zručnosti. Uchádzač prejde na

na vysokú kvalitu vzdelávania. Podporujeme

prejaví hlavne obchodným duchom, ochotou učiť

pohovore aj prípadovou štúdiou, ktorou

osobnostný rast a pracujeme s talentami. Naši

sa a dobrými komunikačnými schopnosťami.

sledujeme, ako reaguje na podnety zákazníka.

kmeňoví zamestnanci sú vždy na prvom mieste

Predchádzajúca prax v predaji je výhodou, ale nie

Napríklad ho postavíme do situácie, keď si klient

pri výbere kandidátov na vedúce pozície v rámci

je podmienkou. U nás sa všetko potrebné naučí.

chce kúpiť práčku, ale nevie si vybrať a úlohou

spoločnosti. Tí, ktorí na sebe neustále pracujú

uchádzača je ponúknuť a predať vhodný produkt.

a úspešne dosahujú stanovené ciele, nezostávajú

Ste na pohovoroch „záludní“?

bez povšimnutia.

Red, Zdroj a foto: PLANEO Elektro

Aké vlastnosti si na kandidátovi všímate?
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určite na pohovore zaujme?

a zástupcom personálneho oddelenia. Na

PRICE

STRIEBORNÁ
GENERÁCIE BOHATNE
Podľa štatistík bolo v roku 2018 na
planéte 935 miliónov ľudí starších ako
60 rokov. V roku 2050 ich bude dvakrát
toľko a budú tvoriť pätinu svetovej
populácie. Už dnes patrí strieborná
generácia z globálneho hľadiska medzi
najbohatšiu skupinu osôb. Odhaduje
sa, že do roku 2020 dosiahne kúpna sila
vekovej skupiny 60+ celosvetovo
15 biliónov dolárov.

SENIORI A FINANČNÁ
GRAMOTNOSŤ
Aby seniori nemuseli súbežne s poberaním
dôchodku ešte pracovať (čo sa bežne deje),
mali by si počas aktívneho života vytvoriť
dostatočné úspory alebo nadobudnúť majetok,

pritom zaznamenal spotrebný úver na účely

chcú fungovať samostatne vo vlastnom byte

z ktorého majú pravidelnú rentu. Ak však

vybavenia domácnosti, signiﬁkantne narástlo aj

či dome, zabezpečujú v prípade potreby

žiadnu rezervu pri odchode do dôchodku

využívanie hypotekárneho úveru.

pomoc a dôležité služby domácej asistencie.
Na druhej strane cestovné poistenie väčšinou

nemajú, je potrebné si ju vytvoriť z dôchodku.
„Ak hovoríme o dlhodobejšom sporení, aj pre

Novej situácii na trhu sa postupne

seniorov sankcionuje za vyššie zdravotné

seniorov je voľbou pravidelné investovanie do

prispôsobujú aj ﬁnančné inštitúcie. Napríklad

riziko a je teda drahšie ako pre mladšie

podielových fondov. Samozrejme, rozložením

Prvá stavebná sporiteľňa má aktuálne

osoby. Podobne seniorské účty sú zvyčajne

investícií prispôsobené veku, proﬁlu klienta

v portfóliu približne 10 % klientov nad 55

spoplatnené, pričom na trhu je niekoľko

a investičnému horizontu,“ uvádza M. Búlik.

rokov. Kamil Timura, riaditeľ odbytu Prvej

inštitúcií, ktoré ponúka bezplatné účty. Tu zasa

stavebnej sporiteľne: „Seniori najčastejšie

zohrávajú úlohu zvyky seniorov, najmä potreba

O ﬁnančnej gramotnosti seniorov však svedčia

využívajú možnosť sporenia si prostriedkov

navštíviť pobočku a potreba vybrať si hotovosť

nelichotivé štatistiky. Kým v roku 2013 malo

alebo úverov na rekonštrukciu. Tieto úvery

z bankomatu.

„na krku“ exekúciu 23 tisíc seniorov, dnes je

sú až do 50 tisíc eur bez potreby zakladať

to vyše 35 tisíc. Aj keď ciest, ako sa neúmerne

nehnuteľnosť.“ Zaujímavé aj tzv. reverzné

zadlžiť, môže byť niekoľko, väčšina prípadov

hypotéky. Systém funguje tak, že klient založí

má korene v nedostatočnom ﬁnančnom

nehnuteľnosť, ktorú vlastní a banka si ju

plánovaní. Podľa nedávneho prieskumu sa

postupne kupuje tým, že majiteľovi mesačne

až 10 % seniorov nad 65 rokov priznalo,

vypláca ﬁnančné prostriedky.

že ﬁnancie nijako neplánuje. Hospodáreniu

INVESTÍCIE DO STRIEBORNEJ
EKONOMIKY
Firmy, ktoré sa orientujú na staršiu časť

Aj mnohé poisťovne majú v ponuke špeciálne

a zmene zvyklostí, vyššie zisky a rast tržieb,

oslovených dôchodcov.

produkty pre seniorov. „Pre seniora je kľúčové,

z čoho môžu proﬁtovať aj investori. Príkladom

aby si mohol v prípade vážnych zdravotných

je farmaceutická spoločnosť AstraZeneca.

komplikácií či úrazu kúpiť osobnú opateru,

Investor, ktorý nakúpil akcie tejto ﬁrmy pred

zaplatiť lieky či rehabilitáciu. Ak má starší

5 rokmi, sa dnes teší zo zisku takmer 50 %.

človek veľké úspory alebo má majetok, ktorý

Okrem spoločností z oblasti zdravotníctva,

mu prináša pravidelnú rentu, tak je poistenie

sú investične zaujímavé aj ﬁrmy pôsobiace

„Ľudia vo veku 55 a viac rokov v súčasnosti

v zásade zbytočné. V opačnom prípade však

v cestovnom ruchu, automobilovom priemysle,

využívajú častejšie úvery na bývanie, na

radím uzavrieť si aspoň úrazové poistenie,“

elektronike, správe majetku alebo vzdelávania.

rekonštrukciu alebo vybavenie domácnosti

radí ﬁnančný analytik OVB Allﬁnanz Slovensko

„Napríklad v Európe seniori predstavujú

oproti tej istej vekovej skupine spred desiatich

Marián Búlik. Ideálnou kombináciou je

štvrtinu všetkých hosťov ubytovacích

rokov,“ hovorí Július Filo, managing partner

životné poistenie, ktoré pri úraze a závažnej

zariadení, a sú tak vôbec najpočetnejšou

Go4insight a konkretizuje: „Zatiaľ čo v roku

chorobe ﬁnančne pomáha vo ﬁnancovaní

skupinou. V USA tvoria nadpolovičnú väčšinu

2008 využívalo nejaký typ úveru na zlepšenie

opatery a kúpe zdravotných pomôcok a je

medzi majiteľmi nových áut,“ hovorí Stanislav

bývania len 3,5 % starších ľudí nad 55 rokov,

aktívne do čo najvyššieho veku. Pre seniorov

Hamerník, investičný stratég UniCredit Bank.

dnes je táto istá veková skupina zadlžená

je podstatná asistenčná služba a pripoistenie

až v 14,8 % prípadoch.“ Najväčší nárast

pre prípad nesebestačnosti. Seniorom, ktorí

FINANČNÉ PRODUKTY PRE
SENIOROV

Red, Zdroj: UniCredit Bank, OVB, Go4Insight, PSS

populácie, dosahujú vďaka demograﬁi

s ﬁnanciami pristupovalo zodpovedne 54 %
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DOBRÉ JABLKÁ MAJÚ DÔVOD NA OSLAVU
obchodu a zákazníkov. Tu je návšteva priestorov
Boni Fructi tiež nevšedným zážitkom.
Ovocie sa triedi na najmodernejších linkách za
pomoci elektroniky, ktorá je schopná rozlíšiť
nielen veľkosť, ale aj kvalitu či percento sfarbenia
ovocia. Balí sa vo všetkých veľkostiach, ktoré
požaduje obchod a spotrebiteľ – napríklad
drobné ovocie aj v balení 125 gramov. Veľmi
dôležité je skladovanie, v Dunajskej Lužnej je pre
potreby spoločnosti Boni Fructi a ovocinárskeho
družstva Bonum k dispozícii kapacita 2 500 ton
v chladenom sklade a až 6 500 ton je ULO sklad.
Ide o modernú metódu skladovania (ULO – Ultra
Low Oxygen), založenú na technológii, ktorá

Jablkové hodovanie, ktoré sa už tradične začiatkom októbra odohráva v Dunajskej
Lužnej v priestoroch spoločnosti Boni Fructi, má tento rok ešte ďalší, slávnostný
rozmer. Je to už štvrťstoročie, čo spotrebitelia poznajú jablká a ďalšie kvalitné ovocie
pod značkou Dobré jablká. A samotná spoločnosť má v tomto roku dve desaťročia.

zamedzí prístup kyslíka a využitím automatického
merania a regulácie zabezpečí dlhodobú kvalitu
a čerstvosť ovocia.

