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•

kvalitný obsah a odborné kvaliﬁkované,
overené, autorizované informácie

•

časopis s webom a sociuálnymi sieťami
oslovuje atraktívnu skupinu čitateľov

•

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

•

informácie sa dostávajú do rúk vybranej
cieľovej skupiny

•

•

analýzy a predikcie podané výstižne,
a prehľadne

synergia pútavého redakčného obsahu
a komerčných prezentácií

•

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

•

obsah s prvkami „solutions journalism“:
aktuálne trendy, riešenia a nápady pre rast
vo vašom biznise
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Dni vo víre pandémie sa pomaly preklápajú do dní v novej
realite. Všeličo sa zmení a je priskoro predpovedať čo. Naisto
sa však zmení prístup k čistote. COVID-19 nás prinútil napísať
ďalšiu kapitolu v dejinách hygieny a sociálneho dištancu. Dlho
tu budú rúška a rukavice. Ešte dlhšie tu zotrvajú dezinfekcie
a mydlá. Opatrenia budú viditeľné na každom kroku, od
vizuálnych upozornení pred vchodom do obchodov, cez
stojany na dezinfekciu hneď za nimi, nálepky vymedzujúce
2 metre na podlahe, až po priehľadné štíty pri pokladniach.
Môžeme polemizovať, či sa zmení zákaznícke správanie alebo
„len“ zloženie nákupného košíka, preferované predajné kanály
a výška útraty. Môžeme len odhadovať, kedy akoľko ľudí sa
vráti k bežnému konzumu a svojim nákupným návykom. Chuť
a potreba nakupovať tu sú, čo ukazujú aj dlhočizné rady pred
znovu otvorenými obchodmi s nepotravinovým tovarom.
A prídu obyčajné dni v neobyčajnej dobe.

Ing. Juraj Púchlo
šéfredaktor IN STORE Slovakia
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SLOVO VYDAVATEĽA
IN STORE Slovakia v tomto roku dosiahol symbolický vek dospelosti už osemnástym ročníkom. Koronakrízu sme tiež pocítili, ale prežili vcelku
v zdraví. Dokumentuje to aj toto jarné dvojčíslo, v ktorom dávame veľký priestor témam, ktorých význam zdôraznil práve tento čas. Pocítili sme
viac než inokedy dôležitosť potravinovej bezpečnosti a všetkých, ktorí sa o ňu starajú. Preto sme podporili volanie našich pôdohospodárov
a potravinárov, aby konečne dostali miesto a konkrétnu podporu, aká im patrí. A tiež ťažko zasiahnutý cestovný ruch, ktorý nám pripomína, aké
krásne a príťažlivé je Slovensko.
V tiráži ste si možno všimli uvedenie nového vydavateľa. Na obsahu, podobe, štruktúre a zameraní IN STORE Slovakia sa však nič nemení.
A ak, tak len v snahe spolu s našimi čitateľmi, klientmi a partnermi ho robiť ešte kvalitnejšie. Redakčné a manažérske zázemie zostáva rovnaké
a spoločne s Vami chceme vykročiť po náročnej skúške, ako všetci veríme, do lepších časov…
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FLASH NEWS
PRICHÁDZA PRVÝ SAMOSTATNÝ
VIRTUÁLNY OPERÁTOR

napríklad s regionálnymi telekomunikačnými
poskytovateľmi, ktorí môžu ponúkať mobilné

Walt Disney dosiahol 50 miliónov

služby pod vlastnou značkou. Poskytovateľmi

predplatiteľov on-line kanálu Disney+ za

Uniphone pripravuje spustenie prvého

telekomunikačných služieb ako doplnku k svojmu

5 mesiacov (z 28,6 milióna vo februári).

samostatného virtuálneho operátora s názvom

hlavnému biznisu sa týmto spôsobom môžu stať

Cieľom bolo dosiahnuť 60 až 90 miliónov

Unimobile, ktorý umožní poskytovať mobilné

aj ﬁrmy z iných odvetví s maloobchodnou sieťou.

predplatiteľov do roku 2024. Konkurenčný

služby ﬁrmám z rôznych odvetví pod ich vlastnou

Zdroj: Uniphone

Netﬂix aj vďaka opatrenia proti šíreniu

značkou. Na rozdiel od Juro alebo FunFón, ktoré

COVID-19 za prvé 3 mesiace roka

prevádzkujú tradiční sieťoví operátori, bude

celosvetovo vyše 16 miliónov predplatiteľov.

Unimobile samostatným virtuálnym operátorom,
takzvaným Full-MVNO. Hlavný zámer je

Podľa Mediaguru.cz sieť Starbucks v ČR

poskytovať telefónne služby veľkoobchodným

spustila vo vybraných prevádzkach predaj

spôsobom – v spolupráci s partnermi,

cez výdajné okienka a zároveň aj on-line
objednávku a dovoz prostredníctvom služieb
Dáme Jedlo alebo Uber Eats.

LIDL MÁ NA SLOVENSKU
UŽ 143 PREDAJNÍ
Najnovšia predajňa pribudla v trenčianskom OC

a mraziarenských zariadení. Nachádzať sa
v nej bude aj recyklačná stanica na rôzne druhy

Prieskum Deloitte „European CFO Survey,

odpadu. Zákazníci majú k dispozícii kávomat

Spring 2020“ realizovaný medzi ﬁnančnými

s certiﬁkovanou kávou a vlastnú pekáreň.

riaditeľmi európskych spoločností ukazuje,

Laugaricio. Na Slovensku má Lidl aktuálne 143

Zdroj: Lidl.sk

že ﬁrmy nepočítajú s rýchlym oživením

predajní, v Trenčíne päť. V novej trenčianskej

obchodu v pôvodnej miere. 80 % riaditeľov

predajni s plochou 1100 m2 nájde zamestnanie

očakáva negatívny vplyv opatrení do konca

dvadsať ľudí. Obchodný reťazec zároveň

jesene, pričom až tretina riaditeľov odhaduje

pokračuje aj v modernizácii už existujúcich

dvojciferný percentuálny pokles tržieb

prevádzok. Disponuje certiﬁkáciou v triede

v nasledujúcom polroku.

Energetickej náročnosti A1. Nová predajňa
je okrem štandardne používanými LED

Forbes píše, že v priebehu núdzového stavu

technológiami pri osvetlení vybavená je aj

vzrástli objednávky on-line supermarketu

spätným získavaním tepla z chladiarenských

Rohlík.cz o 50 %. Firma spustila predaj radu
vlastných prémiových výrobkov s označením
„Bez kompromisu“. Ak zákazníci nebudú

KOFOLA ČESKOSLOVENSKO
KÚPOU KARLOVARSKEJ
KORUNNÍ A ONDRÁŠOVKY
ZÁSADNE POSILNILA
V KĽÚČOVEJ KATEGÓRII
BALENÝCH VÔD

české značky minerálnych vôd a zásadne

s kvalitou spokojní, Rohlik.cz im vráti

posilňuje svoju pozíciu v kategórii balených vôd.

dvojnásobok kúpnej ceny.

Touto akvizíciou Kofola preberá distribučnú sieť,
záväzky a pohľadávky, aj všetkých zamestnancov.

Polish Enterprise Fund VII, private equity

Cena transakcie nebola zverejnená.

fond spravovaný Enterprise Investors (EI),
Zdroj: Kofola.sk

podpísal zmluvu o predaji spoločnosti
Danwood, najväčšom výrobcovi

Kofola ČeskoSlovensko sa 15. apríla 2020 stáva

montovaných domov na kľúč v Nemecku

vlastníkom 100 % podielu v spoločnostiach

a Poľsku. Kupujúci – GS Engineering &

Karlovarská Korunní a Ondrášovka po tom, čo

Construction – je jednou z najväčších

transakciu schválil Úrad pre ochranu hospodárskej

stavebných spoločností v Južnej Kórei.

súťaže v ČR a boli splnené všetky podmienky pre
prevzatie. Kofola ČeskoSlovensko kúpou Korunní

Server CNBC informuje, že Facebook kúpil

a Ondrášovky rozširuje svoje portfólio o tradičné

kalifornský startup Giphy za približne 400
miliónov dolárov. Ambíciou Facebooku je
začleniť aplikáciu do sociálnej siete Instagram.

ALZA SPÚŠŤA SKUPINOVÉ
NÁKUPY ZDIEĽAJ A UŠETRI

položiek naprieč sortimentom, od elektroniky až
po drogériu. Ponuka sa bude ďalej rozširovať.

Forbes s odvolaním sa na zahraničné zdroje

Skupinové nákupy sú dostupné v Česku a na

uvádza, že americký obchodný reťazec JC

Alza.sk pridáva ďalší rozmer on-line nakupovania

Slovensku a čoskoro sa rozšíria aj do Maďarska

Penney je v insolvencii. Firma, ktorá existuje 118

a prichádza s platformou Zdieľaj a ušetri. Novinka

a Rakúska.

rokov, má 850 obchodov a pracuje v nej vyše

prepája svet e-commerce so sociálnymi sieťami

Zdroj: Alza.sk

80 tisíc ľudí, mala problémy už dlho. Zatvára

a umožňuje tak zákazníkom zakúpiť tovar

obchody, hľadá nový smer i kupca. Nedávno

s výraznou zľavou na princípe social shopping.

insolvenciu vyhlásili aj reťazce Neiman Marcus

Stačí zohnať pár kamarátov, ktorí majú záujem

a J. Crew. V problémoch je (nielen) kvôli

o rovnaký produkt, a nakúpiť spoločne ako tím –

pandémii aj nemecká sieť obchodných domov

každý člen skupiny potom získa tovar výhodnejšie.

Galeria Karstadt Kaufhof. Zrejme zavrie viac ako

Už teraz je možné si takto zaobstarať stovky

polovicu zo svojich 170 pobočiek.
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FLASH NEWS
AVNM, SZVPS, SAMO a ZOSR vítajú

RODINNÉ BALENIE
REX BOX XXXL

odklad účinnosti zákona o zálohovaní,
ktorý dňa 7.4.2020 schválila Národná

Pre veľké rodiny, ktorých synonymom je

rada Slovenskej republiky. Vyjadrujú

aktívny život, je určený prací prostriedok Rex

presvedčenie, že posunutie termínu

Aromatherapy – odteraz dostupný aj v nových

spustenia zálohovania o jeden rok

boxoch XXXL. Rex Aromatherapy vnáša do šatníka
a

vytvorí dostatočný priestor MŽP SR

čistotu, dlhotrvajúcu sviežosť a vôňu kvetín, ktorá

na ukončenie výberového konania na

sa z oblečenia uvoľňuje na každom kroku. V XXXL

Správcu zálohového systému.

boxoch sú dostupné dva varianty Rex-u na farebné
é
oblečenie: Rex Aromatherapy Malaysian Orchid &

Minister ﬁnancií Eduard Heger sa vyjadril,

Sandalwood a tiež Rex Aromatherapy Japanese

že o prípadnom zákaze predaja v nedeľu sa

Garden & Water Lily, ukrývajúce v sebe kombináciu
u

rozhodne po širšej spoločenskej diskusii.

vôní ďalekých krajín a neodolateľných kvetov. XXXL
L
boxy Rex Aromatherapy sú dostupné za 7,99 eur /

Slovenská aplikácia HOPIN spustila službu

balenie so 63 pracími dávkami.

HOPIN KURIÉR. E-shopom a ﬁrmám

Zdroj: Henkel.sk

ponúka expresne rýchlu prepravu
akéhokoľvek tovaru v rámci Bratislavy.
HOPIN využíva svoj funkčný ekosystém
stoviek taxíkov, ktorý je stále online

PODPORTE BOJ
ZA ZDRAVÉ PRSIA

a tovar doručuje 24 hodín, 7 dní v týždni.
Tohtoročný AVON Pochod za zdravé prsia sa
Mimoriadnu pomoc formou darovania

presúva z pôvodného júnového termínu na neskôr,

potravín v hodnote 172 000 eur poskytne

avšak boj za zdravé prsia môžete podporiť už teraz.

reťazec Tesco v spolupráci s partnermi

Stačí si zakúpiť Tričko za zdravé prsia 2020, ktoré

z neziskového sektora.

je v ponuke ako každý rok v dámskom, pánskom
aj detskom prevedení. Ich dizajn navrhla dvojica

Kauﬂand a Lidl dlhodobo spolupracujú

blogeriek A Cup of Style. Do kolekcie pribudla aj

so Slovenským Červeným krížom (SČK).

novinka v podobe pruhovanej šatky, ktorej kúpou

V tomto mimoriadnom období darovali

rovnako ako pri tričkách prispievate na boj za

SČK dohromady 60 000 eur, ktoré SČK

zdravé prsia. Zisk z predaja tričiek a šatky poputuje

použije na zabezpečenie poskytovania

na boj proti rakovine prsníka a šírenie povedomia

pomoci seniorom, osamelým, chorým cez

o tomto ochorení prostredníctvom aktivít projektu.

svojich dobrovoľníkov a zamestnancov,

Vyhlasovateľom verejnej zbierky AVON Pochod

na vybavenie dobrovoľníkov ochrannými

2020 je občianske združenie Tak trocha inak. Jeho

prostriedkami či zakúpenie dezinfekčných

zakladateľkou a riaditeľkou je vyliečená onkologická

prostriedkov.

pacientka Erika Mokrý. Pre viac informácií a nákup
kontaktujte AL / AG alebo nakupujte priamo na

Sieť dm drogerie markt pre Noizz.

www.avon.sk alebo www.zdraveprsia.sk.

sk potvrdila navýšenie nákladov
v dôsledku zabezpečenia hygienických
opatrení, hygienických pomôcok pre
spolupracovníkov ako aj zákazníkov
a dodatočného personálu do predajní pre

NOVÁ ZNAČKA GARDEN
GOURMET PRICHÁDZA NA
SLOVENSKO

zabezpečenie vykonateľnosti opatrení ÚVZ
SR .

Veggie guľôčky si môžete najlepšie vychutnať
napríklad v talianskych či ázijských receptoch.
Vegetariánsky Veggie rezeň má vysoký obsahom

Všetky produkty Garden Gourmet sa vyrábajú

rastlinných bielkovín a vlákniny. Univerzálne

V ČR, v závode TIVALL Krupka spoločnosti

použitie ponúkajú aj vegánske Veggie rezance.

Birell uviedol na trh novinky Citronáda,

Nestlé. Väčšina veggie pokrmov obsahuje sójové

Dostupné sú v sieťach Kauﬂand a Fresh.

Baza a Ľadový čaj s broskyňou. Novinky

a pšeničné bielkoviny. V ponuke sú vegánsky

od Birellu sú k dispozícii v bežnej sieti

Incredible burger, či vegetariánsky Veggie

predajní v plechovkách s objemom 500

burger, korenistý

ml. Odporúčaná cena všetkých variantov

vegánsky Falafel.

je 0,92 eur.

Práve súhra chutí
a vôní rôznych

6

pre ich bezmäsité pokrmy. Vegetariánske

Denník E15 informuje, že investiční fond

tradičných kuchýň

Vesa Equity ovládaný Danielem Křetínským

bola značke

a Patrikom Tkáčom získal 6 % akcií

Garden Gourmet

amerického predajcu obuvi Foot Locker.

inšpiráciou

Zdroj: Gardengourmet.cz

PRESENT

FLASH NEWS
AKTUÁLNE NOVINKY V DM
DROGERIE MARKT

Kids Med Ultra Sensitiv sprej na opaľovanie
s OF 30 (200 ml, 5,99 eur).

Európska komisia zverejnila odporúčania
Zdroj: Mojadm.sk

pre členské štáty EÚ, na oživenie

Sortiment nepotravinových noviniek zahŕňa:

podnikania v oblasti turizmu a dopravy

alverde kúpeľ na nohy s morskou soľou

(Tourism and Travel Package). Táto

a limetkovou vôňou, (180 g, 3,99 eur), babylove

komplexná stratégia rieši aj to, ako

jemné detské mydlo (100 g, 0,69 eur), Balea

ponúknuť obyvateľom EÚ bezpečné

Aqua Express Shot pleťová kúra v ampulke

možnosti pre oddych a rekreáciu.

(2 ml, 0,79 eur), Balea Tajomstvá krásy šampón

Slovenskí podnikatelia v cestovnom ruchu

na vlasy (250 ml, 1,39 eur), Balea suchý šampón

– prevádzkari hotelov a reštaurácií ako aj

a púder na objem vlasov 2v1 (8 g, 3,69 eur),

ich dodávatelia – vítajú uvoľnenie 4. fázy

Balea Tajomstvá krásy telové mlieko (300 ml,

v SR a zároveň dúfajú, že odporúčania EÚ

2,09 eur), SEINZ. Intense pánska toaletná

budú čoskoro realizované aj v SR.

voda (60 ml, 12,99 eur), SEINZ. classic voda
po holení (100 ml, 7,49 eur), sundance krém

Lidl v Írsku spustila chatbox WhatsApp, ktorý

na opaľovanie s OF 30 (100 ml, 4,49 eur),

zákazníkom umožňuje zistiť, kedy sú obchody

sundance MEN transparentný gél na opaľovanie

najmenej prehustené, čím pomáha znižovať

s OF 50 (200 ml, 5,49 eur), sundance mlieko na

riziko infekcie Covid-19. Zákazníci môžu Lidlu

opaľovanie s OF 30 (30 ml, 1,29 eur), sundance

jednoducho poslať správu prostredníctvom
chatboxu a informovať ho o čase a dni,
v ktorom majú v úmysle navštíviť obchod.

PERSIL S ÚČINNOU
RECEPTÚROU PRE ŽIVOT
V POHYBE

a obľúbených pracích diskov Persil Discs 4v1.
Maloobchodná odporúčaná cena za balenie

Amazon pretvára stále viac prevádzok

s 18, resp. 11 dávkami je 3,99 eur.

Whole foods na tzv. „dark stores“, ktoré sú
Zdroj: Henkel.sk

určené výhradne na kompletizáciu on-line

Až pre 93 % spotrebiteľov je nepríjemným

objednávok potravín. Nedávno bol takto

problémom najmä zápach potu a mastnoty,
y,

transformovaný obchod v Chicagu, ktorý

ktorý sa zachytáva do oblečenia. Persil

je už šiestym „dark store“ v poradí. Ide

ponúka dlhodobé riešenie pre prinavrátenie
ie

o jednu z reakcií na pandémiu, nakoľko

sviežosti a čistoty. V prvom kroku sa počas
as

takto dokážu ochrániť zamestnancov aj

prania oblečenie dôkladne čistí aj od tých

zákazníkov. Podobnú stratégiu zvolili aj

najhlbších nečistôt a tvrdých škvŕn, a to vďaka
ďaka

Kroger, Stop & Shop a HyVee.

technológii hĺbkového čistenia so špeciálnou
nou
zmesou enzýmov. V druhom kroku neutralizuje
lizuje

Facebook oznámil spustenie e-commerce

nežiaduce pachy a dokonca predchádza

platformy Shops. Sociálna sieť chce týmto

ich vzniku. Nový Persil Odor Neutralizacion
n

krokom konkurovať veľkým hráčom, ako sú

proti silným zápachom je teraz k dispozíciii

eBay, Amazon a Etsy. Majitelia e-shopov

vo variante Regular pre bielu a stálofarebnú
nú

v podstate nahrajú produkt na Facebook

bielizeň, Color pre farebné oblečenie

a zákazníci sa nebudú musieť preklikať na
stránku e-shopu.

NOVINKY AVON
PRE PRE JÚN A JÚL
AVON Cosmetics uvádza novinky z línie Power
Stay: Vodoodolná zhusťujúca špirála Power Stay

Care obsahuje Hydratačný gél na ruky so 64%

Ako dôsledok pandémie značka Victoria's

obsahom alkoholu (100 ml, 3,50 eur) a Hydratačný

Secret tento rok natrvalo uzavrie 250

gél na ruky so 64% obsahom alkoholu (250 ml,

obchodov v USA a Kanade.

5,60 eur).
Zdroj: Avon.sk

Amazon odporúča partnerom, aby

(10 ml, 8,90 eur). Dlhotrvácna linka na oči Power

štandardizovali veľkosti v kategórii odevov,

Stay (0,35 g, 7,90 eur). Dlhotrvácny očný tieň

nakoľko chce zákazníkom dopriať lepšiu

tyčinke Power Stay (1,4 g, 8,90 eur). Novinkami

zákaznícku skúsenosť. Odevy, ktorých

sú aj Sprchovací krém Aloha Monoi (500 ml, 5,70

označenie veľkosti nebude spĺňať nové

eur), Pena do kúpeľa Aloha Monoi (1000 ml, 7,20

štandardy, môžu byť po 30. júni odstránené

eur), Telový sprej s kokosom a kvetom tiaré (100

z detailného výpisu produktov.

ml, 6,30 eur), Telové mlieko s kokosom a kvetom
tiaré (100 ml, 6,30 eur), Telový peeling s kokosom

Aktuálně.cz cituje ekonóma spoločnosti BH

a kvetom tiaré (100 ml, 6,30 eur). Intenzívna vôňa

Securities Štefana Škrečka, ktorý považuje

pre muža dneška, to je Segno Success EDP (75

rozvážkové služby typu Wolt, Uber Eats

ml, 8,90 eur), Sprchovací gél na telo a vlasy Segno

alebo Dáme jídlo medzi víťazov súčasnej

Success (250 ml), Telový sprej Segno Success

situácie.

(150 ml). Antibakteriálna starostlivosť Avon
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EUROSHOP 2020
Podtitul „The World´s leading Retail Trade Fair“ je v prípade EuroShopu
pravdivý. V tomto roku sa už s najväčšou pravdepodobnosťou väčšie podujatie
tohto typu neodohrá. Aké trendy v retaile boli prezentované? Budú alebo sú
už aj na Slovensku? Pozreli sme sa na oblasti ako ekológia, mobilita, zážitky
a digitalizácia.

2.
časť

DVAJA Z TROCH OBCHODNÍKOV
PLÁNUJÚ INVESTÍCIE DO
UDRŽATEĽNÝCH RIEŠENÍ

aplikácie virtuálnej reality, inovatívne predajné
koncepty bez zamestnancov otvorené 24/7,
veľkolepé LED obrazovky … To všetko už nie je
úplne nové, ale retailové technológie postupne

1

EuroShop potvrdil dominantné trendy, ktoré

dosahujú vyššiu zrelosť. Predstavujú teda veľmi

sa v retaile objavili už v nedávnej dobe. Kto

atraktívne investície a šance na nájdenie všetkých

údajne s najmenšou uhlíkovou stopou. Zostavený

však očakával prevratné, revolučné novinky

týchto technológie v obchodoch sa preto

je z prírodných materiálov, napríklad lisovaného

v tejto oblasti, nedočkal sa, i keď samozrejme

postupne zvyšuje,“ uviedla Daniela Kroﬁánová,

sena. Na veľtrhu bolo možné tiež vidieť rad

niekoľko riešení „dozrelo“ a posúva retail vpred.

General Manager, POPAI CE a dodáva:

vybavenia pre retail z udržateľných materiálov

„lnteraktívne zrkadlá, mobilné platobné riešenia,

„Udržateľnosť, zodpovedné environmentálne

a biomateriálov (2), ako napr. nákupné košíky

správanie a energetická efektivita boli základné

a vozíky, ramienka na šaty a mnoho ďalších, ktoré

lajtmotívy veľtrhu. Zákazníci požadujú udržateľné

podporujú ekologický retail a udržateľné koncepty

koncepty, a to v celom dodávateľskom reťazci,

maloobchodníkov a retailových značiek.

od produktu až po vybavenie predajní. Mnoho

2

vystavovateľov si to vzalo k srdcu a predstavil

Expozícia VKF Renzel po troch rokoch od

svoje retailové projekty v súlade s ekologickými

posledného veľtrhu opäť prekypovala novinkami,

princípmi a spoločenskou zodpovednosťou.

ale ukazovaal aj osvedčené produkty a zabehnuté

Spomeňme napríklad technicky vyspelý systém

riešenia obohatené o niektoré vylepšenia.

doplňovania tekutín a opätovného použitia

Spätná väzba od návštevníkov stánku ukazuje,

obalu od spoločnosti umdasch. Je príkladom

že sa spoločnosť prezentovanými témami

významného trendu, a síce nákupom bez obalu.

traﬁla do aktuálnych otázok, ktoré hýbu svetom

Umdasch dávkovač (Liquid Dispenser, 1),

retailu. Veľký záujem bol o sekciu udržateľných

mimochodom víťaz German Innovation Award

a ekologických produktov. „Ide o výrobky

2019 je ľahko ovládateľný a umožňuje jednoduché

z troch oblastí, ktoré deﬁnujeme v našom

dopĺňanie tekutín s opakovaným využitím jedného

výrobnom programe. Sú to výrobky z prírodných

obalu, ktoré šetria životné prostredie.“

materiálov ako je napríklad drevo, ďalej výrobky

Red, Zdroj: Daniela Kroﬁánová, Adam Jánošík, POPAI CE, Foto: umdasch, VKF Renzel, Wanzl, PAL Robotics

z recyklovaných a recyklovateľných materiálov
Na Slovensku podobný princíp „čapovania“

a produkty, ktoré pomáhajú minimalizovať

využíva dm drogerie markt, ktorá spustila vo

odpad (predovšetkým obalový materiál), kam

vybraných ﬁliálkach testovanie plniacich staníc

patria stojany na prezentáciu nebaleného

na pracie a čistiace prostriedky. Podobný model

tovaru,“ uviedla pre instore Slovakia Pavlína

testuje Kauﬂand. Ďalším rozvíjajúcim sa projektom

Straková, Marketing Manager, VKF Renzel

je ekologická čapovaná drogéria Ecoterra, ktorú

ČR s.r.o. a dodala: „Už v roku 2011 sme ako

dostať u rôznych špecialistov.

úplne prvý výrobca predstavili cenovkové lišty
z bioplastov PLA. V Rakúsku už šesť rokov

3

8

Vráťme sa ale na EuroShop. Umdasch tu

predávame alternatívne produkty z ekologických

predstavil tiež „Solid Dispenser“, teda dávkovač

plastov pod značkou „Bio-Logic“ (3, 4). Aj keď

na tuhé / sypké látky a zelený regál (Green Shelf)

bol dopyt pomerne malý, ostali sme tejto téme

4

5
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univerzity. Pripojenie dostanú osoby so
zákazníckou kartou alebo príslušnou aplikáciou
na smartfóne. Obchod ponúka produkty
každodennej spotreby, ktoré si môže užívateľ
aplikácie počas nakupovania samostatne
naskenovať. Požadovaný mini obchod možno
počas veľmi krátkej doby vyprojektovať, vyrobiť,
zmontovať a sprevádzkovať.

ZÁŽITOK Z MIESTA A NÁKUPU
A JEHO OPTIMALIZÁCIA
„Úspech e-commerce podnecuje retailerov

8

k investíciám, ktoré zvyšujú úroveň predajných

verní a ďalej ho rozvíjame. Ako ďalší príklad

miest a zlepšujú zákaznícke zážitky. Digitalizácia

Práve oblasť regálovej

umožňuje obchodníkom poskytnúť zákazníkovi

optimalizácie umiestnenia

ešte viac služieb a prepájať online a off-line

tovaru bola vyhľadávaná aj

kanály. Spoločnosť Wanzl vytvorila na veľtrhu

v expozícii spoločnosti VKF

môžu slúžiť výrobky z recyklovaných plastov -

celé mesto s inovatívnymi

Renzel. „V tejto oblasti sme

napríklad nákupné košíky a ďalšie cenovkové lišty.

nákupnými svetmi

predstavili novinky pre posun

Produkty, ktoré zodpovedajú dlhodobému trendu

a progresívnymi technológiami.

tovaru - posunovače Twin-

udržateľnosti označujeme špeciálnymi symbolmi,

Napríklad vďaka novej predajnej

Pusher pre optimálny posun

vďaka ktorým je ihneď zákazníci spoznajú.“

koncepcii 24/7 Self-Service

guľatých výrobkov alebo sériu

je predajňa nakupujúcemu

Kwickload (8) pre chladiace

prístupné prostredníctvom

a mraziace regály. Veľkým

dvojitého naskenovania QR

lákadlom bola tiež sekcia

kódu nepretržite 24 hodín denne

osvetlenie regálových políc,

bez obsluhy. Tento formát

čím sa zvýrazní prezentované

predajne možno využiť na

tovaru. Náš produkt FlexiPower

staniciach, letiskách či v rámci

(9) sa upevňuje pomocou

OBCHOD, KTORÝ PRÍDE ZA
ZÁKAZNÍKOM
V novej koronaekonomike nájde zrejme uplatnenie
aj ďalšia novinka ﬁrmy umdasch „The Retail

7
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Cart“ (4). Ambulantný predaj bol síce pôvodne

siete drogistických predajní. Nakupujúci si po

magnetických líšt a veľmi ľahko

plánovaný pre veľké letiská, no dizajnová pojazdná

identiﬁkácii vyberie produkty a potom postupuje

sa s ním manipuluje. Navyše

predajňa je prostriedkom, vďaka ktorému retail

k pokladnici so skenovacím tunelom. Po úhrade

sa dá ﬂexibilne prispôsobiť

doputuje za zákazníkmi. Vyhýba sa tak davom

tovaru dostane ďalší QR kód, pomocou ktorého

danému regálu a potrebám

v interiéroch predajní, zlepšuje skúsenosti so

opustí predajňu výstupnou bránou,“ komentovala

daného tovaru,“ komentuje P. Straková a dodáva:

značkou a samozrejme zvyšuje predaj. Vozítko

veľtrh D. Kroﬁánová.

„Koncept elektronických cenoviek je na trhu dlhšie

10

a ich implementácia do obchodov sa stala bežnou

je možné obrandovať podľa požiadaviek klienta
a značky či značiek. Vozidlo je vybavené

Spoločnosť H-VENTURES ukázala interaktívne

súčasťou fungovania moderných predajní. Naša

všetkými štandardnými funkciami, ktoré sú bežné

riešenie na báze vyspelých digitálnych technológií,

značka troniTAG ukázala počas EuroShopu 2020

v stacionárnych obchodoch, ako sú POS terminály,

ktoré vďaka interakcii so spotrebiteľom poskytujú

celý svoj sortiment - od batériových cenoviek, cez

regály a rolety. Medzi ďalšie výhody patrí veľký

jedinečný zákaznícky zážitok. K nim patria

tie integrované cenovky až po Slimline sériu, ktorá

priestor pre vodiča, ekologický motor, ergonomický

napríklad smart chladničky alebo interaktívne

sa vyznačuje svojimi štíhlymi líniami.“

dizajn a nízke náklady na údržbu a prevádzku.

zrkadlá. Chladničky sú vybavené najmodernejšími
nástrojmi pre komunikáciu so zákazníkom

Návštevníkov zaujalo aj ﬂexibilné riešenie prezentácie

Mobilná kontajnerová predajňa (Wanzl Container

a umožňujú efektívne oznamovať akúkoľvek formu

tovaru v predajniach i výkladoch. EasyCubes (10) je

Mobile Store, 5,6) predstavuje ﬂexibilné

cieleného obsahu priamo zákazníkovi. Ďalšou

systémom pre moderné predajne, ktoré kombinuje

a priestorové úsporné nákupné miesto. Je

výhodou je analýza a zber dát. Interaktívne zrkadlá

len tri základné prvky, ktoré môžu byť doplnené

alternatívou pre zásobovanie odľahlých oblastí,

nachádzajú svoje využitie v domácnostiach,

vitrínovými prvkami, osvetlením aj polepmi. Systém

obci a tiež pre rýchly nákup na frekventovaných

výťahoch, ﬁtness centrách či hoteloch. Či už

sa dá skladať do výšky, do strán, možno ho využiť

miestach, ako sú priemyselné areály alebo

k zvýšeniu životného komfortu, alebo k navýšeniu

úplne ﬂexibilne a bez používania náradia.

efektivity predaja. Výhodou je, že v polohe
„vypnuté“ fungujú ako bežné zrkadla.
Interaktívne riešenia
H-VENTURES (video)

Expozícia VKF Renzel
(video)

Na veľtrhu nechýbali ani roboti. Stockbot
(7) španielskej spoločnosti PAL Robotics
automaticky vykonáva prostredníctvom RFID
alebo kamery lokalizáciu a inventarizáciu tovaru
v predajni. Je schopný sa bezpečne pohybovať
6

v meniacom sa priestore predajne a medzi
ľuďmi, keď je predajňa otvorená.

