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V supermarketoch BILLA nastala Doba slovenská.

#SPOLUSIPORADIME

PODRŽÍME VÁS, ABY STE VY MOHLI
PODRŽAŤ SVOJU FIRMU A ZAMESTNANCOV.
WWW.SPOLUSIPORADIME.SK

Čo bolo hnacou silou, ktorá pozdvihla ľudský druh
z úrovne ostatných hominidov a otvorila mu cestu
ku vzniku kultúry a civilizácie? Ridley vychádzajúc
z myšlienok Adama Smitha a Charlesa Darwina sa
domnieva, že to bol obchod. Teda slobodná výmena
výrobkov, služieb a myšlienok. Určite je to téma na hlbšiu
polemiku, lebo ešte pred obchodom a peniazmi tu bol
napríklad dlh. Vo všeobecnosti obchod, voľná výmena
a demokratické zdieľanie myšlienok vedú k inováciám
a pokroku. Pesimistické a moralizujúce zákazy,
príkazy a šírenie „blbej nálady“ žiaľ nad optimizmom
poľahky získavajú prevahu. Som presvedčený, že
súčasná koronakríza sa dá zvládnuť iba s optimizmom.
Racionálnym a dátami podloženým optimizmom.
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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 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
PANTA RHEI OTVORILA
60. KNÍHKUPECTVO

Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj primátor
mesta Senica Martin Džačovský, režisérka

Podľa informácií Forbes.com spoločnosť

a autorka kníh Mariana Čengel Solčanská.

Brooks Brothers, najstarší americký

Kníhkupecká sieť Panta Rhei vytvára pre

Nezisková organizácia Panta Rhei pri príležitosti

maloobchod s pánskym formálnym

čitateľov veľmi príjemné čitateľské prostredie

otvorenia odovzdala symbolický dar mestskej

oblečením (od roku 1818), ktorého obleky

vo svojich kníhkupectvá po celom Slovensku.

knižnici.

okrem iných osobnosti nosilo 40 amerických

Nie je tajomstvom, že knihy sú v dnešnej dobe

Zdroj: Pantarhei.sk

prezidentov, vyhlásil bankrot. Pandémiu

takpovediac „ohrozeným druhom“. Práve preto

COVID-19 neustálo vyše 200 obchodov

považujeza veľmi dôležité dostať medzi ľudí

v USA a Kanade a okolo 130 prevádzok

kníhkupectvá, v ktorých si môžu deti či dospelí

v iných štátoch.

vybrať z tisícok kníh, v ktorých je vytvorené
príjemne domácke prostredie a poskytujú sa

Forbes píše, že požičovňa áut Hertz, ktorá má

čo najlepšie služby pre zákazníka. Jubilejné 60.

za sebou už sto rokov fungovania, vyhlásila

kníhkupectvo otvorilo svoje brány v meste Senica.

v USA a Kanade bankrot. Firmu, ktorej biznis je
z veľkej miery postavený na požičiavanie áut na
letiskách, dramaticky zasiahol globálny prepad

TESCO OTVORILO
SUPERMARKET V BRATISLAVE
NA FARSKÉHO

na parkovisku pred obchodom každý piatok.

cestovania.

Nový supermarket ponúkne pracovné miesta pre
Sieť METRO pripravila možnosť online

takmer 30 nových kolegov.
Zdroj: Tesco.sk

predaja pre členov aliancie Môj obchod.

Bratislavčania môžu využívať nový supermarket

Projekt je zdarma pre členov aliancie.

Tesco v obchodnom centre TPD na Farského

Majitelia členských predajní potrebujú iba

ulici v Petržalke. V ponuke nového obchodu

počítač, pripojenie k internetu a funkčný

nájdu okrem čerstvých a trvanlivých potravín aj

e-mail, potom stačí do programu zadať

drogériu, kozmetiku či obľúbené oblečenie F&F.

tovar, ktoré chcú na internete predávať

Sortiment zahŕňa vyše 5 200 produktov na ploche

a jeho ceny. Koncoví zákazníci si na

900 m². K dispozícii je 7 pokladní pre zákazníkov

internete nákup objednajú a potom si pre

(z toho 4 samoobslužné pokladne). Farmárske trhy

neho len prídu do kamennej predajne Môj

s ponukou lokálnych produktov sa budú konať

obchod alebo si ho môžu nechať od niekoho
priviezť.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA
OTVORILA SVOJU PRVÚ
BEZHOTOVOSTNÚ POBOČKU
Turbulentné obdobie pandémie koronavírusu

samoobslužnej zóne,“ povedal Zdeňek Románek,

Portál Ecommercenews.eu informuje, že

člen predstavenstva SLSP zodpovedný za retailové

Schwarz Gruppe kúpila jedno z najväčších

bankovníctvo. Poradcovia sa budú môcť venovať

online trhovísk v Nemecku Real.de od ﬁrmy

klientom a ﬁnančnému poradenstvu. Súčasťou

SCP Group, ktorá len nedávno kúpila od Metro

pobočky sú 3 vkladomaty.

AG. Pokračovanie online platformy sa plánuje

potvrdilo, že digitálne kanály sú najbezpečnejší

Zdroj: SLSP.sk

už pod názvom Kauﬂand. Tým sa rozšíri jeho
sortiment o ponuku kancelárskych potrieb.

a najpohodlnejší spôsob, ako bankovať. Slovenská
sporiteľňa preto otvára svoju prvú bezhotovostnú
pobočku s modernou samoobslužnou zónou,

Spoločnosť Mondi úspešne dokončila

ktorá bude klientom k dispozícií 24 hodín denne,

implementáciu najmodernejšieho zariadenia

7 dní v týždni. Nachádza sa v OC Mlyny v Nitre.

na skladanie papierových vrecúšok v meste

Banka ich plánuje rozšíriť po celom Slovensku.

Nyíregyháza v Maďarsku. Stroj - Windmöller

„Bežné hotovostné operácie si budú môcť

& Hölscher AD 8320 / AM 8115 za asi 7

klienti urobiť pohodlne sami v našej modernej

miliónov eur. Stroj umožňuje závodu vyrábať
novú radu soﬁstikovaných papierových
vrecúšok na balenie potravín. Zariadenie

PROMENADA LIVING PARK
V NITRE JE VO VÝSTAVBE

spol. s r. o., ktorá zastrešuje výstavbu a predaj

bude schopné produkovať viac ako 130

bytov. Prenájom obchodných priestorov

miliónov vrecúšok ročne.

sprostredkováva spoločnosť MAYFLOWER
Polyfunkčný komplex pozostávajúci

GROUP s. r. o. Developerom projektu je ICT

Carrefour vo Francúzsku spustil marketplace

z obchodného centra s viac ako 26.000 m²

ISTROCONTI.

s potravinami Carrefour.fr. Do konca roku má

obchodnej plochy v 120 predajniach a rezidenčnej

Zdroj: Promenadanitra.sk

ambíciu ponúknuť až 100 000 produktov od

časti (3 bytové bloky s 89 bytmi) už je vo

viac než stovky rôznych maloobchodníkov

výstavbe. Projekt je osadený na brehu rieky

vrátane sortimentu Carrefouru. Reťazec sa

Nitra. Z predajcov, ktorí majú obsadiť obchodné

chce stať lídrom v online predaji potravín.

priestory je známy zatiaľ iba supermarket YEME.

Platforma vznikla v spolupráci s francúzskou

Investormi projektu sú spoločnosti LIVING

agentúrou Mirakl.

PARK PRO a. s. a LIVING a PARK RESIDENCE
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FLASH NEWS
Slovenská aliancia moderného obchodu

JÚLOVÉ NOVINKY V DM
DROGERIE MARKT

(SAMO) a Slovenské združenie pre
značkové výrobky (SZZV) vítajú

Portfólio dekoratívnej kozmetiky posilnili: s.he

zverejnenú výzvu Európskej komisie,

colour&style matný ﬁxačný púder (3,99 eur), s.he

ktorá pomenúva konkrétne námietky

colour&style paletka korektorov (3,99 eur), s.he

voči zákonu o neprimeraných

colour&style púder na líčka (3,49 eur), trend IT UP

podmienkach v obchode s potravinami

Fresh & Nude BB krém (30 ml, 4,79 eur), trend IT

spolu s nepriamou novelou zákona

UP Color Cube paletka očných tieňov (6,49 eur),

o potravinách. Menovaná legislatíva je

trend IT UP Super Glow rozjasňovač - rozjasňovač

vo viacerých bodoch v rozpore s právom

sa postará o žiarivý a svieži vzhľad pleti s jemným

Európskej únie a má byť zabezpečená

akcentom (3,99 eur).

náprava.

Zdroj: Mojadm.sk

Značka KitKat, ktorá patrí pod koncern
Nestlé, oznámila ukončenie odberu
fairtradového kakaa pre svoje cukroviny.
Rozhodnutie sa citeľne dotkne pestovateľov
kakaa v krajinách západnej Afriky, najmä na
Pobreží Slonoviny.
Forbes informuje, že český softvérový
kolos Solitea s viac ako 260 tisícmi

NOVINKA ZLATÝ BAŽANT
RADLER 0,0% MIRABELKA &
ESTRAGÓN LIGHT: OSVIEŽENIE
DO HORÚCICH DNÍ

zákazníkov v Európe sa rozhodol
s účinnosťou od 1. júla fúzovať dokopy

Značka slovenských radlerov Zlatý Bažant priniesla

30 českých a slovenských ﬁriem do

od začiatku roka na trh už dve novinky: Zlatý Bažant

celku, ktorý by mal na ročných výnosoch

Radler 0,0% Mandarínka & Jazmín Light a Zlatý

prekonať dve miliardy českých korún.

Bažant Radler 0,0% Tmavý Citrón Light. Teraz k nim

Doposiaľ najväčšia tohtoročná fúziou na

pribudla tretia inovácia s príjemne osviežujúcou

českom trhu vznikne jeden z najväčších

kombináciou chutí – Zlatý Bažant 0,0% Mirabelka

hráčov na starom kontinente v oblasti IT

& Estragón Light. Z hurbanovského pivovaru tak

riešení.

prichádza na pulty obchodov radler s plnou chuťou
ovocia typického pre náš región, ktorá je zvýraznená

Podľa portálu Mediář e-shopper Rohlik.cz

jemnou štipľavosťou koreniny estragón. Vďaka

vstupuje do Bulharska, kde chce postupne

svojmu prírodnému zloženiu a zníženému obsahu

prevziať tamojšiu jednotku na trhu e-shop

cukru (4,2 g na 100 ml) je vhodná aj pre všetkých

eBag za zhruba 26 miliónov Kč. Český

aktívnych ľudí. Zlatý Bažant 0,0% Mirabelka

potravinový e-shop teda pridáva v rámci

a Estragón Light je, podobne aj ako ďalšie tohtoročné

expanzie k Maďarsku, Rakúsku a Nemecku

novinky, dostupná v 500 ml balení a MOC je 0,95 eur.

ďalšiu krajinu.

Zdroj: Heineken.sk

Plzeňský Prazdroj Slovensko po
viacerých ﬁnančných balíkoch
investovaných v dôsledku dopadov

VYTVORTE SI ZAUJÍMAVÝ
„LOOK“ OD AVON

pandémie prichádza s iniciatívou

„Hydratáciu nám tiež zaistí Magix Hydrating
primer. Nebojte sa bronzové líčenie oživiť

„Roztočme Slovensko“, ktorej hlavným

AVON v spolupráci s inﬂuencerkou Naomi

výraznejšou farbou. Ja som zvolil novinku Jelly lak

cieľom je obnova domácej ekonomiky

Adachi vytvoril krásny inšpiratívny festivalový

na nechty v sýtej ružovej.“

a návrat k normálnemu životu. Iniciatíva

look! Pretože aj keď sú tento rok veľké festivaly

zahŕňa zákazníkov, spotrebiteľov,

zrušené, stále to môžete roztočiť! Make-up artista

vlastných zamestnancov aj ľudí

AVONU Pavel Bauer: „Nezabudnite v prvej rade

v regiónoch, kde spoločnosť pôsobí.

pripraviť pleť vhodným pleťovým krémom z rady
ANEW s ochranným faktorom SPF 50. Dôraz som

6

dôraz na voľbu krému s ochranným faktorom:

Antonín Kokeš, stojaci za sieťami

tiež kládol na oči. Na líčenie som použil veľmi

Albi a reťazcom remeselných pekární

populárne a praktické ceruzky Glimmerstick.“

Antonovo pekařství, sa pustil do

Návrat ku koreňom je look inšpirovaný

budovania značky športového oblečenia.

Japonskom. P. Bauer“ „Typický je minimalizmus

V Praze otvoril vlajkový obchod

a dokonalý make-up s akcentom na ružovú.“ Tretí

športového oblečenia Kinoko. Informuje

look je look bronzovej bohyne, ktorý je inšpirovaný

o tom portál Mediaguru.cz.

letnou dovolenkou a slnkom. P. Bauer kládol

Zdroj: Avon.sk
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FLASH NEWS
MEDVEDÍK MEDÍK – IDEÁLNY
NA CESTY A NA DOMÁCE
MAŠKRTENIE

kvalitný med, ktorý prešiel trojstupňovou kontrolou
kvality. Spríjemnite si cestovanie sladkým

Slovenská poľnohospodárska spoločnosť

Medíkom Medokomerc! Dostupný vo vybraných

SANAGRO sa stala väčšinovým vlastníkom

supermarketoch a hypermarketoch v Českej

mliečnej farmy Agronova Liptov so sídlom

Kto by nepoznal z detstva obľúbeného medového

a Slovenskej republike a tiež na eshope

v Liptovskej Sielnici. Farma, ktorá je

medvedíka, z ktorého môžu deti med nielen

https://eshop.medokomerc.cz

na našom trhu známa svojou značkou

priamo maškrtiť, ale tiež pohodlne dávkovať

mliečnych výrobkov Bukovina, je pre

napríklad priamo na rožok či do čaju. Nezabudnite

SANAGRO 11 farmou v portfóliu.

ho cez prázdniny pribaliť so sebou na dovolenku!
Medík Medokomerc vďaka svojmu praktickému

Program Tesca pod označením Jedinečné

baleniu nezaberie vo vašej batožine veľa miesta

chute Slovenska prináša 13 noviniek v podobe

a jeho praktický uzáver ocení každý rodič, ktorý

chutných mäsových špecialít. Výrobcom

túži po ľahkej nelepkavej manipulácii. Príprava

nových produktov je spoločnosť Púchovský

raňajok na letnej dovolenke tak bude hračka nielen

gazda, ktorá sa pri všetkých výrobkoch

pre rodiča, ale aj pre deti. Bude totiž bez rizika

spolieha na svoju tradičnú receptúru.

pokvackania sa medom. Deti med milujú pre jeho
sladkú chuť, navyše obsahuje výživné látky. Nie

Zalando rozširuje svoj „marketplace“

nadarmo sa o ňom hovorí ako o elixíre života.

Connected Retail Program do Poľska,

S medom Medokomerc máte istotu, že kupujete

Švédska a Španielska. Kamenné obchody
si môžu prepojiť svoje zásoby s platformou
Zalando, ktorá poskytuje online obsah,

LETNÉ NOVINKY
A STAROSTLIVOSŤ AVON

platobné služby, starostlivosť o zákazníka
a podporu aj správu objednávok.
V súčasnosti zahŕňa okolo 1800
partnerských retailerov.

AVON Cosmetics predstavuje limitovanú edíciu
letnej starostlivosti Avon Care pre celú rodinu:
Revitalizačné telové mlieko s banánom (750 ml,

Európsky Index digitálnej ekonomiky

8,20 eur), Revitalizačný krém na ruky s banánom

a spoločnosti (DESI) meria vyspelosť a pokrok

(75 ml, 3,30 eur), Revitalizačný balzam a pery

jednotlivých krajín EÚ v oblasti digitalizácie.

s banánom (4,5 g, 3,50 eur). Novinkou z oblasti

Slovensko si od roku 2018 pohoršilo o 2 priečky

dekoratívnej kozmetiky je Krémová farba na

a v tomto roku sa umiestnilo na 22. mieste.

pery a líčka s aplikátorom (10 ml, 6,90 eur).
Je v ponuke v 8 trendových odtieňoch pre

Spoločnosť Tesco sa stalo členom

rôzne typy a odtiene pleti. Spoločnosť rozširuje

platformy Obehové Slovensko. Verejno-

portfólio sprchovacích gélov Senses a prináša

súkromná platforma na podporu

novú líniu Pure: Sprchovací gél Pure (250 ml,

obehového hospodárstva spája ﬁrmy,

4,00 eur), Sprchovací gél Pure (500 ml, 5,70 eur).

vládne inštitúcie, vedomostné centrá,

Voňavé novinky sú: Incadessence Enjoy EDP

podnikateľské združenia a mimovládne

(50 ml, 24,90 eur), Telové mlieko Incandessence

organizácie s cieľom urýchliť prechod na

Enjoy (150 ml, 7,40 eur), Sunset in Toscana EDT

zelenšie a obehové Slovensko.

(30 ml, 14,30 eur), Sunshine of Sicilia EDT (30 ml,
14,30 eur), Sea of Capri EDT (30 ml, 14,30 eur)

Podľa prieskumu DESI 2020 bolo na Slovensku

a Love in Portoﬁno EDT (30 ml, 14,30 eur).

vlani viac ako 600- tisíc Slovákov, ktorí nikdy
nevyužili internetové služby. Podiel ľudí vo veku 16

Zdroj: Avon.sk

až 74 rokov, ktorí nikdy nepoužili internet, sa pritom
medziročne len mierne znížil na 12 %. Dôvodom je

DOVE PREDSTAVUJE NOVÝ RAD
POWERED BY PLANTS
Nový rad zahŕňa sprchovací gél (250 ml,

Cruelty-Free a Vegan od spoločnosti PETA

nízke pokrytie internetom a nedostupnosť internetu

a certiﬁkát COSMOS NATURAL spoločnosti

z ﬁnančných dôvodov najmä v hladových dolinách

ECOCERT Greenlife acreditation.

na východe v juhu SR.
Zdroj: Dove.com

5,99 eur), eko-sprej (75 ml, 5,99 eur), roll-

K programu Open Banking Protect

on guľôčkový dezodorant (50 ml, 5,99 eur)

spoločnosti Mastercard sa pridali ďalšie

a telové mlieko (250 ml, 6,99 eur).Produkty

tri ﬁnančné ﬁrmy Aion, DiPocket a Modulr.

obsahujú 98 % zložiek prírodného pôvodu,

Úlohou tohto programu je poskytovať

zachovávajú si 100 % prírodnú vôňu a obsah

ﬁrmám spravujúcim klientske účty v rámci

35 rastlinných ingrediencií. Úplnou novinkou je

otvoreného bankovníctva ochranu pred

ekologický sprej, ktorý je prvým dezodorantom,

externými poskytovateľmi služieb, ktorí

ktorý používa dusík ako hnací plyn. Produkty

nedisponujú buď požadovanou autorizáciou,

z radu Powered By Plants získali certiﬁkát

alebo potrebným zabezpečením.
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EUROSHOP 2020
Retail po pandémií čelí novým výzvam. Napriek tomu mnohé koncepty
a inovácie majú svoje uplatnenie aj v novom normále. Technologická
a sociálna transformácia v maloobchode už nastala. Mega trendy, ako
je digitalizácia, urbanizácia a individualizácia, ovplyvňujú spotrebiteľské
správanie naďalej.