CESTA K SÚČASNOSTI
Boni Fructi, spol. s r.o. bola založená v roku

pre deti bábkové divadlo Stražanovcov. Pre tie

Keď toto všetko vidíte, ani sa nechce veriť, že

1999, aby ponúkala na slovenský trh domáce

sú aj tvorivé dielne, výstava zvierat, skákacie

pred čosi viac než dvomi desaťročiami ovocie

ovocie a zeleninu ako aj tovar dovážaný zo

atrakcie, ukážky zo spôsobov práce roľníkov

pestovali v jedinom malom sade v Dunajskej

zahraničia. Postupne sa k jej činnosti pridal

a remeselníkov v minulosti. A k tomu pre všetkých

Lužnej a predávalo sa v stánku pri hlavnej

aj export slovenského ovocia, ktoré bolo

nielen dobré jablká a ďalšie ovocie, ale aj dobré

ceste. Staralo sa oň len pár ľudí. Celá úroda sa

vypestované členmi Ovocinárskeho družstva

jedlá a nápoje.

pohodlne zmestila na dvor rodinného domu

Bonum. Každoročne od jej vzniku obrat

a za pár dní bola predaná. Odvtedy pribudli

a množstvo predaného ovocia rastie. Dynamický

Je to však predovšetkým jedinečná príležitosť

stovky hektárov nových sadov, o ktoré sa starajú

rozvoj spoločnosti je sprevádzaný rozširovaním

ukázať moderné ovocinárstvo. V sadoch

desiatky starostlivých ovocinárov. Vybudované

skladovacích kapacít a investovaním do nových

v neďalekom Alžbetinom Dvore sa možno

skladové priestory dnes prichýlia tisíce ton ovocia

technológií na triedenie a balenie ovocia.

presvedčiť, čo dnes znamená vypestovať kvalitné

a postarajú sa, aby ho bolo pre zákazníkov dosť

ovocie špičkových odrôd. Hektáre a hektáre

počas celého roka. Dobré jablká – výber toho

ovocných stromov, zoradených do priam vojensky

najlepšieho domáceho i európskeho ovocia

presných línií. Nad ich korunami ochranné siete,

nájdete na pulte takmer v každom obchode

ku každému stromu prívod vlahy a potrebných

a Dobré jablká, ježko s jabĺčkom sa stali známou

živín.

značkou.

októbrovú sobotu, vždy do priestorov aj sadov

Vypestovať kvalitné ovocie, schopné presadiť sa

Nesú ju jablká, hrušky, kôstkové a drobné ovocie,

Boni Fructi priláka množstvo ľudí. Program je

v tvrdej konkurencii domáceho aj medzinárodného

tropické ovocie, citrusy, zelenina, zemiaky,

bohatý a doslova pre každého. V kultúre milovníka

trhu, je náročné – ale je to iba časť povinnej úlohy.

cibuľa, ovocné šťavy… 30 tisíc ton ročne smeruje

dychovky kapelou Šarﬁanka aj fanúšikov kvalitnej

Nemenej dôležité je dnes triedenie, balenie,

do veľkoobchodov takmer v celej Európe

populárnej hudby v podaní Zuzany Smatanovej,

skladovanie a distribúcia ovocia podľa potrieb

a obchodných reťazcov na Slovensku, v Českej

PROGRESÍVNE METÓDY,
VYSOKÁ KVALITA

Red, Foto: Julo Kotus

Jablkové hodovanie, teraz zaradené na prvú
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republike, v Slovinsku a v Maďarsku. Populárny
je ambulantný predaj v Bratislave a okolí. A tiež
samozber priamo tam, kde sa ovocie rodí – od jari
jahody až po jesenné jablká.
O ceste k súčasnosti by sa dalo veľa hovoriť.
O tom, ako mladý ovocinár hneď po vyštudovaní
dva roky zbieral skúsenosti u najlepších v tomto
odbore v západnej Európe. Ako našli spoľahlivého
a perspektívneho partnera v Belgicku. Ako

Foto: Lulu Es

presadzujú nielen zásady progresu a kvality, ale

Bola zaradená medzi právne chránené odrody

s výskumnými inštitúciami pri rozmnožovaní

aj ohľaduplnosti k prírode a životnému prostredí.

a v roku 2006 dostala meno Roho 3615 (skrátene

a selekcii stromov, pochádzajúcich z pôvodného

Ale napokon za všetko najlepšie vypovedajú

Rote Hofmann, čiže červený Hofmann). U nás

rodičovského stromu. Dnes je KIKU® obchodná

výsledky…

našla skvelé podmienky a členovia ovocinárskeho

značka a logo chránené na celom svete. U nás

družstva Bonum ako jediní na Slovensku ho

ho môžu pestovať iba členovia ovocinárskeho

pestujú nielen na Žitnom Ostrove, ale aj pri

družstva Bonum a distribuovať spoločnosť Boni

EVELINA® A FUJI KIKU®

Piešťanoch a na úbočiach rieky Nitry.

Fructi.

Pod značkou Dobré jablká má právo byť

Ďalej je tu Fuji KIKU®, azda najsladšie jablko, aké

Keďže je jeseň aj časom hrušiek, spomeňme Q

predávané len najlepšie ovocie,

ste kedy jedli. Tomuto jablku príroda nadelila

dopestované hlavne špičkovými

jedinečné genetické

slovenskými pestovateľmi, členmi

vlastnosti.

Tee® – Celina PVR , čo je nová odroda hrušky
s krásnym, červeným líčkom. Má veľmi jemnú
dužinu a lahodnú chuť. Bola vyšľachtená

Ovocinárskeho družstva

v Nórsku, krížením odrôd Broket Juli a Williams

Bonum. Na jar IN STORE

. Na pestovanie potrebuje teplejšiu klímu, aby

Slovakia

sa naplno rozvinuli jej chuťové vlastnosti. Presne

písal aj

takú, aká je na Slovensku pri Dunajskej Lužnej
alebo pri Piešťanoch, opäť výhradne v sadoch
družstva Bonum a od spoločnosti Boni Fructi.
Ale dosť bolo písmeniek. Lepšie je zájsť do
V podobe

Dunajskej Lužnej do priestorov Boni Fructi, alebo

prírodného

si aspoň v obchode vybrať niečo so značkou ježka

cukru dokáže

s jablkom. Takže dobrú chuť s Dobrými jablkami…

naakumulovať približne o 40%
viac slnečnej energie, ako
ostatné odrody. Na
o Dobrých jahodách
a drobnom ovocí, ktoré sa

Slovensku sa Fuji
KIKU® oberá až tesne

zaslúžene stave čoraz obľúbenejším.

pred príchodom mrazov.

V ponuke však kraľujú predovšetkým jablká

Napriek tomu nikdy

a najmä dve špičkové odrody, ktoré u nás možno

neprezreje. V sklade ostáva

nájsť výhradne pod značkou Dobré jablká. Je to

šťavnaté a chrumkavé

na prvom mieste Evelina®, ktorá bola zvolená za

najmenej 10 mesiacov.

Jablko roka 2014, 2015, 2016 aj 2018.

ulu

Es

:L

Ovocinársky škôlkar Luis Braun z Južného
Odroda Roho 3615 Evelina® je červená mutácia

Tirolska objavil v roku 1990 na japonskom ostrove

odrody Pinova. Objavil ju ovocinársky škôlkar

Honšu odrodu jablka, ktorú neskôr nazval Fuji

pán Hofmann z Langensendelbachu v Nemecku.

KIKU 8. Nasledovali roky práce v spolupráci

to
Fo
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KRÁĽOVSKÉ ŠUNKY OD MECOMU

ho mäsa. Ozvláštnená je čiernym korením tak, aby
vyhovela tým najnáročnejším, čo ocenila aj odborná komisia zostavená ministerkou pôdohospodár-

SO ZNAČKOU KVALITY

stva SR a udelila tejto šunke Značku kvality.

PIEŠŤANSKÁ ZAÚDENÁ ŠUNKA

TIETO PRODUKTY
ZÍSKALI OCENENIE
ZNAČKA KVALITY

uskutočňuje na výstave Ag-

Pre všetkých, ktorí preferujú tradičné chute je tu Pieš-

rokomplex v Nitre. Ladislav

ťanská zaúdená šunka. Vyniká vysokým obsahom

Čechovič, CEO spoločnosti

bravčového mäsa, ktorý predstavuje až 97%. Zážitok

Mecom si prebral ocenenie

chutí na jazyku zabezpečí i to, že je údená na buko-

na sedem výrobkov minis-

vom dreve. Okrem toho neobsahuje umelé farbivá

terky

pôdohospodárstva

a prídavné látky. Bez tejto delikátnej šunky jednodu-

a rozvoja vidieka Slovenskej

cho sa nezaobídu bežné dni ani špeciálne príležitosti.

republiky Gabriely Matečnej.
Medzi nimi Značku kvality
získali aj Prešporská dusená

PRAŽSKÁ ŠUNKA

šunka Premium a Turčian-

Mesto ležiace v dolnom toku Vltavy je známe po ce-

ska šunka s čiernym kore-

lom svete. Stovežatá Praha, ktorá patrí k najkrajším

ním. „Sme slovenský výrob-

mestám Európy. Zažite chuť tohto unikátneho mesta

ca, ktorý zamestnáva viac

kdekoľvek s Pražskou šunkou od Mecomu. Tá zís-

ako tisíc ľudí. Toto ocenenie

kala významnú európsku cenu Zaručenej tradičnej

je výsledkom tvrdej práce

špeciality, čo znamená že sa vyrába podľa novej le-

každého jedného človeka

gislatívy a musí spĺňať hneď niekoľko kvalitatívnych

v spoločnosti. Sme naň ne-

parametrov. Za všetko hovorí až 97% bravčového

smierne hrdí,“ povedal La-

mäsa, minimálny obsah soli či tradičný tukový po-

dislav Čechovič.

kryv. V obchodnej sieti ju nájdete už čoskoro aj s logom Zaručenej tradičnej špeciality.

Spoločnosť Mecom uviedla na
trh redizajnované obaly Premium
rady aj nové výrobky. Nový rad
nie je charakteristický len kvalitou
spracovania samotných výrobkov, ale
aj moderným dizajnom v čierno-zlatých
tónoch. Viaceré výrobky sa môžu pýšiť
významnými oceneniami Značkou
kvality či Zaručenej tradičnej špeciality.

