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Doprava. Logistika. Znečistenie. Smog. Produkcia
potravín. Globalizácia. Plasty. Obaly. Odpad. Zdanlivo
nesúvisiace pojmy, ktoré spája jedna prírodná surovina:
Ing. Juraj Púchlo

ropa (oil). Ropné produkty poháňajú poľnohospodárske

šéfredaktor IN STORE Slovakia

stroje a majú zásluhu na mechanizácii veľkovýroby
potravín. Dá sa povedať, že jeme obilniny, ktoré sú
čiastočne z ropy. Kontajnerové lode (poháňané naftou),
hustá námorná a neskôr letecká preprava (používa letecký
petrolej alebo AVGAS) sa stali kľúčovými nástrojmi
globalizácie. Ropa umožnila vznik diaľnic, letísk, miest

Tip šéfredaktora

a nákupných centier. Najviac ropy sa spotrebuje v podobe
pohonných hmôt, asfalt je ale hneď na druhom mieste.
Ropa predĺžila deň vďaka petroleju (až neskôr bola na
tento účel nahradená elektrinou). Plasty začali svoju
genézu zo surovín odvodených z ropy. Ceny ropy nikto
neriadi, napriek tomu už len správa o jej nedostatku
spôsobuje paniku na burzách a zvyšuje ceny palív.
Sekundárne aj cenu práce a potravín. Myslíte si, že už
nastal čas nahradiť ropu inou surovinou?
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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
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Súťaž trvá do 29. februára 2020.
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FLASH NEWS
COSTA COFFEE MÁ U NÁS
DRUHÚ KAVIAREŇ

Podľa týždenníka Trend ani tretie kolo
dražby Outletu Voderady nebolo úspešné.

Britský kaviarenský reťazec Costa Coffee otvoril

Počas predchádzajúcich dvoch kôl dražby

svoju druhú kaviareň na Slovensku. Nachádza

nikto o opustený areál neprejavil záujem.

sa na podlaží -1 v nákupnom centre Eurovea.
Návštevníci si tak okrem prvej kaviarne tejto siete

V 20. ročníku rebríčka Deloitte CE Fast 50

v Auparku môžu vychutnať svoju obľúbenú kávu,

pre najrýchlejšie sa rozvíjajúce technologické

dezerty či nekávové nápoje z aktuálnej ponuky aj

spoločnosti v strednej Európe, sa umiestnili

v centre mesta. Aktuálne je v ponuke espresso za

3 slovenské spoločnosti: itrinity, s.r.o.,

špeciálnu cenu 1 euro.

SuperScale s. r. o. a Zelená pošta s.r.o.
Dve spoločnosti: sa Shop Support s.r.o.

Zdroj: Costa-coffee.sk

(expandeco.com) a Exponea s.r.o. umiestnili
v kategórii Vychádzajúce hviezdy.

SPOLOČNOSŤ SPOKOJENÝ PES
EXPANDUJE NA SLOVENSKO

kópiu samého seba, ale bude vytvorený na mieru
pre slovenské potreby, priania a produktové

Šiestu predajňu otvorila ﬁrma Adaptic

preferencie.

Innovation otvorila svoj šiesty slovenský

E-shop pre domácich miláčikov, ktorý v roku

Zdroj: Spokojnypes.sk

showroom, a to v Banskej Bystrici. Celkovo

2005 začínal ako malá rodinná ﬁrma, a tento rok

je to už 14. showroom na česko-slovenskom

atakuje obrat 400 miliónov kč, sa bude rozširovať.

trhu. Zdravotné stoličky Adaptic predáva

Expanduje na Slovensko. Spokojený Pes spustil

už v Bratislave, Nitre, Žiline, Košiciach,

slovenskú mutáciu českého e-shopu Spokojný

v Prešove a v e-shope adaptic-stolicky.sk.

pes zhruba v polovici októbra. Slovenskí zákaznci
budú mať k dispozícii kompletný sortiment

Tohtoročné 20. výročie založenia vlastnej

všetkých produktov, ktoré si môžu kúpiť aj Česi.

značky si COOP Jednota pripomenula

A to vrátane obľúbených SPOKOBOXOV. Napriek

unikátnou limitovanou edíciou, do ktorej

tomu e-shop nechce na Slovensku vytvárať len

obalila 20 najobľúbenejších produktov. Medzi
vybranými výrobkami zdobenými folklórnym
motívom nájdu spotrebitelia maslo, mlieko,

ORLEN GROUP VYBUDUJE
RETAILOVÚ SIEŤ NA
SLOVENSKOM TRHU
Skupina ORLEN je pripravená uviesť na slovenský

no v budúcnosti sa budú realizovať projekty na

múku, krupicu, perník, smotanu na šľahanie

zelenej lúke vrátane samoobslužných staníc.

či bryndzu.

Čerpacie stanice ponúknu širokú škálu palív
EFECTA a VERVA, ako aj potravín a nápojov

Potravinárska komora Slovenska je

podávaných v rámci bistro konceptu Stop Cafe.

rozčarovaná zo skokovitého navýšenia

trh 7 nových čerpacích staníc. Je to ďalší krok

Zdroj: Benzina.cz

minimálnej mzdy, ktorú odsúhlasila vláda

k rozšíreniu jej obchodnej prítomnosti na tomto

SR. Urobila tak bez dôkladného posúdenia

území, na ktorom sa už spoločnosť nachádza ako

dopadov na podnikateľské prostredie,

významný veľkoobchodný dodávateľ pohonných

obzvlášť výrobu potravín, pri ktorej je

hmôt. „Našou ambíciou na ďalšie 2-3 roky je stať

spotrebiteľ citlivý na výslednú cenu na pulte.

jedným z kľúčových prevádzkovateľov čerpacích
staníc,“ povedal Daniel Obajtek, predseda

Hays Travel prejavila záujem naďalej

predstavenstva PKN ORLEN. Spočiatku pôjde

prevádzkovať 555 prevádzok skrachovanej

o prenájom alebo prevzatie existujúcich staníc,

cestovky Thomas Cook vo Veľkej Británii. Ako
vyplýva z medializácie, zachová tak 2 500
pracovných miest. Hays Travel je najväčšia

KAUFLAND PRINIESOL
REGIONÁLNE VÝROBKY NA
CELÉ SLOVENSKO
Kauﬂand úspešne spolupracuje s regionálnymi

preto lokálnych výrobcov, aby neváhali a využili

nezávislá cestovná kancelária v krajine.

možnosť prihlásiť sa do projektu a spoločne
s reťazcom ponúkli regionálne chute vo svojom

Nórska značka Helly Hansen Bratislava otvorila

regióne aj celému Slovensku.

nový ﬂagship store na Slovensku v Auparku.
Zdroj: Kauﬂand.sk

Značka je svetovým lídrom v oblasti oblečenia

výrobcami už od roku 2017. Zo začiatku

určeného pre jachting, výkonnostné lyžovanie

spoluprácu nadviazal so 6timi regionálnymi

a outdoor.

dodávateľmi, dnes ich je niekoľkonásobne viac.
Keďže ide vo veľkej miere o výrobcov s menšou

Nové predajne Kraj (Terno Real Estate)

výrobnou kapacitou, ich výrobky sú zvyčajne

pribudli v Nitrianskych Hrnčiarovciach

dostupné len vo vybraných predajniach. S cieľom

a v Bratislave. Čoskoro bude otvorená

predstaviť ich sortiment širšej verejnosti sa

šestnásta predajňa pod touto značkou

reťazec rozhodol rozšíriť jeho ponuku počas

v Moste pri Bratislave.

dvoch týždňov na všetky svoje predajne. Vyzýva
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FLASH NEWS
Klienti Cetelem majú od októbra

OKTÓBROVÉ NOVINKY DM
DROGERIE MARKT

k dispozícii bezplatnú aplikáciu
dostupnú v AppStore a Google

Do portfólia kozmetiky pribudli: alverde deo

Play. Ako prví na Slovensku využije

krém (50 ml, 4,19 eur), alverde naturschön

spoločnosť v našej aplikácii biometriu

mydlo na ruky (100 g, 2,69 eur), babylove

skenom tváre alebo odtlačkom prsta aj

detské plienky 80x80 cm (2 ks, 7,99 eur), Balea

na autentifikáciu platby, teda nielen na

Love You To The Moon And Back čistiaci

autentifikáciu klienta pri prihlasovaní.

gél (50 ml, 2,19 eur), Balea Golden Moon
dezodorant (150 ml, 1,09 eur), Dontodent

Fairtradovej kávy, ktorá je zrejme

Shiny Gold zubná pasta (75 ml, 1,49 eur),

najznámejšou fairtradovou surovinou,

Langhaarmädchen Pure Frische suchý šampón

sa vlani na slovenskom trhu predalo 217

na vlasy (100 ml, 1,99 eur).

ton, teda o 66 % viac ako v roku 2017.

Zdroj: Mojadm.sk

Medzi najväčších predajcov fairtradovej
kávy v SR patrí Tchibo, OMV v rámci
konceptu Viva café a spoločnosť MIKO.
Fairtradovú kávu však spotrebitelia
nájdu aj v kapsulách značiek Nespresso,
Kaufland a v automatoch ju ponúka Lidl.

PÔVABNÁ NOVINKA SILAN
SUPRÊME

„Prihlásme sa k rôznorodosti

Rad aviváží Silan Suprême sa rozšíril o ďalšiu

a tolerancii, veď všetci máme pestrých

novinku. K trom produktom zo stálej ponuky

predkov.“ Odkazuje to značka

pribudol tyrkysový variant, ktorý je rovnako
nako

ABSOLUT, ktorá po minuloročnej

inšpirovaný vôňou francúzskych parfumov.
mov.

originálnej kampani prichádza

Obľúbené aviváže Silan Suprême, ktorým
rým

s inšpiratívnym pokračovaním. Značka

zákazníci udelili cenu Voľba spotrebiteľov,
eľov,

ukazuje, že aj Slováci majú pestrých

prešli prešla redizajnom a produkty sú tak

predkov, a preto by sme sa mali všetci

dostupné vo vylepšenom balení s luxusným
usným

spoločne baviť bez ohľadu na to, odkiaľ

vzhľadom a dôrazom na detaily. Každá
á fľaša

pochádzame a ako vyzeráme.

je zároveň šetrná k životnému prostrediu,
di

vlastnú značku fairtradovej kávy zaviedol

vyrobená je z recyklovaného a ďalej
Ingka Group oznámila, že maloobchodné

recyklovateľného plastu. Silan Suprême je

tržby spoločnosti IKEA dosiahli výšku

dostupný okrem novinky v troch variantoch –

36,7 miliardy eur vo finančnom roku 2019

Elégance, Romance, Glamour, za nezmenenú

(vo finančnom roku 2018 to bolo 34,8

MOC 4,99 eur/1200 ml.

miliardy eur). V porovnaní s minulým

Zdroj: Henkel.sk

rokom to pri konštantnom kurze meny
predstavuje nárast o 5 %. Spoločnosť
uskutočnila viacero investícií vrátane
otvorenia nových obchodných domov
v mestách, posilnenia siete doručovania

WC BLOK INŠPIROVANÝ
FRANCÚZSKYM PARFUMOM

tovaru, urýchlenie investícií do
obnoviteľnej energie a digitálneho rozvoja

Nové, prémiové WC bloky Bref sú inšpirované

v rámci snahy stať sa ešte dostupnejšou,

vôňou francúzskych parfumov. Na výber sú až

praktickejšou a trvalo udržateľnejšou

tri druhy vôní. Modrý variant je kombináciou

spoločnosťou.

citrusu, jazmínu a borovice. Ružový v sebe
ukrýva spojenie papáje, orchideí a cédrového

ERGO Poisťovňa, a. s. a Generali

dreva. Fialový kombinuje vôňu zázvoru,

Poisťovňa, a. s. na základe

bergamotu, jazmínu, levandule a santalového

právoplatného rozhodnutia Národnej

dreva. Každým spláchnutím si toaleta

banky Slovenska, uzatvorili 25.

zachováva hygienickú čistotu, dlhotrvajúcu

septembra 2019 zmluvu o prevode

sviežosť a je chránená pred vodným kameňom.

poistného kmeňa. Poisťovňa Generali

Novinka je k dispozícii v troch baleniach: MOC

tak od 1. októbra 2019 zabezpečuje

2,29 eur (singlepack), 3,99 eur (duopack), 5,29

všetky súvisiace služby pre klientov

eur (triopack).

ERGO Poisťovňa, a. s.
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FLASH NEWS
MANAŽMENT ÚSMEVOV
Aj na Slovensku existujú zubní lekári a kliniky,
ktorí poskytujú špičkové služby. Ich tajomstvom

veľa a nebude stíhať a iný deň naopak bude
mať prázdnu čakáreň. Systém súčasne pomáha

Na základe výsledkov volieb sa novým

s efektívnou cenotvorbou úkonov.

prezidentom asociácie POPAI CENTRAL
Zdroj: Dentis.sk

EUROPE stal Petr Šimek, konateľ agentúry

je slovenský softvér Dentis. Stojí za ním partia

WELLEN a.s. a do funkcie viceprezidenta

mladých slovenských programátorov, ktorí

bol zvolený Daniel Jesenský, Managing

sa rozhodli priniesť do zubných

Partner DAGO s.r.o. Ďalšími zvolenými

ambulancií niečo nové a inovačné.

členmi vedenia POPAI CE sú Andrea

Zubný lekár má kompletný lekársky

Vozníková (Nielsen Czech Republic), Martin

záznam o svojom pacientovi.

Hasilík (Authentica, s.r.o.), Zdeněk Sobota

Má presne informácie o každom

(čestný člen POPAI CE), Josef Kroulík

úkone, predpísaných liekoch,

(Budějovický Budvar, n.p.) , Jiří Hubka

použitých materiálov či absolvovaní

(Jansen Display s.r.o.).

prehliadky. Súčasne je systém
prepojený aj na správu skladového

Pod označením Tesco Organic si

hospodárstva. Dentis ponúka

zákazníci môžu kúpiť vyše 100 čerstvých

základné analýzy vyťaženosti lekára.

aj trvanlivých biopotravín, ku ktorým

Už sa tak nebude viac diať to, že

sa pridali čia semienka, quinoa, goji,

jeden deň toho bude mať zubár

ľanové semienka, kokosová múka
a kokosový cukor. Tesco tak reaguje
na rastúci dopyt od zákazníkov, ktorí

NOVÝ RAD BIZHUB I-SERIES

uprednostňujú zdravú výživu v biokvalite.

Inšpirovali sme sa tým, ako používate moderné

Podľa Heureka.sk je výrazne najsilnejšou

technológie. Prinášame vám nový pohľad

kategóriou v portfóliu hobby a detských

na to, ako vám môžu ﬁremné multifunkčné

tovarov kategória modelov. Už teraz

zariadenia pomôcť v podnikaní. Veľký

strojnásobila svoj obrat oproti minulému

10-palcový dotykový panel si môžete naklopiť

roku, a to ešte pred vianočným obdobím.

až do uhla 90 stupňov. Displej sa vám plne

Záujem je okrem kovových zberateľských

prispôsobí. Po prihlásení vidíte len tie funkcie

zmenšenín aj o papierové, plastové či

a aplikácie, ktoré využívate. Podobne ako vo

dokonca drevené stavebnice rôznej

svojom mobilnom telefóne si ich môžete upraviť

náročnosti. Dvojnásobne viac ako vlani

a zoskupiť tak, ako potrebujete. Okrem toho

sú žiadané aj puzzle a vysoko populárne

rýchlejšia, ekologickejšia a bezpečnejšia tlač,

sú sady na maľovanie a kreatívnu tvorbu

ovládanie multifunkčného zariadenia hlasom či

v kufríkovej forme.

automatická tlač z mobilu a tabletu bez ohľadu
na druh operačného systému. S novým radom

Viac než 3 000 podnikateľov z celého

bizhub i-Series vás práca začne baviť.

Slovenska sa 8. októbra zapojilo do
Dňa súkromného podnikania. Akciu

Zdroj: Konicaminolta.sk

opäť zastrešil veľkoobchod METRO
a partneri Slovak Business Agency

TELKA BEZ OBMEDZENÍ

A to bez akýchkoľvek pokút či poplatkov. Ponuka

(SBA), Združenie podnikateľov Slovenska

v sebe zahŕňa aj archív televíznych staníc 30 dní

(ZPS) a Združenie mladých podnikateľov

Sledujte svoju TV kedykoľvek a kdekoľvek.

spätne. Súčasťou služby je nahrávanie programu

Slovenska (ZMPS).

Stačí mať internetové pripojenie od ľubovoľného

či pretáčanie reklám. Niektorých môže zaujať aj to,

operátora, nemusíte ani meniť svoj televízny

že v tejto službe je zahrnuté aj počúvanie viac ako

Najväčšie komerčné dohľadové centrum

prijímač. Na sledovanie vašej TV môžete využiť

20 000 rozhlasových staníc z celého sveta.

strednej Európy je pražské M2C Space.

svoj mobil, tablet, počítač, notebook, Smart

Zdroj: Lepsia.TV

Monitoruje priestory zhruba 400 klientov

TV či Lepšia.TV box. Rovnako si nelámte hlavu

v 11 krajinách Európy pomocou 17 000

s dlhými zmluvami či pokutami za skoršie

kamier 24 hodín denne, 365 dní v roku.

vypovedanie zmluvy. Lepšia.TV

Monitoring sa vzťahuje na 12 obchodných

ponúka 93 televíznych staníc vrátane

centier na Slovensku.

prémiových a 42 HD kanálov.
Vyskúšať tento balík môžete úplne

Rohlik.cz. český on-line supermarket

bez záväzkov. Cena je 0,10 € za

využíva pre rozvoz potravín elektromobil

úvodný mesiac. Následne je to

s výmennou batériou od českej firmy

7,39 eur mesačne. Pokiaľ by ste

BattSwap. Do konca roka 2025 chce mať

neboli spokojný, môžete službu

Rohlík.cz až 100% mestskej flotily na

kedykoľvek zmeniť, alebo zrušiť.

elektrinu.

7

PLACE

TRENDSETTER MUSÍ MAŤ
DOBRÚ REPUTÁCIU

Kedysi mal ľudia väčší energetický výdaj,
potrebovali aj väčší príjem energie. Súčasná
generácia má zväčša sedavé zamestnanie,
pohybovej a fyzickej aktivity ubúda aj v školách
aj vo voľnom čase. Lucia Miličková, odbor
podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Úrad
verejného zdravotníctva SR hovorila napríklad

XX. ročník tradičnej konferencie INTRACO Special 2019 bol stretnutím, počas
ktorého sa vymieňali skúsenosti z praxe o tom, ako skombinovať potreby ﬁrmy
s potrebami celej spoločnosti. Zároveň bol vyhlásený 10. ročník súťaže Múza
Merkúra. Konferencia sa konala v komornej atmosfére v trendového prostredia
start-upov, v priestoroch Binarium.

o tom, že Úrad pôsobí ako odborný garant
v projektoch Hovorme o jedle alebo Viem, čo
zjem. Viackrát zazneli pozitívne dopady projektu
Na veku záleží. Zuzana Sobotová, vedúca
oddelenia CSR koordinácie, Lidl Slovenská
republika auditórium previedla všetkými
oblasťami trvalej udržateľnosti, ktorá vychádza
z vnútra spoločnosti Lidl. Lidl pristúpil k tejto
problematike s nemeckou precíznosťou, CSR
sa zaoberá niekoľko manažérov, koordinátorov
a prvými ambasádormi aktivít je vyše 5000
zamestnancov. Vzhľadom k tomu, že 83 %
sortimentu tvoria privátne značky, umožňuje
to Lidlu kontrolovať aj vstupné suroviny
a vyžadovať rôzne environmentálne certifkácie.
Z. Sobotová menovala aj konkrétne CSR
projekty, ktoré si už verejnosť bežne spája
s touto značkou: 40 ihrísk Žihadielok, prístroje
pre nemocnice (v čase konania konferencie set
prístrojov odovzdávalo vedenie Lidlu Ústrednej
vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku), Voda
pre stromy (projekt beží 7 rokov, vysadených
je už milión stromčekov). Sympatické bolo
vyjadrenie Z. Sobotovej v následnej diskusii, že
Lidl sa snaží v danej oblasti, v ktorej pomáha,
hľadať odborníkov napr. aký prístroj má dostať
nemocnica, aby pomoc mala zmysel. Kolega
Zuzany Sobotovej Peter Gažo, Head of Digital,
Lidl Slovenská republika na margo určovania
trendov v retaile porozprával o novej aplikácii,

OBCHOD A LEGISLATÍVU ČAKAJÚ
NOVÉ VÝZVY

ekonomikou (napr. AirBnB, Uber, ﬁntechy...).

ktorá nahrádza tradičné plastové vernostné

Mnohé odvetvia sa menia z B2C na C2C. Podľa

kartičky. Projekt je peknou ukážkou jednak

N. Machútovej je pozitívnym signálom to, že 85%

trendu (technicky zvládnutá aplikácia), no

Veľmi trefne pomenovala vývoj v obchode

a viac následných kontrol je bez pochybenia.

zároveň aj zodpovednosti voči zákazníkom

Nadežda Machútová, ústredná riaditeľka,

Komunikácia s obchodníkmi a podnikateľmi je na

(jeho príprava trvala dlho, aby mohli zákazníci

Slovenská obchodná inšpekcia: „Obchod nás

férovej úrovni, ﬁrmy dobrovoľné upozorňujú na

používať plnohodnotný a vyskúšaný produkt,

spotrebiteľov nepovažuje za jednoliatu masu,

chyby vo výrobkoch uvedených na trh.

ktorý spĺňa všetky požiadavky GDPR).

ale poznáva potreby jednotlivých cieľových
Otázkou je napríklad akýsi náznak

skupín, napríklad striebornej generácie. Úlohou
Juraj Púchlo, Zdroj: Intraco Special 2019, INCOMA Slovakia, s. r. o, Foto: Valéria Zacharová

obchodu je približovať najnovšie trendy, ale
aj vzdelávať a komunikovať informácie, ktoré
majú potenciál zmeniť zmýšľanie spotrebiteľov

AKTIVITY SPOLOČENSKEJ
ZODPOVEDNOSTI MUSIA
VYCHÁDZAŤ Z DNA FIRIEM

prezentácie „zeleného obrazu“ ﬁrmy. Niektoré
spoločnosti napríklad hlasno deklarujú rôzne
aktivity smerujúce k znižovaniu alebo vylistovaniu

a zaužívané stereotypy. Obchod môže podporiť
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„greenwashingu“, teda nie úplne férovej mediálnej

celospoločenskú diskusiu na rôzne témy.

Z prvého diskusného panelu vyplynulo niekoľko

rôznych environment zaťažujúcich výrobkov.

Informovaný spotrebiteľ robí lepšie rozhodnutia.“

záverov. Obchodníci (ale aj celý dodávateľský

Avšak už dnes známa legislatíva určuje, kedy

reťazec) by mal mať aktivity spoločenskej

budú musieť spomínané výrobky tak či onak

N. Machútová upozornila na dva zásadné trendy:

zodpovednosti včlenené do svojej DNA.

prestať predávať. Vychádza teda vylistovanie

jednak spotrebiteľ začína byť agresívnejší pri

Spotrebiteľ je natoľko erudovaný, že odhalí

z vlastnej iniciatívy, alebo je to „len“ predbehnutie

uplatňovaní a vyžadovaní svojich práv, hoci

prípadné prvoplánové CSR aktivity, ktoré sú práve

prichádzajúcej legislatívy (hoci o rok, dva

obsah podnetov je celé desaťročia vlastne

„trendy“. Zároveň je vhodné, ak sa tieto aktivity

alebo štyri)? Druhou diskutovanou témou bolo

rovnaký: reklamácie. Inštitúcie sa však budú

zameriavajú na oblasti, ktoré majú reálny pozitívny

nahradenie plastových tašiek alternatívami. Podľa

musieť vysporiadať aj kontrolou a legislatívnym

dopad na čo najširšie spektrum spotrebiteľov,

dostupných informácií by bolo potrebné papierovú

rámcom pre smart zariadenia a rôzne novinky, aby

ideálne na celú spoločnosť. Príkladov počas

tašku použiť 40-krát a textilnú vyše 7000-krát, aby

neprichádzalo k ich zneužitiu a tiež s kolaboratívnou

Intraco 2019 zaznelo niekoľko.

sa ich výroba udržateľne zužitkovala.
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Plast nie je problém, problém je znečistenie

to vo svojej prednáška Ladislav Csengeri,

životného prostredia sa nestretáva s realitou

plastom. Spotrebiteľ je navyše naučený na čerstvé

Consumer Panel Services Director CZ/SK, GfK.

pri nakupovaní, resp. oproti bežnej spotrebe

a čo najdlhšie čerstvé potraviny. Potrebné je brať

Ak sa respondentov sa pýtali na spoločenskú

je stále v minorite. Čo sa mení je mentálne

v úvahu aj aspekt udržania čerstvosti produktu.

zodpovednosť, tak len 1 z 10 ľudí si vyberá

nastavenie spotrebiteľa. Vyhráva egocentrizmus,

Vypustením plastov začne vznikaj potravinový

obchod aj podľa toho, či je spoločensky

pohodlie, osobný komfort a čas. Spotrebiteľ

odpad. „Je potrebné brať do úvahy potravinový

zodpovedný. Dá sa povedať, že aﬁnita

menej navštevuje viac obchodov, chce nakúpiť

odpad a potravinový obal v kontexte celkovej

k spoločensky zodpovedným prevádzkam jednou

všetko v jednom. Výzvou pre retail bude aj nástup

environmentálnej stopy. Napríklad bez obalu

skupinou spotrebiteľov je vyrovnaná skepticizmom

technológií.

uhorka vydrží 3 dni, s fóliou 14 dní,“ upozornila

rovnako veľkej množiny respondentov.
Ako upozornila účastníkov Katarína Remiaš,

RNDr. Alexandra Grgulová, environmentálny
špecialista, Naturpack. Poukázala aj na

Najväčšou výzvou dneška je podľa zákazníkov

majiteľka, 1st CLASS AGENCY každý

problematiku bioplastov, ktoré sú na trhu

otázka plastov. Potom sú to zmena klímy,

zamestnanec je kľúčovým ambasádorom.

trenom, no sú niečím novým. Ani odborníci ešte

znečistenie vody, ničenie pralesov, plytvanie

Každé negatívne vyjadrenie jednotlivca na

nevedia, aký budú mať vplyv a dopady na životné

jedlom, znečistenie vzduchu, používanie

sociálnych sieťach, môže mať dopad na ﬁrmu.

prostredie. Nateraz sa však nemôžu miešať

insekticídov a vymierane druhov. Opäť sa vynára

V desiatich bodoch K. Remiaš prezentovala

s klasickými plastami, nakoľko sa znižuje hodnota

otázka, či vychádza starosť o životné prostredie

komunikačné tipy a vývoj v PR. Spomeňme

recyklátu. Nemožno ich ani len tak vyhodiť do

od spotrebiteľov, alebo kopíruje celospoločenský

napríklad prenikanie etiky a zodpovednosti

prírody, nerozložia sa.

diskurz. Napokon v celej Európe sa spotrebitelia

do komunikácie a podnikania. Vznikajú rôzne

zhodujú v tom, že problematikou plastov by sa

iniciatívy, kódexy a férové princíp. Spoločnosti sa

mala zaoberať vláda, inštitúcie a výrobcovia,

spájajú pri rôznych príležitostiach a konceptoch.

od reťazcov túto iniciatívu takmer neočakávajú.