3.
časť

po čerstvo pripravené občerstvenie rôzneho
typu, či hotové jedlá. A nielen to. Svojím
spôsobom môžu dokonca nahradiť chladničku
a kuchyňu. Súčasne vďaka tomuto trendu

2

získavajú napríklad susedia príležitosť stretnúť
sa v štýlovom priestore alebo kaviarni (1).

tvorby obsahu a servisu a údržby,“ uviedol

Spoločnosť Wanzl dizajnuje mestské obchody

Bernd Albl, generálny riaditeľ umdasch Digital

a berie v úvahu moderný interiérový dizajn

Retail.

s viditeľným jasným kontrastom svetla a tmy,

1

Red, Zdroj a foto: EuroShop, Wanzl, Zumtobel

OMNICHANNEL ALEBO
ZÁKAZNÍK MEDZI KANÁLMI
NEROZLIŠUJE

nápaditosťou pri použití farieb a selektívnym

Zaujímavé, i keď nie úplne inovatívne POP

doplnením dekoratívnych prvkov. Ide napríklad

riešenie predviedla spoločnosť Watershow.

o živé rastliny a netradičné osvetľovacie prvky.

de. Produkt 2GT Watergraphic TOUCH je

Samotné nakupovanie sa stáva inteligentným

interaktívny nástroj určený predovšetkým

a bezhotovostným, smartfón funguje ako

pre eventy, nákupné centrá a výstavné

digitálna lojalitná karta.

priestory. Digitálna vodná plocha funguje
na princípe kresba > projekcia > prezeranie.

Zákazník získa prístup do svojej obľúbenej

Latencia medzi kresbou a premietnutím na

V závislosti od situácie potenciálni zákazníci

predajne, ktorú má najbližšie, prostredníctvom

vodnú graﬁku je iba dve sekundy. Obraz

retailu dnes nakupujú z jedného kanála (ofﬂine)

vstupnej brány postavenej na mobilnej

spracováva jednotka, ktorá ovláda HTML

na druhý (online), čo niekedy už nie je možné

aplikácii, aktivuje si svoj zákaznícky účet

(IPad, Iphone či Android) a po voľbe farby

rozoznať. Hranice sa stierajú. Odpoveďou

a virtuálny nákupný košík Počas procesu

pozadia si môžete za dve sekundy prehliadnuť

retailu je zameranie sa na zákazníka. Zákazníci,

nakupovania plne automatizované systémy

váš nakreslený obrázok vo vodnej graﬁke.

ktorých potreby a nákupné cesta sú kľúčové

zisťujú, ktoré produkty si zákazník vybral –

Kedysi sme v instore predstavovali riešenie,

kontaktné miesta (touchpoint). Potrebné je

vložil do košíka / vozíka. Zamestnanci predajne

ktoré vytváralo z padajúcich vodných kvapiek

vytvoriť nové koncepty obchodu, inovatívne

sú k dispozícii vlastne len na to, aby poradili,

graﬁku a slogany. Vodný prvok je v mysliach

nákupné prostredie plné technológií.

zabezpečili doplňovanie tovaru a pripravili

zákazníkov úzko spájaný s ekológiou a je

čerstvý tovar. Na konci nákupnej cesty sa

spolu s prvkami zelene, drevom a prirodzeným

Potenciálni zákazníci sa čoraz viac presúvajú

vykoná záverečná kontrola. Ak sa obsah

slnečným svetlom nevyhnutnou súčasťou

do mestských oblastí, čo vedie k nárastu

virtuálnych a skutočných nákupných košíkov

retailových prevádzok, najmä nákupných

urbanizácie. Obchodných priestorov však nie

zhoduje, veriﬁkuje sa správnosť nákupu.

centier.

je dostatok a nové priestory je mimoriadne

Alternatívne si môžu zákazníci naskenovať

ťažké získať. Mestské obchody môžu

nakúpený tovar naraz pri samoobslužnej

Energeticky efektívne LED systémy od

spotrebiteľom zabezpečovať to, čo potrebujú

pokladni. Po povinnom odhlásení

spoločnosti Luminatore, ktoré sú súčasťou

pre svoju dennú spotrebu- od čerstvého

prostredníctvom výstupnej brány sa suma za

svetelných boxov a displejov, všeobecne

ovocia a zeleniny, pekárenských výrobkov, až

nákup automaticky odpočíta z účtu zákazníka.

šetria až 80 % nákladov na energiu oproti
porovnateľným produktom (viz. QR kód).
Zumtobel Lighting GmbH predstavila napríklad

DIGITAL SIGNAGE –
NÁVESTIDLÁ NÁKUPNEJ CESTY

svietidlá HiPak - má dve veľkosti, šesť
svetelných výkonov až do 35 tisíc lumenov a je
ideálnym pri modernizáciách, kedy sa vymení

2
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Návštevníci veľtrhu EuroShop prejavili

kus za kus. Funkcia snímania denného svetla,

veľký záujem o elektronické cenovky pri

vďaka ktorej sa intenzita osvetlenia mení od 2

samostatnom použití, ako aj v kombinácii

do 500 luxov, zabezpečí energetické úspory.

s digital signage. „Pretože mnoho

Svietidlá PopPack LED - lištové osvetlenie

maloobchodníkov je len na začiatku

vybavené pasívnym infračerveným senzorom

integrácie digitálnych technológií, vyzývame

môže po novom kontrolovať v master/

predovšetkým na komplexné riešenia – od

slave móde ďalšie svietidlá prostredníctvom

konzultácií a tvorby koncepcie obchodu, cez

pevného zapojenia.

PLACE

Po nákupe zákazník vchádza do pokladničnej
zóny vybavenej samoskenovacím tunelom. Po
ďalšej identiﬁkácii zákazníka pomocou aplikácie
sa začne proces skenovania. Všetky položky
sa umiestnia na pokladničný pás, digitálne sa
zaznamenajú a zobrazia sa v zozname produktov
v aplikácii aj na obrazovke v samoskenovacom
tuneli. Bezpečnostný systém sa počas skenovania
deaktivuje. Po naskenovaní všetkých produktov
si zákazník vyberie preferovaný spôsob platby
a zaplatí za nákup. Potom dostane ďalší kód
QR, ktorý poslúži na to, aby opustil obchod
prostredníctvom výstupnej brány. Predajne s nonstop prevádzkou môžu mať individuálny vzhľad.

4
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kompletizovať internetové objednávky. Podľa

FLEXIBILITA MOBILNÝCH
PREDAJNÍ

DISKONTY A SAMOOBSLUHY

Wanzl je kľúčovým bodom sklad. Vďaka novej
mobilnej pracovnej stanici, inteligentnému
nositeľnému skeneru, kontajnerom na kolieskach

Už pred mnohými rokmi sme písali o moduloch

a automatizovaným bezobslužným manipulačným

Štruktúrovaný, cenovo dostupný a rýchly - výhody

Touax - Containex alebo „festivalovom

vozíkom na vyzdvihnutie objednávok, je všetko

diskontnej predajne (2) objavuje stále väčší

supermarkete“ FEST Market CBA, ktoré

pripravené pre hladký priebeh na celej trase od

počet zákazníkov. V súčasnosti majú aj silnú

suplovali výpadok kamennej prevádzky alebo

príjmu tovaru, cez prípravu objednávok až po

podporu inovatívnych technológií. Minulosťou

umožňovali dočasný predaj na mieste s vysokou

expedíciu. Alternatívne je tiež možný priamy

sú dlhé rady pred pokladnicami. Smartfón

koncentráciou zákazníkov. Modulové, mobilné

predaj zo skladu prostredníctvom predajných

a samoskenovací vozík (3) môžu byť kľúčovými

kontajnerové predajne sú stále populárne.

vendingových automatov. Online objednávky sa

prvkami nového konceptu diskontných predajní.

Poskytujú ﬂexibilné, priestorovo úsporné

ukladajú v baliacich staniciach, kde si ich zákazníci

Inteligentný nákupný vozík je možné odomknúť

a atraktívne nákupné prostredie. Najmenšie

môžu vyzdvihnúť kedykoľvek počas dňa (pick-up

bez použitia mince a pomocou aplikácie si

predajne môžu byť navrhnuté, vyrobené,

point), a to aj v noci pomocou QR kódu, ktorý im

ho zákazník jednoducho prepojí s mobilným

zmontované a uvedené do prevádzky vo veľmi

bol zaslaný. Potenciálni zákazníci môžu nákup

telefónom. Každý produkt môže skenovať

krátkom čase (fotograﬁe sme priniesli v čísle

prostredníctvom tohto automatu uskutočniť aj bez

priamo v nákupnom vozíku. Zaznamenaný tovar

3-4(2020)). Alternatíva pre zásobovanie vidieckych

predchádzajúcej objednávky, z terminálu získajú

sa automaticky zobrazí na displeji smartfónu

oblastí, ale aj možnosť pre rýchle nakupovanie

informácie, ktoré potrebujú pre výber produktu,

vrátane individuálnych a celkových cien nákupu.

v rušnejších lokalitách, ako sú univerzity alebo

okamžite si ho objednajú a vezmú so sebou, ak je

Na uskutočnenie platby zákazník potvrdí

biznis centrá či biznis zóny. Dnes je už možné

samozrejme na sklade v dark store.

zobrazený nákup, suma sa následne odpočíta

prispôsobiť vzhľad a dojem z mobilných

z jeho kreditnej karty alebo bankového účtu

kontajnerových predajní tak, aby vyhovovali

a pridelí sa mu QR kód na otvorenie výstupného

príslušnej cieľovej a produktovej skupine.

systému. Kupujúci následne vráti nákupný

Spoločnosť Wanzl predviedla „hipsterské“,

vozík na stojisko vozíkov a na oplátku dostane

neformálne, klasické, rustikálne aj tradičné –

napríklad nákupnú poukážku ako poďakovanie za

s citom pre farebnú škálu, dekor a materiály tak,

zrealizovaný nákup. Spoločnosť Wanzl posunul

aby pritiahla požadovanú skupinu zákazníkov

počas EuroShopu predstavila diskontné predajne

(5). Prístup do predajne je povolený zákazníkom

v minimalistickom dizajne. V prípade veľtržnej

s kartou danej predajne alebo s príslušnou

expozície diskont pozostával z jednoduchých

mobilnou aplikáciou. Obchod môže ponúkať

policových systémov, košíkov a paliet. Svetlé

produkty, ktoré si môžu vlastníci aplikácie počas

farby, žiarivé osvetlenie a jasný navigačný systém

nakupovania sami skenovať. Samoobslužný

uľahčujú rýchlu orientáciu na predajnej ploche.

check-out v prípade zákazníkov, ktorí nemajú

LED systémy
Luminatore

k dispozícii príslušnú mobilnú aplikáciu, prebieha
Koncept samoobsluhy otvorenej 24/7 je založený

v pokladničnej zóne. Pred vstupom musia všetci

na jednoduchej myšlienke: krátkodobé nákupy

zákazníci prejsť overením. Ihneď po dokončení

by malo byť možné realizovať nepretržite (4).

platobného procesu môžu zákazníci opustiť

Ak chce zákazník vstúpiť do predajne, musí

priestory predajne pomocou QR kódu.

naskenovať dvakrát QR kód: najskôr v externom
zariadení, aby vstúpil do vstupného priestoru
predajne, potom prostredníctvom príslušnej

E-COMMERCE A DARK STORES

brány, aby získal prístup na plochu predajne.
Systém automaticky zaznamená číslo zákazníka

S rozmachom online predaja potravín sa postupne

a autentiﬁkuje vstupujúcu osobu. Zákazník

bude viacero terajších kamenných predajní

sa potom môže voľne pohybovať po predajni

meniť na tzv. dark stores (6). „Tmavé obchody“

a sám si vyberie z ponúkaného sortimentu.

budú bez zákazníkov, zato s ľuďmi, ktorí budú
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MEDZI VÍŤAZMI MICROSOFT AWARDS 2019
JE AJ SLOVENSKÉ RIEŠENIE PRE RETAIL
Celkovo 19 riešení partnerov z Českej republiky a zo Slovenska získalo ocenenie
v dvadsiatom prvom ročníku Microsoft Awards 2019. Spoločným menovateľom boli
moderné technológie a ich využitie pre nové spôsoby vzájomného prepojenia ľudí, dát
a procesov. Víťazom v kategórii Maloobchod, FMCG a e-tail sa na Slovensku stala
spoločnosť DataSentics, a. s. a ﬁnalistom bola spoločnosť Millennium, spol. s r. o.

roku budú mať riešenia zo Slovenska ešte
početnejšie zastúpenie,“ hovorí Rudolf
Urbánek, generálny riaditeľ Microsoft Česká
republika a Slovensko.

RIEŠENIA NIELEN PRE RETAIL
Cieľom súťaže Microsoft Awards je vybrať
najlepšie a najinovatívnejšie riešenia alebo
aplikáciu, ktoré partneri registrovaní v programe
Microsoft Partner Network pomohli zrealizovať
svojim klientom v uplynulom roku a podporili
tak ich digitálnu transformáciu. Pri hodnotení sa
odborná porota zameriava na jednotlivé odvetvia
a na to, ako technológie pomohli zmeniť vzťah
so zákazníkmi, spôsob práce zamestnancov
alebo ako umožnili inovovať procesy a výrobu
či ako pomohli vzniku nových produktov
a služieb. Víťazné riešenia sú potom odporúčané
a podporované spoločnosťou Microsoft v Českej
republike a na Slovensku.
Microsoft už počas podujatí Retail Summit
v Čechách a na Slovensku tento rok predstavil
Obchod budúcnosti. V marcovom vydaní sme
písali, že Nikola Pleska, Enterprise Marketing
Manager CZ & SK, Microsoft upozorňoval

NETRADIČNÉ UDEĽOVANIE
V NETRADIČNÝCH ČASOCH

TEMPO DIGITALIZÁCIE SA
DRAMATICKY ZVYŠUJE

Prvýkrát v histórii sa súťaž konala výhradne online

Riešenia ocenené v rámci už 21. ročníka

Microsoft spolupracuje s mnohými spoločnosťami

vrátane udeľovania ocenení a navyše mimoriadne

Microsoft Awards potvrdzujú, že české

a start-upmi, ktoré riešia rôzne oblasti v rámci

v 10 + 1 kategóriách. V rámci špeciálnej ceny za

a slovenské spoločnosti majú seriózny záujem

fyzického aj online retailu. Spomeňme aspoň

prínos pre spoločnosť (Community Response

prichádzať s novými, často veľmi inovatívnymi

niektoré: ADASTRA (inteligentné kamerové

Award) sa totiž spoločnosť Microsoft rozhodla

spôsobmi využitia moderných technológií

systémy), Cleverlance (český dodavatel IT

oceniť partnerov, ktorí rýchlo a ﬂexibilne

v rozmanitých oblastiach podnikania

konzultačních služeb a komplexních SW),

zareagovali na aktuálnu situáciu posledných

a ľudskej činnosti. Do súťaže sa prihlásili

DataSentics, DieboldNixdorf, DoDo (prepravca

mesiacov a svojimi inovatívnymi službami pomohli

viac ako dve desiatky nezávislých výrobcov

a doručovateľ, mestská logistika), Feedyou

účinne riešiť náročné výzvy spojené s týmto

používateľského softvéru (ISV), ktorí uspeli

(experti na tzv. chatboty), HARDWARIO (internet

obdobím. Netradične tak do tejto kategórie

vďaka individuálnemu prístupu a konkrétnym

zahrnula aj projekty nad rámec uplynulého

riešeniam vyvinutým priamo na mieru

kalendárneho roka.

zákazníkom. Často ponúkajú rýchle, účinné

obchodníkov, že nie je dobré robiť tlstú čiaru
medzi fyzickým a virtuálnym svetom: „Žijeme
v dobe phygital, teda fúzie oboch svetov.“

a nákladovo efektívne využitie cloudových
„Do tohto ročníka sme v rámci 11 kategórií dostali

služieb, umelej inteligencie a Internetu vecí.

Red, Zdroj a foto: Microsoft

celkovo 179 nominácií, z ktorých sme vybrali 25
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ﬁnalistov a 19 víťazných riešení. Prostredníctvom

„Žijeme vo svete, v ktorom sa tempo

ocenení Microsoft Awards podporujeme

digitalizácie, automatizácie a modernizácie

inovatívne projekty našich partnerov, ktoré

stále zvyšuje a ovplyvňuje celý rad odvetví

pomáhajú plne rozvinúť potenciál našich ﬁriem

ľudskej činnosti. Ukazuje sa, že vytvorenie

a organizácií, ale tiež ukazujú prínosy pre zdravie

a prevádzku efektívnych pracovísk 4.0 je

a kvalitu života v našej spoločnosti,“ hovorí Martin

možné realizovať pre zákazníkov z veľmi

Hruška, obchodný riaditeľ pre malé a stredné

odlišných odborov ľudskej činnosti. Teší ma,

ﬁrmy a partnerov, Microsoft Česká republika

že úspešné projekty sú zároveň inšpiráciou pre

a Slovensko.

iné ﬁrmy a organizácie. Verím, že v budúcom

PLACE

vecí a hardvér s veľmi nízkou spotrebou energie),
Kentico (redakčný systém), LLP CRM, Mluvii
(komunikačné platformy), motionlab (tvorba

MICROSOFT
AWARDS 2019

produktu klesne alebo, naopak, stúpne nad určitú
hranicu,“ hodnotí skúsenosť so Shelf Inspectorom
Petra Diamond, vedúca obchodného marketingu

KATEGÓRIA:
MALOOBCHOD, FMCG A E-TAIL

v spoločnosti Red Bull Česká republika.

pre rozhodovanie marketérov, analýza dát,
návratnosť investícií, cenotvorba), Trilimi (riešenia

Víťaz ČR: Yieldigo, s. r. o. – Yieldigo

Spolupráca oboch ﬁriem sa začala na prelome

personalizovaných videí), ROIVENUE (nástroj

pre obchodných zástupcov, business intelligence
a reporting), UNICORN (komplexné softvérové
riešenia), YDISTRI (redistribúcia tovaru a „ležiakov“
na základe analýzy dát), Yeldigo, yourpass
(elektronické lojalitné karty do mobilnej peňaženky,
gamiﬁcation) a ďalšími. Obchod budúcnosti sa
nachádza v pražskom sídle spoločnosti Microsoft.

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA:
DATASENTICS, A. S. – SHELF
INSPECTOR A RED BULL

Finalista ČR: DoDo Czech, s. r. o. –
DoDo, data-driven logistika poslednej míle
Finalista ČR: Konica Minolta IT Solutions
Czech, a. s. – Konica Minolta Automotive
CRM
Víťaz SR: DataSentics, a. s. – Shelf
Inspector
Finalista SR: Millennium, spol. s r. o. –
Heineken Slovensko pokračuje v digitálnej
transformácii nasadením cloudových
riešení

rokov 2018 a 2019. Samotný vývoj aplikácie
a zohľadnenie špeciﬁckých potrieb potom trvali
približne 5 mesiacov. Až doteraz DataSentics
a jeho klient Red Bull zrealizovali dva projekty –
konkrétne pre Globus (15 predajní) a Albert (330
predajní).