Korene výroby šunky spadajú už do obdobia

ŠTÝLOVÝ REDIZAJN OBALOV
Mecom Premium nájdete na pultoch v unikátnych

KARLOVARSKÁ ŠUNKA

obaloch. Pri ich tvorbe sa spoločnosť zamerala na

Kúpeľné mesto, domov známeho ﬁlmového festi-

segment náročných zákazníkov. Nosné farby čier-

valu a dobrého jedla. To sú Karlove Vary, po kto-

na a zlaté kopírujú samotné logo prémiovej rady.

rých nesie názov aj prémiová šunka. Extra tenké

Časť obalu je priehľadná, aby mohol zákazník vi-

plátky s obsahom mäsa až 90 % z vybraných častí

dieť samotný produkt. Na spodnej časti je kresba

bravčového stehna vyslovene pohladia na jazyku.

v linkách znázorňujúca históriu mäsiarskeho re-

Táto pochúťka od Mecomu ulahodí aj najväčším

mesla.

gurmánom.

MECOM PREMIUM RAD ŠUNIEK

NITRIANSKA KURACIA ŠUNKA

starovekých Keltov a Rimanov, teda zhruba do

Významné centrum Keltov, mesto pod Zoborom,

druhého tisícročia pred našim letopočtom? Tie-

PREŠPORSKÁ DUSENÁ ŠUNKA

milované Pribinom i Svätoplukom sa má čím po-

to kmene začali pravdepodobne ako prvé soliť

Prešporok, niekdajšie hlavné mesto Uhorska, kto-

chváliť dodnes. Práve Nitra inšpirovala Mecom

a konzervovať bravčové mäso, čo je podstata

rému právo meča udelil Matej Korvín bolo vyhlá-

k vytvoreniu jemná Nitrianska kuracia šunka, ktorej

výroby šunky. Vráťme sa však do súčasnosti.

sené okrem iného kulinárskymi dobrotami. Bez-

chuť je doslova návyková. Obľube sa teší medzi

Podľa aktuálnych prieskumov si šunku kupujeme

pochyby k nim patrí aj Prešporská dusená šunka.

všetkými vekovými kategóriami najmä vďaka 93 %

v priemere raz týždenne. Tušili ste však, že šun-

Vyrobená z vybraných častí bravčového stehna,

obsahu kuracích pŕs a zníženému obsahu soli. Táto

ka obsahuje vysoký podiel bielkovín a esenciál-

varená v pare s obsahom mäsa 93% a s ocením

pochúťka nesmie na vašom stole chýbať!

nych aminokyselín? Pravdepodobne nie. Vďaka

1.stupňa Značky kvality. Zavrite oči a nechajte sa

tejto informácii tak môžete bez výčitiek ochutnať

unášať zážitkom chutí vďaka starostlivo vybraným

všetky nové šunky z radu Mecom Premium. Ich

ingredienciám.

hlavnou doménou je lahodná chuť a obsah mäsa

Jedno z najstarších miest na Slovenku na sútoku

pti

nad 90 %.
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ZVOLENSKÁ MORČACIA ŠUNKA
riek Hrona a Slatiny, povýšili v 13. storočí na kráľov-

TURČIANSKA ŠUNKA
S ČIERNYM KORENÍM

ské mesto. Kto vie, či vladári nenavštevovali toto

ZNAČKA KVALITY

Túžite po niečom výnimočnom, zároveň však ctí-

mito pripravená z morčacích pŕs s 93% obsahom

O udelení ocenenia Značky kvality rozhoduje

te tradície? Lahodná receptúra Turčianskej šunky

mäsa, skrátka prémiová pochúťka pre novodo-

odborná komisia vymenovaná ministrom pôdo-

s čiernym korením je pre vás tá pravá. Na váš stôl

bých kráľov.

hospodárstva SR. Značku kvality môže získať len

prinášame harmóniu chutí v podobe šunky údenej

slovenský výrobok. Udeľovanie sa už tradične

na bukovom dreve s vysokým obsahom bravčové-

mesto aj pre Zvolenskú morčaciu šunku. Svedo-

PRODUCT

NOVINKA

NOVINKA

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

SPOZNAJTE NAŠE NOVÉ OBALY
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ŠUMIVÉ ALKOHOLICKÉ NÁPOJE
KONZUMENTOM ZACHUTILI
Predaj sektov, šumivých a perlivých
vín na Slovensku rastie dvojciferným
tempom. Celkovo agentúra Nielsen
eviduje za uplynulé obdobie predaných
7,2 milióna litrov sektov, šumivých
a perlivých vín v hodnote viac ako 35
miliónov eur! Na druhej strane predaje
ovplyvňuje sezónnosť a množstvo
výdavkov smeruje na produkty
v cenovej promócii.

ŠUMIVÉ VÍNA V NÁKUPOCH
DOMÁCNOSTÍ
Medzi šumivé vína zaraďuje GfK sekty,
šampanské, sýtené vína, ovocné šumivé
vína a nealkoholické šumivé vína. „Aspoň
raz ročne nakupuje akékoľvek zo šumivých

mesiacov prinieslo z nákupu domov 6 %
domácností.

KOĽKO FLIAŠ SEKTOV
/ ŠUMIVÝCH VÍN /
ŠAMPANSKÉHO STE VY
OSOBNE VYPILI ZA POSLEDNÝ
MESIAC DOMA? (%)

vín 6 z 10 slovenských domácnosti.
Priemerné ročné výdavky na šumivé vína
predstavujú na jednu domácnosť 22,3 eura.
Typická domácnosť nakupuje šumivé víno
spravidla každé tri mesiace a za rok si
z obchodu domov prinesie 5,1 litra tohto

PRI ROZHODOVANÍ O KÚPE
HRÁ ÚLOHU AJ CENA

pre dospelých si za posledných 12

nápoja. Najväčší objem šumivých vín ročne

£
£
£
£
£
£
£
£
£

žiadnu
menej ako 1 fľašu
1 fľašu
2 fľaše
3 fľaše
4 fľaše
5 - 9 ﬂiaš
10 ﬂiaš a viac
neuvedené

9,9
20,5
6,5
3,1
1,1
0,6
0,2
0,2
0,1

nakupujú domácnosti s tri a viac dospelými
členmi: 6,2 litra,“ komentuje dáta za

„Predaj sektov, šumivých a perlivých vín na

august 2018 – júl 2019, Nina Páleníková,

Slovensku rastie dvojciferným tempom. Za

Consultant, Consumer Panels & Services,

posledný rok sa týchto produktov nakúpilo
v objeme o 13 % a v tržbách o 11 %

Viac ako 3/5 výdavkov smerovalo za

viac ako rok predtým. Údaje vyplývajú zo

posledných 12 mesiacov na kúpu týchto

sledovania spoločnosti Nielsen v období od

produktov akcii. Šesť z 10 domácností,

augusta 2018 do júla 2019 (maloobchodný

ktoré nakupujú šumivé vína, ich nakupuje

trh obchodov s potravinami a zmiešaným

v hypermarketoch. Hypermarkety

tovarom, bez Metra). Celkovo sa nakúpilo

zodpovedajú aj za najvyššie, viac ako

7,2 milióna litrov sektov, šumivých

tretinové, výdavky na tento sortiment. Na

a perlivých vín v hodnote viac ako 35

druhom mieste, podľa počtu kupujúcich

miliónov eur,“ uvádza Lucia Dargajová,

i výdavkov, sú diskonty.

Client Consultant, Nielsen.

Red, Zdroj: GfK, MEDIAN SK, Nielsen

Sezónnosť v predaji potvrdzuje aj N.
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Najväčšiu časť nákupov (62 % z objemu)

Páleníková: „Najviac šumivých vín sa

tvoria sekty a šumivé vína, ktoré na

nakupuje na konci roka, v decembri,

rozdiel od perlivých vín, nie sú umelo

kedy si šumivé víno kúpi až polovica

dosycované, pričom sekty sú akostné

slovenských domácností. Objem šumivých

šumivé vína. Zvyšok (38 %) tvoria

vín, ktoré domácnosti nakúpia v poslednom

spomínané perlivé vína. Možno teda

mesiaci roka, predstavuje takmer tretinu

predpokladať, že Slováci preferujú najmä

celoročných nákupov.“ Osem z 10

kvalitnejšie produkty bez pridaných

kupujúcich šumivých vín nakupuje sekty.

siričitanov. Z dlhodobého hľadiska

Na kúpu sektov míňa jedna domácnosť

však treba poznamenať, že významnosť

22 eur ročne, pričom za toho obdobie

perlivých vín narastá a ich predaje rastú

si v priemere kúpi na domácu spotrebu

rýchlejšie (v objeme o 20 %) v porovnaní

4,2 litra sektu. V rámci sortimentu sektov

so sektami a šumivými vínami (v objeme

oslovuje najviac domácností biele sladké

o 8 %). „Možným dôvodom je aj cena,

šumivé víno. V obľúbenosti nasledujú

kým za posledný rok nakupovali Slováci

polosladké a polosuché sekty. Jedna z 10

sekty a šumivé vína v priemere za 5,74

domácností, ktorá nakupuje šumivé vína,

eur za liter, tak priemerná cena perlivých

si do svojho nákupného košíka vkladá

vín bola takmer o polovicu nižšia na

prosecco. Jedna domácnosť nakúpi

úrovni 3,56 eura za liter. Ďalším rozdielom

v priemere 2,8 litra prosecca za rok. Tzv.

je sezonalita. Kým sekty a šumivé vína

detské šampanské nakupuje aspoň raz za

nakupujú Slováci najmä v decembri,

rok takmer 1/4 slovenských domácností.

tak perlivé vína nemajú takú markantnú

Najviac kupujúcich má detské šampanské

sezónnosť, nakupujú sa viac počas

medzi domácnosťami so školopovinnými

letných mesiacov, sviatkov a tiež v závere

deťmi (nakupuje ho 6 z 10 takýchto

roka,“ konštatuje L. Dargajová.

domácností). Nealkoholické sekty určené

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2019

KOĽKO FLIAŠ SEKTOV
/ ŠUMIVÝCH VÍN /
ŠAMPANSKÉHO STE VY
OSOBNE VYPILI ZA POSLEDNÝ
MESIAC MIMO DOMOV? (%)
£
£
£
£
£
£
£
£
£

žiadnu
menej ako 1 fľašu
1 fľašu
2 fľaše
3 fľaše
4 fľaše
5 - 9 ﬂiaš
10 ﬂiaš a viac
neuvedené

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2019

24,7
11,1
3,4
1,5
0,7
0,5
0,1
0,1
0,1

PRODUCT

JOHANN
HUBERT
V NOVOM ŠATE
Šumivé víno Johann Hubert vzdáva
hold výnimočnej osobnosti, ktorá stála
pri zrode najstaršej a najznámejšej
značky sektu na Slovensku. Zároveň
reprezentuje bohatú tradíciu vinárstva,
ktoré bolo založené už v roku 1825
v Bratislave, ako prvé vinárstvo
vyrábajúce šumivé víno mimo územia
Francúzska.