9
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KRAJ A TERNO STOJA
ZA SLOVENSKÝMI
DODÁVATEĽMI
Reťazce KRAJ a Terno pokračujú v kampani na podporu slovenských výrobcov
potravín. Mnohí domáci farmári a producenti majú kvôli bezpečnostným opatreniam
z posledných týždňov problém s odbytom. Firma Terno real estate, pod ktorú obe
značky patria, chce preto v kampani poukazovať na kvalitu slovenských výrobkov.

Podiel slovenských potravín na pultoch

produktov z fariem či polí zo Slovenska

predajní Terno a KRAJ dosahuje takmer

sa vedia spoľahnúť na spojenie kvality

60 %. Firma dlhodobo spolupracuje

a dôveryhodnosti pôvodu,“ hovorí

s mnohými domácimi farmármi

generálny riaditeľ spoločnosti Terno

a výrobcami. „Zákazníci dôverujú

real estate Stanislav Čajka. Dôležité

slovenským potravinám, záleží im

je však podľa neho aj to, že kúpou

na ich pôvode a kvalite. Pri nákupe

lokálnych potravín ľudia prispievajú

k rozvoju domácej ekonomiky, šetria
životné prostredie, podporujú malých
slovenských farmárov, sady a roľníkov.
Nákup od lokálnych farmárov podporuje
ich živobytie.
„Kampaň je dlhodobá, prebieha už od
otvorenia prvej predajne KRAJ, respektíve
remodelingu značky TERNO. Našim
zámerom nie je oslovovať slovenských
výrobcov, pestovateľov len v časoch
keď medzinárodné spoločnosti majú
obmedzené dodávky zo zahraničia.
Náš cieľ je vybudovať komunitu malých
výrobcov, ktorí budú rásť s našimi
značkami. Súčasne chceme byť stabilným
partnerom pre etablovaných výrobcov,“
dodáva Čajka.
Spoločnosť Terno real estate neustále
vyhľadáva nových domácich výrobcov
a farmárov, ktorým poskytuje možnosť
odbytu ich výrobkov. „Našich dodávateľov
si dôsledne vyberáme. Častokrát sú
to malé rodinné firmy a farmy, ktorým
záleží na kvalite ich výrobkov, ale majú
tiež dobrý vzťah k prírode a prostrediu,
v ktorom pôsobia,“ vysvetľuje Čajka.
Spolupráca však častokrát nekončí iba
pri odoberaní výrobkov. „Mnohým malým
výrobcom, chovateľom a pestovateľom
pomáhame v raste. Poskytujeme im
marketingovú podporu a zároveň
red (pti)

spotrebiteľom sprostredkúvame ich
životný podnikateľský príbeh.“
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a podčiarkuje:“ Koncept KRAJ odráža trendy na

na stránku KRAJA a tam podľa jednotlivých

slovenskom aj svetovom trhu. Zákazníci čoraz

druhov potravín nájdete údaje o práve takýchto

častejšie vyhľadávajú kvalitné potraviny, ktorých

dodávateľoch.

pôvod a zloženie si vedia overiť.“
V auguste 2019 v bratislavskom Auparku
„Značku KRAJ sme tvorili od základov.

pribudla vtedy v poradí trinásta predajňa pod

Pociťovali sme potrebu vytvoriť predajne, ktoré

značkou KRAJ ako doteraz najväčšia predajňa

zohľadňujú aktuálne trendy a potreby našich

siete, ktorá je schopná obslúžiť desiatky tisíc

zákazníkov. Svoju víziu sme zhmotňovali pri

zákazníkov týždenne. KRAJ v bratislavskom

Spoločnosť TERNO real estate aktuálne

každom detaile, od dizajnu drevených regálov

Auparku je jej „vlajkovou“ predajňou . Na ploche

prevádzkuje viac ako 110 predajní Terno

až po cenovky, ktoré rýchlo a prehľadne

1850 metrov štvorových ponúka približne

a Moja Samoška. V marci 2018 predstavila prvú

informujú zákazníkov o hlavných vlastnostiach

11 500 produktov. Odvtedy pribudlo už deväť

predajňu pod názvom KRAJ, v súčasnosti ich už

produktov“, dopĺňa Marek Koštrna, manažér

ďalších predajní a za dva roky rozvoja konceptu

prevádzkuje 22 a plánuje ďalšiu expanziu.

pre marketing a vzťahy s verejnosťou.

KRAJ je ich už spolu 22.

V marci 2018 pri otvorení vôbec prvej

Pri informovaní o pôvode potravín vo

„Zákazníci dôverujú slovenským potravinám,

predajne v Devínskej Novej Vsi Stanislav

svojom sortimente maximálne transparentný

záleží im na pôvode a kvalite. Našich

Čajka charakterizoval KRAJ ako prvý koncept

a zákazníkov sa snaží v tejto oblasti vzdelávať.

dodávateľov si dôkladne vyberáme. Mnohokrát

na Slovensku, ktorý priniesol spojenie troch

„Dostupnosť informácií o produktoch pre

sú to len malé rodinné ﬁrmy a farmy, ktorým

hlavných potrieb zákazníkov pod jednu

našich zákazníkov berieme vážne, preto v rámci

záleží na poctivosti ich výrobkov, ale majú tiež

strechu - komplexný a pohodlný rodinný

dlhodobej kampane predstavujeme malé

dobrý vzťah k prírode a prostrediu, v ktorom

nákup za primerané ceny, kvalitnú ponuku

rodinné ﬁrmy, ktoré sa venujú kvalitnej domácej

pôsobia,“ podčiarkuje Stanislav Čajka.

od slovenských výrobcov a v neposlednom

výrobe,“ uviedol Marek Koštrna. Stačí si kliknúť

O SPOLOČNOSTI
TERNO REAL ESTATE

rade aj produkty
pre spotrebiteľov
s potravinovými
intoleranciami
a zdravotnými
a stravovacími
obmedzeniami.
„Zákazníkom záleží na
pôvode potravín a ich
kvalite. Pri nákupe
produktov z fariem
či polí zo Slovenska
sa môžu spoľahnúť
na spojenie kvality
a dôveryhodnosti
pôvodu,“ dodáva
Stanislav Čajka
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OBCHOD A ZÁKAZNÍCI
ČELIA NOVEJ REALITE
Vstupujeme do novej reality obchodu. Aká bude? Pokúsili sme sa
o metaanalýzu výstupov prieskumných agentúr. Z rozhovorov so špičkami
retailu sme vydestilovali hlavné lajtmotívy celej pandémie. Pre obchodníkov
a spotrebiteľov vyplynuli spoločné pojmy, najmä zmena, neistota, dôvera,
kvalita, lokálnosť, transparentnosť a digitalizácia.

1.
časť

uzavreté predajne počas nedieľ (tzv. sanitárny
deň) došlo k výraznému úbytku množstva
obslúžených zákazníkov oproti bežnému stavu
a teda aj tržieb.
Slovenský Pygmalios uvádza, že dĺžka trasy
nakupujúceho v maloobchodnej prevádzke
sa začiatkom pandémie predĺžila o 15 %
a rýchlosť nakupovania sa zvýšila o 20 %.

Spoločnosť Nielsen* rozlišuje 3. fázy vplyvu

prvého pozitívneho prípadu nakazenia

Inými slovami, zákazníci sa nachodili

pandémie na retail a spotrebiteľa. My sme

vírusom COVID-19 na Slovensku, teda od 6.

viac a v rýchlejšom tempe. Po prijatí

k nim pridali ešte dve ďalšie fázy. Všetky si

marca s vrcholom v 11. marcovom týždni.

bezpečnostných nariadení (25 m² na hlavu)

postupne predstavíme.

Zaujímavé je, že Česi sú ﬂegmatickejší

sa na teplotných mapách (heat map) ukázalo,

a menej pesimistickí, nakupovali menej

že sa rozptýlili rady pred pokladňami

prehnane ako Slováci, ktorí hromadili

a predajňa bola menej zaľudnená.

I. FÁZA – FEBRUÁR AŽ 6.
MAREC – NORMÁLNY ŽIVOT

trvanlivé potraviny ešte aj v III. fáze. Podľa
GfK Consumer Reporter z apríla 2020

Nielsen uvádza, že od 9. do 15.3. tržby za

slovenskí kupujúci sú v porovnaní s českými

potraviny a drogériu vyskočili nahor, a to

Správy o pandémii v Číne sa zdali príliš

kupujúcimi znepokojení viac. Najväčšie

o viac ako 30 % oproti predchádzajúcemu

vzdialené na to, aby vplývali na nákupné

obavy majú kupujúci nad 60 rokov, na

roku. v 11. Obrat drogérií rástol ešte prudšie,

správanie. Niektorí retaileri, najmä e-shopy

Slovensku aj kupujúci vo veku 50-60 rokov.

a to o 57 % v porovnaní s minulým rokom.

však už reagovali a nakúpili si tovar

Prejavil sa pomerne nový fenomén, a to

Ryža narástla o 220 %, strukoviny o 186

vopred, aby mali pripravené skladové

panické nakupovanie. Ľudia v čase krízových

%, múka o 172 %, kryštálový cukor o 158

zásoby na veľkonočné sviatky a vyrovnali

situácií nadobúdajú istotu a kontrolu práve

% či cestoviny o 150 %. Obrat za toaletný

prípadný výpadok dodávok tovaru z Číny

plnými špajzami a „škrečkovaním“ na horšie

papier sa v sieťach zvýšil presne o 100

a Ázie. Slováci začali viac ako štandardne

časy.

% a z hľadiska výšky tržieb patril (podľa
Nielsen) od 9. do 11. týždňa 2020 medzi

Red, Zdroj: Nielsen, Pygmalios, Heureka.sk, Dr. Max, 2muse, Foto: Pixabay.com

nakupovať už posledný februárový týždeň.

najpredávanejší tovar.

Tržby rýchloobrátkového tovaru v tomto

Retail a logistika hneď v tejto úvodnej fáze

týždni podľa Nielsen narástli o takmer 20 %

ukázali, že patria do kritickej infraštruktúry

oproti rovnakému týždňu roku 2019.

štátu. Napriek tomu štát tento fakt nijako

Prirovnanie k Vianociam mrzí o to viac, že na

nezohľadnil, a tak si museli oba sektory poradiť

vianočnú sezónu sa obchodníci pripravujú

s hygienickými opatreniami a reštrikciami

už od leta, pričom počas pandémie museli

takpovediac „na vlastné triko“. Veľa článkov

čeliť náporu zákazníkov zo dňa na deň.

hovorilo, že retail zažíva druhé Vianoce, a že

A to za prísnych hygienických opatrení

sa majú z čoho zamestnancom vyplatiť aj

a s množstvom zamestnancov na OČR.

Obrat v 10. týždni narástol oproti predošlému

mimoriadne prémie. Prirovnanie pandémie

Zákazníci nakupovali ryžu, strukoviny,

roku o 12 %, ale ide o pokles tempa rastu

k Vianociam môžeme považovať za cynické,

múku, cestoviny a kuchynský olej, balené

oproti predchádzajúcemu týždňu. Táto

napriek tomu, že sa tržby niekde prevýšili aj

pekárenské a mäsové výrobky. Preferovali

trochu pokojnejšia situácia ale netrvala dlho.

tie najvyššie vianočné tržby za ostatné roky

veľké balenia, multipacky a privátne značky.

II. FÁZA – 7. AŽ 12. MAREC –
PRÍPRAVA NA KARANTÉNU

a počtami návštevníci veľakrát predbehli, počty
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Všeobecná neistota, strach až panika sa

návštevníkov pred Vianocami. Ako uvidíme

Heureka.sk uvádza, že za prvý kvartál bol

začali okamžite prejavovať od oznámenia

neskôr zatvorené nákupné centrá a povinne

rast e-commerce vyše štvornásobný ako

PLACE

vlani. Ešte väčší rozdiel bol pri porovnaní
marec 2018 a marec 2019, tam bol nárast
až o 54 %. „Na internet sa presunuli noví
zákazníci, ktorých k tomu donútila aktuálna
situácia a časť z nich pri nakupovaní online určite zostane. Na druhú stranu, aj
kamenní predajcovia hľadali spôsoby, ako
sa dostať k zákazníkom a tak vznikajú nové
e-shopy. Heureka ich denne registrovala
až o polovicu viac ako obvykle,“ uviedol
Tomáš Braverman, šéf nákupného radcu
Heureka.sk. Najväčší medziročný nárast
zaznamenal segment s klimatizáciami, ktorý
medziročne narástol o neuveriteľných 6282
%. Zvýšené požiadavky na čistotu spojené
s koronavírusom sa odrazili aj na on-line
predajoch. Segment dezinfekcií vzrástol
o 3404 % a segment mydiel o 1635 %.
V stovkách percent rástlo vyhľadávanie
čističiek vzduchu a zvlhčovačov. Rovnako
stúpol aj dopyt po komoditách, ktoré

Zdroj: Pygmalios, Pozn. Na grafe vidno aký veľký bol pokles potenciálnych zákazníkov nachádzajúcich sa v okolí
potravín v obchodných centrách oproti minulému roku.

boli dočasne nedostupné v kamenných
predajniach - múka, ryža, strukoviny.
a desiatky neserióznych e-shopov, ktoré

o 3 až 5 násobnom náraste oproti štandardu.

Darilo sa aj kategóriám s produktmi

neúmerne zvyšovali ceny nedostatkového

Enormný záujem bol o rúška, dezinfekčné

na vyplnenie voľného času - kategória

tovaru.

gély či ochranné rukavice. Súčasne poklesol
záujem o luxusnejšie kategórie, ako je

šijacích strojov vzrástla o 533 %, puzzle
o 398 % a kettlebelly o 375 %, takmer

Z nepotravinového tovaru stoja za

napríklad dermokozmetika. Tu môžeme

o 1000 % vzrástol záujem napríklad

povšimnutie ešte 3 kategórie. Prvou je nákup

hovoriť o 50% poklese,“ konštatuje Andrej

o činky alebo bežecké pásy. Ďalšie skoky,

prostriedkov osobnej ochrany a zbraní.

Križan, komerčný riaditeľ Dr. Max. Prepad

rádovo v stovkách percent, pozorujeme

V Českej republike podľa zistení magazínu

predaja kozmetiky a najmä dekoratívnej

v kategóriách z oblasti zábavy - ide

Forbes napríklad extrémne narástol predaj

kozmetiky, starostlivosti o vlasy a dentálnej

o televízie, notebooky, herné konzoly, ale

mačiet, kuší, teleskopických obuškov

hygieny potvrdzuje za sieťový retail aj

aj klasické knihy a e-booky. Za zmienku

a obranných sprejov. Vypredávali sa celé

agentúra Nielsen. Ide o logický dôsledok

stoja šijacie stroje, na ktorých si ľudia

sklady a ľudia často kupovali sortiment bez

domácej karantény a povinného nosenia

šili predovšetkým textilné viacnásobne

ohľadu na cenu (napr. kuše za viac ako tisíc

rúšok. „Zákazník sa pred poloprázdnymi

použiteľné rúška. Šitie rúšok zároveň patrilo

eur, pištole Piexon alebo balistické vesty).

regálmi rozhoduje rýchlejšie a ak nenájde

medzi najčastejšie spomínanú novú aktivitu,

V USA rástol predaj zbraní, pričom najväčší

svoju obľúbenú značku, nebude váhať kúpiť

ktorej sa respondenti predtým nevenovali**.

počet nakupujúcich tvorili ľudia, ktorí si

konkurenčnú alebo privátnu,“ upozornil Karel

kupovali svoju prvú zbraň. S ohľadom na

Týra, generálny riaditeľ spoločnosti Nielsen

Alza.sk, ktorá nie je na spomínanom

krátke skúsenosti so streľbou a používaním

v Českej a Slovenskej republike.

porovnávači, uvádza, že mrazničky

zbraní v kombinácii s tým, že deti sú doma

a pekárne rástli zhodne o 700 %

a môžu zbrane nájsť, sa vynárali oprávnené

Doba neistoty a strachu sa prejavila aj

medziročne. To sa prejavilo napríklad vo

obavy o zdravie. Druhou kategóriou je PET

v on-line supermarketoch. Podľa agentúry

výpadku čerstvého a sušeného droždia.

FOOD, ktorý možno pripísať na rovnaký

2muse respondenti uprednostňujú pri

Keďže na Slovensku nie je droždiareň,

účet, ako panické nákupy potravín. Treťou

čerstvom tovare možnosť si vybrať. On-line

retail malospotrebiteľské balenie dováža

kategóriou, ktorá rástla v stovkách percent,

nemajú istotu hygienického zaobchádzania

zo zahraničia, ktoré však tiež v tom období

spadá do vypĺňania voľného času. Ide

s tovarom a obavy, že im personál nevyberie

zápasilo s nedostatkom droždia. Až neskôr

o kondómy a sexuálne pomôcky. Na

dostatočne atraktívny tovar, a tiež obavy

spotrebitelia zistili, že pečiva je dostatok

sociálnych sieťach už koloval vtipný slovný

týkajúca sa prepravy tovaru, ktorý vyžaduje

a nemá zmysel nakupovať pečivo do

novotvar „koroniáli“, ktorý má pomenúvať

chladenie. On-line predajcovia čelili aj

mrazničky alebo piecť doma. Dodajme, že

deti splodené počas karantény.

ďalším výzvam ako malá šírka sortimentu,
nedostatok vozidiel a personálu.

v rámci bielej a čiernej techniky sa masovo
predávali mobilné telefóny, herné konzoly,

„Extrémne zvýšený záujem zákazníkov sme

televízory, kuchynské spotrebiče, najmä

evidovali najmä o lieky s účinnou látkou

kávovary. Opäť adekvátne k zvýšenému

paracetamol. A lieky s účinnou látkou

*Nielsen maloobchodný audit na trhu Hypermarkety +

predaju mäsa, polotovarov a mrazených

ibuprofén. Obrovský záujem sme cítili ďalej

Supermarkety + Drogérie (zahŕňa 101 drogerie, Billa,

potravín stúpol predaj chladničiek

v kategórii vitamínov, kde určite viedol

dm drogerie, Fresh, Kauﬂand, Moja Samoška,Terno,

a mrazničiek (o čom sme písali už v čísle

vitamín C, za ním s odstupom nasledovali

Tesco, Teta drogerie)

marec/2020). V on-line sa však rýchlo

vitamín D alebo Multivitamín. Z pohľadu

objavili aj stovky podozrivých transakcií

medziročného porovnania môžeme hovoriť

Pokračovanie v čísle jún 2020
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E-COMMERCE V ROKU 2025

predajne nekončia, avšak očakávam, že v roku
2025 bude pomer tržieb v maloobchode
online 50 na 50. Aby som bol presný, tak

Spoločnosti Shopsys sa v rozsiahlej štúdii zamerala na budúcnosť e-commerce.
Závery analýzy aktualizované o súčasný stav a dáta za slovenský trh vám postupne
predstavujeme formou seriálu. V druhej časti sa dozviete kedy sa bude 50%
maloobchodného obratu realizovať on-line.

2.
časť

v potravinách to môže trvať ešte o päť rokov
dlhšie,“ myslí si Radek Hrachovec, špecialista
na vernostné programy a Partner spoločnosti
Pricewise. Podobne to vidí aj Václav Ptáčník
z Bauhausu: „E-commerce nebude mať sto
percent nikdy, touch-point kamennej predajne
je príliš dôležitý na to, aby zanikol.“

PRESUN ZÁKAZNÍKOV Z OFFLINE DO ON-LINE SVETA

predaj áut. V novej koronaekonomike zrejme
uvidíme aj výraznejší predaj nehnuteľností

V niektorých segmentoch sa deje pravý opak.

on-line, techniky a súčiastok (vďaka virtuálnym

Do módy prichádza aj off-line predaj. „Do

V najbližšom období prudko klesnú predaje

prehliadkam a 3D modelom). Otvorenie

momentu, kedy sa ustáli pomer medzi online

vstupeniek na hromadné udalosti a tiež on-

nových vertikál sa očakáva aj po uvoľnení

a off-line tržbami, sa v Česku dostaneme skôr

line predaje zájazdov, leteniek a dovoleniek.

legislatívy, napríklad pri on-line predaji liekov

ako v mnohých iných európskych krajinách.

Posilní sa predaj kancelárskeho vybavenia

na recept. Ďalšie možnosti sa otvárajú pri

Máme už aj kategórie, kde e-commerce

(reakcia na hromadný presun z kancelárii do

on-line sprostredkovaní ﬁnančných služieb.

nerastie, a dokonca sa tržby čiastočne

home ofﬁce), hračiek - vrátane edukatívnych,

„Predaj potravín je na úplnom začiatku, čaká

presúvajú späť do off-line. To platí napríklad

hudobných nástrojov a hracích konzol (reakcia

nás obrovský potenciál a všetci off-line hráči

pre fotoaparáty. Všeobecne sa zdá, že hranica

na zatvorené školy a predškolské zariadenia),

by mali do on-line vstúpiť. Nie je pritom

60 % on-line je ťažko prekonateľná,“ popisuje

športového náradia a potravín, výživových

nevyhnutný prvok rozvozu, desiatky percent

Jitka Dvořáková z CZC.

doplnkov. Prvé dáta z e-shopov, porovnávačov

obratu budú generovať z modelu click &

cien a agentúr už ukazujú, že predaje predbehli

collect,“ myslí si Josef Mach, CEO e-shopu

Na druhej strane, je tu riziko, že si kamenné

aj najdivokejšie odhady. Píšeme o nich

SportObchod.cz.

siete – najmä veľký potravinoví hráči - vstupom
do e-commerce budú kanibalizovať vlastnú

konkrétnejšie v ďalších článkoch.
(3) E-taileri sa tiež výrazne tlačia do predaja

zákaznícku bázu. Zároveň „presmerovaním“

Presun zákazníkov z off-line do on-line sveta

potravín, a to nielen trvanlivých, ale aj tých,

vlastných zákazníkov do on-line ľahko

(bez ohľadu na koronavírus) bude prebiehať na

ktoré majú krátku dobu spotreby alebo sú

„prihrajú“ potenciálnych klientov konkurencii,

troch úrovniach:

vyslovene sezónne. Otvárajú aj nové vertikály

ktorá je v on-line priestore už ako doma.

– typickým príkladom je sprostredkovaný

Už v súčasnosti je tu vyše 12600 e-shopov,

zákazníkov jednoduchší a pohodlnejší

on-line predaj debničiek ovocia a zeleniny od

konkurencia je dravá a cenová vojna bežnou

spôsob nákupu;

pestovateľa priamo k spotrebiteľovi. Tomáš

praxou. Ťažiť z toho bude zákazník a nielen ten

Jeřábek, CEO e-shopu Košík.cz: „Verím,

mestský. „Jedno z družstiev skupiny COOP vo

že vzniknú aj vertikály orientované podľa

východných Čechách prevádzkuje na viac ako

zamerania na konkrétnu cieľovú skupinu, pre

110 predajniach click & collect systém. Z toho

nútení otvárať nové vertikály kvôli vyšším

ktorú dodajú kompletný ekosystém služieb.

chceme stavať ďalej, našou ambíciou je byť

úsporám z rozsahu.

Veľkú príležitosť vidím napríklad u služieb

jedným z najväčších on-line predajcov potravín

a tovaru pre seniorov, teda ponuky, ktorá im

hlavne z dôvodov lepšej obslužnosti vidieka.

Už Petr Bena komerčný riaditeľ Alza.cz počas

bude ušitá na mieru od produktu, zákazníckej

Našim cieľom nie je čisto dodávka domov,

prieskumu tvrdil, že môže nastať diskontinuita

linky a starostlivosti, až po logistiku.

ale práve click & collect, máme obrovskú sieť

1. organicky, pretože to bude pre

2. aktívnym tlakom retailerov, ktorí budú
otvárať nové predajné kanály;
3. aktívnym tlakom e-tailerov, ktorí budú

predajní v oblastiach, ktoré pre veľkých hráčov

Red, Zdroj: Shopsys, exec.shopsys.cz, Heureka.sk, SLSP, Ilustračné foto: Pixabay.com

a počet zákazníkov môže pribudnúť aj štvrtým
spôsobom, a to skokovo. Presne to sa stalo

Doslova pole neorané je v oblasti B2B

nebudú zaujímavé. V našich regionálnych

v marci 2020, keď museli byť kamenné

a verejného obstarávania. Oldřich Bajer,

skladoch máme desiatky tisíc druhov tovaru,

predajne de facto zo dňa na deň zatvorené

CEO Mallgroup uvádza: „Obrovský priestor

ktoré tak budeme schopní dostať na predajne,

a zostali funkčné len e-shopy, ich výdajne

je v digitalizácii nákupov ﬁriem. Tu sme

kde sú dnes napríklad len stovky druhov

a niektoré vybrané kamenné reťazce.

všetci na úplnom začiatku. Rastúci trend je

tovaru,“ poodhaľuje plány Lukáš Nemčík,

možné na trhu pozorovať aj v oblasti predaja

Head of Marketing & Development skupiny

(1) Organický nárast je spôsobený viacerými

medzi zákazníkmi, teda C2C e-commerce.“

COOP.

faktormi. Jednak stále väčší počet ľudí má

„Zaujímavou oblasťou je nákup služieb štátu

prístup na internet, a to z rôznych zariadení

online,“ dopĺňa Filip Dřímalka, ktorý pomáha

Na Slovensku funguje click & collect

a jednak stále viac z nich nakupuje on-line

ﬁrmám s digitálnou transformáciou.

služba COOPshop. Platba prebehne až pri
vyzdvihnutí nákupu v predajni (možnosť

(či už dobrovoľne, alebo z nutnosti, keďže

doručenia nákupu domov zatiaľ nie je

napríklad siete elektropredajcov fungujú len
ako pick-up pointy).

ZÁNIK KAMENNÝCH PREDAJNÍ?

(2) Diskontinuity menšieho rozsahu môžu

Vyvstáva logická otázka, či sa teda všetok

predajní pre používateľov služby COOPshop

vznikať aj otvorením úplne nových vertikál

maloobchodný predaj presunie do on-line.

starostlivo vyberá len tovar v najvyššej

zo strany retailerov tradične pôsobiacich

Takýto scenár je v najbližších piatich rokoch

možnej kvalite, zaobchádza s ním šetrne

v kamenných sieťach. Väčšina respondentov

nepravdepodobný už i preto, že na Slovensku

a vždy vyberá tovar s najdlhšou dobou

prieskumu Shopsys spomínala napríklad

sa vyše ¾ predajov odohrá off-line. „Kamenné

spotreby. COOP Jednota Liptovský Mikuláš

dostupná). Za nachystanie nákupu zaplatí
zákazník len symbolických 0,20 €. Personál

14

PLACE

napríklad prevádzkuje e-shop s tým, že

porovanie: celý slovenský e-commerce trh

Na Slovensku pritom nemá skúsenosť

nákupy si zákazníci vyzdvihnú v predajni

generuje obrat na úrovni obratu siete Lidl na

s e-commerce každý piaty Slovák. On-

Tempo supermarket v nákupnom centre

Slovensku (143 predajní).

line nakupovanie nevyskúšala až polovica

StopShop Liptovský Mikuláš. Paradoxne

opýtaných seniorov vo veku 65 až 74

v dobe pandémie svieti na stránke

Aby sme boli konkrétni: podľa Heureka.sk

rokov. Podľa údajov Štatistického úradu

COOPshop oznam, že „Služba COOPshop

bol medziročný nárast predaja v e-shopoch

SR sú najpočetnejšou skupinou ľudí

je pre zvýšený počet zákazníkov v našich

o 20 % vyšší, čo znamená obrat za rok

nakupujúcich cez internet mladí vo veku

predajniach do odvolania nedostupná.“

2019 v rekordnej hodnote 1,36 miliardy

16 až 24 rokov. „On-line nakupovanie

Podobne slovenská sieť Yeme sa

eur (Heureka.sk nesleduje obraty Alza.

je doménou predovšetkým mladších

sústredila na obsluhu zákazníkov v kameni

sk, čiže je potrebné zarátať aj obraty tejto

vekových kategórií, aj keď za posledné

a pozastavila e-shop. Dôvod je veľmi

spoločnosti. Tá však komunikuje len jeden

roky túto formu využívajú vo veľkom aj

prozaický, a síce chýbajúci personál, ktorý

údaj, za všetky štáty, v ktorých pôsobí. Za

ľudia starší ako 35 rokov,“ potvrdzuje

za štandardných okolností vychystával

rok 2019 teda generovala obrat 1,14 mld.

Lenka Buchláková, analytička Slovenskej

elektronické objednávky.

eur, pričom SR rástla o 15,4 %).

sporiteľne a dodáva: „Zaujímavosťou je,

Na dopyt po nakupovaní na internete

že sa rozširuje okruh tovarov, ktorí sme

Ako spomenul už V. Ptáčník, kamenné

reagujú aj predajcovia na Slovensku –

ochotní nakúpiť aj bez tzv. ohmatu. Kým

predajne alebo aspoň výdajne sú dôležitým

rapídne rastie aj počet internetových

pred piatimi rokmi ani nie desať percent

styčným bodom (touch point). Do obľuby

obchodov. Súčasná situácia jednak

ľudí dôverovalo nakupovaniu potravín cez

sa stále viac dostávajú kamenné výdajne

urýchlila digitalizáciu a prechod do on-line

internet, dnes už tak robí štvrtina Slovákov

tovaru aj na Slovensku. Osobný odber na

(ako píšeme na stranách 17-18) a tiež

vo veku 16 až 74 rokov.“

výdajnom mieste ponúkala v roku 2019

zvýšila počet nových e-shopov, hoci nie

viac ako štvrtina e-shopov. Vo finále na

vždy serióznych (tomuto fenoménu sa

Slovensku tvorí e-commerce iba okolo 7

venujeme v čísle jún/2020 v rámci materiálu

% celkového maloobchodného obratu. Pre

o dopadoch pandémie na retail).

Pokračovanie v čísle jún 2020

VILA ANNA PONÚKA POHODU
V TRENČIANSKYCH TEPLICIACH
Chcete návštevu známeho kúpeľného
mesta Trenčianske Teplice stráviť
v pokojnom, nerušenom prostredí
a súčasne byť doslova na dosah jeho
centra? Oboje súčasne ponúka hotel
Vila Anna.

Optimálne podmienky na to poskytuje hotel

od rodinného, víkendového cez seniorský po

Vila Anna. Kvalitné ubytovanie, v reštaurácii

romantický. Dodajme, že Vila Anna je veľmi

dobrá strava a k nej špičkové slovenské vína,

vhodná pre ﬁremné, pracovné a vzdelávacie

aj vo vlastnej vínnej pivnici. Hotel má tiež

podujatia. Má dve konferenčné sály, jednu

wellness, v čase koronakrízy limitovaný, ale

s kapacitou 80 a druhú 40 osôb s potrebnou

uvoľňovanie otvára postupne široký rozsah

technikou. Pre voľný čas je k dispozícii nielen

služieb. Podčiarknime, že veľmi ústretových,

hotelový wellness, ale tiež bohatá ponuka

veď hotel je skutočný rodinný podnik pre

toho, čo sa deje a dá zažiť v kúpeľných

všetky generácie.