Dobrá reputácia je nad zlato, pomáha počas

L. Csengeri uviedol, že iba 16 % kupujúcich

krízovej komunikácie. Firmy by tiež mali byť

vedelo identiﬁkovať reťazce, ktoré vyvíjajú aktivity

zodpovedné za obsah, ktorý komunikujú aj cez

Viete aké sú najdôležitejšie faktory pri výbere

redukujúce plasty, poradie je nasledujúce: Lidl, dm

vlastné komunikačné kanály či prostredníctvom

maloobchodnej predajne? Sú to fér ceny,

drogerie markt, Kauﬂand, Tesco a COOP Jednota.

inﬂuencerov.

lokalita, pomer cena – výkon, čerstvý tovar,

Iba 3 z 10 spotrebiteľov cielene nakupuje

ovocie a zelenina, otváracie hodiny, ľahká

produkty s menším počtom obalov. Z väčšiny

orientácia, jednoduchosť nájsť hľadané produkty,

prezentovaných grafov GfK vyplynulo, že masové

čerstvé pečivo, dobré parkovanie. Uviedol

deklarovanie zdravého životného štýlu a ochrany

DEKLAROVANÉ A SKUTOČNÉ
SPRÁVANIE

(kp)
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ČÍM STARŠIA DOMÁCNOSŤ, TÝM VÄČŠIA
PREFERENCIA SLOVENSKÝCH VÝROBKOV
Začína spotrebiteľ preferovať slovenské
výrobky sám od seba alebo skôr
na základe správania a informácií
z okolia? „Kupujúci nebude vedieť
o tejto problematike, pokiaľ neprebehne
komunikácia. Ideálne dlhodobou
vzdelávacou formou, čo je samozrejme
najnáročnejšie, ale z môjho pohľadu
najefektívnejšie,“ uvádza v rozhovore
pre instore Slovakia Ladislav Csengeri,
Consumer Panel Services Director CZ
SK, GfK.

Ladislav Csengeri
Consumer Panel Services Director CZ SK, GfK

Ako sa meria nákupný patriotizmus? Dá sa

kupujúci. Zároveň tu vstupujú aj iné faktory: do

Jedno bez druhého asi nenastane; podobne

akej miery sú výrobky na regáloch dostupné

ako problém „sliepka a vajce“. Kupujúci

(aby mohli skončiť v nákupnom košíku) a aký

nebude vedieť o tejto problematike, pokiaľ

postoj má k tejto tematike samotný kupujúci.

neprebehne komunikácia. Ideálne dlhodobou

Kombinácia týchto pohľadov by nám najlepšie

vzdelávacou formou, čo je samozrejme

vedeli zodpovedať otázku, aký je skutočný

najnáročnejšie, ale z môjho pohľadu

nákupný patriotizmus Slovákov.

najefektívnejšie. Potrebu edukácie kupujúceho
potvrdzuje aj fakt, že kupujúci aktuálne

Ako možno charakterizovať tzv.

zameraní na slovenské výrobky (4 z 10) nie sú

„ignorantov“, ktorí takmer nevenujú

nadpriemerne tí, ktorí reagujú na trendy ako

informáciám na obaloch (vrátane pôvodu

prví (tzv. early adopters).

pozornosť?
Obal taktiež predáva a obsahuje, jednak

Mení v súvislosti s nákupom slovenských

legislatívne dané, ale aj iné informácie pre

potravín spotrebiteľ nákupné správanie

kupujúceho. A ten sa o tieto informácie

alebo aj nákupné návyky (zvyky)? Napríklad

zaujíma čoraz viac. Najvyhľadávanejšou

pri staršej cieľovej skupine nad 50 rokov

informáciou na obale je krajina pôvodu,

je nákup slovenských potravín asi už zvyk

nasledovaná obsahovými charakteristikami

vytvorený rokmi nakupovania...

ako napr. prítomnosť konzervantov, cukrov,

Kupujúcich zameraných na slovenské výrobky

tukov, palmového oleja a pod. Je ale malá

je na celom Slovensku približne 40 %. Ide

časť kupujúcich (cca. 7%), ktorí informáciám

najmä o takú cieľovú skupinu, ktorá považuje

na obaloch nevenujú takú pozornosť. Sú

slovenské výrobky za najkvalitnejšie. Pokiaľ

takí kupujúci, ktorí sa úplne spoliehajú na

má na výber, tak ich nakupuje a nie je jej

svoje osvedčené a časom preverené značky.

jedno, aký je pôvod potravín, či zo Slovenska

Respektíve sú aj takí, ktorí skôr nakupujú

alebo iných krajín. Tento podiel rastie úmerne

rutinne, akoby mali zapnutého „autopilota“,

zvyšujúcemu sa veku kupujúceho; čím starší,

a zvyčajne nakupujú na tých istých miestach

tým viac slovensky uvedomelých kupujúcich

a pomerne tie isté značky/výrobky. Tieto typy

v danej vekovej kategórii. Nadpriemerne je ich

kupujúcich nebudú až do takej miery venovať

najmä vo veku 60+, avšak priemer dosahujú

pozornosť všetkým informáciám na obale.

aj 30-39-roční, najmenej je to u najmladších
domácností. Práve najmladší majú tendenciu

vôbec zmerať?
Zmerať nákupný patriotizmus je určite neľahká

Čo si možno predstaviť pod pojmom

skúšať nové výrobky do väčšej miery, sú

záležitosť. Najideálnejšie by bolo zmerať

„uvedomelý spotrebiteľ“? Začína človek

otvorení novinkám a preto je nevyhnutné pre

podiel nakúpených slovenských výrobkov

zmenu preferencií sám od seba alebo

oslovenie tejto skupiny držať krok aj v oblasti

v nákupnom košíku, avšak tu sa dostávame

skôr podľahne tlaku okolia, médií

slovenských výrobkov.

k problematike: čo je vlastne slovenský

a všeobecnému diskurzu na nejakú tému

výrobok a najmä ako to vníma samotný

(v tomto prípade pôvod potravín)?

Pomaly sa rozbieha aj on-line predaj
potravín. Keďže e-commerce oslovuje

4 Z 10 KUPUJÚCICH
NA SLOVENSKU
MÔŽEME OZNAČIŤ
ZA TAKÝCH, KTORÍ
SA ORIENTUJÚ
NA SLOVENSKÉ
VÝROBKY

najmä mladšiu skupinu spotrebiteľov
a singles, ako sa vyvíja a bude vyvíjať „on-line patriotizmus“?
On-line nakupovanie potravín aktuálne na
Slovensku oslovuje približne jednu pätinu
kupujúcich domácností. Svojím významom
zodpovedá len okolo 1% všetkých výdavkov,
ktoré domácnosti minú na potraviny a drogériu.
Je to teda ešte pomerne malý nákupný
kanál na tento sortiment, charakterizovaný
nadpriemerne skôr kozmetikou a drogériovým

Juraj Púchlo, Zdroj a foto: GfK

tovarom. Pomerovo je počet tzv. slovenských
kupujúcich, ktorí nakupujú na internete, mierne
pod úrovňou priemeru Slovenska (38 %).
Zdroj: Spotrebiteľský Panel GfK
© GfK October 14, 2019 - Kvalita z našich regiónov
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KEĎ SVETLO POMÁHA
PRI PREDAJI
Zákazník vníma očami približne 83%
podnetov z okolia. Svetlo preto hrá
v retaile jednu z najvýznamnejších úloh
pri prezentácii (a predaji) výrobkov.
V segmentoch ako je móda či potraviny,
môžu aj tie najmenšie odchýlky
a skreslenia zásadne ovplyvniť predaj.
A to pozitívne, ale aj negatívne.

biela, nie posunutá do šedého či modrého spektra
farebnosti, zelená nemá ani jemný nádych žltej
a hnedá si dokáže zachovať celú svoju sýtosť.
„LED technológia True Gamut Rendering prináša
aplikáciu špeciálneho fosforového povlaku na
LED čip, vďaka čomu zvyšuje modré spektrum
a dokáže zobraziť jasnú a maximálne ostrú
bielu farbu,“ vysvetľuje Ing. Peter Mišík MBA,
Country Manager ZG Lighting Slovakia s.r.o.
V retailovej praxi tak môžu zákazníci sledovať čisté
a extrémne verné zobrazenie
celého spektra farieb, vrátane

zmeny je možné veľmi jednoducho osvetliť

kritickej bielej.

podľa potreby vďaka jednoduchej rekonﬁgurácii.
Zároveň toto osvetlenie prináša vysokú ﬂexibilitu
a rôznorodosť, takže dizajnér priestoru predajne

DIZAJN
OSVETLENIA
A DISPOZÍCIA
PREDAJNE

alebo showroomu sa naozaj nemusí obmedzovať
technickými možnosťami osvetlenia. Vďaka
kvalitnému osvetleniu má architekt alebo dizajnér
pri tvorbe dispozície predajne (store layout)
takpovediac „voľnú ruku“.

Je známe, že zákazníci sa
vyhýbajú v predajni miestam,
ktorú sú úzke, tmavé, skryté
v tieni a ktoré pôsobia

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA: SHOWROOM
BMW

VERNÉ ZOBRAZOVANIE FARIEB

toho najlepšieho osvetlenia

Na Slovensku vytvorili revolučnú koncepciu

v maloobchode je kľúčová

osvetlenia pre predajňu automobilov BMW

najmä pri predaji módy, obuvi a doplnkov.

Projektový manažér Roman Bartalský zo ZG

Farby musia byť „ako živé“, zdôrazňovať svoju

Lighting Slovakia spolu s architektkou Kristínou

V maloobchode je verné zobrazovanie farieb

prirodzenosť v rôznych tónoch a podčiarkovať

Janekovou. Vďaka ich návrhu založenom na

nevyhnutnosťou, najmä ak ide o bielu farbu. Kým

každý, aj ten najmenší detail. Práve spomínaná

dlhých svetelných líniách, ktoré symbolizujú pruhy

bežné LED technológie s vysokým CRI môžu

technológia TGR od Zumtobel pridáva tento

na diaľniciach a využitiu technológie TGR, môžu

efektívne zobraziť takmer celé spektrum farieb,

autentický element oblečeniu. Zaručuje vysoké

naplno vyniknúť aj tie najmenšie detaily vozidiel.

chýba im jasnosť a presnosť v bielom a modrom

farebné podanie a profesionálne zvýrazní rôzne

Do popredia vystupujú čisté charakteristické línie

spektre. Pre vysvetlenie: CRI Index podania farieb

vlastnosti materiálov. Takže zákazník už na prvý

či kvalita laku vďaka maximálnemu farebnému

(Ra, CRI = color rendering index) je hodnotenie

pohľad môže doslova cítiť rozdiely v jednotlivých

podaniu Ra>90. Automobilové showroomy sú

farebného vnímania, ktorý vznikne osvetlením

prevedeniach. Individuálne navrhnuté osvetlenie

presne tým miestom, kde verné podanie farieb

z nejakého svetelného zdroja, v porovnaní

priestorov, zákutí a ﬁgurín prináša zároveň

a línií môže byť rozhodujúce pre úspech predaja.

s tým, aký farebný vnem by vznikol v slnečnom

vzrušujúci a jedinečný dizajn osvetlenia. Sezónne

Red, Zdroj a foto: ZG Lighting Slovakia s.r.o, Pixabay.com

klaustrofobicky. Dôležitosť

svetle. Hodnota Ra môže byť od 0 do 100. Je to
percentuálne vyjadrenie podielu vlnových dĺžok
slnečného svetla v umelom osvetlení. Hodnota
Ra=0 znamená, že pri tomto osvetlení nie je
možné správne rozoznať farby. Ale ak je Ra=100
znamená to, že je to svetelný zdroj obsahujúci
všetky vlnové dĺžky, a tým umožňuje prirodzené
podanie farieb.
Riešením pre to najvernejšie zobrazenie farieb
môže byť technológia osvetlenia True Gamut
Rendering (TGR), ktorú má patentovanú
spoločnosť Zumtobel. Táto dlho vyvíjaná
technológia dokáže zobraziť všetky farby - vrátane
bielej - s maximálnou presnosťou a v doteraz
nedosiahnuteľnej kvalite. S TGR je biela naozaj
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LIDL: JEDNOTKA NA
MNOHÝCH FRONTOCH

Od začiatku pôsobenia spoločnosti Lidl na
Slovensku bolo centrálne vedenie spolu s českým
v Prahe. V roku 2011 sa slovenská časť Lidlu
osamostatnila a otvorila centrálu v Bratislave.
Jedným z jej prvých veľkých komunikačných
projektov bola kampaň Palus vs. Ihnačák,

Tržby Lidlu za rok 2018 dosiahli podľa FinStat výšku 1,234 miliardy eur. Bez
pochybností môžeme tvrdiť, že ide v súčasnosti o najúspešnejšieho diskontéra
s prevahou predaj potravín na našom trhu. Aká bola jeho cesta na vrchol?

česko-slovenský kulinársky súboj šéfkuchárov,
ktorí postupne predstavovali vlastné recepty zo
sortimentu spoločnosti Lidl. Štartoval v septembri
2013. V rôznych podobách pokračuje vlastne
až dodnes, k Ihnačákovi pribudli ešte cukrárky najprv Poláková, ktorú neskôr nahradila Bušová.

Počet predajní rástol dvojciferným

Veľmi logicky Lidl vydal ich recepty aj v knižnej

tempom až do roku 2009, kedy sa

podobe. Kampane komunikovali spomínané

prejavila globálna recesia. Dnes

tematické týždne, „Jednotku v čerstvosti“, ktorou

tvorí sieť 137 predajní v 93 mestách,

sa stal Lidl vďaka rýchlej obrátke zámerne úzkeho

ktoré zásobujú tri logistické centrá.

sortimentu, či porovnateľnú kvalitu lacnejších

V Nemšovej, Prešove a Seredi,

privátiek a značkových produktov.

pričom to v Seredi je v mnohých
smeroch unikátne. Napríklad ako

Za ostatné roky začal svojich retailových

prvé v SR má najvyšší možný stupeň

konkurentov predbiehať aj na iných frontoch.

ekologickej certiﬁkácie BREEAM

Z mlčiaceho korporátu sa stal viacnásobným

Outstanding. Sedemnásť predajní Lidl

Hermes Komunikátorom roka, na tituly Mastercard

je v Bratislave.

Obchodník roka, Múza Merkúra a ďalšie mu už
nestačí vitrína v centrále. Nečudo, je ich vyše 150.

Diskontér bol od začiatku známy

Lidl diktuje výšku platov v segmente moderného

svojou až sparťanskou úspornosťou.

retailu. Významne sa angažuje v oblasti ochrany

Predával rovno z paliet, platba bola

životného prostredia, stavia ihriská Žihadielko

možná iba v hotovosti, personál často

pre deti a dopĺňa špecializované prístroje do

pôsobil ako neangažovaní brigádnici.

nemocníc. Zo sortimentu odstránil niektoré

Zároveň však Lidl dokázal držať ceny

neekologické produkty a v receptúrach privátiek

oproti konkurencii veľmi nízko, a to

znižuje obsah cukru a soli.

aj najmä vďaka vlastným značkám
(podiel na celkovom sortimente

Okrem samostatne stojacich prevádzok má

dosahuje aj dnes 80 %). Okolo roku

Lidl už tri predajne aj v rámci nákupných

2007 sa v kuloároch hovorilo, že tento

centier, čo nebolo u tohto diskontéra obvyklé.

model má u nás potenciál a že na

Nachádzajú sa v Košiciach (Cassovia), Banskej

trh vstúpi aj harddiskontér Aldi cez

Bystrici (Point) a Bratislave (Polus/Vivo!). Mnohé

svoju značku Hofer, no plány škrtla

z prvých ﬁliálok prešli niekoľkými stupňami

hospodárska kríza. Naopak Lidl svoju

modernizácie. Zatiaľ posledná vlna priniesla

pozíciu v krízových rokoch 2008-2010

zázemie pre zamestnancov na poschodí objektov,

zužitkoval dokonale. Ľudia obmedzili návštevy

fotovoltaické články na strechách niektorých

gastronomických zariadení a začali šetriť aj na

predajní, lepšie pekárenské a chladiarenské

potravinách. To, že je kríza sa valilo odvšadiaľ,

sekcie, ale aj bezdrôtový digitálny Headset Quail

spotrebiteľ to nechcel počuť od svojho obchodníka

pre personál.

Red, Zdroj a foto: Lidl

a nebolo potrebné mu ďalej zdôrazňovať to, že
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nakupuje „lacný“ tovar. Lidl vyťažil z pozicioningu

Lidl v súčasnosti zamestnáva sieť viac ako

diskontéra a posunul sa do roviny toho, ktorý

4000 zamestnancov v oblasti predaja, nákupu,

ponúka „kvalitu za rozumnú cenu“, „dobrý pomer

administratívy, logistiky, centrálnych služieb

kvality a ceny“. Postupne sa z nakupovania v Lidli

a expanzie. V lete otvoril v Ilave svoj prvý outlet,

stala „rozumná voľba“. Štatisticky sa dnes na

v ktorom ponúka nepredaný spotrebný tovar

Príbeh Lidlu sa začal písať bez mediálneho poviku

Slovensku zrejme nenachádza domácnosť, ktorá

a k 137 predajniam do konca roka pribudnú

v septembri 2004. Dokonca aj na priame otázky

by nekúpila nejaký produkt z Lidlu. Chytrým ťahom

ešte dve. Pri príležitosti 15. rokov pôsobenia

novinárov na vstupe na trh, čo už vtedy bolo

bolo uvedenie limitovaných ponúk tzv. tematických

na slovenskom trhu spustil aj e-shop, ktorý

zrejmé z verejne dostupných portálov, reagovala

týždňov, ktoré spotrebiteľov motivovali sledovať

ponúka nepotravinový tovar. Avizoval spustenie

dcéra nemeckej matky Schwarz Gruppe stroho.

letáky a vytvárali nutkanie nakupovať v časovo

vernostného programu Lidl Plus bez plastových

Napokon tak veľký projekt nebolo možné utajiť

obmedzenom rámci. V ponuke boli (a sú dodnes)

lojalitných kartičiek, teda čisto na báze aplikácie.

a Lidl v pomerne v rýchlom slede otvoril prvých

potraviny z rôznych proviniencií (Taliansko, Grécko,

14 predajní a do konca roka už ich fungovalo 39.

Ázia...) a non-food tovar.
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svoju kapacitu. V Čechách začína budovať sieť sítí
doručovacích schránok tzv. AlzaBoxov a neskôr

ALZA: E-TAILER,
KTORÝ URČUJE TRENDY

prináša túto službu aj na Slovensku.
Medzi spotrebiteľsky populárne marketingové
a predajné aktivity nepochybne patrí Black Friday.
Len v Čechách Čierny piatok v roku 2017 vygeneroval 2 miliardy Kč (77 mil.eur, čo je 2,4 milióna

V roku 2004 sa transformovala na akciovú spoločnosť. Zároveň to bol rok,
kedy e-shop Alza vstúpil na slovenský trh. Hoci samostatné tržby za Slovensko
nekomunikuje, patrí do prvej trojky e-tailerov na našom trhu.

kusov tovaru). Black Friday neskôr úspešne
zopakovala Alza aj v letných mesiacoch. Bratislavský showroom sa opäť sťahuje. Píše sa rok
2016 a Alza nachádza nový domov na Bottovej.
Zároveň Alza na všetkých trhoch končí spoluprácu
s porovnávačom cien Heureka. Rok na to spúšťa
Alza on-line predaj elektromobilov Tesla, BMW i3

Dôležitým rokom v histórii sloven-

či dodávok StreetScooter. V roku 2018 pridáva

skej Alzy bol rok 2008. Sťahovala

do bratislavského showroomu nový kútik Smart

sa do väčších a kvalitnejších

Kitchen a pobočka sa teší z veľkej návštevnosti,

priestorov na Radlinského v Bra-

ktorú jej čiastočne generuje vybudovanie dočasnej

tislave, rozrástol sa aj tím ľudí.

autobusovej stanice. V Senci v logistickom centre

Pre Alzu je však rok špeciálny aj

pribudne výdajňa určená na výdaj nadrozmerného

spustením nových reklamných

tovaru. Rok uzatvára Alza s celkovým obratom

formátov a uvedením maskota

972 miliónov eur bez DPH, čo je medziročný

– známeho zeleného mimozemš-

nárast 19,3 %, pričom za Slovensko je to 15 %.

ťana „Alzáka“. Hoci v roku 2009 sa

V tomto roku Alza rozšírila sortiment napríklad

prejavila hospodárska kríza, Alze

o krmivo a doplnky pre domácich miláčikov,

sa darilo aj vďaka akciám typu

ponúka AlzaErgo a priniesla niekoľko environmen-

Šrotovné na počítače a elektro-

tálnych inovácií. V súčasnosti má Alza u nás 13

niku, kedy tisíce ľudí v ČR a SR

pobočiek a 17 AlzaBoxov.

priniesli na ekologickú likvidáciu
svoj počítačový šrot alebo staré

Pätnáste výročie sa ﬁrma rozhodla poňať hlavne

televízory. Na jeseň 2010 Alza

ako poďakovanie: „Sme veľmi radi, že sa nám

výrazne rozšírila skladové priestory

podarilo stať sa TOP obchodníkom na Slovensku.

o logistický sklad v areáli VGP

Pretože ctíme zásady zodpovedného podnikania,

Horní Počernice. Z Čiech zatiaľ

chceme spoločnosti aj niečo zmysluplné vrátiť

logisticky obsluhuje aj Slovensko,

a zanechať za sebou pozitívnu stopu. Preto sme

samostatné špičkovo zariadené

sa rozhodli venovať za každý rok našej existencie

logistické centrum v logistickom

1 000 eur na dobročinné účely, pričom obdarova-

areáli Goodman v Senci spustí až

né neziskovky vyberú hlasovaním sami zákazníci,“

o päť rokov neskôr. Zaberie 31

vysvetľuje zakladateľ Alzy a predseda predstaven-

000 m2 plochy. Spolu s expanziou

stva Aleš Zavoral s tým, že dar v celkovej hodnote

predajní to znamená vytvorenie

15 000 eur si rovným dielom rozdelia tri vybrané

stovky nových pracovných miest.

slovenské neziskové organizácie. Voľbu pritom ﬁrma nechá na verejnosti, dva vyžrebovaní šťastlivci

Ale vráťme sa z roku 2015 ešte do

potom za svoje hlasy vyhrajú poukaz na nákup

roku 2011. Alza postupne rozšírila

najnovšieho smartfónu od ﬁrmy Apple.

predajnú sieť do väčšiny krajských
miest. Otvorila pobočky v KošiMeno Alza sa na slovenskej on-line mape prvýkrát

ciach, Prešove, Žiline, Nitre, Trenčíne a Trnave.

objavuje v druhej polovici roku 2004, ale ešte

Bratislavská centrála sa sťahuje na Prievozskú

v spojení s pôvodným názvom spoločnosti Alza-

ulicu, opäť do väčšieho. Showroom má plochu 1

soft SK. Chod ﬁrmy zabezpečovalo pár zamest-

100 m2. Služba AlzaDrive, ktorá umožňuje revo-

nancov, dnes ich je 270. Medzi najpredávanejšie

lučný nakupovanie bez opustenia vozidla, pribudla

tovary patrili notebooky a komponenty. Zaujímavé

v roku 2012. Celkový obrat Alzy dosiahol 7,651

je, že aj po pätnástich rokoch sú notebooky medzi

miliardy Kč.

nými telefónmi a príslušenstvom. K rebrandingu

Alza pokračovala v prinášaní inovácií (napr. platba

na Alza.cz respektíve Alza.sk prišlo v roku 2006

pomocou PayPal a QR kódov, neskôr kryptome-

a prevratnou novinkou nasledujúceho roku boli

nami ako bitcoin, litecion a ešte neskôr ApplePay)

platobné automaty Alza Paybox pre urýchlenie

a rozširovaní siete. V roku 2013 tak pribudla pre-

vybavenia nákupu.

dajňa v Prievidzi a Bratislavský sklad zdvojnásobil

Red, Zdroj a foto: Alza

top predávanými položkami, ale už spolu s mobil-
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NÁKUPNÉ CENTRÁ PODLIEHAJÚ
MÓDNYM TRENDOM
Director, Head of Retail Agency CBRE, na podujatí

Piaty ročník prieskumu nákupných centier Shopping centre index 2019, ktorý
realizuje realitno-poradenská spoločnosť CBRE hovorí, že gastronomické koncepty
v nákupných centrách vykazujú najvyšší medziročný nárast nájomného a počtu
prevádzok. Ako potvrdzujú analytici z Cushman&Wakeﬁeld trendy v nákupných
centrách u nás sa nevymykajú dianiu v tomto sektore v celom európskom regióne.

zorganizovanom pri príležitosti zverejnenia SCI
2019.
Práve reakciou na zmeny očakávaní zákazníkov
je zásadná rekonštrukcia Polus City Center, ktoré
patrí do portfólia IMMOFINANZ AG a spoločnosť
CBRE zabezpečuje správu a prenájom tohto
obchodného centra. Adrian Bódis, country
Manager Slovakia, IMMOFINANZ AG uviedol, že
okrem fyzických zmien v centre, prišlo k relokácii

SPOTREBITEĽSKÁ NÁLADA JE
POZITÍVNA

Podľa SCI je počet zákazníkov

viac ako 20 prevádzok, pribudne dovedna viac

nákupných centier na Slovensku

ako 30 obchodov. Celá rekonštrukcia pritom

pomerne stabilný. Tržby rástli len

potrvá iba 10 mesiacov za plnej prevádzky centra.

mierne a veľkosť priemerného

Iris Gebhartl, Leader Asset management Retail

nákupného košíka zostala

VIVO!, IMMOFINANZ AG zdôraznila, že remodeling

takmer nezmenená. Vo svete

Polusu vnímajú v celej jeho šírke – od vizuálnej

kamenných prevádzok začína

stránky, cez mix nájomcov až po funkcionalitu.

byť boj o priazeň zákazníka

„Chceme sa držať súčasných moderných

tuhší. Spomínané retail parky

trendov a vytvoriť príjemné prostredie a lepší

vznikajú už aj v obciach s 5.000

zážitok z nakupovania. Súčasťou zmien bude aj

obyvateľmi. To výrazne odkrajuje

zmena názvu, a preto sa Polus City Center od 7.

z množiny potenciálnych

novembra zmení na VIVO! Bratislava.“

návštevníkov v spádovej oblasti lokálnych
nákupných centier a vplýva to aj na nižšiu

Jedným z nových nájomníkov už rebrandovaného

frekvenciu návštev.

centra VIVO! Bratislava bude aj tretia prevádzka
Costa Coffee (druhú otvorili 24.9. v OC Eurovea).

Aktuálna správa Shopping centre index (SCI)

Potvrdil to vo svojom vystúpení Aleš Fránek,

mapuje 16 regionálnych nákupných centier, teda
viac ako 235 000 m2 modernej nákupnej plochy
s takmer 1200 maloobchodnými prevádzkami,

DARILO SA ATRAKTÍVNYM
CENTRÁM

spoločnosti Lagardere Travel Retail. Dodal, že aj
ďalšie tri plánové kaviarne budú v Bratislave.

ktoré v roku 2018 navštívilo takmer 69 miliónov
zákazníkov/návštevníkov.