RIEŠENIE PRE INVENTÚRU
V REÁLNOM ČASE
Aktuálne sa Shelf Inspector môže pochváliť
98,5 % úspešnosťou v rozpoznávaní produktov

Zabezpečiť, aby boli police naplnené správnym

svojich návštevách obchodov nafotí regály

a navyše sa kontinuálne zdokonaľuje.

tovarom tak akurát a sklad zároveň nepraskal

pomocou nami vyvinutej aplikácie. Tá odošle

Kontrola a sledovanie kvality práce vlastných

vo švíkoch, je často logistický oriešok. Svoje

fotky do databázy, nad ktorou model spustí

merchandiserov alebo dodržiavanie dohodnutých

o tom vie český startup DataSentics, ktorý stojí

algoritmy neurónových sietí. V priebehu pár

záväzkov zo strany reťazcov – napríklad ak sú

za vývojom špeciálnej aplikácie Shelf Inspector.

desiatok sekúnd systém nielen vyhodnotí, čo

produkty v úrovni očí – sa tak zrazu javí ako

Dômyselné riešenie najväčšieho českého

je na fotke, ale výsledky spoľahlivo porovná

jednoducho zvládnuteľná úloha.

vývojárskeho štúdia zaoberajúceho sa strojovým

s požadovaným, najvhodnejším stavom.

učením už stihlo zaujať niekoľko zvučných mien,

Posledným krokom je potom návrh riešenia

Ambície DataSenticsu týkajúce sa Shelf

medzi inými napríklad výrobcu energetických

vrátane napríklad optimalizácie využitia pozícií

Inspectora sú však oveľa väčšie. „Aplikáciu ďalej

nápojov Red Bull.

v regáloch,“ vysvetľuje Hubert Šváb, Retail

rozširujeme o vnímanie celého priestoru regálu –

Director v spoločnosti DataSentics.

najmä z dôvodu sledovanosti predaja pre možnosť
tzv. real-time inventúry. To realizujeme pomocou

Papier a ceruzka sú určite mocnými
nástrojmi, svojou rýchlosťou a efektivitou

Shelf Inspector tak môže ľahko osloviť každého

našej ďalšej technológie Smart Shelf, ktorú

sa však len ťažko môžu rovnať najnovším

merchandisera, ktorý má na starosti vizuálnu

vyvíjame spoločne s ﬁrmou Hardwario. Môžem

technológiám, ktoré využíva Shelf Inspector.

stránku regálov v predajni. Aplikácia totiž

prezradiť, že navrhované riešenie sa opiera

Aplikácia pomáha značkám rýchlejšie,

spoľahlivo rozpozná, či je tovar vystavený

o špeciálnu senzorickú vrstvu, ktorú umiestňujeme

jednoduchšie a presnejšie rozvrhnúť

optimálne podľa ﬁremných odporúčaní, resp.

na police regálov či chladničiek. Umožňuje nám to

umiestnenie a sortiment konkrétneho tovaru

či sa zhoduje s tzv. plánogramami – schémami

lepšie pochopiť, čo sa s tovarom deje pri rôznych

v regáli tak, aby nedochádzalo k tomu, že

znázorňujúcimi počet a pozíciu rôznych

úrovniach predaja, pri zlacnení a podobne.

sa niektoré výrobky vypredajú, zatiaľ čo

produktov alebo rôznych balení produktov

Kombinujeme teda kvalitatívny vizuálny aspekt

iných je nadbytok. Stačí iba odfotiť stojan

v rámci konkrétnej výstavnej plochy. Tým sa

(najmä pre reportovanie kvality vystavenia) spolu

alebo regál v obchode mobilným telefónom

však výpočet funkcií aplikácie nekončí. „Shelf

s počtom kusov jednotlivých balení. Potenciál

a aplikácia ihneď analyzuje dáta. Vyhodnocuje,

Inspector tiež dokáže vypočítať optimálnu

aplikácie je teda skutočne obrovský,“ podčiarkuje

ako dobre sa darí jednotlivým miestam

frekvenciu návštev merchandiserov a ušetriť

Hubert Šváb.

z hľadiska predajov, a ponúkne možnosti,

im tak zbytočne uskutočnené cesty a ich

ako prezentáciu produktov zlepšiť. „V praxi

zamestnávateľom zbytočne vynaložené náklady.

A práve z dôvodu ďalšieho rozvoja produktu

to znamená, že obchodný zástupca pri

Navyše – a to je skutočne pomyselná čerešnička

a potreby priebežne zvyšovať či znižovať kapacity

na marketingovej torte – vie vyhodnotiť, ako

úložiska podľa objemu aktuálne spracovávaných

sa sledovanému produktu darí v porovnaní

dát zvolil DataSentics cloudovú platformu.

s konkurenciou, a môže prípadne aj poradiť

„Microsoft Azure nám umožňuje aplikáciu rozvíjať

s cenami,“ dopĺňa H. Šváb.

bez toho, aby sme sa museli zaoberať nákupom
a údržbou nákladných zariadení. Pre ﬁrmy ako

Vďaka nasadeniu strojového učenia teda celkom

DataSentics, teda ﬁrmy s progresívnymi nárokmi

odpadá potreba zdĺhavého a monotónneho

na hardvér a softvér, je to ideálne riešenie,“

počítania jednotlivých produktov. „S aplikáciou

uzatvára H. Šváb.

zostáva našim merchandiserom viac času na
podstatnejšie úlohy, ako je napríklad bezchybné

S technológiou je možné sa podrobnejšie

doplnenie tovaru do regálov a chladničiek. Ako

zoznámiť v ukážkovom obchode budúcnosti,

hlavný prínos do budúcnosti vidíme okrem

ktorý má vo svojom pražskom sídle v priestore

úspory času tiež zefektívnenie práce, resp.

vyhradenom pre zákazníkov a verejnosť ﬁrma

cenový monitoring, kde si môžeme nastaviť rôzne

Microsoft.

upozornenia v prípade, že cena konkrétneho
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FARMÁRI ZO SANAGRA: SLOVÁCI SI ZASLÚŽIA
JESŤ KVALITNÉ A DOMÁCE POTRAVINY
Strategickým cieľom Slovenska je efektívne využívať prírodný potenciál krajiny
na zvýšenie potravinovej sebestačnosti a na rast podielu domácich potravín na
pultoch. Naša krajina ale momentálne nie je schopná zaistiť si potreby vlastnou
výrobou, pričom z oﬁciálnych štatistík je známe, že sme na tom horšie ako
väčšina našich susedov či iných európskych krajín. Dôvody sú historické. Niektorí
slovenskí farmári však začínajú v tomto smere bojovať o lepšie podmienky.

ekonomické problémy, ktoré museli po
vstupe urýchlene vyriešiť. Naopak, podľa
slov Tomáša Kohúta, dnes obe generujú
slušné hospodárske výsledky. Efektívne
fungovanie fariem SANAGRO zaisťuje
prostredníctvom kooperácie - centralizáciou
nákupu - osív, hnojív, krmív, poistenia, ale
aj ochranných pracovných prostriedkov,
či kancelárskych potrieb, vzájomným

Jednou z takýchto farmárskych skupín je

prospieva nielen zamestnanosti, podpore

zapožičiavaním techniky, personálu.

aj spoločnosť SANAGRO, ktorá združuje

ekológie, ale aj samotnému štátu pri výbere

Takýmito krokmi dokážu poľnohospodárske

11 fariem na západe a strede Slovenska

daní. Zvyšovanie potravinovej sebestačnosti

spoločnosti ušetriť značné financie.

a hospodári na 21 tisícoch hektároch pôdy.

si preto SANAGRO predsavzalo ako jeden
zo svojich hlavných cieľov, pre ktorého

Skupina sa snaží predávať svoju produkciu

realizáciu podniká niekoľko dôležitých

predovšetkým slovenským spracovateľom

krokov.

a veľkoobchodným firmám a v prípade
finálneho spracovania výrobkov sa začína
v poslednom období sústrediť aj na
konečného – slovenského – spotrebiteľa.
„Vzhľadom k obrovskému tlaku lacnejších

4 KROKY, KTORÉ SANAGRO
ROBÍ NA ZVYŠOVANIE
POTRAVINOVEJ
SEBESTAČNOSTI

Red, (pti)

potravín zo zahraničia je snaha dosiahnuť
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produkciu kvalitných potravín s primeraným

1. ZAISŤUJE EFEKTÍVNE FUNGOVANIE

ziskom veľmi náročná. Som ale

FARIEM

presvedčený, že poctivá cesta je tá správna

Spoločnosť SANAGRO kúpila prvú farmu

a v dlhodobom horizonte sa oplatí. Slováci

v roku 2012 a dnes do jej portfólia patrí

si zaslúžia jesť tie najlepšie a najkvalitnejšie

11 družstiev na západnom a strednom

2. PODPORA MALÝCH FARMÁROV

potraviny. Spotreba domácich výrobkov

Slovensku. Väčšinu z nich preberala

Okrem toho, že má spoločnosť SANAGRO

bola dlhodobo zanedbávaná a my sme sa

vo veľmi dobrom stave, no časť z nich

vo svojom portfóliu 11 družstiev, po

rozhodli tento trend začať postupne meniť.

potrebovala značné finančné ozdravenie.

obchodnej či manažérskej stránke

Veríme, že slovenskí zákazníci to ocenia,“

Z pohľadu efektívneho fungovania družstiev

pomáha aj malým farmárom. Mnohí z nich

uviedol Tomáš Kohút, generálny riaditeľ

je výhodné ich spájanie do väčších celkov,

totiž nemajú takú vyjednávaciu silu, aby

spoločnosti SANAGRO.

no toto nie je pre SANAGRO priorita. Každá

dokázali svojim produktom zabezpečiť

farma musí mať svoj potenciál a skupina

odbyt za dostatočné ceny. SANAGRO

Ako ďalej tvrdí, domáci farmári by mali

musí vedieť, ako z neho vyťaží to najlepšie.

sa tak pred časom rozhodlo pomáhať

spoločne ťahať za jeden povraz s cieľom

Bolo tomu tak aj pri družstve v Senici či

napríklad farmárovi Gejzovi Vargovi, ktorý

aspoň čiastočne dosiahnuť potravinovú

Poľnohospodárskom družstve Turiec so

poľnohospodárstvu zasvätil celý svoj život.

sebestačnosť Slovenska, nakoľko to

sídlom v Dubovom. Obe farmy mali výrazné

Vstupom do Európskej únie však jeho

PLACE

farmárčenie postupne upadalo, nakoľko
nebol schopný konkurovať lacným a neraz
nekvalitným dovozovým výrobkom. Dnes sa
Gejza Varga v Kravanoch nad Dunajom na
juhu Slovenska venuje pestovaniu zeleniny
a výrobe vysokokvalitných prírodných
štiav Južné Sady. Tieto šťavy pochádzajú
z integrovanej produkcie s minimálnym
použitím chémie pri pestovaní.
Mimochodom, vyrába sa z nich aj Slovákmi
obľúbený nápoj Jablčno, ktorý si stále viac
získava svojich fanúšikov vďaka tomu, že
je vyrábaný z prírodnej jablkovej šťavy bez
pridaného cukru, chémie a konzervantov.
Ako sám Gejza Varga povedal, v SANAGRE
našiel najvhodnejšieho partnera pre
udržanie svojho podnikania.

má značka dnes. V mliekarni na Liptove

či spolupracujúcich fariem spoločnosti

SANAGRO spracúva vlastnú produkciu

SANAGRO, ktorá takýmto spôsobom

ovčieho a kravského mlieka, z ktorých

dokáže 100-percentne zaistiť pôvod a celú

vyrábajú parené a zrejúce syry, jogurty,

cestu od chovu po produkciu výrobkov.

bryndzu a ďalšie produkty. „Vďaka tomuto

V družstevnej predajni spotrebitelia

kroku sa posúvame bližšie k jednému

nájdu kvalitné mäso priamo z fariem,

z našich cieľov – podpore spracovateľského

prevažne hovädzie z kráv či býka, ktoré

odvetvia domácich produktov, čo pomáha

boli vychované a rozrobené u nás,

zvyšovať potravinovú sebestačnosť

časom je v pláne aj ponuka vlastných

Slovenska.

kurčiat a jahňacieho mäsa. Predajňa je
pravidelne zásobovaná aj čerstvými syrmi,

4. OTVORILA VLASTNÚ DRUŽSTEVNÚ

bryndzou, mliekom, či jogurtami, vajíčkami

PREDAJŇU

z domáceho chovu z voľného výbehu, v lete

V bratislavskom Fresh Markete, ktorý je

predajňa ponúka aj čerstvú zeleninu alebo

známy množstvom farmárskych predajní,

ovocie. SANAGRO má do budúcna v pláne

otvorila spoločnosť svoju prvú Družstevnú

ponúkať aj vlastnú cibuľu, mrkvu, zemiaky,

predajňu Sanagro. Zákazníci v nej nájdu

či rôzne strukoviny.

čerstvé, kvalitné, sezónne potraviny,
ktoré pochádzajú priamo z vlastných

3. ROZBEH SPRACOVANIA PRVOVÝROBY
SANAGRO do svojho portfólia len
nedávno zaradilo aj farmu Agronova so
sídlom v Liptovskej Sielnici. Tá je na
slovenskom trhu známa pod značkou
mliečnych výrobkov Bukovina. Jej kúpa
dáva SANAGRU veľký zmysel – ide totiž
o prvú farmu v portfóliu poľnohospodárskej
skupiny s vlastnou finalizáciou mliečnych
výrobkov. Agronova Liptov a produkty z jej
mliekarne Bukovina sú medzi spotrebiteľmi
veľmi obľúbené a získali si už svojich
pravidelných zákazníkov. Práve tieto faktory
boli pre SANAGRO rozhodujúce. Tomáš
Kohút, generálny riaditeľ spoločnosti verí,
že ich podpora a marketing dokážu zvýšiť
kvalitu a výrobu na ešte vyššiu úroveň akú
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E-COMMERCE
V ROKU 2025
Spoločnosti Shopsys sa v rozsiahlej štúdii zamerala na budúcnosť
e-commerce. Závery analýzy aktualizované o súčasný stav a dáta
za slovenský trh vám postupne prinášame formou seriálu. V treťom
pokračovaní sa pozrieme na mimoriadne aktuálnu tému. Na to, ako
vníma e-commerce prípadné krízy.

3.
časť

KRÍZA VYČISTÍ TRH
Znie to možno prekvapujúco, ale takmer všetci oslovení hráči v prieskume Shosys sa zhodli,
že krízy sa neboja a vnímajú ju ako príležitosť. Aj napriek tomu, že dopady na e-commerce
budú celkom iste citlivejšie než pri poslednej ekonomickej kríze vrcholiacej v roku 2010. „Na
druhú stranu, každá kríza prináša očistenie trhu a príležitosť pre vznik nových startupov a
projektov,“ myslí si manažér Zboží.cz, Jan Kriegel. Časť respondentov sa na krízu vyložene
teší, pretože pomôže vyčistiť až nezmyselne vysoko konkurenčné prostredie v Česku (vyše
40 000 e-shopov). Výhodu pri znížení spotreby vplyvom hospodárskeho cyklu by pritom mali
mať oproti klasickým retailerom práve e-shopy. Sú totiž kryté trendom presunu spotreby
z ofﬂine do online sveta. Podobne to komentuje aj David Špinar, CEO investičnej skupiny
Miton: „E-commerce je stále trochu alternatívou k mainstreamu, tým je trochu anticyklická.“
Vzhľadom k tomu, že prieskum bol realizovaný dlho pred pandémiou, jeho závery sú prieam
vizionárske. E-commerce je skutočne odvetvím, ktoré v súčasnej koronakríze zostalo na
strane víťazov. Len za prvý kvartál eviduje medziročný nárast o 54 %. Trh sa naozaj prečistil,
hoci vznikli aj nové e-shopy v dôsledku masívneho presunu ofﬂine retailu do online. Žiaľ
vznikli aj rôzne špekulatívne e-shopy, ktoré sa snažili proﬁtovať na nedostatkovom tovare a
predávať predražené rúška alebo dezinfekcie (len Heureka vyradila z porovnávania vyše 50
takýchto e-shopov). Pozitívnym príkladom je naopak online supermarket Rohlik.cz, ktorému
sa podarilo expandovať do ďalších miest, do zahraničia, uviesť rad výrobkov vlastnej značky
a nadviazať spoluprácu s Kauﬂandom.
Z prieskumu Shopsys všeobecne vyplýva, že tí, ktorí sú dobre rozkročení (či už geograﬁcky, v
zákazníckych segmentoch, alebo online a ofﬂine), sa cítia bezpečne. Predikcie presne vystihli aj
súčasnú situáciu: zákazník sa snaž ušetriť, porovnáva tovar online a vyhľadáva privátne značky.

LEGISLATÍVNE POLIENKA POD NOHY
Výraznejšou obavou nie je ani tak kríza, ako legislatívne prostredie. Filip Dřímalka, ktorý
pomáha ﬁrmám s digitálnou transformáciou je ale optimista a očakáva zlepšovanie „Podpora
digitalizácie, digitálnych zručností a podnikania na internete je jednou zo strategických
priorít EÚ. Zjednodušovania legislatívy bude - a musí! - prebiehať, aj keď podľa mňa oveľa
rýchlejšie. Keď robíte biznis v Amerike, máte trh s 300 miliónmi ľudí. Tie máte v Európe tiež,
akurát tých trhov je 27. Ak chce Európa zvýšiť konkurencieschopnosť na globálnom trhu,
musia práve tieto bariéry znižovať.“
Koronakríza skutočne urýchlila digitalizáciu o niekoľko rokov a zostáva veriť, že legislatíva
Red, Zdroj: Shopsys, exec.shopsys.cz, Heureka.sk

po uhasení akútnych ekonomických dopadov rýchlo zareaguje aj na zmenené e-commerce
prostredie, ale že ho nezaťaží napríklad digitálnou daňou. V plnej nahote sa ukázalo, že na
Slovensku sú mysle zákonodarcov nastavené inak a riešia sa najmä kamenné predajne
(napr. zákon o reťazcoch, nedeľný predaj a pod.) a ochrana spotrebiteľa. „Legislatíva dáva
zákazníkom neskutočné práva a minimálne práva podnikateľom, a to veľmi obmedzuje
rozvoj podnikania v e-commerce. Veľa zákazníkov zneužíva možnosti vracať tovar, vracia
opotrebované a použitý tovar. Radi by sme v tomto zákazníka trochu vychovali, chceme fér
prostredie pre obe strany," hovorí Petr Hulec z Bushman.

14

PLACE

Z KRÍZY VYJDÚ VÍŤAZNE ZNAČKY,
KTORÉ INVESTUJÚ DO MARKETINGU
Česko-slovenský start-up TRIFFT stojí za úspešnou marketingovou platformou,
ktorá už tretím rokom pomáha podnikateľom v gastre a retaile ovplyvňovať
nákupné správanie zákazníkov. O tom, ako zmeny spôsobené krízou premeniť
na biznisový úspech sa rozprávame s Jakubom Minksom, generálnym
riaditeľom TRIFFT.

Gastro dodnes trápi veľký prepad
obratu - najväčšiu ranu utrpeli
prevádzky v obchodných
centrách a ofﬁce parkoch,
pretože ľudia buď nie sú v práci
alebo si nosia jedlo z domu.
Podniky v ostatných lokalitách
sa po uvoľnení opatrení
pomaly približujú k pôvodným
tržbám, no nie je to žiadna
sláva. Pôvodne predpokladaný
masový prechod k pickupu
či donáške jedla sa napokon
nepotvrdil, časť zákazníkov síce
vymenila každodennú obedovú
pauzu v podniku za obed
v kancelárii, no zatiaľ žiadny
koncept nebol dostatočne
zaujímavý pre mainstreamového
zákazníka.
V čase výnimočného stavu sa
zmenila mentalita nákupov aj
v obchodoch. Kto si dovoz
potravín neobjednal online,
do obchodu vkročil s cieľom
na nič nesiahať, rýchlo nájsť veci zo zoznamu,
zaplatiť a utiecť do bezpečia auta či domova. Za
takýchto podmienok sa človek obracia na známe,
vyskúšané veci, rozhoduje sa rýchlo, na základe
naučených schém. Koncept impulzívneho nákupu
tým pádom akoby počas krízy ani neexistoval.
TRIFFT do vypuknutia krízy pôsobil najmä
ako inovátor v oblasti vernostných riešení
pre HoReCa segment. Posledné týždne
ste však svoju energiu venovali príprave
spotrebiteľských súťaží v retaile. Prečo?
Už pred koronou sa na nás začali obracať značky
so záujmom modernejšie odbavenie súťaží
v retaile. Táto oblasť marketingu sa totiž za
posledné desiatky rokov príliš nevyvinula, akurát
sme sa posunuli od posielania viečok k opisovaniu
bodov z pokladničných dokladov. Vďaka našim
technologickým inováciám teraz vieme súťaže
pripraviť a pustiť na trh v rekordne krátkom čase,
s násobne lepším zákazníckym zážitkom a za
zlomok ceny.
Väčšina marketingových budgetov a aktivít
značiek je momentálne redukovaná. Vnímate
to ako možnú prekážku v rozvoji vašich
plánov?