Trenčianskych Tepliciach…

Má podobu dvoch navzájom prepojených víl,

Všetky potrebné informácie nájdete na

ktoré ležia tesne pod lesom. Stačí prejsť pár

stránkach hotela, vrátane možností pobytov

krokov dolu krátkym kopčekom a ešte pár
desiatok metrov k tomu – a ste pri tunajšom
najslávnejšom kúpeli. Je to známy kúpeľ Sina,
spojený s jedinečnou prezliekárňou Hammam,
postavenou v orientálnom maorskom slohu.
Vtedajšia majiteľka kúpeľov Iﬁgénia d´Harcourt
uvidela na svetovej výstave v Paríži model
prepychového arabského kúpeľa. Požiadala
egyptského miestokráľa Izmaila, či také niečo
možno postaviť v Trenčianskych Tepliciach.
Ten jej poslal svojho dvorného architekta
Schmoranza a v roku 1888 už stála stavba,
ktorá nemala v Európe obdobu…
To je iba malá ukážka toho, čo možno vidieť,
Red

zažiť, vychutnať a urobiť pre svoje zdravie
v kúpeľných Trenčianskych Tepliciach.
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VENDINGOVÉ AUTOMATY
PONÚKAJÚ HYGIENICKÝ PREDAJ
Vendingové automaty sú najmä tam, kde je vysoká frekvencia pohybu ľudí, teda
kancelárie, letiská, stanice, školy a tie sú (alebo donedávna boli) zatvorené. Podľa
European Vending & Coffee Service Association (EVA) bol segment výsledným
poklesom hospodárskej činnosti výrazne ovplyvnený. Na druhú stranu vending patrí
medzi perspektívne oblasti retailového predaja, pretože zabezpečuje hygienický
predaj bez obsluhy a 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

a dodáva slovenská spoločnosť TATRASVIT
z certiﬁkovanej zdravotne vyhovujúcej
netkanej textílie. Monotematický sortiment
„rúškomatu“ už je doplnený aj o dezinfekciu
rúk. Inou cestou sa vydala slovenská ﬁrma
WINDO, ktorá automaty na rúška vyrobené
u maloproducentov, ale aj bežnú dezinfekciu,
vitamíny a ochranné pomôcky proti vírusom
a baktériám inštalovala v sieti Kraj. V Tesco
v Banskej Bystrici je inštalovaný „rúškomat“,

PREDAJNÉ AUTOMATY
A NEDOSTATKOVÝ TOVAR

ktorým je starší stroj na mince od spoločnosti
Davital. Rúška sú v ponuke za symbolickú cenu.

„Pandémia koronavírusu má na oblasť vendingu

HYGIENICKÝ PREDAJ NIELEN
PRE ZDRAVOTNÍCKY PERSONÁL

veľký dopad z hľadiska toho, že služby
poskytované formou automatov sa poskytujú
nielen na verejných miestach ale vo veľkej miere
aj vo ﬁrmách, zdravotníckych zariadeniach,

I. Mader potvrdzuje, že predaj pomocou

domovoch seniorov, školských zariadeniach.

vendingových automatov patrí medzi

Tieto zariadenia sú z väčšej časti uzatvorené

najviac hygienické predaje, keďže tovar

a z toho dôvodu sa tržby znížili o cca 80%.

prichádza do styku so zákazníkom až po

Najhoršie sú na tom malé a stredné ﬁrmy s malým

jeho zakúpení. V minulosti sme na stránkach

počtom automatov,“ komentuje situáciu Ivan

instore Slovakia písali aj o automatoch, ktoré

Mader, konateľ Vendea, s.r.o. a pokračuje: „Na

vydávajú v nemocniciach chirurgickú výbavu

druhej strane sa ale naskytla prevádzkovateľom

a dokonca implantáty. „Z hygienického

automatov iná možnosť využitia ich zariadení

hľadiska je veľkou výhodou automatov možnosť

a to predajom sortimentu tovarov, ktoré doteraz

platiť bezhotovostne pomocou platobných

nebolo v automatoch vidieť. Jedná sa o rôzne

terminálov. Práve v tomto období sme v našej

dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky ako

ﬁrme, ktorá v SR a ČR zastupuje izraelskú

sú rúška, rukavice, respirátory. Keďže automaty

spoločnosť Otiglobal, ktorá je svetovým lídrom

netreba špeciálne upravovať na predaj takého

práve v platobných termináloch, a to nie len

tovaru, je zrazu veľký dopyt po automatoch

Čo sa týka zmeny sortimentu napríklad lekárne

pre automaty, zaznamenali výrazný nárast

a to najmä od ľudí, ktorí sa v oblasti vendingu

Dr. Max zareagovali na dlhodobý nedostatok

predaja,“ uvádza I. Mader a dodáva: „Čo sa

nikdy nepohybovali, ale vidina rýchleho zárobku

ochranných pomôcok tváre na Slovensku

týka hygieny automatu a platobného terminálu

ich k tomu priviedla. Žiaľ neuvedomujú si, že

a pôvodný výdajný automat s rôznorodým

tak okrem bežnej hygienickej starostlivosti ktorej

automaty nie sú perpetuum mobile a vyžadujú

doplnkovým lekárenským sortimentom upravili

frekvenciu sme zvýšili, doplnili sme výbavu

si aj potrebnú starostlivosť. Aj v prípade, že

na „rúškomat“. Vďaka automatizovanému

zamestnancov o dezinfekčné prostriedky.

sú automaty spravované telemetricky, vždy

výdajnému systému je pre zákazníkov

Týmito prostriedkami udržiavajú v čistote celý

je potrebná osobná kontrola, servis, čistenie

zabezpečená maximálna ochrana a tiež znížené

automat, ale hlavne sa zameriavajú na dotykové

a doplnenie tovaru a ďalšie činnosti. Podľa môjho

riziko prenosu ochorenia Covid-19. Základná

plochy, ktoré zákazníci používajú pri nákupe

názoru ide iba o krátkodobí ošiaľ spôsobený

kapacita výdajného automatu je 200 rúšok,

tovaru.“

nedostatkom určitého tovaru a z dlhodobého

tie sú však podľa potreby priebežne dopĺňané

hľadiska v ňom nevidím perspektívu.“

personálom lekárne. Textilné rúška vyrába

V prospech retailového predaja prostredníctvom

Red, Zdroj: Dr.Max, Vendea, s.r.o., Foto: Dr.Max, Pixabay.com

vendingových automatov hrá i fakt, že sú
Podľa European Vending & Coffee Service

„otvorené“ nepretržite 24 hodín denne, 7 dní

Association (EVA) v odvetví vendingu pôsobí

v týždni. Veľmi dôležité je zdôrazniť, že predajné

95% prevádzkovateľov zo segmentu malých

automaty sú často jedinými dostupnými

a stredných podnikov. Napriek tomu, že

prostriedkami pre zdravotnícky personál na

automaty nie sú jednoúčelové zariadenia

získavanie čerstvých potravín (napr. sendviče),

a zmena sortimentu tovaru je triviálna, nebolo

drobného občerstvenia alebo studených

možné jednoducho vymeniť tovar vo všetkých

a horúcich nápojov, a to všetko bez interakcie

automatoch. Organizácia EVA v mene svojich

s predavačom alebo inými zákazníkmi.

členov žiadala príslušné orgány o ﬁnančnú
podporu.
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RETAIL DOBEHOL DIGITÁLNY DLH
Koronakríza ukázala v plnej nahote digitálny dlh kamenného, ale aj online retailu. Inovácie, ktoré boli plánované o rok či dva, sa stali prioritou.
Rýchly vstup do on-line a nasadenie technológií na úkor kvality však je len
krátkodobá stratégia. Pre dlhodobý úspech stačiť nebude.

zvýšený dopyt. Školy, kostoly a iné inštitúcie,
kde sa ľudia tradične schádzajú, reagujú na
obmedzenie pohybu a zhromažďovania osôb
práve živými streamovaním,“ uvádza David
Capoušek, CEO, NetRex.
„Sledujeme veľký záujem o streamovacie
sety na on-line prenos udalostí

DIGITÁLY DLH JE MOŽNÉ
DOBEHNÚŤ

vďaka hyperkonkurenčnému e-commerce

prostredníctvom CCTV sieťových kamier,

prostrediu (vyše 45000 e-shopov!) zvyknutí

samozrejme, ako aj ďalšie video analytické

na kvalitu,“ uvádza na príkladoch z českého

funkcie ako sociálny odstup, počítanie

Mnoho kamenných sietí má značný digitálny

trhu Matěj Kapošváry, Sales & Marketing

ľudí v rade, prípadne na predajnej ploche

dlh. Čo však robiť v situácii, keď sú pobočky

Director, Shopsys a dodáva: „Menší retailoví

a udržiavanie ich počtu,“ potvrdzuje trendy

zatvorené a v on-line je doslova tlačenica?

hráči sa budú musieť nejakým spôsobom

Tomáš Mezei, Marketing Director, CANEX

Podľa SAEC je na Slovensku vyše 12600

odlíšiť, ponúknuť zákazníkom nejakú

spol. s r.o.

e-shopov! „Vy ešte nepredávate alebo

exkluzívnu konkurenčnú výhodu (USP),

nespokytujete aspoň časť svojich služieb on-

alebo obsluhovať nejakú ziskovú trhovú niku

line? Spravte prvý krok ešte dnes a zaostrite

(niche).“

na zmenené potreby zákazníkov, radí Marek

DOČASNÉ RIEŠENIA SÚ
NAOZAJ DOČASNÉ

Kuzmiak, Head of Strategy, Daren&Curtis

Pandémia sa dotkla aj automatizácie

a pokračuje: „Položte si dve otázky: Čo

a digitalizácie v kamenných predajniach.

„Z dát APEK vyplýva, že takmer 100%

potrebujú vaši zákazníci urobiť a ako im

„V čase pandémie majú predajcovia

obyvateľov starších ako 15 rokov v ČR má

s tým viete pomôcť? Za akú hodnotu sú

prirodzene viac starostí s ľudskými zdrojmi

skúsenosti s on-line nakupovaním. My sme

skutočne ochotní zaplatiť? Následne bude

a operatívnou. Investície do technológií nie

zistili, že keď došlo k uzavretiu obchodov

potrebná trefná idea postavená na znalosti

sú na programe dňa. Dopyt po kamerových

a plošnej karanténe, začali v e-shopoch

cieľovej skupiny, ktorá bude komunikovať

systémoch pre retail tak spadla takmer na

nakupovať aj tovar, ktorý boli predtým zvyknutí

jasný dôvod na nákup u nich - hoci aj prvý

nulu. Stabilný dopyt naopak trvá u iných

kupovať najmä off-line, napríklad potraviny.

krát. Značky, ktoré sa budú chcieť uchádzať

služieb, ako sú živé prenosy alebo tvorba

Dokonca aj predajcovia, ktorým kamenné

o záujem resp. peniaze spotrebiteľov v tomto

časozberných videí. V prípade živých

predajne zostali otvorené, pozorovali nárast

čoraz viac konkurenčnom prostredí budú

prenosov evidujeme v súčasnosti dokonca

obratov v ich e-shopoch až na dvojnásobok,“

musieť viac zabojovať. Zahŕňa to aj hľadanie
nových USP (unique selling proposition),
aby sa odlíšili od konkurencie, ktorá ako sa
hovorí, je len „na klik ďaleko“. Pre menších
hráčov na trhu to môže spôsobovať aj
existenčné problémy, ak nebudú vedieť
dostatočne konkurovať tým zabehnutým
a väčším. Spoločnosti môžu inklinovať aj
k znižovaniu cien, ako jednou z USP, čo
však nemusí byť vôbec šťastné riešenie.
Menšie retailové siete to budú mať spočiatku
pravdepodobne ľahšie, keďže majú
jednoduchšie procesy a rýchlejšie sa vedia
Red, Zdroj: Daren&Curtis, ShopSys, NetRex, Canex, Foto: Canex, Dahua Technology

adaptovať na aktuálnu situáciu.“
„Digitálny dlh sa dá dohnať. To, že dnes už
sú v on-line veľkí a silní hráči, vlastne nič
neznamená. Pozrime sa na príklad ZOOTu.
V ČR bol absolútnou jednotkou a potom
prišli zahraniční hráči - Zalando a AboutYou
- s obrovským kapitálom, ktorý ZOOT
„prevalcovali“ investíciami a získali majoritný
trhový podiel. Takže, dohnať to môžu, ale
musí tomu zodpovedať aj výška investície.
Ak budú prostriedky nasmerované správne,
vrátia sa. E-shop musí byť jednoducho
skvelý, pretože zákazníci z Česka sú
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povedal pre instore M. Kapošváry. Podľa
agentúry Nielsen práve pandémia nákazy

OMNICHANNEL JE BUDÚCI
RETAIL

dopytu po termálnych kamerách, ktoré
dokážu odhaliť zvýšenú telesnú teplotu. Ak

covid19 pomohla prekonať mnohým
spotrebiteľom blok a uskutočnili svoj vôbec

Zo strany predajcov - klasických retailerov –

chce retailer merať teplotu 5 000 ľudom,

prvý nákup on-line. „Ľudia budú nakupovať viac

je prítomnosť v on-line nevyhnutná. Jednak

bude to pomocou teplomeru trvať asi 4,2

on-line, aj produkty či služby, ktoré predtým

tam budú musieť byť, pretože tam budú

hodiny. Ak však použije riešenie postavené

nikdy cez internet nekupovali.,“ uvádza Tomáš

zákazníci, jednak pre nich on-line znamená

na termálnej kamere, ktoré meria 3 osoby

Hrubý, Head of Digital, Daren&Curtis.

diverziﬁkáciu možných rizík,“ myslí si M.

za sekundu, trvá to iba 30 minút. Vyznačuje

Kapošváry a dodáva: „V budúcnosti už toľko

sa tiež vysokou presnosťou ± 0,3 °C. Tieto

Dlho sa hovorí, že zlomová hranica 20

nebudeme hovoriť separátne o kamennom

riešenia sú v prvej línii od samého začiatku

% podielu e-commerce na celkových

retaile a e-commerce, všetko bude prepojené

prepuknutia pandémie a pomáhajú pri

tržbách retailu sa dosiahne u nás v ďalekej

do tzv. omnichannel alebo on-life prostredia.

prevencii a kontrole epidémie na letiskách,

budúcnosti. Zdá sa, že covid-19 nás

Zákazník chce byť s predajcom v kontakte

železničných staniciach, nemocniciach,

k tejto hranici posunul o pár rokov bližšie.

všade, na všetkých kanáloch, a to v on-

školách a ďalších miestach na celom svete.

Podľa prieskumu ui42 pre KPMG boli

line aj off-line svete.“ Už dnes zákazník

Vďaka vysokej presnosti, vysokej účinnosti,

výdavky e-shopov na propagáciu vyššie

očakáva rovnaký servis a rýchlosť vybavenia

silnej adaptabilite a ľahkému nasadeniu sa

ako výdavky na dizajn a funkcionalitu.

nákupu, či si objednáva celú kúpeľňu vrátane

termálne riešenia dajú použiť aj na všetky

Pandémia však zamiešala karty nanovo.

obkladačiek alebo smartfón.

druhy vchodov a východov, do kuchýň
a materských škôl príp. v budúcnosti aj

Dôležité bolo dostať sa čo v najkratšom
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„Momentálne sledujeme prudký nárast

čase do on-line priestoru, no výsledok

Mnohé technológie a video analytické

ako mobilný set,“ uvádza T. Mezei. Podľa

nebol vždy uspokojivý. Pre obchodníka

nástroje implementované v kamennom retaile

neho je dôležitým preventívnym opatrením

aj pre zákazníka. Najväčšia boľačka

vďaka pandémii sa stanú úplne bežnými.

v boji s pandémiou aj nosenie rúšok. Mnohé

e-shopov je stále validácia informácií

Budú slúžiť retailerom a zákazníkom budú

spoločnosti už nariadili povinné nosenie

o tovare a vyhľadávanie. A to sa týka aj

vracať dôveru a pocit bezpečia v novej

ochranných prvkov a meranie telesnej

už etablovaných hráčov. „Veľmi záleží od

realite, v novom normále. „Očakávame,

teploty. Bez vhodného automatizovaného

sortimentu, ktorý predávate a taktiež aj od

že technológia časom prevezmú kontrolu

riešenia je kontrola dodržiavania týchto

frekvencie predaja. Dočasne, alebo pre

nad monitoringom dodržiavania opatrení,

opatrení náročná, obzvlášť v zónach

jednorazové či krátkodobé predaje môže

ktoré súvisia s koronavírusom. Príkladom

so zvýšeným pohybom ľudí. „Vstupom

poslúžiť market place tretej strany, ale

môže byť kamera, ktorá kontroluje, či majú

pre detekciu nosenia ochranných rúšok

z dlhodobého hľadiska sa určite viac oplatí

zákazníci pri vstupe do predajne rúško rúšku

je kamerový prenos z existujúceho

investovať do vlastného, dobre vyladeného

alebo či v predajni nie je viac ľudí, než je

bezpečnostného systému klienta. Náš

riešenia. Je to investícii, ktorá sa

povolený počet. Ak sa bavíme o novom

softvér môže byť nainštalovaný na serveri,

v budúcnosti mnohonásobne vráti (časovo

normále, tak očakávam, že predajcovia

kde sa nahráva obraz z kamier, prípadne

aj finančne), ale len v prípade, ak sa práca

budú technológie používať čím ďalej

na PC pracovníka bezpečnostnej služby.

odvedie naozaj kvalitne,“ myslí si T. Hrubý.

viac na analýzu obchodného potenciálu,

Softvér analyzuje zábery a v reálnom čase

zlepšovanie zákazníckeho komfortu

zisťuje, či prechádzajúce osoby majú

„Market place môže byť dobré riešenie pre

a personalizáciu reklamných posolstiev, čo

nasadené ochranné rúška, respirátory,

výrobcov, ak majú nejaký generický produkt.

už dnes vidíme bežne v zahraničí. Príkladom

alebo iné prekrytie dýchacích ciest.

Umožňuje predaj priamo zákazníkovi, a tým

môžu byť senzory, ktoré počítajú, koľko

Ak osoba rúško nemá, pracovníkovi

pádom vyššiu maržu, než pri klasickom

ľudí denne okolo obchodu prejde, bez toho

bezpečnostnej služby bude táto osoba

odberateľsko-dodávateľskom reťazci

aby ho navštívili. Z toho možno celkom

označená na kamerovom prenose a ten

s množstvom medzičlánkov. Krátkodobo

ľahko vyvodiť priame dôsledky, napríklad

bude konať v súlade s nariadeniami. Softvér

ﬁrmám stačí mať nejaké ako-tak funkčné

prehodnotiť dizajn vonkajšej reklamy alebo

dokáže analyzovať viacero osôb z jedného

riešenie a sústrediť sa na propagáciu

výkladov,“ uvádza D. Capoušek a dodáva:

obrazu súčasne, preto je možné použiť

a presmerovanie svojich zákazníkov do on-

„Ďalším krokom môže byť tzv. smart digital

ho aj na monitoring vstupu do spoločných

line. Dlhodobo ale stačiť nebude. Retaileri

signage, čo sú reklamné pútače, ktoré

priestorov, v ktorých sa zhromažďujú

majú verných zákazníkov a ich vernosť

rozpoznajú demograﬁcké ukazovatele

zamestnanci (napr. jedáleň),“ konkretizuje

vyplýva z nejakej konkurenčnej výhody

človeka, ktorý pred ním stojí, napríklad či

T. Mezei.

(USP). A tú je potrebné snažiť sa dostať

je to muž alebo žena. Podľa toho potom

do on-line prostredia, čo je dosť ťažké.

dotyčnému zobrazia personalizovanú

Na záver je potrebné konštatovať, že retail

Pokiaľ je off-line predajca založený na tom,

reklamu. V neposlednom rade sledujeme

preukázal v súčasnej situácii obrovskú mieru

že je schopný zákazníkovi urobiť čokoľvek

vzostup technológií, ktoré sledujú konverzný

ﬂexibility a dokázal si rýchlo osvojiť nové

na mieru, bude v e-shope potrebovať

pomer, teda koľko návštevníkov obchodu

technológie, hoci niekedy ony samé majú

konﬁgurátor. Ak je schopný produkt

sa skutočne stane zákazníkmi, a tiež ďalšie

ešte rezervy. Otvorené sú otázky kalibrácie

personalizovať, pridať naň napríklad iniciály,

ukazovatele, ktoré môžu mať na konverziu

snímačov, ich umiestnenie alebo napríklad

bude potrebné mať v prostredí e-shopu

vplyv - napríklad dobu čakania vo fronte.

situácie, v ktorých príde spotený zákazník

takýto nástroj a podobne,“ uvádza Matěj

Tu vidím do budúcnosti najväčší potenciál.

– cyklista do obchodu a snímač mu zmeria

Kapošváry a dodáva: „Čiže odporúčam

Preto sa na tieto oblasti sústredíme aj

zvýšenú telesnú teplotu.

z dlhodobého hľadiska pre stredných

my, a to s cieľom využívať tieto moderné

a veľkých hráčov mať kritické technológie,

technológie k praktickým a dostupným

vrátane vlastnej používateľskej platformy.“

službám pre našich zákazníkov.“
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BIZNISWEB JE TU PRE
FIRMY AJ NEZISKOVKY

FLOX A NOVÍ KLIENTI
Prvé webstránky vytvárali Peter a Juraj na
mieru. Chceli však vytvoriť vlastný redakčný
systém, ktorý by dokázal podnikanie na
internete maximálne uľahčiť a ušetriť začínajúcim

Čo majú spoločné výrobca posteľnej bielizne a bytového textilu, spoločnosť
Áčko z Ružomberka, predajca autodielov a autodoplnkov z Trenčína či
výrobca a predajca originálnych tričiek, bielizne a ponožiek – a k tomu
neziskové organizácie ako hospic Milosrdných sestier v Trenčíne alebo
folklórny súbor Skaličan? Všetkých a ešte mnoho ďalších spája BiznisWeb,
tvorca ich e-shopov a internetových stránok.

podnikateľom čas i peniaze. Preto v roku 2003
vznikol redakčný systém na tvorbu eshopu
a webstránky – FLOX a pribudli noví klienti
BiznisWebu. Odvtedy FLOX prešiel viacerými
aktualizáciami, ale naďalej spoľahlivo a kreatívne
slúži a pomáha mnohým podnikateľom.
E-shopové riešenie, ktorého výhodou sú najmä
nízke, resp. nulové obstarávacie náklady, sa
stali čoraz obľúbenejšími nielen u nás, ale aj

Foto: zľava Peter Polakovič a Juraj Bystrický, konatelia
BiznisWeb s.r.o. a ByznysWeb s.r.o.
Zdroj foto: Archív BiznisWeb.sk
/ByznysWeb.cz

v susednom Česku. V roku 2007 teda pribudla
česká jazyková verzia a ďalší e-shopári na
ByznysWeb.cz. V rodnom Trenčíne pod taktovkou
Petra Polakoviča zostáva a rozvíja sa základňa
support tímu a v stovežatej Prahe manažuje
Juraj Bystrický tím programátorov. BiznisWeb aj
naďalej pokračuje v inováciách, ktoré pomáhajú
na ceste k úspešnému a zarábajúcemu eshopu
podnikateľom z rôznych segmentov.

AKÉ SÚ HLAVNÉ VÝHODY
BIZNISWEBU?
Okrem špičkového support tímu a množstva
modulov máte k dispozícii tiež neobmedzený
počet jazykových verzií pre
expanziu vášho podnikania.
Ďalšie beneﬁty a názory
V tomto roku mladá ﬁrma dovŕšila osemnásť

Hlavným dôvodom nominácie bolo, že Peter

zákazníkov nájdete aj vo

rokov, vek dospelosti a za ten čas vytvorila

Polakovič a Juraj Bystrický sa už v roku 2002

videu:

tisícky ﬁremných e-shopov a internetových

na čele hnutia Internet pre všetkých pustili do

stránok – a k tomu ako prejav spoločenskej

enegického boja, aby internet bol technicky

zodpovednosti a pomoci takmer desiatku

a cenovo široko dostupný. Mnohé z tých čias

webov pre tretí sektor. Vo svojom segmente

sa nám zdá ako z iného sveta.

KOĽKO STOJÍ VYTVORENIE
ESHOPU?

Monopol na zavádzanie internetu mal Slovak

Prenájom eshopu od BiznisWebu vás nemusí

Telekom, dostupný bol iba v krajských

stáť ani cent. Okrem verzie pre eshop zdarma sú

a piatich ďalších veľkých mestách. A cena

k dispozícii ďalšie 4 balíčky odstupňované podľa

bola, dvojnásobne na vtedajšie relácie, veľmi

jednotlivých funkcií. Vyskúšajte si všetky výhody

vysoká: inštalačný poplatok 3 999 Sk bez DPH

BiznisWebu na 15 dní úplne zadarmo aj vy.

si získala veľmi dobré meno kvalitou,
inováciami a ústretovosťou.

PRÍBEH DVOCH PRIATEĽOV
Od začiatku až po súčasnosť je za tým

a mesačne 1 099 Sk bez DPH.

z Trenčína, Petra Polakoviča a Juraja

Slovak Telekom na požiadavku zníženia ceny

Bystrického. Je naozaj pozoruhodné, že

o polovicu reagoval vyjadrením, že ceny

mladík Peter sa v roku 2003, iba rok po

zodpovedajú nákladom, pretože zavádzanie

založení spoločnej firmy, dostal medzi

internetu nesplnilo očakávanie, klientov je málo

päticu nominovaných na IT osobnosť

a z toho vyplýva vysoká cena… Peter, Juraj

roka. Bol v spoločnosti takých autorít,

a ďalší členovia hnutia sa však nedali, vývoj

ako priekopník internetu na Slovensku

napokon jasne ukázal, kde je pravda. Ak vtedy

profesor Pavol Horváth, riaditeľ Centra

mladí nadšenci kliesnili cestu pre digitálnu

výpočtovej techniky STU, ktorý toto

éru, dnes stoja na čele spoločnosti, ktorá

ocenenie napokon získal či Peter Weber,

v praxi dokumentuje, aké dôležité a efektívne

generálny riaditeľ spoločnosti Hewlett-

je využívať tieto nástroje pre komunikáciu

Packard Slovakia.

v spoločnosti a osobitne v biznise.

Red (pti)

príbeh dvoch priateľov a konškolákov
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FLASH NEWS
DACHSER STAVIA NA SVOJOM RASTOVOM FAKTORE
CBRE informuje, že ČS nemovitostní fond,
ktorý je manažovaný spoločnosťou REICO

Medzinárodný poskytovateľ logistických služieb DACHSER zaznamenal za rok 2019 nárast

investiční společnost České spořitelny, a.s.,

konsolidovaného čistého výnosu o 1,6 % na 5,66 miliárd eur. Motorom rastu bola opäť obchodná oblasť

kúpil industriálny park v Seredi. Celková

Road Logistics, ktorej obrat sa zvýšil o 2,9 % na 4,6 miliardy eur. Oproti tomu zníženie obratu o 4,1 %

hodnota transakcie sa pohybuje na úrovni

zaznamenala obchodná oblasť Air & Sea Logistics, a to najmä na základe slabšieho dopytu po leteckých

približne 30,6 miliónov eur. Súčasťou

prepravách zo segmentu automotive. Najsilnejší rast dosiahla

parku s halami s certiﬁkátom BREEAM

v roku 2019 obchodná divízia Food Logistics. V oblasti logistiky

sú aj výrobné a kancelárske priestory

potravín vzrástli tržby spoločnosti DACHSER o 5,1 percenta

s prenajímateľnou plochou 45,1 tisíc m².

z 917 na 964 miliónov eur. Prepuknutie pandémie koronavírusu
sa premietne do úpravy cieľov pre rok 2020.

Ekonomický portál E15.cz informuje, že

Zdroj: Dachser.sk

skupina Mall Group dokončila odkup a spojenie
logistických ﬁriem využívaných v e-commerce
biznise In Time Spedice a Uloženka. Novým
majiteľom Uloženky je od 31. marca práve In Time.

PROLOGIS ZHŔŇA SVOJE
VÝSLEDKY ZA PRVÝ ŠTVRŤROK
2020 V STREDNEJ EURÓPE

Týždenník TREND píše, že spoločnosť GLL

zaznamenávajú znížený dopyt. Prologis má
v pláne pokračovať vo výstavbe všetkých svojich
špekulatívnych projektov aj skôr zazmluvnených
budov na mieru (BTS) v pôvodnom rozsahu.

vlani predala tri logistické areály s viac ako

Vedenie spoločnosti Prologis uviedlo, že do

100 000 m² v bratislavskej Rači, Svätom Jure

obdobia boja proti COVID-19 vstúpil Prologis silný,

a Malom Šariši za 100 mil. eur americkému

s vysokým stupňom likvidity aj úveruschopnosti.

fondu TPG a českému developerovi

Miera obsadenosti na Slovensku dosahuje

Contera. Išlo o najväčšiu vlaňajšiu

91,2 %. Zákazníci Prologis pôsobiaci v oblastiach

priemyselnú investíciu na slovenskom trhu.

potravinárstva, produkcie nápojov a výroby

Zdroj: Prologiscee.eu

ďalších produktov pre každodennú spotrebu
Najväčšie testovacie laboratórium

registrujú zásadný nárast dopytu. Zákazníci, ktorí

z celosvetového portfólia IEE Sensing, ktoré

podnikajú s oblečením, športovým vybavením,

je súčasťou slovenského závodu v Košiciach

tovarom pre domácnosť alebo nábytkom

v priemyselnom CTParku, sa rozrástlo
z pôvodných 850 m² na plochu cca 1 450 m².
Portál Logistikadnes.sk uvádza, že

TRH PRIEMYSELNÝCH PRIESTOROV JE NA NOVÚ SITUÁCIU
PRIPRAVENÝ

investičná a realitná skupina Arete,
ktorej súčasťou sú fondy investujúce do

Developeri, vlastníci aj operátori sú poučení z krízy po roku 2010 a sú na ďalší vývoj pripravení.

nehnuteľností, začala v blízkosti Košíc

Česká kancelária BNP Paribas Real Estate preto zatiaľ nezaznamenáva ani pokles nájomného, ani

výstavbu špecializovanej výrobnej haly pre

skokový rast neobsadenosti skladov. Možné oslabenie jednej časti segmentu logistiky mnohokrát

výrobcu oceľových komínov. Okrem toho

spôsobí rast iného. O stabilnej situácii v logistike hovoria aj údaje z oblasti e-commerce. Objemy

v Uherskom Hradišti zásadne rozširuje

objednaného tovaru prekonávajú tradične

existujúcu výrobnú halu spoločnosti

najsilnejšie obdobia v roku. V súčasnosti sa na

Forschner.

trhu objavujú nové dopyty po krátkodobých
prenájmoch, tzn. prenájmoch na 3 až 12

Spoločnosť CHEP oznámila zmenu vo

mesiacov a tiež dopyty na využitie brownﬁeldov

vedení svojej európskej divízie. Jej materská

alebo starších a nevyužívaných objektov, ktoré

spoločnosť Brambles vymenovala Davida

majú strategickú polohu.

Cuencu, ktorý momentálne riadi zastúpenie

Zdroj: Realestate.bnpparibas.com

spoločnosti v Latinskej Amerike, za prezidenta
CHEP Europe s platnosťou od 1. júla 2020.
GEFCO otvorí v júni 7000 m² nových
skladovacích priestorov v Amsterdame.

HEINEKEN SLOVENSKO
PRESŤAHOVAL DISTRIBUČNÉ
CENTRUM V MARTINE

Poskytne moderné skladovacie kapacity

sprostredkúva zákazníkom približne 2100
druhov výrobkov od významných slovenských
a zahraničných producentov nápojov, kávy,

a komplexný manažment prepráv

Pivovarnícka spoločnosť začala využívať

čajov alebo

zákazníkom z oblastí, ako sú high-tech

novootvorené priestory distribučného centra v

pochutín. Ročne

a domáce vybavenie, letectvo a obrana,

Sučanoch pri Martine. Stalo sa tak po tom, ako

zrealizuje viac

automobilový priemysel, biotechnológie,

svoje sklady presťahovala z pôvodnej adresy

ako 480-tisíc

farmácia a zdravotná starostlivosť,

v Martine. Distribučné centrum v Sučanoch-

závozov.

kozmetický a módny priemysel aj

Martine prechádzalo renováciou od oku 2017.

maloobchod.

Dnes má rozlohu 4300 m² a umožňuje zrýchliť
distribúciu produktov na strednom Slovensku.
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Heineken Slovensko Distribúcia už desaťročia

Zdroj: Heineken.sk
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OBJAVTE NOVÝ MODEL CORSA
Mestské auto nemeckej výroby pripravené na budúcnosť, ktoré spája
každodennú zábavu za volantom so vzrušujúcimi technológiami veľkých áut.
Na trh prichádzajú súčasne štyri nové modely a elektrický variant Corsa-e,
ktorý je dokonalým príkladom sprístupnenia elektriﬁkácie širokej verejnosti.