Business Unit Director Costa Coffee zo

Z prieskumu Shopping centre index 2019 pramení,

Red, Zdroj: CBRE, Cushman&Wakeﬁeld, Foto: CBRE, JTRE (Eurovea 2), Immoﬁnanz (Polus / VIVO)

že nájomné pokleslo o 5,5 %, čo je výsledok
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MÓDA SÍCE OBSADZUJE VÄČŠIE
PLOCHY, ALE JEDLO A NÁPOJE
RASTÚ V TRŽBÁCH

Dobrou správou pre obchodníkov je zistenie

priemeru dvoch protichodných trendov. „Na

CBRE, že zákazníci sú ochotní míňať v nákupných

jednej strane v prémiových obchodných centrách

centrách približne to isté množstvo peňazí ako

s modernou architektúrou a vysokým zákazníckym

v roku 2018. K výsledku prispeli v kladnom

komfortom, ktoré sa nachádzajú v atraktívnych

zmysle rekordne nízka nezamestnanosť, pozitívna

lokalitách sme zaznamenali nárast priemerného

Najvýznamnejšie zastúpenie v nákupných

spotrebiteľská nálada a ochota nakupovať, avšak

nájomného vo výške 2-6 %. Na druhej strane

centrách, a to až 32 % z obsadenej nákupnej

väčší rast brzdili zmena otváracích hodín počas

takmer nezmenená výška nájmov a v niektorých

plochy, majú predajcovia oblečenia a bielizne,

sviatkov a narastajúca konkurencia v podobe

prípadoch aj ich výraznejší pokles evidujeme

ktorí sú v rámci SCI zahrnutí do kategórie Móda

e-commerce a retail parkov. Tieto trendy sú ale

vo vysoko saturovaných lokalitách v starších

(Fashion). Predajne zamerané na špecializovaný

podobné trendom v celej centrálnej a východnej

nákupných centrách, ktorých

Európe. Ako vo svojej prezentácii uviedla Luiza

štandard už nezodpovedá

Moraru, Head of Property Management CEE,

najmodernejším nákupným

CBRE: „Nákupné centrá v súčasnosti integrujú

trendom a očakávaniam

model omnichannel, in-store wi-ﬁ, využívajú rôzne

návštevníkov. Vo všetkých

nástroje na analýzu zákazníckeho správania

sledovaných prípadoch však

a snažia sa nákupným mixom a vizualitou

výšku nájomného ovplyvnili

pritiahnuť mladú generáciou návštevníkov.

zmeny v záujme návštevníkov

Zákazníci sú stále náročnejší na produkty a služby

o centrum, zmeny skladby

vo vzťahu k vlastnej osobe. Viac investujú do

nájomcov ako aj celkový počet

starostlivosti o svoje zdravie, do športovania,

prejednaných zmlúv v danom

užitočného trávenia voľného času a do kvality

roku,“ komentoval výsledky

stravovania.“

Branislav Golan, Associate
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najvýznamnejšie zastúpenie majú
prevádzky s plochou 200 až 499
m2. Najvýraznejší medziročný
nárast bol zaznamenaný
v prevádzkach s plochou od
0 do 49 m2 a v prevádzkach
od 500 do 999 m2. Súvisí to
s požiadavkami operátorov
v sektore Móda, ktorí tam, kde
už sú prítomní obsadzujú väčšie
plochy a zároveň otvárajú nové
obchody v ďalších nákupných
centrách. Má to vplyv na pokles
ich obratu, hoci v celkovom súčte

sortiment - napríklad drogérie, hračkárstva,
kníhkupectvo, optika alebo lekáreň - sa

za všetky prevádzky sú tržby vyššie. Zaujímavé

rozprestierajú na 15 % predajnej plochy. Kategória

je, že plochy po bývalých hypermarketoch

predajcov módne doplnky, topánok, kabeliek,

v nákupných centrách úspešne obsadili aj ďalšie

šperkov, hodiniek, bižutérie a príslušenstva, má

dve kategórie „Nábytok a vybavenie domácností“

podiel takmer 9 % predajnej plochy.

a „Voľný čas“.

„Kategórii Móda sa darilo aj z pohľadu
medziročného nárastu nájomného. Evidujeme tretí
najvyšší, teda 2,5%-ný nárast. Dvojkou v tomto
ukazovateli s hodnotou nárastu 7,4 % je kategória
služieb, ako sú kaderníctvo, banky, mobilní
operátori alebo predajne kvetov. Najvýraznejší
nárast nájomného, až 17 %, sme ale zaznamenali
v kategórií gastronomickej (F&B, Food and
Beverages). Tieto prevádzky a koncepty sú
často nové, lokálne a obsadzujú zvyčajne plochy
50 až 99 m2,“ uvádza Branislav Golan. „Práve
v prevádzkach s týmto rozpätím predajnej plochy
evidujeme najväčší rast obratov. Okrem F&B sa
na takejto ploche nachádzajú prevádzky, ktoré
doteraz v nákupných centrách neboli obvyklé,
napríklad pánske holičstvá, vinotéky, krajčírstva,
predajne so špecializovaným potravinovým
sortimentom.“
Prevádzky segmentu F&B pribúdajú nielen
v lokálnych nákupných centrách. V nákupnom
centre VIVO! Bratislava pribudne nová dizajnová
gastroulička a gastrozóna. Novú Gastropasáž
má už takmer rok Avion Shopping Park a výrazná
plocha F&B pribudne pod otvorení Stanice Nivy.
Práve v tomto projekte otvorí na približne 600 m2
s terasou koncept Vapiano. Ako povedala počas
podujatia CBRE Miriam Benčíková-Kušnírová,
Marketing & PR Director, Bencik Culinari Group,
spoločnosti, ktorá je vlastníkom franšízovej
licencie Vapiano pre Čechy a Slovensko, dôležité
je umiestniť tento typ prevádzky do zóny, ktorou
v nákupnom centre prechádza veľké množstvo
návštevníkov: „Súčasného konzumenta oslovuje
prevádzka jednak vizuálne lákavým vstupom
a interiérom a jednak ponukou jedál, ktoré
sa od začiatku až po servírovanie pripravujú

NÁKUPNÉ CENTRÁ
V EURÓPSKOM KONTEXTE
V prvej polovici roku 2019 bola vo väčšine sledovaných európskych krajín výstavba stabilná alebo
mierne zlepšená. A však výrazný pokles výstavby v Turecku (ktoré je najviac rastúcim trhom) viedol
k celkovému poklesu v celej Európe o 18%, s ukončenými približne 863 000 m2 nových priestorov
nákupných centier. Približne 5,4 milióna m2 nových priestorov je už vo výstavbe a ich ukončenie je
naplánované do konca tohto roka a v roku 2020. V posledných troch rokoch sa však v priemere
o 8% plánovanej výstavby predĺžilo/odložilo.
Výstavba nákupných centier je naďalej výrazne polarizovaná podľa krajiny a mesta. Napríklad aj
keď sa celkový počet otvorení centier znížil, hlavné mestá zvýšili objemy výstavby z 25 % v roku
2016 na 41 % v prvej polovici roku 2019. „Aj napriek vysokej saturácii priestorov nákupných centier
na Slovensku, najmä v regionálnych mestách, je nemalá časť výstavby priestorov naplánovaná
v priebehu nasledujúcich 2-3 rokov. Je to výsledok zdravého fungovania maloobchodného sektora
v našom regióne a stále relatívne malého vplyvu online predaja na náš trh,“ hovorí Katarína Paule,
Associate a vedúca retail tímu v Cushman & Wakeﬁeld na Slovensku a dodáva: „V Bratislave je
momentálne vo výstavbe druhá fáza nákupného centra Eurovea (+25 000 m2 / 2021), Aupark
plánuje svoje rozšírenie (+10 000 m2), Tesco Extra v Petržalke v tomto roku otvára svoju prístavbu
(+ 4 000 m2). Vo výstavbe je v súčasnosti taktiež Stanica Nivy, ktoré prinesú až 70 000 m2 nových
maloobchodných priestorov.“
Vďaka svojmu veľkému trhu si Rusko v prvej polovici roku 2019, keď sa otvorilo takmer 200 000 m2
nových priestorov (+ 13% r/r), získalo prvé miesto s najväčším objemom výstavby. Viac ako 50 %
nových priestorov bolo dostavaných v Moskve, kde napriek dostavaniu veľkého nákupného centra
zostala miera neobsadenosti nezmenená. Napriek poklesu v tomto roku má Turecko vo výstavbe až
1,5 milióna m2 nákupných centier a očakáva sa, že sa otvoria koncom tohto roka a v 2020. Očakáva
sa, že výstavba v Rusku zostane stabilná a naplánovaných je 1,4 milióna m2. Na rozdiel od trendu
z roku 2019 sa nové projekty v roku 2020 otvoria hlavne v regiónoch.
V Španielsku výstavbu nákupných centier podporila silná kúpna sila, s výrazným zastúpením
cestovného ruchu. Pozitívne ekonomické prostredie sa odráža v raste objemu tržieb nákupných
centier a počte návštevníkov - najmä v prvotriednych projektoch - a podporuje výstavbu. Do konca
tohto roka a počas roka 2020 sa plánuje dostavať približne 355 000 metrov štvorcových nových
priestorov, pričom 42% tohto priestoru spadá pod oblasť Madridu.
Výstavba vo Francúzsku zostáva solídna, aj keď je limitovaná obmedzeným plánovaním a silnou
konkurenciou medzi retailovými projektmi. Fínsko sa nachádza na piatom mieste s najväčším
objemom naplánovanej výstavby s 244 000 m2, ktoré sa majú dokončiť do konca tohto roka
a v 2020 so 70%-ným pokrytím v mestách Helsinki, Espoo a Turku.

v reštaurácii.“

Keďže retaileri pokračujú v experimentovaní s novými formátmi, môžeme vidieť nárast outletových
centier, najmä v strednej a východnej Európe v Rusku, zatiaľ čo sektor retail parkov je taktiež aktívny
v niektorých západoeurópskych krajinách vrátane Francúzska.“

Ak sa pozrieme na výsledky SCI, konkrétne

Zdroj: Cushman & Wakeﬁeld

na priemernú prenajatú plochu prevádzok,

15

PLACE

ZÁKAZNÍCKE SPRÁVANIE
PRI NÁKUPE POTRAVÍN

spomenulo ich až 9 z 10 Slovákov.
V tesnom závese nasleduje výhodná cena
a taktiež čistota a poriadok na predajni.
V neposlednom rade je však pre kupujúcich
dôležitá šírka ponuky, ochota personálu,
dostupnosť predajne a prehľadnosť

Obyvatelia Slovenska sú naozaj pozorní
voči svojim blízkym a ich základným
potrebám, medzi ktoré patrí aj nákup
potravín. Sedem z 10 nákupov potravín
dbajú na chute partnerky, partnera
alebo najbližšej rodiny. Za najdôležitejšie
faktory pri výbere potravín považujú
čerstvosť, chuť a kvalitu potravín.
Samozrejmosťou je výhodná cena, ale
aj čistota a poriadok v predajniach.

najradšej nakupujú Slováci potraviny sami

usporiadania tovaru v ponuke. „Veľmi

alebo s partnerkou či partnerom, pričom deti

pozorne sledujeme najnovšie trendy

cielene berie na nákupy potravín len 5 %

a potreby našich zákazníkov a preto

opýtaných. Ženy pritom len s deťmi nakupujú

postupne meníme usporiadanie oddelení

až 5-krát častejšie ako muži. Rovnako však

v našich predajniach. Zákazníkov víta

platí, že rodiny s deťmi nakupujú častejšie

široký sortiment ovocia a zeleniny, ktoré

denne ako slobodní ľudia.

kontrolujeme každé dve hodiny. Už v roku
2013 zaviedli privátnu značku Slovenská

Najčastejšie zákazníci urobia nákup za

farma, ktorá je 100 %-nou garanciou

20 eur a nákupný košík tvoria pečivo,

slovenského pôvodu, a tak môžeme

mliečne výrobky, ovocie, zelenina a mäsové

ponúknuť slovenské ovocie a zeleninu,“

výrobky. Mäso, nápoje a trvanlivé potraviny

uviedla hovorkyňa BILLA Kvetoslava

sa dostanú do košíka skôr pri väčšom

Kirchnerová. Nasleduje oddelenie s viac

týždňovom nákupe. Pečivo vyslovene kraľuje

ako 50 druhmi čerstvého chleba a pečiva,

denným nákupom a vkladá si ho do košíka

ktoré zamestnanci pripravujú každých 30

až 90 % ľudí. Mliečne výrobky nakupuje pri

minút. Všetci môžu vyskúšať aj čerstvé

„Vysoká miera ohľaduplnosti a snaha splniť

každom nákupe 74 % Slovákov. Nasleduje

a zdravé novinky ako sú špaldové pečivo,

priania svojich blízkych sú podľa prieskumu

zelenina (65 %) a ovocie (64 %). Z mäsových

chlieb a pečivo s rôznymi semienkami ako

tým, na čo môžeme byť ako Slováci naozaj

výrobkov nakupujú najviac salámy 58 %,

sú chia, ľanové, tekvicové, slnečnicové, ale

pyšní. Prieskum však naznačil aj to, že

ostatné položky putujú do košíka skôr pri

aj makovo-jablkový a špaldovo-mrkvový

ženy viac ako muži dovolia svojim deťom

väčšom nákupe, ktorý je aj pestrejší a so

koláč. Čerstvý úsek je doplnený pultom

vybrať si pri nákupe aj niečo len pre seba.

širším sortimentom.

s lahôdkami, mäsovými výrobkami, šalátmi

RODINY S DEŤMI NAKUPUJÚ
ČASTEJŠIE

a syrmi. V mnohých predajniach BILLA je aj

Pravdepodobnosť, že deti dostanú svoju

mäsový pult s vlastným mäsiarom.

drobnosť do košíka je pri nákupe s mamou
o 60 % vyššia ako pri nákupe s otcom,“
komentuje zistenia Michal Vyšinský

ČISTOTA, PORIADOK NA
PREDAJNI A JEJ DOSTUPNOSŤ
ZÁKAZNÍCI A ZÁKAZNÍČKY

z prieskumnej agentúry 2muse, ktorá
reprezentatívny prieskumu zrealizovala

Čo je pre respondentov pri nakupovaní

koncom mája 2019 pre reťazec BILLA na

dôležité? Prvé miesto obsadili suverénne

Prieskum porovnal aj odpovede slovenských

vzorke 1 016 respondentov. Najčastejšie a aj

čerstvosť, chuť a kvalita potravín –

mužov a žien. Niektoré zo zaužívaných
mýtov sa potvrdili, iné prieskum vyvrátil.
Keď nakupujú muži, tak najčastejšie cielene

Ako nakupujú Slováci potraviny?

prejdú predajňou k vopred plánovaným
položkám a 4 z 5 pripúšťajú, že si pritom
aspoň občas pomáhajú nákupným

39%

53 %

nakupuje
3-4 krát týždenne

Slovákov nakupuje
pre celú rodinu

zoznamom. Ženy sa najčastejšie orientujú
podľa usporiadania predajne a systematicky
prechádzajú jednotlivými oddeleniami
a postupne vkladajú do košíka všetko
dôležité a potrebné pre domácnosť. Muži
nakupujú takmer o 20 % viac alko aj nealko
nápoje. Ženy naopak preferujú v podobnej

47 %

Najdôležitejšie
kritériá
pri nákupe:

si nechá poradiť pri
nákupoch od člena
rodiny

Redakčne upravené, Zdroj: BILLA, 2muse, Foto: BILLA

čerstvosť a chuť 91%

34 %
Slovákov potrebuje mať
obchod v blízkosti do 2km

Za bežný nákup
zaplatia najčastejšie

20 €

v košíkoch žien objaví rovnako o pätinu viac.
V súvislosti s predajom vína BILLA uvádza,
že Slováci majú radšej biele víno ako červené
(60 :40) a najčastejšie nakupujú víno v piatok.

kvalita 88%

K. Kirchnerová: „V posledných rokoch však

výhodná cena 80%

značne rastie záujem o novošľachtené vína,

čistota a poriadok
na predajni 77%

ružové vína a prosecco, čo je spôsobené

široká ponuka 67%
prehľadnosť tovaru 63%

Prieskum bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke 1016 respondentov v čase od 22.5.- 29.5.2019 agentúrou 2muse. Zdroj: BILLA
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miere sladkosti a pochutiny, ktorých sa

hlavne trendmi v modernej gastronómií.
V minulom roku tvoril predaj slovenských vín
v BILLA viac ako tri štvrtiny predaných vín.“
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NOVÝ IQOS I NOVÝ BUTIK.
NA ČO SA MÔŽU DOSPELÍ FAJČIARI TEŠIŤ?
Dospelých slovenských fajčiarov si už takmer dva roky získava zariadenie IQOS.
Tento bezdymový výrobok priniesol na náš trh úplne nový prístup k užívaniu tabaku
a ponúka dospelým ženám i mužom lepšiu alternatívu k bežným cigaretám. V týchto
dňoch IQOS otvára už svoj druhý butik na Slovensku. Rovnako dizajnový ako
samotný výrobok.

záujemcovia navštíviť špecializované
pop-up predajne v 18 slovenských
mestách.

STÁLE BEZ DYMU,
ALE NA DVE NÁPLNE
Úplnou novinkou dostupnou v IQOS
predajných miestach je od 4. novembra

užívateľom. Spoločnosť PMI vypočula priania

IQOS 3 DUO. Ako tomu bolo už pri jeho

zákazníkov a priniesla zmeny, ktorými chce

predchodcoch, tabak v ňom nehorí, ale

dospelým fajčiarom zjednodušiť prechod

sa iba zahrieva na určitú teplotu, ktorá

z klasických cigariet na IQOS. Samozrejme,

je výrazne pod bodom spaľovania.

najlepšie je s fajčením prestať úplne alebo vôbec

Philip Morris International (PMI), ktorý stojí za

Výsledným produktom je tak aerosól, ktorý

nezačať, IQOS však aj podľa odbornej verejnosti

produktom IQOS, nenecháva nič na náhodu.

obsahuje o 95 % menej škodlivých látok ako

a nezávislých štúdií ponúka menej škodlivú

Výrobok, ktorý spôsobil revolúciu vo svete

cigaretový dym. Má menší zápach a nezachytáva

alternatívu pre tých, ktorí by inak pokračovali

dospelých fajčiarov, sprevádzajú štýlové kamenné

sa na vlasoch, oblečení či v interiéri. IQOS 3 DUO

s fajčením.

predajne. Lepšie povedané, ide o priestory,

však prináša ďalšie vylepšenia.
„Nový IQOS 3 DUO zohľadňuje potreby

v ktorých sa môžu stretávať užívatelia IQOS,
posedieť si v príjemnom prostredí, ale rovnako

Umožní vám vychutnať si až dve tabakové náplne

spotrebiteľov a spôsoby, akým si tabak

sem môžu zavítať záujemcovia, ktorí chcú o IQOS

za sebou bez potreby opätovného nabíjania

vychutnávajú. Bol navrhnutý tak, aby čo najlepšie

zistiť viac alebo si ho vyskúšať. V škandinávsky

nahrievača. To predstavuje až 20 nerušených

„sadol“ do ruky používateľa a poskytoval stovky

ladenom interiéri je po ruke vyškolený personál,

použití náplní na jedno nabitie. Samotné nabíjanie

možností, ako si ho prispôsobiť podľa osobných

ktorý vám vysvetlí, ako IQOS funguje. Druhý IQOS

je oveľa rýchlejšie ako pri zariadeniach IQOS 3

preferencií,“ hovorí Xavier Ducarroz, generálny

butik našiel svoj domov v bratislavskom Auparku.

a IQOS 2.4+ a je na vás, či si zvolíte dve tabakové

riaditeľ Philip Morris Slovakia.

Jeho dvere sa otvorili v pondelok 4. novembra.

náplne za sebou alebo rýchlejšie nabíjanie.
IQOS 3 DUO je vybavený vibráciami i svetelnými

Produkt IQOS bol v roku 2018 ocenený prestížnou

V elegantnom showroome s posedením

kontrolkami, ktoré vás budú informovať o stave

cenou GOOD DESIGN® v súťaži Global Awards

nájdete celý sortiment výrobkov a originálneho

batérie a ktoré si môžete nastaviť v aplikácii IQOS

for Design Excellence and Design Innovations.

príslušenstva k zariadeniu IQOS. Tabakové náplne

Connect.

Navštíviť IQOS predajňu, ktorá nasleduje svoj
výrobok, bude pre každého dospelého fanúšika

farieb umožňujú personalizovať si svoj IQOS

Celý produkt je zabalený v pôsobivom

presne podľa seba. Okrem IQOS butikov môžu

elegantnom dizajne a navrhnutý na mieru

tohto produktu určite zaujímavým zážitkom.

Red, (pti)

rôznych príchutí, puzdra a obaly rozmanitých
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FLASH NEWS
DO PRIESTOROV CTPARKU TRNAVA MIERI PREDAJCA MÓDY C&A
Nové Inovačné centrum DHL Amerika
v Chicagu s rozlohou 2600 m2 sa pripája

Spoločnosť CTP podpísala kontrakt s retailovou spoločnosťou C&A o prenájme 50 000 m² v priestoroch

k Inovačnému Centru DHL v nemeckom

trnavského priemyselného a logistického parku. Nové priestory v CTParku Trnava by spoločnosť mala

Troisdorfe a k Inovačného centru Asia

mať k dispozícii už vo februári 2020. Módny

Paciﬁc v Singapure. Bude vystavovať

predajca chce novou lokalitou získať a posilniť

technológie, ktoré spoločnosť DHL už

svoje strategické postavenie i rozvoj v rámci

implementuje naprieč regiónom. Bude

regiónu. Developer CTP postaví pre nájomcu halu

sa zameriavať na skúmanie budúcich

a administratívnu budovu. Spolu s dvojpodlažným

riešení, ktoré môžu priniesť významný

mezonetom tak vznikne pre C&A variabilný

prínos pre produktivitu a efektivitu.

a efektívny priestor pre podnikanie a zásobovanie
svojich maloobchodov.

Pôvodná budova postavaná developerom

Zdroj: CTP.eu

CTP v Novom Meste nad Váhom
s rozlohou okolo 11 000 m² bola rozšírená
o ďalších približne 4 000 m². Budova
bola odovzdaná spoločnosti TRW
Automotive (Slovakia) s.r.o., ktorá je

LOGISTICKÉ CENTRUM
V DOBROVÍZI, V KTOROM
SÍDLI AMAZON, JE PREDANÉ

spoločnosťou AEW. Obria hala v Dobrovízi má
certiﬁkáciu ekologickej prevádzky BREEAM
Excellent.

členom skupiny ZF Group a ktorá bude

Zdroj: Logistis.cz

v týchto priestoroch vyrábať elektronické

Industriálnu nehnuteľnosť prenajímateľnou

posilňovače riadenia pre automobily.

plochou 125 000 m2 kúpila popredná investičná
spoločnosť z Južnej Kórey - Samsung

Dlhoročný výkonný riaditeľ ázijsko-

Securities. Cena transakcie nebola zverejnená,

-paciﬁckého regiónu odteraz povedie

ale výnos (yield) je podobný ako u najlepších

celosvetovú divíziu leteckej a námornej

kancelárií v Prahe. Nehnuteľnosť, v ktorej má

nákladnej prepravy v spoločnosti

Amazon nájomnú zmluvu až do roku 2030,

DACHSER. DACHSER menoval Edoarda

predával investičný fond LOGISTIS, ktorý je

Podestu za hlavného prevádzkového

spravovaný medzinárodnou asset správcovskou

riaditeľa (COO) v oblasti Air & Sea
Logistics. Podestá v tejto pozícii
nahrádza Jochena Müllera.

DACHSER LOGISTICKÉ CENTRUM BRATISLAVA OTVORIL NOVÚ
PREKLÁDKOVÚ HALU

Existujúca systémová pobočka Geis
v Hradci Králové, ktorá vďaka nárastu

Dachser Slovakia ukončil práce na rozšírení existujúcich skladovacích priestorov Dachser

počtu balíkových zásielok začínala byť na

logistického centra Bratislava v Lozorne a to o viac ako 3000 m2. S najnovšou investíciou vo

pokraji kapacitných možností, odovzdala

výške približne 3 milióny eur dochádza k výraznému zväčšeniu súčasných priestorov a navýšenie

teraz časť svojho regiónu (okres Ústí

počtu nakladacích brán. Tých bude o 31 viac,

nad Orlicí a Svitavy) novej pobočke vo

jedna z nich označená XXL je určená pre

Svitavách.

nadrozmerné zásielky. Nová prekládková hala
je vybavená najmodernejšími technológiami pre

CTP Invest a BRE uzatvorili partnerstvo.

potreby transportu, napríklad inteligentným LED

Ako prvé v odvetví developmentu

osvetlením a rádiofrekvenčným pokrytím, ktoré

začnú ﬁrmy spolupracovať na zavedení

zabezpečuje komunikáciu medzi jednotlivými

ekologicko-udržateľného certiﬁkačného

stanovišťami.

programu BREEAM In-Use International,

Zdroj: Dachser.sk

a to naprieč celým portfóliom
industriálnych budov CTP Invest.
Po desaťročnom partnerstve, počas

GEFCO OSLAVUJE 15 ROKOV
NA SLOVENSKOM TRHU

ktorého sa divízia DHL Supply Chain stala

investíciami do nových železničných vagónov,
ťahačov i návesov.

rozhodujúcou súčasťou dodávateľského

GEFCO Slovakia oslávi v tomto roku 15-ročné

reťazca a výrobných operácií spoločnosti

jubileum od svojho založenia. Výsledky v roku

Jaguar Land Rover vo Veľkej Británii, sa

2018 potvrdili pozitívny trend, spoločnosť zvýšila

zmluva obnovuje s novými ambíciami

v priebehu dvoch rokov obrat o 16 %. Kľúčovým

a rozšíreným poverením na správu

sektorom zostáva pre slovenské GEFCO oblasť

dodávateľského reťazca a inbound

automobilového priemyslu, v septembri rozšíria

transportných služieb pre výrobný závod

klientské portfólio o nové značky Opel a Renault.

JLR v Nitre na Slovensku.

Úspešná je i stratégia diverziﬁkácie portfólia
do oblastí mimo automotive. Rozširovanie
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ponúkaných služieb je sprevádzané masívnymi

Zdroj: Gefco.net
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SUPERB: VLAJKOVÁ
LOĎ DIZAJNU ŠKODA
Precízna, autentická a dynamická.
Jasná geometria dizajnu, neobyčajne
tvarované plochy, pôsobivé tvary,
puristicky presné a elegantné línie,
akoby vytvorené z jedného bloku.
Kapota s dynamickými kontúrami.
Charakteristická široká mriežka
chladiča spredu a nápis ŠKODA na
piatych dverách vzadu, podčiarknutý
elegantnou chrómovou lištou. Nová
ŠKODA SUPERB.

PESTRÁ HISTÓRIA MODELU
SUPERB
Vedeli ste, že označenie SUPERB dostali
reprezentatívne vozidlá ŠKODA na jeseň
1934? „SUPERB“ v angličtine znamená
„skvelý, vynikajúci, mimoriadny, nádherný“,
odkazuje tiež na latinský výraz „suberbus“,
vyjadrujúci okrem iného pojem „hrdý“.
Týmto výstižným menom automobilka
svojich luxusných sedanov, dovtedy

OBĽÚBENÉ MANAŽÉRSKE
VOZIDLO

označovaných len Š 640. Výroba prvej

svojich predchodcov. Navyše, ako prvý model
mladoboleslavskej značky, stavil na konektivitu.
Na palube sa objavil pojazdný hotspot, ovládanie

generácie bežala až do roku 1949, nová

Tretia generácia vlajkového modelu značky

infotainmentu uľahčilo rozhranie SmartLink,

dôstojná kapitola tejto rady sa začala

ŠKODA rozpracováva hlavné prednosti, ktoré

kompatibilné s Apple CarPlay a Android Auto. Tri

písať v roku 2001, kedy sa objavila prvá

toľko oceňovali (a ešte stále oceňujú) majitelia viac

moderné naftové a tri benzínové motory vozidla

novodobá generácia vozidla ŠKODA

ako milióna vozidiel vyrobených od roku 2001.

SUPERB pokrývajú výkonové spektrum od 110kW

SUPERB . Aktuálne slávi úspechy tretiu

Voči druhej generácii si „trojka“ polepšila v šírke,

(150k) do 200 kW (272k). Novinkou je motor 2,0 TDI

generáciu v prevedení SUPERB a SUPERB

výške nad hlavou aj veľkosti kufra. Vôbec prvýkrát

s výkonom 110 kW (150k). Ide o prvý naftový motor

COMBI, najnovšie aj s verziou SCOUT

sú u sériovo vyrábaného vozidla značky ŠKODA

novej generácie Evo vo vozidle značky ŠKODA.

a plug -in hybridom SUPERB iV.

použité full LED matrixové svetlomety. Súčasťou

Celkom je k dispozícii desať variantov pohonného

na želanie dodávaných zadných full LED svetiel,

ústrojenstva. Zmodernizovaný model dopĺňajú

V minulom roku bol o vozidlá ŠKODA

sú u vrcholného modelu aj dynamické smerové

nová 18“ a 19“ kolesá z ľahkej zliatiny a tiež nové

SUPERB najväčší záujem v Číne (43 700

svetlá. Vďaka technickým novinkám, akými

farby čierna Crystal a modrá Race.

z celkom 137 500 predaných vozidiel),

sú spomínané Full LED matrixové svetlomety

nasledované Nemeckom (19 200 ks).

a rozšírená ponuka inovatívnych asistenčných

Vďaka novému prednému nárazníku narástla

Na európskom trhu pripadá približne

systémov, je vozidlo ŠKODA SUPERB

dĺžka vozidla ŠKODA SUPERB o 8 mm na 4869

54% objednávok na SUPERB COMBI.

jedným z najbezpečnejších a najpohodlnejších

mm, dĺžka vozidla ŠKODA SUPERB COMBI

V novodobej histórii (2001-Q1 / 2019)

automobilov vo svojej triede. Automobil je

narástla o 6 mm na 4862 mm. Rázvor je 2841

vzniklo celkovo 1 280 600 vozidiel SUPERB.

dlhodobo využívané aj ako manažérske vozidlo.

mm, šírka 1864 mm, výška vozidla 1469 mm,

Očakáva sa, že sa jeho aktuálny podiel (82 %,

respektíve 1477 mm u vozidla SUPERB COMBI.

vybrané krajiny, údaj z roku 2018) v kategórii

Objem batožinového priestoru pri modeli

ﬂeetových vozidiel bude ďalej zvyšovať.