Práve naopak. Každá kríza má víťazov
a porazených - tu sa stanú víťazmi značky, ktoré
síce rozumne, ale predsa investujú do marketingu.
Veľká časť obyvateľstva zostáva ako ﬁnančne, tak
zdravotne obozretná. To znamená,
že reštaurácie a iné služby budú
pre nich ešte istý čas drahé
alebo nie bezpečné, čo ich bude
smerovať práve do obchodov.
Kupujúci však budú svoje
výdavky viac zvažovať aj tu,
takže budú náchylnejší nakúpiť
produkty, ktoré im dajú pridanú
hodnotu – a práve tam dokáže
spotrebiteľská súťaž ovplyvniť
rozhodnutie produkt si kúpiť.
Zaujímavý je aj pohľad na súťaž
ako alternatívu k priamym
zľavám. Hoci môže mať menší
dopad na predaj, nekazí brand
image a pomáha budovať 1:1
vzťah spotrebiteľa a značky.
Takto rozmýšľa napríklad
Plzeňský Prazdroj Slovensko,
s ktorým už čoskoro spustíme
veľkú letnú kampaň zameranú
na zvýšenie predaja novej rady
produktov, ale aj menšie značky
ako Diva’s či Jablčnô.
V čom sú okrem ceny a rýchlosti prípravy
spotrebiteľské súťaže cez TRIFFT inovatívne?
Väčšina súťaží dnes funguje na základe
jednostrannej komunikácie a nepríjemne
komplikovaného procesu, kde zákazník opíše
kód z účtenky, prípadne pošle SMS, značka si ho
prinajlepšom uloží do databázy, na ktorú občas
pošle newsletter - o čítanosti ktorého sa v dnešnej
dobe dá polemizovať – a to je všetko. To však
moderného zákazníka obťažuje.

Jakub Minks,
Generálny riaditeľ TRIFFT

My kladieme dôraz na obojstrannú komunikáciu
a interaktivitu, na ktorú sa zákazník teší, pretože jej
obsah je pre neho relevantný a má z neho reálny
osoh. Počas TRIFFT súťaže môže značka cez
aplikáciu komunikovať priamo v zákazníckych
telefónoch, pripomínať sa, ponúknuť ďalšiu
incentívu na nákup, či odmenu. Zákazník to vníma
pozitívne, čo buduje kvalitný brand image. Takto
zacielenú komunikáciu dosiahnete cez klasickú
reklamu len veľmi ťažko. Navyše, značka od
nás získa k dispozícii cenné dáta až na úrovni
konkrétnych položiek na pokladničnom doklade
jednotlivých spotrebiteľov.
Momentálne sa zamýšľame nad pridaním našej
inovácie cash-back systému, na ktorý sme už
teraz technicky pripravení, hľadáme len partnera,
ktorý by ho s nami v rámci súťaží otestoval.
Kampaň by tak nebola zacielená len na poslednú
časť predajného lievika, teda kúpu, ale aj na
časť „zvažovania“. To dokážu využiť najmä nové
značky a výrobky, ktoré chce značka čo najviac
dostať do povedomia verejnosti. Oba prístupy sa
tešia popularite najmä v USA, v Európe však zatiaľ
rozbehnuté nie sú.

Pre aký typ značky je spotrebiteľská súťaž
najviac efektívna?
Potenciál v súťaži nájde každá značka, ktorá
má záujem o dlhodobú, opakovanú prácu so
spotrebiteľmi a chce mať k dispozícii detailné
štatistiky o ich nákupnom správaní či o efektivite
jednotlivých predajných miest alebo výrobkov.
Najlepšie výsledky uvidia značky, ktoré chcú
napredovať a inovovať, nebavia ich zdĺhavé
procesy a chcú súťaže pripraviť za zlomok času aj
ceny, pri čom ušetrené prostriedky radšej využijú
na podpornú komunikáciu v mieste predaja pre
maximálny efekt kampane.
Súťaže však majú špeciﬁcké výhody aj pre
menšie značky – napríklad vstup na trh
a možnosť zalistovania v predajniach sa aktuálne
skomplikoval, keďže prioritou zákazníkov ešte
nejaký čas zostanú základné potraviny. Práve
spotrebiteľská súťaž môže takúto bariéru
odblokovať.
Red (pti)

Gastro aj maloobchod sa museli s nástupom
koronakrízy popasovať s novou, dosiaľ
nepoznanou situáciou. Aké zmeny ste postrehli
z pohľadu spotrebiteľského správania?
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PANDÉMIA KORONAVÍRUSU
A KOMERČNÉ NEHNUTEĽNOSTI
Rozsiahle obmedzenia kvôli pandémií koronavírusu zasiahli aj trh
komerčných nehnuteľností. Prvé následky sú už viditeľné a do existenčných
problémov sa môžu dostať mnohé odvetvia. Azda najväčšmi utrpel retail
a nákupné centrá, ktorých aktivita bola výrazne utlmená. Na zhodnotenie
reálnych následkov celosvetovej koronakrízy si budeme musieť ešte
niekoľko mesiacov počkať, no už teraz vidno isté trendy.

Hodnotiť dnes aktuálne dianie z pohľadu vývoju cien
nehnuteľností a smer vývoju yieldov (výnosov) by
bolo doslova veštením z krištáľovej gule, ktorú ani
nemáme. Jedno je však isté: vlastníci komerčných
nehnuteľností, ktorí sa chystali na predaj už tušia,
že v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch nemôžu
pomýšľať o predaji za ceny, ktoré sme ešte
pred mesiacom považovali za trhový štandard.
„Yieldy okolo 5,5 – 6 % v oblasti industriálnych
nehnuteľností a yieldy okolo 6,75 – 7,2 % v oblasti
retailových nehnuteľností sú dnes tabu. Ďalší vývoj
a smerovanie bude reálne posúdiť najskôr na
sklonku leta,“ predpovedá Jan Hospodář a dodáva:
„V najbližšej budúcnosti bude kritická najmä
schopnosť regenerácie niektorých európskych
ekonomík, hlavne Talianska, Španielska, Francúzska
a Nemecka. Otázkou tiež zostáva, či celosvetové
burzy čaká ďalšia vlna výpredajov, ako tomu bolo
v poslednom týždni či rast viditeľný v posledných
dňoch a hodinách. Je to príliš mnoho neznámych
a premenných, ktoré určia ďalší smer.“

JÚN 2020: NÚDZOVÝ STAV
KONČÍ, OBCHOD OŽÍVA
Po 90 dňoch sa v júni skončil núdzový stav
v krajine, avšak mimoriadna situácia zostáva
v platnosti s cieľom zabezpečiť kontinuitu
špeciálnych režimov pre časti ekonomiky. Podľa

Red, Zdroj: 108 Agency, Cushman & Wakeﬁeld, CEEC Research, Vizualizácia: Cushman & Wakeﬁeld/Tesco Galéria Petržalka

APRÍL 2020: UZAVRETÉ
OBCHODY A MNOŽSTVO
OTÁZNIKOV

nemôže použiť pre svoje podnikanie. Na druhej

aktuálnych informácií je návštevnosť väčšiny

strane je samozrejme pochopiteľná pozícia aj

obchodných centier na úrovni okolo 60 až 80

vlastníka objektu, ktorý o znížení nájmu alebo

% oproti obdobiu pred pandémiou, pričom

jeho odklade nechce ani počuť, pretože jeho

individuálne prevádzky sú v závislosti od sektora

Jar roku 2020 priniesla na realitný trh nervozitu,

banka ďalej trvá na riadnom splácaní príslušných

schopné dosiahnuť 50 až 200 % tržieb zo začiatku

napätie a obavy z ďalšieho vývoja. O príchode

úverov,“ komentuje súčasný stav Jan Hospodář,

roka. Vypovedania nájomných zmlúv doposiaľ

možnej ekonomickej krízy sa hovorí už dlhšiu

Head od Investment 108 AGENCY.

nastali prevažne u nájomníkov, ktorí mali slabú
ﬁnančnú situáciu už pred pandémiou.

dobu. Fakt, že sa nachádzame za horizontom
ekonomického cyklu, konštatovalo mnoho

Z hľadiska realitných transakcií dochádza

odborníkov. Nikto však nevedel, že by prípadným

k utlmeniu aktivity hlavne zo strany investorov,

Najväčšie siete kín pôsobiace na Slovensku, Cinema

spúšťačom zásadných zmien na trhu by mohol

ktorí si už prežili svoje v priebehu rokov

City a CINEMAX, avizovali znovuotvorenie svojich

byť vírus a zdravotné riziko pre obyvateľstvo.

2008 – 2010, a teraz nechcú urobiť žiadne

kinosál v druhej polovici júna. Cushman & Wakeﬁeld

Naznačuje to ďalší uhol pohľadu na to, ako sú

urýchlené rozhodnutia. Preto sa skôr sťahujú

predpokladá, že to bude mať priaznivý dopad na

dnešný svet a ekonomika globalizované.

z rozrokovaných obchodov a vyčkávajú, ako

celkovú návštevnosť obchodných centier a ich tržby.

sa trh zachová. Aj napriek terajšej situácií je tu
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Vďaka uzavretiu niektorých typov obchodov

šanca niektoré - najmä industriálne - transakcie

Napriek presunu otvorenia väčšiny pripravovaných

a prevádzok naráža na svoje limity oblasť

dokončiť. „Vo väčšine prípadov sa jedná

retailových projektov na budúci rok sme

komerčných retailových nehnuteľností, kde sa

o transakciu typu „sale and lease back“, kde

začiatkom júna mohli vidieť otvorenie obchodného

vlastníci takýchto objektov a areálov stretajú

vlastník objektu predáva svoju nehnuteľnosť

centra Tesco Galéria Petržalka, kde spolu s ním

s narastajúcim tlakom zo strany nájomcov na

investorovi, ale zároveň s predajom mu podpisuje

otvorili aj známe módne či gastronomické značky

poskytnutie zliav či nájomných prázdnin za

dlhodobú nájomnú zmluvu na 10 aj 15 rokov.

(viac o Galérii v budúcom čísle). V tomto roku

obchodné jednotky, ktoré musia byť zatvorené.

V súčasnej situácii je to pre kupujúceho prístavom

očakávame aj otvorenie nákupného centra Forum

„Je to v tejto chvíli bezprecedentná situácia, keď

dobre uložených ﬁnancií, aj s vidinou možného

Prešov či redevelopmentu Tesco Kamenné

je na jednu stranu pochopiteľné, že nájomca

ekonomického prepadu v horizonte 2-3 rokov,“

námestie v centre Bratislavy, ktoré od Tesco kúpil

nechce platiť za priestory, ktoré z vôle tretej strany

vysvetľuje J. Hospodář.

žilinský podnikateľ George Trabelssie.
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Pozitívny vplyv na slovenský retail môže

investorom (19 %), nasledovalo USA (18%),

mať dohodnutá podpora štátu v nájomných

Kórea(18%) a českí investori (14%). „V roku 2019

vzťahoch, potenciálne potvrdenie optimistických

zaznamenávame pokles podielu slovenského

scenárov pre mieru nezamestnanosti, nízke

a českého kapitálu investovaného do komerčných

úrokové sadzby, a v prípade určitých ústupkov

nehnuteľností na približne 33 % z päťročného

prenajímateľov (napríklad incentívy, zľavy

priemeru viac ako 50 %. Je to predovšetkým

z nájomného, ale aj zmeny v nájomnom mixe

prejav vysoko konkurenčného pomeru výnosov

svojich centier) si retailový tím Cushman &

k rizikám, ktorý stále viac vidia globálni investori,“

Wakeﬁeld vie predstaviť zastabilizovanie retailu

hovorí Juraj Bronček, analytik spoločnosti

do konca roka a prípadné oživenie investičnej

Cushman & Wakeﬁeld Slovakia.

AUTOMATICKÝ
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aktivity v tomto sektore v budúcom roku. Jedným
z najviac zasiahnutých segmentov retailu sú

Dnes je potrebná predovšetkým trpezlivosť

reštaurácie, z dôvodu výpadku príjmov z turizmu

a ﬁnančná odolnosť voči ďalšiemu vývoju

a dlhotrvajúcich obmedzení vo vyťaženosti po

v najbližších niekoľkých mesiacoch, ktoré

otvorení. Samostatnou kategóriou sú retailové

rozhodnú o budúcnosti retailových investícií.

prevádzky v kancelárskych budovách, ktorých

Šumy, ktoré prebehli o predaji OC Central alebo

tržby postupne rastú s návratom zamestnancov

o bratislavskom OC Aupark zrejme ešte nejaký

do kancelárií, avšak za úrovňami zo začiatku roka

čas zostanú v rovine šumov.

zaostávajú v priemere o viac ako 30 %.
Koronakríza už bezprostredne dopadla na
rozostavané projekty. Napríklad plánovaná

OBJEM TRANSAKCIÍ A INVESTÍCIÍ
SA UTLMÍ

dostavba a otvorenie megaprojektu Stanica Nivy
presunul developer HB Reavis na prvý kvartál
roka 2021. Podľa 46 % stavebných podnikov

Celkový objem transakcií na trhu komerčných

potrvá jeden až dva roky, kým sa situácia

nehnuteľností na Slovensku v roku 2019

v stavebníctve ustáli, 37 % si myslí, že to bude

presiahol 680 miliónov EUR. To predstavuje

o šesť až 12 mesiacov. „Pozorujeme mierny

nárast o 30 % v porovnaní s predchádzajúcim

útlm najmä nových projektov, ktoré sa pripravujú

päťročným priemerom. To svedčí o vysokej

a boli už naštartované v projektovej činnosti. Pri

dôvere investorov. Takmer dve tretiny transakcií

komplikovanejších podmienkach pre výkon prác

sa uskutočnili v Bratislavskom kraji, zatiaľ čo iba

a celkovom útlme hospodárstva očakávam aj

približne 15 % na východnom Slovensku.

celkový pokles výkonnosti a činnosti stavebných
a projektových spoločností,“ povedal predseda

Až 46% transakcií sa uskutočnilo v sektore

Slovenskej komory stavebných inžinierov Vladimír

kancelárií (s 23% podielom medzi rokmi 2014

Benko. Údaj a citácia pochádza z pravidelnej

a 2018), viac ako tretina kapitálu smerovala do

polročnej analýzy slovenského stavebníctva,

priemyselných nehnuteľností (v porovnaní s 25 %

ktorú vypracovala analytická spoločnosť CEEC

medzi rokmi 2014 a 2018), približne 14% investícií

Research.

smerovalo do maloobchodu a menej ako 5 % sa
alokovalo sektore hotelov a ubytovania.

Daňová poradenská a audítorská spoločnosť
TPA a realitno-poradenská spoločnosť CBRE

Maloobchodný sektor napriek vysokej saturácii

publikovali v júni 2020 výročnú správu s názvom

vo väčšine veľkých miest na Slovensku už pred

„Real Estate Investment 2020“, v ktorej je prehľad

koronakrízou zaznamenáva pokles investičnej

a hodnotenie trhov s nehnuteľnosťami v rámci

aktivity. Je to najmä vďaka tomu, že väčšina

všetkých krajín strednej a východnej Európy.

veľkých maloobchodných nehnuteľností zmenila

„Slovenský realitný trh je v porovnaní s okolitými

v posledných rokoch majiteľov. V dôsledku toho

krajinami strednej a východnej Európy skôr menší,

tento najvýznamnejší investičný sektor roka

avšak ponúka o to vyšší výnos, cca. o 1 – 1,5 %

2018 dosiahol v roku 2019 iba 14 %. Najväčšou

(v porovnaní s Poľskom a Českom). Slovenský

retailovou transakciou roka bol predaj pobočiek

trh investičných nehnuteľností sa kvalitou svojich

VÚB spoločnosti Czech Franco Real Estate.

ponúkaných produktov i transparentnosťou

V druhej polovici roka získala spoločnosť Fidurock

predajného procesu dostáva na úroveň vyspelých

Capital dva regionálne maloobchodné parky

európskych krajín. Takisto zvládnutie nedávnej

s celkovou rozlohou viac ako 18 000 m². Tatra

situácie spojenej so šírením koronavírusu radí

Residence predala obchodné centrá Glavica

Slovenskú republiku k najúspešnejším krajinám

a Dúbrawa retailovým investorom zo Slovenska.

v Európe i vo svete, čo môže len posilniť

Začiatkom roka kúpila Shopping Palace na

dôveryhodnosť krajiny v očiach investorov,“ hovorí

Zlatých pieskoch spoločnosť Coopex Reality.

Anthony Selman, riaditeľ oddelení Investment
Properties pre krajiny CEE v rámci spoločnosti

Pokiaľ ide o zdroj kapitálu, najväčší podiel
na celkových investíciách patrili slovenským

CBRE.
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NAKUPOVAŤ ALEBO NENAKUPOVAŤ?
Zákaz nedeľného predaja vyvolal mohutné a protichodné názorové vlny nielen
v biznis sfére, ale aj v spoločnosti. Pandémiu s uvoľňovaním opatrení nahradila
agenda, ktorú si rýchlo osvojili aj médiá. Napriek tomu, že boli na stole dôležitejšie
a zložitejšie témy, bolo ľahšie venovať jednoduchej téme, ktorej rozumejú všetci:
Nakupovať alebo nenakupovať. Vieme, ako to dopadlo, no má zmysel zaznamenať
názory a argumenty.

vyváženie rodinného a pracovného života; ak
si ľudia nenakúpia v nedeľu, nakúpia si v iný
deň). Zákaz predaja v nedeľu ale tieto témy
a dôsledky vôbec ne(vy)rieši.
Príčiny nerovnováhy a správania sa treba
hľadať niekde úplne inde. Napríklad v školstve
a štruktúre študijných odborov, v absencii
ﬁnančnej a spotrebiteľskej gramotnosti,
v príjmovej nerovnosti medzi pohlaviami,

NÁZORY A FAKTY

v prieskumoch a výsledky boli interpretované

v spoločenskej akceptácii rodičovskej

ako nepopierateľné fakty a ako „názor

dovolenky, na ktorej je muž a nie žena,

Žijeme v pohnutých časoch, kedy konjuktúru

väčšiny“ (napr. 8 z 10-tich), čo bolo v rozpore

v absencii jaslí a škôlok, v geograﬁckom

a ekonomickú belle epoque zo dňa na

so skutočnosťou a úplne to devalvovalo

rozložení obyvateľstva na území Slovenska

deň nahradil strmý pád, nezamestnanosť,

hodnotu prieskumov. Nezainteresovaný divák,

(momentálne zhruba 50 % žije v mestách

neistota a strach. Diskusie o inováciách

poslucháč či čitateľ nevidel kontext pôvodu

a 50 % na vidieku), v dostupnosti bývania

v maloobchode, expanzných plánoch, rozvoji

dát a zvyčajne nebol oboznámený s tzv. social

a štruktúre výdavkov domácností na bývanie

sektora, ktorý je spolu so službami druhým

desirability bias, čo je sebaklam, kedy navonok

a podobne. Zákaz nedeľného predaja je ale

najväčším zamestnávateľom, nahradila zo dňa

respondent deklaruje niečo, čo v realite robí

jednoduchšia agenda, ako takto dlhodobé,

deň diskusia o elementárnom poslaní obchodu.