Aktuálne prichádza Johann Hubert extra
dry v novom dizajne. Ten odráža eleganciu,
tradíciu, a exkluzívnosť, ktoré zosobňujú
vlastnosti šumivého vína v každej jednej fľaši.
Nechajte sa očariť noblesou a vznešenou
históriou šumivého vína Johann Hubert
vyrobeného z vína Chardonnay, pod dohľadom
skúsených pivničných majstrov a s rešpektom
k tradíciám. Vďaka svojej prémiovej kvalite je
skvelou voľbou na slávnostné, či výnimočné

z horizontálnej, smerom k vertikálnej, čím sa

udalosti.

odumreté kvasinky, takzvané kaly usádzajú
v hrdle. Následne fľaše absolvujú ľadový kúpeľ

ZO SLOVENSKÉHO
HROZNA

a depot (odumreté kvasinky) je pod vysokým

ROVNAKOU METÓDOU AKO
ŠAMPANSKÉ

tlakom, vystrelený vnútorným tlakom von

Johann Hubert vzniká tradičnou metódou

Objem, ktorý týmto úkonom fľaša stratí sa

zrenia sektu vo fľaši, s vysokým podielom

nahrádza expedičným likérom. Expedičný likér

ručnej práce. Tento spôsob výroby je typický

je zmes toho najkvalitnejšieho vína a cukru. Po

aj pre klasické francúzske šumivé vína

absolvovaní celého prácneho procesu sa fľaša

z oblasti Champagne. Šumivé víno sa vyrába

uzavrie korkovým uzáverom a zabezpečí sa

druhotným kvasením z hotových vín, ktoré

drôteným košíčkom.

(degoržovanie).

prebieha v uzavretej fľaši. Za celým procesom
sa skrývajú ušľachtilé kvasinky, ktoré menia
cukor na alkohol a oxid uhličitý, čo spôsobuje

SEKT, KTORÝ MÁ SRDCE

typické perlenie.
Za každou jednou fľašou exkluzívneho sektu
Johann Hubert sú desiatky hodín ručnej práce.

VYZRIEVANIE VO FĽAŠI 12
MESIACOV

Od výberu vína zo slovenských viníc enológom
vinárstva Hubert J.E., cez tradičnú metódu
výroby, až po zaradenie na pult v obchode,

Dôraz sa kladie na dôkladne prekvasenie, ktoré

či vinotéke. Ak si pri výbere sektu potrpíte na

trvá minimálne 12 mesiacov. Počas zrenia sa

kvalite a tradičnej, poctivej výrobe, do ktorej sa

fľaše striasajú, čo spôsobuje koncentrovanie

okrem kvalitných surovín pridáva aj srdce, sekt

depotov do hrdla fľaše. Striasanie (remuáž)

Johann Hubert je jednoznačná voľba.

ﬂiaš sa vykonáva vo vinárstve Hubert J.E.

Darčekové balenie ocenené

ručne a využívajú sa na to klasické drevené

„Obal roka 2019“
pti

stojany - pupitre. Fľaša postupne mení polohu
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PRODUCT

SYRY A TVAROHY

zakúpilo 95 % slovenských domácností. Celkovo
na ne v sledovanom roku minuli v priemere 44
eur na kupujúcu domácnosť. 9 z 10 kupujúcich
čerstvých syrov si minimálne raz zakúpilo aj čerstvý

Z hľadiska výdavkov na tvrdé a rozotierateľné syry domácnosti najviac minuli
v supermarketoch, najviac domácností ich ale nakupovalo v diskontoch.
Diskonty sú podľa GfK tiež najsilnejšie v predaji čerstvých syrov ako bryndza
alebo mozzarella. Agentúra Nielsen zasa zistila, že kategória porciovaných
syrov (patria sem najmä balené plátkové syry), je medzi Slovákmi stále viac
obľúbená a utratili za ňu až o 7 % viac ako minulý rok.

syr privátnej značky. Privátne značky zároveň
reprezentujú pomerne vysoké percento výdavkov
domácností na čerstvé syry, ide o približne 44 %.
Z hľadiska výdavkov domácnosti najviac míňajú
v diskontoch, kde ich zároveň nakupuje aj najviac
domácností.
Po čerstvých syroch nasledujú roztierateľné syry,
s 13 % podielom na výdavkoch domácností na

predajniach do 400 m2 o 6 % menej, avšak až

syry. Roztierateľné syry si aspoň raz zakúpilo 94 %

20% nárast sledujeme na nezávislých predajniach.

slovenských domácností. V sledovanom období

Tie sú však významnosťou naďalej malý kanál

na ne v priemere kupujúca domácnosť minula

a tvorí v tržbách niečo nad 6 %,“ upresňuje

približne 28 EUR. Z domácností, ktoré si zakúpili

J. Magicová. Polovicu celkových zakúpených

roztierateľné syry 85% aspoň raz využilo akciovú

objemov predstavujú privátne značky, ale

cenu, tri štvrtiny si zakúpili privátnu značku týchto

podobne ako u syrov klesajú rýchlejšie ako je vývoj

syrov. Z hľadiska výdavkov na ne domácnosti

značkových výrobkov.

najviac míňali v supermarketoch.
Neochutený tvaroh si aspoň raz v sledovanom

SYRY A TVAROHY V NÁKUPOCH
SLOVENSKÝCH DOMÁCNOSTÍ

období zakúpilo takmer 9 z 10 slovenských
domácností. V roku od augusta 2018 do júla
2019 na ne priemerná kupujúca domácnosť

SPOTREBA SYROV A TVAROHU JE
STAGNUJÚCA

Nejaký zo širokej ponuky syrov si v sledovanom

minula necelých 19 eur a do nákupného košíka

období (od augusta 2018 do júla 2019) aspoň

si ho vložila približne 13-krát. Z jedného nákupu

jedenkrát zakúpili všetky slovenské domácnosti.

odchádzali v priemerne so 400 g tvarohu. Privátne

Slováci skonzumujú približne rovnaké množstvo

Z hľadiska výdavkov míňali domácnosti najviac na

značky tvoria viac ako 2/5 výdavkov domácností

syrov ako pred rokom, takmer 25 tisíc ton,

tvrdé syry typu eidam, gouda, parmezán a pod,

na tvarohy, nákupy v akcii tvoria niečo viac ako

v sume 202 miliónov eur. Ide pritom iba o predaje

ktoré tvoria na celkových výdavkoch domácností

štvrtinu. Približne polovica slovenských domácností

výrobkov, ktoré majú svoju pevnú hmotnosť a EAN

na syry takmer polovicu. Tento typ syru si aspoň

si tvaroh zakúpila v diskontoch, čo predstavuje

kód a nie sú rozvažované a predávané cez deli

raz kúpili všetky slovenské domácnosti. „Priemerná

najviac kupujúcich spomedzi nákupných kanálov.

pulty*. Na tržbách sa najviac podieľajú tavené

domácnosť v sledovanom roku zakúpila takmer

Za diskontmi v počte kupujúcich nasledujú

syry a syry v bloku, každá kategória približne

15 kg tvrdých syrov a kupovala ich približne

supermarkety, za nimi hypermarkety. Z hľadiska

jednou štvrtinou a ich medziročný predaj sa

každý týždeň. Z jedného nákupu tvrdých syrov si

celkových výdavkov za tvarohy sú na prvom mieste

takmer nezmenil. „Za zmienku však stojí kategória

v priemere domácnosti odnášali viac ako 300g.

malé obchody, v ktorých slovenské domácnosti

porciovaných syrov, ktoré sú medzi Slovákmi stále

Viac ako tretina výdavkov domácností na tvrdé

minú na tvarohy najviac, a to kvôli najvyššej

viac obľúbené a utratili za ne až o 7 % viac ako

syry ide na tie v akcii. Z hľadiska výdavkov na ne

priemernej cene.

minulý rok. Ide o tretí najväčší segment v rámci

domácnosti v sledovanom roku najviac minuli

syrov a zahŕňa predovšetkým balené plátkové

v supermarketoch, najviac domácností ich ale

syry,“ uvádza Jana Magicová, Group Acount

nakupovalo v diskontoch, za ktorými nasledujú

Manager spoločnosti Nielsen.

hypermarkety,“ uviedla Lucia Pientková,

PODIEL SEGMENTOV SYROV
NA TRŽBÁCH

konzultant, GfK Consumer Panels & Services.
£
£
£
£
£
£

Red, Zdroj: GfK, MEDIAN SK, Nielsen, Ilustračné foto: Pixabay.com

Rovnako stagnujúca je aj spotreba tvarohu
na úrovni 7 tisíc ton a 26 miliónov eur. Každý