únavy alebo odpútania pozornosti. Intuitívny
informačno-zábavný systém s jednoduchým

16-palcových zliatinových diskov kolies so

používaním poskytuje informácie o rýchlosti,

4 dvojitými lúčmi a športových sedadiel.

navigačné pokyny a ďalšie údaje presne tam,

Pôžitok z jazdy podčiarkuje multimediálne

kde vodič potrebujete – priamo v zornom

rádio so 7-palcovou obrazovkou, rozhraním

poli. Voliteľnou výbavou pri konvenčnom

Bluetooth®, USB a projekciou telefónu.

pohone modelu Corsa sú kožené sedadlá,

Vystužený podvozok a športový režim dopĺňajú

ktoré ponúkajú vodičovi funkciu masáže. Pre

full-LED svetlomety, hmlové a koncové svetlá.

všetky modely je k dispozícii široký sortiment
doplnkových exteriérových prvkov karosérie
a súprava obloženia interiéru.

CORSA ELEGANCE

OPEL PRINÁŠA NA TRH
HNEĎ ŠTYRI MODELY
A ELEKTROMOBIL

CORSA

Nový model Corsa získal v ankete AUTOBEST

Jednoducho nová Corsa. Do výbavy patrí

Bluetooth®, USB a projekciou telefónu.

cenu ako európske auto s najvyššou hodnotou

automatické núdzové brzdenie v meste,

Chrómové ozdobné prvky v exteriéri a interiéri.

za vynaložené peniaze: Ide o prvé vozidlo

systém upozornenia na nepozornosť vodiča aj

Poteší aj lakťová opierka pre vodiča a náladové

v dejinách tohto ocenenia, ktoré začína

aktívny asistent udržiavania v jazdnom pruhu.

osvetlenie, Full-LED svetlomety a hmlové

vytvárať prepojenie medzi klasickými a novými

Automatický tempomat (ACC) automaticky

svetlá.

systémami pohonu a technológiami. Motory

zrýchľuje alebo spomaľuje a neustále pomáha

pre model Corsa stoja úplne v popredí

udržiavať bezpečnú vzdialenosť od vozidla

z hľadiska jazdného výkonu a úspornosti. Či

vpredu. Ak sa rozhodnete pre štýlovú farebnú

už s benzínovým alebo naftovým motorom,

strechu, môžete k svojej obľúbenej farbe

prípadne na čisto elektrický pohon, nová

karosérie pridať čiernu alebo bielu v rámci

Mestské auto nemeckej výroby pripravené na

Corsa vždy ponúka dynamickú a hladkú jazdu

voliteľnej výbavy. Vyberte si tiež panoramatické

budúcnosť. 100-percentne elektrické. Nová

s nízkymi alebo dokonca žiadnymi emisiami.

strešné okno a vpustite do vnútra svojej Corsy

Corsa-e ponúka pôsobivý dojazd 337 km

Čo sa týka technológií, voliteľnou výbavou sú

viac svetla. Batožinový priestor má objem 309

(WLTP) bez ďalšieho nabíjania. Ideálna na

napríklad maticové svetlomety IntelliLux LED®,

litrov.

každodenné jazdenie. Jednoducho elektrická.

Elegancia a komfort. Vozidlo má 16-palcové
zliatinové disky kolies s 8 lúčmi, multimediálne
rádio so 7-palcovou obrazovkou, rozhraním

Užívajte si všestrannú stratégiu nabíjania

dostupné po prvýkrát v tejto triede vozidiel.

od spoločnosti Opel, s ktorou si zachováte

Zabezpečujú skvelú viditeľnosť s diaľkovými

CORSA EDITION

ﬂexibilitu pri každodenných jazdách aj pri
dlhých cestách. Nabitie akumulátora na 80 %

vodičov. Asistent udržiavania v jazdnom
pruhu (LKA) aktívne reaguje na nebezpečnú

Disponuje vysokou úrovňou základnej výbavy

už za 30 minút. Existuje ešte viac hmatateľných

jazdu jemným navedením vozidla späť medzi

a má 15-palcové oceľové disky kolies so

dôvodov prečo prejsť na elektrinu: vďaka

čiary jazdného pruhu. Systém upozornenia na

striebornými krytmi či rádio s 5-palcovou

vládnym dotáciám a lacnejšiemu servisu

opustenie jazdného pruhu (LDP) zasa upozorní

dotykovou obrazovkou, rozhraním Bluetooth®

môžete proﬁtovať z nízkych celkových

vodiča na neúmyselné prekročenie hranice

a USB. Interiér chladí a vykuruje manuálna

prevádzkových nákladov!

jazdného pruhu. Obidva systémy tak pomáhajú

klimatizácia. Sklopné zadné sedadlá sú delené

predchádzať smrteľným nehodám v dôsledku

v pomere 60/40.

CORSA GS LINE
Chceli by ste ešte výraznejší športový
Red, Zdroj a foto: Opel.sk

svetlami, ktoré neobmedzujú ostatných

CORSA-E

vzhľad? V takom prípade je pre vás ideálna
športová výbava GS Line s osobitým dizajnom
vrátane špeciálneho predného a zadného
nárazníka, chrómového výfuku a špeciálnych
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SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO JE
NA KOLENÁCH. FARMÁRI SA SPÁJAJÚ
DO SPOLOČNEJ INICIATÍVY

na voľnom priestranstve s maximálnym

O zlom stave poľnohospodárstva na Slovensku sa už dlhodobo vie, no až pandémia
koronavírusu naplno ukázala jeho realitu – zraniteľnosť drvivej väčšiny zamestnancov
fariem. Práve tí sa totiž dnes nachádzajú v preddôchodkovom veku a všetky družstvá
trpia neschopnosťou nájsť za nich mladšiu náhradu

odstupom, zabezpečili riadne vetranie či častú
dezinfekciu šatní. Všetky úkony smerovali
k tomu, aby sa zamestnanci vyvarovali
nútenej karantény. Ak by totiž k opatreniam
nedošlo, do karantény by museli odísť
viacerí zamestnanci. Pre tento prípad boli
farmári dokonca pripravení poskytnúť ľuďom

V agrosektore pracujú podľa štatistík necelé štyri

zo skupiny SANAGRO na svojich družstvách

aj ubytovanie priamo na svojich farmách.

percentá ľudí, ich vekový priemer je 47 rokov.

tvrdé opatrenia. Snažili sa minimalizovať

Samotní pracovníci boli týmto nápadom

Tieto čísla v praxi znamenajú to, že farmárov je

osobný kontakt medzi zamestnancami,

nadchnutí, pretože práci na poliach či

akútny nedostatok a navyše tí, ktorí sa do práce

rozdelenie do pracovných skupín vykonávali

v maštaliach zasvätili celý svoj život.

dostavia každý deň, nasadzujú svoje životy.
„Bez ohľadu na to, kedy pandémia skončí, tento
problém tu zostane. A uvedomujeme si to nie
len my, ale rovnako aj väčšina prvovýrobcov
na Slovensku. Preto sme sa rozhodli založiť
iniciatívu NAŠI FARMÁRI, ktorá má poukázať na
dôležitosť nášho sektora, na dôležitosť našich
farmárov a otvoriť otázku riešenia potravinovej
sebestačnosti, či iných pálčivých tém nášho
odvetvia,“ hovorí Tomáš Kohút, generálny
riaditeľ slovenskej poľnohospodárskej spoločnosti
SANAGRO. Pod ňu patrí 10 družstiev na západe
a strede Slovenska a dáva prácu 280 ľuďom.

red, Zdroj a foto: SANAGRO

TVRDÉ OPATRENIA NA
FARMÁCH
Ešte v čase, kedy u nás koronavírus len
naberal na svojej sile, zaviedli vedúci fariem
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NA DRUŽSTVÁCH NÁJDETE
PÄTINU HRDINOV PRED
DÔCHODKOM
Jednou z takýchto ľudí je napríklad dojička
Eva, ktorá pôsobí v Roľníckom družstve
Samuela Jurkoviča v Sobotišti, má 60 rokov
a v poľnohospodárstve je zamestnaná už
40 rokov. Pracuje v živočíšnej výrobe, kde
sa venuje predovšetkým dojeniu kráv a pre
pandémiu je nútená dodržiavať sprísnené
bezpečnostné opatrenia. Ďalším príkladom
je dôchodca Ivan, ktorý ešte ako 65-ročný
pracuje ako opravár mechaniky a žeriavnik
na farme Agrovia neďaleko Piešťan. Takýchto
príkladov by sme našli stovky. Podľa interných
analýz SANAGRO totiž len u nich v spoločnosti
pracuje polovica ľudí v preddôchodkovom
veku a len približne 18 percent sú mladí ľudia
po ukončení školy. „Poľnohospodárstvo je
jednou z najdôležitejších oblastí ekonomiky
akejkoľvek krajiny. Avšak práve kvôli nízkemu
podielu na zamestnanosti krajiny a teda aj
slabej voličskej základni, ako aj vďaka politike
dovozu lacnejších potravín zo zahraničia
a nedostatku ﬁnančných zdrojov a následne
aj investícií sa dostalo na okraj záujmu nielen
štátu, ale aj obyvateľstva. Dovolím si povedať,
že v dnešnej dobe má drvivá väčšina fariem
problém s nedostatkom mladých ľudí a s tým,
ako ich do odvetvia pritiahnuť. Ak však chceme
byť progresívni, farmy musíme postupne
omladzovať,“ vysvetľuje Tomáš Kohút, pričom
upriamuje pozornosť aj na európske štatistiky.
S omladzovaním to bude podľa neho beh na

či verejnosť. Chceme Slovensku ukázať, akí

Spoločnosť Corteva Agriscience, ktorá je

dlhé trate. Podľa čísiel totiž v slovenskom

hrdinovia sa starajú o plodiny na poliach

popredným hráčom v poľnohospodárstve

poľnohospodárstve pracuje len 19 % ľudí

či o zvieratá v maštaliach. A zároveň by

vo vyše 130 krajinách a ktorá sa venuje

mladších ako 40 rokov, pričom priemer

som rád do budúcna rád bojoval za zmenu

ochrane plodín, sa stala podporovateľom

európskej únie je ešte smutnejší, 10 %.

v personálnom obsadení našich fariem. Verím,

NAŠICH FARMÁROV medzi prvými. Tvrdí, že

že aj v tomto smere bude iniciatíva Naši farmári

úrodu teraz ohrozujú nielen škodcovia, ale aj

účinná,“ upozorňuje Tomáš Kohút a zároveň

aktuálna situácia. „Naša ﬁrma si zakladá na

vyzýva konkurenčné farmy či verejnosť, aby sa

spolupráci so slovenskými farmármi, ktorých

k iniciatíve pridali.

výrobky distribuujeme svojim zákazníkom.

NEDOSTATOK POTRAVÍN? JE TO
REÁLNE, TVRDÍ SANAGRO

Uvedomujeme si, že sú pre nás všetkých
nenahraditeľní, preto sme sa aj my rozhodli

Fakt, že naše družstvá nemajú dostatok
farmárov, môže Slovensku spôsobiť obrovský
problém – nedostatok potravín. Predstavte

FIRMY SA ZAČALI K INICIATÍVE
PRIDÁVAŤ

podporiť projekt NAŠI FARMÁRI,“ tvrdí Lucia
Kubincová, obchodná riaditeľka spoločnosti
Freshbox, ktorá sa orientuje na dovoz potravín

si situáciu, že by do karantény museli
nastúpiť niektorí z pracovníkov fariem. Potom

Niektoré tak už stihli spraviť. Len za pár

by hrozilo, že sa do izolácie dostane celá

dní existencie iniciatívy NAŠI FARMÁRI

pracovná zmena či farma. „Ak by takýto scenár

sa k nej pridalo viacero veľkých hráčov.

priamo domov.

nastal súčasne na viacerých farmách v rôznych
častiach Slovenska, tak na jeseň a hlavne na
budúci rok by sme nemuseli mať čo jesť. Preto

O SPOLOČNOSTI SANAGRO

by som bol veľmi rád, ak by sa k našej výzve
pridali ostatné ﬁrmy, ďalší prvovýrobcovia

SANAGRO je stabilná spoločnosť, ktorá na slovenskom trhu pôsobí od roku 2012. Zameriava sa na
oblasť prvovýroby v poľnohospodárstve a patrí medzi najväčších producentov v oblasti rastlinnej
výroby. Aktuálne vlastní 10 fariem na západnom a strednom Slovensku, pričom zamestnáva 280
ľudí. Obhospodaruje 18,8 tisíc hektárov pôdy, na ktorých ročne dopestuje 35-tisíc ton obilnín
a olejnín a 20-tisíc ton krmovín pre 5 200 kusov dobytka a 700 kusov oviec. Mesačne farmy
spoločnosti SANAGRO vyprodukujú 1,152 milióna litrov kravského mlieka.
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ZÁKAZNÍCKE
SPRÁVANIE A ZNAČKY

často, zatiaľ čo 64 % nakupuje iba to podstatné.
33 % si myslí, že značky sú v súčasnej klíme pre
nich oveľa menej dôležité.
26 % tvorí kategóriu „Zostať v pokoji,
pokračovať“, ktorá je stabilná a do značnej miery

Zákaznícke správanie pandémia ohýba, pretvára a mení. Dobrou správou je, že
zákazníci v časoch krízy a neistoty dôverujú etablovaným značkám, lokálnym
produktom a nakupujú značkové výrobky.

neovplyvnená pandémiou. Títo spotrebitelia sa
necítia priamo postihnutí pandémiou a nemenia
svoje návyky a výdavky. Iba 21 % z nich míňa
viac na potraviny, zatiaľ čo 18 % míňa na tento
sortiment menej.
35 % respondentov je v pesimistickejšej skupine

PANDÉMIA A SPOTREBITEĽ:
OBAVY A ŠETRENIE
Podľa prieskumu IPSOS (zrealizovaný 7. 5.

položky na neskôr. Zhruba 1/5 deklaruje, že bude

„Ušetriť a škrečkovať“. V tomto segmente sú

nakupovať ako doposiaľ. Väčšina ľudí (3 z 5) bude

osobitne znepokojené ich rodiny. Viac ako tretina

sporiť ako doteraz, viac bude sporiť približne

(36 %) vynakladá viac prostriedkov na potraviny,

w30 % ľudí.

zatiaľ čo väčšina utráca menej na oblečenie
(72 %) a voľný čas (85 %).

až 11. 5.) je pocit ohrozenia koronavírusom
medzi slovenskou populáciou nižší ako
v predchádzajúcich týždňoch. 62 % ľudí
uviedlo, že sa cítia vírusom osobne ohrození.

ŠTYRI SPOTREBITEĽSKÉ PROFILY
PODĽA EY

Iba 11% spotrebiteľov tvorí kategóriu
„Hybernovať a utrácať“, ktorá počas krízy utráca
viac. Títo respondenti sú väčšinou vo veku 18 -

V porovnaní so situáciou z konca marca, kedy
bolo vnímanie osobného ohrozenia najvyššie,

42 % opýtaných spotrebiteľov verí, že pandémia

44 rokov. Iba 40 % ľudí z tohto segmentu však

výrazne poklesol podiel tých, ktorí sa cítia

koronavírusu zásadne zmení nákupné zvyklosti.

uvádza, že nakupujú menej často. A zatiaľ čo

veľmi alebo skôr ohrození. Aj naďalej sa najviac

Vyplýva to z aktuálneho Indexu budúcich

42 % tvrdí, že výrobky, ktoré kupujú, sa výrazne
zmenili (zmenila sa skladba nakupovaných
výrobkov), 46 % z nich tvrdí, že značky sú pre nich
dôležitejšie ako pred pandémiou.

NÁVRAT DO NOVEJ REALITY
Dôležité je byť konzistentný a trpezlivý. Budovať
značku zdola hore a nevylepšovať značku
cukrovou polevou ﬁlantropie a spoločenskej
zodpovednosti, ktorá nie je v DNA ﬁrmy.
Ak chcete zefektívniť reklamu, ubezpečte
spotrebiteľov o budúcnosti; dajte im pocit
istoty. Ďalším bodom by malo byť posilnenie
dôvery v spotrebiteľa, aby sa vykompenzoval
pretrvávajúce účinky pandémie. EY zistila, že
iba 31 % spotrebiteľov vyjde z krízy posilnená
a s prístupom „návrat do normálu“, pričom 33%

Red, Zdroj: IPSOS, EY.com, 2muse, Foto: Pixabay.com

z nich neočakáva, že by akokoľvek zmenili svoj
ohrození cítia seniori vo veku nad 65 rokov.

spotrebiteľov (Future Consumer Index, N =4 859,

život, 29 % hovorí, že zmenia spôsob akým

V domácnostiach zasiahnutých pandémiou bola

zrealizovaný na piatich trhoch) publikovaného

nakupujú a len 21 % zmení to, čo nakupuje.

najčastejšou zmenou práca z domu (30 %).

spoločnosťou Ernst & Young (EY). Približne

Iba 9,1% ľudí bude mať po pandémii myseľ

Štvrtina domácností sa stretla s tým, že niektorý

34 % respondentov uviedlo, že za lokálne výrobky

nastavenú v zmysle „návrat vo veľkom štýle“.

z jej členov nepracoval, ale poberal časť mzdy

zaplatia viac, zatiaľ čo 25 % ľudí zaplatí viac za

v dôsledku vyhlásenia prekážok v práci na strane

dôveryhodné značky a 23% opýtaných zaplatí

Iní analytici identiﬁkovali náznaky, že sa

zamestnávateľa. Rovnako v 3% domácností bol

viac za etické značky. EY identiﬁkovala štyri

formuje dlhotrvajúca atmosféra všeobecného

niektorý z jej členov nútený ukončiť svoju činnosť

spotrebiteľské proﬁly, ktoré sa sformovali počas

verejného pesimizmu. Budú sa rozvíjať diskusie

ako SZČO.

pandémie.

o súkromí a účele využitia osobných údajov,

2muse v dňoch 23. – 24. marca 2020 a 8.

Až 27% ľudí spadá do segmentu „Hlboko

otvorení zdieľaniu viacerých osobných údajov,

apríla realizovala on-line prieskum a zistila, že

škrtať“, ktorý míňajú plošne menej, vzhľadom

čo pomáha monitorovať a sledovať šírenie

v horizonte 3 mesiacov, budú spotrebitelia

k tomu, že sú na nútenej dovolenke alebo

infekcie. Do popredia sa dostanú prírodné zdroje,

obmedzovať spotrebu. Takmer polovica ľudí

prepustení. Spotrebitelia v tejto skupine sú starší

hodnota za peniaze, lokálnosť, transparentnosť

sa plánuje obmedzovať a znížiť svoje nákupy,

ako 45 rokov. Takmer štvrtina ich pracovných

a vysledovateľnosť.

z toho ženy viac oproti mužom. 30 % sa plánuje

miest koronakríza pozastavila dočasne alebo

čiastočne obmedzovať a odkladať väčšie

natrvalo. 78 % ľudí z tejto skupiny nakupuje menej

pričom 54 % respondentov uviedlo, že sú
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VEREJNOSŤ AJ ODBORNÍCI SA ZHODUJÚ:
NAJLEPŠIU TRESKU V MAJONÉZE

MÁ RYBA KOŠICE

Treskoslovenská Treska od Ryby Košice zbiera jeden triumf za druhým.
Po tom, čo sa stala víťazom Test Magazínu, na jej konto pribudlo ďalšie významné ocenenie. Tento raz o ňom nerozhodli odborníci a laboratórne testy,
ale samotní spotrebitelia, pre ktorých je kľúčová chuť. Práve vďaka nej a dokonalej retro receptúre si Treskoslovenská Treska pripísala výhru aj v súťaži
Voľba spotrebiteľov. V čom spočíva tajomstvo jej skvelej chuti?

V

ÏDND SURJUDPX 9RóED VSRWUHELWHóRY PDM¼ 6ORY£FL SUHKóDG R W¿FK
QDMOHSď¯FK QRYLQN£FK QD QDďRP
WUKX =£UXNRX WRKR ĤH RFHQHQLD GRVWDQ¼ VNXWRÍQH QDMREó¼EHQHMďLH SURGXNW\
MHbH[NOX]¯YQ\SULHVNXPDJHQW¼U\1LHOVHQ
NWRU£ SRÍDV DSU¯OD VN¼PDOD SUHIHUHQFLH
 VORYHQVN¿FK VSRWUHELWHóRY +RGQRWLOLVDSUHGRYďHWN¿PFKXēY¿]RUREDOÍL
NYDOLWD 7¼ QDMOHSďLX P£ SRGóD ]£ND]Q¯NRYSU£YH7UHVNRVORYHQVN£7UHVNDNWRU£
VDVWDODY¯ēD]RPNDWHJµULH/DK¶GN\
7UHVNRVORYHQVN£ 7UHVND VD SU£YRP
S¿ďL SXQFRP SUDYRVWL SUHWRĤH MH Y\UREHQ£ Y¿KUDGQH ]b WUHVNRYLW¿FK U¿E /DKRGQ£PDMRQ«]DDbbSRGLHOP¦VDMH
WRÍRGRNRQDOHXVSRNRM¯FKXēRY«SRK£ULN\ =Db NYDOLWRX Y¿URENX VWRM¯ QDMP¦
UHFHSW¼UD Db G¶NODGQH Y\EHUDQ« VXURYLQ\EH]XPHO¿FKVODGLGLHO7¼WRQ£URGQ¼
SRFK¼ēNX RFHQLOL Y¯ēD]QRX ]Q£PNRX
QLHOHQ VSRWUHELWHOLD DOH DM RGERUQ¯FL
] $VRFL£FLH VSRWUHELWHóRY Y 65 NWRU£
Yb]Q£PRP7HVW0DJD]¯QHWHVWRYDODFHONRYRGHVDēU¶]Q\FKWUHVLHN

Pravá Treska má byť z tresky
9¿VOHGN\ 7HVW PDJD]¯QX YďDN SULQLHVOL DM QHSU¯MHPQ« SUHNYDSHQLD 6S¶VRELOL KR U\E\ NWRU« EROL Yb QLHNWRU¿FK
PDMRQ«]RY¿FK SRFK¼ēNDFK SRXĤLW«
$NR WRWLĤ KRYRU¯ S¶YRGQ£ ÌHVNRVORYHQVN£ QRUPD DOH DMb VDPRWQ¿ Q£]RY
SURGXNWX WUHVND Y PDMRQ«]H P£ E\ē
Y\UREHQ£ Y¿OXÍQH ]b WUHVNRYLW¿FK U¿E
1DPLHVWR WRKR VD YďDN Yb QLHNWRU¿FK
NRQNXUHQÍQ¿FK WUHVN£FK QDďOL DM VOHGH
Y MHGQRP ]Rb ďDO£WRY GRNRQFD YLDF DNR
VDPRWQHMWUHVN\

„Dnes je na trhu viac druhov TreVLHNb ȟ NODVLFN¿FK H[NOX]¯YQ\FK SLNDQWQ¿FK Db NRPELQRYDQ¿FK V U¶]Q\PL ďDO£WPL ÌRb DOH URE¯ 7UHVNX 7UHVNRX MH SU£YH
U\ED]bNWRUHMMHbWUHVNDYbPDMRQ«]HY\UREHQ£ $b WR MH ELHOH FKXG« P¦VR ] WUHVN\
ÍLĤHELHODPDV¯YQDVYDORYLQDNWRU£SDWU¯
GRb ďDO£WX NY¶OL VYRMHM ďWUXNW¼UH D IDUEH
P¦VD 7UHVN\ NWRU« SRXĤ¯YDPH Y QDďLFK
SURGXNWRFK SUHFK£G]DM¼ KïENRY¿P PUD]HQ¯P NU£WNR SR Y¿ORYH YÏDND ÍRPX VL
U\E\]DFKRY£YDM¼VYRMHQXWULÍQ«KRGQRW\
Db FKDUDNWHULVWLFN¼ FKXē 1DďLP VSRWUHELWHóRP FKFHPH GRSULDē W¼ QDMOHSďLX WUDGLÍQ¼UHWURUHFHSW¼UXSUHWRQDKU£G]DQLH
WUHVNRYLW¿FK U¿E ODFQHMď¯PL GUXKPL RGPLHWDPHȤXY£G]D3HWHU%DÍNRUULDGLWHó
VSRORÍQRVWL5\ED.RďLFH

Výsledné hodnotenie tresiek v majonéze
5\ED.RďLFH
7UHVNRVORYHQVN£7UHVND
5\ED.RďLFH
7UHVNDYPDMRQ«]H([NOXVLY
&223-HGQRWD
7UHVNDYPDMRQ«]H
&OHYHU%LOOD
7UHVNDYPDMRQ«]H
.&ODVVLF.DXˌDQG
7UHVNDYPDMRQ«]H
7HVFR
7UHVNDYPDMRQ«]H
3UHWR5\EDģLOLQD
7UHVND([NOXVLY
1DXWLFD/LGO
7UHVNDYPDMRQ«]H
5\ED.RďLFH
7UHVNDYPDMRQ«]H
3UHWR5\EDģLOLQD
7UHVND

J

YHóPLGREUH
YHóPLGREUH
YHóPLGREUH
YHóPLGREUH
YHóPLGREUH
YHóPLGREUH
YHóPLGREUH
GREUH
GREUH
SULHPHUQH
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NA SLOVENSKU JE STÁLE ČO OBJAVOVAŤ
Cestovnému ruchu pomaly, ale isto svitá na lepšie časy. Zariadenia cestovného ruchu postupne otvárajú svoje
prevádzky a chystajú sa zabojovať o priazeň návštevníkov. Pomyselná „kóma“ cestovného ruchu sa končí, ale
neznamená to, že cestovný ruch má zlé časy za sebou.

LIPTOV IDE ZABOJOVAŤ

od najmenších, cez mladých, aktívnych pracujúcich
ľudí až po seniorov. Väčšina tunajších ubytovateľov

Šťastie praje pripraveným a preto Liptov využil

aj prevádzkovateľov služieb s očakávaniami

pozastavenie cestovného ruchu na nové plány

prijala uvoľnenie opatrení v súvislosti s pandémiou

rozvoja, rekonštrukcie a tiež na nastavenie sa

COVID-19 a s dôrazným rešpektovaním nariadení

na nové prísnejšie hygienické štandardy. Liptov

štátu už spustila svoju prevádzku,“ povedal

deklaruje, že je bezpečnou destináciou a otvára sa

predseda predstavenstva Oblastnej organizácie

opäť svojim priaznivcom aj tým, ktorí ho ešte len

cestovného ruchu REGION LIPTOV Ján Blcháč.

plánujú zažiť.
Liptov je pripravený, veľa bude samozrejme
Liptov treba zažiť. To je hlavný slogan destinácie

závisieť aj od vývoja v celej krajine a tiež od

obkolesenej majestátnymi horami, v centre ktorej

samotných návštevníkov, ich zodpovednosti

sa rozprestiera nádherná Liptovská Mara. Teraz

voči sebe samým a svojmu okoliu. „ Svoje

však bežný slogan nestačí, Liptov sa sústreďuje

brány otvorila ubytovacia kapacita Holiday

najmä na to, aby dokázal, že má na to, aby zvládol

Village Tatralandia, ktorá sprístupnila aj terasu

po zaťažkávacej skúške spôsobenej pandémiou

s gastronomickou ponukou. Samozrejme,

Covid-19 opätovný reštart… Už minulý týždeň

s rešpektovaním všetkým nariadení na

stredisko Jasná sprístupnilo jazdy lanovkami pre

bezpečnosť. Na návštevníkov sa tešia aj

peších turistov, čo bol obrovský krok vpred a nádej

mnohé iné prevádzky, medzi nimi park miniatúr

pre turizmus. „Slováci už doma, medzi štyrmi

MINISLOVENSKO, rôzne múzeá v tunajších

stenami, strávili veľa času, my im chceme ponúknuť

mestách, Adrenalín centrum v Liptovskom

alternatívu, chceme ich život spraviť krajším,

Mikuláši…

Red, Zdroj a foto: REGION LIPTOV, REGION TATRY, Pixabay.com

aktívnejším a verím tomu, že aj lepším. Príroda je
totiž najlepší lekár a možnosti, ktoré Liptov ponúka,

Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION

sú úžasné a vhodné pre všetky vekové kategórie

LIPTOV hneď po oznámení uvoľňovania regulácií
cestovného ruchu oslovila svojich členov,
prevádzkovateľov atrakcií aj ubytovacích zariadení,
kedy otvoria prevádzky. Je skvelé, že väčšina
otvorila hneď v tento deň, aby eliminovala straty
spôsobené nedobrovoľným uzavretím prevádzok.
Bezpečný pobyt pre každého Slováka bude to
ťažiskové, na čo sa Liptov zameria.
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„Z dôvodu pandémie COVID-19 aktuálne

pravidiel, v strediskách Tatranská Lomnica, Starý

prepracovávame náš destinačný projekt pre

Smokovec a Štrbské Pleso.

rok 2020. Zameriavame sa na pobyt v prírode

INŠPIRÁCIA
Z VYDAVATEĽSTVA DAJAMA

– významnou mierou podporíme cyklistiku na

Tatranský región ponúka mnoho možností na

Liptove, najmä cez fenomén e-bike, zacielime sa na

individuálnu návštevu, nordic walking trasy,

Vysoké Tatry – turistický

programy pre rodiny s deťmi v prírode, utlmujeme

cyklistické chodníky priamo v Tatrách či v Poprade,

sprievodca. Vysoké Tatry

štandardné formy podujatí a snažíme sa o ich

náučné chodníky, neprebádané zákutia (stredoveká

predstavujú v Európe ojedinelú

úpravu smerom k menšiemu zhromažďovaniu.

Osada Šoldov, Kalvária na peknú vyhliadku

koncentráciu prírodných krás,

Sústredíme sa na online komunikáciu. Väčšinu

v Starom Smokovci), vyhľadávanú vysokohorskú

za čo si právom zaslúžia

projektov zameriame na slovenskú klientelu, o ktorú

turistiku, či krátky výlet na obľúbené Štrbské Pleso,

pomenovanie „miniatúrne Alpy“.

mienime zabojovať a vzdialenejšie zahraničné

miesto pre rodinnú prechádzku na čerstvom

Obsah titulu tvoria najkrajšie

trhy utlmíme, budeme ich riešiť len v udržiavacom

vzduchu. V Tatrách je možné požičať si klasické

pešie turistické trasy (20 túr) vo

režime. Pevne veríme, že Ministerstvo dopravy

bicykle aj e-bike, zorganizovať si krátky výlet na

Vysokých Tatrách a priložená je

a výstavby SR, pod ktoré cestovný ruch patrí,

Segway , či využiť rôzne vonkajšie športoviská

i veľká turistická mapa 1:50 000.

nám prizná plnú štátnu dotáciu tak, aby sme

– tenisové kurty, multifunkčné ihriská, bežecké

mali reštart cestovného ruchu na Liptove ľahší

trasy a snáď do zoznamu čoskoro pribudnú

Tatry (Vysoké, Belianske, Západné) –

a efektívnejší,“ zdôraznila riaditeľka Oblastnej

i volejbalové či plážové ihriská. Rôzne tipy pre rôzne

publikácia spája poznávanie prírody,

organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV

náročných turistov sú spracované na našej stránke

kultúry a histórie s aktívnym pohybom

Darina Bartková. Ministerstvo dopravy a výstavby

– https://regiontatry.sk/turistika/

v Tatrách. Bohato ilustrovaný turistický

SR prispieva na projekty organizácie a významnou
mierou zlepšuje podmienky v turizme.

sprievodca Tatry predstavuje
AquaCity Poprad je svetom zábavy, relaxu

najkrajšie slovenské hory tak ako ich

a oddychu. Spestrite si dovolenku či turistický

nepoznáte. Snaží sa spojiť aktívny

Pandémia COVID-19 začala písať novú históriu

pobyt návštevou jedinečného komplexu, ktorý

oddych a poznanie a priam nabáda

turizmu, ale v podstate aj fungovania našej krajiny

vám poskytne viac než len oddych a relax pri

čitateľa navštíviť Tatry pešo alebo

a sveta. Liptov má na to všetky predpoklady,

vode. Súčasťou Aquaparku je 13 vonkajších

na bicykli.

aby zahojil vzniknutú ranu, zvládol ťažkú situáciu

a vnútorných bazénov s termálnou vodou

a zabojoval o Slovákov a možno aj návštevníkov

s teplotou 28°C – 38°C, tobogany a viac ako 350

Najkrajšie cyklotrasy (Tatry a okolie) –

z iných krajín, ak to situácia dovolí. Jeho najväčšia sila

vodných atrakcií. Voda v AquaCity pochádza

V Tatrách nájdeme viaceré cyklotrasy nielen

sú totiž jeho ľudia, ktorí veria v seba a v región, vedia

z prírodného podzemného zdroja a privádza sa

pre náročných cyklistov, ale aj pre cyklistov

spolupracovať, chcú veci realizovať koordinovane

do areálu. Technologickým procesom sa z teploty

so slabšou kondíciou. Opisované trasy

a spoločne tak, aby opäť prinavrátili regiónu život,

50°C ochladzuje na 36 až 38°C. Bazény majú

sú prioritne plánované tak, aby viedli

ktorý mu dávajú aj jeho spokojní návštevníci.

antikorový povrch, aby sa minimalizovala potreba

popri čo najväčšom počte prírodných

používania chlóru. Na jej dezinfekciu sa využíva

a kultúrnych zaujímavosti a takmer

UV žiarenie, čím je šetrná k pokožke i k očiam.

zo všetkých trás sú aj veľmi pekné

Voda v termálnych bazénoch pramení z hĺbky

výhľady na Vysoké Tatry.