úplne inak. Názory a „interné nezverejnené

vleklé a komplexné problémy. Bližšia je košeľa

Odrazu sa objavila téma, na ktorú neexistovala

dáta“ boli používané ako argumenty voči

ako kabát.

spoločenská objednávka. Otázkou je, či bol

prezentovaným grafom, infograﬁkám,

správny čas na medializovanie názorovej

prieskumom a všeobecne akceptovaným

plurality v hlboko odbornej téme, čas

ekonomickým ukazovateľom.

na diskusiu o konzumerizme a čas na

KAŽDÉ PLOŠNÉ RIEŠENIE
DEFORMUJE TRH

ﬁlozoﬁcké úvahy. Keďže sa téma nedieľ

Zaznievali argumenty morálne (obchod

rýchlo (a nepochopiteľne) zúžila iba na sektor

má v povedomí spoločnosti stále stigma

Obchody otvorené v nedeľu sú nevýhodné

obchodu, venujeme sa iba obchodu, hoci

nevýrobnej sféry, ktorá zarába na tom, že lacno

pre tých, ktorí majú v nedeľu tak nízke tržby,

v ňom pracuje len 13 % tých, ktorí robia

nakúpi a draho predá, zamestnanci obchodu

že je pre nich ekonomické mať zatvorené už

v nedeľu (je to cca 47 000 ľudí). Dôležité je

sú akoby vazali korporácií, ktorí musia otročiť

teraz, napriek tomu, že potenciálni zákazníci

podotknúť, že nie všetci títo ľudia pracujú

počas víkendov, inak budú prepustení,

idú nakúpiť ku konkurencii. Plošné zatvorenie

počas všetkých nedieľ, ale zvyčajne len 2

nerieši to ani výhrada vo svedomí, lebo stále

obchodov je nevýhodné pre tých podnikateľov,

nedele v mesiaci.

majú „nôž na krk“), genderové („v obchode

ktorým nedeľa tvorí podstatnú časť tržieb.

pracujú najmä ženy, matky, zaslúžia si voľnú

No a vždy sú tu výnimky z plošných

Žiaľ vo verejných vyjadreniach dotknutých

nedeľu“) aj sociologické a behaviorálne

pravidiel. V prípade zatvorených obchodov

strán sa kládlo znamienko „rovná sa“

(je prirodzené a ľudské, aby človek jeden

sú to napríklad hybridné nákupné centrá,

medzi názor a overiteľný fakt. Názory ľudí

deň v týždni oddychoval; je to dôležité pre

letiská, výdajne e-shopov, čerpacie stanice,
pohotovostné lekárne a o sektore horeca (ontrade) nehovoriac. V Poľsku sa napríklad sieť
Žabka dohodla s doručovacou a logistickou
ﬁrmou DHL a Poľskou poštou a rozšírila svoje

Red, Zdroj: ZO SR, SAMO, ISKM, INESS, SOPK Klub 500, platforma Ako dlho vydržíme, Foto: Panta Rhei

obchody na výdajne tovaru pre e-shopy. Tým
pádom môžu mať otvorené aj v nedeľu.
Slovensko je špeciﬁcká, otvorená a malá
ekonomika. Dnes a denne sa presviedčame,
že novinky importované zo zahraničia u nás
môžu rýchlo stroskotať. Niektoré štáty v EÚ
majú obmedzené prevádzkové hodiny v rôznej
miere (13 štátov), z toho v 7 štátoch platí
všeobecný zákaz predaja v nedeľu. Niektoré
štáty mali zatvorené a spoločenská objednávka
a ekonomika ukázali, že je lepšie ich nechať
otvorené (napr. v Maďarsku). Napokon ani
u nás by sa zatvorenie nemalo týkať plošne
všetkých nedieľ, ale iba zhruba 35-tich, podľa
tzv. nemeckého modelu.
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Pritom otváracie časy sa dajú optimalizovať

by to byť ďalším zabijakom pre maloobchod

prídu nielen o nedeľné, ale časom aj o ďalšie

aj inak, ako plošne. Presné a exaktné dáta

a hospodárstvo,“ uviedol pre instore

tržby, lebo zákazníci si navyknú nakupovať

o návštevnosti a zaľudnenosti konkrétnych

Slovakia Adrian Bódis, Country Manager pre

online. Zatvorené obchody v nedeľu budú

obchodov vedia získať viaceré spoločnosti.

Slovenskú republiku.

v prospech cezhraničnej nákupnej turistiky
a naopak v neprospech zahraničných turistov

Niekedy stačí otvoriť a zatvoriť o dve hodiny

a nakupujúcich.

neskôr a prejaví sa to na tržbách. V tejto
súvislosti je preto naivné očakávať, že

VÍŤAZI A PORAZENÍ
Z pohľadu správania sa zákazníkov

obchodníci predĺžia otváracie hodiny len
preto, aby si mohli zamestnanci odpracovať

Celý spoločenský diskurz je poučením do

môžeme konštatovať, že nakupovanie

výpadok nedele. Naopak, otváracie doby

budúcnosti. Návrh na zatvorenie obchodov

je často vnímané ako relax, oddychová

sa budú skracovať, sortiment redukovať

v nedeľu, nebol schválený a začal mať

aktivita. Návšteva nákupného centra

a nevyhnutne to u niektorých predajcov

nepríjemne právny podtext (podľa ústavných

spojená s posedením pri jedle a kultúrnym

povedie k presúvaniu personálu na iné

právnikov opatrenia, ktoré publikuje ÚVZ SR

programom (kino, podujatia, koncerty, trhy,

pozície a k prepúšťaniu.

cez webstránku, nie sú úradne vyhlásenými

návšteva kníhkupectva…) je chápaná ako

právnymi aktmi a nariadenie zatvorenia

plnohodnotné trávenie času s rodinou. Po

maloobchodných prevádzok a povinnú

medializácii nedeľného predaja dnes môže

dezinfekciu v nedeľu už aktuálne nespĺňa

mať zákazník pocit, že koná amorálne a že

ústavný princíp nevyhnutnosti). Porazeným

by mal uprednostniť iné aktivity. Pandémia

Nedeľa bol pôvodne tzv. sanitárny deň,

je zákazník, ktorý mohol nadobudnúť dojem

ukázala, že aj (zmysluplnejšie?) atrakcie

kedy mali obchodníci vykonať dôkladnú

systém (štát) nezakázal obchodníkom predaj

v prírode, turistické chodníky, cyklotrasy

dezinfekciu priestorov bez prítomnosti

v nedeľu a chudery predavačky (nastolená

a pamiatky sú majú svoje kapacitné limity.

zákazníkov. Otázok je hneď niekoľko:

agenda hovorí najmä o ženách) musia drieť

Jednoducho nedokážu slúžiť takej mase

Čo sa počas týchto dní v skutočnosti

kvôli zákazníkom aj v nedeľu. Je to smutné

ľudí, ktorá sa za bežných okolností rozriedi

dialo?

a ukazuje sa, že sme ako spoločnosť zrejme

medzi kiná, divadlá, nákupné pasáže či

Koľko zamestnancov vykonávalo

ešte nedozreli pre 21. storočie (citujeme

obchody. V konečnom dôsledku si turistickú

dezinfekciu?

sociológia Michala Vašečku). V 21. storočí

obuv alebo bicykel ľudia potrebujú tiež

Je potrebné vyhradiť na to celý jeden

totiž retail ignoruje hranice a dni v týždni.

niekde vyskúšať a kúpiť. Zatvorené budú

deň?

E-commerce funguje 24/7 v EÚ, v USA aj

nielen športové predajne a obuvi, ale

Prečo sa sanitárny deň týka len

v Ázii. Na Slovensku už máme vyše 12600

aj kníhkupectvá, ktoré pre pandemické

niektorých maloobchodných prevádzok?

e-shopov, pričom pandémia ich počet

opatrenia a špeciﬁcký model predaja značne

Prečo bola za sanitárny deň stanovená

ešte navýšila, lebo isté obdobie boli všetky

utrpeli.

nedeľa a nie iný deň v týždni?

obchody zatvorené a mať e-shop bola jedna

PREČO PRÁVE NEDEĽA?

•
•
•
•
•

z mála možností ako predávať. V prípade

Na odborných retailových konferenciách

Napríklad „belgický model“ je taký, že

zatvorených fyzických obchodov sa vytvorí

sa opakovane hovorí o tom, ako má byť

obchod musí mať zatvorené jeden deň

fantastická príležitosť pre e-commerce

obchod bližšie k zákazníkovi, ako má mať

v týždni, ale je na obchodníkovi, ktorý si

hráčov s vlastným rozvozom tovaru vrátane

omnichannel stratégiu, mobilné aplikácie

vyberie. Faktom zostáva, že v niektorých

potravín, pričom aktívni sú v tejto sfére

a podobne. Zákaz nedeľného predaja by bol

retailových sektoroch u nás sa obrat,

zahraniční retaileri ako Tesco, Rohlík, Košík

krokom späť.

ktorý spoločnosti stratia počas nedieľ

alebo Amazon Fresh. Domáce siete tak

alebo sviatkov, nekompenzuje zvýšený
obrat počas iných dní. Mimochodom
zatvorením obchodov v nedeľu sa vytvárajú
podmienky na vyššiu hustotu zákazníkov
v predajniach počas zvyšných 6 dní, čo je

DOPAD ZATVORENÝCH OBCHODOV
V NEDEĽU NA OBJEM NÁKUPOV (%)

z epidemiologického pohľadu nevhodné.
V dôsledku pandémie budú zákazníci
opatrnejší a budú odkladať nákupy drahších
položiek, čo sa opäť negatívne prejaví

11

13

14

12

na tržbách. Sú to práve drahšie položky,
pri ktorých je žiadúca dlhšia konzultácia

15
13

13

17

15

13

s predajcom, alebo kontakt s tovarom
(nábytok, knihy, obuv, odev, elektronika)

17

v súvisiacich oblastiach - správa zariadení
atď. Ak by prevádzky a obchody zostali

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

20
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9

9
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Január 2020

Február 2020
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17
14

a kľúčovým faktorom pre udržanie
zamestnanosti v maloobchode, ale aj

15

}
}
}
}
}
}
}

22
19

nedeľné otvorenie, pretože je kľúčom
k reštartu hospodárstva a maloobchodu

12

15

na čo zákazníci zvyčajne využívali víkendy.
„IMMOFINANZ plne podporuje opätovné

17

17
0,4
Apríl 2020

Zdroj: GfK, Pozn. Hodnota v percentách

v nedele zatvorené aj po pandémii, mohlo
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PIVOBRANA, POHODA
A UMENIE ČAPOVAŤ PIVO

vzniklo zo slov pivo a obrana sa nám zdalo pre
komunikáciu s verejnosťou a sympatizantmi
praktickejšie. Voči úradom a oﬁciálne sme
stále Asociácia malých nezávislých pivovarov.
K Pivobrane sa môže prihlásiť každý
sympatizant nad 18 rokov, člen Asociácie musí

Pivo je obľúbený nápoj nielen u nás na Slovensku a v Čechách, ale na celom
svete. Prvý augustový piatok dokonca oslavujeme Medzinárodný deň piva. Už
od 4. tisícročia pred Kristom sa v Mezopotámii pil tento zlatistý mok. Spomína
sa napríklad aj v epose o Gilgamešovi.

byť malý pivovar.
2. Pán Vančo, spolu s Branislavom Cvikom
ste si tento rok prevzali cenu Krištáľové
krídlo v kategórii Hospodárstvo za
záchranu banskobystrického pivovaru
Urpiner, ktorý ste vytiahli z konkurzu
a bez zahraničných investorov sa Vám
ho podarilo znovu postaviť na špičku
slovenského pivovarníctva. Ako ste to
dokázali?
Povedali sme ľuďom, ktorí majú na starosti
výrobu, že chceme ísť cestou prvotriedneho
produktu a klasickej receptúry, ktorej
výsledkom bude pivo, ktoré má v prvom rade
dušu získanú odležaním v ležiackej pivnici 50
dní. Oni nám dali zoznam surovín, ktoré na to
budú potrebovať, my sme spravili kontrakty
na dodávky a oni sa nám odvďačili skutočne
výnimočným produktom. Takto nejako
v krátkosti by som odpovedal, na Vašu
otázku. Ale samozrejme, také jednoduché to
nebolo.
3. Pivobrana sa už niekoľko rokov spája
aj s festivalom POHODA. Váš stánok

zdroj foto: archív Urpiner, Banskobystrický pivovar, a.s.

neobíde žiadny milovník piva, no tento rok
Za tie roky sa v našom pitnom režime pivo
udomácnilo i v nealko verzii. Orosené pivko
dobre padne počas horúcich letných dní.
Nevieme si bez neho predstaviť žiadnu
grilovačku, oslavu, svadbu či event.
Ing. Ľubomíra Vanču, predsedu Asociácie

•
•
•
•
•

si následkom koronavírusovej pandémie
ako vznikla Pivobrana,

musíme nechať zájsť chuť. Ako vyzerajú

ako sa Urpiner znovu dostal na špičku

Vaše prípravy na spomínaný multikultúrny

slovenského pivovarníctva,

festival? Ako vyberáte pivá do ponuky?

ako prebieha príprava Pivobrany na festival

Môžeme prezradiť nejaké štatistiky, napr.

Pohoda 2021,

koľko litrov piva na festivale vyčapujete?

ako načapovať dobré pivo,
aké pivné štýly dominujú na Slovensku.

malých nezávislých pivovarov Slovenska, ktorú
možno poznáte aj pod názvom Pivobrana.sk,

1. Ako uvádzate na svojom webe Pivobrana.

sme sa spýtali:

sk, Pivobrana je otvorené hnutie na obranu
slovenského piva
z nezávislých
pivovarov. Kedy
vznikla a kto ju
založil?
Nezávislé hnutie
Pivobrana vzniklo
v roku 2012 a založili
ho členovia Asociácie
malých nezávislých
pivovarov, aby sa
medzi konzumentmi

Red, (pti)

Branislav Cvik a Ľubomír Vančo,
majitelia banskobystrického pivovaru Urpiner.
Zdroj foto: https://www.urpiner.eu/

nemusel používať
taký dlhý názov, tak
jedno slovo, ktoré
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TIP PRE VÁS:
Prevádzkujete malý pivovar a potrebujete
vytvoriť e-shop či prezentačnú
webstránku?
Vyskúšajte si www.BiznisWeb.sk
na 15 dní zadarmo:
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S Pohodou sa v prvom rade spája

Väčšine Slovákov sa ani len

Urpiner, ktorý je už od roku 2016

nesníva, koľko pivných štýlov

jedným z hlavných partnerov

existuje. A je úplne bežné, že keď

festivalu. Práve vďaka návrhu

niektorému zákazníkovi zachutí

Urpineru a ochote Pohody dať

nejaký druh, napríklad „kyseláč“,

návštevníkom možnosť výberu, sa

tak druhý ho doslova vypľuje, lebo

môže Pivobrana zviditeľňovať na

mu nechutí vôbec, a myslí si, že

spomínanom festivale a ponúkať

je to pokazené pivo a pritom to

návštevníkom remeselné pivo.

tak nie je. A nie je to len o kvalite,

Myslím si, že týmto sa aj festival

lebo zákazník pri takýchto

stáva výnimočným, pretože neviem,

špeciáloch kvalitu posúdiť ani

na ktorom hudobnom festivale

nevie. Sme stále v plienkach

porovnateľného rozmeru sa čapuje

v poznávaní pivných štýlov,

cca 20 druhov pív. Na Pohode sa

možno nejaká IPA, APA, ALE,

v stánku Pivobrana vypije cca 20

STOUT, ale stále sú naši, aj českí

tisíc pív od malých remeselných

Zdroj foto: FB Pivobrana

pivovarov a celkovo v rámci festivalu je

konzumenti, v podstate závislí na
ležiaku.

to číslo niekde medzi 250-300 tisíc pív.
V predaji je ešte stále špeciálne darčekové balenie

má rád pivo s penou, niekto preferuje peny

Ak ste počas čítania dostali chuť na dobré

Pohoda in the Air Urpiner Stage box.

menej… Všeobecne platí, že keď niekto

pivko alebo by ste radi jeho kúpou podporili

Je v ňom 6 druhov piva Urpiner, festivalový pohár

čapuje pivo s láskou, tak bude určite dobre

slovenské nezávislé pivovary, na blogu

a z obalu si môžete jednoducho pomocou nožíka

načapované, lebo technicky sa to naučiť dá,

Pivobrany nájdete skvelé tipy na miešané

a mobilu vyrobiť svoj vlastný hudobný stage.

ale treba k tomu aj srdiečko.

drinky z piva.

4. V čom tkvie umenie správne načapovať pivo?

5. Ak prídu zahraniční turisti k nám na

Nazdravie!

Slovensko, v prvom rade idú na dobré
Musí to byť symbióza zákazníka a toho, kto

pivo, ktoré má grády. Ako je na tom

pivo čapuje. Sú rôzne štýly čapovania, niekto

slovenská pivná turistika?

KALTENECKER ZBIERA OCENENIA
V roku 1997, v časoch, keď bolo bežné ísť na pivo a objednať si „10ku, 12ku alebo
tmavé“, vznikol malý reštauračný pivovar Kaltenecker. Staval na pivnej tradícii Slovenska
trvajúcej storočia a zároveň rôznorodosti celého pivného sveta. A tak priniesol pivné
špeciály typu ALE, IPA, stout, pivá belgického či mníchovského typu a rozšíril rad
klasických ležiakov. Začal učiť Slovákov objavovať rôzne pivné chute a špeciály.

PRÍĎTE A SAMI
OCHUTNAJTE.
Na pivnej mape (na
www.kaltenecker.sk)
nájdete všetky miesta
na Slovensku, kde možno či už vo fľaškovej

Ako plynul čas a záujem o remeselné pivo

ocenení z menších lokálnych súťaží zdobí 27

alebo čapovanej po-

rástol, k reštauračnému pivovaru pristavali

medailí z najprestížnejších svetových pivných

dobe vychutnávať pivo

väčšiu výrobnú halu. Namontovali dodnes

súťaží. A neotáľali ani tento rok, zúčastnili sa

z Rožňavy. A tak ako

najvyspelejšiu technológiu varenia piva na

medzinárodnej súťaži vo Frankfurte a Brokát

je snahou byť dostupní

Slovensku značky BrauKon a v roku 2012

získal zlatú medailu. A to mal oproti sebe 3000

každému, viete si ho

posunuli svoju ﬁlozoﬁu ďalej. Od objavovania

súperiacich pív z 50 rôznych krajín.

nájsť a kúpiť aj v potravinových reťazcoch po

nových chutí vo vychýrenej reštaurácii
v Rožňave po sprístupnenie pivných špeciálov

ČÍM TO JE?

celom Slovensku.

Tu je recept:

Aktuálne sa viete

celému Slovensku prostredníctvom fľaškového
ochutnať kvalitné remeselné pivo a mal by ho
mať dostupné v predajni nablízku.
A že nejde o „jedno z mnohých“ remeselných
pív, postupne okrem lokálnych pivných súťaží
začali navštevovať aj celosvetové. A ukázalo
sa, že majú čo ponúknuť celému svetu, lebo
zakrátko sa stali najoceňovanejším slovenským
pivovarom vo svete. Dnes zbierku cez 70

•
•
•
•
•

zoberte najlepšie a 100% originálne

dostať k osemnástim

ingrediencie

rôznym pivným špe-

vyhnite sa surogátom, emulgátorom

ciálom a to sú ďalšie

a zbytočnej chémii

v talóne, ktorými chcú

na varenie použite jedno z najlepších

ešte viac oživiť široký

technológií na varenie piva

sortiment.

nechajte sládka v plnom rozsahu realizovať
svoje dlhoročné skúsenosti

Nazdravie!
(pti)

piva. Povedali si, že by mal mať každý možnosť

varte s láskou, poctivo a kvalitne.
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PRESENT

FLASH NEWS
BNP Paribas Real Estate dlhodobo sleduje

V TRNAVSKOM CTPARKU SA ZAČALA VÝSTAVBA
NOVÉHO DISTRIBUČNÉHO CENTRA

stúpajúci dopyt po menších distribučných
centrách, ako zo strany operátorov

Slávnostným výkopom, za účasti zástupcov spoločností CTP Invest, HAVI a predsedu Trnavského

e-commerce a maloobchodných ﬁriem, tak

samosprávneho kraja, začali stavebné práce na novom distribučnom centre pre spoločnosť HAVI. Tá bude

aj zo strany poskytovateľov logistických

z neho zásobovať približne 500 odberných miest, zariadení rýchleho občerstvenia a reštaurácií predovšetkým

služieb, ktorí pre vyššie uvedené typy

na Slovensku, ale aj v ČR. Centrum s rozlohou 8 650 m² bude

klientov často zabezpečujú distribúciu.

dokončené začiatkom roku 2021. Najvýznamnejšími prvkami sú

Rastie podiel zásielok ku koncovým

tri teplotné zóny pre mrazené, chladené a suché potraviny. Bude

spotrebiteľom (B2C) na úkor kamenných

obsahovať aj energeticky úsporné riešenia ako je chladenie CO2,

obchodov (B2B). Odborníci z realitno-

LED osvetlenie a rekuperáciu tepla.

konzultačnej agentúry očakávajú, že

Zdroj: CTP.eu

rozbehnuté projekty sa nezastavia, ale miera
špekulatívnej výstavby poklesne.
Rodina zákazníkov Prologis sa rozšírila o troch
nových členov, ktorí v Prologis Park Prague-

LOGISTICKÝ PARK V SENCI
POSILŇUJE PORTFÓLIO P3
NA SLOVENSKU

a e-commerce. „Aktuálnymi nájomcami v Senci sú
známe značky ako Coca-Cola, DSN, DSV, Nagel,
Samsung SCM či Takko Fashion.