Za tvrdými syrmi nasledujú čerstvé syry, ako sú

Slovák tak skonzumuje ročne 1,3 kilogramu

napr. bryndza, cottage syr, mozzarella a pod.,

tvarohu. „Avšak mení sa mierne miesto jeho

ktoré tvoria pätinu výdavkov domácností na

nákupu. Zákazník utŕžil za tvarohy v reťazcových

syry. Niektorý z čerstvých syrov si aspoň raz

Syry v bloku
Syry tavené
Syry porciované
Syry pletené a prúžky
Syry plesňové
Slovenské syrové špeciality

27 %
26 %
16 %
11 %
10 %
8%

OBJEM A HODNOTA PREDAJA SYROV V SR
SLOVENSKO

SYRY CELKOM*
TVAROHY
COTTAGE CHEESE

Tržby v miliónoch eur

Objem predaja v tisíc kilogramoch
Medziročná
Medziročná
zmena
zmena
Júl/2017- Júl/2018- Júl/2019Júl/2017- Júl/2018- Júl/2019Aug/2016 Aug/2017 Aug/2018
Aug/2016 Aug/2017 Aug/2018
189,4

197,0

202,3

3%

24 897

24 582

24 841

1%

26,4

25,8

25,9

0%

7 489

7 059

6 973

-1%

8,4

8,4

8,0

-4%

1 945

1 851

1 738

-6%

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Dáta vyjadrujúce predaje na trhu maloobchodných predajní s potravinami a zmiešaným tovarom SR (Metro vylúčené).
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Zdroj: Nielsen, Pozn.: Dáta vyjadrujúce predaje na trhu maloobchodných
predajní s potravinami a zmiešaným tovarom SR (Metro vylúčené).
Obdobie: kumulovane 7/2019 - 8/2018

PRODUCT

AKÝ DRUH ČERSTVÉHO
A TERMIZOVANÉHO SYRA
JETE NAJČASTEJŠIE? (%)
£
£
£
£
£
£

Bryndza
Cottage
Mascarpone
Ricotta
Žervé
iný druh

AKÉ DRUHY TVRDÝCH
A POLOTVRDÝCH SYROV
(ŽLTÝCH SYROV) JETE
NAJČASTEJŠIE? (%)
48,8
17,5
5,0
1,7
1,7
0,1

£
£
£
£
£
£

Čedar
Eidam
Emental
Gouda
Parmezán
iný druh

AKÉ DRUHY PLESŇOVÝCH
SYROV A SYROV ZREJÚCICH
POD MAZOM JETE
NAJČASTEJŠIE? (%)
6,4
51,5
13,2
10,9
3,4
0,6

£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£

Brie
Camembert
Encián
Gorgonzola
Hermelín
Niva
Paladin
Plesnivec
Roquefort
Syrčeky / kvargle / tvarôžky
iný druh

1,8
13,3
12,5
1,9
6,2
9,1
1,0
2,2
0,7
0,7
0,1

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2019, Pozn.: Respondenti, ktorí
jedli čerstvé a termizované syry za posledných 12 mesiacov (71,4 %).
Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2019, Pozn.: Respondenti, ktorí
jedli tvrdé a polotvrdé syry za posledných 12 mesiacov (83,4 %).

* Kategória syrov sledovaná agentúrou Nielsen zahrňuje
iba kalibrované výrobky bez predajov prostredníctvom

júla 2019. Spotrebiteľský panel GfK Slovakia je kontinuálny

samoobslužných pultov: syry pletené a prúžky, syry

panelový výskum, založený na detailných informáciách

plesňové, syry porciované, syry slovenské špeciality, syry

o nákupoch reprezentatívnej vzorky slovenských

tavené, syry v bloku, syry strúhané chladené.

domácností.

** Údaje GfK sú výsledkom prieskumu trhu metódou

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2019, Pozn.: Respondenti,
ktorí jedli plesňové syry a syry zrejúce pod mazom za posledných 12
mesiacov (51,5 %).

Spotrebiteľského panelu v období od augusta 2018 do
(kp)

Moderná receptúra bez konzervantov,
a iných prídavných látok.
2EĀ¼EHQ«MHGQRGXFK«RWY£UDQLH
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PRODUCT

CESTOVINY S OMÁČKOU STRÁCAJÚ NA POPULARITE
Predaje dehydrovaných hotových jedál rastú. Nielsen eviduje markantný
nárast záujmu o cereálne kaše a sladké jedlá, ale aj pokles predaja cestovín
s omáčkou, ktoré donedávna robili viac ako polovicu celkového obratu
kategórie. Zaujímavý je aj fakt, že dobe rýchlych riešení sa ryža vo varných
vreckách podieľa na celkových predajoch ryže len jednou desatinou.

domácností ich nakupovalo v hypermarketoch
a supermarketoch, najviac na ne však minuli
v supermarketoch. Výdavky domácností na
privátne značky instantných polievok tvoria len
14%.“
Bujóny si v období sledovanom GfK na
Slovensku zakúpilo približne 7 z 10 domácností.

Michal Elšík, Senior Consultant zo spoločnosti

V priemere si ich do nákupného košíka vložili

Nielsen a pokračuje: „Zaujímavé je sledovať

5-krát a celkovo na ne minuli viac ako 5

tiež predaja počas roka. Spotrebitelia najviac

eur. Akciovú cenu využila viac ako polovica

nakupujú hotové cereálne jedlá vždy na

z kupujúcich bujónov, privátnu značku si

začiatku roka v januári a februári, kedy sa

z nich zakúpilo len necelých 40 %. Najviac

predaja zvyšujú oproti priemeru zvyšku roka

domácností ich nakupovalo v hypermarketoch,

o celú polovicu.“ Na trvalo rastúci dopyt

z hľadiska výdavkov však na ne najviac minuli

reagujú aj výrobcovia, ktorí prichádzajú

v supermarketoch.

s novými variantmi výrobkov z pohľadu príchutí
aj ingrediencií (napr. Chia semienka, goji,
oriešky, extra pridaný proteín, menej cukru
a pod.).

PREDAJ OVPLYVNILI ZMENY
PREFERENCIÍ

DEHYDRATOVANÉ POTRAVINY
V NÁKUPOCH DOMÁCNOSTÍ

PODIEL NA PREDAJI PODĽA
VEĽKOSTI BALENIA RYŽE
£
£
£
£
£

Viac ako 1000 g
1000 g
501 - 999 g
500 g
0 – 499 g

0,2 %
79,1 %
3,1 %
8,7 %
8,9 %

Predaje dehydrovaných hotových jedál rastú.
Celkovo boli za posledných dvanásť mesiacov

„Medzi dehydratované potraviny sme pre

(obdobie od augusta 2018 do júla 2019)

účely tohto článku zaradili instantné jedlá,

zaznamenané spoločnosťou Nielsen predaje

instantné omáčky, zápražky, instantné

vo výške 6,7 milióna eur, čo je medziročné

polievky, bujóny, instantné suché zmesi

navýšenie o 7,2%. Pre porovnanie za posledné

na prípravu jedál a dezerty v prášku*.

tri roky celá kategória vzrástla takmer

Aspoň jedenkrát si niektorú z uvedených

o pätinu ( +18%). Kategória zahŕňa cereálne,

dehydratovaných potravín kúpili takmer

ryžové, cestovinové a iné jedlá určená na

všetky slovenské domácnosti. Najviac

rýchlu spotrebu. V hmotnostnom vyjadrení

domácností si zakúpilo dezerty v prášku. Tie

predstavuje spotreba celkovo 794,2 tisíc ton

si v sledovanom období zakúpili kupujúce

tovaru.

domácnosti v priemere 5-krát a celkovo na ne

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Dáta vyjadrujúce predaje na trhu maloobchodných
predajní s potravinami a zmiešaným tovarom SR (Metro vylúčené).
Obdobie: posledná perióda 7/2019

Red, Zdroj: GfK, MEDIAN SK, Nielsen, Ilustračné foto: Pixabay.com

minuli necelých 6 eur. Z jedného nákupu si ich
V predchádzajúcich rokoch spotrebitelia

odniesli v hodnote približne 1 euro. Najviac

nakupovali v rámci sledovanej kategórie

domácností nakupovalo dezerty v prášku

predovšetkým cestoviny s omáčkou. Pred

v hypermarketoch, kde na ne zároveň aj minuli

dvoma rokmi tvorili 55 % obratu celej

najviac peňazí,“ uvádza Lucia Pientková,

kategórie. Aj vďaka súčasným trendom

Consultant, GfK Consumer Panels & Services

a zmenám v spotrebiteľských preferenciách

a dodáva: „Za dezertami v prášku nasledujú

však tento segment postupne klesá.

v počte kupujúcich domácností instantné

V poslednom roku poklesol vo významnosti

polievky. Tie si aspoň jedenkrát zakúpilo

tržieb na 46 %. „Nárast vidíme predovšetkým

viac ako 7 z 10 domácností. Do nákupného

u segmente cereálnych kaší a sladkých jedál.

košíka si ich v sledovanom období vložili

Predaje dosahujú už 3,4 milióna eur a za

9-krát a celkovo na ne kupujúca domácnosť

posledné tri roky vzrástli o 42 %,“ hovorí

v priemere minula viac ako 11 eur. Najviac

AKÉ DEHYDROVANÉ PRÍLOHY
POUŽÍVATE NAJČASTEJŠIE? (%)
£
£
£
£
£

halušky v prášku
zemiaková kaša v prášku
iné zemiakové prílohy (napr. zemiakové placky atď.)
knedle v prášku
iné

2,9
1,5
1,2
0,9
0,2

HODNOTA A OBJEM PREDAJA RYŽE V SR
SLOVENSKO

Hodnota predaja v 1000 eur
Aug/17-Júl/18 Aug/18-Júl/19

Ryža

21 484

22 764

Medziročná
zmena
6,0%

Objem predaja v 1000 kg
Aug/17-Júl/18 Aug/18-Júl/19
18 826

18 500

Medziročná
zmena
-1,7%

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Dáta vyjadrujúce predaje na trhu maloobchodných predajní s potravinami a zmiešaným tovarom SR (Metro vylúčené).
Obdobie: posledná perióda 7/2019
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Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2019, Pozn.: Respondenti, ktorí
použili dehydrované prílohy vo svojej domácnosti za posledných 12
mesiacov (7,7 %).