SUPERB je 625 l, pri sklopených sedadlách 1
760 l. Pri vozidle SUPERB COMBI tvorí objem
batožinového priestoru 660, respektíve 1950 l.

MODERNIZOVANÁ
VLAJKOVÁ LOĎ

V ponuke sú okrem nového modelu SUPERB
Red, Zdroj a foto: ŠKODA AUTO

zdôraznila vrcholnú kvalitu a komfort

SCOUT aj verzia SUPERB SPORTLINE. Vrcholnou
verziou je vozidlo ŠKODA SUPERB vo výbave

Aktuálny rad ŠKODA SUPERB úspešne

L&K, ktorý ponúka mimoriadne elegantný interiér.

usiluje o priazeň zákazníkov v desiatkach
krajín sveta od roku 2015, rozvíja silné stránky
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KOZMETIKE SA STABILNE
DARÍ V KAMENNÝCH
PREDAJNIACH 1.
časť

Trh s kozmetikou neustále globálne rastie, a rástol aj napriek ﬁnančnej kríze, a to
vďaka silne konkurenčnému prostrediu, starnúcej populácii aj čoraz viac o seba sa
starajúcich mužov. Kozmetika a starostlivosť o pleť patrí medzi kategórie, ktorým sa
darí v kamenných predajniach. Na rozdiel od iného tovaru si totiž spotrebitelia chcú
tieto výrobky pred nákupom vyskúšať.

ŠTÚDIA „STOREDITS SKIN
CARE, MAKE-UP & COSMETICS“

v maloobchodných predajniach viac ako 4
miliardy korún a medziročný nárast obratu
dosiahol 7 %. Najvýznamnejším predajným

Celý kozmetický trh je v celosvetovom meradle

kanálom pre telovú a pleťovú kozmetiku sú

veľmi odolný voči ﬁnančným krízam - od roku

reťazcové drogérie a ich dôležitosť v predajoch

2004 globálne rastie každý rok o 1 až 5 %.

narastá. V súčasnosti tvorí na obrate celého

V roku 2017 dosiahol hodnotu 532,4 mld. USD

segmentu takmer dve tretiny (64%), druhým

a predpovedá sa, že do roku 2023 by mal

najobľúbenejším miestom nákupu sú

celého trhu s kozmetikou celosvetové trendy.

vyrásť o ďalších 51% na hodnotu 805,6 mld.

hypermarkety, ktoré si ukrajujú štvrtinu tržieb

Významným je starnúca svetová populácia

USD. Vyplýva to zo štúdie Storedits Skin Care,

za telovú a pleťovú kozmetiku. Supermarkety

a predlžujúca sa priemerná dĺžka života. Do

Make-Up & Cosmetics, ktorú v 13 krajinách

vrátane diskontných predajní generujú 10%

roku 2050 by na Zemi malo žiť 2,1 miliardy ľudí

vrátane Českej republiky realizovala odborná

a najmenšiu časť tvorí maloformátové predajne

starších ako 60 rokov, ktorí budú prirodzene

asociácia POPAI a Shop! Global.

do 400m2 (2% z obratu).

túžiť po mladistvom vzhľade. Z tohto dôvodu

Na základe tejto štúdie vám prinášame

Tiež obrat dekoratívnej kozmetiky medziročne

vyhladenie vrások a proti stareckým škvrnám

sériu troch článkov: prvý by mohol byť

narástol. V období posledného roka sa

porastú.

azda zaradený aj do rubriky PLACE alebo

tržby za tento drogistický segment vyšplhali

PRODUCT, avšak nadväzujú naň ďalšie dva,

v maloobchode na viac ako 2,4 miliardy korún

Ďalším trendom je stále sa zvyšujúci záujem

ktoré sa už zaoberajú výskumom existujúcej

a medziročný nárast obratu dosiahol 3%. Až

mužov o svoj vzhľad. Najmä miléniáli sa o seba

in-store komunikácie kategórií a sériou záverov

92% celého obratu sa realizuje v drogériách

viac starajú a stále častejšie používajú aj make-

a odporúčaní pre predajcu i zadávateľa in-store

a zvyšná časť v hypermarketoch a supermaket.

-up, pleťové vody či špeciálne krémy. Úspech

promotion.

V rámci dekoratívnej kozmetiky sú najväčšími

majú u spotrebiteľov i tzv. multifunkčné

kategóriami riasenky a make-upy, ktorých

produkty, ktoré sú doménou najmä kategórie

tržby v oboch prípadoch presiahli viac ako 450

prémiovej kozmetiky. Tieto výrobky riešia viac

miliónov korún ročne.

vecí naraz - napríklad opaľovací krém, ktorý

sa očakáva, že predaja produktov na

DÔLEŽITOSŤ REŤAZCOVÝCH
DROGÉRIÍ NARASTÁ

má zároveň anti-aging účinky alebo make-up

Daniel Jesenský, POPAI Central Europe, Zdroj: POPAI CE, Foto: dm drogerie markt

Medzi hlavných svetových hráčov patria už

s výživným efektom.

Podľa údajov z roku 2016 tvorí z celosvetového

niekoľko desaťročí rovnaké ﬁrmy. Najväčší je

kozmetického trhu najväčší podiel starostlivosti

L‚Oréal, do ktorého portfólia patria ako masové

V kozmetike sa tiež viac uplatňujú technológie

o pleť (116,5 mld. USD), nasleduje vlasová

značky L‚Oréal Paris, Garnier alebo Maybelline

- Neutrogena uviedla napríklad skenovanie

starostlivosť (72,5 mld. USD), dekoratívna

New York, tak luxusné ako Lancôme, Giorgio

pleti Skin360, Lancôme so svojím Le

kozmetika (61,5 mld. USD) a pánska

Armani a Yves Saint Laurent. Ďalej sa do top

Teint Particulier pomáha spolu s umelou

starostlivosti (48,5 mld. USD). Aj tieto podtriedy

10 radí Unilever (Axe / Lynx, Dove, Lifebuoy,

inteligenciou (AI) vybrať pre daný odtieň pleti

sa teší trvalému rastu. Starostlivosť o pleť

Vaseline atď..), Estée Lauder, P&G (Olay,

najlepší make-up. Sephora umožňuje vo svojej

stabilne rastie od roku 2012, a tak tomu má

Safeguard, Secret), Coty (parfumy Adidas,

aplikácii Virtual Artist užívateľom vyskúšať

byť minimálne do roku 2024. Rovnako tak, hoci

Marc Jacobs, Clvin Klein a i.), Shiseido.

tisíce rúžov. K tomu je nutné pripočítať aj
smartfóny v rukách zákazníkov, ktoré priamo

pomalšie rastie aj dekoratívna kozmetika.

ovplyvňujú spôsob nakupovania.
Zároveň podľa údajov maloobchodného
auditu spoločnosti Nielsen sa v Českej
republike telovej a pleťovej kozmetike oproti

VÝVOJ TRHU OVPLYVŇUJE
STARNÚCA POPULÁCIA AJ
TECHNOLÓGIE
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a blízkovýchodných trhov. Rastie dopyt po
vegánskych výrobkoch. A v neposlednom

predchádzajúcemu roku darí navyšovať tržby.
V poslednom roku minuli českí spotrebitelia

Zväčšuje sa význam niektorých afrických

Aj napriek istej stabilite, ovplyvňujú vývoj

rade sa oceňujú svieže nápady - na veľmi

PROMOTION

Hoci trh s kozmetikou ovládajú dlhodobo
rovnaké ﬁrmy, prechádza dynamickou zmenou.
Ovplyvňujú ho nové trendy, vznikajú nové
cieľové skupiny aj trhy a na trh vstupujú noví
hráči a technológie.
V prípade záujmu o podrobnejšie výstupy z výskumu
Storedits Skin Care, Make-Up & Cosmetics kontaktujte
kanceláriu POPAI Central Europe.

PODIEL JEDNOTLIVÝCH
SUBKATEGÓRIÍ NA CELKOVOM
OBRATE KOZMETICKÉHO
TRHU (MLD. USD)
}
}
}
}
}
}
}
}

konkurenčný trh neustále prichádzajú nové

podpory predaja tvorí i testovanie produktov,

značky, zároveň zavedené ﬁrmy neustávajú

čo je presne to, čo ľudia nemôžu vyskúšať

v produkcii inovácií.

na internete, a to by mali využívať kamenné

starostlivosti o pleť
starostlivosť o vlasy
dekoratívna kozmetika
pánska kozmetika
vône a parfumy
dentálna a ústna hygiena
kozmetika do sprchy a kúpeľa
dezodoranty

116,5
72,5
61,5
48,5
47
42,5
39
20,5

predajne.

V MIESTE PREDAJA JE NUTNÉ
OSLOVIŤ VŠETKY ZMYSLY

Kozmetické značky sa tiež musí dnes viac
stretávať so svojou konkurenciou a bojovať
na predajnej ploche o priestor. Vzhľadom

K nákupu kozmetiky najviac prispieva

na stále zvyšujúci sa počet hráčov sa

marketingová komunikácia v podobe televíznej

miesto na propagáciu sa zmenšuje. Nové

reklamy (25%), tlač (22 %) a podpora v mieste

produkty, ktoré stále potrebujú vysvetľovať

predaja (17 %).

svoje benefity, majú tak sťažený vstup

Zdroj: Statista – Cosmetics Industry Worldwide (2016)

na trh, aj keď v poslednej dobe začínajú
V mieste predaja predstavuje základný prvok

byť maloobchodníci otvorenejší novým

propagácie POP stojan. Hoci je väčšina

značkám. Tým, ktoré prinášajú na trh

veľkých značiek globálnych, v dizajne a ﬁnálnej

inovácie, častejšie umožňujú sekundárne

podobe stojanov ponechávajú vplyv svojim

vystavenia alebo samostatne stojace

lokálnym pobočkám. Významnou zložkou

displeje.

FORMY REKLAMY
PODĽA VPLYVU NA NÁKUP
NOVÉHO KOZMETICKÉHO
PRODUKTU (%)

Nedostatok priestoru núti značky k zmene
vizuálnej stránky propagácie - portréty ľudí,
vyjadrujúce ich hodnoty, nahrádzajú detailné
zábery na aplikáciu produktov. Doteraz
sa však do reklamy príliš nedostali vyššie

}
}
}
}
}
}

Televízia
Printové médiá
POP / POS
On-line reklama
Kupóny
Iné

25
22
17
9
5
22

spomínané trendy - napríklad sa príliš neberie
ohľad na stále rastúcu cieľovú skupinu mužov
i zohľadňovanie nastupujúcich trhov na
Blízkom Východe a v Afrike.
Pre predaj kozmetiky je dnes zásadné aj
správne osvetlenie, ktoré zákazníkom lichotí.
Je dokázané, že vystavenie v tejto kategórii
bez osvetlenia priláka menej pozornosti ako
vystavenie osvetlené. Aby boli v rámci svojho
okolia produkty výrazné, mali by svietiť až

Zdroj: Statista (2018)

trikrát jasnejšie.
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NA REALITNÝ TRH PRINÁŠAME
PROFESIONALIZÁCIU
„Realitný trh, ako mnohé ďalšie sektory,
dynamickým vývojom predbehol
aktuálnu legislatívu. Náročný trh si žiada
profesionálne a certiﬁkované služby,
ktoré poskytujú odborníci pod krídlami
skúsenej etablovanej spoločnosti,“
hovorí v rozhovore Ladislav Kolozsi,
CEO, HOME&LIVING, s.r.o.

Spoločnosť HOME&LIVING, s.r.o. vznikla
v lete tohto roku a prichádza na saturovaný
realitný trh. Čím je špeciﬁcká?
Sme jediná realitná kancelária na trhu, ktorá
čerpá z výhod korporátneho riadenia a všetci
naši makléri spĺňajú prísne kritériá. Musia mať
minimálne stredoškolské vzdelanie a odbornú
certiﬁkáciu, ktorú vykonáva Slovenská realitná
akadémia (SORA). Inými slovami, každý náš

Ladislav Kolozsi (vľavo) a JUDr. Mojmír Plavec, RSc.

maklér získa po preskúšaní profesijný preukaz

a právnych požiadaviek. Klient musí vnímať

ich zužitkovať pri predaji a kúpe realít. Ak

a špeciﬁcké registračné číslo. Predbehli sme

váhu vynaloženého úsilia pri každom aspekte

by som to mal zosumarizovať, za necelé tri

tak súčasnú legislatívu, ktorá od realitných

transakcie. Všetkým našim maklérom preto

mesiace od náborovej kampane sa rozrástol

maklérov nevyžaduje prakticky žiadne znalosti.

pravidelne organizujeme školenia a odborné

tím natoľko, že sme plánovaný počet kolegov

Je to krok navyše, krok v prospech klientov,

semináre, kde si prehlbujú svoje znalosti. Od

prekročili dvojnásobne. V súčasnosti má tím 32

profesionalizujeme tak služby na realitnom

začiatku činnosti už prebehli tri certiﬁkačné

maklérov, pôsobíme na celom území Slovenska

trhu a zvyšujeme ich odbornú úroveň. Zo

školenia. Kolegom tiež umožňujeme ďalšie

a momentálne riešime pobočku v Košiciach.

skúseností s riadením ľudí aj v iných oblastiach

štúdium, napríklad získať kariérny realitný titul

Sme hrdí, že máme aj kolegov, ktorí majú

sa mi potvrdilo, že pokiaľ sa nepodcení výber

RSc. (Real estate consultant). Samozrejme

skúsenosti zo zahraničia a sú jazykovo zdatní.

vhodných ľudí – osobností a každodenná

náklady sú hradené z réžie spoločnosti.

Svoje know-how uplatňujú pri komunikácii

práca na ich odbornosti, výsledkom sú dobré

Vnímame to ako investíciu do profesionalizácie

s cudzojazyčnou klientelou, napríklad z krajín

meno spoločnosti, nadšení klienti a výborné

a ako zodpovednosť voči našim klientom.

ako sú Čína alebo Rusko. Aj v tomto smere

hospodárske výsledky.

vidíme priestor na profesionalizáciu služieb:
Podmienky prijatia sú teda pomerne

rešpektovať medzikultúrne rozdiely, ovládať

Vnímali ste teda dopyt po skvalitnení

náročné na kvaliﬁkáciu uchádzačov. Koľko

rôzne nuansy komunikácie a prekonávať

obchodných procesov na realitnom

spolupracovníkov máte teraz v tíme a na aké

jazykové bariéry.

trhu, najmä teda služby pri kúpe, predaji

geograﬁcké územie sa sústreďujú?

Red (pti)

a prenájme nehnuteľností?
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Mali sme možnosť vidieť platené promotion
Sami sme boli prekvapení, ako rýchlo

ﬁrmy, ktorá nabáda ľudí nevyužívať služby

Áno. Vieme, že veľká časť maklérov na

a v akom množstve na našu ponuku uchádzači

realitných kancelárií. Ako vnímate takúto

Slovensku nemá odbornú kvaliﬁkáciu na

zareagovali. Pripisujeme to aj faktu, že

alternatívu voči realitným kanceláriám?

výkon povolania realitného makléra, lebo to

spoločnosť je pod krídlami etablovanej značky

zákon nevyžaduje. Nespochybňujem fakt, že

Arca Capital, čiže sme svojim spôsobom súčasť

V súčasnosti sa trh kupujúceho zmenil na

existujú aj seriózne spoločnosti, ktoré poskytujú

korporácie, ale s duchom start-upu. Korporácia

trh predávajúceho. Ide o prirodzený, nijako

kvalitné služby. Vnímame ich s rešpektom. Na

do našej práce vnáša systém, ale inak nie

nezvyčajný vývoj. Dopyt teda presahuje

druhej strane je na trhu množstvo podnikateľov

sme zviazaní nejakými schémami a rutinami.

ponuku a v niektorých kategóriách – napríklad

(a persón), ktorí sú zameraní len na vlastný

Sme pioniermi na trhu. Pôvodne sme plánovali

dvojizbové byty - aj troj, či štvornásobne. Ak

prospech (ekonomiku). Poskytovanie služieb

nadviazať spoluprácu s už overenými maklérmi.

sú klienti natoľko skúsení, že vedia pripraviť

a starostlivosti o klienta je pre nich sekundárne.

Ponuka spolupráce však oslovila prevažne

návrh na vklad, vedia manažovať administráciu

Klient – kupujúci aj predávajúci - musí ale vidieť,

vysokoškolsky vzdelaných ľudí, z ktorých

zmlúv týkajúcich sa predaja, zmlúv o prevode

že jeho prostriedky boli vynaložené účelne, na

mnohí sú architekti, inžinieri, majú dlhoročné

vlastníctva, sú ako doma v banke či katastri

zabezpečenie administratívy, legislatívnych

znalosti z odboru stavebníctva a rozhodli sa

nehnuteľností, pravdepodobne služby
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realitnej kancelárie nevyužijú. Na trhu však

Bratislava je špecifický trh už i s ohľadom

sledujeme opačný trend, ktorý je úplne bežný

I. Môže spomenúť „diery“ v legislatíve,

na množstvo zahraničných firiem,

v zahraničí. Ľudia sú čoraz vyťaženejší,

ktoré sa HOME&LIVING podarilo

investorov, či expatov a manažérov, ktorí

preto požadujú kvalitné a komplexné služby,

vyplniť napr. akreditáciou maklérov?

pracujú pre pobočky zahraničných firiem.

ktoré ich odbremenia a dokonca sa dostáva

Zákonom vyžadované odborné

Ako to vplýva na biznis?

postupne do popredia aj honorovaná služba

preskúšanie maklérov by realitnému

- maklér kupujúceho. Vtedy nás klient –

trhu aj spotrebiteľom nepochybne

Bratislava sa dynamicky rozvíja

kupujúci - poverí vyhľadať mu nehnuteľnosť

pomohlo. Treba si uvedomiť, že na

a v stredoeurópskom regióne je unikátna.

podľa zadaných parametrov, maklér ju nájde,

Slovensku neexistuje žiadna norma, ktorá

Začína byť metropolou a aj problematické

naplánuje stretnutia a obhliadky. Klient nemá

by upravovala podnikanie s realitami.

lokality sa stávajú vyhľadávanými

chuť ani čas zdvíhať telefón a dohadovať si

Byť maklérom alebo mať realitnú

a lákavými. Nie je nič nezvyčajné, ak

schôdzky, preto sa mu termíny obhliadok

kanceláriu dnes môže ktokoľvek a to

si v Bratislave bonitný klient ponechá

prispôsobia. V dohodnutom časovom okne

bez bližších znalostí. Nepomáha ani

jednoizbový byt na prenájom a presťahuje

sa dostaví napríklad do referenčnej pobočky

neviditeľná ruka trhu, ktorá za takmer

sa do väčšieho, dvoj alebo trojizbového.

v Polus City Center a maklér s ním absolvuje

30 rokov vôbec neprispela ku kultivácii

Zahraniční klienti dopytujú a vlastnia

obhliadky. Všetky administratívne úkony rieši

realitného trhu. Legislatívna zmena,

v Bratislave množstvo nehnuteľností. Možno

maklér. Niekedy môže kritériá klienta spĺňať aj

ktorá by prispela k zvýšeniu ochrany

povedať, že ekonomický rast v bývalom

obývaná nehnuteľnosť, pričom je kúpa otázkou

spotrebiteľa, transparentnosti a zlepšeniu

Východnom bloku, kopíruje nárast

vzájomnej dohody. Stáva sa, že potenciálni

podnikateľského prostredia je preto viac

dopytu po nehnuteľnostiach, avšak nielen

predávajúci boli nehnuteľnosť pripravení predať,

ako nevyhnutná. O to viac sa tešíme,

v Bratislave, ale na celom Slovensku. Máme

len neobdržali dostatočne motivujúcu ponuku.

že sú na realitnom trhu spoločnosti ako

klientov z Nemecka, Talianska či záujemcom

HOME&LIVING, ktoré dobrovoľne a nad

z anglofónnych krajín. Zvyčajne ide

HOME&LIVING vhodne dopĺňa mozaiku

rámec požiadaviek legislatívy pracujú

o bonitnú klientelu, ktorá dokáže vynakladať

komplexných služieb spoločnosti Arca Capital

na svojej odbornosti a svojim klientom

o 30-40 % viac prostriedkov, akoby za

o realitnú divíziu. Je efektívne napojená na

poskytujú preto aj kvalitnejší servis.

porovnateľnú nehnuteľnosť zaplatili Slováci.
Investori sa spoliehajú na maklérov, lebo

ďalšie etablované a dobre rozbehnuté oddelenia
a projekty ﬁrmy Arca Capital. Napríklad bežné

II. Čo by sa malo zmeniť v legislatíve,

často kupujú viac nehnuteľností v jednej

realitné kancelárie a súkromné osoby nedokážu

aby sa situácia upravila v prospech

lokalite, pričom tieto sa ani neobjavia vo

často oﬁciálne predať nehnuteľnosť s ťarchou.

klientov?

verejnej ponuke. Opäť je to výsledkom

HOME&LIVING má pre tento účel vlastnú

Prax si vyžaduje, aby osobitný zákon

profesionálnych služieb a znalosti trhu.

dražobnú spoločnosť.

upravil práva a povinnosti realitného
makléra, preverovanie odbornosti pri

HOME&LIVING s.r.o. stavia na pevných

Spomínali ste, že ponuka je nedostatočná,

vstupe do realitného podnikania, rozsah

firemných hodnotách a etike. Aké ďalšie

a teda situácia praje aj nazvime to

činností a zodpovednosti realitnej

aktivity vyvíjate napríklad v oblasti

amatérskym predávajúcim, ktorí v podstate

kancelárie, podmienky, za ktorých

spoločenskej zodpovednosti?

len vyberajú z množiny záujemcov?

môžu preberať rezervačné poplatky od
klientov a vydávať ich z úschovy, povinné

Riadime sa tým, že žijeme príbehmi

Môžem len potvrdiť, že zhruba 63 % objemu

poistenie pre prípad zodpovednosti za

skutočných ľudí, ktorí majú svoje potreby,

transakcií sa realizuje na sekundárnom trhu

škodu a pod. Dovoľujem si vyjadriť nádej,

zažívajú emócie a hľadajú domov (HOME),

a 37 % v segmente nových developerských

že po vzore ČR sa dlho očakávanej

prívetivé bývanie (LIVING) alebo vhodnú

projektov. Napríklad v Bratislave, ktorá je

legislatívnej zmeny na úseku realitného

investíciu do realít. Sú to nemenné

najrozvinutejším a najaktívnejším trhom

sprostredkovania dočkáme aj na

podnikové hodnoty, ktoré sa snažíme

s realitami, ani jeden kvartál neklesol nedostatok

Slovensku.

s kolegami demonštrovať aj v oblasti
spoločenskej zodpovednosti. Sme tiež

nehnuteľností pod 30 %. Reakciou sú
zvýšené ceny za meter štvorcový plôch aj

JUDr. Mojmír Plavec, RSc., tajomník, SORA

aktívni členovia Realitnej únie SR, cieľom
ktorej je celková kultivácia realitného

zvýšené nájomné. Tomu sa prispôsobuje aj

trhu na Slovensku. Angažujeme sa ale

výška provízií a žiaľ Vami spomenutí makléri
zvyčajne neposkytujú klientom služby, ktoré by

a aj maklér ťaží z výhod ďalších oddelení,

radi aj v aktivitách, ktoré skrášľujú naše

zodpovedali výške provízie. Nepovažujeme to

akými sú napríklad ﬁnančné služby, sporenie,

prostredie, napríklad čistenie Šúrskeho

za etické. Naši makléri sú certiﬁkovaní, poznajú

či mikropôžičky. Komplexné ﬁnančné služby

kanála, dopĺňanie mobiliáru (smetné koše)

systém práce a nadväznosť dokumentov,

sú pridanou hodnotou pre klientov a makléri

a navigačných tabúľ alebo zvyšovanie

technických podkladov. Učia sa pracovať

sa môžu venovať len a len náplni svojej práce.

bezpečnosti trás pre cyklistov.

v dvoch ekonomických systémoch, ktoré majú

Pritom sú odmeňovaní spravodlivo z každej

nastavený systém odmien a kontrolingu. Naše

nasledujúcej transakcie, nakoľko každý klient má

služby nekončia len realitnou činnosťou. Klient

unikátne číslo klienta začínajúce kódom makléra.
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SVET V ROKU 2040
Spoločnosť Allianz partners v spolupráci s uznávaným britským futurológom Rayom Hammondom vytvorila štúdiu
o tom, aký vývoj nás čaká v najbližších 20 rokoch v oblasti cestovania, mobility, zdravotnej starostlivosti či bežného
života. Viaceré megatrendy sa dotknú aj retailu a dodávateľského reťazca.

Podľa Raya Hammonda našu budúcnosť

Celzia. To prinesie extrémne javy v počasí

do roku 2040 ovplyvní najmä 7 hlavných

ako záplavy, cyklóny, hurikány či zánik

trendov:

koralových oblastí. Počet týchto javov sa
medzi rokmi 1980 a 2004 zdvojnásobil

POPULAČNÁ EXPLÓZIA

a do roku 2040 k tomu dôjde znovu.

Na svete dnes žije približne 7,6 miliárd
9 miliárd a tento počet bude naďalej

REVOLÚCIA V OBLASTI
OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV

rásť. Nakŕmiť toľkých obyvateľov podľa

V súčasnosti len 8,4 % elektriny vo svete

Hammonda nie je až taký problém. Až 90

získavame z obnoviteľných zdrojov. Do

% poľnohospodárov používa neefektívne

roku 2050 by to mala byť až polovica.

postupy s nízkou produktivitou a až

Inovácie v tejto oblasti zlacňujú výrobu

polovica vyrobených potravín sa

slnečnej a veternej energie a obnoviteľná

vyplytvá ešte v procese distribúcie. Stačí

energia bude čoskoro lacnejšia ako

teda podľa neho zlepšiť produktivitu

elektráreň na fosílne palivá. Otázkou

poľnohospodárstva a obmedziť plytvanie

však stále ostáva efektívne skladovanie

v distribučnej sieti. Oveľa väčším

energie v čase, keď nesvieti slnko a je

problémom bude zabezpečiť pitnú vodu

bezvetrie. Tú by mali vyriešiť investície

pre všetkých obyvateľov. Je jej síce dosť,

do veľkokapacitných batérií, ktoré už

ale nachádza sa na miestach ďaleko od

začali využívať vo Veľkej Británii, v Južnej

zaľudnených území. Hammond si myslí,

Austrálii či v USA.

red, Foto: Detusche Post, Starship Technologies, Pixabay.com

obyvateľov. Do roku 2040 ich bude

že mnohé krajiny budú musieť investovať
do nízkonákladových zariadení na

GLOBALIZÁCIA

odsoľovanie vody a jej získavanie vody

Za posledných 25 rokov mala globalizácia

z ovzdušia.

oveľa väčší vplyv na zníženie chudoby ako
celá zahraničná pomoc bohatých krajín od

KLIMATICKÉ ZMENY

čias 2. svetovej vojny. Vyše miliarda ľudí

Podľa správy OSN sa pri súčasnom

sa za ten čas vymanila z chudoby a podľa

stave emisií v ovzduší zvýši teplota na

odhadov futurológa by do roku 2050 mal

našej planéte do roku 2040 o 1,5 stupňa

byť počet chudobných najnižší v histórii.
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Masívne zníženie extrémnej chudoby

o rodinu či upratovanie, budú podľa

považuje Hammond za jeden z najväčších

Hammonda v nasledujúcich dvoch

úspechov ľudstva v našich dejinách, a to

dekádach oveľa viac cenené. Tieto služby

práve vďaka bohatým krajinám, ktoré

budú zároveň môcť byť lepšie financované

investujú a obchodujú s rozvojovým

z daní, ktoré zarobia roboti. Umelá

svetom.

inteligencia výrazne ovplyvní aj oblasť
vzťahov, keď okolo roku 2040 budú tzv.