Airport podpísali zmluvy na prenájom celkovo

Zdroj: P3parks.com/sk

16 400 m², čím došlo opäť k plnému obsadeniu

Začiatkom tohto roka oznámil GIC, singapurský

parku. Sú to ﬁrmy Schenk Process, MRKInvest

štátny majetkový fond, akvizíciu paneurópskeho

a Digital People.

portfólia logistických nehnuteľností Maximus.
Súčasťou akvizície je aj park a skladové

Spoločnosť DHL, ktorá je súčasťou skupiny

nehnuteľnosti v Senci, ktoré prechádzajú do

Deutsche Post DHL, bola v júnovej správe

správy slovenského P3. Park P3 Senec má

Magic Quadrant pre logistiku tretích strán

celkovú rozlohu 107 500 m2 v troch halách

(Magic Quadrant for Third-Party Logistics,

kategórie A a výbornú dostupnosť na diaľnicu

Worldwide), vydanej poprednou výskumno-

D1. Vďaka charakteru a polohe parku je ideálny

poradenskou spoločnosťou Gartner,

pre klientov z oblasti distribúcie, maloobchodu

Inc., označená za lídra. Do výskumu boli
zaradené divízie DHL Supply Chain a DHL
Global Forwarding.

ECO BOWL – EKOLOGICKÁ KONKURENCIA PRE PLASTOVÉ MISKY

Slovenská spoločnosť AWT Rail SK,

Spoločnosti MULTIVAC a DS Smith spojili svoje sily pri vývoji nového udržateľného obalu. ECO

a.s. sa premenovala na PKP CARGO

BOWL je plne recyklovateľná miska z vlnitej lepenky potiahnutá tenkou vrstvou fólie. ECO BOWL

INTERNATIONAL SK, a.s. Rebranding

znižuje použitie plastu až o 85 % v porovnaní s tradičnou plastovou miskou. Skinovú mikro vrstvu

v skupine PKP CARGO INTERNATIONAL

aj hornú fóliu možno jednoducho oddeliť

prebieha od októbra 2019, kedy sa

od kartónové vaničky, ktorú možno ľahko

premenovala materská spoločnosť Advanced

recyklovať. MULTIVAC a garantuje rovnaký čas

World Transport, a.s. na PKP CARGO

trvanlivosti v porovnaní s konvenčným MAP

INTERNATIONAL, a.s. Skupina je jedným

balením čerstvých potravín. ECO BOWL už bol

z najvýznamnejších železničných dopravcov

testovaný na trhu v spoločnosti Amidori, tento

v Európe.

nemecký výrobca rastlinných alternatív mäsa
používa balenie od konca roka 2019.

FM Logistic Central Europe si pripomína
25 rokov pôsobenia v regióne. Na trh

Zdroj: Dssmith.com

vstúpila v roku 1995 do Poľska, nasledovala
Česká republika (1996), Slovensko (1999)
a Maďarsko (2005). V súčasnosti má 17
logistických platforiem, 30 prekladiskových

DVOJDIMENZIONÁLNE KÓDY:
ZNAMENIE ČASU

skladov s plochou 750 000 m² a kapacitou
viac ako milión paletových priestorov.

Najznámejší 2D kód je QR kód, ktorý
je celosvetovo dostupným štandardom

V logistike kedysi dominovali klasické čiarové

a možno ho nájsť v súčasných priemyselných

kódy, avšak v súčasnosti

štandardoch GS1. Ďalšími

GEFCO zabezpečí i v ďalších rokoch pre

sa čoraz viac posúvajú

2D kódmi sú Data Matrix

spoločnosť Toyota distribúciu nových vozidiel

k dvojdimenzionálnym

kód a Aztec kód. Spolu

k dílerom na slovenskom, českom a maďarskom

kódom. Tie ponúkajú sľubný

hrajú dôležitú úlohu pri

trhu. Zmluva o distribúcii hotových vozidiel bola

potenciál, ktorý zhŕňa oveľa

digitalizácii.

uzavretá na ďalšie tri roky, predpokladaný objem

viac ako iba identiﬁkáciu.

prepravených áut je 120 000.

Jednodimenziálny čiarový kód
spolu s dvojdimenzionálnymi
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kódmi odštartovali transformáciu logistiky.

Zdroj: Dachser.sk

PLACE

LOGISTICKÉ SYSTÉMY MUSIA BYŤ
FLEXIBILNÉ A ŠKÁLOVATEĽNÉ
Pandémia sústredila pozornosť nielen na krátkodobé prenájmy skladov, ale
aj na samotné skladové procesy. Na jednej strane vznikol obrovský dopyt po
tovare, na strane druhej retail a logistika museli čeliť výpadku pracovníkov,
komplikáciám s dodávkami tovaru a zatvoreným obchodom. Ako dokážu
odvetviu pomôcť softvér a outsourcing skladových procesov?

Veľa obchodníkov a ich dodávateľov sa
po uzatvorení prevádzok zameralo na
e-commerce. Aj v tomto smere vie situácii
pomôcť skladový systém. „Zásobovanie
predajní alebo veľkoobchodné objednávky sú
úplne iná logistická úloha ako e-commerce.
Včas zavedený skladový systém, ktorý vo
svojich procesoch zahŕňa best-practices
z odboru, umožní ﬁrmám vyvarovať sa

FUFILLMENT POSTUPNE
PRENIKÁ NA SLOVENSKO

DIGITÁLNY DLH RETAILU
A RIADENIE SKLADOV

Spolu s rastom e-shopu sa zvyknú v čase meniť

„Digitálny dlh sa dá dobehnúť, ale je nutné si

najlepší možný servis. Vhodné zapojenie

požiadavky na riešenie back-ofﬁce procesov

poriadne „zamakať“. V súčasnosti spoločnosti

automatizácie môže navyše rovno znížiť

(fakturácia, reklamácie, vratky, nákladové faktúry

presúvajú svoje systémy do cloudu a veľké

nároky na zamestnancov, napríklad pomocou

atď.) aj skladovania a doručovania produktov.

komplexné a robustné riešenia ustupujú. Je to

vyhnutia sa ručnému prepisovaniu dodacích

Možným riešením pre zefektívnenie fungovania

z toho dôvodu, že systémy v cloude so sebou

informácií do portálov dopravcov,“ hovorí si

e-commerce ﬁrmy najmä pri väčších objemoch

nesú výhodu práve rýchleho nasadenia, ktoré je

T. Kormaňák a dodáva k potravinárskemu

vie byť tzv. BPO (Business Process Outsourcing),

v súčasnej situácii veľmi žiadané. Ďalej môžeme

retailu: „Evidencia šarží a expirácií je

resp, fulﬁllment (outsourcing skladu a logistiky).

spomenúť pripravenosť takéhoto systému pre

základnou funkciou systému pre riadenie

Tento typ služby je hlavne na západe veľmi

škálovanie, napr. v prípade rastu spoločnosti,

skladov, rovnako ako kompletná evidencia

rozšírený a postupne sa presadzuje aj v našom

alebo jeho ﬂexibilitu - je možné obratom

histórie o všetkých skladových pohyboch.

regióne. Ondřej Holík, riaditeľ spoločnosti Swiss

upravovať náklady podľa potreby (veľkosť

Kompletná spätná vysledovateľnosť je

point vysvetľuje, že BPO zahŕňa časť procesov

využívanie systému, prístupy do systému atď.).

teda pri dodržaní postupov prirodzeným

napr. vyťažovane dát, digitalizácia dokumentov,

Čo sa týka digitalizácie retailových sietí, tak

výsledkom zavedenia takéhoto systému. Pri

alebo celý proces – t.j. príjem a výdaj faktúr,

nesmieme zabudnúť na synergiu skladového

príjme je nutné tieto informácie do systému

vyťažovanie dát a zadávanie do systému klienta:

systému a EDI (pozn. Elektronická výmena

zadať s čo najmenšou prácnosťou, je možné

„Vieme využiť vlastný systém alebo pracovať v IT

dát - Electronic Data Interchange). Typickým

napríklad využiť EDI správu od dodávateľa

systémoch klienta. Zvyčajne sú našimi klientami

príkladom takejto synergie je avízo o dodávke

s informáciami o očakávanom tovare. Pri

stredné ﬁrmy, ktoré operujú so stovkami

tovaru. V momente keď odosiela ﬁrma zásielku

výdaji u potravín je to väčšinou práve systém

dokumentov denne. Služby je možné využiť aj

a tovar opúšťa sklad, EDI automaticky odošle

pre riadenie skladov (WMS), ktorý vyberá

sezónne, napríklad v maloobchodnej špička,

avízo o dodávke, príjemcovi príde správa,

zásobu s vhodnou šaržu a expiráciu (napr.

pričom partner vytvára zálohy a má zvládnuté

z ktorej získa informácie o dodávanom tovare

pomocou FEFO - First Expired First Out),

GDPR, aby neprichádzalo k úniku spracúvaných

a umožní mu včasnú prípravu na fyzický príjem,

a skladníka potom pre túto zásobu navádza.“

informácií.“

ešte než samotná dodávka dorazí,“ uvádza

najčastejším chybám a rovno nastaviť
inovované skladové procesy tak, aby skladníci
pracovali efektívne a zákazníci dostávali

Tomáš Kormaňák, produktový manažér LOKiA
Fulﬁllment môžeme chápať aj ako „zdieľaný

WMS zo spoločnosti GRiT.

sklad“. Partner dostane od klienta objednávky,
spracúva ich, zabalí a expeduje. Už pri objeme
200 - 300 objednávok mesačne je vhodné
uvažovať o fulﬁllment-e a o uzavretí zmluvy SLA
(Service-level agreement). Partner má zvyčajne
zazmluvnených dopravcov v rôznych cenových
hladinách a využíva aj služby typu Zásielkovňa.
sk. Platí, že čím viac zásielok sa odošle, tým sú
Red, Zdroj: GRiT, Pricemania Academy, Foto: Pixabay.com

ceny dopravy a obalového materiálu výhodnejšie.
„Vo využívaní fulﬁllment sme ďaleko za Veľkou
Britániou alebo Amerikou. Napríklad ak chce
e-shop rásť a expandovať do zahraničia, tak je
spoľahlivý logistický partner dôležitý. Dôležité je
revidovať náklady na prenájom skladu, softvér
a podobne. Fulﬁllment znamená presunúť
podružné činnosť na partnera a venovať sa
rozvoju biznisu,“ povedal O. Holík v programe
Pricemania Academy.
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AKÉ TYPY ZÁKAZNÍKOV
PRINESIE NOVÝ NORMÁL?

POZITÍVNI (18 %)
Najmladší a najviac pozitívny segment
a najmä študenti (celá vzorka: 21 % 15-25
rokov, 79 % 26-69 rokov, 49 % ženy, 51 %
muži). Sú to mladí, ktorí majú zo dňa na deň
„koronaprázniny“. Majú konečne čas spať,
cvičiť, prečítať dlho odložené knihy, napočúvať
novú hudbu, niečo sa naučiť a možno si aj
čo-to privyrobiť. Majú čas plánovať, ako ďalej
so svojím životom. Vládne opatrenia sa snažia
dodržiavať. Po uvoľnení opatrení sa veľmi
rýchlo vrátia naspäť k svojmu normálnemu
nákupnému správaniu, teda budú nakupovať
tak, ako obvykle a možno ešte o trocha viac.
Tešia sa, že budú môcť vyraziť von športovať
a znovu cestovať. Chcú sa spájať do komunít
pre niečo alebo za niečo a je to fenomén
aj v menších mestách. Záujem o ďalších
ľudí so spoločnými záujmami, o susedov
a spolubývajúcich stúpa. V minulosti viedol
k vzniku rôznych platforiem pre výmenu,
zdieľanie a v čase nútenej izolácie vzniklo
aj niekoľko biznisových a distribučných
modelov, ktoré nahradili štandardné a dočasne
nedostupné biznis modely. Príležitosťou sú
online kurzy, výuka hry na hudobné nástroje, či

Ako sa premieňajú postoje spoločnosti voči vírusu a pandémii? Kam sa presúvajú? Sú
spotrebitelia optimistickí alebo pesimistickí? Znalosť a porozumie novým segmentom
„postkorona-zákazníkov“ prináša príležitosti pre biznis, retail nevynímajúc.

podpora kultúry a kultúrnych zoskupení.

TRIEZVI (17 %)
S krízou a pandémiou sa vyrovnávajú celkom

RIEŠIŤ VECI, KTORÉ MAJÚ
ZMYSEL
Článok vychádza zo série videoprezentácií

To s aj stalo a starší ľudia začali nakupovať

statočne. Sú to ľudia s vyšším vzdelaním aj

viac online. Jasne vidno posun od (často

príjmom a hlavne zamestnaní rodičia okolo 50-

prehnanej) starostlivosti k osamostatneniu

tky (54 % ženy, 46 % muži). Pred pandémiou

a k učeniu sa novým zručnostiam.

žili normálne, nepotrpeli si na okázalý alebo
hyperaktívny životný štýl. Pre Triezvych boli

Red, Zdroj: Simply5 a G82, Foto: Pixabay.com

spoločnej štúdie agentúr Simply5 a G821
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s názvom Big Data Zoom s podtitulom

Reakcie na pandémiu sú rôzne, ale

a sú dôležité vzťahy v najbližšej rodine, rôzne

„Datařův průvodce po pandemii“. Zahŕňa

v základných rysoch univerzálne, ako pri

osobné zvyky a rituály. Snažia sa riešiť najmä

výsledky z prvej vlny prieskumu, ktoré

akejkoľvek inej kríze. Buď sa ľudia na

to, čo má zmysel a žiadne malichernosti.

mapujú zmeny spotrebiteľského správania

situáciu pozerajú s pokojom a optimizmom,

Najväčšou odmenou je pre nich stav, ak

vyvolané pandémiou. Identiﬁkovali päť

alebo u nich prevláda negatívny pocit,

nemusia vôbec nič robiť. Po nástupe nútenej

segmentov ľudí, ktoré sa líšia podľa toho,

neistota, obavy, zmätok a frustrácia.

izolácie sa museli vysporiadať s tým, že okrem

aké mali hodnoty pred krízou a aké po nej.

To, ako zareagujú na krízu vychádza

práce na seba vzali aj funkcie „kuchár“, „učiteľ“,

Porozumenie týmto segmentom prináša

z toho, čo je pre nich dôležité. Nič nie

„upratovač“, „družinár“, gro z toho zostalo

príležitosti aj pre retail a jeho komunikáciu.

je ale čierno-biele. Existuje celá škála

najmä na bedrách žien – matiek. Všetko sa

Spoločne s príchodom krízy totiž zákazníci

prístupov a postojov. Agentúry Simply5

snažili zvládať zodpovedne a s humorom,

zmenili priority. Nechcú riešiť žiadne

a G82 identifikovali na základe dát

nadhľadom. Izolácia im nerobí problémy, lebo

hlúposti, ale to, čo má zmysel. Chcú sa

až 5 segmentov. Zaujímavé, i keď nie

sú medzi svojimi najbližšími a vidia, čo sa učia,

starať o druhých, šíriť dobrú náladu a chcú

prekvapujúce je, že v čase prieskumu

ako sa hrajú a zabávajú. Nariadené opatrenia

byť tvoriví. Všetky tieto tvrdenia sa postupne

bolo odolných a optimistických menej

prijímali s pokojom, triezvo, racionálne,

vyvíjajú. Napríklad po tom, čo sa zatvorili

ako ostatných, ktorí boli zaskočení

neobťažujú ich. Nepodliehajú panike, sú si istí,

školy, matky mali tendenciu viac sa starať

a frustrovaní. To vedie aj k opatrnosti

že až sa to preženie, všetko sa vráti do starých

o deti, ale postupne vycítili príležitosť naučiť

v nákupnom správaní spotrebiteľov –

koľají. Vďaka tejto lekcii sa naučíme, ako byť

deti väčšej samostatnosti. A to je príklad

dlhodobé omieľanie posolstva o tom,

solidárnejší a viac si všímať potreby druhých.

nového normálu, s ktorým sa budeme

ako sme v tom všetci spolu a ako firmy

Sú vlastne aj radi za túto lekciu aj pre deti, ktoré

stretávať aj v iných oblastiach. Podobnú

pomáhajú, môže byť kontraproduktívne.

majú šancu si odniesť niečo do života. Najviac

zmenu je vidno smerom k prarodičom. Deti

Pesimistickí spotrebitelia potrebovali

sa tešia na to, až sa deti vrátia do školy a oni

a vnuci ich učia ovládať elektroniku, aby si

skôr aktivujúce, pozitívne kampane a nie

do práce, i keď si uvedomujú, že toľko času,

„odrezaní od sveta“ dokázali nakúpiť online.

generické a depresívne spoty (viz. QR kód).

koľko trávili s rodinou, už mať nebudú. Značky,

Bojím sa a hľadám
pomoc

STABIITA, ISTOTA

Chcem zasa žiť naplno
a bez obmedzení

SLOBODA, PRÍLEŽITOSTI

ČO JE PRE NICH V ŽIVOTE DÔLEŽITÉ

ODOLNÍ A OPTIMISTICKÍ

Aj na súčasnej situácii
možno nájsť veľa
pozitívneho

AKO REAGUJÚ NA KRÍZU

Veď sa vlastne nič
nedeje

POZITÍVNI

18

Aj na súčasnej situácii %
možno nájsť veľa
pozitívneho

Veď sa vlastne nič
nedeje

rovnaký. Majú ale obavy o svoje zdravie,
o zdravie svojich blízkych a myslia si, že sa
svet už nevráti do starých koľají. Tešia sa na
vidieť svojich blízkych a stretávať ľudí na ulici.

17%

Najviac trpia sociálnou izoláciou. Oceňujú, ako
NEZVIAZANÍ

Bojím sa a hľadám
ZASKOČENÍ
pomoc
%

ÚZKOSTNÍ

zvyčajne už na dôchodku, tak aj príjem majú

to, čo je pre ostatných bežné a obyčajné,

TRIEZVI
ZASIAHNUTÍ A ZNEISTENÍ

ODOLNÍ A OPTIMISTICKÍ
ZASIAHNUTÍ A ZNEISTENÍ

AKO REAGUJÚ NA KRÍZU

PROMOTION

19

Chcem%zasa žiť naplno
a bez obmedzení
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marca. Značky by mali týmto ľuďom pomôcť
nájsť nový normál a znížiť obavy. Príkladom je
napríklad Pomocná ruka (TV program), dovoz

23%
STABIITA, ISTOTA

dobre a príjemne sme si žili ešte na začiatku

obedov seniorom a všetko, čo pomáha zostať
SLOBODA, PRÍLEŽITOSTI

v kontakte s blízkymi.

ČO JE PRE NICH V ŽIVOTE DÔLEŽITÉ

PÄŤ „C“ PROTI COVID-19
ktoré sa snažia osloviť Triezvych, by mali

radi obklopujú ľuďmi, zaujímajú ich životné

vsadiť na konektivitu, na aktivity, ktoré zbližujú

príbehy názory a skúsenosti, majú veľa

Koncept piatich „C“ vychádza z toho, čo ľudia

rôzne generácie, napríklad herné platformy

záujmov. Nie sú to intelektuáli, ale sú kreatívni,

prežívajú, aké hodnoty sú pre nich dôležité

pre viacerých používateľov bez ohľadu na vek.

radi skúšajú novinky, inšpirujú svoje okolie,

a ako na ich potreby môžu odpovedať značky

Príkladom sú rodinné, stolné hry, spoločné šitie

radujú sa z maličkostí a každodenných odmien.

a ﬁrmy. Pozitívni – COMMUNITY, využite

rúšok a ďalšie kreatívne aktivity.