VYSOKÉ TATRY SA OTVÁRAJÚ

1300m a obsahuje viac ako 20 rôznych minerálov
Aj vo Vysokých Tatrách sa ubytovatelia

priaznivo pôsobiacich na zdravie človeka. Pomáha

Knihy o Slovensku

a prevádzkovatelia služieb dočkali dobrých správ

pri problémoch s pohybovým a dýchacím

Karloveské rameno 4B 841 04

a uvoľnenie opatrení, aby znovu mohli otvoriť. Už

ústrojenstvom, krvnému obehu, nervovej sústave

Bratislava

od 1. mája sa začala letná prevádzka lanoviek aj

a má aj priaznivé kozmetické účinky.

www.dajama.sk

keď za prísnych bezpečnostných a hygienických

e obchodu, a. s. Poprad
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ZOTAVOVANIE PO PANDÉMII COVID-19
SI VYŽIADA PREHODNOTENIE SYSTÉMOV
FUNGOVANIA MNOHÝCH FIRIEM

AGILITA AKO JEDEN
Z ÚČINNÝCH LIEKOV
Lucie Országhová,
Nový koronavírus zasiahol všetky oblasti. Hoci sa náš boj ešte neskončil, jedno
je viac-menej isté: svet bude iný ako dosiaľ. Vo ﬁrmách je stratégia prežitia
a vnímania krízy ako príležitosti zväčša na pleciach majiteľov a výkonného
manažmentu, avšak mnohé závisí aj od postoja zamestnancov. Od toho, nakoľko
sú pre ﬁrmu „zapálení“. Ak jej dostatočne neprejavujú podporu, ide o jasný
dôkaz toho, že je najvyšší čas vylepšiť systém ﬁremného fungovania a prístupu.
Zamestnanci, ktorí sa v tomto období zomknú, sú agilní a prinášajú nové nápady,
sa s najväčšou pravdepodobnosťou stanú súčasťou víťazných tímov.

Amrop Jenewein Senior Research Consultant

reagovať na zmeny i na požiadavky zákazníkov,
ktoré sú vo svete biznisu kľúčové.
Agilné tímy bývajú zložené z ľudí zaoberajúcich
sa rôznymi odbormi. Pri ich utváraní je podstatné,
aby tím svojím zložením bol schopný bez potreby

Agilita pritom zďaleka nie je novým pojmom. Vo

softvérových spoločností používa metódy Agile.

svete biznisu sa s ním stretávame relatívne často

Úspech agilne fungujúcej ﬁrmy pri podpore

– pracovať v agilne fungujúcej ﬁrme je moderné

rýchlejšieho a nákladovo efektívnejšieho vývoja

a trendy. Viac ako inokedy je však potrebné

softvéru zameraného na zákazníka zasiahol

vedieť, čo to agilne fungujúca ﬁrma vlastne je.

takmer všetky odvetvia, vďaka čomu sa agilná

Ako sa k nej dopracovať? A čo znamená fungovať

metodológia začala aplikovať do rôznych oblastí

agilne z pohľadu ľudského kapitálu?

biznisu. Dnes môžeme sledovať trend agilnej
transformácie naprieč celým spektrom organizácií.

Slovník cudzích slov slovo agilný deﬁnuje takto:
agilný príd. ‹l› horlivo činný, aktívny 1, horlivý, čulý.

Myšlienka tzv. podnikovej agility sa zameriava
na to, čo podniky vždy chceli robiť – rýchlo

Byť agilný znamená byť aktívny, horlivý a čulý.

a efektívne sa prispôsobiť zmene. Agilné metódy

Pozitívne znejúce slová odkazujúce na človeka,

práce sú vzhľadom na súčasnú situáciu aktuálnou

akého by si prial každý zamestnávateľ. Agile

témou. Keith Richards zo spoločnosti Keith

Alliance deﬁnuje agilitu ako „schopnosť vytvárať

Richards Consulting hovorí: „Výhody podnikovej

a reagovať na zmeny, aby sme uspeli v neistom

agility sú jednoducho aktuálne aj v dnešnom

a turbulentnom prostredí“. Tieto schopnosti

drsnom, labilnom ekonomickom svete.“ Veľké

oceňujú moderné ﬁrmy, ktoré chcú úspešne

korporácie chcú zrýchliť svoje fungovanie, viac

fungovať v tzv. VUCA svete – ide o termín, ktorý

prepojiť zamestnancov a vedieť rýchlo reagovať

sa používa na deﬁnovanie súčasnosti plnej

na premenlivé potreby zákazníkov. Steve Garnett

prchavosti (volatility), neistoty (uncertainty),

zdôrazňuje, že podniková agilita znamená

ďalšej pomoci dlhodobo vyvíjať a dodávať

komplexnosti (complexity) a nejasnosti

„umožniť zamestnancom podieľať sa na vedení

výsledky v oblasti, na ktorú sa špecializuje.

(ambiguity). Práve vo víre VUCA je nevyhnutné,

podniku, poskytnúť im vhodné prostredie na

V dobre nastavenej agilnej organizácii je potrebné

aby ﬁrmy konali svižne a pohotovo, pretože svet

spoluprácu, vhodné prostriedky a technológie,

zmeniť vedenie ľudí a leadership model z Leader-

okolo nás sa často a nepredvídateľne mení (čomu

aby sa príležitosť mohla stať skutočnosťou“.

-Follower na Leader-Leader, kde tímy v rámci
ﬁremnej stratégie sami preberajú zodpovednosť

Zdroj: Amrop Jenewein, Ilustračné foto: archív Amrop Jenewein

dnes nepochybne rozumie každý). Nepružné

28

plány a rigidné hierarchie môžu fungovať, keď

Agilné metódy v biznisovom prostredí striedajú

a rozhodovanie do svojich rúk a pomáhajú

sa svet pohybuje pomaly a predvídateľne, ale

tradičný tzv. vodopádový model (Waterfall Model)

organizácii smerovať k ﬂexibilite. Spôsob vedenia

vo VUCA svete sú týmto spôsobom blokované

s jedným hlavným projektovým manažérom alebo

ovplyvňuje celkovú kultúru a zmýšľanie všetkých

inovácie, stráca sa čas a stavajú bariéry pred

lídrom. Agilné ﬁrmy sú zložené zo skupín rôzne

zamestnancov.

nové príležitosti. VUCA svet dal možnosť zrodu

špecializovaných pracovníkov, kde má každý viac

a rozvoju agility.

autonómie a zodpovednosti za úlohu od začiatku

Zmena postoja a leadershipu však nie je

do konca. Podstata agilných metód je v tom, že

jednoduchá a vyžaduje si čas, tréning a zmenu

Agilný vývoj softvéru existuje približne od roku

ľudia pracujú samostatne spolu v menších tímoch,

tradičného myslenia.

2001, keď sa stretla skupinka softvérových

pričom dôraz sa kladie na priamu komunikáciu

profesionálov s cieľom vyvinúť lepší prístup

(využíva sa úloha facilitátora). Hlavnou výhodou

Je dokázané, že ľudí v takomto nastavení práca baví

k vývoju. Odvtedy sa agilita stala najobľúbenejším

agility je podľa Martina Hladíka, odborníka na

oveľa viac, zvyšuje sa motivácia, zápal a nadšenie.

prístupom v práci. Podľa prieskumu spoločnosti

zavádzanie agilných metód zo spoločnosti KPMG

„Agilita totiž so sebou prináša, že každý pracovník

VersionOne z roku 2013 až 94 % všetkých

to, že zamestnanci aj ﬁrmy dokážu oveľa rýchlejšie

je významnou súčasťou ﬁrmy, záleží na ňom a na

AMROP JENEWEIN – PARTNER RUBRIKY PEOPLE
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V RÁMCI AGILNÉHO PRÍSTUPU
SA FUNGOVANIE FIREMNÝCH
HR ODDELENÍ MENÍ:
• HR sa stáva koučom a spojivom
organizácie a systematicky
rozvíja kľúčové úlohy, nielen novo
nastupujúcich manažérov, ale aj
ostatných zamestnancov,
• HR je spolutvorcom ﬁremnej kultúry,
• HR aktívnou formou (napr.
workshopy, open cafe, open space)
facilituje potreby rôznych strán vo

jeho rozhodnutiach,“ dodáva M. Hladík. Končí

analytika, na konferencii Impact zamerala na

sa možnosť „ukryť“ svoje chyby v spleti iných.

to, ako môže riadenie ľudských zdrojov prispieť

V agilnom prostredí sa presadzujú ľudia, ktorí

k budovaniu agilného pracoviska. Veril, že ľudské

komunikujú dobre a otvorene a pracujú rýchlo,

zdroje sú jednou z hlavných biznisových funkcií

je okrem personalistov zapojený

efektívne a tímovo. Namiesto manažérov totiž za

so signiﬁkantným vplyvom na organizačnú agilitu.

celý tím, ktorý sa spolupodieľa

jednotlivé oblasti priamo zodpovedajú tí, ktorí ich

Podľa J. Bersina sú agilné princípy kľúčové pre

na vyhľadávaní a výbere nových

vytvárajú a ktorí na nich pracujú – napríklad výkonný

podporu neustáleho učenia sa, získavania talentov

kolegov,

riaditeľ nerieši, ako má vyzerať ﬁremná webová

a transparentných procesov, ktoré umožňujú

stránka. Zodpovední sú tí, ktorí ju vytvárajú.

organizáciám 21. storočia pritiahnuť, rozvíjať
a angažovať nové talenty.

ﬁrme a hľadá a spoluvytvára riešenia,
• mení sa proces náboru, do ktorého

• branding ﬁrmy je viac postavený na
zamestnancoch a ich činoch, než na
PR aktivitách jedného oddelenia,
• hodnotenie práce a výkonu sa

Orientácia na zákazníka sa stáva skutočnou
hodnotou a prispôsobenie sa jeho potrebám

Téma Agile HR sa stala populárnou disciplínou

významne mení, je priebežné, krátke

je jedným z hlavných cieľov. Základom agility

s cieľom umožniť odborníkom v oblasti

a časté (nie raz za rok vedené

je rutina rýchlych zlepšovacích cyklov, ktoré

ľudských zdrojov lepšie „spravovať nestálosť,

nadriadeným, ktorý ľudí nepozná alebo

pružne reagujú na požiadavky interného alebo

zvyšovať adaptabilitu a posilňovať organizáciu

nevie, ako pracujú), je menej formálne

externého zákazníka.

uplatňovaním agilných metodík vo svojich

a viac zamerané na učenie sa.

procesoch riadenia talentov“. Podľa inštitútu HR
Trend Institute Agile HR znamená spôsob, akým

AGILITA V HUMAN RESOURCES

funkcia ľudských zdrojov podporuje organizáciu,

a vyžadujú si veľa úsilia, aby sa ﬁrmy a ich

aby sa stala citlivejšou a prispôsobivejšou.

ľudia naučili myslieť a pracovať novým
spôsobom. Na agilné vedenie neexistuje

Už v roku 2012 sa hlavná myšlienka Josha
Agilita a agilné vedenie sú širokou témou

Bersina, známeho HR, Talent, & Learning

nástroj ani presný manuál. Je to ﬁlozoﬁa,
a ako je známe, ﬁlozoﬁa sa ťažko učí

Tradičný prístup

Agilný prístup

Zákazník je zapojený do procesu, avšak zvyčajne len
na začiatku projektu.

Kľúčom je zapojenie zákazníka do celého procesu, až
po ukončenie projektu.

V prípade problému orientácia a eskalácia smerujú na
manažéra.

V prípade problému orientácia na tím, tímová práca
problém interne vyrieši.

Agilita slúži ako skvelá taktika pre zdravé

Rozsiahle analýzy a návrhy riešení vopred.

Denné stand-up stretnutia, na ktorých sa diskutuje
o včerajšej práci, dnešnom pláne a prípadných
prekážkach.

Treba však zároveň myslieť aj na to, že

Viac zameraný na formálny proces.

Menšie zameranie na formálne a direktívne procesy.

Produkt sa dôkladne naplánuje a potom zrealizuje
a otestuje.

Práca sa dodáva v malých a častých vydaniach, aby
sa získala rýchla spätná väzba.

Prednosť majú očakávania.

Prednosť má adaptácia.

a prijíma. Dôležité je však vedieť, či je ﬁrma
na takéto zmeny nastavená a venovať
transformácii maximum úsilia.

fungovanie v dnešnom nestálom svete.
okrem taktiky je dôležité mať aj zámer.
Agilné fungovanie bez zámeru je ako jazda
s odhodlaným, no slepým vodičom.

V Amrop Jenewein veríme, že v každom
probléme sa nachádza skrytá príležitosť.
Prečítajte si našich 10 praktických rád,
ktoré vám pomôžu zvládnuť pocit neistoty
počas pandémie COVID-19.

www.amrop.sk
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ÚNIA V KRÍZE POMÁHA,
KOĽKO JEJ DOVOLÍME

KTO JE MIRIAM LEXMANN
Miriam Lexmann je europoslankyňou
(EĽS/KDH) od februára 2020, keď
získala tzv. brexitové miesto. Pôsobí

Slovensko už 16 rokov patrí do vyspelého slobodného sveta, ktorý dostal názov
Európska únia (EÚ). Kritici vedia, že kríza – epidemiologická i ekonomická - by
nás zasiahli, či sme jej súčasťou alebo nie. Nalomené zdravie a prázdne účty však
určite skôr i kvalitnejšie vyliečime a zaplníme ako plnohodnotná súčasť európskeho
spolku. Pri tvorbe riešení však EÚ musí v rámci princípu subsidiarity prijímať len také
opatrenia, na ktoré získala kompetencie od občanov členských štátov.

vo výboroch EP pre zahraničné veci
(AFET), bezpečnosť a obranu (SEDE)
a zamestnanosť a sociálne veci
(EMPL). V minulosti bola činná v Rade
Európy či ako poradkyňa v Európskom
parlamente. Naposledy bola riaditeľkou
Európskej kancelárie Medzinárodného
republikánskeho inštitútu (IRI) v Bruseli.

A tak už na konci februára vznikli spoločné,

2020 prepadne o 6,75 percenta. Nezamestnanosť

európske verejné obstarávania na nákup

má podľa odhadov atakovať 9 až 10 percent.

ochranných a zdravotníckych pomôcok. Vznikol
expertný tím odborníkov, ktorý vydáva odporúčania

Firmám chýba likvidita, čo vedie k platobnej

pre epidemiologické postupy v krajinách. Únia

neschopnosti, následkom čoho ľudia strácajú

v snahe zvýšiť výrobné kapacity bezplatne

prácu. Európsky parlament preto rozhodol

sprístupnila duševným vlastníctvom chránené

o vyčlenení 37 miliárd zo štrukturálnych fondov

normy na výrobu bezpečných a funkčných

najmä pre malé a stredné podniky. Eurofondy budú

zdravotníckych a ochranných pomôcok. Prestala

môcť byť minuté rýchlejšie a ﬂexibilnejšie. Teda aj

vyberať clo a DPH za dovoz týchto výrobkov

na investície, na ktoré neboli pôvodne určené.

a začala budovať spoločné európske rezervy. Aby
už teraz, ale aj v budúcnosti, pomohla krajinám,

Existuje podporný balík vo výške 540 miliárd eur na

ktorých sklady budú zase prázdne.

pomoc pre zamestnancov, podniky a členské štáty.
Je dôležitým krokom smerom k zdieľaniu výdavkov

Opatrenia doplnila naposledy viac ako

na boj s pandémiou medzi členskými štátmi a ku

trojmiliardová injekcia na pomoc s medzinárodným

spoločným stratégiám obnovy hospodárstva.

transportom pacientov s kapacitne preťažených
nemocníc, výstavbu poľných nemocníc, vzájomnej

Vo výpočte opatrení a poskytnutých súm pre

distribúcii liekov či zdravotných pomôcok.

jednotlivé segmenty ekonomiky by sa dalo
pokračovať. Aspoň jedno za všetky: nezabúdajme,

Ruka v ruke s tým idú podpora bezmála 400

že EÚ podnikla veľmi dôležité kroky na

miliónmi eur do medicínskeho výskumu a úsilia na

zabezpečenie plynulosti zásobovania a fungovania

vynájdenie a výrobu vakcíny proti Covidu-19.

jednotného trhu aj v čase uzatvorených hraníc.

chorôb varovalo členské krajiny už koncom

Kľúčové bude, aby sme si z krízy vzali ponaučenie.

Sú tu však aj ďalšie výzvy, pre úspešné vnímanie

januára pred hrozbou pandémie. Lenže vtedy bol

Európa nesmie byť do budúcnosti závislá od

spoločného zvládnutia krízy nemenej dôležité.

koronavírus pre nás „len nejaká choroba v Číne“

dodávok zdravotníckeho vybavenia, ochranných

Zastaviť šírenie falošných správ a nenávistných

a mimo medicíny nikoho vážne nezaujímal.

pomôcok a liekov. Ak chce sebestačnosť

prejavov, ktoré sa šíria rýchlejšie ako vírus

docieliť, musí okrem iného efektívne podporiť

samotný. Nekalé obchodovanie so zdravotníckymi

Hoci mnohí žijú stále v tom, že EÚ riadi diktátom

aj transformáciu vlastných podnikov na tento

pomôckami alebo zásahy do demokratických

naše životy, teraz sme sa všetci presvedčili, že to

typ výroby a skladovania. Všetko spomenuté

zásad samotnej Únie a jej členov. Pri tvorbe riešení

nie je celkom pravda. Nemá na to právomoci. Tie

som aktívne presadzovala na pôde Európskeho

však EÚ musí v rámci princípu subsidiarity prijímať

sú v rukách členských krajín. Ako príklad môžu

parlamentu.

len také opatrenia, na ktoré získala kompetencie

POHĽAD MEDICÍNSKY
Európske centrum pre prevenciu a kontrolu

od občanov členských štátov. Čo je možné lepšie

slúžiť Štátne hmotné rezervy. Už legendárne

vyriešiť doma, musí zostať v rukách členského

prázdne sklady medicínskych a ochranných
prostriedkov na Slovensku tu boli preto, lebo

POHĽAD EKONOMICKÝ

právomoc a schopnosť, či skôr neschopnosť,

IN STORE Slovakia však čítajú najmä podnikatelia,

postarať sa samých o seba.

ľudia z hospodárstva, ktoré je druhou obeťou

pti

aktuálnej krízy. Pandémia nového koronavírusu
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štátu.
Miriam Lexmann,

sme si ich prázdne nechali. Išlo o našu národnú

Európska komisia sa snažila cez viaceré

predstavuje pre ekonomiku EÚ veľký šok s vážnymi

spoločné mechanizmy aspoň koordinovať

sociálno-ekonomickými dopadmi. EÚ začiatkom

a sprostredkovávať informácie a jednotlivé

mája predpokladala, že hospodárstvo eurozóny

rozhodnutia členských krajín, aby dosiahla čo

v roku 2020 poklesne o rekordných 7,75 percenta.

najväčší možný kolektívny postup.

Komisia predpovedá, že HDP Slovenska sa v roku

www.lexmann.eu

PRICE

VÚB UŽ PREROZDELILA TAKMER
18 MILIÓNOV NA ZÁCHRANU FIRIEM.
JE TO NAJVIAC ZO SLOVENSKÝCH BÁNK
Slovenské ﬁrmy bojujú
s nedostatkom ﬁnancií, pretože
mnohé prišli o takmer všetky
príjmy. VÚB ako jedna z prvých
bánk podpísala so Slovenským
investičným holdingom (SIH) zmluvu
na poskytnutie pomoci pre malé
a stredné podniky tzv. SIH antikorona
záruku. A to v najväčšom objeme.

Finančné prostriedky určené na preklenutie
výpadkov príjmu v období zdravotnobezpečnostných opatrení proti šíreniu
koronavírusu, sú už prerozdelené medzi
slovenské ﬁrmy. Vďaka nasadeniu
zamestnancov VÚB banky sa podarilo
prerozdeliť už takmer celý jej podiel 18
miliónov eur. Banka momentálne rokuje

„Chcem sa poďakovať všetkým zamestnancom

500 MILIÓNOV EUR MESAČNE
JE PRIPRAVENÝCH NA POMOC
SLOVENSKÝM FIRMÁM

budú dostupné pre slovenské ﬁrmy od
mikropodnikov až po veľké korporácie.
„S mnohými ﬁremnými klientmi máme

VÚB, ktorí robia maximum, aby skrátili dobu od
podania žiadosti po získanie úveru. Aj keď sme

Avšak najdôležitejšou pomocou pre

dlhoročné korektné vzťahy. Záleží nám na nich

ako líder ﬁremného bankovníctva na Slovensku

slovenských podnikateľov a podniky je

a chceme aby vedeli, že ich situáciu nielen

získali najväčší podiel ﬁnančných prostriedkov

garančná schéma – Veľký program záruk.

dôverne poznáme, ale chceme im aj aktívne

zo SIH antikorona záruky, podarilo sa nám

V rámci tohto programu slovenské banky

pomôcť. Je jedno či ide o malý podnik alebo

prerozdeliť takmer všetky prostriedky počas

prerozdelia mesačne 500 miliónov eur.

veľkú korporáciu. Prostredníctvom úverov so
štátnou zárukou si ﬁrmy zabezpečia pokrytie

dvoch týždňov. Záujem je však podstatne väčší,
keďže evidujeme už viac ako 100 žiadostí! Preto

VÚB banka, ktorá bude môcť prerozdeliť opäť

prevádzkových nákladov, ktoré v súčasnej

sme začali rokovať o možnom navýšení tejto

najväčší podiel, mesačne 100 miliónov eur, je

situácii nevedia pokryť príjmami. Našou

podpory pre malé a stredné podniky,“ hovorí

už teraz pripravená čo najrýchlejšie a zároveň

základnou úlohou ako najväčšej ﬁremnej banky

Andrej Viceník, člen predstavenstva a vrchný

najefektívnejšie poskytnúť dlho očakávanú

je urobiť maximum, aby sme poskytli rýchle

riaditeľ Divízie ﬁremného bankovníctva VÚB.

ﬁnančnú pomoc. Štátom garantované úvery

peniaze alebo ďalší kyslík, ktorý ﬁrme umožní
dýchať. Okrem toho sme od 9. apríla dokázali
zvládnuť viac ako 2000 žiadostí podnikateľov
o odklad splátok. Dôležité je ﬁrmám doručiť
potrebné ﬁnančné prostriedky čo najrýchlejšie
a v dostatočnom objeme. Som presvedčený, že
tak ako pri SIH antikorona záruke, aj pri veľkom
programe záruk sa nám podarí oboje,“ dodáva
Andrej Viceník.
Pre viac informácií kontaktujte, prosím,
najbližšie ﬁremné centrum VÚB. Zoznam
ﬁremných centier priamo
vo vašom regióne nájdete
na stránke https://www.
vub.sk/ﬁrmy-podnikatelia/
PTI

o navýšení.
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PODNIKATELIA SAMI
PANDÉMIU NEUSTOJA

poklesu objednávok budú musieť zostať doma.
Vďaka tomuto opatreniu by ich ﬁrmy potom
nemuseli prepustiť. Minister hospodárstva
Richard Sulík navrhuje model 60-20-20, pri
ktorom dostanú zamestnanci 80 % platu, v rámci
čoho štát prispeje 60 % a zamestnávateľ 20 %.

Dopady opatrení v súvislosti
s koronavírusom na ekonomiku
sú citeľné a týkajú sa jednotlivcov,
menších a veľkých ﬁriem. Európska
komisia, Euroskupina, Európska
centrálna banka aj lokálne vlády už
pretavili do praxe sériu opatrení,
ktoré majú podnikateľskému sektoru
pomôcť. Do niektorých programov
sú zahrnuté aj komerčné banky
a pobočky zahraničných bánk.

tovaroch či službách, kým 15 % hovorí, že ich

Zamestnancom by sa tak znížila mzda o 20 %, no

služby sú žiadané približne rovnako. Iba približne

neprišli by o pracovné miesto. Európska komisia

4,4 % hovoria, že sú ich služby žiadané viac, ako

aktívne podporuje tento systém a v rámci novej

pred začiatkom obmedzení.

iniciatívy SURE na neho vyčlenila 100 miliárd eur
- Slovensko by z tohto balíka mohlo získať asi 1
miliardu eur.

BALÍK OPATRENÍ LEX KORONA
AJ KUZARBEIT
Z opatrení na záchranu ich podnikania, uviedli

EURÓPSKA ÚNIA
A EUROSKUPINA POMÁHAJÚ

opýtaní v prieskume Willio.sk ako najviac potrebné
dotácie na prevádzkové náklady, ktoré musia

Európska komisia prijala aj ďalšie opatrenia.

platiť aj keď nemajú príjem, tie potrebuje až

Dočasne uvoľnila pravidlá štátnej pomoci -

55 % opýtaných. Ako ďalšie uviedli odloženie

podniky tak budú môcť od štátu dostať až 800

splátok sociálnych a zdravotných odvodov

tisíc eur. Okrem programu SURE schválili ministri

57,7 % a odloženie splátok na existujúcich

ﬁnancií eurozóny, tzv. euroskupina celkový balík

pôžičkách a úveroch 45,5 %. Ministerstvo ﬁnancií

na podporu ekonomikám s hodnotou 540 mld.

SR už predstavilo niektoré opatrenia v rámci

eur a zahŕňa pomoc ﬁrmám zo strany Európskej

Platforma Wilio.sk v spolupráci so Slovenským

tzv. Lex korona. Balík zahŕňa napr. posuny

investičnej banky EIB (200 mld. eur), spomínaný

živnostenským zväzom (SŽZ), zrealizovala

termínov daňových priznaní, ročných zúčtovaní

nástroj SURE (100 mld. eur) ako aj kreditné linky

prieskum mapujúci ekonomické dopady opatrení

za zamestnancov, ako aj odloženie daňových

z Európskeho stabilizačného mechanizmu ESM

proti šíreniu koronavírusu. Výsledky ukazujú,

exekúcií a niektorých daňových kontrol. Vláda

(240 mld. eur). Spomína sa tiež vytvorenie nového

že vyše 54 % z opýtaných prichádza o prácu

v spolupráci s bankami predstavila tiež opatrenia

spoločného fondu obnovy (tzv. Recovery Fund).

preto, že zákazníci rušia zákazky vzhľadom

na pomoc ľuďom, podnikateľom a ﬁrmám

Európska centrálna banka (ECB) taktiež reaguje

na obmedzenie styku osôb, 25 % opýtaných

postihnutým ekonomickými následkami pandémie

na koronavírus. Nový Pandemický núdzový

muselo prerušiť činnosť vzhľadom na aktuálne

COVID-19.

program nákupu (Pandemic Emergency

ZRUŠENÉ ZÁKAZKY A PREPAD
DOPYTU

Purchase Programme) má priniesť viac likvidity

platné nariadenia a takmer 11,5 % tak urobilo
dobrovoľne. Iba 9,2 % opýtaných uvádza menšie

Vláda sa chystá prijať schému tzv. Kurzarbeit,

pre domácnosti, ﬁrmy aj vlády (ktorým uľahčuje

dopady na ich podnikanie. Mimo tých, ktorí

čiže využitie skrátenej pracovnej doby

náklady ﬁnancovania na trhoch).

prerušili činnosť, až 57 % poskytovateľov služieb

s podporou štátu. Pri Kurzarbeit sa štát podieľa

má vážny problém s klesajúcim dopytom po ich

na ﬁnancovaní miezd zamestnancov, ktorí kvôli

Všeobecne však koronavírus sťaží získanie úverov.
Vyplýva to aj z analýz Národnej banky Slovenska
(NBS). Veľkým problémom pre obchodníkov
sú zatvorené prevádzky, ktoré negenerujú

ČO BY POMOHLO NAJVIAC
}1 (najmenej) }2

}3

}4

tržby. Na ﬁnančné inštitúcie tiež vplýva neistota
z budúceho vývoja spotreby a teda aj následná

}5 (najviac)

schopnosť retailerov splácať úver. Podmienky
budú teda prísnejšie. Podnikateľom za určitých
57,70%
Odloženie splátok sociálnych a zdravotných odvodov

podmienok vyjdú v ústrety bezúročnými úvermi
napríklad Slovenská záručná a rozvojová banka

55,08%
Dotácia na prevádzkové náklady, ktoré musím platiť aj keď nemám príjem

a Eximbanka SR. Už spomenutá pomoc EÚ
pomocou SURE a ďalších nástrojov a ﬁnančných

45,57%
Odloženie splátok na mojich pôžičkách a úveroch

balíčkov by sa čoskoro mala premietnuť aj do
ponuky komerčných bánk. Finančnú pomoc už

32,13%
Dotácia na mzdy, aby som nemusel prepúšťať zamestnancov

teraz môžu prostredníctvom bánk poskytnúť
Eximbanka a fondy spravované spoločnosťou

28,52%
Ochranné prostriedky (rukavice, dezinfekčné gély a rúška) ako prevenciu pre zamestnancov

Slovak Investment Holding. V súčasnosti je do
tohto programu pomoci zapojených osem

15,74%

komerčných bánk.

Red, Zdroj: Willio.sk, SLSP, NBS

Nová pôžička / úver
9,51%
Spôsob ako nájsť náhradu za chýbajúcich pracovníkov
0%
Zdroj: Willio.sk, SŽZ
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25%

* Prieskum, ku ktorému Wilio.sk prizvalo aj SŽZ sa uskutočnil
od 24.3 do 2.4., formou on-line dotazníka, pričom prieskumu

50%

75%

100%

sa zúčastnilo 924 živnostníkov a drobných podnikateľov

PRODUCT

NATURALLY DISTINCTIVE
WHISKIES

GOLD
MEDAL
WINNER
6DQ)UDQFLVFR:RUOG
6SLULWV&RPSHWLWLRQ

DOUBLE
GOLD
MEDAL
WINNER
6DQ)UDQFLVFR:RUOG
6SLULWV&RPSHWLWLRQ

GOLD
MEDAL
WINNER
6DQ)UDQFLVFR:RUOG
6SLULWV&RPSHWLWLRQ

Na Slovensku distribuuje Svet nápojov s.r.o. / info@svetnapojov.sk / www.svetnapojov.sk
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PRODUCT

MASLÁ, MARGARÍNY
A OLEJE V PROMÓCII

TUKY A OLEJE V NÁKUPOCH
SLOVENSKÝCH DOMÁCNOSTÍ
"V sledovanom období od marca 2019 do
februára 2020 aspoň raz zkúpili tuky všetky
slovenské domácnosti. Tuky si vložili do košíka

Masla a margaríny patria medzi najpromovanejšie kategórie na slovenskom
trhu. V promóciách sú realizované dve tretiny všetkých predajov. Podobne
viac ako polovica olejov sa predá v akcii. Výnimočná situácia, akou bolo
predzásobenie, dokázala zdvihnúť tržby v tejto kategórii bez ohľadu na cenové
promo a zvýhodnené ponuky.