REVOLÚCIA
V ZDRAVOTNÍCTVE

virtuálni asistenti takí dostupní, že nikto
nebude musieť byť osamelý.

V nasledujúcich dvoch dekádach naše
zdravotníctvo zmení na nepoznanie päť

SVETOVÁ CHUDOBA

väčších revolúcií:

Napriek pozitívnemu prínosu globalizácie

• personalizovaná liečba založená na

sú vo svete stále približne 2 miliardy

osobnej DNA analýze,
• využitie kmeňových buniek na opravu či
obnovu rastu tkanív a orgánov,
• využitie nanočastíc na vývoj

ľudí v 58 krajinách, ktorí sú uväznení
v extrémnej chudobe. Títo ľudia
nemajú prístup k zdrojom a medzi
sebou bojujú o každý kúsok majetku.

a distribúciu liekov na sub-

Pomoc z vyspelých krajín mala na

-mikroskopickej úrovni,

zlepšenie situácie miestnych ľudí

• úprava ľudskej DNA na zlepšenie
zdravia,
• digitalizácia dát prostredníctvom umelej
inteligencie.

len minimálny efekt, keďže finančné
dotácie sa rýchlo rozkradli. Okrem
morálnej povinnosti pomôcť týmto
dvom miliardám chudobných sú tu tiež
dva dôležité dôvody, prečo musíme

ROZVOJ INFORMAČNÝCH
TECHNOLÓGIÍ

s chudobou bojovať. Prvým sú obrovské

Za posledných 50 rokov sa rýchlosť

vojen na Blízkom východe. Druhým je

a výkonnosť informačných technológií

nevyhnutná migrácia utečencov z politicky

každých pár rokov zdvojnásobuje. Väčšia

a ekonomicky nestabilných krajín smerom

funkcionalita smarfónov, rýchlosť internetu

na západ.

náklady vyspelých krajín v podobe

a rozvoj nových online služieb a aplikácií
ohrozili viaceré tradičné profesie a biznis
modely v hotelierstve, stravovacích

Štúdiu si môžete

službách, doprave či finančných službách.

prečítať na odkaze

Čoraz častejšie ich nahrádzajú riešenia
ako Airbnb, Uber, Booking.com či
TripAdvisior. Naopak vznikajú úplné
nové profesie ako osobní kouči, tréneri
a mentori, venčitelia psov či tetovači.
Profesie, ktoré sa dnes za zamestnanie ani
nepovažujú, ako materstvo, starostlivosť

e obchodu, a. s. Poprad
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9 POZÍCIÍ, BEZ KTORÝCH SA FIRMY
DNES A ANI ZAJTRA NEZAOBÍDU 7.
časť

Aj úloha ﬁnančných riaditeľov sa v súčasnom nestálom svete postupne vyvíja
a mení. Aj keď, samozrejme, musia byť v prvom rade schopní plánovať a riadiť
ﬁnančné záležitosti a zabezpečiť ﬁnančnú stabilitu organizácie a analyzovať
výsledky jej hospodárenia, dnes sa od nich očakáva aj schopnosť úspešne
nastavovať a viesť celý rad ďalších procesov. Tento posun je taký výrazný, že
tejto skupine venujeme siedmu časť seriálu, v ktorom predstavujeme deväť pre
organizácie zásadných pozícií a vlastnosti optimálnych kandidátov, ktorí na
nich zaručene zahviezdia.

Marek Hradílek
Amrop Jenewein Client Partner

technológií a zameranie na analýzu dát,
ktoré výrazne pomáhajú pri rozhodovacom

CHIEF FINANCIAL OFFICERS

procese. Niet divu, pretože inovácie a zmeny,
ktoré prináša digitálna éra, ovplyvňujú každé
odvetvie a každú organizáciu. Aj tento trend

Chief Financial Ofﬁcer (CFO) má primárnu

s investormi, ďalej s riadením ﬁnančných

zvyšuje nároky kladené na CFO, ak má naplniť

zodpovednosť za plánovanie, implementáciu,

tokov, dobrou správou spoločnosti

očakávania svojich kolegov z predstavenstva.

riadenie a chod všetkých ﬁnančných aktivít

a udržiavaním súladu so všetkými právnymi

S cieľom podporovať digitalizáciu a digitálny

organizácie vrátane plánovania podnikania,

úpravami, zákonmi a novelizáciami v oblasti

biznis a „digitalizovať“ ﬁnancovanie musia

zostavovania rozpočtu, prognózovania

ekonomiky vplývajúcimi na činnosť

CFO neraz zmeniť prácu, zamestnancov

a vyjednávania. V niektorých odvetviach

organizácie. Rozdiel medzi dobrým CFO

a pracovné miesto.

je CFO zodpovedný aj za analýzu dát

a vynikajúcim CFO je schopnosť analyzovať

a výsledkov hospodárenia. Je expertom

dáta a použiť ich na premietnutie budúceho

nielen na ﬁnančných úsekoch, ale aj

ﬁnančného obrazu organizácie.

DVE A DVE HLAVNÉ ÚLOHY
CHIEF FINANCIAL OFFICERS

v súvisiacich oblastiach, akými sú dane,
účtovníctvo, treasury, audit, compliance,

Niekedy sa stáva, že sa mýlia pojmy ﬁnančný

právo, risk manažment, ﬁnančné plánovanie

manažér a CFO a ich odlišnosti nie sú

Dostupné štúdie ukazujú, že ﬁnanční

a controlling.

úplne jasné. CFO je na holdingovej úrovni

riaditelia tradične zohrávali dve úlohy:

zodpovedný za ﬁnancie celého holdingu,

• Správcovia. V rámci tejto funkcie

Dnes sa však od ﬁnančných riaditeľov

ak ide o skupinu viacerých spoločností

ﬁnanční riaditelia chránia a zachovávajú

očakáva oveľa viac – v prvom rade je to

alebo rôznych podnikateľských aktivít,

kritické aktíva organizácie. Podávajú

schopnosť úspešne viesť procesy spojené

a konsoliduje ﬁnancie ako celok. Finančný

správu o ﬁnančnej situácii a operáciách

s celkovou stratégiou, so sledovaním

manažér je zodpovedný za partikulárnu oblasť

vývojových trendov, s minimalizáciou

a zodpovedá sa CFO danej organizácie.

potenciálnych rizík, investičnými zámermi

prevádzku organizácie. Vyrovnávajú

vrátane získavania a udržiavania vzťahov

schopnosti, talent, náklady a

VÝRAZNÁ ZMENA
KOMPETENCIÍ

Red, Zdroj: Amrop Jenewein, Foto: Shutterstock.com, Amrop Jenewein

interným a externým stranám.
• Prevádzkovatelia. V tejto úlohe riadia

úrovne služieb na splnenie všetkých
ﬁnančných povinností organizácie.

Ako sme spomenuli v úvode, v posledných

Finanční riaditelia trávia pri plnení týchto

rokoch sa úloha ﬁnančného riaditeľa významne

dvoch úloh asi 70 % svojho času. Keďže

rozvinula. Človek pôsobiaci na tejto pozícii sa

funkcia CFO musí organizáciám poskytnúť

tradične považuje za ﬁnančného vrátnika, dnes

väčšiu hodnotu, CFO dostáva ďalšie dve

sa však jeho rola výrazne rozšírila a rozvinula

nové roly, ktoré sa viac zameriavajú na

až do polohy poradcu a strategického partnera

exekúciu a výkon:

generálneho riaditeľa. Skrátka, generálni

• Katalyzátor. V tejto funkcii sú CFO

riaditelia v súčasnosti očakávajú, že ﬁnanční

architektmi zmeny. Sú katalyzátorom

riaditelia budú aktívne participovať na tvorbe

zmeny správania v celej organizácii na

stratégie organizácie, ktorú riadia. Napriek

splnenie strategických a ﬁnančných

tomuto trendu možno v praxi ešte vždy stretnúť
veľa takých CFO, ktorí sa sústredia výlučne

cieľov.
• Stratég. V tejto úlohe ﬁnanční riaditelia

na účtovníctvo a controlling a nevnímajú svoju

pomáhajú ako lídri pri zosúlaďovaní

úlohu v organizácii ako obchodné partnerstvo.

ﬁnančných a obchodných stratégií pre
splnenie cieľov do nadchádzajúcich

Okrem spomínaného má veľký vplyv na

období.

zmenu roly CFO aj nárast digitálnych
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veľkosť ani taký rozpočet, aby si

AKÝ BUDE CHIEF FINANCIAL
OFFICER BUDÚCNOSTI

najali prvotriedneho CFO na plný
úväzok. Preto trh s frakčnými
alebo virtuálnymi CFO rastie

• Úspešné organizácie majú na

veľmi rýchlo. Veľký je tlak aj na

ﬁnančných úsekoch výnimočné

tvrdé zručnosti – väčšina CFOs

tímy vedené špičkovými odborníkmi

veľkých spoločností má doplnené

a zdatnými manažérmi, ktorí dokážu

postgraduálne štúdium ako Master

napĺňať očakávania riaditeľov

of Business Administration (MBA)

a štatutárov.

alebo Master of Science (v oblasti

• Na týchto pozíciách neexcelujú

ﬁnancií alebo účtovníctva) CFA.

len ľudia odborne zdatní a skúsení
v účtovníctve, daňových predpisoch,
ekonomických analýzach, ﬁnančnom
plánovaní a podobne, ale špecialisti
schopní nielen plánovať, riadiť, viesť

CFO JEDNÝM
Z KĽÚČOVÝCH
HRÁČOV

a kontrolovať, ale aj reprezentovať
organizáciu na rokovaniach,

Vráťme sa ešte k novej úlohe

spolupracovať s audítormi

CFO – k úlohe stratéga. Pred

a ﬁnančnými a daňovými orgánmi

tridsiatimi rokmi bola stratégia takmer výlučne

a hlbšie zapojil do rozvoja stratégie. Existujú

štátnej správy či komunikovať

vecou generálneho riaditeľa. Odvtedy, ako

dva dôvody. Po prvé, ﬁnančný šéf má silný

s bankovými, investičnými a inými

sa zloženie vrcholových výkonných tímov

hlas v predstavenstve a môže pomôcť

ﬁnančnými inštitúciami a obchodnými

zmenilo, zodpovednosť za rozvoj stratégie

predstavenstvo produktívnejšie zapojiť do

partnermi.

zdieľajú viacerí členovia tímu C-úrovne. Prvé

tvorby stratégie. A po druhé, tvrdé údaje

lastovičky sa objavili v deväťdesiatych rokoch

a empirické myslenie, ktoré prináša na stôl,

vidia aj reálny biznis a ľudí, ktorí za

20. storočia, keď v niektorých organizáciách

môžu byť neoceniteľné pri stanovovaní

ním stoja.

došlo k zmene požiadaviek na výkon

a vykonávaní herného plánu organizácie,

ﬁnančného riaditeľa smerom k strategickému

najmä pokiaľ ide o oblasti ako predpovedanie

ﬁnančnému riaditeľovi. Zároveň však treba

trendov alebo riadenie vzťahov s vládou

Organizácie a ich ﬁnanční lídri v súčasnosti

uviesť, že v niektorých prípadoch tento trend

a regulačnými orgánmi.

čelia rýchlo sa meniacemu prostrediu

pokračoval ďalším krokom – vytvorením

aj v oblasti rizika, ktoré je spôsobené

samostatnej pozície riaditeľa stratégie (CSO).

• Jednoducho sú to lídri, ktorí za číslami

Finanční riaditelia budúcnosti jednoducho
majú prehľad o každom oddelení v organizácii.

narušeniami trhu zahŕňajúcimi volatilitu
trhu, hyper-konektivitu, geopolitické krízy,

Pre všetkých riaditeľov v organizácii je

Vzhľadom na ich vedomosti a znalosti

regulačné reformy a počítačové hrozby.

vypracovanie dobrej stratégie manažérskou

o životaschopnosti a histórii organizácie nie je

Keďže CFO preberajú v riadení rizika čoraz

výzvou, ktorá v najlepšom prípade zahŕňa

prekvapením, že preberajú nové strategické

väčšiu úlohu, nájdenie dostatočnej istoty na

unikátnu spoluprácu a podiel každého

úlohy. Ich úlohou je usmerňovať rast, budovať

prijímanie rozhodnutí v súčasnom nestabilnom

zo zainteresovaných členov vedenia.

digitálne prostredie a transformovať ﬁnančné

prostredí je pre lídrov na tejto pozícii jednou

V najhoršom prípade si vyžaduje riadenie

funkcie. Na dosiahnutie úspechu musia

z hlavných výziev. Predpokladom do

kontraproduktívneho napätia a konﬂiktov

najprv identiﬁkovať svoje ciele a potom sa

budúcnosti je, že táto úloha bude ešte väčšia,

medzi CFO a CSO. Takéto napätie je

rozhodnúť, či povedú k ľuďom, procesu alebo

najmä vo veľkých organizáciách.

deštruktívne – a je to nevyužitá príležitosť,

výkonnosti. A keď sa objavia nové ﬁnančné

pretože spolupráca ﬁnančného riaditeľa

úlohy, ﬁnanční riaditelia musia vyhodnotiť,

S meniacou sa úlohou ﬁnančného riaditeľa sa

a vedúceho stratégie je efektívnejšia.

akým spôsobom zvýšia kvaliﬁkáciu

menia aj typy organizácií, ktoré chcú alebo

Spoločne majú postavenie, ktoré im umožňuje

existujúcich talentov a či a ako prijmú

potrebujú človeka s takýmito vedomosťami,

spochybňovať a ovplyvňovať to, ako daná

nových zamestnancov. Víťazné ﬁnančné

schopnosťami a zručnosťami. Základom je

organizácia prijíma rozhodnutia.

tímy totiž stelesňujú kompetencie súvisiace
s technológiou, obchodným prúdom, dátami

zadeﬁnovanie jeho úlohy – aká je a aká by
mala byť. Čoraz viac menších spoločností si

Vytvorenie takého ideálneho partnerstva

uvedomuje túto potrebu, avšak nemajú takú

si zvyčajne vyžaduje, aby sa CFO priamo

Revolutionary
resume to never
miss a talent

a so stratégiou.

www.amrop.sk
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BEHAVIORÁLNY PRÍSTUP KU KVALITE
V PODNIKOCH NA SLOVENSKU
ale mali by brať do úvahy aj ich znalosti
(kognitívna zložka) a ochotu samostatne
sa rozhodovať a spolupracovať (afektívna,
resp. emocionálna zložka). Iba rozvojom
všetkých troch uvedených zložiek dochádza
k trvalému zlepšovaniu procesov.

MOTIVÁCIA, VÔĽA A POSTOJE
Pri skúmaní jednotlivých zložiek proﬁlu
zamestnancov v slovenských podnikoch
sme zistili, že jednotlivé zložky sa navzájom
ovplyvňujú. To znamená, že ak má
zamestnanec kladný postoj ku kvalite, prejaví
sa to pozitívne na kvalite jeho práce, pretože
má tendenciu prispôsobiť sa štandardom
kvality a naopak, ak zamestnanec vidí, že
ostatní konajú v súlade so štandardmi kvality,
motivuje to aj jeho ku kladnému postoju.
Rovnako sa nám potvrdilo, že správne
zvoleným vzdelávaním zamestnancov môže
podnik dosiahnuť ich vyšší záujem o kvalitu
práce. Zároveň platí, že ak zamestnanci

Riadiaci zamestnanci, ktorí uplatňujú behaviorálny prístup k riadeniu kvality
v podniku, svojich zamestnancov vnímajú prostredníctvom ich správania.
Človek nie je stroj. Nefunguje na základe vopred stanoveného algoritmu,
nebude konať v súlade so smernicou len preto, že mu to niekto nariadil. Pri
výkone práce bude uplatňovať svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti a bude
sa správať podľa situácie v ktorej sa nachádza, t. j. podľa toho kým a čím je
ovplyvnený.

majú kladný postoj ku kvalite práce, rastie
ich záujem o vzdelávanie v tejto oblasti.
Výskum tiež potvrdil, že ak má zamestnanec
potrebné informácie pre výkon svojej práce
a vie ich využiť, dokáže ich aj prakticky
aplikovať v prospech podniku. Naopak, ak
zamestnanci v podniku svojimi nápadmi
zlepšujú kvalitu práce, ich kolegovia si tiež
uvedomujú výhody vzdelávania a inovácií
v oblasti kvality. Zjednodušene povedané
ak zamestnanec vie a zároveň chce, tak sa

Malá Denisa, Benčiková Dana, Kaščáková Alena

NÁVYKY A SPRÁVANIE
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podnikov vníma svojich zamestnancov

to prejaví aj na jeho správaní. V podnikoch

ako „nevyhnutné náklady“, resp. nástroj,

na Slovensku je najsilnejšou zložkou proﬁlu

Cieľom behaviorálneho prístupu riadenia

ktorému stačí mzda v určitej výške a on

zamestnanca kognitívna zložka, potom

kvality je skúmať správanie zamestnancov

urobí relatívne dobrú prácu. Vzťahy na

nasleduje afektívna zložka a najslabšou

ako objektívny, pozorovateľný a merateľný

pracovisku sa tým dostávajú do úzadia

je behaviorálna zložka. To znamená,

fakt. Prostredníctvom rôznych pracovných

a záujem o názor zamestnanca a jeho

že zamestnanci majú dostatok znalostí

skúseností sa zamestnanec učí určité

akceptovanie ostáva len v teoretickej rovine,

a informácií o kvalite v podniku a s tým

návyky, ktoré sa stávajú typickými pre jeho

čo vedie k tomu, že podniky nie sú schopné

súvisiacom výkone ich práce; motivácia,

správanie. V tomto kontexte nadobúda

využiť potenciál, ktorý zamestnanci v sebe

vôľa a postoje v tejto oblasti sú slabšie a ich

vzdelávanie a tréning zamestnancov

ukrývajú. Skutoční riadiaci pracovníci dokážu

práca a jej zlepšovanie je najslabšia.

mimoriadny význam, pretože ich učí pozitívne

vyťažiť zo svojich zamestnancov maximum,

reagovať na kvalitu, a tým podporuje

a to napr. využitím ich inovačného myslenia,

želané prejavy správania. Zo strany

podporou kreativity alebo rozvojom ich

podniku je dôležité takéto správanie nielen

schopností zlepšovať procesy v podniku.

podporovať, ale aj odmeňovať a oceňovať,

Práve tento aspekt riadenia podniku súvisí

Výsledky výskumu poukázali na potrebu

aby si zamestnanci vytvorili dlhodobý návyk

s behaviorálnym prístupom ku kvalite.

začleniť behaviorálny prístup ku kvalite do

reagovať a konať na kvalitu pozitívne.

V rámci behaviorálneho prístupu by sa však

slovenských podnikov, a preto odporúčame,

podniky nemali zameriavať iba na samotné

aby podniky:

V dnešnom podnikateľskom prostredí je,

správanie zamestnancov (čo predstavuje

-

bohužiaľ, pravda, že väčšina slovenských

behaviorálnu zložku proﬁlu osobnosti),

ODPORÚČANIA PRE PODNIKY

stanovili a jasne komunikovali politiku
a ciele kvality. Zamestnanci potrebujú

PEOPLE

vedieť kam sa podnik snaží dostať,

podnikové štandardy a zlepšovať

Aká je realita v slovenských podnikoch?

potrebujú vedieť kto sú zákazníci podniku,

kvalitu.

Poskytujú zamestnancom relevantné

pri hodnotení zamestnancov okrem

informácie? Motivujú ich správne?

ako a prečo sú nastavené podnikové

výsledkov práce brali do úvahy aj

Majú stanovené štandardy tak, aby sa

štandardy. Keď majú zamestnanci

ich sociálne zručnosti, t.j. ako riešia

dali reálne dosiahnuť? Ak sú podniky

potrebné a aktuálne informácie, podnik

problémy, či sú ochotní prevziať

úprimné, na tieto otázky odpovedia nie.

môže očakávať, že si dokážu zvoliť

zodpovednosť alebo či aplikujú

Preto je dôležité, aby podniky poskytovali

správny postup ako vykonávať prácu

etické princípy a dokážu plne využiť

zamestnancom správne informácie o ich

a ako riešiť vzniknuté problémy.

svoj potenciál v prospech podniku.

zodpovednostiach, o prínosoch práce

zapojili do tvorby kvality všetkých.

Hodnotenie a samohodnotenie sú

a zákazníkoch, vzdelávali zamestnancov

Vybudovaním podnikovej kultúry založenej

súčasťou vyhodnocovania naplnenia

v oblasti kvality a vhodne ich motivovali

na dôvere zamestnancov sa zabezpečí

cieľov podniku, a preto by zamestnanci

k vyjadrovaniu názorov, samostatnému

rovnaká štartovacia čiara pre všetkých.

mali dokázať správne vyhodnotiť svoje

riešeniu problémov a prijímaniu zmien.

Na základe poznania silných stránok

schopnosti, vedomosti, možné reakcie

Pre podnik je prínosom, ak zamestnanci

zamestnancov, ich pracovných záujmov

na podnety a postoje, a tiež výsledky

prejavujú záujem o dodržiavanie štandardov,

a vodcovských schopností, dokáže

samohodnotenia využiť na zlepšovanie

v prípade ak sú správne nastavené, a tým sa

podnik ponúknuť vhodné mentorské

práce, riešenie problémov a na vyhýbanie

podieľajú na zlepšovaní kvality. To znamená,

a podporné programy, pričom by nemal

sa situáciám, ktoré by mohli problémy

že ak slovenské podniky chcú implementovať

zabúdať na potrebu oceňovať rast

spôsobiť.

behaviorálny prístup ku kvalite, mali by

dôsledne komunikovali so

zabezpečiť, aby zamestnanci mali nielen

a zlepšovaniu kvality.

zamestnancami, t. j. pravidelne

vhodné vedomosti a aby boli motivovaní

hľadali nové možnosti vzdelávania tak,

poskytovať informácie o plánovaných

a vedení ku kvalite, ale zároveň aby aj

aby sa zjednodušila práca a zvýšila

zmenách, výsledkoch hodnotenia a o tom,

kvalitne vykonávali svoju prácu a aplikovali

výkonnosť zamestnancov. Vzdelávanie

aký je ich prínos pre podnik. Na druhej

svoje vedomosti v prospech podniku.

v podniku sa nemá organizovať len

strane je nutné zamestnancov podporovať

preto, lebo bolo naplánované a bez

v tom, aby vyjadrovali svoje názory na

zjavného prínosu pre daný podnik. Je

kvalitu procesu, za ktorý zodpovedajú,

dôležité získané vedomosti integrovať

resp. na ktorom spolupracujú, a aby

do podnikovej praxe a tým zvyšovať

dávali návrhy, ako tento proces zlepšiť.

aké sú ich zodpovednosti a právomoci,

-

zamestnancov a ich príspevok k tvorbe
-

-

-

(kp)
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VÝDAVKY DOMÁCNOSTI

NA VZDELÁVANIE

(t.j. vysoké školy) - zhodne po 0,3%
ročných výdavkov domácnosti. Podiel
výdavkov na vzdelávanie na celkových
výdavkoch domácnosti je na Slovensku
v poslednej dekáde relatívne stabilný, resp.
len nepatrne rastie a pohybuje sa v pásme
1,4-1,6%.

Koniec školských letných prázdnin a návrat školopovinných detí do školských
lavíc znamenal pre obchodníkov nový prílev zákazníkov. Pozrime sa ale na
výdavky na vzdelávanie. Tie nie sú totiž iba prostriedky minuté na školské
pomôcky.

Podiel vzdelávania na celkových výdavkoch
domácnosti nemusí nevyhnutne (a ani
nepopisuje) vzťah domácnosti k vzdelaniu.
Vyšší podiel na rodinných rozpočtoch
nevyhnutne neznamená, že domácnosti
v danej krajine sa viac vzdelávajú a vice-versa. Dôležitú rolu v pokrývaní nákladov
na vzdelávanie totiž tvoria verejné
a súkromné výdavky mimo rozpočtov
domácnosti (napríklad rôzne benefity pre
zamestnancov v podobe školiaci kurzov).
Európske vlády v priemere financujú
školstvo výdavkami v objeme približne
5% HDP. Najviac na školstvo prispievajú
z verejných rozpočtov severské štáty, a to
v objeme 7-8% HDP ročne. Slovensko
dosahuje 4,4 % HDP s tým, že najviac
zdrojov smeruje do primárneho školstva
(1,7 % HDP). Avšak terciárne vzdelávania
je na Slovensku jedinou oblasťou, kde
verejné výdavky (vzhľadom na výkon
ekonomiky) presahujú priemer EÚ, t.j.
1,4 % HDP oproti priemeru EÚ 1,2 % HDP.

VZDELÁVANIE, ALE BEZ
VÝDAVKOV NA POMÔCKY

už v predstihu, väčšinou ide o rodičov

ZNALOSTNÁ EKONOMIKA

prváčikov,“ hovorí Pavla Hobíková, tlačová
hovorkyňa MALL Group. MALL.SK má

Investície do vzdelávania sú jedným

Podľa materiálu UniCredit Bank Weekly

aktuálne v sortimente školských potrieb

z kľúčových predpokladov pre rozvoj

N.o.t.e.s (vychádza z údajov ŠÚSR,

zaradených viac ako 1500 položiek, z toho

znalostnej ekonomiky a inovácií

Eurostat a ďalších) slovenské domácnosti

takmer 40 % predstavuje ponuka školských

v ekonomike, ktoré zvyčajne dokážu

minú ročne na vzdelávanie približne

aktoviek a batohov. Nákup finančne menej

generovať i vyššiu pridanú hodnotu

1, 6% svojich celkových výdavkov a radia

náročných položiek, ako sú zošity, obaly či

a následne aj udržateľne podporiť vyššie

sa v rámci EÚ k jemnému nadpriemeru.

písacie potreby, sa posúva – logicky – až

mzdy v ekonomike. Okrem objemu

V priemere v krajinách EÚ tvoria výdavky

na začiatok školského roka.

výdavkov vo vzdelávania je dôležitá aj
efektivita výdavkov.

na vzdelávanie 1,1 % ročných výdavkov.
Výdavky na vzdelávanie zahŕňajú prevažne
rôzne poplatky v oblasti vzdelávania akými
sú poplatky za materskú školu, ZUŠ,
rôzne kurzy, či výdavky na celoživotné

KORELÁCIA „VYŠŠIE VÝDAVKY
= VYŠŠIE VZDELANIE“
NEPLATÍ

Red, Zdroj: UniCredit bank, Mall Group, SLSP

štatistického úradu Eurostat v roku 2018 až
20 % mladých ľudí na Slovensku vo veku
20 až 34 rokov sa ani nevzdelávalo a ani

vzdelávanie a podobne, zvyčajne však

30

Podľa najnovších údajov Európskeho

už nezahŕňajú náklady na zaobstaranie

Vráťme sa k štatistike UniCredit Bank.

nepracovalo. Najmenej nevzdelávajúcich

učebných pomôcok. V tomto kontexte

Takmer polovica výdavkov slovenských

sa a nepracujúcich majú Švédi (8%).

môžeme uviesť, že najviac sa koncom

domácnosti na vzdelávanie (0,7% z 1,6%)

V spomenutej vekovej kategórii

augusta predávali školské aktovky

smeruje do kategórie vzdelávanie,

v európskom meradle je viac žien, ktoré

a batohy. „V porovnaní s minulým rokom

ktoré nie je definované úrovňou, kam

neštudujú a nepracujú, a to až 20, 9 %,

sme zaznamenali v tejto kategórii nárast

sa radia rôzne jazykové školy, či kurzy,

u mužov to je 12,2 %. Zaujímavé je v tejto

predaja o viac ako 15 %. Priemerne

ale napríklad aj základné umelecké

súvislosti fakt, že v ČR je 28 verejných

za nákup v sekcii školských potrieb

školy. Ostávajúce výdavky sú pomerne

a štátnych vysokých škôl a univerzít, na

zákazníci zaplatia sumu 34 eur. Školské

rovnomerne rozložené medzi primárne

Slovensku 23 (a 12 súkromných), pričom

batohy a aktovky zvyčajne predstavujú

a predprimárne vzdelávanie (t.j. základné

množstvo mladých ľudí (práve vo veku nad

najdrahšiu položku na nákupnom zozname.

a materské školy), sekundárne vzdelávanie

19 rokov) študuje v Čechách.