Pandémia ale zasiahla ich peňaženku. Pred

ich prirodzenú túžbu po vytváraní komunít,

krízou nemali nejaké úspory, tie sa výrazne

angažovanosť, zapojte ich do kampaní

stenčili alebo úplne zmizli. Nevedia, čo bude

a vytvárania produktov. Pozitívni – CONNECT,

po kríze, mnohí sa už nevrátia do zamestnania,

obslúžte ich prorodinné cítenie, ukážte im,

lebo oň prišli. Sú neistí a zmätení. Obávajú sa

ako môžu zabaviť a rozvíjať všetkých členov

Je to najviac mužský segment, typicky vyučení

o svoju ﬁnančnú situáciu, o svojich domácich

rodiny. Nezviazaní – CELEBRATE, , kríza im

a žijúci v domácnosti bez detí (34 % ženy,

maznáčikov. Prijímajú opatrenia zodpovedne

vzala slobodu, aktivujte ich tým, čo ich môže

66 % muži). Sú to ľudia zvyknutí žiť si po

a s pokorou, dôverujú štátu a hľadajú pre seba

zabaviť. Zaskočení – CREATE, pomôžte im

svojom, nerobiť si ťažkú hlavu so životných

pozitívne vzory, perspektívu a niečo, čo zmierni

nachádzať bezpečné koridory, ktorými sa

kotrmelcov, ani z toho, čo si o nich myslia

ich obavy. Môžu sa venovať svojim blízkym

dostanú k svojim každodenným radostiam

ostatní. Najdôležitejšie je pre nich mať okolo

a rozmýšľať o živote v budúcnosti. Najviac sa

a objavia nové malé potešenia. Úzkostní –

seba dobrú partiu, ktorá človeka zabaví

tešia na nákupy, do kaderníctiev a na kávu

CARE, chýba im sebavedomie, kríza ich uvrhla

a podporí. Títo ľudia pred pandémiou nemali

s kamarátkami / kamarátmi. Tomuto segmentu

do obáv. Postarajte sa o nich, ukážte im, že

núdzu o zážitky, niekedy u toho ﬁguroval

budú vyhovovať značky a služby, ktoré budú

môžu nájsť nový normál, že na nich myslíte.

alkohol, adrenalín a určite u toho nebola nuda.

kreatívne a aktívne odstraňovať zábrany

Za zážitky sú ochotní dať aj posledné peniaze

a umožnia zasa naplno prežívať rôzne malé

a hovoria si, že „život je len jeden“. Pandémia

radosti, ale novým, bezpečným spôsobom.

im neukrojila veľa z príjmov, no napriek

Príkladom môžu byť autokiná a originálne,

tomu sa cítia zo všetkých segmentov najviac

kreatívne rúška.

NEZVIAZANÍ (19 %)

obmedzovaní. Sú znudení, otrávení a stavajú

vzorka českej populácie vo vveku 15-59 rokov.
Reprezentatívny kvótny výber z hľadiska pohlavia, veku,

sa negatívne k všeobecnému nadšeniu
z osobného rozvoja, vzdelávania či masového

¹Kvantitatívne online dopytovanie: N = 514 respondentov,

veľkosti bydliska a regiónu. Dotazník do 30 minút. Zber

ÚZKOSTNÍ (23 %)

šitia rúšok. Nezviazaní sa najviac tešia na

dát 31.3. – 2.4.2020. Kvalitatívna online sonda: N= 80
respondentov v každej vlne. Vzorka respondentov z online

to, ako „vypadnú z domu“ za kamarátmi,

Jeden z dvoch najväčších segmentov

športom, na grilovačku. Do budúcnosti sa

a zároveň najstarší, nad 60 rokov a druhý

najviac boja ohrozenia vlastnej slobody a ak

najviac ženský (60 % ženy, 40 % muži).

pandémia priniesla nejaké pozitívum, tak to, že

Úzkostní chcú rozptýliť obavy, cítiť pomocnú

ukázala na koho sa môžu skutočne spoľahnúť.

ruku a adaptovať sa na nový normál.

Skutočné priateľstvo berú smrteľne vážne. Títo

Nadovšetko si cenia blízkosti svojej rodiny,

ľudia oceňujú oslavu života, nápaditý prístup

sú starostliví, uprednostňujú pokojný život

značiek, odpustia im aj malé nedostatky.

bez starostí. Držia sa naučeného životného

Hľadajú cesty a skratky, ako sa veci dajú

rytmu a robia veci správne, tak ako sa to

uskutočniť.

má. Najviac si cenia, ak sa im podarí urobiť
všetko, čo si naplánovali a predsavzali

komunity SimplyTalk, vo veku 18-69 rokov, z rôznych
regiónov ČR. V každej tematickej vlne kvalitatívna
nesychnrónna explorácia v dĺžke do 30 minút. Zber dát:
začiatok apríla 2020.

Kampane počas
pandémie boli
generické

Prvá časť prezentácie
štúdie Simply5 a G82

a večer sa stretnú s rodinou. Žiadne správy

ZASKOČENÍ (23 %)

sú pre nich dobré správy – televízia na nich
neustále chŕli informácie o COVID-19, cítia sa

Najviac ženský segment a druhý najmladší

zaskočení, ohrození a aj nahnevaní. Svet sa

(celá vzorka: 60 % 15-47 rokov, 40 % 48-69

im takpovediac prevrátil hore nohami, hoci

rokov, 66 % ženy, 34 % muži). Zaskočení sa

veľa vecí sa pre nich nezmenilo a keďže sú
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KOMU SA NELENÍ, TOMU SA ZELENÍ
Ohľaduplnosť k životnému prostrediu nadobudla po pandémii ďalší rozmer. Ukazuje sa, že prírodné sily sú
nepredvídateľné a ich nerešpektovanie ľuďom bezprostredne škodí. Dodávateľský reťazec retailu si uvedomuje
naliehavosť a už roky prijíma a aktívne realizuje opatrenia, ktoré môžeme súhrnne označiť ako environmentálne
zodpovedné. Vybrali len sme niekoľko príkladov.
To, čo bolo kedysi požadované za nadštandard

Janko, Property Manager spoločnosti

v oblasti udržateľnosti, energetickej

CTP Invest, ktorá sa zaoberá výstavbou

nezávislosti, znižovania emisií a odpadu

a prevádzkou industriálnych nehnutľností.

či v separovaní, sa dnes stáva bežným

Spoločnosť do budúcna tiež plánuje zavádzať

štandardom. A to naprieč celým dodávateľským

systém zachytávania dažďovej vody. Zelená

reťazcom od výroby, cez logistiku až po retail.

ﬁlozoﬁa tohto developera nie je len súčasťou

Red, Zdroj a foto: BILLA, CTP invest, Kauﬂand, Kofola, Lidl, Pixabay.com, Tesco

konkrétnych biznis parkov, do ktorých vnáša
„Baví nás neustále hľadať nové cesty, ako

zelené prvky. Minulý rok CTP kúpila 100

vytvárať zdravé nápoje a podnikať v symbióze

hektárov lesa neďaleko Mladej Boleslavy,

s prírodou. Nesnažíme sa preto o jednorazové

aby svojim dielom prispela k zachovaniu

projekty,“ popisuje Jannis Samaras, generálny

prirodzeného ekosystému. „Získanie lesnej

riaditeľ Kofoly ČeskoSlovensko a dodáva:

pôdy je len prvý krok na ceste k tomu ako

„Mojím veľkým cieľom je dostať udržateľné

vyrovnať podiel, ktorý bude zodpovedať

uvažovanie do každodenného chodu ﬁrmy,

veľkosti nášho priemyselného portfólia.

do každého jednotlivého rozhodnutia – od

Podobný zámer máme aj na Slovensku,“

obmedzenia jednorazových mliečok do kávy po

potvrdzuje Ivan Pastier, Senior Business

ochranu vodných zdrojov. Iba tak zabezpečíme,

Development Manager CTP. O lesy sa stará

aby sme v Kofole mohli byť trvalo hrdí na

ich vlastný záhradník, ktorý do daných

veci, ktoré robíme.“ Kofola, resp. jej odborná

oblastí vysádza pôvodné stromy v súlade

bylinková divízia LEROS, získala certiﬁkáciu

s dokumentom Natura 2000 o pôvodných

mnohohektárového pásma Rajeckej doliny ako

biotopoch.

BIO lokality pre voľný zber celkovo 39 druhov
bylín od spoločnosti Naturalis SK.

V obchodnom roku 2018 zmenil Lidl formát
printového letáku z rozmeru A3 na A4 a ušetril

„Do roku 2023 chceme byť uhlíkovo neutrálni.

viac ako 1520 ton papiera. O rok neskôr zrušil

Uvažujeme aj nad zavádzaním alternatívnych

distribúciu letákov v tretine regiónov a znížil

zdrojov tepla ako sú tepelné čerpadlá

svoju ročnú spotrebu papiera o ďalších 850

pre administratívne budovy. Sme takisto

ton. Aktuálne už týždňové letáky do schránok

pripravení na využitie fotovoltických panelov.

nedistribuuje, čím usporí približne 1700 ton

Využívame takisto retenčné dlažby a určité

papiera. Celkovo ušetrí Lidl 4100 ton papiera

percento parkovacích miest zamieňame za

ročne, čo predstavuje asi 70 000 dospelých

výsadbu stromov a zelene,“ uvádza Peter

stromov. Spomedzi reťazcov pôsobiacich
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v SR má Lidl zrejme najkomplexnejší

cieľ do roku 2025 znížiť celkovú spotrebu

environmentálny program. Z desiatok aktivít

plastov minimálne o 20 % a predávať

môžeme spomenúť dlhodobý projekt „Voda pre

všetky produkty privátnych značiek v 100

stromy“. Lidl venuje 1 cent za každú predanú

% recyklovateľných obaloch (už dnes

fľašu 1,5 l minerálnej vody Saguaro na obnovu

má viacero produktov označenie „Balené

tatranského lesa.

zodpovedne“). V predajniach ponúka svojim
zákazníkom ekologické sieťky na ovocie

Centrálu spoločnosti BILLA na Bajkalskej

a zeleninu vyrobené z biobavlny ako alternatívu

ulici aj s priľahlou predajňou pre viac ako

k mikroténovým vreckám. Sieťky majú certiﬁkát

300 zamestnancov zásobuje teplou vodou

GOTS, čo znamená, že zodpovedajú globálnym

nový ekologický solárny systém. Špeciálna

štandardom pre organické textílie. Reťazec

konštrukcia na streche obsahuje 15 kusov

má okrem toho viacero projektov na podporu

fototermických panelov, ktoré premieňajú

slovenských dodávateľov a certiﬁkáty, ako

slnečnú energiu na teplo. To následne zohrieva

sú Fairtrade, MSC a FSC, sú neoddeliteľnou

vodu v akumulačných nádržiach. Teplá

súčasťou väčšiny produktov ich privátnych

voda slúži pre celú budovu a vykurovanie je

značiek. Aktívne bojuje proti plastom a ponúka

zabezpečené využívaním odpadového tepla

zákazníkom ekologické varianty produktov

z chladiaceho systému. Celú budovu bolo preto

a pilotne aj čapovaný drogériu. Kauﬂand si

možné odpojiť od doterajšieho dodávateľa

nedávno prevzal ocenenie SmartHead Awards

tepla a prispieť tak k zníženiu uhlíkovej stopy.

za svoju ucelenú CSR stratégiu a komplexný

„Udržiavanie a zveľaďovanie životného

prístup v oblasti udržateľnosti a spoločenskej

prostredia okolo nás patrí k dlhodobým cieľom

zodpovednosti. Vyradením jednorazových

našej spoločnosti. Dôkazom toho, že to

plastových produktov ušetrí Kauﬂand ročne

myslíme vážne je aj to, že sme sa do roku 2022

48,7 ton plastu. Zmeny obalov pri ovocí

v rámci ISO 50001 podujali znížiť spotrebu

a zelenine ušetria 15 ton a prvé produkty

elektrickej energie na m2 predajnej plochy

s označením „Balené zodpovedne“ ušetria

o 20 % a znížiť emisie CO2 o 30 %,“ povedal

ďalších 12,8 tony.

Dariusz Bator, generálny riaditeľ spoločnosti
BILLA.

Počas troch rokov znížilo Tesco množstvo
potravinového odpadu o 71 %. Všetkých 152

Kauﬂand už v roku 2013 prestal s používaním

obchodov Tesca zároveň daruje nepredané

mikroplastov pri výrobe vlastnej pleťovej

potraviny ľuďom v núdzi. Je tak lídrom medzi

a telovej kozmetiky, ako aj pracích a čistiacich

reťazcami v tomto ukazovateli. Tesco si stanovilo

prostriedkov. V roku 2017 vyradil z predaja

ambiciózny cieľ znížiť množstvo potravinového

najpredávanejšiu ľahkú plastovú igelitku

odpadu od farmy až na tanier do roku 2030

a nahradil ju textilnou taškou z biobavlny.

na polovicu, aby pomohlo naplniť cieľ trvalo

Uhorky zbavil zbytočnej plastovej fólie a len

udržateľného rozvoja OSN 12. 3. Z pohľadu

nedávno s predstihom vyradil zo svojej

životného prostredia sú potravinové straty

ponuky jednorazový plastový riad a slamky.

a potravinový odpad zodpovedné globálne za

Tento plastový tovar nahradil papierovým

približne 8 % emisií skleníkových plynov.

a viacnásobne použiteľným. Reťazec má za

e obchodu, a. s. Poprad
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AKO VYTVÁRAŤ A ROZVÍJAŤ FIREMNÚ KULTÚRU,
KTORÁ MAXIMALIZUJE POTENCIÁL NÁŠHO
ĽUDSKÉHO KAPITÁLU

PRE VÄČŠÍ VÝKON
ZAPOJTE – MOZOG
Igor Šulík,
Organizácie a ich ľudia neustále skúšajú a pátrajú po tom, aké atribúty by mala
mať ich kultúra, aby čo najlepšie plnili svoje poslanie. Ide o akýsi súbor hodnôt,
postojov, pravidiel a očakávaného správania, ktorý určuje, akým spôsobom budú
jednotlivé časti celku fungovať navzájom a všetky spolu. Pomerne veľa rokov
sa zmena ﬁremnej kultúry spájala predovšetkým so zmenou správania ľudí, čo
následne viedlo k transformácii celej organizácie. S rastom poznatkov neurovedy
dnes vieme, že mnohé je úplne inak...

Amrop Jenewein Managing Leadership Partner
i4 Neuroleader Master Trainer

vždy do určitej miery zaznávaná intuícia, teda
schopnosť porozumieť niečomu inštinktívne bez
zapojenia procesu myslenia.
Ak chceme takúto kultúru vytvoriť, musíme najskôr
pochopiť fungovanie vlastného mozgu – funguje
zdravo alebo má problémy? Ako pracuje, čo spúšťa

Máme čoraz viac dôkazov, že ľudský mozog má

zmeny správania a ﬁremnej kultúry začať dívať

na zmenu nášho správania oveľa väčší vplyv, než

úplne inou optikou.

určité typy správania a aký vplyv majú na iných?

sme si ešte donedávna mysleli. Napríklad keď
je v strese alebo pod tlakom, nedokáže naplno

K budovaniu ﬁremnej kultúry sa dá pristúpiť

využiť svoj potenciál bez ohľadu na to, ako veľmi

rôznymi spôsobmi. Jedným z aktuálnych trendov

sa snažíme.

v tejto oblasti je zapájať poznatky o fungovaní
ľudského mozgu, ktoré ponúka moderná

Organizácia s kultúrou priaznivou pre mozog

Na druhej strane však platí, že za predpokladu

neuroveda. Výskum mozgu denno-denne prináša

by pri takomto pohľade mohla byť deﬁnovaná

priaznivých okolností mozog dokáže

fascinujúce zistenia, ktoré nám pomáhajú lepšie

ako organizácia, ktorá sa usiluje o umožnenie

neuveriteľné veci. Je schopný výkonu, na aký

chápať, čo jednotlivec potrebuje, aby mohol zo

zlepšenia výkonnosti všetkých mozgov,

sme si možno nikdy ani len nepomysleli, že je

seba vydávať to najlepšie, čo v ňom je, v prospech

a tým dosiahnuť rast produktivity, biznisu

reálny. Keď pochopíme, ako mozog funguje

celej organizácie. Na základe neurovedeckých

a zároveň osobného blaha zamestnancov a ich

v optimálnom stave a za akých podmienok

poznatkov možno budovať ﬁremnú kultúru

angažovanosti. Takéto organizácie sa starajú

toto optimum nastáva, môžeme sa na tému

priaznivú pre ľudské mozgy, tzv. Brain-Friendly

o to, aby mozgy ľudí, ktorí v nej pracujú, podávali

integrácia

Dobre fungujúci mozog, ktorý si
dokáže uvedomovať prepojenia
medzi rôznymi premennými
v tomto ZLOŽITOM svete.

Zdroj: Amrop Jenewein, Fotograﬁa a schéma: Shutterstock a archív Amrop Jenewein

inšpirácia

imaginácia

intuícia

culture. Organizácia a jej predstavitelia

najlepší možný výkon, a aby sa mohli stať takými

musia neustále pracovať na tom, aby ich

tvorcami a inovátormi myšlienok a konceptov,

ľudia mali ideálne podmienky na zdravý

ktoré sú pre ﬁrmu prospešné. Zároveň musia

a tvorivý rast. To v konečnom dôsledku

byť dostatočne agilní aj pri ich uvádzaní do

pozitívne ovplyvní i ﬁrmu ako celok.

života. To znamená, že sa daná ﬁrma cielene
zaoberá opatreniami, ktoré tento potenciál
uvoľňujú. Patria sem napríklad programy rozvoja

Na prekonávanie NEISTOTY
vyplývajúcej z toľkej
nepredvídateľnosti.
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KULTÚRA ORGANIZÁCIE
PRIAZNIVÁ PRE MOZOG

Na zvládanie dynamiky
zmien, ktoré spôsobujú
výraznú NESTÁLOSŤ
prostredia.

Vysporiadanie sa
s NEJEDNOZNAČNOSŤOU
našej éry, v ktorej jednoduchý
lineárny model akcia – reakcia
už nefunguje.

NAJSKÔR TREBA POZNAŤ
VLASTNÚ BIOLÓGIU

individuálneho líderstva, vytváranie stimulujúceho
pracovného prostredia a podmienok pre
rovnováhu pracovného a súkromného života,

Z pohľadu poznania fungovania

podpora zdravého spôsobu života a starostlivosti

ľudského mozgu možno konštatovať,

o telo a rôzne iné. Je veľa stratégií ako vyladiť

že na to, aby sme boli v tom, čo

systém prepojenia mozgu a tela, ktoré musia byť

robíme, naozaj výkonní a efektívni,

v rovnováhe.

potrebujeme poznať aj vlastnú biológiu.
Na jej poznanie sa v debatách o rozvoji

Vytváranie Brain-Friendly organizácií pomáha

schopností často zabúda, a pritom hrá

zvyšovať úroveň ich celkovej efektívnosti,

kľúčovú rolu v oblastiach ako integrácia,

produktivity a inovačného potenciálu. Hovoríme

teda schopnosť prepájať mozog,

o tom, že sme už za informačnou érou a žijeme

myseľ a telo do zdravo fungujúceho

éru predstavivosti. Ak toto poznanie budeme

systému, inšpirácia, čo je schopnosť

ignorovať a nepremietneme ho do prostredia,

manažovať vlastnú energiu a stimulovať

ktoré pre ľudí vytvárame, môže sa stať, že

seba i iných, imaginácia, ktorou je

naše organizácie budú stagnovať, nové

naša mentálna schopnosť umožňujúca

nápady a inovácie nebudú prichádzať a naša

proces kreatívneho myslenia, a ešte

konkurencieschopnosť bude klesať.