41-krát a minuli na ne 105 eur," komentuje trh
Lucia Pientková, Consultant, GfK Consumer
Panels & Services.
Stolové oleje si aspoň raz zakúpilo 96 %
slovenských domácností. V priemere si oleje
kúpili 11-krát v sledovanom období a minuli
na ne takmer 30 eur. Margarín alebo melanž si

BIO OLEJE TVORIA LEN 2 %
TRŽIEB

ako v roku predchádzajúcom. Tento pokles

v sledovanom roku aspoň raz zakúpilo 87 %

je spôsobený klesajúcou priemernou cenou

domácností, v priemere 15-krát na domácnosť.

za jednotku (-6,8 %), čo je zasa dôsledkom

Celkovo na ne minuli 23 eur, pričom privátne

„Tržby v kategórii kuchynských olejov na

stále rastúcej promočnej aktivity. Vďaka

značky tvoria len 5 % výdavkov domácností.

slovenskom trhu za posledných 12 mesiacov

tomu predaný objem aj napriek klesajúcej

Najviac výdavkov na margaríny a melanže

(marec 2019 - február 2020) vzrástli o 1,2 %.

cene vzrástol o 1,1 %. Masla a margaríny

smeruje v supermarketoch. Biele tuky si aspoň

Celkové tržby predstavovali 55,2 miliónov eur.

patria medzi najpromovanejšie kategórie

raz zakúpilo 62 % slovenských domácností,

Najpredávanejším druhom oleja je slnečnicový

na slovenskom trhu. V promóciách sú

v priemere 4-krát v sledovanom roku.

(53,3 %). Druhým najobľúbenejším druhom

realizované dve tretiny všetkých predajov.

Kupujúca domácnosť na ne minula približne

je olej repkový, ktorého tržby tvoria 21,9 %

Jediným rastúcim kanálom sú hypermarkety

6,5 eur. Dominujú výdavky v štandardnej cene

kategórie. Tretím najobľúbenejším a z týchto

a supermarkety, v ktorých sa predá 58 %

(78 %).

troch a tiež najdynamickejšie rastúcim olejom

tovaru z tejto kategórie.
„Ak by sme sa pozreli len na mesačné nákupy

Red, Zdroj: GfK, MEDIAN SK, Nielsen

je olivový (+3,3 %). Jeho podiel v kategórii
je necelých 18 %. Jeho cena za jednotku

Za príbuznú kategóriu k maslám a margarínom

vo februári 2020, vidíme rast vo výdavkoch

je približne 5,5-krát vyššia ako cena oleja

- stužené rastlinné tuky – zákazníci na

a v zakúpenom objeme v kategóriách

slnečnicového. Jedným z najdrahších olejov

Slovensku za posledný rok minuli 1,3 milióna

stolových olejov a margarínov/melanží

(v prepočte na 1 l) je olej z tekvicových

eur, čo je o 3,2 % viac ako v predchádzajúcom

v porovnaní s februárom 2019. Tieto dáta môžu

semienok. Najčastejšie sa oleje predávajú

období. Za rastom kategórie je kanál

indikovať počiatočné zásobenie sa domácností

v plastových fľašiach. Bio oleje (tvoriace

hypermarketov a supermarketov, v ktorom

pred vypuknutím pandémie. Napríklad

približne 2 % tržieb) sa najčastejšie predávajú

sa realizuje približne polovica tržieb. Nárast

v prípade olejov (ktoré považujeme za základnú

v sklenenej fľaši,“ uvádza Klára Falcmanová,

predajného kanála predstavoval za posledný

potravinu s relatívne dlhou trvanlivosťou) len

analytics consultant, Nielsen

rok takmer 20 % v tržbách a takmer 30 %

v tomto mesiaci vzrástol počet kupujúcich

v objeme. „Priemerná cena tu klesla o 6,4%

domácností o 8 % v porovnaní s februárom

Kategória masiel a margarínov je v porovnaní

, čo nám opäť indikuje rastúcu promočnú

2019,“ uvádza k aktuálnej situácii L. Pientková.

s olejmi približne dvojnásobná. Celkovo sa za

aktivitu. Naopak organizované a iné predajne

posledných 12 mesiacov predalo tohto tovaru

zmiešaného tovaru rast kategórie stužených

za 113 miliónov eur, čo je o 5,8 % menej

tukov brzdia,“ konštatuje K. Falcmanová.
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MEDZI ČERSTVÝMI
SYRMI VEDIE BRYNDZA

AKÉ DRUHY ČERSTVÝCH
A TERMIZOVANÝCH SYROV
JETE NAJČASTEJŠIE?

Podľa agentúry Nielsen tržby za mliečne výrobky v slovenskom maloobchode narástli
v poslednom roku o viac ako 2 %. Za kalibrovanú bryndzu vynaložili Slováci 17 miliónov
eur. Agentúra GfK uvádza, že bryndzu si za posledný rok kúpilo 80 % domácností.
Spotrebitelia deklarujú, že bryndzu spomedzi čerstvých syrov kupujú najčastejšie.

BRYNDZU SPREVÁDZAL
STABILNÝ VÝVOJ TRŽIEB

}
}
}
}
}
}

Bryndza
Cottage
Mascarpone
Ricotta
Žervé
iný druh

50,0
14,5
5,2
2,1
1,9
0,2

SLOVENSKÝCH DOMÁCNOSTÍ
Niektorý zo syrov si aspoň raz zakúpili všetky

„Najväčšou mliečnou kategóriou a zároveň aj

slovenské domácnosti, vo výdavkoch dominujú

najväčším absolútnym ťahúňom nárastu tržieb

tvrdé syry. „Domácnosti si nejaký druh syra

mliečnych výrobkov sú syry, ktorých podiel na

v sledovanom roku zakúpili v priemere 77-krát

tržbách je na úrovni 30 %. Ich tržby za posledný

a minuli na ne celkovo viac ako 190 eur. Domácnosti

rok predstavovali až takmer 236 miliónov eur, čo je

na syry najviac minuli v supermarketoch.

o 12 miliónov eur viac ako rok predtým,“ objasňuje

Zvýhodnenú cenu aspoň raz využilo pri nákupe

Lucia Dargajová, konzultantka v spoločnosti

syrov 96% slovenských domácností. Nákup tvrdého

Nielsen. Spomedzi syrov sa darilo ozaj všetkým

syra domácnosti uskutočňujú v priemere 45-krát

skupinám, k nárastu tržieb najviac prispeli obratovo

za rok, pričom z jedného nákupu si odnesú 330 g.

najvýznamnejšie syry v bloku, ktorých hodnota

Syry typu eidam nakupuje v rámci tvrdých syrov

predaja za posledný rok predstavovala okolo 57

najviac domácností, najčastejšie a tiež v najväčšom

miliónov eur, čo je o 3,3 milióna eur viac ako rok

množstve pri jednom nákupe. Nasledujú parené

predtým. Vysoké nárasty zaznamenali aj porciované

syry, ktoré si raz za rok aspoň raz kúpi 8 domácností

syry, ktorých ročný obrat vzrástol o 2,8 milióna eur

z 10, raz do mesiaca. Z hľadiska počtu kupujúcich

na úroveň 34 miliónov eur. Naopak najpomalší rast

sú najobľúbenejšie parenice, aspoň jednu si kúpili

a takmer stabilný vývoj sprevádzal bryndzu, ktorej

takmer 2/3 slovenských domácností. uvádza Lucia

medziročný nárast tržieb predstavoval iba 27 tisíc eur

Pientková, konzultantka, Spotrebiteľský panel GfK.

a Slováci nakúpili v minulom roku bryndzu v celkovej

Syry s bielou plesňou si kúpilo 7 domácností z 10,

hodnote 17 miliónov eur (ide o kalibrovanú bryndzu).

v priemere 10-krát za rok. V rámci čerstvých syrov

Údaje vyplývajú z maloobchodné auditu spoločnosti

si najviac kupujúcich do košíka vložilo bryndzu.

Nielsen v období od apríla 2019 do marca 2020.

Bryndzu si za posledný rok kúpilo 80 % domácností,

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2020, Pozn. Čerstvé a termizované
syry jedlo za ostatných 12 mesiacov 70,8 % respondentov.

PODIEL DRUHOV MLIEČNYCH
VÝROBKOV NA TRŽBÁCH (%)
Syry
Maslá a margaríny
Mlieko
Jogurty
Mliečne dezerty
Smotany
Nátierky
Tvarohy
Kyslomliečne nápoje
Ochutené mlieko
Šľahačky

30
15
15
12
9
9
4
3
2
1,8
1
Red, Zdroj: Nielsen, GfK - Data Apríl 2019 – Marec 2020, MEDIAN SK

}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}

10-krát za rok, v priemernom množstve 230g. 40%
z objemu bryndze kúpili kupujúci v akcii.

MLIEČNE PRODUKTY
V NÁKUPOCH

Zdroj: Nielsen. Trh: Dáta vyjadrujú predaje na SK Total Slovakia FOOD
(maloobchodný trh predajní s potravinami a zmiešaným tovarom, bez
Metra). Obdobie: 04/2019 – 03/2020.
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SPOTREBA CESTOVÍN
MEDZIROČNE RÁSTLA

PODIEL TYPOV CESTOVÍN NA
TRŽBÁCH (%)

Cestoviny sú považované za rýchle jedlo pre študentov a zaneprázdnených
ľudí. Najviac sa predá 400g a 500g balení, pričom zákazníci sa po uzatvorení
škôl, jedální a reštaurácií začali cestovinami zásobovať vo zvýšenej miere.
Spotreba cestovín medziročne však rástla aj pred pandémiou.

RASTÚ CESTOVINY BEZ PŠENICE
A SEMOLINY

}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}

Spaghetti
Rigatoni (kolienka)
Square
Fusilli
Noodle shape (rezance)
Risona
Fusilli rigate
Penne
Farfalle
Orzo
Mrvenička
Wide noodles shape (široké rezance)
Iné

15,7
11,4
8,3
7,2
6,9
6,4
5,1
4,6
2,8
2,7
2,4
2,1
24,4

všetky slovenské domácností, a urobili tak skoro
25-krát. Pri jednom nákupe domácnosť minula
približne 1,15 eur a zakúpila 700 g cestovín.

„Za cestoviny sa na slovenskom maloobchodnom

Celkovo jedna domácnosť v sledovanom roku

trhu v období od marca 2019 do februára 2020

minula na cestoviny niečo vyše 28 eur a nakúpila

minulo 33,6 miliónov eur. V medziročnom porovnaní

viac ako 17 kg cestovín.

sa tržby zvýšili o 1,6 % a vzrástla aj spotreba (+1,5
%). Najvýznamnejším druhom cestovín, ktorý

"Z hľadiska nákupných kanálov najviac kupujúcich

zaujíma 15,7 % hodnotových predajov kategórie,

domácností nakúpilo cestoviny v supermarketoch

sú spaghetti, ktoré však v medziročnom porovnaní

a hypermarketoch - v každom takmer 2/3

zaznamenali pokles tržieb o 2,0 %. Ďalej nasledujú

z celkového počtu nakupujúcich domácností.

rigatoni (11,4 %), square (8,3 %) a fusilli (7,2 %),

V hypermarketoch však kupujúci nakúpili celkovo

ktorých hodnotové predaja medziročne rastú,“

vyšší objem, čo je dané vyšším nakúpeným

uvádza Rita Vachková, konzultant, Nielsen. Dáta

objemom na jeden nákup (približne o 2/3 oproti

vyjadrujú predaje v obchodoch s potravinami

supermarketom). V diskontoch nakúpilo takmer 63

a zmiešaným tovarom (Metro vylúčené) za obdobie

% domácností a v malých predajniach skoro 54%.

marec 2019 - február 2020, v porovnaní s periódou

Iné druhy nákupných kanálov využilo približne 24%

marec 2018 - február 2019.

kupujúcich domácností,“ komentuje prieskum

Zdroj: Nielsen, Trh: Dáta vyjadrujúce predaja v obchodoch s potravinami
a zmiešaným tovarom (Metro vylúčené), Perióda: Marec 2019 - február
2020, v porovnaní s periódou marec 2018 - február 2019

AKO ČASTO JETE CESTOVINY? (%)
}
}
}
}
}
}

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

21,5
30,3
26,4
8,2
3,0
1,6

Lucia Královičová, Client Service Executive,
Podľa Nielsen výrobky na báze pšeničnej múky

Spotrebiteľský panel GfK.

tvoria 65,9 % tržieb kategórie, cestoviny na báze
semoliny potom 28,1 %. Ostatné druhy zaberajú iba

Z hľadiska minutých prostriedkov na

6 % hodnotových predajov, medziročne však rastú

nákup cestovín, najviac domácnosti míňali

o 12,8 %, ide napríklad o cestoviny na báze strukovín,

v supermarketoch, následne v hypermarketoch,

zeleniny či semien (cestoviny z kukuričnej, ryžovej,

v malých predajniach a diskontoch (v danom

špaldovej múky či rôzne zmesi, cestoviny z červenej

poradí).

šošovice, fazule, hrachu atď.). Vaječné cestoviny

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2019

generujú hodnotový podiel 29,3%, bezvaječné

Z jednotlivých kategórií spadajúcich do cestovín

cestoviny teda vedú, avšak medziročne mierne

sú jednoznačne najrozšírenejšie obilné cestoviny.

klesajú (-1,7%). R. Vachková: „Čo sa týka veľkosti

Kupujúca domácnosť minula necelých 27 eur

balenia, 40,9 % hodnotových predajov zaujímajú

v danom roku na túto kategóriu, súčasťou jej

Podľa agentúry MEDIAN SK cestoviny jedlo vo

výrobky s gramážou 400 g, 38,6 % 500 gramové

nákupného košíka bola 24-krát – teda pri jednom

svojej domácnosti za ostatných 12 mesiacov 91,0

výrobky, ostatné veľkosti tvoria 20,5 % tržieb.

nákupe domácnosť minula približne 1,12 eur.

% respondentov. „Cestoviny vyššej kvality sú

Kuskus si v sledovanom období zakúpilo necelých

vyrábané z tvrdej pšenice, nazývanej tiež semolina.

14% slovenských domácností. V súčasnosti

Obsahujú viac živín, sú pevnejšie a majú krásnu

pozorujeme rastúci trend cestovín, ktoré sú

žltú farbu, navyše výborne chutia. Špaldová

bezlepkové. Tie si v sledovanom roku zakúpilo viac

múka je pri výrobe cestovín ďalšou obľúbenou

ako šestina slovenských domácností. Celkovo na

alternatívou ku klasickej bielej múke. Podporuje

Cestoviny si aspoň raz za posledných 12 mesiacov

bezlepkové cestoviny jedna domácnosť minula

myslenie, koncentráciu a je ľahko stráviteľná.

(marec 2019 – február 2020) zakúpili v podstate

skoro 7,20 eur a nakúpila 1,6 kg.

Ponúkame im bezlepkové alternatívy. V našich

CESTOVINY V NÁKUPOCH
SLOVENSKÝCH DOMÁCNOSTÍ

Red, Zdroj: GfK, Nielsen, MEDIAN SK, BILLA

predajniach zákazník nájde aj cestoviny, ktorých
základ tvorí cícer, hrach, šošovica či kukurica,“

HODNOTA A OBJEM PREDAJA CESTOVÍN V SR

hovorí Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa siete
Hodnota predaja 1 000 eur
SLOVENSKO
Cestoviny

mar/2018 feb/2019
33 066

mar/2019 feb/2020
33 596

Objem predaja 1 000 kg

% zmena
1,6 %

mar/2018 feb/2019
20 532

mar/2019 feb/2020
20 849

supermarketov BILLA a dodáva: „Surové cestoviny

% zmena
1,5 %

Zdroj: Nielsen, Trh: Dáta vyjadrujúce predaja v obchodoch s potravinami a zmiešaným tovarom (Metro vylúčené), Perióda: Marec 2019 február 2020, v porovnaní s periódou marec 2018 - február 2019
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je potrebné skladovať na chladnom, tmavom
mieste po dobu maximálne jedného roku.“

PRODUCT

OVOCIE A ZELENINA: ČERSTVÉ,
KONZERVOVANÉ A MRAZENÉ
Pandémia ochromila plány ľudí, no príroda sa riadi podľa vlastného kalendára.
Termíny výsadby a sejby, ale aj zberu a žatvy sú viac-menej rovnaké rok čo
rok. Ako sme na tom na Slovensku so spotrebou ovocia a zeleniny? Pozreli
sme na to, ako si v retaile stoja konzervované, mrazené aj na čerstvé produkty.

mrazenú zeleninu smeruje na nákup mrazených
zeleninových mixov.
V rámci jednodruhovej mrazenej zeleniny
je podľa celkových výdavkov domácností
najpreferovanejším druhom zeleniny mrazený
hrášok, ktorý nakúpila tretina slovenských
domácností. Nasleduje špenát, ktorý si z nákupu

V NÁKUPOCH OVOCIA
DOMÁCNOSŤAMI DOMINUJÚ
BANÁNY A JABLKÁ

slovenské domácnosti. Priemerne na ne jedna

domov priniesli takmer 2/5 domácností. Až 20 %

domácnosť v sledovanom období minula 43 eur

z výdavkov na mrazenú zeleniny smerovalo na

a priemerne si z jedného nákupu banánov odnášali

zvýhodnené nákupy.

1 kg. Z hľadiska počtu kupujúcich nasledujú
„Ovocie alebo zeleninu - čerstvú, konzervovanú

za banánmi jablká. Jedna domácnosť minie na

Mrazené ovocie oslovuje spomedzi už

alebo mrazenú - si za posledných 12 mesiacov

jablká z obchodu v priemere 25 eur ročne, pričom

spomínaných druhov ovocia a zeleniny najmenší

kúpila každá domácnosť. Za rok na tieto nákupy

z jedného nákupu si odnáša 1,30 kg.

počet kupujúcich. Za predchádzajúcich 12
mesiacov si mrazené ovocie z nákupu domov

minie jedna domácnosť viac ako 420 eur.
Na jeden nákup ovocia alebo zeleniny minuli

Takmer polovica výdavkov domácností je na

priniesla necelá štvrtina domácností. Jedna

domácnosti v priemere 3,0 eur. 36 % z výdavkov

ovocie v akciovej cene. V prípade banánov je

kupujúca domácnosť naň minula 8 eur,

domácností na ovocie a zeleninu smerovalo

podiel akciových nákupov nadpriemerný, akcie

v priemere na jeden nákup to bolo 2,8 eur

na nákupy v akcii. Vo výdavkoch domácností

tvoria v ich prípade 53% z výdavkov. Naopak,

.V rámci mrazeného ovocia prevažujú nákupy

dominuje čerstvá zelenina a ovocie, s odstupom

jablká sa nakupujú v akciách v menšej miere,

jednodruhového ovocia. Dominujú tu maliny,

nasledujú výdavky na konzervovanú zeleninu

akcie tvoria 42%.

ktoré si kúpili 2/5 z kupujúcich mrazeného ovocia.
Z hľadiska počtu s odstupom nasledujú mrazené

a ovocie a najmenej míňajú kupujúci na mrazené
varianty,“ uvádza Veronika Némethová, Senior

Z pohľadu počtu kupujúcich je tretím najväčším

čučoriedky a jahody. Akciové nákupy tvoria 25 %

Consultant, GfK Consumer Panels & Services.

segmentom konzervovaná/sterilizovaná

z výdavkov na mrazené ovocie.

zelenina. Za posledných 12 mesiacov si ju kúpila
Čerstvú zeleninu si aspoň raz zakúpili všetky

takmer každá domácnosť. Na nákup sa vybrali

slovenské domácnosti, pričom každá na ňu za 12

priemerne 18-krát za rok, pričom pri jednom

mesiacov minie viac ako 200 eur. Hodnota jedného

nákupe zaplatili 1,40 eur. Jedna domácnosť minie

nákupu zeleniny je v priemere 2,3 eur. Deväť z 10

na takto spracovanú zeleninu ročne viac ako 25

domácností si aspoň raz zakúpilo mrkvu, cibuľu,

eur. Najviac domácností si zakúpilo jednodruhovú

zemiaky, paradajky a papriku. Z hľadiska celkových

zeleninu – kapustu či kukuricu. Nakladané uhorky

„Za posledných 12 mesiacov (marec 2019 -

výdavkov dominujú čerstvej zelenine zemiaky,

a huby si zakúpili 2/5 domácností. Olivy si zakúpilo

február 2020) sa na slovenskom trhu spotrebovalo

ktoré tvoria o niečo viac ako pätinu. Kupujúca

po cca 45 % domácností. Z viacdruhovej zeleniny

takmer 23,5 tisíc ton konzervovanej zeleniny

domácnosť na zemiaky minula v priemere 44 eur

si najviac domácností, dve pätiny, zakúpilo mix

a zemiaky si do nákupného košíka vložila 22-krát.

mrkvy a hrášku. Akciové nákupy tvoria necelú

V priemere si z jedného nákupu domácnosti

štvrtinu z výdavkov na sterilizovanú zeleninu.

odnášali takmer 3kg zemiakov.
Kompóty si aspoň raz za 12 mesiacov prinesie
V podiele výdavkov nasledujú paradajky,

z nákupu domov aspoň raz 7 domácností

s podielom o niečo menej ako pätina. V rámci

z 10, v priemere 6-krát. Pri jednom nákupe

rajčín dominujú cherry paradajky. Cherry rajčiny

minú približne 1,80 eur. Celkovo tak kupujúca

asi aspoň raz zakúpilo 85 % slovenských

domácnosť minie na kompóty 10 eur ročne.

domácností a v sledovanom roku na jedna minula

Najobľúbenejším kompótom je ananás, aspoň raz

viac ako 25 eur. Približne 3 z 10 eur na čerstvú

si toto ovocie kúpili 2/5 domácností. Za ananásom

zeleninu išli na nákupy v akciovej cene.

v počte kupujúcich domácností s odstupom

SLOVÁCI NAJVIAC KUPOVALI
V KONZERVÁCH NAKLADANÉ
UHORKY

PODIEL VEĽKOSTI BALENIA
KONZERVOVANEJ ZELENINY
NA TRŽBÁCH
}
}
}
}
}
}
}

301 – 500 g
604 – 900 g
201 – 300 g
0 – 200 g
900 – 1000 g
501 – 600 g
Viac ako 1001 g

45,5 %
29,0 %
10,9 %
10,2 %
2,1 %
0,8 %
0,5 %

3 domácnosti z 10. Jahodový kompót si kúpila

aspoň raz zakúpili všetky slovenské domácnosti.

pätina domácností. 36 % z výdavkov domácností

V sledovanom období naň minuli viac ako 180

na kompóty bolo určených na nákupy v akcii.

Red, Zdroj: Nielsen, GfK, BILLA, IFoto: Julo Kotus

nasledujú mandarínky a broskyne, ktoré si kúpili
Čerstvé ovocie si takisto ako čerstvú zeleninu

eur, v priemere na jeden nákup čerstvého ovocia
minuli 2,0 eur. 9 z 10 domácností si aspoň raz

Mrazenú zeleninu nakupuje aspoň raz ročne

zakúpilo banány, jablká, mandarínky a citróny.

osem z desiatich domácností. Priemerná
domácnosť nakúpila v minulom roku 6,2 kg

V nákupoch čerstvého ovocia dominujú banány,

mrazenej zeleniny a minula na ich kúpu viac ako

ktoré si aspoň raz zakúpili takmer všetky

12 eur. Viac ako 60 % výdavkov domácností na

Zdroj: Nielsen, Dáta vyjadrujú predaje v obchodoch s potravinami
a zmiešaným tovarom bez Metra.
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v hodnote 52,3 miliónov eur. Jeden

avšak ľudí zaujíma aj krajina pôvodu,

kilogram stál v priemere 2,2 eur.

kedy preferujú slovenské ovocie

Medziročne stúpla spotreba o 7,9 %

a zeleninu. Reťazce preto vyhľadávajú

a v hodnote bol rast kategórie ešte

lokálnych dodávateľov a ideálne

silnejší, o 10,2%. Mrazenej zeleniny

takých, ktorí pestujú integrovaným

zakúpili slovenskí spotrebitelia vyše 7,6

alebo ekologickým spôsobom. Žiaľ,

tisíc ton v celkovej hodnote 16,2 milióna

aj pre súčasné legislatívne nastavenie

eur, pričom priemerná cena za kilogram

a kvôli nárokom spotrebiteľa

bola nižšia ako u konzervovanej zeleniny,

množstvo konzumovateľného

a to 2,1 eur. Spotreba medziročne

ovocia a zeleniny skončí ako odpad.

vzrástla o 2,2 %, ale rast hodnoty bol 8,4

Alarmujúci je napríklad údaj rezortu

%, za čím je zrejmý nárast cien,“ uvádza

pôdohospodárstva, ktorý zistil, že až

Kateřina Panczaková, Consultant,

polovicu odpadu z domácností tvoria

Nielsen.

potraviny (53 %), čo je takmer 200
kg na osobu ročne! Opäť množstvo

Hlavnými predajnými kanálmi pre obe

tohto potravinového odpadu tvorí

spomínané zeleninové kategórie boli

ovocie a zelenina – podľa občianskeho

hypermarkety a supermarkety, ktoré

združenia Free Food v koši skončí

zaznamenali medziročný nárast. Po nich

ročne až 45 % zakúpenej zeleniny

nasledovali organizované predajne so

a ovocia. Reťazce, ale aj ostatné

zmiešaným tovarom do 400 m2, ktorých

spoločnosti v dodávateľskom reťazci,

dôležitosť v predajoch konzervovanej

sa preto snažia edukovať spotrebiteľa,

zeleniny klesla, zatiaľ čo u mrazenej

aby jednak kupoval aj deformované

zeleniny zaznamenala mierny nárast.

plody (aktivita Perfectly Imperfect -

Na neorganizovanom trhu sa potom

Dokonale nedokonalé), nakupoval

predá 7,3 % všetkých zeleninových konzerv,

napríklad tuby alebo kartónový obal. Veľkostne

potraviny v rozumnom množstve, dbal na správne

ale mrazená zelenina sa tu vyskytuje minimálne,

sú najpredávanejšie balenia do 500 gramov (67

skladovanie a spotreboval ovocie a zeleninu

pretože na predaj je potrebná mraznička, ktorými

%), väčšie balenie do 1 kilogramu sa podieľa na

(takmer) bez zvyškov.

nie všetky predajne disponujú, alebo majú

tržbách 33 % a 1 % tržieb generuje konzervovaná

obmedzený priestor.

zelenina v balení s hmotnosťou nad 1 kilogram.

Z reprezentatívneho prieskumu, ktorý pre

U mrazenej zeleniny je dominantné tiež balenie

spoločnosť BILLA na vzorke 508 respondentov

Čo sa týka konkrétnych druhov zeleniny, tak

do 500 gramov - v tržbách ide o 92 % kategórie,

realizovala agentúra 2muse v máji 2019

Slováci najviac kupovali v konzervách nakladané

pričom ide takmer výlučne o balenie v sáčku.

vyplynulo, že ovocím č.1 sú jahody. „Jahody
jednoznačne patria medzi najobľúbenejšie ovocie,

uhorky, po ktorých nasledovala konzervovaná
kukurica, šampiňóny, zelené olivy a zeleninové

Väčšina tržieb putuje za značkovými

je však možné, že prvú priečku im zabezpečila

mixy. „Dobre sa tiež darí konzervovaným

konzervovanými a mrazenými zeleninami (55 – 60

aj ich sezóna, ktorá prebiehala práve počas

paradajkám, ktorých rastúce predaje môžu

%) a ich tržby rastú medziročne rýchlejšie ako

dopytovania. Na druhom mieste sa umiestnili

súvisieť s nákupnou horúčkou spôsobenou

u privátnych značiek, ktoré v hodnote síce tiež

banány so 62 %, nasledujú jablká s 58 %

šírením COVID-19, ktorú sme mohli v minulých

mierne rastú, ale v predanom objeme ich predaje

a hrozno s 56 %. TOP 5 uzatvárajú čučoriedky.

týždňoch zaznamenať v obchodoch, to sa však

poklesli.

K obľúbenosti na úrovni zhruba 50 % sa tesne
priblížili ešte čerešne, mandarínky a hrušky,“

odrazí najmä v dátach zahŕňajúcich marcové
predaje, kde očakávame ešte markantnejší nárast.
Mrazené zelenine vládli zeleninové mixy, hrášok,
špenát, brokolica a zelené fazuľky,“ komentuje

uviedol Michal Vyšinský z prieskumnej agentúry

ZÁKAZNÍCI PREFERUJÚ
SLOVENSKÉ OVOCIE A ZELENINU

2muse.
Z prieskumu sa dozvedáme, že ženy majú

dianie K. Panczaková.
Jedným z kľúčových lákadiel potravinového retailu

ovocie spravidla radšej ako muži. O zaradenie

Najviac konzervovanej zeleniny si slovenskí

je čerstvosť a takmer „archetypom“ čerstvosti

čučoriedok do TOP 5 sa postarali práve vyššie

spotrebitelia odnesú z obchodov v uzatvorenom

je voňavé ovocie a zelenina, najmä sezónne

preferencie u žien. Klesá ale napríklad obľúbenosť

pohári (51 % tržieb), nasledujú plechovky

druhy. Pri nákupe ovocia a zeleniny zohráva

pomarančov, ktoré preferuje len 34 % žien. Muži

(42 % tržieb) a vrecká (6 %). Zvyšné 1 % sú

hlavnú úlohu chuť, čerstvosť, kvalita a cena,

sa orientujú skôr na kyslejšie chute, z citrusov
vyhrávajú mandarínky, pomaranče a citróny.
Slováci určili aj rebríček najobľúbenejšej zeleniny.

HODNOTA A OBJEM PREDAJA
KONZERVOVANEJ A MRAZENEJ ZELENINY V SR
Hodnota predaja 1 000 eur
SLOVENSKO

mar/2018 –
feb/2019

mar/2019 –
mar/2020

% zmena

Kraľujú jednoznačne paradajky so 79 %,
preferuje ich dokonca až 85 % žien. Spoločnú
Objem predaja 1 000 kg

mar/2018 –
feb/2019

mar/2019 –
mar/2020

druhú priečku obsadili zemiaky a mrkva so 68

% zmena

najobľúbenejšie takmer dve tretiny opýtaných

Zelenina konzervovaná

47 492,0

52 344,2

+ 10,2 %

21 702,9

23 424,8

+ 7,9 %

a TOP 5 uzatvára paprika. Medzi obľúbené patria

Zelenina mrazená

14 931,0

16 185,9

+ 8,4 %

7 439,9

7 605,6

+ 2,2 %

ešte aj cibuľa, reďkovka, karﬁol, šalát, kaleráb,

Zdroj: Nielsen, Trh: Dáta vyjadrujúce predaja v obchodoch s potravinami a zmiešaným tovarom (Metro vylúčené), Perióda: Marec 2019 február 2020, v porovnaní s periódou marec 2018 - február 2019
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%. Nasledujú uhorky, ktoré si vybralo medzi

kapusta a brokolica.

PRODUCT
Túto jar až 33 nocí pestovatelia chránili svoju úrodu proti jarným mrazom.

BONI FRUCTI PONÚKA
PESTRÚ PALETU OVOCIA
Boni Fructi, popredná ovocinárska spoločnosť so základňou v Dunajskej Lužnej, koncom
apríla avizovala, že rozbieha sezónu svojich jahôd, od polovice mája bude nasledovať hrášok
z vlastnej úrody a neskôr pribudne mnoho iných dobrôt, napríklad tekvica Hokkaido, špargľa,
drobné ovocie, lahôdková kukurica, slivky, broskyne, nektárinky, marhule...