Časť zákazníkov ich preto nakupuje

(t.j. stredné školy) a terciárne vzdelávanie
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ALCHÝMIA RUMU
Keď v pohodlí sedíte s pohárom rumu A.H.Riise, možno nebudete príliš
rozmýšľať o tom, čo je skryté za týmto sladkým, zlatým mokom. A nemali by
ste, je to všetko o potešení a potešenie je presne to, pre čo je A.H.Riise rum
vyrobený.

Možno však môžeme zvýšiť vaše potešenie z tohto vznešeného nápoja tým, že stručne opíšeme
niektoré práce, ktoré smerujú k vytvoreniu dokonalého rumu.
A.H.Riise rum sa skladá zo všetkého, čo je nádherné, ale aj nevysvetlené. Slovo alkohol má
rovnaké jazykové korene ako slovo alchýmia, umenie výroby zlata. Rovnako ako nikto nevie
vysvetliť, ako sa vytvára zlato, je tiež ťažké získať tajomstvá vzácnych rumových sudov. Napriek
tomu, je výber toho, v akom sude rum dozrie rozhodujúci pre konečnú kvalitu. Sudy vyberá náš
dôveryhodný master blender. Svoj výber zakladá hlavne na tom, čo sud obsahoval, ako aj na
kvalite dreva. Rum musí v týchto sudoch dozrievať mnoho rokov, takže kvalita musí byť najlepšia
od samého začiatku.
A.H.Riise rum sa vyrába z celej karibskej oblasti, kde každý ostrov, krajina má svoje osobitné
vlastnosti.
Britskú školu zastupujú Jamajka, Trinidad a Tobago, ako aj Guyana. Rum sa zvyčajne destiluje
v medených kotlíkoch. Chuť je ťažká, tmavá, korenistá, živá, s hranou a podmanivou vôňou.
Rumy Guatemaly, Nikaraguy, Barbadosu, Panamy a Dominikánskej republiky sú svetlejšie
a sladšie, s výraznými tónmi tropického ovocia, ktoré pochádzajú z kmeňov kvasiniek, ktoré tam
používajú. Výrobcovia vedome pracujú s výraznými arómami a chuťou, ktorú kvasinky môžu
poskytnúť.
Keď master blender zostavuje svoju „kyticu“ vôni a chute rumu (bouquet), musí zvážiť nielen
konečný produkt, ale aj jeho celú cestu. Jednotlivé rumy sa musia navzájom dopĺňať, podopierať
a tvarovať, tak aby mali len to najlepšie zo všetkých svetov. Tým je zabezpečené, že chute a vône
v A.H.Riise kulminujú dokonale vyváženým spôsobom.

Svet nápojov s.r.o. – oﬁciálny distribútor rumu A.H.Riise
0901 720 720 / info@svetnapojov.sk / www.svetnapojov.sk
B2B Zákaznícka zóna
B2B zóna umožňuje skontrolovať reálne množstvo na sklade, aktuálne akcie, sledovať vývoj
cien, zadávať objednávky a dostávať potvrdenia objednávky v priebehu niekoľkých minút.

pti

Skutočná služba 24/7/365 --- Skontrolujte zásoby v reálnom čase --- Dodanie do 24 hodín
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UVARIŤ DOBRÉ PIVO JE UMENIE
Na Slovensku máme viac ako 70 pivovarov: 2 veľké priemyselné, 2 malé
priemyselné a asi 73 remeslných pivovarov. Až 31 z nich sa blyslo svojím
umením pivovarníctva v súťaži Slovenská pivná korunka. Prinášame vám jej
výsledky.

k úspechu Ján Kadlec, manažér z Holíčskeho
pivovaru Wywar. Zoltán Nagy, sládok Breisburg
Brewery sa vyjadri, že „kvalitné pivo potrebuje
v prvom rade trpezlivosť a cit, potom kvalitné
suroviny, kvalitnú technológiu, zodpovedný
prístup a odbornosť so skúsenosťami. Tieto
veci s určitosťou zabezpečia úspešnú cestu
v pivovarníctve.

REKORDNÝ POČET VZORIEK

ju remeselné pivovary vyrábajúce iba nealkoholické
pivá. V Nemecku je každé 15-te predané pivo bez

Súťaž na záver zhodnotila Jana Shepperd: „Teším

„Tento ročník Slovenskej pivnej korunky bol

alkoholu. Suverénne najvyššiu spotrebu nealko piva

sa z veľkého nárastu záujmu pivovarov o našu

rekordný nielen najvyšším počtom súťažiacich pív

odsledovali vo Španielsku – tvorí až 14 % celkového

degustačnú súťaž. Je to veľké zadosťučinenie

v celej histórii Korunky, ale aj veľmi vysokou kvalitou.

predaného objemu piva.

a najlepšia odmena za našu prácu, ktorú príprava
súťaže vyžaduje. Každá korunka, ktorú sme

Najmä hodnotené pivá od veľkých pivovarov boli tak

odovzdali, je zaslúžená, lebo oceňuje svedomitú

vyrovnané, že o víťazoch rozhodovali iba minimálne
rozdiely. Kategórie minipivovarov priniesli zase

OCENENIE ZA SVEDOMITÚ PRÁCU

prácu pivovarníckych majstrov a symbolizuje
zaslúžený úspech v zdravej konkurencii, ktorá na

veľký počet rozmanitých druhov pív a chutí, ale
potešili aj dôrazom na kvalitu produkcie,“ zhodnotil

„Veľmi dôležité je neustále sa posúvať ďalej,

úroveň súťaže Martin Mojžiš, generálny riaditeľ

vzdelávať a zlepšovať sa, nenechať sa opiť

Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu,

predchádzajúcimi úspechmi,“ komentoval cestu

slovenskom trhu s pivom existuje.“

ktorý nielen degustoval, ale aj odborne zastrešoval
túto anonymnú degustáciu pív. Tento rok do súťaže
prihlásilo 31 slovenských pivovarov rekordných 178
pivných vzoriek.“
Ocenenie Osobnosť slovenského pivovarníctva
a sladovníctva získali Ing. Jozef Macháč, výrobný

I. kategória: Svetlá ﬁltrovaná desiatka 8 prihlásených vzoriek piva
1. Topvar 10%
Plzeňský Prazdroj Slovensko
2. Smädný Mních 10%
Plzeňský Prazdroj Slovensko
3. Šariš 10%
Plzenský Prazdroj Slovensko

riaditeľ v spoločnosti Lycos – Trnavské sladovne,
Jozef Nemec, bývalý marketingový riaditeľ Pivovaru
Topvar a Ing. Ján Šimonovič, výrobný riaditeľ
pivovaru Steiger.

TRENDOM V RETAILE AJ GASTRE
JE NEALKO
Pre konečnú kvalitu piva v pohári je veľmi dôležitá
cesta piva z pivovaru na stôl. „Správne skladovanie
a podávanie piva veľmi ovplyvňuje jeho kvalitu
ako aj celkový gurmánsky zážitok. V pivárňach
je pre kvalitu piva kľúčová čistota výčapného
zariadenia a pohárov, teplota piva a správny spôsob
čapovania,“ spresňuje J. Shepperd. Slováci však
pivo nakupujú hlavne v obchode (71 %) a vychutnajú
si ho doma či na chate. Iba tretina (29 %) „ide von“
s priateľmi na čapované do pivární či reštaurácií.
Ďalším trendom v pivnej branži je stúpajúca spotreba

II. kategória: Svetlá ﬁltrovaná dvanástka 12 prihlásených vzoriek piva
1. Stein 12%
Pivovar Steiger
2. Zlatý Bažant '73
Heineken Slovensko
3. Steiger 12%
Pivovar Steiger
III. kategória: Tmavé ﬁltrované pivo 5 prihlásených vzoriek piva
1. Zlatý Bažant
Heineken Slovensko
2. Šariš 12%
Plzeňský Prazdroj Slovensko
3. Maurus
Heineken Slovensko
IV. kategória: Alkoholický radler 8 prihlásených vzoriek piva
1. Smädný Mních Radler Citrón
Plzeňský Prazdroj Slovensko
2. Smädný Mních Radler Grep
Plzeňský Prazdroj Slovensko
4. Steiger Radler Citrón
Pivovar Steiger

Red, Zdroj a foto: Slovenské združenie výrobcov piva a sladu

nealko piva a nealko radlerov. Napokon v súťaži
sú im venované až dve kategórie z desiatich. Hoci
na Slovensku je preferencia nealko nadpriemerná,
tento trend je badať aj v súčasných pivných baštách:
Veľkej Británii, Nemecku a Francúzsku (tieto tri
vedú v rebríčku remeselných pivovarov podľa The
Brewers of Europe). V Británii bolo nealko prvýkrát
uvedené v roku 1986 pod značkou Kaliber. Dnes
tu len za ostatný rok (končiaci februárom 2019)
vyskočila spotreba nealko piva o 28 % a vznikajú
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V. kategória: Nealkoholické pivo 7 prihlásených vzoriek piva
1. Zlatý Bažant 0,0%
Heineken Slovensko
2. Birell Svetlý
Plzeňský Prazdroj Slovensko
5. Steiger Nealkoholické pivo svetlé
Pivovar Steiger

VI. kategória: Nealkoholický radler 23 prihlásených vzoriek piva
1. Zlatý Bažant Radler 0,0% Citrón Baza
a Mäta Light
Heineken Slovensko
2. Zlatý Bažant Radler 0,0% Citrón Baza
a Mäta
Heineken Slovensko
3. Zlatý Bažant Radler 0,0% Grepfruit
a Rozmarín
Heineken Slovensko
VII. kategória: Svetlá neﬁltrovaná desiatka 15 prihlásených vzoriek piva
1. Baťak 10%
Pivovar Baťak (Partizánske)
2. Delux 10%
Pivovar Šemrák (Košice)
3. Diamant 10°
Remeselný pivovar Herrenwald (Malá Ida)
VIII. kategória: Svetlá neﬁltrovaná dvanástka 28 prihlásených vzoriek piva
1. Breisburg Svetlý ležiak 12°
Breisburg Brewery (Bratislava)
2. Baťak Viedenský ležiak 12%
Pivovar Baťak (Partizánske)
3. Sessler Výčapný ležiak 11,5%
Pivovar Sessler (Trnava)
IX. kategória: Tmavé neﬁltrované pivo 19 prihlásených vzoriek piva
1. Luxor 13% Tmavý ležiak
Pivovar Šemrák (Košice)
2. Krkavec 13° Tmavý ležiak
Panský pivovar Bojnice
3. Baťak Tmavý ležiak 13%
Pivovar Baťak (Partizánske)
X. kategória: Vrchne kvasené pivo - ALE 51 prihlásených vzoriek piva
1. Screaming Bitch 15°
Holíčsky pivovar Wywar (Holíč)
2. Pink City 13°
Remeselný pivovar Hellstork (Senica)
3. Anna 14°
Holíčsky pivovar Wywar (Holíč)
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BOROVIČKA JUNIPERUS
JE SYMBOLOM BOHATEJ TRADÍCIE
OLD HEROLD rozvíja príbeh
trenčianskych likérok už viac ako sto
rokov. Pod siluetou majestátneho hradu
zdokonaľovali generácie liehovarníkov
tradičnú výrobu ovocných destilátov
a legendárnej borovičky. Najstaršiu
slovenskú borovičku JUNIPERUS
v Trenčíne vyrábali už v roku 1905.

Kraj bohatý na borievky, zručnosť páleničiarov
a jedinečné výrobné postupy boli v roku 1936
základom na pridelenie československej ochrannej
známky. V roku 1967 získala trenčianska
borovička JUNIPERUS medzinárodnú ochranu
pôvodu registrovanú na Úrade pre patenty
a vynálezy v Ženeve a od roku 2016 je slovná
ochranná známka JUNIPERUS registrovaná pre
celé územie EU.
Dvakrát pálený borievkový destilát z ručne
zberaných plodov borievky, jemný lieh pre
rozvinutie chute a skúsení liehovarnícki majstri.
Také jednoduché a stále výnimočné. Už viac ako
sto rokov.
Niet sa čo čudovať, keď zistíme, že likérkam

svete, chránenú medzinárodnou ochrannou

sa v Trenčíne odnepamäti darilo. V roku 1886

známkou. Borovičku JUNIPERUS® vyvážali už za

v Trenčíne vznikol hospodársky liehovar spojený

prvej Československej republiky nielen do Európy,

s výrobou droždia ﬁrmy Kornhauser a Herzka

ale tiež do USA. Aj dnes patrí táto vysokokvalitná

Čo predchádzalo továrenskej výrobe borovičky?

Trencsén Spiritus und Presshefefabrik, s ktorým

borovička k najtradičnejším, doslova ikonickým

Tajomstvo odkrýva
a učenec Ján Čaplovič už

sa začala písať história slávnych trenčianskych

výrobkom regiónu Trenčína i celého Slovenska.

v polovici 19. storočia,
očia, keď píše vo svojej

likériek. Neskôr vznikali ďalšie likérky, ktoré

jedinečnej Etnograﬁ
aﬁi Slovákov v Uhorsku takto:

stoja za úspech
úspechom borovičiek z Trenčína.

Postup jej výroby sa vyvíjal mnohé generácie.

„Borovičkári sú predavači
edavači pálenky

Pokračovateľom tejto tradície je spoločnosť OLD

Vytvoriť produkt v žiadúcej kvalite, na to je

a oleja z borievok. V plochých

HEROLD.

potrebné mať znalosti, mať rád svoju prácu, mať
modernú aparatúru a dlhoročné skúsenosti,

súdočkoch vyrobených
ených doma,

o ktoré sa možno oprieť. Takto už viac než

zvaných ľahvica, nosieva
chlap svoj tovar na
a chrbte
a predáva ho po celom
kraji až po Rakúsko
ko

V
VÝNIMOČNÁ
K
KVALITA SI
ZASLÚŽI VÝN
VÝNIMOČNÝ
DIZAJN

a Moravu. Niektoríí kupčia aj
s borievkami až v Slavónii

storočie vzniká jedinečná trenčianska borovička
JUNIPERUS®.
Po rokoch spoločnosť OLD HEROLD oživila

Keď vyslovíte borovička,

hranatú fľašu so skosenými hranami a krátkym

a iných krajoch, kde
de

automaticky sa pripojí –
automatick

hrdlom. V novej verzii má ešte ostrejšie hrany

borievky nerastú.““

Juniperus. Od roku 1905

a širšie ramená ako pôvodná. Na skle fľaše

v Trenčíne pôsobila Prvá

nájdete reliéf inšpirovaný bobúľami a ihličím

O hlbokej tradícii borovičky

trenčianska borovičková

borievok a hrdé logo na bočné stenách. Nové logo

na Slovensku teda
a niet

továrňa, úč.
a likérová to

JUNIPERUS na etikete je originálnym remixom

pochýb. V citovanom
om diele

týmto rokom sa
spol. S tým

viacerých historických verzií loga. Dopĺňajú ho

Jána Čaploviča sa
a tiež

vznik legendárnej
spája aj vzn

informácie o pôvodnom roku výroby a číslo

uvádza: „Najviac borovičkárov

JUNIPERUS®. Ide
značky JUN

národnej a medzinárodnej registrácie v Ženeve.

je z Trenčianskej stolice,

o najstaršiu slovenskú

z moravských hraníc
níc a z Bielych hôr,

borovičku a zrejme aj

kde husto rastú borievky.“

najstaršiu borovičku
na
bo

Red (pti)

POHĽAD DO HISTÓRIE
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SPOLOČNOSŤ RUDOLF JELÍNEK
SLÁVI VÝZNAMNÉ VÝROČIE

KVALITNÝ DESTILÁT
SI ŽIADA DOBRÉ OVOCIE
Po štvrťhodinke jazdy autom z Púchova prejdete hranice medzi Slovenskom
a Českou republikou a takmer ani nezbadáte, že ste už v inej krajine. Pár
kilometrov pred Zlínom vojdete do päťtisícového mestečka Vizovice. Je
známe pekný barokovým zámkom, ako rodisko populárneho herca Bolka
Polívku, ale ešte viac ich preslávilo iné meno. Rudolf Jelínek.

rodiny Jelínkovcov a stáročné tradície pálenia
na Valašsku sú v nej hrdo rozvíjané ďalej: ﬁrma
sa vrátila ku svojim koreňom, nadviazala na
úspešný export produktov do USA a buduje
aj pálenice v zahraničí, napríklad v Bulharsku,
Rumunsku alebo v Chile. Pritom však pestuje
aj vlastné ovocie – má slivkové sady vo

RAZOVSKÁ SLIVOVICA SPÁJA
HISTÓRIU S DNEŠKOM

Vizoviciach, marhuľové na južnej Morave,
čerešňové v Kostoľanoch a na Janovej hore
nad Vizovicami vysadila divé trnky a borievky.

Ako inak by to mali urobiť svetoznámi majstri

Plochy vlastných sadov, ktoré k tejto krajine

ovocných destilátov ako uvedením nového,

patria odnepamäti, spoločnosť Rudolf Jelínek

kvalitného a symbolického produktu. Razovská

neustále rozširuje, aby tak naďalej ctila tradície

slivovica vznikla ako pripomenutie 125 rokov od

svojich zakladateľov.

počiatku výroby ovocných destilátov. Ako sa

Spoločnosť Rudolf Jelínek je veľkým

vyjadril riaditeľ spoločnosti RUDOLF JELÍNEK

Pred 100 rokmi rástlo vo Vizoviciach okolo

Slovakia, Michal Kredátus: „Ako náš príspevok

70 tisíc ovocných stromov, dnes je to však

k dlhej a občas dosť pohnutej histórii miesta,

už len zlomok tohto množstva. Spoločnosť

kde síce s modernejšími prístrojmi, ale stále

preto neustále vysádza nové plochy a tak

robíme to isté – z najlepšieho dostupného

dnes má na 61 hektároch viac ako 21 tisíc

ovocia vyrábame destiláty, ktorými píšeme

stromov a 9 odrôd len vo Vizoviciach, celková

pokračovanie tohto príbehu.“

rozloha všetkých sadov zaberá 178 hektárov.
Dlhodobým zámerom spoločnosti R. Jelínek

pojmom vo svete ovocných destilátov.
Práve v tomto roku slávi významné

V súčasnosti kvalitu širokého radu ovocných

je vlastniť 200 hektárov vlastných výsadieb,

jubileum. Je to 125 rokov, čo v roku 1894

destilátov R. JELÍNEK oceňujú zákazníci nielen

pretože vďaka páleniu z vlastného ovocia má

založila skupina vizovických roľníkov

u nás, ale i po celom svete. Export spoločnosti

ﬁrma väčšiu kontrolu nad kvalitou surovín

Rolnický akciový závod ovocinársky vo

tvorí už viac než 30 % produkcie a stále rastie.

a dosahuje tak jedinečnú chuť a jemnosť svojich

Vizoviciach na výrobu slivovice a iných

Dnes je ﬁrma RUDOLF JELÍNEK najväčším

výsledných produktov.

destilátov. Tento závod bol známy pod

výrobcom ovocných destilátov na svete

jeho skratkou RAZOV. Už v roku 1895 boli

a najväčším pestovateľom sliviek v Českej

Práve sady vo vlastníctve spoločnosti ju

razovské výrobky ocenené diplomom na

republike.

odlišujú od konkurencie – v minulom roku R.
JELÍNEK vysadil 21 ha nových marhuľových

Národopisnej Výstave Českoslovanskej
v Prahe a získali tiež ocenenie v zahraničí

K histórii spoločnosti RUDOLF JELÍNEK sa ešte

a slivkových sadov a jej dcérska spoločnosť

- na výstave v Brémach a v Berlíne. V roku

vrátime. Pripomeňme si však záver predminulej

RUDOLF JELÍNEK sady s.r.o. je najväčším

1921 kúpili spoločnosť RAZOV, ktorej sa

vety: Dnes je ﬁrma RUDOLF JELÍNEK ...

pestovateľom sliviek v Českej republike. Druhá

ekonomicky nedarilo, bratia Jelínkovci,

najväčším pestovateľom sliviek v Českej

100 % dcérska spoločnosť BIOSADY s.r.o. je

Rudolf a Vladimír. Spoločne viedli podnik

republike. Každý milovník a znalec ovocných

svojho otca, pod názvom Zikmunda Jelínka

destilátov dobre vie, že ich kvalita nemôže

synovia, a kúpou Razova rozšírili svoju

vzniknúť bez kvalitného ovocia. Nie je celkom

pálenicu.

bežné a zaslúži si veľké ocenenie, že spoločnosť
RUDOLF JELÍNEK sa čoraz intenzívnejšie

Takto je RAZOV významnou súčasťou

a veľmi systematicky venuje aj ovocinárstvu.

historickej línie spoločnosti Rudolf Jelínek.
Red, Zdroj a foto: Rudolf Jelínek

Začiatky sú však ešte o čosi staršie.
Spomínaný otec Zikmund Jelínek založil

SADY ROZVÍJAJÚ TRADÍCIU

vlastnú pálenicu už v roku 1891 a tak nás
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o dva roky, v roku 2021 čaká ďalšie, už

Na prahu 21. storočia je RUDOLF JELÍNEK

stotridsiate jubileum. To súčasné sa však

GROUP SE, a. s. najväčším výrobcom

patrí dôstojne si pripomenúť…

ovocných destilátov na svete. Avšak odkaz

PRODUCT

vlastníkom a obhospodarovateľom

5-ročná kóšer slivovica číra aj zlatá Rudolf

81 ha marhuľových sadov. Celková

Jelínek – unikát, ktorý v sebe spája tradičné

aktuálna rozloha všetkých sadov je

valašské postupy výroby, dohľad zástupcov

178 ha, pričom strategickým cieľom je

americkej Orthodox Union a päť rokov zrenia,

pokryť tretinu produkcie z vlastného

najvyššej kvality. Práve táto
čo je zárukou tej naj

ovocia. Dlhodobým zámerom je vlastniť
iť

na začiatku výroby kóšer
slivovica stála n

v ČR zhruba 200 ha vlastných výsadieb
b

ktoré sa vyvážali od 30. rokov
produktov, kto

v troch produkčných lokalitách.

dnešných dôb sa vyrába
do USA, a do d
nezmenenej podobe.
v takmer nezm

Pestovaniu ovocia sa venujú aj
zahraničné spoločnosti patriace do

10-ročná zlatá kóšer slivovica Rudolf

skupiny R. JELÍNEK v Bulharsku,

Jelínek
k získava svoju farbu vďaka zreniu

Rumunsku alebo v Chile. Vďaka páleniu
iu

sudoch. Bola ocenená
v dubových su

z vlastného ovocia má ﬁrma väčšiu

medailou za výnimočnú chuť
zlatou medailo

kontrolu nad kvalitou vstupných surovín
ín

medzinárodnej súťaži destilátov
v medzinárodn
Hills v Kalifornii.
v Beverly Hill

a môže stabilne dosahovať výbornú
chuť a jemnosť výsledných destilátov.
Starostlivý výber ovocia a následné

Vizovická slivovica je vyrábaná
Vizovick

spracovanie surovín tradičnými

limitovanom množstve z vlastných
v limitova

postupmi na moderných zariadeniach,

slivkových sadov spoločnosti. V roku
slivkovýc
bolo stočených prvých 3 414
2008 bol

to je základná ﬁlozoﬁa spoločnosti R.
JELÍNEK.

POHNUTÉ DEJINY FIRMY AJ
RODINY

znárodnil. Liehovar sa stal
sttal na

ﬂiaš. Má zlatistú farbu a plnú ovocnú

dlhý čas závodom štátne
štátneho
eho
eho

získava destilát vďaka sušeným
chuť získ

podniku Slovácké konzervárne
ervárne

slivkám, ktoré sú do slivovice

Uherské Hradiště.

pridávané počas zrenia.
pridávan

Za uplynulých 20 rokov sa

sortimente spoločnosti Rudolf
V sortime

Spomínali sme, že na začiatku bol Zikmund

podarilo značku R. JELÍNEK
NEK

Jelínek vvšak nájdete aj ďalšie

Jelínek, otec Rudolfa Jelínka. V roku 1919

pri zachovaní jej identity

značkové ovocné destiláty tej

odovzdal prosperujúcu pálenicu svojim synom

transformovať na modernú
rnú

najvyššej kvality, ako hruškovica,
najvyšše

Rudolfovi a Vladimírovi, ktorí v roku 1921 kúpili

ﬁrmu. Firma znásobila svoje
voje

marhuľovica, čerešňovica alebo
marhuľov

pálenicu Razov. Od roku 1926 bratia Jelínkovci

výnosy viac ako päťkrát a do

jablkovica.
jablkovic

pokračovali v podnikaní samostatne a Rudolf

investícií a opráv vložila len

Jelínek, ktorý ostal v Razove, prepožičal ﬁrme

v Českej republike viac ako

Ovocné destiláty od Rudolfa Jelínka

svoje meno. Na Razove bolo spočiatku len

25,5 milióna eur. Jej najväčšími
väčšími

spoznáte ľahko - podľa typickej

pár objektov, ktoré tvorili dvor, ten zostal

projektmi v minulom aj tomto
omto

ktorá je vďaka kvôli svojmu
fľaše, kto

dodnes zachovaný a je to jadro podniku, ktorý

roku bola prebiehajúca

označovaná ako „budík“. No
tvaru ozn

sa postupne rozširoval. Ako strategická sa

rekonštrukcia a stavba

ikonická fľaša prešla svojou
aj táto ik

ukázala byť blízkosť železnice, prikročilo sa teda

pražského Múzea slivovice,
ice,

k budovaniu železničnej vlečky, novej pálenice,

technické vybavenie do sadov, no

kvasiarne a ďalších prevádzok. Známa pálenica

tiež priame investície na kúpu vlastných sadov.

obmenou - v roku 2018, takmer po
dvojročnom intenzívnom vývoji, prišla
dvojročno
v renovovanej podobe. Nová fľaša je výsledkom
spolupráce s moravskou sklárňou – výrazným

tu sídli dodnes.

prvkom sa stalo logo R. JELÍNEK, ktoré je pre
Začiatkom 30. rokov začal Rudolf Jelínek

BOHATÁ PONUKA PRODUKTOV

spotrebiteľov jasnou zárukou kvality.

vyrábať kóšer destiláty, vyvážať ich do USA,
kde práve skončila prohibícia a bola tam

Vlajkovou loďou medzi produktmi spoločnosti

bohatá židovská klientela. Jelínek, ktorý bol

Rudolf Jelínek zostáva stále slivovica, ktorú

sám židovského pôvodu, to využil a stal sa

vyrába v niekoľkých variantoch (číra trojročná,

druhým najväčším dodávateľom destilátov

zlatá, limitované edície Vizovickej

do tejto krajiny. Bohužiaľ, práve jeho pôvod

slivovice či kóšer destiláty).

zapríčinil, že počas druhej svetovej vojny
Rudolf Jelínek o svoj prosperujúci podnik

Trojročná trikrát destilovaná

prišiel a spolu s manželkou bol deportovaný

číra slivovica Rudolf Jelínek sa

do koncentračného tábora v Osvienčime, kde

pripravuje z tých najlepších sliviek

aj zahynuli. Ich dvaja synovia – Zdeněk a Jiří

a pri jej výrobe sú dodržiavané

však vojnu prežili a po oslobodení sa ujali

mnohoročné tradície. Táto

vedenia ﬁrmy. No už rok nato Zdeněk podľahol

pravá slivovica tak prechádza

tuberkulóze, mladý Jiří, ktorý len v roku 1947

trojstupňovou destiláciou, vďaka

dosiahol plnoletosť, tak zostal na vedenie

ktorej dosahuje výnimočnú

podniku sám. Do ďalšieho rozvoja podniku

čistotu a jemnosť.

zasiahol iný režim - komunistický, ktorý ﬁrmu
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ČIPSY NAKUPUJEME
VO VÄČŠOM BALENÍ

SLANÉ POCHUTINY
V NÁKUPOCH SLOVENSKÝCH
DOMÁCNOSTÍ
GfK pod kategóriu slaných pochutín zahŕňa
čipsy, slané extrudované výrobky, slané

Jednotkou v predeji slaných pochutín
sú zemiakové čipsy, ktorým dominujú
čipsy solené. Dvojkou sú extrudované
pochutiny a na treťom mieste praclíky.
Čipsy nakupujeme vo väčšom balení
ako extrudované výrobky. Z údajov
GfK zasa vyplýva, že na slané snacky
minuli najviac v sledovanom období
domácnosti s deťmi do 5 rokov
a s tínedžermi vo veku 15-19 rokov.

sú potom praclíky, ktoré predstavujú 15 %

pukance a slané mixy.

obratu kategórie (t.j. 15,6 mil. eur). Všetky
tieto tri skupiny medziročne vykázali rastúcu

Aspoň jeden druh zo slaných pochutín si

tendenciu,“ uvádza Barbora Ballošová,

minimálne raz v sledovanom období zakúpili

konzultant z agentúry Nielsen.

takmer všetky slovenské domácnosti. Najviac
domácností nakupovalo slané mixy, za nimi

Jednotkou medzi zemiakovými čipsami

v počte kupujúcich nasledujú čipsy. „Na čipsy

sú podľa Nielsen čipsy solené. Za solené

však spomedzi slaných pochutín domácnosti

zemiakové čipsy utratili slovenskí spotrebitelia

minuli najviac. Na slané snacky minuli najviac

takmer 17 mil. eur, čo predstavuje 41 %

v sledovanom období domácnosti s deťmi

z tržieb za zemiakové lupienky. Druhou

do 5 rokov a s tínedžermi (vo veku 15-19

najobľúbenejšou príchuťou sú paprikové čipsy

AKO ČASTO JETE BALENÉ A
KONZERVOVANÉ ORIEŠKY? (%)
}
}
}
}
}
}
}
}

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

0,2
1,1
6,6
11,6
12,8
7,6
8,4
0,3

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

ÚTRATY SPOTREBITEĽOV
VZRÁSTLI O 9 %

(12 % z tržieb). Ostatné príchute sa na tržbách
podpísali podiely nižšie ako 10%. Čo do
veľkosti balenia sú najpredávanejšie zemiakové

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

AKO ČASTO JETE SLANÉ
SUŠIENKY? (%)

V období posledných 12 mesiacov (od

čipsy v balení od 101 do 150g (43 % obratu).

júla 2018 do augusta 2019) sa za slané

„Kategórii extrudovaných pochutín vládnu

pochutiny na slovenskom trhu minulo viac

arašidové pochutiny s približne tretinovým

ako 101 mil. eur (trh predajní s potravinami na

podielom na obrate tejto kategórie. Tesne

Slovensku, bez drogérií a čerpacích staníc).

nasleduje solená príchuť (31 % tržieb). Tretiu

Medziročne vzrástli útraty spotrebiteľov

priečku obsadili syrové extrudované pochutiny

za túto kategóriu o takmer 9 %. „Rast

(10 % tržieb). Na rozdiel od zemiakových

kategórie ovplyvnila najmä zvyšujúca sa

čipsov, kategórii extrudovaných pochutín

priemerná cena za jednotku, zatiaľ čo predané

dominujú predaje menších balení s veľkosťou

množstvo sa medziročne takmer nezmenilo.