PRODUCT

RYŽA SA PREDÁVA NAJMÄ
V KILOGRAMOVÝCH BALENIACH

AKO ČASTO JETE INSTANTNÉ
POLIEVKY (DO HRNČEKA)? (%)

Podľa agentúry Nieslen dosahujú predaje ryže
v slovenskom maloobchode celkové tržby 22,8
miliónov eur. Kategória však v posledných rokoch
klesá. Kým pred tromi rokmi sa predalo takmer 20
miliónov ton ryže, v minulom roku to bolo iba 18,5

£
£
£
£
£
£

viac ako 1-krát týždenne
1-krát týždenne
2-3-krát mesačne
1-krát mesačne
menej ako 1-krát mesačne
neuvedené

1,5
1,6
7,1
3,8
6,3
0,1

milióna ton. Podobný pokles je tak možné sledovať
aj v maloobchodných tržbách, ktoré dosahovali

AKO ČASTO POUŽÍVATE
PRÁŠKOVÉ ZMESI NA PRÍPRAVU
SLADKÝCH POKRMOV? (%)

£
£
£
£
£
£

viac ako 1-krát týždenne
1-ktár týždenne
2–3-krát mesačne
1-krát mesačne
menej ako 1-krát mesačne
neuvedené

0,2
1,6
4,3
3,6
3,8
0,1

pred troma rokmi 23,8 milióna eur. „Spotrebiteľ
pri deviatich z desiatich zakúpených výrobkov volí
klasické balenia sypkej ryže určenej na štandardnú
prípravu. Ryža vo varných vreckách sa podieľa na
predajoch len jednou desatinou,“ konštatuje M.
Elšík za Nielsen. Z pohľadu gramáže výrobkov drží
jednokilogramové balenie 80% podiel na celkových
tržbách. Priemerná cena za 1 kg ryže je 1,23 eur.
Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2019, Pozn.: Respondenti, ktorí jedli
instantné polievky (do hrnčeka) za posledných 12 mesiacov (20,3 %).

Lucia Pientková z GfK uvádza, že ryžu (akýkoľvek
druh, ktorý nie je ochutený) si zakúpilo za
sledované obdobie aspoň jedenkrát 9 z 10

privátnou značkou si zakúpilo 7 z 10 domácností

slovenských domácností. V priemere si ju zakúpili

kupujúcich ryže. Najviac domácností nakupovalo

8krát v rámci sledovaného obdobia a celkové

ryžu v hypermarketoch a supermarketoch,

výdavky na ryžu predstavujú takmer 13 eur na

najviac na ňu minuli v hypermarketoch.

kupujúcu domácnosť. Na jeden nákup ryže

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2019, Pozn.: Respondenti,
ktorí použili práškové zmesi na prípravu sladkých pokrmov vo svojej
domácnosti za posledných 12 mesiacov (13,7 %).

je kontinuálny panelový výskum, založený na detailných
informáciách o nákupoch reprezentatívnej vzorky slovenských

minula kupujúca domácnosť priemerne 1,5 eur.

* Všetky uvedené údaje sú výsledkom prieskumu trhu

Akciovú cenu na nákup ryže aspoň raz využili

metódou Spotrebiteľského panelu v období od augusta

takmer tri štvrtiny kupujúcich ryže. Ryžu pod

2018 do júla 2019. Spotrebiteľský panel GfK Slovakia

domácností.

ZAOSTRENÉ NA KVALITNÉ STRUKOVINY
Strukoviny slávia svoj návrat, a to nielen pre pozitívne účinky na zdravie, ale aj pre
mnoho spôsobov prípravy tradičných i moderných pokrmov. Spoločnosť Podravka
už niekoľko rokov prináša pod značkou Lagris kvalitné strukoviny, ktoré vyhovujú aj
tým najnáročnejším. „Základom je úcta k prírode, starostlivý výber kvalitných surovín
a šetrnosť pri ich spracovaní, vďaka čomu si zachovávajú prirodzenosť a vysoký
obsah vitamínov a minerálov,“ hovorí Zdenka Nemcová, Marketing Director
spoločnosti Podravka International.

sledne pretavená do úcty k spotrebiteľom, nakoľko je našou
snahou prinášať na
pulty predajní len to
najlepšie,“ vysvetľuje
Zdenka Nemcová zo
spoločnosti Podravka International, do
ktorej značka Lagris

nych je to sushi ryža a arborio či carnoli, ktoré sú

obalov je inšpirova-

určené na prípravu pravého talianskeho rizota.

ný farbami prírody

Pod značkou Lagris sú zastúpené aj produkty ako

a vzhľadom dreva.

V súčasnosti je trendom zdravé a vyvážené stra-

chia semienka, quinoa a bulgur, zo strukovín je

Zákazníkov môže

vovanie. Portfólio značky Lagris, ktorá je dlhodobo

okrem iných dostupná aj červená, žltá a francúz-

upútať aj zmena

súčasťou slovenského trhu s ryžou a strukovinami,

ska zelená šošovica.

loga a vyobrazené
piktogramy na čele obalu s hlavnými be-

obsahuje tradičné výrobky ako sú ryža a struko-

neﬁtmi konkrétnej suroviny. „Rovnako

viny - šošovica, fazuľa či hrach, ktoré si získali
dôveru a lojalitu zákazníkov. „Neustále sa snažíme

Red, Zdroj a foto: Podravka International

patrí. Celkový dizajn

BLÍZKO AJ K MLADŠÍM SPOTREBITEĽOM

S ÚCTOU K PRÍRODE

si dávame záležať na tom, aby sa
spotrebiteľ o surovine dozvedel

inovovať portfólio značky Lagris, kráčať so súčasnými trendmi a byť bližšie k našim spotrebiteľom,

Aby bola značka Lagris pre zákazníkov ešte viac

čo najviac. Na obaloch produk-

mladšiu cieľovú skupinu nevynímajúc. Aj preto do

atraktívna, niesol sa prvý polrok 2019 v zname-

tov sa preto nachádzajú

nášho produktového portfólia neustále pribúdajú

ní redizajnu všetkých výrobkov. Po novom sa

aj edukatívne texty

moderné a trendové výrobky,“ objasňuje

k značke Lagris viaže slogan „S úctou k prírode“.

o konkrétnych surovi-

Z. Nemcová a dopĺňa: „Pod značkou Lagris nájdu

„Zvolený slogan vychádza najmä z našich produk-

nách,“ dopĺňa

spotrebitelia aj špeciálne druhy ryží a strukovín, či

tov, ktoré sú starostlivo vyberané, spracovávané

Z. Nemcová.

produkty racionálneho stravovania.“ Zo špeciál-

a tiež ekologicky ošetrované. Úcta k prírode je ná-
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KVALITNÁ PONUKA SVETA NÁPOJOV
Internetová stránka obchodu Svet nápojov určite uspokojí aj toho
najnáročnejšieho. Nájde tu skvelé portfólio okolo tritisíc položiek značkových
alkoholických nápojov, k tomu množstvo praktických aj zaujímavých informácií.
Určite nie náhodou tento E-shop pre koncových zákazníkov vyhodnotila Heureka
v rokoch 2016, 2017 aj 2018 za E-shop roka v kategórii Jedlo a nápoje.

To, s čím sa stretnete dnes, však nevzniklo

nadviazanie spolupráce a rozvoj predaja

zo dňa na deň. História sa začína písať

iným regionálnym distribútorom.

v roku 1993, keď živnostník Jozef Korman
starší začal ako distribútor alkoholických

Rozvoj prebieha v oboch líniách, B2B aj B2C.

nápojov na severe Slovenska, v mestečku

V roku 2010 vzniká pre koncových zákazníkov

Trstená neďaleko hraníc s Poľskom. Vlani

E-shop, ktorý sa veľmi cieľavedome a so

to teda bolo štvrťstoročie cieľavedomého

zapojením špičkových expertov zdokonalil

úsilia pri rozvoji ﬁrmy, pripomeňme ho aspoň

natoľko, že v posledných troch rokov bol

v skratke.

najlepším vo svojej kategórii. Poskytuje
komfort pre nákup a prehľad o prémiových
produktoch na trhu a ešte sa k nemu vrátime.

ŠTVRŤSTOROČNÁ CESTA
RODINNEJ FIRMY

Keďže IN STORE Slovakia je zameraný najmä
na B2B segment, táto línia je pre nás osobitne

Jozef Korman to vzal zo správneho

dôležitá. Od roku 2018 spoločnosť vystupuje

konca – spoznávaním trhu, kľúčových

pod obchodným menom Svet nápojov,

značiek, záujmov a potrieb klientov, či

súčasne spúšťa predaj pre kanál HORECA

už v segmente B2B alebo koncových

a veľkosklady cez veľmi kvalitný B2B portál,

zákazníkov. Po trinástich rokoch, dá sa

ktorým sa budeme podrobnejšie zaoberať.

povedať, že v polčase cesty k súčasnosti,

Napokon v tomto roku prechádza vedenie

sa v roku 2006 dostáva z úrovne

ﬁrmy od jeho zakladateľa Jozefa Kormana

regionálneho distribútora na vyšší level

staršieho na jeho syna Jozefa Kormana

s celoslovenskou pôsobnosťou. S tým bol

mladšieho. Je to potvrdenie postavenia

spojený aj začiatok priameho importu,

stabilnej a spoľahlivej rodinnej spoločnosti,

vyhľadávanie a dovoz prémiových

ktorá sa môže pochváliť svojou históriou

alkoholických nápojov zo sveta,

a tradíciou.