V auguste a septembri prichádza sezóna sliviek,
ktorým tiež veľmi prajú pôdne a podnebné
podmienky regiónu Žitavy. Pestujú tu len moderné
neskoré odrody, ktoré majú schopnosť premeniť
veľké množstvo slnečného žiarenia na prírodný
cukor a arómu. Mimoriadne dôležitý je šetrný
ručný zber, keď sa oberajú len tvarovo dokonalé

Spoločnosť Boni Fructi veľmi dobre poznajú naši

sa prihnojujú železom a aj ho obsahujú veĺa. Často ich

a veľké plody a nepoškodí sa vrstvička prírodného

obchodníci a spotrebiteli najmä pod značkou jej

doporučujú lekári – a súčasne sú veľmi chutné.

vosku na plodoch.

na pichliačoch nesie ovocie. Dobré jablká majú

To, že ide o slovenské ovocie, je dôležité aj

V lete príde tiež čas hrušiek, ktoré pestujú na

svoje opodstatnenie a symboliku, veď najmä nimi

z ďalších hľadísk. Dostane sa na pulty obchodov

viac než 15 hektároch, z toho takmer polovica je

sa ovocinári preslávili. Predovšetkým je to chýrna

rýchlejšie a tým sa zachová kvalita. Na rozdiel

v okolí Dunajskej Lužnej. Osobitne spomeňme

čevenučká Evelina®, ktorá sa za ostatných šesť

od viacerých iných krajín u nás nie sú povolené

Q Tee® – Celina PVR , čo je nová odroda

rokov až pät razy stala jablkom roka. Postupne

pesticídy. Na naše čučoriedky aj ďalšie drobné

hrušky s krásnym, červeným líčkom. Má veľmi

sa však Boni Fucti presadzuje čoraz pestrejšou

ovocie sa spotrebiteľ môže pozrieť priamo tam,

jemnú dužinu a lahodnú chuť. Bola vyšľachtená

paletou rôznych druhov veľmi kvalitného

kde ho pestujú a aj ho ochutnať. Napokon je tu

v Nórsku, krížením odrôd Broket Juli a Williams

a zdravého slovenského ovocia.

ekonomický rozmer – pestovanie dáva prácu našim

. Na pestovanie potrebuje teplejšiu klímu, aby

ľuďom a pestovatelia tu platia dane a odvody,

sa naplno rozvinuli jej chuťové vlastnosti. Presne

rovnako ako ekologický - podstatne kratšie

takú, aká je na Slovensku pri Dunajskej Lužnej

dopravné vzdialenosti zanechávajú výrazne menšiu

alebo pri Piešťanoch, výhradne v sadoch družstva

uhlíkovú stopu. Okrem spotrebiteľského pogadu

Bonum a od spoločnosti Boni Fructi.

produktov Dobré jablká a logo s ježkom, ktorý

Sľubnú prspektívu a veľký potenciál má drobné

sú teda významné aj tieto súvislosti, čo platí aj pre

ovocie . Zákazník si čoraz viac začína zakladať na

ďalšie druhy u nás pestovaného ovocia.

akýmsi symbolom čerstvosti. Pod značkou Dobré
drobné ovocie Boni Fructi ponúka od polovice júna

V časoch pandémie, kedy štáty uzatvárali svoje
hranice a ﬁrmy uprednostňovali domáci trh, si

čerstvosti ponúkaného tovaru a drobné ovocie je

BROSKYNE, NEKTÁRINKY,
SLIVKY A HRUŠKY Q TEE®

obchodníci aj konzumenti uvedomili dôležitosť
lokálnej produkcie . Vtedy sa naši ovocinári zo dňa
na deň stali strategickým podnikom. Bolo cítiť, že

čučoriedky a červené ríbezle. Sezóna bude trvať až
do septembra. Júl prinesie nástup malín a ich čas

Broskyne a nektárinky sú známe ako teplomilné

distribútori i spotrebitelia si vážia, že sú na Slovensku

bude až do polovice novembra. Ide o slovenské

ovocie, ale aj na Slovensku existuje zopár lokalít,

silné ﬁrmy, ktoré vedia aj ťažkých časoch zabrať

drobné ovocie z viacerých častí krajiny, popri

kde sa im veľmi darí. Jednou z nich sú pahorkatiny

a zabezpečiť obyvateľstvo čerstvými vitamínmi.

Žitnom ostrove aj z Oravy či Horného Šariša.

pri rieke Žitava neďaleko obce Branovo. Ľahké,

Nebolo to jednoduché obdobie. Bolo treba nielen

ale výživné pôdy sú ideálne nielen pre produkciu

vykryť zvýšený dopyt, ktorý zapríčinil výpadok

Drobné ovocie je veľmi náročné na

špičkových vín, ale aj chutného a šťavnatého

zahraničných dodávateľov, ale zároveň prijať

pestovateľské zručnosti. Pestuje sa pod

kôstkového ovocia. Broskyne a nektárinke, ktoré

opatrenia na ochranu zdravia kolegov a zvýšenú

fóliovými strechami, aby sa dalo zberať aj pri

za nie dlho bude ponúkať Boni Fructi obchodu

hygienu. Väčšina ľudí bola v bezpečí domova, naši

nepriaznivom počasí. V niektorých lokalitách

a spotrebiteľom, pochádzajú len z najnovších,

ovocinári pracovali a pracujú na maximálny výkon.

treba zlepšiť kvalitu pôdy a obohatiť obsah živín.

progresívnych odrôd. Pestujú ich moderným
spôsobom v tvare takzvaného štíhleho vretena, aby

Takto veľmi rukolapne a efektívne vstupujú do

Osobitne spomeňme čučoriedky, v poslednom čase

na plody dopadalo čo najviac slnečných lúčov. Vodu

vážnej diskusie o dôležitosti zvýšenia podielu

výrazne rastie ich obľúbenosť a odbyt. Zaraďujú sa

doplnenú o živiny ku stromom vedú v presnom

slovenských potravín na pultoch obchodov

dokonca medzi superfood, čiže mimoriadne zdravé

dávkovaní,doslova po kvapkách, zo studní hlbokých

a v košíkoch konzumentov. Ukazujú, že vedia

potraviny, ku ktorým patria semená, riasy – a tiež

viac než šesťdesiat metrov. Jedinečná mikroklíma,

vypestovať vysokú kvalitu, dodať ju v potrebnej

bobuľoviny. Našim slovenským superfood sú najmä

kvalitná voda, jedinečné vastnosti pôdy, veľa slnka

forme obchodu a potešiť spotrebiteľov zdravým

čučoriedky, ktoré obsahujú množstvo pre organizmus

a šikovní a pracovití ľudia robia naše slovenské

a chutným slovenským ovocím.

prospešných látok. Sú doslova žrúti železa. Pravidelne

broskyn a nektárinky naozaj výnimočnými.

Red, (pti), Foto: Julo Kotus

ČUČORIEDKY A ĎALŠIE
DROBNÉ OVOCIE
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KVALITNÉ KURČATÁ
DOKÁŽEME VYPRODUKOVAŤ
AJ U NÁS, NA SLOVENSKU
„Prečo by sme mali dovážať kurčatá zo zahraničia, keď si ich môžeme vyprodukovať
lokálne u nás? Naše kurčatá sú na farmách chované za prísnych veterinárnych
podmienok a kontrol, s dodržaním stanovenej kvality. Pred aj po pandémii bude Hyza
stále slovenská značka s jasnou minulosťou a tradíciou, ktorá stavia na inovatívnosť
a prinášanie noviniek,“ uvádza v rozhovore pre instore Slovakia Ing. Jiří Šavrda,
výkonný riaditeľ a podpredseda predstavenstva spoločnosti HYZA a.s.

Ing. Jiří Šavrda,
výkonný riaditeľ a podpredseda
predstavenstva spoločnosti HYZA a.s.

hľadisko kvalitatívne a bezpečnostné. Je
potrebné, aby aj z úst našej vlády a všetkých
zainteresovaných išla jasná správa „kupujme
V súčasnosti sa začalo častejšie hovoriť

nižšiu DPH na potraviny a vyššie štátne

slovenské, kupujme domáce“, pretože len tak

o potravinovej bezpečnosti, najmä

subvencie?

môžeme naštartovať Slovensko a slovenskú
ekonomiku. Kúpou akéhokoľvek slovenského

v súvislosti s importom potravín. Aké
kroky očakávate od novej vládnej garnitúry

Najlepší variant pre podporu by bola Európa,

výrobku prispejete slovenskému výrobcovi.

v smere zvýšenia potravinovej bezpečnosti

resp. svet bez dotácií, ale to pravdepodobne

Je jedno či farmárovi alebo spracovateľovi.

a riešenia negatívneho salda zahraničného

nikdy nedocielime. Takže, ak chceme byť

Možno práve vášmu susedovi či známemu,

obchodu s potravinami?

sebestační a nezávislí, musí sa Slovensko

ktorý pracuje v tejto oblasti alebo vo ﬁrme,

snažiť dohnať zmeškaný vlak. Budú potrebné

ktorá svojím zameraním nadväzuje na činnosť

Potraviny patria medzi základné potreby ľudí,

masívne investície do celého reťazca: investície

našich farmárov či spracovateľov. Bohužiaľ,

obyvateľov tejto krajiny. Vždy platilo a myslím,

do najmodernejších hál, aj investície do

naša sebestačnosť v hydinovom mäse je

že platiť aj bude, že čo je lokálne, to podporuje

moderných technológií. Nielen na farmách,

iba na úrovni cca 60 %, avšak u bravčového

nielen lokálnych producentov, ale aj zdroje.

ale aj na spracovateľských závodoch, napr.

mäsa je ešte výrazne nižšia. Výška DPH nehrá

Rovnaký príklad platí aj u dovoleniek. Prečo by

do balení. Nejde len o hľadisko efektivity

rolu. Zásadnú úlohu zohráva zodpovednosť

ste mali jazdiť do ďalekých krajín, keď ste ešte

a produktivity. Samozrejmosťou je aj

voči spotrebiteľovi, t.j. neriadiť sa výhradne
maximalizáciou zisku, ale zodpovednosťou

dobre nespoznali svoju vlasť? Veď je tu toľko
krásnych miest! Na otázku, aké očakávam
kroky pre zabezpečenie sebestačnosti
Slovenska v potravinách, jednoznačne
odpovedám: Podporovať malých, či veľkých

NOVÝ RAD SOUS-VIDE
VÝROBKOV: PRIPRAVENÉ
DO 30 MINÚT

Red, (pti)

producentov. Od farmárov, ktorí obrábajú

Podľa dostupných štúdií (EY, Nielsen)
spotrebitelia v čase krízy preferujú produkty
a značky, ktorým dôverujú. Zvlášť citliví

pôdu, na ktorej sa rodí obilie, až po tých,

Čas je pri domácej príprave jedla

sú v sektore potravín. Aké kroky ste

ktorí z týchto produktov následne pripravia

jeden z rozhodujúcich faktorov. Do

vykonali na zlepšenie hygienických opatrení

potraviny. Naše kurčatá sú na farmách

maloobchodných sietí preto prichádza

a v oblasti komunikácie značkových

vyprodukované za prísnych veterinárnych

nový rad výrobkov „Sous-vide“ od

produktov?

podmienok a kontrol, s dodržaním stanovenej

spoločnosti Hyza. Tento spôsob prípravy

kvality. Prečo by sme ich teda mali dovážať zo

možno opísať ako „chutne, rýchlo

Naša spoločnosť sa dlhodobo proﬁluje ako

zahraničia, keď si ich môžeme vyprodukovať

a jednoducho“. Sous-vide v preklade

tradičný výrobca s dlhoročnou tradíciou.

lokálne? Myslím, že nie je v poriadku, ak k nám

znamená „vo vákuu“. Táto metóda

Náš prívlastok „Hyza Úprimné kurča“ nie je

musia putovať cez polovicu Európy, alebo

predstavuje šetrné varenie mäsa

len reklama, ale spôsob prístupu a myslenia.

až z Južnej Ameriky. V mnohých prípadoch

zabaleného vo vákuu pri nízkej teplote

Jednoznačne a úprimne deklarujeme

v nedostatočnej kvalite. Takže podporme

niekoľko hodín. Takto upravené mäso

informácie, kvalitu a bezpečnosť, vrátane

celý reťazec: od poľa až ku spracovateľovi.

si zachová svoju krehkosť a šťavnatosť,

dosledovateľnosti. Neprinášame na trh

Nastavme dlhodobý plán, ktorý bude záväzný

zároveň všetky živiny a hmotnosť.

produkt s nejasným pôvodom a kvalitou.

a podporovaný v danom čase. Bude to nielen

Výrobok je vhodný aj pre alergikov, keďže

My nenakupujeme mäso v zahraničí, ktoré

jeden politický bod z prehlásení, ale jasný plán

neobsahuje žiadne alergény. Dostupný

zabalíme a dáme mu ovál SK a hľa, vyrobili

a cieľ.

je v dvoch variantoch a príchutiach, a to

sme „slovenský produkt“. Pod naše výrobky,

ako kuracie stehná bez kosti s kožou

ako hovoríme, sa aj podpíšeme. Naše kurčatá

Aké konkrétne opatrenia by pomohli

s paprikovou príchuťou a kuracie krídelká

sú prevažne zo slovenských fariem, prípadne

chovateľom, spracovateľom a výrobcom

s čili. Mäso v chladničke vydrží až 45

obmedzene z českých. Jasne a viditeľne na

pôsobiacim na Slovensku? Hlavne v zmysle

dní a jeho príprava zaberie menej ako 30

výrobku uvádzame „chované a zabité“, vždy

zvyšovania konkurencieschopnosti voči

minút.

sa podpíšeme naším oválom SK 106, čo je

zahraničným dodávateľom, ktorí majú napr.
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a tzv. „sedliackym rozumom“.

označenie nášho závodu. Tento náš podpis
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je aj garancia značky, hoci v niektorých

PRÍBAL KORENIA
ZLATÉ KURČA

privátnych značkách nie je uvedené priamo
naše logo Hyza (uvedený je však náš ovál SK
106).

Novinkou
topoľčianskej ﬁrmy
je darček pre

SK 106
ES

každého milovníka
grilovania. Hyza
pridá k obľúbeným kuracím
dielom zdarma
„korenie Zlaté kurča“.
Spotrebitelia ho nájdu
v čerstvých horných a dolných
kuracích stehnách bez kosti v rodinnom

Naše hygienické opatrenia už pred „kovidom“

balení na tácke a v kuracích stehnách

boli na vysokej úrovni. Avšak táto mimoriadna

bez kosti s kožou v rodinnom balení v miske

doba nás naučila o možných rizikách

s ochrannou atmosférou. Grilovacia novinka

premýšľať inak a inak sa aj správať. Riešili sme

ušetrí cenný čas. Výrobok stačí uložiť do zapekacej

opatrenia nielen technického rázu, ale aj rázu

misy alebo na grilovaciu tácku, posypať pribaleným chutným

prevádzkového. Všetci zamestnanci pochopili,

korením a upiecť tradičným spôsobom. Korenie dodá kuraciemu mäsu jedinečnú chuť a ak

že je to o bezpečnosti ich samotných, ale aj

zákazníkom zostane korenie navyše, nie je nič jednoduchšie ako ho použiť na celé kurča,

našich výrobkov.

pekne ho do zlatista ugrilovať.

Komunikácia sa historicky nesie v rovnakej línii.
Hyza je slovenská značka s jasnou minulosťou

Používame naše čerstvé mäso, ktoré potom

mohol opakovane na pultoch predajní nájsť

a tradíciou, ale vsádza aj na inovatívnosť

marinujeme alebo koreníme. To je naša

kvalitné produkty od domácich farmárov

s novým portfóliom.

devíza. Vieme z akej suroviny ﬁnálny produkt

a producentov. Naštartujme spoločne

pripravujeme a z čoho potom naši zákazníci

Slovensko! Kupujme lokálne produkty!

Budete vzhľadom na trendy, nové

grilujú. Novinky máme pripravené, stačí len dať

Kupujme služby od slovenských ﬁriem

spotrebiteľské preferencie, štruktúru

na pult. Nový rad Sous-vide výrobkov (rýchly

a živnostníkov! Podporujme akcie u nás na

a objem predaja prispôsobovať portfólio

na prípravu a maximálne bezpečný), ktorý je

Slovensku! Objavujme Slovensko ako krajinu

a objem výroby? Aké novinky chystáte napr.

vhodný aj na grilovanie, pričom gril dodá mäsu

pre letnú dovolenku, pretože má čo ponúknuť!

pre letnú grilovaciu sezónu?

tú správnu chuť. Zároveň v tejto gril sezóne

Pretože vždy je potrebné poznať svoje korene.

zákazníkom k vybraným častiam čerstvého

Žiadne jablko, chlieb či kurča sa neobjaví

Letné mesiace sú spojené s grilovačkami,

kurčaťa pribalíme zdarma aj „korenie Zlaté

v reťazcoch len tak. Vždy je za každým takým

kedy sa kuracie mäso priam ponúka. Nielen

kurča“, ktoré dodá mäsu neodolateľný šmak.

produktom dlhá a mnohokrát neľahká práca
mnohých ľudí. Všetkým týmto ľuďom treba

svojou chuťou, ale aj jednoduchosťou prípravy.
Grilovací sortiment sme mierne rozšírili

O tom, čo sa bude diať na slovenskom trhu

a doplnili o nové kombinácie dielov a korenia,

rozhodne zákazník. My chceme ponúkať

či marinád. Prístup sa však zásadne nezmenil.

istotu a úprimnosť. Chceme, aby si zákazník

úprimne poďakovať.

Ľahká príprava, dokonalá chuť

/ǣB 

www.hyza.sk
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KURACIE STEHNÁ BEZ KOSTI S KOŽOU

KURACIE KRÍDLA

s paprikou

s chilli
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DOPYT PO PRÉMIOVÝCH
A LOKÁLNYCH PRODUKTOCH RASTIE
„Zvýšený záujem o mäsové výrobky v marci a apríli sme boli schopní úspešne
zvládnuť aj vďaka našim zamestnancom. Nesmierne si vážim odvedenú prácu
všetkých kolegov, práve v týchto náročných časoch. Keďže zákazníci sú
doma, venujú sa svojej rodine a trávia spoločný čas aj grilovaním očakávame
silný dopyt po výrobkoch na gril. V retaile sa darí prémiovým produktom,
výrobkom s vysokým obsahom mäsa a lokálnym špecialitám,“ spomína
v rozhovore Ladislav Čechovič, CEO, MECOM GROUP s.r.o.

Ladislav Čechovič,
CEO, MECOM GROUP s.r.o.

Po minuloročnom more ošípaných
v Európe a Ázii sem z Ázie doputoval
koronavírus. Ako pandémia zasiahla
sektor spracovateľov mäsa a Mecom ako
popredného výrobcu mäsových produktov?
Pandémia zasiahla náš sektor spracovateľov
mäsa veľmi výrazne. V priebehu marca
sme čelili zvýšenému nárastu dopytu
z viacerých dôvodov. Jedným z nich bol
fakt, že ľudia ostali doma a stravovali sa
zo svojich domovov, obchodné reťazce si
taktiež vytvárali zásoby, pretože vtedy nikto
nemohol vedieť ako sa bude situácia vyvíjať
ďalej. K vysokému nárastu prispela aj Veľká
noc, ku ktorej patria na stôl údeniny. Túto
náročnú situáciu sme museli riešiť nepretržitou
výrobou v oboch závodoch na Slovensku
v Lučenci a Humennom. Mali sme však
problém s výpadkom zamestnancov, pretože
veľa ľudí muselo ostať doma na OČR s deťmi,
predovšetkým to boli ženy. Taktiež doma
ostali ľudia v povinnej karanténe ak prišli
do styku s ľuďmi z dotknutých krajín alebo
sami tieto krajiny navštívili. Zvýšený záujem
o mäsové výrobky sme boli schopní úspešne
zvládnuť aj vďaka našim zamestnancom.
Nesmierne si vážim odvedenú prácu všetkých
zamestnancov, práve v týchto náročných
časoch.
Ako ste pristupovali k pandémii z pohľadu
manažmentu a ľudských zdrojov (napr.
výpadok zamestnancov, nadčasy,
frekvencia porád, práca na diaľku
v administratíve…)?

Red (pti)

Od vypuknutia pandémie aj na Slovensku naši
Foto: Výroba, 2018
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zamestnanci, ktorí pracujú v administratíve
vykonávali svoju prácu z domu, aby boli čo

PRODUCT

najviac chránení. Porady boli realizované

výroby? Aké novinky chystáte v segmente

výlučne formou videokonferencii, minimalizovali

značkových výrobkov a v segmente

sme na všetkých úrovniach spoločnosti

privátnych značiek?

kontakt s ostatnými zamestnancami. Výpadok
zamestnancov sme museli riešiť nadčasmi

Jednou z našich silných stránok je, že

a prácou cez víkendy, čo sa negatívne prejavilo

dokážeme ﬂexibilne reagovať na potreby trhu,

na zvýšených mzdových nákladoch. Počas

pretože vyrábame na Slovensku a venujeme

marca sa v našich závodoch pracovalo na 3

sa aj spotrebiteľským prieskumom. Počas

zmeny a 7 dní v týždni.

roka sa orientujeme aj na výrobu sezónnych

Výrobcovia potravín musia spĺňať prísne

výrobkov a aktuálne sa nachádzame v gril

hygienické podmienky, dodržiavať teplotný

sezóne v ktorej sme lídri. Uviedli sme na trh

režim, majú pripravený pandemický plán….

viacero gril noviniek s vysokým obsahom mäsa

aké opatrenia navyše ste vykonali po

ku ktorým patria Fajne gril klobásy s viacerými

prepuknutí pandémie?

príchuťami ako je paprika, syr a klasik. Všetky
naše výrobky sú bez lepku a sóje.

V spoločnosti Mecom sme v predstihu
pred vládnymi opatreniami pristúpili

Tento rok sa vyznačuje okrem pandémie

k nadštandardným hygienickým opatreniam.

aj extrémnym suchom. Aké to bude mať

Všetky vstupy do našich výrobných závodov sú

dopady na začínajúcu grilovaciu sezónu?

monitorované termokamerami, ktoré snímajú
teplotu zamestnancov bezkontaktne. Ochranu

Neregistrujeme, že by extrémne sucho malo

zamestnancov sme zvýšili zonáciou vo výrobe,

výrazný dopad na gril sezónu ako napríklad
v minulom roku chladné počasie. Táto sezóna

čím sme oddelili jednotlivé výrobné časti.
Samozrejmosťou je povinné nosenie rúšok,

dobu spotreby. Z pohľadu sortimentného

je podstatne lepšia, ľudia sú doma, venujú sa

zvýšená dezinfekcia. Pristúpili sme k viacerým

zloženia, naďalej prevládajú v nákupnom

svojej rodine a trávia spoločný čas pri grilovaní.

nepopulárnym opatreniam ako napríklad

košíku šunky, párky a v trvanlivé salámy.

k dočasnému zrušeniu jedální v závodoch.

Zo strany spotrebiteľov evidujeme záujem

Spoločnosť Mecom už v minulosti

Jedáleň naším zamestnancom ostala k dispozícii

o slovenské výrobky. Vnímame aj zvýšený

veľmi jasne deklarovala spoločenskú

pre vlastné stravovanie, avšak jedálenské stoly

záujem o prémiové výrobky s vysokým

zodpovednosť (CSR) a transparentnosť. Ako

boli oddelené ochrannými štítmi.

podielom mäsa a vysokým štandardom.

ste zareagovali na pandémiu v oblasti CSR

Môžeme predpokladať, že bude v ľuďoch

a komunikácie ?

Ako ovplyvní pandémia dopyt po lokálnych

ešte viac silnieť slovenskosť, tradície a návrat

výrobkoch, zabíjačkových špecialitách?

k základným hodnotám.

Neľahká situácia v súvislosti s globálnou
pandémiou zasiahla do životov mnohých. Teší

Myslíte si, že bude nová vládna garnitúra
podporovať zvyšovanie potravinovej

Budete spomínaným trendom

ma fakt, že aj v takýchto náročných časoch

sebestačnosti aj v sektore chovu

prispôsobovať aj portfólio a objem

sa ľudia vedia spojiť a vzájomne si pomôcť.

hospodárskych zvierat a spracovania mäsa?

V spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky sme pomohli znevýhodneným

Mecom je členom Slovenského zväzu

a chudobným komunitám, pomohli sme

spracovateľov mäsa a jedným z cieľov je

viacerým občianskym združeniam a aj

zvyšovanie potravinovej sebestačnosti.

zdravotným záchranárom, ktorí sú v prvej línii.

V uplynulých dňoch sme mali stretnutie

Venovali sme naším fanúšikom na sociálnej

s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja

sieti balíčky slovenských mäsových výrobkov

vidieka SR, kde som jasne deklaroval

Mecom. Naším prvoradým cieľom je, aby sme

pripravenosť spoločnosti Mecom aktívne

zabezpečili dostatok výrobkov v štandardne

spolupodieľať na riešení tejto témy. Považujem

vysokej kvalite pre všetkých našich zákazníkov.

za dôležité, aby sme v relatívne krátkom čase

Som rád, že sme to dokázali v plnej miere

dokázali zvýšiť potravinovú sebestačnosť aj

a neprišlo k výpadku na pultoch a regáloch.

v produkcii bravčového mäsa.

Napriek tomu, že je pandémia, uvedomujeme
si aj našu spoločenskú zodpovednosť voči

Ako sa zmenili počas tohto obdobia

životnému prostrediu. Jednou z dôležitých

spotrebiteľské preferencie, štruktúra

hodnôt našej spoločnosti je ochrana životného

a objem predaja? Nakupujú zákazníci

prostredia a vyčerpateľných zdrojov. Už

viac trvanlivých, balených výrobkov oproti

v minulosti sme podnikli kroky k tomu, aby sme

pultovému predaju? Nakupujú prémiovejšie,

sa stali ešte viac ekologickou ﬁrmou. Chceme

značkové výrobky alebo uprednostňujú skôr

túto prax rozšíriť na maximum a pripravujeme

lacnejšie produkty?

plán, ktorý chceme uviesť do praxe.

Zákazníci sa počas tohto obdobia orientujú
viac na cenu a cítime zvýšený záujem
o nákup balených výrobkov, ktoré majú dlhšiu
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SPOTREBITELIA HROMADILI
TOALETNÝ PAPIER

PAPIEROVÉ A HYGIENICKÉ
POTREBY V NÁKUPOCH
DOMÁCNOSTÍ
„Medzi papierové a hygienické potreby
zaraďujeme toaletný papier, vreckovky,

Dlhodobo platí, že zákazníci na
Slovensku z papierových produktov
najviac míňajú na toaletný papier,
ktorý tvorí až 61 % z tržieb tejto
kategórie. Medziročné štatistiky
za marec pravdepodobne prepíše
nadmerné hromadenie toaletného
papiera domácnosťami.

predstavujú 18 %, následne kuchynské

kuchynské papierové produkty, kozmetické

utierky so 16% podielom a najmenší podiel

a intímne obrúsky, detské plienky, detské

na tržbách, iba 5 %, majú papierové stolné

obrúsky, potreby dámskej hygieny,

obrúsky. Tržby rástli medziročne v každom

odličovacie tampóny, vata a vatové tyčinky.

segmente, pričom najdynamickejšie tempo

Aspoň raz za rok si niektorý z produktov

rastu zaznamenali papierové vreckovky

papierových a hygienických potrieb

s rastom tržieb okolo 7 %. V absolútnom

zakúpi každá slovenská domácnosť.

meradle rástli tržby viac pri toaletných

Typická domácnosť nakupuje papierové

papieroch.“

a hygienické potreby trikrát za mesiac
a za jeden rok na ich kúpu minie 106

Zdroj: GfK, MEDIAN SK, Nielsen, Retail Anthropology

ÚTRATY TAKMER 100
MILIÓNOV EUR

eur. Najvyššie výdavky na papierové

tampóny, vatu, vatové tyčinky) zaplatili

a hygienické potreby majú rodiny

slovenskí spotrebitelia v sledovanom

s deťmi do päť rokov – 215 eur ročne.

období menej. Tržby medziročne

Štvrtina všetkých výdavkov na papierové

klesli o necelé 3 % na 8,2 milióna eur.

a hygienické potreby smeruje na nákupy

„Za papierové produkty (toaletný

Najvýznamnejším vatovým produktom sú

v hypermarketoch. Pri nákupe papierových

papier, papierové vreckovky, papierové

kozmetické a vatové tampóny s ročnými

a hygienických potrieb uprednostňujú

kuchynské utierky, servítky) slovenskí

tržbami 4,8 milióna eur tvoria 59 %

domácnosti vlastné značky obchodných

spotrebitelia minuli v poslednom roku

z koláča tržieb. Z pohľadu vývoja došlo

reťazcov pred značkovými produktami,

viac ako 98 miliónov eur. Údaje vyplývajú

k ich medziročnému poklesu

keď takmer tri pätiny výdavkov na tento

z maloobchodného auditu spoločnosti

o 9 %. Darilo sa však vatovým tyčinkám,

sortiment je určených na nákup privátnych

Nielsen v období od marca 2019 do

ktorých podiel na tržbách vatových

značiek,“ uvádza Nina Páleníková,

februára 2020. Medziročne tak došlo

produktov je viac ako tretinový (36 %).

Consultant, Consumer Panels & Services

k nárastu tržieb za papierenské produkty

Tržby za ne predstavovali takmer

GfK. Dáta sú za marec 2019 až február

o 5,4 %, spotreba rástla iba o niečo

3 milióny eur, čo je o 7 % viac ako

2020.

pomalšie, a teda o 3,8 %,“ uvádza Lucia

rok predtým. Vata je síce malým

Dargajová, Client Consultant, Nielsen

segmentom (4% podiel), no aj jej predaje

Toaletný papier nakupujú domácnosti

a pokračuje: „Spomedzi papierových

za posledný rok narástli. Slovenskí

v priemere raz za tri týždne. Jedna

výrobkov dlhodobo platí, že Slováci najviac

spotrebitelia na ňu minuli o 6 % viac

domácnosť minie na kúpu toaletného

míňajú na toaletný papier, ktorý tvorí

v porovnaní s predošlým rokom, čo

papiera 35 eur ročne, najviac pritom míňajú

až 61 % z tržieb. Papierové vreckovky

celkom predstavuje 370 tisíc eur.

PODIEL DRUHOV PAPIEROVÝCH
PRODUKTOV NA TRŽBÁCH

PODIEL DRUHOV VATOVÝCH
PRODUKTOV NA TRŽBÁCH

}
}
}
}

}
}
}

Toaletný papier
Papierové vreckovky
Kuchynské utierky
Papierové stolné obrúsky (servítky)

61 %
18 %
16 %
5%

Zdroj: Nielsen, Trh: Total SK (maloobchodný trh obchodov s potravinami
a zmiešaným tovarom, bez Metra) + drogérie. Obdobie: Marec
2019-Február 2020
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Za vatové produkty (kozmetické a vatové

Kozmetické a vatové tampóny
Vatové tyčinky
Vata

59%
37 %
5%

Zdroj: Nielsen, Trh: Total SK (maloobchodný trh obchodov s potravinami
a zmiešaným tovarom, bez Metra) + drogérie. Obdobie: Marec
2019-Február 2020.

KOĽKO KUSOV TOALETNÉHO
PAPIERA SPOTREBUJETE
PRIEMERNE ZA MESIAC? (%)
}
}
}
}
}
}
}

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

3,1
20,4
29,0
16,7
16,6
10,9
1,4

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2019, Pozn. Toaletný papier
použilo vo svojej domácnosti za posledných 12 mesiacov 98,1 %
respondentov
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na toaletný papier v hypermarketoch

vreckoviek prevládajú nákupy privátnych

Na kuchynské papierové utierky minie jedna

a supermarketoch. Najviac domácností

značiek pred značkovými produktami

domácnosť približne 11 eur ročne. Nákup

nakupuje trojvrstvový toaletný papier.

– privátne značky sú zodpovedné za

kuchynských papierových utierok tvorí

Vlhčený toaletný papier si aspoň raz za rok

viac ako 80% výdavkov domácností

77 % výdavkov domácností na kuchynské

kúpi 17 % domácností.

na papierové vreckovky. Preferovaným

papierové produkty. Za zvyšok výdavkov

miestom kúpy papierových vreckoviek sú

zodpovedajú papierové obrúsky (servítky).

Preferovaným miestom pre nákupy

diskonty a hypermarkety,“ komentuje trh N.

detských plienok sú podľa GfK diskonty

Páleníková.

a hypermarkety. Pri nákupe detských
plienok využívajú domácnosti v nadmernej
miere zvýhodnené cenové podmienky.

KULTÚRNA ANALÝZA HROMADENIA TOALETNÉHO PAPIERA

Viac ako polovicu svojich výdavkov
smerovali domácnosti za posledných

Viete, čo je to „Efekt MacBeth“? Ide o efekt, kedy nás fyzická očista zbavuje aj hriechov morálnych.

12 mesiacov na nákup detských plienok

Ak vám v texte znie niečo povedome, tak to je buď z Biblie alebo je to Shakespeare. Často totiž

v akcii. Domácnosti si zároveň do svojich

odkazujú na archetypy a prirodzené ľudské vlastnosti a vzťahové konﬂikty. Umývanie rúk je

nákupných košíkov vo väčšej miere

elementárnym návykom typickým pre osobnú hygienu, ale v prenesenom význame ide nielen

vkladajú detské plienky privátnych značiek

o zachovanie čistoty telesnej, ale aj morálnej. Pilát Pontský si umyl ruky nad Kristom a Lady

v porovnaní so značkovými produktami.