51 až 75g (43 % podiel na tržbách),“ tvrdí B.

Najpredávanejšie sú zemiakové čipsy, ktoré

Ballošová.

}
}
}
}
}
}
}
}

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

predstavujú 4 0% obratu celej kategórie
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slaných pochutín (t.j. takmer 41 mil. eur).

Najdôležitejšími predajnými kanály sú pre

Druhou najväčšou kategóriou sú extrudované

slané pochutiny na slovenskom trhu hyper

pochutiny, ktoré tvoria štvrtinu obratu

a supermarkety, ktoré generujú až 54 % tržieb

kategórie (t.j. 25 mil. eur). Na treťom mieste

celej kategórie.

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

0,3
1,3
6,3
9,5
9,0
5,7
11,0
0,1

PRODUCT

rokov),“ komentuje výsledky zisťovania Lucia
Pientková, konzultant, GfK Consumer Panels
& Services. Údaje sú výsledkom prieskumu
trhu metódou Spotrebiteľského panelu
v období od septembra 2018 do augusta
2019. Spotrebiteľský panel GfK Slovakia
je kontinuálny panelový výskum, založený
na detailných informáciách o nákupoch
reprezentatívnej vzorky slovenských
domácností.

ČIPSY
Čipsy si aspoň raz zakúpilo 86 %
slovenských domácností. Na slaných
pochutinách z hľadiska výdavkov

SLANÉ TYČINKY AKO ČASTO
JETE SLANÉ TYČINKY? (%)
}
}
}
}
}
}
}
}

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

0,2
1,1
6,2
12,5
13,1
7,9
11,7
0,1

tvoria najväčší podiel, a to 36% podiel.

ich nakupovalo aj najviac domácností. Na

Kupujce domácnosti si ich v priebehu

slané extrudované výrobky minuli najviac

sledovaného obdobia zakúpili priemerne

domácnosti s deťmi do 5 rokov.

15-krát a celkovo na ne minuli viac ako
20 eur. Z jedného nákupu čipsov si v ich

SLANÉ MIXY

priemere odnášali 200 g. Akciovú cenu
na čipsy využili v sledovanom období
viac ako 3/5 domácností, privátnu si

Slané mixy si zakúpilo v sledovanom období

zakúpili 2/3 slovenských domácností.

najviac slovenských domácností (91%).

Najviac domácností ich nakupovalo

V priemere si ich kupujúca domácnosť zakúpila

v hypermarketoch a diskontoch, najviac na

15-krát a minula na ne 19 eur. V priemere na

ne minuli v hypermarketoch. Na čipsy minuli

jeden nákup slaných mixov minuli 1,2 eur.

najviac domácnosti s 3 (a viac) dospelými

Viac ako štvrtina výdavkov smerovala na

členmi bez prítomnosti detí.

slané mixy v akciovej cene a takmer tretina
na privátne značky. Domácnosti na ne najviac
minuli v supermarketoch a malých obchodoch.

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

SLANÉ EXTRUDOVANÉ
VÝROBKY
AKO ČASTO JETE ZEMIAČKY /
EXTRUDOVANÉ VÝROBKY?
}
}
}
}
}
}
}
}

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

0,3
1,4
11,5
14,1
14,5
7,9
8,5
0,3

Najviac domácností ich však nakupovalo
v hypermarketoch. Na slané mixy minuli najviac
domácnosti s tínedžermi (vo veku 15-19 rokov).

Slané extrudované výrobky si v sledovanom
období aspoň jedenkrát zakúpilo 84%

Podľa agentúry MEDIAN SK jedlo balené

domácností. V priemere si ich kupujúce

a konzervované oriešky za ostatných 12

domácnosti zakúpili 16-krát a minuli na ne

mesiacov 48,5 % opýtaných. Naproti

15 eur. Domácnosti využívali na nákupy aj

tomu slané sušienky za rovnaké obdobie

akciové ceny, pričom výdavky na tieto výrobky

konzumovalo 43,0 % respondentov

v akcii tvoria jednu štvrtinu. Privátne značky

a zemiačky, extrudované výrobky 58,5

tvoria z hľadiska výdavkov viac, konkrétne ide

opýtaných. Slané tyčinky jedlo za poseldných

o takmer 2/5 výdavkov. Kupujúce domácnosti

12 mesiacov 52,7 % respondentov.

na ne najviac minuli v supermarketoch, kde

OBJEM A HODNOTA PREDAJA SLANÝCH SNACKOV V SR
SLANÉ SNACKY CELKOM

júl/2017-aug/ 2018

júl/2018-aug/ 2019

% zmena

Hodnota predaja v 1 000 eur

93 571

101 577

8,6 %

Objema predaja v 1 000 kg

14 876

14 857

-0,1 %

6,3

6,8

8,7 %

Cena za jednotku (AVG)
Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2019

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Trh predajne s potravinami na Slovensku okrem drogérií a čerpacích staníc, MAT: od júla 2018 do augusta 2019
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ZÁUJEM A O CEREÁLIE
A MÜSLI KOPÍRUJE ZVYKY

KAKAO, ŠKORICA A ČOKOLÁDA
„Záujem zákazníkov o zdravé potraviny
pozorujeme aj v rastúcej obľube raňajkových
obilnín, a to najmä na jeseň. Aj preto sme vlastnú
značku Tesco raňajkových cereálií posilnili

S príchodom nového školského roka sleduje agentúra Nielsen u slovenských
spotrebiteľov zvýšený záujem o tzv. obilné raňajky (t. j. cereálie a müsli
produkty), ktorých spotreba po slabom auguste výrazne narastá. Podobný
boom zažívajú cereálie aj začiatkom roka počas januára a februára.

o 12 noviniek. Zákazníci si tak môžu aktuálne
vybrať z 51 druhov cereálií, müsli, tyčiniek či
raňajkových kaší. Zlepšili sme najmä ponuku
detských cereálií a novinkou sú raňajkové kaše
v téglikoch pre zaneprázdnených ľudí, ktorí si ich
môžu zaliať horúcou vodou či mliekom v práci
alebo na cestách,“ hovorí Andrea Votýpková,
manažérka rozvoja nových produktov pre Tesco
v strednej Európe.
Pri nákupe cereálií Slováci podľa Nielsen preferujú
najmä veľké balenia nad 400g. Aj napriek
rozmanitej ponuke príchutí cereálií platí, že
favoritom je kakao a stále obľúbenejšia škorica.
Trojicu dlhodobo najpopulárnejších príchutí, ktoré
si ukrajujú spolu viac ako 60 % z koláča cereálií,
uzatvára čokoláda (Tesco eviduje pri cereáliách
aj müsli ako najobľúbenejšiu príchuť práve
čokoládu). Slováci si však za posledný rok obľúbili
aj menšinové príchute cereálií, ako napríklad
kombináciu čokolády a karamelu, čokolády
a vanilky či medovú príchuť.
Rovnako aj pri nákupe müsli vyhľadávame
predovšetkým balenia nad 400 g. Z pohľadu
príchutí sú však preferencie odlišné. Jednotkou
je čokoláda, nasleduje ovocné müsli a trojicu
uzatvára dynamicky rastúca čokoláda
s orieškami. Podobne ako pri cereáliách, aj
pri müsli výrobkoch dlhodobo rastie záujem
o podielovo menej významné kombinácie

SPOTREBUJEME 4 700 TON
TON ROČNE

rástol o viac ako tri percentá. Pokles je

príchutí – jahoda & mandle, brusnica & malina

ťahaný len cereálnymi produktami a, naopak,

či kombinácie s orechmi.

müsli produkty sa tešili z vyšších predajov.
Možno povedať, že spotreba kopíruje zvyky

Najobľúbenejším typom raňajkových obilnín

spotrebiteľov. Kým na jeseň je zvýšenie

sú cereálie, ktoré tvoria viac ako dve tretiny

spotreby spojené s nástupom detí do školy

z tržieb (14,4 milióna eur). Segment müsli

a teda obnovením pravidelnej raňajkovej

produktov s takmer tretinovým podielom na

rutiny, začiatok roka je zasa spojený

tržbách generuje takmer 7 miliónov eur ročne.

s novoročnými záväzkami. Častým záväzkom

Najmenším segmentom je mix cereálií a müsli

je totiž „chudnúť“ a to aj vďaka kaloricky

produktov, na ktoré slovenskí spotrebitelia

výdatnej strave počas sviatkov. Z pohľadu

minuli len 106 tisíc eur a na tržbách v rámci

dlhodobého vývoja predstavuje podľa údajov

skupiny obilných raňajok sa podieľajú iba pol

spoločnosti Nielsen celoročná spotreba (t.

percentom.

PODIEL TRŽIEB V RÁMCI
SKUPINY RAŇAJKOVÝCH
OBILNÍN
}
}
}

Cereálie
Müsli
Cereálie a müsli

67,0 %
32,5 %
0,5 %

Red, Zdroj: Nielsen, Tesco

j. v období od augusta 2018 do júla 2019)
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cereálnych a müsli výrobkov v maloobchode

Aj napriek vedúcej pozícii segmentu cereálií

takmer 4 700 ton a tržby sa za posledných

sa ich spotreba aj obrat za posledný rok

12 mesiacov vyšplhali na 21,4 milióna eur.

znížili a oveľa viac sa darilo segmentu müsli.

V poslednom roku zaznamenali tržby za

Slovenskí spotrebitelia minuli za müsli produkty

túto kategóriu spomalenie tempa rastu, keď

o 10 % viac ako minulý rok, čo je podmienené

medziročný nárast dosiahol +1,2 %, kým

vyššou spotrebou. A hoci boli müsli výrobky

pred rokom to bolo +3,4 %. Toto spomalenie

úspešné a medziročne sa ich spotreba zvýšila

tempa rastu zapríčinil negatívny celoročný

o 155 ton, nedokázali kompenzovať straty

vývoj spotreby, keďže celkový objem predaja

segmentu cereálií, ktorých predaje zaznamenali

medziročne klesol o 1,7 %, kým pred rokom

pokles 230 ton.

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Trh – dáta vyjadrujú predaja na slovenskom
maloobchodnom trhu obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom.
Obdobie: august 2019 – júl 2019
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SLOVENSKÉ POTRAVINY NA PRESTÍŽNOM
VEĽTRHU INOVATÍVNYCH PRODUKTOV
Slovenské potraviny vzbudzujú pozornosť tisícok návštevníkov jedného
z najvýznamnejších obchodno-kontraktačných veľtrhov na svete.
Nemecký veľtrh Anuga je prehliadkou top inovácií a trendov, ktoré formujú
budúcnosť potravinárstva. Slovenskému výrobcovi funkčných tyčiniek
sa dokonca podarilo dostať do exkluzívneho výberu najinovatívnejších
produktov z celého sveta.

Burger King avizuje, že v Európe ponúkne
dva pokrmy a nebude tu spolupracovať
s Impossible Foods.
Druhým megatrendom sú tzv. rastlinné
mlieka. Kategória alternatívnych rastlinných
nápojov - mliek je stále malá, ale dynamicky
sa rozvíjajúca kategória. Tento trend vedie
k stagnácii konzumácie tradičných živočíšnych
mliek a nárastu rastlinných alternatív. U nás je

potravín a takzvaných ready-to-eat produktov,

jediným produktom vo svojej kategórií, ktorý

ktoré čelia čoraz prísnejším nárokom na

sa pýši prívlastkom CLEAN LABEL McCarter

zdravé zloženie. Medzi potravinami sa čoraz

Body&Future ovsený nápoj – mlieko. Je

Anuga je svojím obchodným charakterom,

viac objavujú superfood produkty, z ktorých

vyrobený len z ovsa a pramenitej vody. Podľa

širokými medzinárodnými možnosťami

najvýraznejšie rastú na popularite tekvicové

meraní Výskumného Ústavu Potravinárskeho

uzatvárania obchodov a nových kontraktov,

semienka, slnečnicové semienka, quinoa

si celý rad Body&Future funkčné rastlinné

ako aj pre množstvo noviniek, mimoriadne

a ľanové semienka.

alternatívy - mlieka zachovávajú pôvodné
zloženie/kvalitu (bez oxidačnej degradácie)

príťažlivá pre výrobcov z celého sveta. Na
jubilejnom 100. ročníku sa zišlo rekordných 7

Vráťme sa ale k vegánskym produktom.

mastných kyselín počas celej doby trvanlivosti.

500 vystavovateľov z celého sveta.

Ako pre instore Slovakia potvrdil jeden

Slovenská ﬁrma McCarter je na Anuge

z vystavovateľov na Anuge, obrovským

pravidelným vystavovateľom.

Skúsenosti z medzinárodných výstav jasne

hitom sú náhrady mäsa na báze hrachového

ukazujú, že slovenské potraviny dosahujú

proteínu, ktoré chutia ako mäso alebo ryby.

svetovú kvalitu a sú schopné konkurovať

Napokon mäso

špičkovým zahraničným produktom. Na veľtrhu

tvoria bielkoviny,

Anuga, ktorý upriamuje pozornosť na inovácie

tuky, minerálne

a potraviny udávajúce trendy, slovenskí

látky a voda, pričom

producenti nepochybne majú čo ukázať.

nemusia pochádzať

Svedčí o tom aj skvelý úspech slovenského

z živočíšnych zdrojov.

výrobcu funkčných produktov, ktorému

Napríklad produkty

sa podarilo presadiť v silnej zahraničnej

ﬁrmy Beyond Meat

konkurencii. Spoločnosti Maxsport sa

obsahujú rovnaké

podarilo prebojovať do exkluzívneho výberu

stavebné kamene

64 produktov, ktoré získali titul Innovation

a výživové hodnoty

Selection. Ide o selekciu najinovatívnejších

ako mäso, ale

potravín veľtrhu, ktorá podlieha prísnym

z rastlín. Pritom

výberovým kritériám. Slovenský výrobca

neobsahuje ani GMO,

funkčných produktov zabodoval

sóju alebo glutén.

Red, MPRV SR, McCarter, MaxSport

SLOVÁCI BODOVALI
S KOLAGÉNOVÝMI TYČINKAMI

s kolagénovými tyčinkami. Nezávislá porota
odborníkov ich vybrala spomedzi viac ako

Podľa posledných

2250 prihlásených produktov z celého sveta.

informácií nemäsový
Impossible Whopper
sa Burger Kingu

VEGÁNSKE ALTERNATÍVY MÄSA,
RÝB A NÁPOJOV

v Amerike natoľko
osvedčil, že sa ho
chystá ponúknúť

Ústrednou témou jubilejného ročníka veľtrhu

aj v Európe. Kedy

Anuga sú vegánske produkty - rastlinné

presne zatiaľ

alternatívy pre mäso a ryby. Pozornosť sa

nie je jasné, ale

zameriava aj na funkčné potraviny, a to hlavne

vzhľadom k tomu,

na produkty obohatené o proteíny a tiež

že trh nemäsových

potraviny bez lepku a GMO. V centre záujmu

alterantív má

svetového potravinárstva sú takisto kóšer

globálne hodnotu

a halal produkty, po ktorých sa zvyšuje dopyt.

14 miliárd dolárov,

Trendy udávajú aj výrobcovia organických

nebude to trvať dlho.
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SPOTREBA MAŠKŔT
SA DRAMATICKY ZVYŠUJE V DECEMBRI
Slovenský spotrebiteľ sa podľa Nielsen
prikláňa k želatínovým cukríkom, ktoré
na rozdiel od cukroviniek v kategórii
„ostatné“ rastú. Rastú tiež predaje
čokoládových cukroviniek, ktorých za
rok konzumenti nakúpia za 241 miliónov
eur. Celkové predaje cukroviniek sa ako
každý rok dramaticky zvyšujú okolo
sviatku Sv. Mikuláša a Vianoc.

typom zostáva mliečna čokoláda (65 % hodnoty

Akciové ceny (z hľadiska podielu výdavkov

predaja), na druhom mieste je potom horká

na kategórii) domácnosti najviac využívali pri

čokoláda s 20% podielom,“ dodáva M. Elšík.

nákupoch tabuľkových čokolád. Výdavky

Medzi najsilnejšie predajné mesiace stále patrí

na tieto výrobky v akcii totiž tvoria polovicu

december, teda obdobie okolo sviatku Sv.

celkových výdavkov. Čo sa týka privátnych

Mikuláša a Vianoc, kedy sa predaje oproti zvyšku

značiek, najviac na ne minuli domácnosti tiež

roka zvyšujú až o 80 %.

v prípade tabuľkových čokolád, kde tvoria 2 5%.
Spomedzi nákupných miest minuli domácnosti na

Medzi ďalšie cukrovinkové kategórie patria

čokoládové cukrovinky najviac v supermarketoch,

žuvačky a cukríky, ktoré oproti čokoládam

no najviac domácností ich nakupovalo

klesajú v predanej hodnote i objeme. Hneď po

v diskontoch.

čokoládach sú najsilnejším segmentom práve
žuvačky s celkovými predaji dosahujúcimi
necelých 30 miliónov eur. Napriek tomu táto
kategória medziročne poklesla o 2,6% v hodnote
a 5 % v objeme.

PRE KOHO KUPUJETE TIETO
VÝROBKY NAJČASTEJŠIE? (%)
}
}

Cukríky a nečokoládové cukrovinky
Bonboniéry

Medzi cukríkmi sa na prvé miesto s tržbami
23 miliónov eur dostávajú želatínové cukríky,

pre deti v rodine

ktoré vďaka zvýšenému dopytu prekonávajú

20,8

12,3

tradičné tvrdé cukríky, karamelky a lízanky.
„Na slovenskom trhu vidíme jasný príklon

pre iného člena rodiny

k želatínovým cukríkom, ktoré na rozdiel od
ostatných cukroviniek rastú. Za posledné dva

5,4

23,1

roky vzrástol predaj o 4% v hodnote, naproti
tomu tvrdým cukríkom a lízankám poklesli o -3%,

pre seba

v prípade karameliek sa znížil odbyt o celú štvrtinu
16,0

(-24% v hodnote),“ dodáva M. Elšík.

5,9

pre niekoho iného

PRALINKY S NÁRASTOM,
ŽUVAČKY ZAZNAMENALI POKLES

CUKROVINKY V NÁKUPOCH
SLOVENSKÝCH DOMÁCNOSTÍ
Čokoládové cukrovinky

Predaje čokoládových cukroviniek na slovenskom

Čokoládové cukrovinky tvoria z výdavkov

naďalej rastú. Za posledný rok dosiahli

domácností na cukrovinky celkovo 51%.

celkové maloobchodné tržby 241 miliónov

Aspoň raz si ich v priebehu sledovaného

eur, v hmotnostnom vyjadrení predstavuje

obdobia – teda od septembra 2018 do augusta

tento obrat 22 tisíc ton čokolády. Tempo rastu

2019 - zakúpila každá slovenská domácnosť.

dosahuje 4,9 % v medziročnom porovnaní. Údaje

Na čokoládové cukrovinky najviac míňali

vyplývajú z maloobchodného auditu spoločnosti

domácnosti s 3 a viac dospelými členmi.

Nielsen v kalendárnom období od októbra 2018

„Domácnosti najviac v sledovanom období

do septembra 2019. V rámci čokoládových

minuli na tabuľkové čokolády. Tie si aspoň raz

cukroviniek sú sledované kategórie čokoládových

zakúpili takmer všetky domácnosti a minuli na

tyčiniek, dezertov, tabuliek a ostatné čokoládové

ne v priemere viac ako 40 eur. Priemerne si ich

cukrovinky a ﬁgúrky.

do nákupného košíka vložili 19-krát,“ uvádza

2,3

13,5

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

AKO ČASTO JETE TABUĽKOVÉ
ČOKOLÁDY? (%)
}
}
}
}
}
}

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

Red, Zdroj: GfK, MEDIAN SK, Nielsen, Foto: Pixabay.com

Lucia Pientková, consultant, GfK Consumer
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„Najsilnejším segmentom v rámci čokoládových

Panels & Services a dopĺňa: „Za tabuľkovými

cukroviniek zostávajú tabuľkové čokolády, ktoré

čokoládami vo výdavkoch domácností na

si udržiavajú 31% podiel na celej kategórii. Pri

čokoládové cukrovinky nasledujú pralinky

porovnaní výkonnostných ukazovateľov vidíme,

a čokoládové tyčinky so zhodným podielom.

že celkové tržby dosahujú 74 miliónov eur, čo

Domácnosti však častejšie nakupovali

predstavuje medziročný nárast v hodnote o 2,6

čokoládové tyčinky ako pralinky, v sledovanom

%. Ešte rýchlejším tempom 6,6 % rastie dopyt po

období ale viac minuli na pralinky. Čokoládové

pralinkách,“ hovorí Michal Elšík, senior consultant

tyčinky si aspoň raz zakúpilo 95% domácností,

spoločnosti Nielsen a dopĺňa: „Najobľúbenejším

pralinky 91%.“

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

6,7
13,8
25,6
14,8
14,7
0,6
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AKO ČASTO JETE ČOKOLÁDOVÉ
TYČINKY A INÉ ČOKOLÁDOVÉ
CUKROVINKY? (%)

domácnosti a celkovo na ne v sledovanom

51 % respondentov. Čokoládové tyčinky

roku minuli 135 eur. Z hľadiska výdavkov

jedlo za rovnaké obdobie 61,0 % opýtaných

dominujú sušienky a oplátky, ktoré tvoria 57

a tabuľkové čokolády 76,1 % respondentov.

% výdavkov domácností na nečokoládové
cukrovinky. Sušienky a oplátky si aspoň

}
}
}
}
}
}

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

7,7
11,5
20,6
9,0
11,3
0,8

raz zakúpili takmer všetky slovenské
domácnosti. Do nákupných košíkov si ich

VÝROBA A SPOTREBA
ČOKOLÁDY V EURÓPE

vložili v sledovanom období 48-krát a celkovo
na ne minuli približne 77 eur. Za nimi

Podľa údajov Eurostatu boli v roku 2017

nasledujú z hľadiska podielu na výdavkoch

v Európskej únii vyrobené 4 milióny ton

cukríky (mäkké, tvrdé aj želatínové; bez

čokolády. Najväčším producentom tejto

obsahu čokolády). Tie tvoria 20 % výdavkov

najobľúbenejšej sladkosti je Nemecko, ktorého

domácností na nečokoládové cukrovinky.

podiel na celkovej produkcii čokolády v EÚ

Niektorý typ cukríkov si aspoň raz zakúpilo

je až 32 %. Za ním nasleduje Taliansko (18

94 % slovenských domácností a kupujúce

%) a za nimi Francúzi a Holanďania (9 %).

domácnosti na ne v priemere minuli 28 eur.

Výroba čokolády je ďalej významná aj vo Veľkej

9 z 10 domácností si zakúpilo aj piškóty či

Británii, v Belgicku, Poľsku a v Španielsku.

piškótové sladkosti (piškót s želé). Domácnosti

Týchto 8 krajín vyprodukuje až viac než 90 %

akciové ceny najviac využívali pri nákupoch

všetkej „čokoládovej produkcie“ v únii. Podľa

sušienok a oplátok, kde výdavky na tieto

ŠÚ SR Jeden Slovák za rok zje v priemere 3,8

produkty v akcii tvoria 45 %. Privátne značky

kg čokolády a čokoládových sladkostí (Tieto

domácnosti najviac nakupovali v prípade

dáta ale zahŕňajú len čokoládu a výrobky

piškót, kde podiel výdavkov tvorí 58%. Na

z nej, nie sú tam obsiahnuté ďalšie sladkosti,

Nečokoládové cukrovinky

nečokoládové cukrovinky najviac minuli

nečokoládové cukrovinky či zákusky). Pre

Nečokoládové cukrovinky tvoria na

domácnosti s deťmi vo veku od 6 do 14 rokov.

porovnanie priemerná spotreba čokolády

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

a cukroviniek z nej v roku 2009 predstavovala

cukrovinkách celkovo z hľadiska podielu
na výdavkov necelú polovicu (49 %).

Podľa agentúry MEDIAN SK cukríky

Nečokoládovú cukrovinku si aspoň raz

a nečokoládové cukrovinky kupovalo za

v sledovanom období zakúpili všetky slovenské

ostatných 12 mesiacov 44,5 % a bonboniéry

až 4,6 kg.

(kp)

7 — 8. 11. 2019
7.
19
Festival
tiva Káva
ÎDMÎRNRO£GD
a
l G

6WDU£WUŀQLFD
Bratislava

JOIN US

www.kavacajcokolada.sk

41

PRODUCT

NAJSILNEJŠOU SEZÓNOU PRE ŽENSKÉ
STROJČEKY A ŽILETKY JE LETO
Sezónne predaje zaznamenávajú okrem opaľovacích prostriedkov aj holiace
potreby, u ktorých agentúra Nielsen sleduje sezónny nárast v mesiacoch jún až
august. Z aktuálnych údajov maloobchodného auditu vyplýva, že tržby za holiace
a depilačné potreby za posledných 12 mesiacov presiahli 31 miliónov eur.

a koncom roka dosahujú najvyššie predaje.
Ich decembrový obrat je o 60 % vyšší oproti
priemerným tržbám počas zvyšku roka.
Muži najviac míňajú na tradičné žiletky
a náhradné hlavice do holiacich strojčekov,
a to až v 55 % tržieb, ženy oveľa viac preferujú
jednorazové holiace strojčeky, ktoré sa
na celkových tržbách segmentu ženských
holiacich strojčekov a žiletiek podieľajú takmer
dvoma tretinami.