PRE ZNALCOV A MILOVNÍKOV
PRÉMIOVÝCH ZNAČIEK
Pre koncových zákazníkov má Svet nápojov
kvalitný E – shop, na ktorom je radosť nielen
nakupovať, ale už si ho čo len prezrieť ako
dobrého sprievodcu svetom kvalitných
alkoholických nápojov. Kormanovci ponúkajú
alkoholické nápoje od známych značiek
a zaručene originálne, napríklad Absolut,
Captain Morgan,Finlandia, Hennessy, Chivas
Regal, Jack Daniels, Johnnie Walker, Zacapa
a mnoho iných. Je tiež oﬁciálnym distribútorom
pre Slovensko, zastupujúcim ďalšie prémiové
značky ako Dos Maderas, AH Riise, Relicario,
Gin Mare, Brockmans, The Irishman a podobne
a tiež nealkoholických prémiových mixerov
Thomas Henry.

red

Zalistujme aspoň zbežne v tejto digitálnej
knihe skvelých chutí a vôní. Najrozsiahlejšia

42

PRODUCT

VEĽKOOBCHODNÝ PREDAJ CEZ
B2B PORTÁL
Vlani spustený B2B portál je na úrovni doby, plne
digitalizovaný, s prispôsobeným rozhraním pre
B2B klienta, aktuálnym stavom zásob na sklade
a individuálnymi veľkoobchodnými cenami.
Firma, ktorá je reštauráciou, barom, skladom
či darčekovou predajňou, môže nakupovať za
veľkoobchodné ceny, pokiaľ je držiteľom licencie
na predaj alebo distribúciu alkoholu od Finančnej
správy SR.
Postup je potom celkom jednoduchý. Firma sa
zaregistruje a v časti fakturačných údajov označí
– Chcem sa stať B2B partnerom. Následne budú
overené jej údaje a licencia a schválený účet, o čom
príde informácia mailom. Po prihlásení sa do tohto
účtu sa zobrazia veľkoobchodné ceny. B2B partner
má možnosť vidieť presne aktuálne množstvo
daného tovaru na sklade. Na základe toho môže
priamo produkty vkladať do košíka a táto jeho
objednávka bude vybavená do 24 hodín.
je kapitola s označením Whisky, tam nájdete

Priznám sa, v poslednom čase preferujem najmä

až 712 položiek. Otvorte kapitolu Vodka, tam

kvalitné rumy. Kapitolu Rum má Svet nápojov tiež

Dodajme, že Svet nápojov má naďalej svoju

je produktov 267, Koňak 168 a Gin 142. Ku

úctyhodnú, 592 položiek, medzi nimi môj obľúbený,

centrálu v už spomínanej Trstenej. Je to mestečko,

každému produktu nielen samozrejme cena,

Zacapa Centenario 23. Ale svoje si vo všetkých

ktoré má len niečo nad sedemtisíc obyvateľov, ale

ale aj často veľmi podrobná a zaujímavá

leveloch až po tie najvyššie nájde každý. V ponuke

pozoruhodnú históriu. V roku 2021 oslávi už 750

informácia, ktorá priblíži pôvod a súvislosti.

je však aj už spomenuté nealko, najmä vhodné na

rokov od svojho založenia a bola vôbec prvá, kto

Táto osveta je dôležitá medzi spotrebiteľmi

miešanie – a tiež sortiment kvalitnej čokolády. Je

na Orave dostal mestské práva. Svet nápojov dnes

aj obchodníkmi, aby sme lepšie spoznali

dobre, že je to slovenská značka Lyra, ktorá si za

odtiaľto distribuuje kvalitné produkty po celom

a ocenili skutočnú kvalitu.

desať rokov na trhu získala výborné meno.

Slovensku. Predajňu Sveta nápojov však nájdete aj
v Bratislave.
Či ako B2B partner alebo koncový zákazník sa
môžete spoľahnúť na ústretový prístup a bohatú
ponuku osvedčenej rodinnej ﬁrmy.
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SLOVÁCI OBJAVUJÚ BEZKALORICKÉ

Ondřej Postránský, riaditeľ pre strategický

SÝTENÉ NEALKO

vody). Vlani spoločnosť na slovenský trh uviedla

marketing Mattoni 1873 (Karlovarské minerální
vôbec prvú bezkalorickú Pepsi s višňovou
príchuťou. Tento rok sa ﬁrma rozhodla ponuku
príchutí kolového nápoja rozšíriť a na jar

Z tržieb celej kategórie sýtených limonád má najväčší 64% podiel kolová
príchuť. Slováci postupne objavujú bezkalorické varianty sýtených
nealkoholických nápojov, hoci zatiaľ tvoria iba 10 % z celkových predajov.

predstavila Pepsi s limetkovou príchuťou.

SLOVÁCI ZATIAĽ CESTU
K BEZKALORICKÝM NÁPOJOM
HĽADAJÚ
Slovenská republika v konzumácii
bezkalorických nápojov stále zaostáva za
európskym priemerom. Podľa dát Únie
európskych asociácií nealkoholických nápojov
(UNESDA) u nás bezkalorické nealkoholické
nápoje tvoria iba 10 % predajov a záujem
o ne v posledných rokoch rastie len veľmi
mierne. V celoeurópskom priemere pritom
bezkalorickým nápojom náleží už 24 %
z celkových predajov.
Najčastejšie volia bezkalorické varianty
nápojov Briti (53 %) a Nóri (51 %). Slováci
sa v bezkalorických preferenciách držia na
najnižších miestach. „Novinky v podobe
ochutených variantov Pepsi korešpondujú
s celosvetovou stratégiou PepsiCo, ktorou
je výrazné zníženie množstva cukru v dvoch
tretinách vyrábaných nápojov, a to do roku
2025,“ hovorí O. Postránský. Na Slovensku

VÄČŠINU PREDAJOV LIMONÁD
TVORIA NÁPOJE S KOLOVOU
PRÍCHUŤOU

z tržieb celej kategórie limonád má kolová

chce spoločnosť svojimi produktovými

príchuť podiel 64 %, dvojkou je stabilne

inováciami podporovať aj rast celej kategórie

hroznová príchuť (11 %) a tretiu priečku si

bezkalorických nápojov.

udržuje pomarančová príchuť (10 %). Pokiaľ ide
Z maloobchodného auditu spoločnosti Nielsen

o medziročné zmeny, v roku 2018 najrýchlejšie

vyplýva, že v období posledného roka 2018

rástla najpredávanejšia kolová príchuť,

zaznamenali celkovo nealkoholické nápoje

ktorej tržby narástli o 4 % a jej ťahúňom boli

(t.j. limonády, minerálne a stolové vody,

predovšetkým významné značky kľúčových

džúsy, ľadové čaje a energetické nápoje) na

výrobcov. O niečo pomalší rast zaznamenala

slovenskom retailovom trhu rast spotreby o 2

pomarančová príchuť okolo 3 % a treťou

%. Rast bol ťahaný predovšetkým minerálnymi

úspešnou príchuťou z hľadiska rastu bol menší

vodami a energetickými nápojmi, naopak sýtené

segment – tonic, za ktorý slovenskí spotrebitelia

nápoje medziročne v spotrebe poklesli o 2

zaplatili taktiež o 3 % viac ako v roku 2017.

Red, Zdroj: Nielsen, Mattoni 1873, Ilustračné foto: Pixabay.com

%. Napriek poklesu spotreby však zákazníci
za tieto sýtené nápoje minuli medziročne viac

„Predaje našich kolových nápojov rástli vlani

o 1,7 milióna eur a tržby boli na úrovni takmer

o vyše 13,2 %. Okrem teplého počasia sa na

107 miliónov eur (+ 1,7 %). Väčšinu predajov

raste podieľali aj produktové inovácie vrátane

limonád tvoria nápoje s kolovou príchuťou:

nových bezkalorických variantov Pepsi,“ uvádza

PODIEL JEDNOTLIVÝCH
PRÍCHUTÍ LIMONÁD NA
HODNOTE PREDAJA
£
£
£
£
£
£

Kola
Hrozno
Pomaranč
Citrón
Tonic
Ostatné – rôzne

64 %
11 %
10 %
6%
3%
6%

HODNOTA A OBJEM PREDAJA SÝTENÝCH NEALKO NÁPOJOV V SR
SLOVENSKO

Sýtené nealko nápoje
Z toho kolové nápoje

Hodnota predaja v mil. EUR
2017

2018

105

107

66

69

Medziročná
zmena

Objem predaja v mil. litrov
2018

+ 1,7%

243

239

- 1,6%

+ 4,3%

149

151

+ 1,3%

Zdroj: Nielsen, Pozn: Total SK (maloobchodný trh obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metra)
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Medziročná
zmena

2017

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Total SK (maloobchodný trh obchodov s
potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metra), 2018

PUBLICATIONS

PREMEDIA GROUP S.R.O.

VYDAVATEĽSTVO ABSYNT S.R.O.

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

Moyzesova 925/53, 010 01 Žilina, Tel.: +421 917 989 310, www.absynt.sk

David Wallace-Wells

Mariusz Szczygieł

NEOBÝVATEĽNÁ ZEM

UROB SI RAJ
Ako dobre poznáme svojich najbližších susedov?