MacBeth sa umytím rúk snažila zmyť hriech z prípravy vraždy kráľa Duncana. Od toho je odvodený
aj „Efekt MacBeth“. Pokým knihy stoja na samom vrchole zmysluplného využitia papiera, toaletný

Dámske hygienické potreby si domov

papier je na jeho spodku.

z obchodu prináša 6 z 10 domácností.
V podiele na celkových výdavkoch na

Archetypom čistoty je biela farba. Niet divu, že biely toaletný papier je najpredávanejší, hoci sú

dámske hygienické potreby sú na prvých

v ponuke aj farebné a parfumované varianty. Paradoxne rolku toaletného papiera poznáme sotva od

dvoch miestach hypermarkety a drogérie.

viktoriánskych čias, od roku 1879, no za tú dobu sa stala sa symbolom čistoty a hygieny číslo jeden.

Najviac kupujúcich majú klasické

Jedným z „vinníkov“ je aj reklama, ktorá spojila a spája toaletný papier s pojmami ako komfort,

hygienické vložky. Tampóny nakupujú

pohodlie, hebkosť, mäkkosť, jemnosť, starostlivosť či bezpečie. Navyše toaletný papier je jedným

2 z 10 domácností v tomto segmente.

z najviac promovaných produktov v letákoch. Takmer nenájdete leták, v ktorom by neﬁguroval.

„Sezónnosť pozorujeme pri nákupe

Ako tvrdí sociálna antropologička Mary Douglasová v diele Čistota a nebezpečenstvo (1984), čistota

papierových vreckoviek, keď najvyššie

je spojená s poriadkom a systémom. Jednoducho povedané: tam, kde je špina, je aj protiklad, teda

výdavky na ich kúpu majú domácnosti od

čistota, poriadok a klasiﬁkácia, „škatuľkovanie“ na čisté a špinavé. Väčší kultúrny presah popisuje

marca do septembra. Klasické papierové

v diele Narcis a miazma francúzsky historik Alain Corbin, a síce, že vnímanie zápachu a potreba

vreckovky v plastovom obale nakupuje 7

očisty sú neodmysliteľne previazané s rozvojom miest a počtom ľudí, ktorí v nich žili, súkromným

z 10 domácností a tie v papierovej krabici

priestorom, ale tiež s vytváraním triednych rozdielov (klasiﬁkácie). Vyšší status znamená aj viac

6 z 10 domácností. Typická domácnosť

materiálnych statkov a nutnosť mať v poriadok, systém.

nakupuje vreckovky v priemere raz za päť
týždňov a ročne na nich minie

Toaletný papier je elementárnym prvkom každého domova. Ide o základný štandard hygieny toaliet

12 eur. V sortimente papierových

hotela či reštaurácie. Reprezentuje intimitu, poriadok a čistotu. Ak by sme aplikovali poznatky
antropológa Victora Turnera toaletný papier má symbolický význam pri rituáloch čistenia. Jeho

KOĽKO BALENÍ PAPIEROVÝCH
VRECKOVIEK POUŽÍVATE
PRIEMERNE ZA MESIAC? (%)

funkcia je „liminálna“, „prechodová“, teda pomáha nám prejsť zo stavu „znečistený“ do stavu
„čistý“. Napokon za účelom „rituálov vylučovania“ chodíme na toalety, ktoré sú fyzicky aj hygienicky
oddelené od iných priestorov.
V časoch pandémie, keď človeka ohrozuje okom neviditeľný vírus, dodávajú zásoby

}
}
}
}
}
}
}

1 balenie alebo menej
2 balenia
3 balenia
4 balenia
5 balení
6 balení a viac
neuvedené

21,0
18,5
21,4
11,1
5,3
5,5
1,0

toaletného papiera pocit kontroly nad situáciou. Robert M. Sapolsky uvádza, že pocit kontroly
a predvídateľnosti preukázateľne znižuje stres. Hromadenie roliek je činnosť, ktorá upokojuje,
zmierňuje neistotu a vo ﬁnále sa s ňou nedá nič pokaziť. Tak či onak sa zásoby jedného dňa minú
(podobný význam má aj tzv. „škrečkovanie“ zásob potravín). Prvé správy o hromadení toaletného
papiera prenikli do médií už v polovici februára, z Hongkongu sa správa rýchlo rozšírila do Japonska,
Austrálie a anglofónnych krajín. Svoj podiel na nezmyselnom hromadení roliek majú aj sociálne
médiá a hoaxy, napríklad tvrdenie, že toaletný papier sa vyrába z rovnakého materiálu ako rúška,
a teda hrozí jeho nedostatok. V USA zaznamenala agentúra Nielsen v druhom marcovom týždni
nárast tržieb za toaletný papier, papierové vreckovky a papierové utierky v trojciferných číslach.
Pre predstavu: iba od 6. do 11. apríla len Walmart predal toľko toaletného papiera, že by vyšla pre
každého jedného Američana jedna rolka, teda spolu takmer 330 miliónov kotúčikov. V USA sa
v reakcii na obmedzenie počtu roliek na osobu na jeden nákup navýšil aj predaj bidetov (až o 300%).
Výpadky toaletného papiera v regáloch boli aj na Slovensku, ale našťastie panika mala menší,
lokálny rozmer. Nielsen uvádza, že obrat toaletného papiera sa v týždňoch 9. až 11. zvýšil presne
o 100 % a z hľadiska výšky tržieb patril medzi najpredávanejší tovar v období týchto troch týždňov.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2019, Pozn. 1 balenie = 10 ks
vreckoviek, Papierové vreckovky za posledných 12 mesiacov použilo
83,7 % respondentov

Výroba však dokázala navýšiť kapacitu bez toho, aby musela po skončení pandémie prepúšťať
a predávať stroje, ktoré budú nevyužité.
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OBALY PRE E-COMMERCE TO MAJÚ ŤAŽKÉ
Masívny nárast on-line predaja v čase pandémie a karanténnych opatrení sa
prejavil okrem iného aj vo vyšších nárokoch na množstvo obalov. Aké vlastnosti
a parametre by mali obaly pre tento segment retailu spĺňať?

Prečo teda nevyužiť
práve obal? Napokon
unboxing videá,
kedy spotrebiteľ
rozbaľuje tovar, patria
na YouTube medzi
najsledovanejšie. Obal

Obal pre e-shop plní okrem ochrannej úlohu

zasielateľský obal e-shopu Spokojenypes.cz

je tiež prostriedkom

aj úlohu transportnú. Prepravné balenie patrí

z produkcie THIMM. Obal je možné po vybraní

komunikácie

k najnáročnejším formám obalov. Musia vydržať

krmiva poskladať a vytvoriť z neho psiu búdu. Ešte

e-shopu s konečným

veľkú záťaž. Patria sem všetky plastové i kovové

ďalším ekologickým atribútom obalu môže byť

spotrebiteľom. Ako

debny pre ľahké aj ťažké náklady, palety, škatule

to, keď uľahčuje zákazníkovi vrátenie tovaru, ide

príklad môžeme uviesť

z vlnitej lepenky, ale i bublinkové, stretch fólie,

o tzv. reverzný obal. Reverzný zasielateľský obal

obal pre e-shop Feedo

prieťažné či hliníkové fólie a samozrejme aj ďalší

BOXMAKER napríklad stačí otočiť rubom hore

od Smurﬁt Kappa, ktorý sa po vybalení dal

súvisiaci materiál, ako etikety a lepiace pásky.

a poslať späť do e-shopu. Výhodou je aj rozličný

jednoduchou úpravou prerobiť na detský hrad.

Pozrime sa bližšie na ich vlastnosti:

dizajn vonkajšej a vnútornej strany, ktorý slúži na
odlíšenie odoslaných a došlých balíčkov.

5. OBAL, KTORÝ NEFRUSTRUJE
1. PRIORITOU JE OCHRANA
TOVARU

3. OPTIMALIZÁCIA VEĽKOSTI
OBALU

reťazec

E-commerce hráči aj producenti obalov sa

gigant Amazon. V súčasnosti sa hojne využíva

v segmente

intenzívne zaoberajú otázkou prázdneho priestoru

na obaloch napríklad trhací prúžok, piktogramy

e-commerce

v prepravných obaloch – má to dopad na uhlíkovú

a rôzne perforácie, ktoré uľahčujú otváranie.

obchodu

stopu (prepravuje sa vzduch), ochrannú funkciu

„Všetky vyššie uvedené vlastnosti obalov pre

potrebuje veľmi

obalu aj na objem suroviny na výrobu obalu. Časy,

e-commerce sú skutočne žiaduce. Niekedy

odolné balenia.

kedy stačilo „vypchať“ škatuľu papierom alebo

stačí naozaj málo, napríklad tovar v predajnom/

Produkt na

„francúzskym vzduchom“ už sú preč. Snahou

spotrebiteľskom obale prebaliť do pár ovinutí
bublinkovej fólie a poistiť ﬁremnou lepiacou

svojej bežnej
ceste musí absolvovať aj 50 kontaktných bodov.

páskou proti vykradnutiu. Ak je samozrejme

Kvalitné balenie musí vydržať aj pád v zadnej časti

takýto tovar svojou povahou dostatočne odolný

prepravného vozidla alebo dodanie adresátovi

voči rázom a pádom,“ uvádza Vlado Volek,

na tretí pokus. Ako príklad môžeme spomenúť

expert na obaly z Obalového institutu SYBA

Agrola - zasielateľský obal do laboratória

a dodáva: „U citlivého tovaru môže byť zvýšená

z produkcie THIMM THE HIGHPACK GROUP.

odolnosť proti pádu dosiahnutá vhodnou

Tento viacdielny obal umožňuje bezpečné

ﬁxáciou a znalosťou tlmiacich vlastnosti rôznych
materiálov. Ďalším aspektom je zváženie zvýšenej

zasielanie chladených vzoriek vody na laboratórne

ochrany proti krádeži.“

testovanie. Fľaštička so vzorkou a dve fľašky so

je nájsť rovnováhu medzi veľkých množstvom

zmrznutou vodou (ako chladenie) sa vkladajú do

maličkých balení a malým množstvom obrovských

dômyselnej ﬁxácie, pričom vnútorná vrstva obalu

balíkov. Výborným príkladom optimalizácie obalu

Špeciﬁckým príkladom sú obaly na jedlo, ktoré

je zo špeciálneho materiálu Paratherm, ktorý je

je o na drevené detské odrážadlo od THIMM THE

v čase uzatvorených reštaurácií a jedální zažili

odolný voči vode.

HIGHPACK GROUP. Jednotlivé komponenty

doslova renesanciu. Ako príklad možno spomenúť

odrážadla-formuly museli byť zabalené, ale

BB BOX

konštruktér obalu sa rozhodol eliminovať

spoločnosti

dodatočné ochranné penové fólie či plastové

Unipap a.s.

sáčky. Formula je dodávaná v demontovanom

pre Crocodille

stave, bolo preto nevyhnutné vyvinúť a do detailov

ČR. Tento

Až 85 % nakupujúcich tvrdí, že by

prepracovať konštrukciu obalu, kde sú všetky

obalový

zaplatili prémiovú cenu za tovar zabalený

komponenty zaﬁxované a zabalené vo vložke

koncept,

z vlnitej lepenky. Tá je súčasťou obalu.

ktorým

2. OTÁZKA TRVALEJ
UDRŽATEĽNOSTI
Red, Zdroj: DSsmith.com, SYBA, Foto: SYBA, Obal roku

aj aspekt náročnosti otvorenia obalu. Túto
požiadavku na obaly má napríklad maloobchodný

Dodávateľský

v recyklovateľnom alebo

prirodzene

trvalo udržateľnom obale.

prúdi vzduch

Cieľom je dosiahnutie
nulového odpadu.

4. OBAL, KTORÝ POTEŠÍ

a zamedzuje akumuláciu vlhkosti vo vnútri obalu
s potravinami, slúžil na prepravu bagiet.

Zaujímavým zužitkovaním
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V súvislosti s otváraním zásielok je dôležitý

resp. druhotným použitím

Nakupujúci chcú, aby sa ich zážitky z on-line

obalu je napríklad

nákupu podobali zážitkom z kamenného retailu.

PRODUCT

MATTONI, ZNAČKA,
KTORÁ SI UVEDOMUJE
DÔLEŽITOSŤ RECYKLÁCIE
Do boja proti klimatickým zmenám a ochrane životného prostredia sa okrem
jednotlivcov zapájajú aj ﬁrmy. Jednou z nich je aj skupina Mattoni 1873, ktorá už
dlhodobo zodpovedne pristupuje v rámci podnikania k týmto témam a snaží sa
implementovať systém cirkulárnej ekonomiky do praxe. Preto so svojou značku
minerálnych vôd Mattoni minulý rok prešla do jednotných obalov zelenej farby. Tie
spĺňajú spolu s ďalšími krokmi základné predpoklady na efektívnejšiu recykláciu.

MATTONI NA SLOVENSKU
Mattoni 1873 je najväčším distribútorom
nealkoholických nápojov v strednej Európe
s koreňmi siahajúcimi do roku 1873 a ku
karlovarskému rodákovi Heinrichovi Mattonimu.
Súčasnú podobu získala vďaka výrazným
investíciám talianskej rodiny Pasquale. Dnes
exportuje svoje výrobky do 19 krajín sveta
a vlastní zahraničné značky minerálnych vôd
v Rakúsku, Maďarsku a Srbsku. Vo všetkých
krajinách, kde skupina pôsobí, zamestnáva
spolu 3 350 zamestnancov. Na Slovensku
distribuuje Mattoni 1873 popri tradičnej
minerálnej vode Mattoni aj minerálne vody
Magnesia a Dobrá voda, tiež pramenitú
vodu Aquila, džúsy Granini a je tu výhradným
výrobcom a distribútorom nealkoholických
nápojov značiek ﬁrmy PepsiCo (napríklad
sýtené nápoje Pepsi, Mirinda, 7Up,
ľadové čaje Lipton).

Minulý rok bol pre Slovenskú republiku

značky Mattoni sa však zjednotili a k dispozícii

z pohľadu ekológie významný. Ako jedna

sú už len vo fľašiach svetlozelenej farby.

z mála krajín sme schválili zákon o zálohovaní

Menší počet farieb je jedným zo základných

jednorazových obalov, ktorý nadobudol

predpokladov pre efektívnejšiu recykláciu

odpad. Zásadné pre to je, aby fľaše boli

účinnosť 1. januára 2020. Aj keď v súvislosti

použitých PET ﬂiaš. Jej výrazné zvýšenie by

z materiálu, ktorý je 100 % recyklovateľný, ako

s pandémiou koronavírusu envirorezort

naviac zásadným spôsobom obmedzilo prílev

je to v prípade PET ﬂiaš Mattoni.

inicioval odloženie jeho spustenia o jeden rok

nového PET materiálu na trh.

na 1. januára 2023, existujú spoločnosti, ktoré

ĎALŠIE OPATRENIA

sú už dnes v príprave o krok vpred.

ABY SA KOLOBEH UZATVORIL
Zelená jednotná farba nie je jediným krokom

ČO HOVORIA ČÍSLA

Mattoni 1873 chce ísť týmto krokom príkladom

značky k udržateľnosti. Skupina Mattoni 1873

a usiluje sa o lokálne uzavretie kolobehu

od roku 2012 doplnila kamiónovú prepravu

Podľa rezortu životného prostredia je

PET materiálu podľa cirkulárnej ekonomiky.

vlakmi, vďaka čomu odľahčuje ovzdušie

hlavným cieľom zálohovania zásadne znížiť

Ostrý nábeh zálohovania PET ﬂiaš a zníženie

o 2 227 kamiónov ročne. Zároveň odštartovala

množstvo voľne pohodených plastových

počtu farieb PET ﬂiaš na trhu sú prvé kroky

výrobu ﬂiaš s obsahom 50 % recyklovaného

nápojových obalov. V súčasnosti sa ročne

k efektívnejšej recyklácii tzv. systémom

plastu (rPET) a o 20 % znížila hmotnosť

uvedie na slovenský trh miliarda PET ﬂiaš,

„z fľaše do fľaše“, čo je aj zmyslom cirkulárnej

1,5 l fľaše Mattoni, čím znížila množstvo PET

z čoho približne 400 miliónov ﬂiaš končí na

ekonomiky – vrátiť pôvodnému obalu tú istú

materiálu potrebného na ich výrobu.

skládkach alebo voľne pohodených v prírode.

funkciu a čo najviac obmedziť akýkoľvek

Ministerstvo očakáva, že vďaka
zálohovaniu asi 95 % nápojových
obalov bude recyklovaných.
Vychádza pritom zo štatistík
10 krajín v Európe, ktoré majú
systém zálohovania zavedený.
Polovica z nich dosahuje 90
% a zvyšné sa k tomuto číslu
približujú. Ministerstvo zároveň
argumentuje tým, že v rámci
Európy neexistuje krajina, ktorá by
nezálohovala a mala 90 % mieru
recyklácie.

PREČO JEDNA FARBA?
Portfólio značky Mattoni na
slovenskom trhu zahŕňa celkovo
15 ochutených a 3 neochutené
minerálne vody. Do leta minulého
roka boli na pultoch fľaše dostupné
pti

v 5 rôznych farbách. Nové obaly
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ČO VŠETKO PONÚKA
ŠIMÁK ZÁMOK PEZINOK
Cestovný ruch sa konečne dočkal dobrých správ a otvára svoje brány. Viaceré
regióny predstavujú pestrú ponuku – históriu, umenie, wellness, technické
pamiatky, gastronómiu, víno, turistiku v prírode... Je však miesto, kde máte
toto všetko pospolu. Šimák Zámok Pezinok.

Pezinok od roku 1271 chránil hrad, časom

Keď hovoríme o rodine Šimákovcov, nuž

prebudovaný na zámok. Poslednými

zámku a vinárstvu sa venujú dvaja jeho synovia.

historickým majiteľmi až do dvadsiateho

A Štefan mladší očividne po otcovi zdedil

storočia bol chýrny rod Pálffyovcov, známy

zberateľské gény, aj keď trocha inak zamerané.

svojim vzťahom k umeniu. Pred niekoľkými

V pezinskom zámku nájdeme ďalšiu jedinečnú

rokmi na ich miesto nastúpila rodina

expozíciu – predvojnových motocyklov JAWA.

Šimákovcov. Štefan Šimák starší, jeden zo

Je tu vyše 25 dokonale zrekonštruovaných

zakladateľov vydavateľského domu Spoločnosť

motoriek, pripomínajúcich produkciu slávnej

7 plus, investoval svoje ﬁnancie do veľmi

československej značky – a ako mi Štefan

citlivej a náročnej rekonštrukcie vyše sto rokov

napísal, ďalšie dve práve rekonštruuje…

chátrajúceho zámku.
Popri expozíciách a historických apartmánoch
Štefana poznám desťročia a tiež jeho lásku

na zámku opäť otvoril dvere atraktívny Palace

k umeniu aj vínu, čo teraz môže vrchovato

Art Hotel. Na hostí čaká 49 luxusných izieb

Ak si na záver nechávame víno, vinárstvo

napĺňať. Až pred pár rokmi pri stretnutí

a apartmánov, špičková reštaurácia pokiaľ ide

a vinohrady, nuž v duchu známeho – poslední

na sklárskom sympóziu v Lednických

o jej vzhľad i kuchyňu a tiež obľúbená viecha

budú prvými…Rozľahlé historické pivnice bolo

Rovniach som sa dozvedel o jeho vášni

s regionálnymi špecialitami. Nemožno zabudnúť na

to prvé, čo za Šimákovcov začalo slúžiť ako

pre umelecké sklo. Teraz to dokumentuje

kvalitné a vkusne dizajnované welness centrum.

dnes už dobre známe Zámocké vinárstvo.
Kým sa zámok rekonštruoval, vinársky mág

na zámku skvelá, na kontinente jedinečná
zbierka a galéria skla, kde nájdete

Podčiarknime, že okrem individuálnych hostí

Roman Janoušek vytvoril viacero skvelých,

nielen špičkových slovenských, českých

je Palace Art Hotel ideálny pre nádherné

priam ikonických vín, ovenčených množstvom

a európskych tvorcov, ale aj hviezdy

svadby a biznisovú a kongresovú klientelu. Iba

ocenení. Nemalú zásluhu na tom má hrozno

umeleckého skla od Japonska po USA.

ťažko budeme u nás hľadať niečo podobné.

z vlastných, viac než stohektárových

Najkrajšia a najväčšia je Zlatá sála

vinohradov vo vysoko cenenom Strekovskom

Kataríny Pálffy. Pre organizátorov

vinohradníckom rajóne. Výsledok je

konferencií a obdobných akcií je

harmonickým spojením s veľkou vinárskou

tu miesto až pre tristo a pri využití

tradíciou Pezinka a Malých Karpát.

predsália a galérie dokonca päťsto
účastníkov. V prípade svadieb či

A ak toto všetko návštevníkom nestačí,

plesov tu môže hodovať a zabávať

malebné kopce Malých Karpát dávajú pestré

sa až dvestopäťdesiat hostí. Zatiaľ je

možnosti turistiky, pešej aj cyklistickej. Môže

rozsah limitovaný, ale už teraz sú tu

toho byť na jednom mieste viac?

red

jedinečné podmienky pre špičkové
podujatia.
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GRADA SLOVAKIA S.R.O.,

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

Susie Hodgeová

Steven R. Gundry

SKRYTÉ NEBEZPEČENSTVO
ZDRAVÝCH POTRAVÍN - PREKLAD
BESTSELLERU THE PLANT
PARADOX

STRUČNÝ PŘÍBĚH
ARCHITEKTURY
Kniha jednoducho vysvetlí históriu architektúry
na 50-tich kľúčových stavbách od pyramíd,
katedrál a chrámov až po veže, hasičskú
stanicu a biosféru. Prístupný, bohato ilustrovaný
sprievodca vysvetľuje ako a prečo sa
architektúra vyvíjala a ako k dochádzalo k novým
postupom. Zoznámite sa s ikonickým stavbami v histórii architektúry
a objavíte rôzne techniky a materiály, z ktorých boli stvorené.
Vysvetlenie bez technického žargónu umožní každému čitateľovi aby
text ľahko pochopil a užili si cestu, ktorú sme v oblasti architektúry od
starovekého Egypta do dnešných dní prešli.

Prelomový bestseller mení názory odborníkov
a širokej verejnosti na to, aké potraviny sú naozaj
zdravé. Odhaľuje bielkovinu lektín, ktorá sa
nachádza v mnohých rastlinách a ďalších potravinách, ktoré bežne
konzumujeme. Autor, vyštudovaný lekár, zrozumiteľne vysvetľuje
ako lektíny prispievajú k zhoršovaniu zdravotného stavu a prečo stojí
najmä priemyselné spracovanie poľnohospodárskych produktov za
tým, že sa mnohé potraviny stali skôr škodlivými než prospešnými.
Táto kniha ponúka skutočnú zmenu zmýšľania o potravinách.

Cena: 12,90 eur

Cena: 11,19 eur

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

Daniel Tammet

Jürgen Thorwald

NARODENÝ V MODRÚ STREDU

STOROČIE CHIRURGOV

Daniel sa narodil v jednu modrú stredu. Prečo
práve modrú? Pretože čísla vidí ako farby,
každé z nich má v jeho vnímaní iný odtieň, iný
tvar, inú veľkosť aj iný charakter. Spôsobuje to
záhadný a mimoriadne vzácny jav známy ako
synestézia. Autistický génius Daniel rozpráva
o svojom živote, ktorý bol často plný bolesti,
ale aj neuveriteľných zázrakov. Na to, aby sa
plynule naučil rozprávať po španielsky či islandsky potreboval týždeň.
Prežil ale komplikované detstvo i dospievanie, výsmech aj šikanu.
Najbezpečnejšie sa vždy cítil sám uzavretý vo svojom malom svete
zloženom z nádherných číselných krajín.

Storočie chirurgov, to je strhujúci príbeh
chirurgie, pri ktorom sa autor opiera najmä
o spomienky svojho starého otca H.S.
Hartmanna. Ten sa ocitol v Bostone pri objavení
narkózy (1846) a tento objav v ňom prebudil
vášeň pre medicínu a najmä pre chirurgiu. Bol
presvedčený, že vďaka narkóze čaká chirurgiu
obrovský pokrok a túto správu chcel rozšíriť do sveta. Skončila sa
doba špinavých rúk i zbytočných infekcií, skončila sa doba, v ktorej
bol obyčajný zápal slepého čreva rozsudkom smrti. Chirurgické
umenie vynieslo v druhej polovici 19. storočia medicínu na piedestál
a spôsobilo v nej skutočnú revolúciu.

Cena: 12,51 eur

Cena: 13,49 eur

Clifford A. Pickover

Addy Pross

MATEMATICKÁ KNIHA - OD
PYTHAGORA PO 57. DIMENZI: 250
MILNÍKŮ V DĚJINÁCH MATEMATIKY

CO JE ŽIVOT? - JAK SE CHEMIE
STÁVÁ BIOLOGIÍ

Kedy uviazal človek svoj prvý uzol? Možno
rovnomerne učesať chlpatú guľu? Je hra Tetris
efektívne riešiteľná? Tieto otázky sú len ochutnávkou
z tém, ktoré nám prináša kniha skúseného autora
mnohých populárno náučných kníh o matematik.
Odhaľuje nám mágiu a mystéria, ktoré sa ukrývajú za vybranými míľnikmi
vo vývoji matematiky, od druhohôr až do začiatku 21. storočia. Matematika
počas tejto doby prenikla do všetkých odborov poznania a umožnila nám
pochopiť všetko, čo je prístupné racionálnej analýze. Všetkých 250 kapitol
a ilustrácií je usporiadaných chronologicky.

Hoci nemôžeme vylúčiť, že sa život v nejakej
primitívnej podobe nachádza aj inde v slnečnej
sústave, len na Zemi ide o fenomén takmer
všadeprítomný. O živote vieme mnohé, ale
riešenie tej najdôležitejšej otázky nám naďalej
uniká. Kedysi si ju v knihe Čo je život? (1944)
položil aj slávny fyzik E. Schrödinger a jeho príklad nasledovali zástupy
vedcov. Kedy sa neživot zmenil na život? Potenciálne zásadné čriepky
do tejto skladačky pridáva chemik Addy Pross, ktorý sa snaží hľadať
spojnice medzi chémiou a biológiou a ukazuje, že mnoho biologických
javov vychádza z chemických a fyzikálnych princípov.

Cena: 32,77 eur

Cena: 13,35 eur

Autor: red | Foto: Vydavatelstvá

NAKLADATELSTVÍ DOKOŘÁN, S.R.O. v spolupráci s Argo Holečkova 9, 150 00 Praha 5, Česká republika, Tel. +420-257 320 803, www.dokoran.cz
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HOST — vydavatelství, s. r. o., Radlas 5, 602 00 Brno, Česká republika, Tel. +420 545 212 747, www.hostbrno.cz

Maryanne Wolfová

Kristen R. Ghodseeová

ČTENÁŘI, VRAŤ SE - MOZEK
A ČTENÍ V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ

PROČ MAJÍ ŽENY ZA
SOCIALISMU LEPŠÍ SEX A DALŠÍ ARGUMENTY PRO
EKONOMICKOU NEZÁVISLOST

Spolu s rozširovaním digitálnych technológií
s za ostatných 30 rokov premenil spôsob, akým
konzumujeme médiá, vrátane toho najstaršieho:
textu. Dnes sa čítanie prelieva z platformy na
platformu, medzi internetovým prehliadačom
a e-knihou, odohráva sa predovšetkým na
obrazovkách a stimuluje mozog úplne iným
spôsobom než sústredené čítanie papierových kníh alebo novín. Rad
odborníkov aj laikov sa obáva dôsledkov, aké budú nové médiá mať
na naše intelektuálne a kognitívne schopnosti. Nové médiá nie sú
hrozba, ale výzva a treba s nimi zaobchádzať opatrne.

Šťastie v rodine, úspešná kariéra aj pohoda
v posteli začínajú v politike. Západná spoločenská
stabilita povojnových rokov je v mnohom
paradoxne dielom komunizmu: demokratické štáty
zo strachu pred radikalizáciou obyvateľstva prijímali opatrenia, ktorým
sa dnes súhrnne hovorí sociálny štát. Snáď žiadne skupiny obyvateľov
sa tento vývoj nedotkol tak výrazne ako žien. Autorka v provokatívnej
štúdii analyzuje, aké dôsledky má kapitalizmus na súkromie, kariéru
i sebavedomie žien a kadiaľ by sa mohol v budúcnosti uberať.
Cena: 13,59 eur

Cena: 14,49 eur

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

Seth Godin

Isaac Asimov

TOTO JE MARKETING - NIKTO
SI VÁS NEVŠIMNE, POKIAĽ SA
NENAUČÍTE POZERAŤ

NADÁCIA

Či už ste zakladateľom technologického startupu,
malým podnikateľom, alebo súčasťou veľkej
korporácie, táto kniha vám môže pomôcť robiť
prácu, na ktorú budete hrdí. Veľkí marketéri
nevyužívajú spotrebiteľov, aby vyriešili problémy
svojej spoločnosti; práve naopak – pomocou
marketingu riešia problémy iných ľudí. Nezáleží na tom, aký je váš
produkt, alebo služba. Táto kniha vám pomôže prekoncipovať spôsob,
akým seba a svoje služby a produkty prezentujete svetu. V podobe knihy
Toto je marketing nám Godin prvýkrát ponúka jadro svojej marketingovej
múdrosti v jednom kompaktnom, prístupnom a nadčasovom diele.

Cena: 11,47 eur

Cena: 10,19 eur

Autor: red | Foto: Vydavatelstvá

VYDAVATEĽSTVO TATRAN,
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„Séria Nadácia je základným kameňom
moderného sci-ﬁ žánra a dnes je považovaná
za klasiku svetovej literatúry.“ Kultová sci-ﬁ
séria Nadácia vychádza v novom slovenskom
preklade pri príležitosti stého výročia narodenia
autora. Na začiatku tridsiateho milénia dosiahlo
Impérium svoj vrchol. Rozpína sa do všetkých
kútov galaxie a nikdy nebolo také mocné ako teraz.
Len zakladateľ novej vednej disciplíny psychohistórie dokáže predvídať
eminentný úpadok nasledovaný tridsiatimi tisícročiami chaosu
a konﬂiktov. V snahe zachrániť vedomosti ľudstva a skrátiť obdobie
chaosu založí na opustenej planéte na okraji známeho vesmíru maják
nádeje pre budúce generácie - Nadáciu.

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

Jane Harperová

Peter Wohlleben

STRATENÝ MUŽ

TAJOMNÉ PUTO MEDZI
ČLOVEKOM A PRÍRODOU

Stratený muž je silný, drsný a sugestívny príbeh,
odohrávajúci sa na pozadí impozantnej, no
neľútostnej austrálskej scenérie. Bratia Nathan
a Bub Brightovci hospodária ako rančeri
v juhozápadnej časti austrálskeho Queenslandu,
kde sa od horizontu po horizont rozprestiera
pustatina, buš, kamenné a piesočné púšte.
Jedného dňa nájdu mŕtveho tretieho brata, ktorý
bol nezvestný. Ak za jeho smrťou stojí niekto iný, opustené vnútrozemie
veľa podozrivých neponúka. Napätie nepoľavuje, postupne vychádzajú
na povrch vnútorné konﬂikty postáv. Harperová je jednou z najlepších
austrálskych spisovateliek súčasnosti.

Novinka z pera najuznávanejšieho odborníka na
lesy v našom podnebí prináša a rozširuje poznatky
o zmysloch človeka, o tlkote srdca stromov
a vedomí rastlín. Wohlleben je presvedčený, že
puto medzi človekom a prírodou je aj v dnešnej
dobe silné a neporušené, len si ho dostatočne
neuvedomujeme. Les blahodarne vplýva na náš krvný tlak, zelená farba
v prírode nás upokojuje, les cibrí naše zmysly, učí nás lepšie vidieť,
počuť, ňuchať a vnímať. A naopak, aj rastliny pozitívne reagujú na
ľudský dotyk. Na základe najnovších výskumov a vlastných pozorovaní
nám autor otvára oči.

Cena: 17,90 eur

Cena: 13,90 eur