GÉLY NA HOLENIE SÚ JASNÝM
FAVORITOM U ŽIEN AJ MUŽOV
Necelú pätinu z celkových tržieb za holiace
a depilačné potreby tvoria prípravky na
holenie, ktoré medziročne zaznamenali
spomedzi všetkých segmentov holenia
najvýraznejší pokles obratu o viac ako 5 %.
Podobne ako pri strojčekoch a žiletkách, aj
pri holiacich prípravkoch dominujú predaje
pánskych prípravkov, ktoré tvoria až 84 %
z obratu prípravkov na holenie. Na rozdiel
od strojčekov a žiletiek, pokles tržieb bol
ťahaný predovšetkým produktmi určenými

V LETE JE VYŠŠÍ DOPYT PO
DÁMSKYCH PRODUKTOCH

období. Práve leto je pre ženské strojčeky

pre dámy. Slovenskí muži minuli za prípravky

a žiletky najsilnejšou sezónou, kým u mužov

na holenie v poslednom roku 4,3 milióna eur

sú letné mesiace druhým najsilnejším obdobím

a medziročne ich tržby klesli o 4 %. Výdaje za

Až 63 % z celého obratu holiacich potrieb*

z hľadiska obratu. Mužské holiace strojčeky

ženské produkty sú niekoľkonásobne nižšie

tvoria holiace strojčeky a žiletky, za ktoré

a žiletky sú obľúbeným vianočným darčekom

a medziročne dokonca klesli až

slovenskí spotrebitelia minuli takmer 20
miliónov eur, čo je o pol milióna eur viac ako
v predchádzajúcom roku. Avšak v počte
predaných balení došlo medziročne k poklesu
o približne 0,5 %, pod čo sa podpísal nižší

PODIEL SEGMENTOV
HOLIACICH A DEPILAČNÝCH
POTRIEB NA OBRATE

počet balení holiacich strojčekov a žiletiek
určených pre pánov. Predaj mužských
holiacich strojčekov a žiletiek stále dominuje
a predstavuje až dve tretiny z celkových tržieb.

}
}
}
}

Holiace strojčeky a žiletky
Prípravky na holenie
Prípravky po holení
Depilačné prostriedky

63 %
17 %
15 %
5%

Oproti predchádzajúcemu roku rástli ich tržby
o necelé 2 %, kým obrat strojčekov a žiletiek

AKÉ DRUHY ŽILETIEK,
ČEPIEĽOK, HOLIACICH
STROJČEKOV POUŽÍVATE
NAJČASTEJŠIE? (%)
} Pre mužov } Pre ženy
elektrické holiace strojčeky
8,9
2,6
holiace strojčeky s výmennou hlavicou 13,3
7,7
jednorazové žiletky
10,8
17,1
obojstranné klasické žiletky
12,5
iné
0,3
0,3

pre dámy viac ako dvojnásobne dynamickejšie
Red, Zdroj: GfK, MEDIAN SK, Nielsen, Ilustračné foto: Pixabay.com

a prekročili hranicu šesť miliónov eur.
Trend rýchlejšieho rastu tržieb za ženské
holiace strojčeky a žiletky v porovnaní
s pánskymi, sleduje spoločnosť Nielsen už
niekoľko rokov po sebe. Predaj ženských
holiacich strojčekov a žiletiek rastie v počte
predaných kusov aj v obrate. Za posledný
rok sa predalo o 22 tisíc kusov balení viac
ako rok predtým, čo bolo podmienené najmä
stúpajúcim trendom vyšších nákupov v letnom
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Zdroj: Nielsen, Pozn.: Sledované maloobchodné predajne s potravinami
a zmiešaným tovarom a drogérie, Obdobie: júl 2018 - jún 2019

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2019, Pozn. žiletky, čepieľky,
holiace strojčeky pre ženy za posledných 12 mesiacov použilo 26,9
opýtaných žien, pre mužov 44,4 % opýtaných mužov.
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o 11 %. Z hľadiska typov holiacich prípravkov

Najpopulárnejšie sú voskové pásiky, ktoré

Nakupuje ich každá druhá slovenská domácnosť.

sú u mužov aj žien favorizované jednoznačne

tvoria takmer dve tretiny z tržieb, nasledujú

Najviac domácností nakupuje jednorazové žiletky.

gély, avšak u žien majú oveľa vyššiu

depilačné krémy a treticu uzatvára malý

Z pohľadu výdavkov majú väčšie zastúpenie

dôležitosť, a to až 89 % z obratu. Druhým

segment depilačných pást, ktoré dynamicky

v nákupných košíkoch žiletky určené pre pánov –

najobľúbenejším typom prípravkov na holenie

rástli dvojciferným tempom až o 17 %.

smeruje na ne 72 % výdavkov na tieto produkty.

sú u mužov a žien peny. Kým u mužov sa

Najmenšiemu segmentu depilačných voskov,

Počas roka majú domácnosti najvyššie výdavky

preferencie v posledných rokoch nemenia,

ktoré predstavujú len 2,6 % podiel na tržbách,

na nákupy žiletiek a manuálnych holiacich

u žien narastá dôležitosť pien. Krémy a iné

sa nedarilo a záujem o ne kontinuálne klesá.

strojčekov v predvianočnom období. Viac ako
pätinu ročných výdavkov na tieto produkty minú

typy tvoria len minoritnú časť predaja holiacich

domácnosti v mesiacoch november až december.

prípravkov.

HOLIACE POTREBY
V NÁKUPOCH DOMÁCNOSTÍ
VODY PO HOLENÍ SÚ
OBĽÚBENEJŠIE, ZÁUJEM
O BALZAMY KLESOL

Tri z 10 domácností si do svojho nákupného
košíka vkladá prípravky používané počas holenia.

Medzi holiace potreby zaraďuje GfK žiletky

Jedna domácnosť minie za rok na prípravky na

a manuálne holiace strojčeky, prípravky

holenie určené pre mužov v priemere 5,1 eur,

používané počas holenia (peny, gély, a pod.),

zatiaľ čo na tie určené primárne pre ženy o 2,2

Prípravky po holení zaznamenali v poslednom

prípravky na depiláciu alebo epiláciu a vody

eura menej. Dve tretiny výdavkov určených

roku pokles tržieb o 3 %a klesol aj počet

resp. balzamy po holení. Akýkoľvek z výrobkov

na prípravky používané počas holenia míňajú

predaných balení. Celkový obrat dosiahol

určených na holenie si za posledných 12

domácnosti na gély a necelú jednu tretinu na

4,7 milióna eur, čo je o 145 tisíc eur menej

mesiacov zakúpilo 6 z 10 domácností.

peny na holenie. N. Páleníková uvádza, že:

ako predchádzajúci rok. Najpredávanejším

Priemerná domácnosť nakupuje holiace

„Prípravky používané na ošetrenie pokožky po

typom zostávajú vody po holení, ktoré tvoria

potreby raz za tri mesiace a ročne na ich kúpu

holení nakupuje štvrtina domácností. Typická

viac ako tri štvrtiny zo všetkých prípravkov po

minie 18,5 eur.

domácnosť ich nakupuje raz za pol roka a ročne
na nich minie 10,5 eur. Viac ako tri štvrtiny

holení a ich tržby kontinuálne rastú. Naopak
menšiemu segmentu balzamov po holení sa

„Pri nákupe potrieb na holenie navštevujú

výdavkov na tento sortiment tvoria nákupy vôd

v poslednom roku nedarilo a záujem o ne

domácnosti najčastejšie drogérie, kde míňajú

po holení. Za zvyšok výdavkov zodpovedajú

poklesol, čo spôsobilo celkové straty na

aj najviac výdavkov na tento sortiment

predovšetkým balzamy po holení. Produkty

tržbách segmentu.

(15,4 eur ročne). Holiace potreby nakupuje

na depiláciu resp. epiláciu nakupuje 8 %

v drogériách polovica kupujúcich týchto

domácností. Priemerné ročné výdavky na krémy

produktov. Ďalším preferovaným miestom

či voskové pásiky predstavujú necelých 8 eur na

kúpy sú, podľa celkových výdavkov aj počtu

jednu domácnosť.“

DEPILAČNÝM
PROSTRIEDKOM SA DARÍ

kupujúcich, hypermarkety,“ komentuje údaje
za obdobie august 2018 – júl 2019 Nina

* Kategória zahŕňa holiace strojčeky a žiletky, prípravky

Výrazne menej ako na holiace strojčeky

Páleníková, konzultant, Consumer Panels &

na holenie, prípravky po holení a depilačné prostriedky

a žiletky míňajú slovenskí spotrebitelia na

Services.

predané v období od júla 2018 do júna 2019 v rámci

depilačné prostriedky, ktorých ročný obrat

maloobchodného trhu, zmiešaného tovaru a drogérií.

1,6 milióna eur sa medziročne zvýšil o 2 %.

V rámci sortimentu holiacich potrieb majú najviac

Podobne rástol aj počet predaných kusov.

kupujúcich žiletky a manuálne holiace strojčeky.

AKO ČASTO POUŽÍVATE
ŽILETKY, ČEPIEĽKY, HOLIACE
STROJČEKY? (%)

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

} Pre mužov
2,4
3,7
16,4
14,4
4,2
1,5
1,2
0,6

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

} Pre ženy
1,0
2,0
9,1
8,6
3,8
1,9
0,5
0,1

AKÉ TYPY PRÍPRAVKOV NA
HOLENIE POUŽÍVATE? (%)

KTORÉMU SPÔSOBU HOLENIA
DÁVATE PREDNOSŤ? (%)

}
}
}
}
}

}
}
}
}

dámske holiace peny / gély
mydlá / sprchovacie gély
pánske peny / gély iba pre vás
pánske peny / gély mužov v rodine
iné

14,1
2,8
1,0
1,9
0,3

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2019, Pozn. Prípravky na holenie
použilo za posledných 12 mesiacov 15,3 % opýtaných.

mokré holenie
suché holenie
nedávam prednosť ani jednému z nich
neuvedené

26,2
10,0
12,1
0,9

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

KATEGÓRIA
STAROSTLIVOSŤ O VLASY
DYNAMICKY RASTIE

domácností oslovujú k nákupu telové krémy,
ktoré zodpovedajú za najvyššie výdavky na tento
sortiment. Telové krémy nakupujeme v priemere
raz za 4 mesiace a ročne na ich kúpu minieme
skoro 13 eur. Jedna pätina všetkých domácností
si v priemere raz za pol roka kúpi kondicionér na
vlasy. Na ich kúpu pritom ročne minie 6,6 eur.
Najviac kupujúcich siaha po kondicionéroch
určených na suché a poškodené vlasy. Balzamy

Najrýchlejšie rastúcou kategóriou telovej a vlasovej kozmetiky je tá najmenšia
- starostlivosť o vlasy. Podľa typu použitia prevládajú v nákupoch slovenských
domácností šampóny na všetky typy vlasov a šampóny na suché a poškodené
vlasy.

NAJVIAC SLOVÁCI MINULI ZA
SPRCHOVÉ GÉLY

domácností. Typická domácnosť minie na
produkty telovej a vlasovej kozmetiky za jeden

na vlasy oslovujú podobný počet kupujúcich ako
kondicionéry. 1 z 10 domácnosti si raz ročne do
nákupného košíka vloží aj vlasovú masku alebo
vlasové tonikum.

HODNOTA PREDAJA TELOVEJ
A VLASOVEJ KOZMETIKY

rok v priemere 46 eur, pričom ju nakupuje
Na základe dát spoločnosti Nielsen vyplýva, že

spravidla raz za mesiac. Najvyššie výdavky

trh telovej a vlasovej kozmetiky bez Hairstyling

na produkty telovej a vlasovej kozmetiky

na Slovensku je v poslednom roku stúpajúci,

majú staršie menšie domácnosti s gazdinou

a to v objeme o 2,4% (obdobie september 2018

nad 50 rokov. Výdavky starších menších

- august 2019 vs. rovnaké obdobie pred rokom).

domácností predstavujú štvrtinu všetkých

„Ak sa zameriame na jednotlivé kategórie,

výdavkov domácností na tento sortiment. Pri

tak najrýchlejšie rastúcou je tá najmenšia -

nákupe produktov telovej a vlasovej kozmetiky

Starostlivosť o vlasy. Tržby v celom segmente

využívajú domácnosti aj zvýhodnené cenové

vzrástli o 16 % na 4 168 000 mil. eur. Medziročne

podmienky: viac ako tretina výdavkov smeruje

ale rastú všetky kategórie v tomto segmente

na nákupy telovej a vlasovej kozmetiky v akcii.

v tržbách. Kondicionéry +3,9%, Šampóny

Preferovanými miestami nákupu telovej

+5,4%, Starostlivosť o telo (telové mlieka)

a vlasovej kozmetiky sú podľa celkových

+2,1%. Najviac Slováci minuli za Sprchové gély,

výdavkov drogérie, nasledované hypermarketmi

vyše 31 miliónov eur (+2%), ktoré túto sumu

a lekárňami,“ komentuje dáta za september 2018

získali aj vďaka vysokému podielu promočných

až august 2019 Nina Páleníková, Consultant,

predajov = 52,3%. Percentuálny promo share

Consumer Panels & Services. V rámci sortimentu

ostatných kategórií: Kondicionéry 40 %,

telovej a vlasovej kozmetiky majú najväčší

Starostlivosť o vlasy 25,4 %, Šampóny 43,3%,

počet kupujúcich šampóny na vlasy. Nakupuje

Starostlivosť o telo 37,8%,“ uvádza Tomáš

ich takmer 8 z 10 domácností v priemere

Myšák, Consultant, Nielsen. Všetky kategórie

raz za štvrťrok. Typická domácnosť minie na

zaznamenali nárast predaja v organizovaných

šampóny na vlasy necelých 14 eur ročne. Podľa

drogériách. Ich významnosť stúpla z 46% na

typu použitia prevládajú v nákupoch šampóny

49,1% v medziročnom porovnaní. Naopak klesá

na všetky typy vlasov a šampóny na suché

dôležitosť hypermarketov a supermarketov (-2

a poškodené vlasy. Šampóny proti lupinám

pb na 39%).

nakupuje viac ako štvrtina domácností, suché
šampóny 1 z 10 domácností.

TELOVÁ A VLASOVÁ KOZMETIKA
V NÁKUPOCH DOMÁCNOSTÍ

Sprchové gély nakupujú ¾ domácností spravidla

}

sep/2017-aug/2018

}

sep/2018-augP2019

1. Kondicionéry na vlasy
2. Šampóny
3. Starostlivosť o vlasy
4. Sprchové gély
5. Starostlivosť o telo

}
}
}
}
}

5466
27247
3593
30413
12714

2.

3.

4.

5.
Zdroj: Nielsen, Pozn. Trh: Maloobchodný trh predajní s potravinami a
zmiešaným tovarom, bez Metra, vrátane drogérií

AKÝ TYP ŠAMPÓNU
A ŠAMPÓNU S KONDICIONÉROM
POUŽÍVATE?
}
}
}
}
}
}

iba šampóny bez kondicionéra
skôr šampóny bez kondicionéra
rovnako šampóny s i bez kondicionéra
skôr šampóny s kondicionérom
iba šampóny s kondicionérom
neuvedené

sprchových gélov predstavujú 18 eur na jednu
domácnosť. Typická domácnosť si domov

produkty starostlivosti o telo (telové mlieka,

z obchodu prinesie v priemere 9 kusoch balení

telové oleje a séra, telové peny, telové spreje),

sprchových gélov za rok. 8 z 10 kupujúcich

produkty na starostlivosť o vlasy (šampóny,

sprchových gélov nakupuje dámske sprchové

šampóny 2v1, suché šampóny, kondicionéry,

gély, 7 z 10 pánske sprchové gély.

Red, Zdroj: GfK, MEDIAN SK, Nielsen

vlasové masky a balzamy, vlasové kúry, oleje
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na vlasy, spreje pre ľahké rozčesávanie, vlasové

7 z 10 domácností si aspoň raz za rok kúpi aj

toniká) a prípravky na sprchovanie (sprchové

nejaký produkt starostlivosti o telo. Podľa účelu

gély, sprchové oleje, sprchové mlieka, sprchové

použitia majú najviac kupujúcich produkty

peny). „Akýkoľvek zo spomenutých produktov

určené pre všetky typy pokožky. Na druhom

si aspoň raz ročne kúpi 9 z 10 slovenských

mieste sú produkty na suchú pokožku. Polovicu

5678
28706
4168
31017
12984

1.

každé dva mesiace. Ročné výdavky na kúpu

GfK do telovej a vlasovej kozmetiky zaradilo

}
}
}
}
}

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

32,7
11,6
24,7
6,6
5,1
3,1
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Premedia Group s.r.o.

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

Jared Diamond

Francis Fukuyama

OTRASY. AKO NÁRODY
RIEŠIA SVOJE KRÍZY

IDENTITA

Autor bestsellerov Osudy ľudských spoločností
a Kolaps svoju monumentálnu trilógiu
zakončuje dielom Otrasy. Diamond porovnáva,
ako sa podarilo šiestim krajinám prekonať
krízy, pričom sa oblúk jeho výkladu klenie
od vynúteného otvorenia krajiny, ako to bolo
v prípade Japonska, cez útok Sovietskeho zväzu
proti Fínsku, krvavé puče v Čile a v Indonézii, až po spoločenské
transformácie v Austrálii a v Nemecku po druhej svetovej vojne.
Diamondova kniha je zasvätenou sondou do histórie, geograﬁe
i antropológie, odhaľuje nám faktory, ovplyvňujúce akým spôsobom
sa národy i jednotlivci dokážu vyrovnať s veľkými výzvami.
Cena: 24,95 eur

Cena: 12,95 eur

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

Elfriede Jelineková

Andrew Sean Greer

PIANISTKA

LESS

Erika Kohutová je profesorka klavíra na
viedenskom konzervatóriu. Jej otec zomrel
v psychiatrickej liečebni, čo je jeden z dôvodov,
prečo žije osamelo so svojou dominantnou
a konﬂiktnou matkou. Je od nej citovo závislá.
Erika je cez deň prísna rezervovaná učiteľka,
po nociach sa oddáva perverzným a násilným
túžbam. Jej zvyky naruší mladý študent Klemmer,
ktorý ju považuje za chorú a zvrátenú. Román je šokujúcim portrétom
ženy uväznenej medzi predstavou, ktorú má o žene civilizovaná
meštiacka spoločnosť, a túžbami, ktoré vyvierajú z najtemnejších
zákutí sexuality.

Arthur Less je neúspešný spisovateľ, ktorému
klope na dvere päťdesiatka. Vníma to ako hroznú
nespravodlivosť – veď len teraz sa ako-tak
naučil žiť! Naplánuje si cestu okolo sveta, počas
ktorej oslávi aj obávané narodeniny. Čo už môže
stratiť? Čoskoro sa však ukáže, že postrácať
môže naozaj všeličo – od kufra cez zvyšky ilúzií
až po dôstojnosť. Less je satira o Američanovi na
cestách, román o nevyhnutnosti starnutia, celoživotných priateľstvách
aj premárnených šanciach, no predovšetkým je to príbeh lásky –
vtipný, dojímavý a krásny, ocenený Pulitzerovou cenou za literatúru.

Cena: 13,90 eur

Cena: 13,90 eur

Lindeni - Albatros Media Slovakia, a.s.

VYDAVATEĽSTVO TATRAN

Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, Tel. +421 02 444 520 48, www.albatrosmedia.sk

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

Newport Cal

Steven Pinker

DIGITÁLNY MINIMALIZMUS

BUĎ SVETLO

Newport sa snaží byť ako Marie Kondo sveta
technológií: niekým so skutočným plánom,
kto vám chce pomôcť uvedomiť si, ktoré
digitálne aktivity váš život obohacujú a ktoré
nie. Minimalizmus je umenie vedieť, ako veľa
je akurát dosť. Digitálny minimalizmus túto
myšlienku aplikuje na technológie v našom
osobnom živote. Je kľúčom k sústredenému
životu v čoraz rušnejšom svete. Technológie vo svojej podstate
nie sú ani dobré, ani zlé. Kľúčom je používať ich na to, aby vám
pomáhali. Autor ponúka metódu, vďaka ktorej sa rozhodneme,
ktoré nástroje používať, na aké účely a za akých podmienok.

Z médií by sa mohlo zdať, že vo svete panuje
nenávisť, populizmus a hlúposť, šíri sa
nevraživosť a nedôvera k vede. No významný
americký mysliteľ Steven Pinker nás
presviedča, že tieto názory sú od základu
nesprávne. Dospel k tomu po dôkladnom
skúmaní vývoja ľudstva v priebehu minulých
storočí a vo svojej štúdii potvrdzuje, že náš
život sa postupne zlepšuje. V súčasnosti žijeme dlhšie, zdravšie,
bezpečnejšie, šťastnejšie, pokojnejšie, blahobytnejšie a máme
väčšie životné istoty ako v minulosti, a to neplatí len pre západný
svet. Veda, rozum, humanizmus a pokrok sú základom ľudského
blahobytu.

Cena: 11,99 eur

Cena: 28,90 eur

Autor: red | Foto: Vydavatelstvá

IKAR, a.s.

Pred piatimi rokmi Francis Fukuyama napísal,
že americké inštitúcie upadajú, pretože ich stále
viac ovládajú silné záujmové skupiny. O dva roky
sa jeho predpoveď vyplnila, keď sa k moci dostali
viacerí politickí outsideri. Nacionalistickí populisti
vsadili na charizmatické prepojenie s „ľudom“.
Pracujú s úzkym chápaním identity, čo ľudí ženie
do uzavretých skupín, ktoré vylučujú všetkých
ostatných. Máme tu dnes vlny protiimigrantského populizmu,
spolitizovaného islamu či bieleho nacionalizmu. Fukuyama napísal
dôležité a vážne varovanie, že ak nevytvoríme univerzálne chápanie
ľudskej dôstojnosti, odsúdime sa na nepretržitý konﬂikt.
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Autor: red | Foto: Vydavatelstvá
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Vydavateľstvo Slovart s.r.o.

NAKLADATELSTVÍ DOKOŘÁN, S.R.O.

Bojnická 1492/10, 83154 Bratislava, Tel. +421 02 492 018 00, www.slovart.sk

Holečkova 9, 150 00 Praha 5, ČR, Tel. +420-257 320 803, www.dokoran.cz

Ken Kesey

Marcus du Sautoy

PRELET NAD KUKUČÍM
HNIEZDOM

CO NEMŮŽEME POZNAT VÝPRAVA NA HRANICE VĚDĚNÍ

Román Prelet nad kukučím hniezdom
preslávila ﬁlmová adaptácia Miloša Formana
v hlavnej úlohe s Jackom Nicholsonom.
Rozprávač, psychická obeť druhej svetovej
vojny, Poloindián Broom Bromden
rekapituluje posledné mesiace svojho
dlhodobého pobytu na psychiatrickej klinike
v Oregone. Spomína na tridsaťpäťročného tuláka, profesionálneho
kartára a výtržníka McMurphyho, ktorý sa na kliniku dostal pre
výtržnosti. Svojou živelnosťou a chuťou žiť McMurphy rozvracia
zabehnutý chod inštitúcie. Príbehom autor výrazne inovoval
typickú situáciu súdobej americkej prózy.

Súhrn ľudského poznania sa rozširuje stále
rastúci rýchlosťou, každý rok pribúda viac
poznatkov, než sa predtým nazhromaždilo
za tisíc rokov. Preto je na mieste otázka,
kam až môže naše poznanie dosiahnuť,
prípadne otázka opačná: kam už dosiahnuť
nemôže. A to je tiež cieľom tejto knihy - zistiť,
či existujú otázky, na ktoré z princípu nikdy nemôžeme získať
odpoveď. Nájdeme niekedy najzákladnejší stavebný materiál
hmoty? Zistíme, či je vesmír nekonečný? Autor skúma odbory
od matematickej logiky cez kvantovú fyziku a kozmológiu až po
neurovedy.

Cena: 14,95 eur

Cena: 23,41 eur

Nakladatelský dům Grada, Metafora

GRADA Slovakia s.r.o.

U Průhonu 22, 170 00 Praha 7, ČR, www.metafora.cz

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

Dr. Tara Swartová

Seth Godin

ZDROJ

TOHLE JE MARKETING! ZCELA NOVÝ PŘÍSTUP
K MARKETINGU, PRODEJI
A REKLAMĚ

Prebuďte svoj potenciál - ste len 4 kroky od
toho, aby sa z vás stal nový, sebavedomý
človek! Kniha Zdroj nadväzuje na bestseller
Tajomstvo Rhondy Byrne a na základe
nových poznatkov ponúka zrozumiteľný,
ľahko realizovateľný návod k lepšiemu
využitiu mozgovej kapacity. Vďaka knihe
sa zbavíte automatických návykov, ktoré
vás brzdia, a budete žiť naplno. Ľahko sa
naučíte upraviť „autopilotné“ myslenie a zmeniť zakorenené zvyky
či využiť silu vizualizačných techník. Kniha učí ako zvládať svoje
pocity a upokojiť myseľ, ako prestavať nervové dráhy, aby došlo k
hlbokým a trvalým zmenám správania.

Seth Godin inšpiroval milióny podnikateľov,
lídrov a fanúšikov všetkých možných profesií.
Teraz prvýkrát ponúka esenciu svojej
marketingovej múdrosti v jednom dostupnom
a nadčasovom balíčku. Jeho koncepcia vychádza z jednej
zásadnej myšlienky: Vynikajúci marketéri nevyužívajú spotrebiteľa
k riešeniu problémov svojich vlastných spoločností, ale využívajú
marketing k riešeniu problémov druhých ľudí. Nevyvolávajú len
rozruch - zlepšujú svet. Základom skutočne účinného marketingu je
veľkorysosť, empatia a emocionálna práca.

Cena: 15,46 eur

Cena: 13,81 eur

Vydavateľstvo Absynt s.r.o.

Nakladatelství Práh

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

Patočkova 2386/85, 169 00 Praha 6, ČR, Tel. +420 777 403 033, www.prah.cz

Edward St. Aubyn

Mark O’Connell

PATRICK MELROSE - ŠTIPKA
NÁDEJE

BÝT TAK STROJEM

Tretia časť obľúbenej série, ktorá sa
stala predlohou TV seriálu s Benedictom
Cumberbatchom. Patrick je konečne čistý, je
však aj nesmierne unavený. Prežil najťažšie
obdobie svojej drogovej závislosti, a teraz
ho čaká nablýskaná narodeninová párty na
anglickom vidieku. Stretne sa na nej viacero
postáv z prvej knihy „Nerieš to“ a svoju účasť prisľúbila dokonca
aj princezná Margaret. Uprostred davu poletujúcich hostí hľadá
Patrick vykúpenie v pozorovaní krutostí a falše okolo seba. Je
vyzbrojený uštipačným humorom a celkom novou, dovtedy
nepoznanou otvorenosťou.

Putovanie medzi kyborgami, utopistami,
hackermi a futuristami, ktorí riešia skromný
problém ľudskej smrteľnosti. Medzi
najznámejšími miliardármi, špičkovými
programátormi alebo univerzitnými profesormi
sú aj takí, ktorí od úvah prechádzajú k činom.
Nazývajú sa transhumanistami. Experimentujú
na vlastných telách, veľakrát sa snaží získať
vlastnosti strojov, ale pritom si zachovať človečenstvo. Autor sa
vydáva na strhujúcu púť naprieč ich laboratóriami, konferenciami
alebo len pivnicami zasvätených fanúšikov a skeptickýma očami
preskúmava futuristické oblasti vedy, o ktorých väčšina z nás nemá
ani tušenie.

Cena: 9,89 eur

Cena: 13,11 eur

AKUJEME.

60 %

*

Z VÁS SI VYBRALO
PEPSI.
CHU

* Individuálne chuťové preferencie účastníkov aktivácie Pepsi Súboj chuti 2019, ktorá prebiehala od 1. 5. 2019 do 4. 8. 2019
v súlade s pravidlami akcie. Počet účastníkov 10 764. Viac informácií na www.pepsi.sk/subojchuti.

ochutnaj
nezabudneš ...

www.boomsnacks.sk