Je to horšie, oveľa horšie, ako si myslíte.

Čo vieme o krajine, o ktorej sa v jej hymne

Pomalosť zmeny klímy je rozprávka, zrejme

spieva, že je pozemským rajom? Poľský reportér

rovnako zhubná ako tá, podľa ktorej sa klíma

Mariusz Szczygieł nám povie, čo zistil o Čechoch

vôbec nemení. Dnešné vlny horúčav a lesné

a Češkách, o minulosti i súčasnosti krajiny,

požiare sú len predohrou k zmenám, ktoré

s ktorou sme donedávna zdieľali spoločný
priestor. Voľné pokračovanie fenomenálnej knihy

nastanú. Bez revolúcie v spôsobe života
miliárd ľudí sa niektoré časti Zeme môžu do konca tohto storočia stať

Gottland skúma najmä súčasné Česko.Ponúka nám reportážne portréty

neobývateľnými a iné hrozivo nehostinnými. Otepľovanie planéty zmení

známych Čechov a Češiek, a popri tom sa neustále vracia leitmotívu

aj našu politiku, kultúru, vzťah k technológiám a pohľad na históriu.

celej knihy – Ako je možné, že Česi neveria v Boha? A ako sa im bez

Zmena klímy zasiahne všetko a pretvorí každý aspekt ľudského života.

neho žije?

Cena: 13,50 eur

Cena: 10,79 eur

GRADA SLOVAKIA S.R.O.
Moskovská 29, 811 08 Bratislava, Tel. +421 02 556 451 59, www.grada.sk

Lukáš Urban

Bariso Justin

SOCIOLOGIE - KLÍČOVÁ TÉMATA
A POJMY

EMOČNÍ INTELIGENCE
V KAŽDODENNÍM ŽIVOTE

Viete, ktorá otázka je ľudskému druhu najvlastnejšie?

Chcete porozumieť svojim emóciám? Nechcete

Podľa mnohých je to tvorivá otázka PREČO. Preto je

sa nechať vláčiť svojimi pocitmi? Táto kniha vám

až prekvapujúce, ako málo sa takto v dospelom veku

pomôže uvedomiť si a rozvinúť svoju emočnú

pýtame. Sociológia analyzuje a vysvetľuje dôležité

inteligenciu. V čase agresívnych sociálnych médií

okolnosti našich individuálnych životov, našich komunít

a neustáleho rozptyľovanie pozornosti je navyše

i moderného sveta ako celku. Sociológia rozširuje sociálnu senzitivitu a znalosti

vysoký emočný kvocient (EQ) dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Justin Baris

medziľudských vzťahov, kultúr a inštitúcií, ktoré hlboko ovplyvňujú nás osobne

na základe výskumu, známych príkladov a osobných príbehov predstavuje

i ľudskú históriu. Kniha ukazuje, akým spôsobom sociológia skúma okolitý svet

aktuálne koncept emočnej inteligencie v podmienkach reálneho života. Kniha

a ako sa pýta otázky.

vám pomôže nájsť správnu rovnováhu medzi emóciami a rozumom

Cena: 11,05 eur

Cena: 11,05 eur

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

Kosinski Jerzy

Kolektív autorov

POMAĽOVANÉ VTÁČA
(2. VYDANIE)

VEDA V KOCKE - VEDA, AKO JU
EŠTE NEPOZNÁTE

V jeseni roku 1939 rodičia v nemenovanej krajine

Úžasné počítačové ilustrácie vám odhalia

v stredovýchodnej Európe pošlú svojho 6-ročného

a vysvetlia vedu ako nikdy dosiaľ. Objavte

syna na vidiek, aby ho uchránili pred hrôzami vojny.

väzby medzi atómami, zistite, ako vznikajú

Ďaleko od civilizácie sa chlapča postupne stretáva

horniny a minerály a prečo sú diamanty také
tvrdé, ale kovy sa ohýbajú. Odhaľte tajomstvá

zlobou, najobludnejšími formami násilia a prejavmi sexuálnych úchyliek. Na

prežitia v dažďových lesoch na Borneu, metamorfózu vážky aj spôsob, ako sa

pozadí mimoriadne naturalistického diela sa odohráva silný príbeh o vplyve

kŕmi plameniak. Preskúmajte energiu, ktorá poháňa vesmír, sily pôsobiace na

ľudských pudov, nenávisti, zlobe, hlúposti a túžby po pomste. Jeden

motorku aj vedeckú podstatu plávania a lietania.

Autor: red | Foto: Vydavatelstvá

s nepochopiteľnou zaostalosťou, poverčivosťou,

z najkontroverznejších románov 20. storočia zaujal ﬁlmovým spracovaním.
Cena: 11,90 eur

Cena: 22,90 eur
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PUBLICATIONS

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

Michelle Obamová

Delia Owensová

MÔJ PRÍBEH

KDE RAKY SPIEVAJÚ

Michelle Obamová je jednou z najikonickejších

Malá Kya vyrastá so staršími súrodencami,

a najvplyvnejších žien súčasnosti. Ako prvá

submisívnou matkou a despotickým otcom v chatrči

Afroameričanka na poste prvej dámy významne

v močiaroch Severnej Karolíny. Napokon Kya

prispela k tomu, aby sa z elitárskeho Bieleho

zostane v Bohom zabudnutej krajine úplne sama.

domu stalo otvorené a pohostinné miesto. Stala sa

Jej pokusy o kontakt s obyvateľmi neďalekého

energickou zástankyňou práv žien na celom svete,

mestečka stroskotávajú. Predsudky voči malej

propagovala cestu k zdravšiemu životnému štýlu a neochvejne stála po boku

divoške sa vyhrotia, keď v mestečku dôjde k vražde. Tento debutový román

svojho manžela, keď viedol krajinu cez niektoré zo strastiplných období jej

sa vymyká z radu dnešných mystery príbehov. Jeho tajomstvo je zahalené

histórie. Spomienky tejto mimoriadnej ženy s veľkým srdcom a charizmou

v lyrickej próze, jeho divokosť pramení z prírody. Prostredníctvom Kye si

nám ukazujú, aké dôležité je nasledovať svoj vnútorný hlas a neprestajne rásť.

uvedomíme, aké hlboké stopy v nás môže zanechať výchova a osamelosť.

Cena: 19,90 eur

Cena: 16,90 eur

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

James Clear

Tomáš Přibyl

ATÓMOVÉ NÁVYKY - MALÉ
ZMENY, POZORUHODNÉ
VÝSLEDKY

DOBYTIE MESIACA - PRÍBEH
PROGRAMU APOLLO
V máji 1961 vyhlásil americký prezident John

Ak vám padne zaťažko zmeniť svoje návyky,

Kennedy za národný cieľ cestu na Mesiac. Misia

problém nemusí byť vo vás, ale vo vašom

Apollo 11 v júli 1969 predstavovala zavŕšenie

systéme. James Clear vo svojej oceňovanej knihe

dnes už nepredstaviteľného úsilia a obetí. „Malý
krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo.“

Atómové návyky predstavuje jednoduché tipy,
ako zapracovať na svojich návykoch a zmeniť svoj život k lepšiemu.

Svet už nebude rovnaký. Človek sa prešiel po Mesiaci. Kniha detailne

Za jeho prácou stojí rozsiahly výskum doplnený množstvom príkladov

predstaví históriu programu Apollo. Strhujúce rozprávanie sprevádza

zo života, v ktorých sa nájdu mnohí z nás. Ak chcete zmeniť svoj život,

takmer 500 fotograﬁí, ktoré vám umožnia nazrieť do zákulisia cesty

nepotrebujete na to veľké, zásadné kroky – stačí len meniť pomaličky,

na Mesiac. Priamo do stredu najväčšieho technického dobrodružstva

postupne, jeden atómový návyk za druhým.

v dejinách. Do doby, keď sme sa vydali na Mesiac.

Cena: 13,90 eur

Cena: 22,87 eur

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

Brian W. Kernighan

Marcus du Sautoy

JAK POROZUMĚT DIGITÁLNÍMU
SVĚTU - VŠE, CO POTŘEBUJETE
VĚDĚT O INTERNETU,
BEZPEČNOSTI A SOUKROMÍ

HUDBA PRVOČÍSEL - DVĚ
STOLETÍ RIEMANNOVY
HYPOTÉZY
Prvočísla sú záhadné stvorenia. Nie sú súčinom

Väčšina počítačov je pre nás neviditeľná - ovládajú

žiadneho iného prirodzeného čísla okrem

domáce spotrebiče, lekárske prístroje, dopravné

jednotky, ale na ich vlastnostiach je vystavaná
celá matematika a ich nevyspytateľné správanie

Autor: red | Foto: Vydavatelstvá

systémy, energetické siete alebo zbraňové systémy.
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Miliardy počítačov denne ticho zhromažďujú a zdieľajú obrovské množstvá

vyvádza z miery už desiatky generácií odborníkov. V roku 1859 vyslovil

dát o našich osobách. Vlády a ﬁrmy prostredníctvom počítačov monitorujú

matematik Riemann tvrdenie, ktoré s prvočíslami zdanlivo vôbec nesúvisí.

čoraz viac z toho, čo robíme. Kniha sa dotýka všetkých dôležitých aspektov

Kniha sa venuje histórii tejto hypotézy a pokusov o jej riešenie; pritom

od programovania cez konštrukciu a problémy internetu až po sociálne,

akoby mimochodom preberie históriu modernej teórie čísel a jej dopady,

právne a politické dôsledky digitalizácie a ich riešenie.

bokom nezostanú ani ﬁlozoﬁcké otázky medzí poznania.

Cena: 19,60 eur

Cena: 19,97 eur