AMROP JENEWEIN – PARTNER RUBRIKY PEOPLE
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MODEL I4 NEUROLEADER
A S NÍM SPOJENÁ
METODOLÓGIA UMOŽŇUJÚ
CHÁPAŤ, AKO ČLOVEK MÔŽE:
• posilniť svoje mentálne schopnosti,
aby zvýšil svoju výkonnosť,
• vytvárať rámec pre úspešnú
spoluprácu v rámci rôznorodých
tímov,
• podporiť inovatívne myslenie na
objavenie oblastí pre ďalší rast,
• podporiť agilitu (akcieschopnosť)
na prepojenie stratégie a jej
implementácie v procese neustáleho
učenia sa.

Preto je potrebné našu aktuálnu realitu

silné stránky a ktoré oblasti môžu limitovať

dosiahnu, že v určitom momente budú nové

prispôsobovať novým spôsobom práce

uplatnenie ich potenciálu a rastu osobnej

neuroprepojenia silnejšie ako tie staré, a tým

a celkového bytia. To si vyžaduje nové

výkonnosti.

dosiahnu permanentnú zmenu.

Vďaka tomuto procesu ľudia získajú poznanie

Druhou časťou potrebnou na vytvorenie

o tom, ako funguje ich mozog a aký dosah to má

Brain-Friendly organizácie je naučiť sa ako

Nástrojom, ktorý napomáha procesu

na ich správanie. Prostredníctvom individuálnych

riadiť a vytvárať prostredie, v ktorom je mozgu

budovania takéhoto typu ﬁremnej kultúry,

a relatívne ľahko aplikovateľných stratégií začnú

umožnené vykonávať svoju činnosť v relaxovanom

je napríklad model i4 Neuroleader, ktorý bol

vnímať svoju osobnú cestu k zmene a rastu.

stave. Ak dokážeme vytvoriť také prostredie, ktoré

vytvorený špeciﬁcky na budovanie Brain-

Pochopia nielen to, čo potrebujú zmeniť, ale aj to,

ľuďom umožní, aby mali dostatok príležitostí na

Friendly lídrov, tímov a kultúr, aby dokázali

čo majú urobiť, aby dosiahli permanentnú zmenu

oddych aj počas náročného dňa, v konečnom

uspieť voči výzvam, ktoré prináša nestála

vo vlastnom mozgu.

dôsledku zistíme, že budú produktívnejší

nastavenie mysle a spôsobov správania, ktoré
sme dosiaľ nepoužívali.

súčasnosť. Cieľom je pomôcť dosiahnuť vyššiu

a v celkovej lepšej pohode.

úroveň blaha a s tým spojenej efektívnosti

Uvedomenie si, že starostlivosť o vlastnú biológiu

nielen pre celú organizáciu, ale aj pre každého

je kľúčom k vyššej výkonnosti, je základ. Bez toho,

Zapojenie celej organizácie do tohto procesu

jednotlivca, ktorý v nej pracuje.

aby sa jednotlivec nezaoberal napríklad kvalitou

posilňuje a podporuje takúto zmenu. Každé

svojho spánku, stravovania, úrovne stresu či

tímové stretnutie či interná komunikácia môže

fyzickej aktivity nie je možné naplno rozvinúť svoj

byť využitá na reﬂexiu, kde sa organizácia pri

potenciál v iných oblastiach.

implementácii takéhoto zmenového programu

AKO BUDOVAŤ BRAIN-FRIENDLY
KULTÚRU

a pri aplikovaní aj spoločne dohodnutých
Zmena správania a hlboko zakorenených

záväzkov smerom k transformácii kultúry k Brain-

Začať treba na úrovni jednotlivca, kde je

návykov potrebuje čas. Princípy tzv.

Friendly práve nachádza.

potrebné dosiahnuť vnímanie potrebnej zmeny

neuroplasticity, o ktorej sa človek dozvie

kultúry. Bez tohto uvedomenia nebude možné

počas tohto procesu, dávajú jednotlivcovi

Vytváranie pracovného prostredia priaznivého pre

zmenu a rast dosiahnuť. Na tento krok existujú

možnosť dosiahnuť želanú zmenu udržateľným

mozog, v ktorom ľudia môžu byť tvorcami alebo

nástroje založené na najnovších poznatkoch

spôsobom. Aj vďaka tomuto poznaniu si

spolutvorcami postupov, ktoré budú využívať

neurovedy, ktoré konfrontujú obraz jednotlivca

uvedomia, že aj keby sa vrátili k starým

pri svojej práci, aby ich mozgy mohli podávať čo

o sebe samom s tým, ako ho vníma okolie.

zvykom, je to predovšetkým preto, že

najlepší výkon, je to, čo v blízkej budúcnosti odlíši

Vďaka holistickej spätnej väzbe jednotlivci

ich mozog sa vrátil k starému spôsobu

výnimočné organizácie od tých priemerných.

prichádzajú na to, kde sú ich potvrdené

fungovania a že svojím pokračujúcim úsilím

Executive Search
Strategic Talent Acquisition
Leadership Services
Board Consulting
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ETICKÁ UMELÁ INTELIGENCIA JE EXISTENČNÁ
VÝZVA A VLAK, KTORÝ NESMIEME ZMEŠKAŤ
Ľudstvo stojí pred existenčnou výzvou, ktorá zásadne zmení spôsob našich životov.
Začínajúca 4. priemyselná revolúcia bude mať masívny dopad na zmeny našej
spoločnosti. Veľká zmena čaká celé hospodárstvo, a teda aj pracovný trh, a kto sa
nepripraví už dnes, na dlhé roky zmešká vývoj, ktorý bude len veľmi ťažko dobiehať.

pracovných síl. Len za posledných 20 rokov napríklad klesol podiel potreby manuálnej práce o 20
percent. Naopak, o 27 percent vzrástla potreba služieb. Preto sa musíme pripraviť a dokázať využiť AI
aj ako základ pre zmenu smerovania vzdelávacieho
procesu, aby sme dokázali reagovať na prichádzajúci vývoj a nové potreby trhu práce.

Mnohé AI prvky sú predovšetkým vo
výrobnom segmente prítomné už dnes.

Práve vzdelávanie a príprava mladších generácií na

Robotizácia v priemyselnej výrobe

vývoj a používanie – nielen užívanie – najnovších

v halách, ale aj na poliach. Autá či stroje

technológií musí stáť v čele našich reforiem.

prešpikované doplnkami, ktoré uľahčujú
našu jazdu a prácu. S AI sa denne stretá

Z pozície tieňovej spravodajkyne najsilnejšej frakcie

každý pri práci s počítačom a pro-

EP Európskej ľudovej strany pre správu o líderstve

stredníctvom sociálnych sietí. Vývoj AI

EÚ v oblasti AI viem, že pre našu krajinu je teraz ne-

nezastaviteľne napreduje a šíri sa aj do

vyhnutné zmeniť obsah učiva s dôrazom na rozvoj

ďalších oblastí.

kvalitného vzdelávania v oblasti rýchleho technologického rozvoja. Prispôsobiť sa už dnes výzvam

Reaguje aj EÚ, ktorá sa usiluje získať

budúcnosti aj v oblasti AI je tak múdre a prezieravé,

globálne líderstvo v oblasti moderných

ako aj nevyhnutné.

technológií.
Bezpilotné lietadlo, autonómne vozidlo či dron,

ETICKÁ UMELÁ INTELIGENCIA:
NEZABÚDAJME NA ĽUDSKÚ DÔSTOJNOSŤ

ktorý doručí životne dôležitú krv pre pacienta. Ro-

Napríklad európska diskusia o výstavbe 5G

boty, ktoré sa starajú o seniorov alebo pacientov, či

siete pre mobilných operátorov je dnes v Bruseli

chladnička, ktorá „sama“ objedná týždenný nákup

bezpečnostnou i technologickou témou číslo

na základe analýzy potravín, ktoré do nej vkladáte.

jeden. Existujú názory, ktoré nahlas hovoria,

Celý rad podobných výdobytkov prináša výnimoč-

že je pre Európu ekonomicky výhodne nechať

Popri efektívnosti či rýchlosti reforiem a využitia

ný technologický pokrok, ktorý sa stáva novou

postaviť našu digitálno-technologickú budúcnosť

AI však prichádza aj pre mňa zásadná otázka:

výzvou pre ľudstvo.

čínskej spoločnosti. Ako však chceme konkuro-

dokážeme v digitálnej dobe ochrániť dôstojnosť

vať v otázkach digitálnych technológií a umelej

človeka tak, aby stál v centre technologického

inteligencie, ak nebudeme mať presun dát pod

rozvoja? Je pre mňa kľúčové, aby na tejto základnej

vlastnou kontrolou?

premise bola postavená celá európska stratégia

AI JE TU V PLNEJ
MIERE UŽ DNES

pre AI. Zlepšime kvalitu života občanov, ale len
Áno, výstavba európskymi ﬁrmami bude nákladnej-

za podmienky plnej ochrany ľudskej dôstojnosti

Čitatelia IN STORE Slovakia však veľmi dobre

šia. V konečnom dôsledku však získame možnosť

a ľudských práv.

vedia, že prienik umelej inteligencie (AI) do našich

vyvíjať vlastnú sieť, spravovať ju, vylepšovať i učiť

životov a spoločnosti sa reálne už naplno začal.

sa. Dáme prácu ﬁrmám, ktoré zdieľajú naše hodno-

Pokračovanie na strane 31 >

ty a nie sú len predĺženou rukou totalitného režimu.
Z geopolitického hľadiska bude preto jej prevádzka

KTO JE MIRIAM LEXMANN

ďaleko bezpečnejšia.

Miriam Lexmann je europoslankyňou (EĽS/
KDH) od februára 2020. Najsilnejšia frakcia
EP Európska ľudová strana ju určila za
tieňovú spravodajkyňu k správe o líderstve

PRÍLEŽITOSŤ NA HĹBKOVÉ REFORMY – PREDOVŠETKÝM ŠKOLSTVA

EÚ v oblasti umelej inteligencie (AI). Pôsobí
vo výboroch EP pre zahraničné veci,

Zmena zmýšľania a prípravy na novú revolúciu však

bezpečnosť a obranu a zamestnanosť

celkom logicky nemôže zostať len na pleciach EÚ,

a sociálne veci. V minulosti bola činná

ale nutná je rýchla a efektívna reﬂexia aj jednotli-

v Rade Európy či v diplomacii, keď

vých členských krajín.

slúžila ako Stála zástupkyňa NR SR
pri EÚ. Naposledy bola riaditeľkou

Ako o strašiaku 4. priemyselnej revolúcie sa hovorí

Európskej kancelárie Medzinárodného

v súvislosti so stratou pracovných miest. OECD

republikánskeho inštitútu (IRI) v Bruseli.

však predpokladá, že nepôjde ani tak o stratu, ako
o absolútnu zmenu trhu práce a štruktúru potreby
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Úlohou nás – zákonodarcov – je správne

jeme vzdelaných a rozhľadených odborníkov,

domácej i zahraničnej profesijnej a vedeckej

nastavenie regulačného rámca. Osobne budem

ktorých musíme začať vychovávať.

špičky, ale i širokej verejnosti. Poteší ma, ak

strážiť a presadzovať, aby sa nové technológie

budú čitatelia IN STORE Slovakia jej aktívnou

nestali nástrojom dehumanizácie a nikdy neboli

S cieľom podnietiť na Slovensku k tejto

povýšené nad človeka a obrátené proti človeku

mimoriadne naliehavej téme celospoločenskú

a ľudskému dobru. AI musí zostať pod ľudskou

diskusiu preto pripravujem medzinárodnú

Miriam Lexmann, www.lexmann.eu

kontrolou s jasnými pravidlami dôkladnej ochrany

konferenciu na tému etickej umelej inteligencie.

Foto: Roman Skyba

dôstojného života človeka. Aj k tomu potrebu-

Uskutoční sa na jar budúceho roka za účasti

súčasťou.

ĽUDIA V RETAILE A STRES Z PANDÉMIE
Reštriktívne opatrenia v súvislosti s pandémiou a ich dôsledky mnohí pocítili
na vlastnej koži vôbec prvýkrát. Niektorí zareagovali stoicky a racionálne, iní
podľahli emóciám a stresu. Ako sa so situáciou vysporiadali spoločnosti a HR
manažéri v oblasti retailu?

Dôležitú oporu pre spolupracovníkov
predstavuje projekt Záchranná sieť –
bezplatná podporná aktivita, v rámci ktorej
je všetkým kolegom k dispozícii sedem dní
v týždni, 15 hodín denne psychológ a to
prostredníctvom anonymného telefonického
rozhovoru alebo chatu-u.

Reštriktívne opatrenia a ich dôsledky mnohí

ODPORÚČANIA
PRE KRÍZOVÉ ČASY:

•

Zároveň funguje aj webová stránka projektu,
kde sú umiestňované užitočné články

Dodržiavajte spánkovú hygienu, pitný režim,

a videá. Pre spolupracovníkov dm sú

Uvedomili sme si zásadný rozdiel medzi

racionálne stravovanie, dostatočný pohyb,

takisto pravidelne realizované Livestream

situáciou, keď sme sledovali stúpajúce čísla

časté prechádzky, relaxujte… Ovplyvnite,

prenosy na témy, ktoré reagujú na nimi

nakazených v Číne a v Taliansku a situáciou,

čo môžete napr. copingovými stratégiami

identifikované potreby, ako aj aktuálne

keď sme mali na Slovensku oﬁciálne prvého

zameranými na riešenie problému a pracujte

dianie v spoločnosti. Záznamy sa aj

nakazeného. Ľudia sa len postupne vyrovnávali

na zvládaní emócií.

archivujú, aby sa k nim spolupracovníci

Význam nadobúda v tejto dobe aj

mohli kedykoľvek vrátiť. Témami boli

ich prijala dodržiavanie preventívnych opatrení

problematika Age management (www.

napríklad: Ako pracovať s ľuďmi, ktorí

od začiatku ich platnosti, čo sa napokon

agemanagement.sk). Age management

potrebujú zvýšenú starostlivosť, Ako sa

ukázalo ako prezieravé a racionálne.

podporuje a motivuje zamestnávateľov

vysporiadať so zmenou, Zmysluplnosť

k implementácii a uplatňovaniu systémového

okamihu, Malé sympózium o vďačnosti, Ako

Keď sa ľudia dostanú mimo komfortnej

prístupu k riadeniu ľudských zdrojov, ku

sa naučiť byť optimistom, O radosti a iné.

zóny, správajú sa neregulovane, impulzívne,

starostlivosti o pracovné podmienky, pracovné

nezvažujú dôsledky svojich činov. Telo v strese

prostredie, predchádzanie chorobnosti

Spoločnosť vychádza z predpokladu, že u 2

je pripravené k úteku, útoku alebo upadá

a hlavne k podpora psychického aj fyzického

– 25 % populácie sa po prežitej záťažovej

do letargie, akoby zamrzlo, odpojí sa a nič

zdravia jednotlivcov uspokojujúce všetky typy

situácii prejavia príznaky posttraumatického

necíti. Do istej miery sa na takéto situácie dá

ich potrieb.

syndrómu. Z tohto dôvodu už teraz dm

z nás pocítili na vlastnej koži vôbec prvýkrát.

s obmedzeniami a stratou komfortu. Väčšina

•

pôsobí preventívne, spustili sa tzv. „dm

pripraviť. Aj v našom vnútri pracuje „krízový

brunch“ - stretnutia so spolupracovníkmi

manažment“. Je dobré rozumieť svojmu
strachu. Je dobré položiť si otázky: Čoho
presne sa bojím? Čo je pre mňa ten spúšťač?

AKO REAGOVALI
V DM DROGERIE MARKT?

majú interaktívny charakter, je to priestor
na zdieľanie skúseností, kladenie otázok.

Čo v tom môžem urobiť? Čo mám k dispozícii
na prekonanie strachu?

v online priestore raz do mesiaca. Stretnutia

Slovenská asociácia Age managementu

Počas dvoch hodín sa riešia rôzne osobné

usporiadala dňa 24.6. prvý online event. Hosťom

témy.

Uzatváranie škôlok, škôl súviselo aj so zmenou

webinára bola ombudsmanka a manažérka

denného režimu rodiny. Rodiny stáli pred novou

oddelenia kultúry zdravia a zdravia v práci Anna

Ďalšou podpornou aktivitou počas

výzvou vybudovať novú štruktúru tohto režimu.

Füssyová zo spoločnosti dm drogerie markt, s.r.o.

pandémie koronavírusu boli online stretnutia

Pokiaľ rodičia pracovali z domu, museli vedieť

Podelila sa o cenné informácie, ako sa popasovali

„Pohoda pod maskou“ s týždennou

zosúladiť pracovný a rodinný život (tzv. work-

v spoločnosti so situáciou počas pandémie

periodicitou. Ich cieľom bolo osvojiť si

life balance). Konﬂikty mohli vznikať aj z tzv.

koronavírusu.

poznatky, metódy a praktické návyky

Martina Čizmadiová, Zdroj: Slovenská asociácia Age managementu, ZenithPeople Consulting

NA VLASTNEJ KOŽI

prospešné aj pre obdobie po kríze.

ponorkovej choroby. Tráviť čas celé týždne
spolu je iné ako spoločný rodinný víkend. Veľa

Informovala o činnosti pracovnej skupiny

spoločenských aktivít bolo obmedzených

„Manažment rizika“, ktorá koordinovala

V rámci prevencie plánuje spoločnosť dm

a nebolo možné ich uskutočniť. Chvíľu trvalo,

informačný tok naprieč celou ﬁrmou. Na intranete

v nasledujúcich mesiacoch opätovne spustiť

kým si rodiny našli nové normy, zvládnuť

sa vytvorila prehľadná záložka, kde sa umiestňujú

pre všetkých spolupracovníkov so záujmom

online vyučovanie, zachovať chod domácnosti.

aktuálne informácie týkajúce sa celkovej situácie,

o témy celostného zdravia dlhodobé

Museli sa nakoniec prispôsobiť situácii, aj keď

hygienických opatrení, informácie zo Sociálnej

rozvojové programy

prechodné obdobie mohlo byť ťažké.

poisťovne, o právnych nárokoch atď.
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DOTÁCIA NA NÁJOMNÉ
JE LIMITOVANÁ
Ministerstvo hospodárstva SR spustilo aplikáciu na registráciu žiadateľov
o dotáciu na nájomné pre prevádzky, ktoré boli pre opatrenia proti šíreniu
COVID-19 zatvorené. Alokovaná pomoc je však nenárokovateľná a je
limitovaná celkovou sumou 200 miliónov eur. Ako to už býva, vynorilo sa
množstvo nejasností, rôznych interpretácií a prekážok pri žiadaní o pomoc.

NUTNOSŤ ČISTO
ELEKTRONICKEJ KOMUNIKÁCIE

dotáciu v rovnakej výške, v akej bola dohodnutá
zľava z nájomného, najviac však do výšky 50
% nájomného. Nájomca však má možnosť

Jednou z prekážok môže byť čisto elektronická

splátkového kalendára na platby nájomného

komunikácia a nutnosť podpísať žiadosť

za obdobie sťaženého užívania, a to najviac

elektronicky, a to ako zástupcom prevádzky, tak

v rozsahu 48 rovnakých mesačných splátok,

aj zástupcom prenajímateľa. Ak jedna z dvoch

ak sa s prenajímateľom nedohodne inak.

zmluvných strán nebude mať elektronický

Štát tak evidentne „motivuje“ prenajímateľov,

občiansky preukaz, aktivovaný zaručený

aby využili práve hornú hranicu zľavy, teda

elektronický podpis a zriadenú schránku na

50 %. Suma 200 miliónov eur v pomocnom

webe slovensko.sk, nemôže požiadať o dotáciu.

balíčku je dostatočná a prví žiadatelia mali

Žiadateľom je de facto prenajímateľ, ktorý veriﬁkuje

peniaze na účte do niekoľkých dní od podania

údaje nájomcu a posiela žiadosť na Ministerstvo

žiadosti. Dobrou správou pre nájomcov je i to,

hospodárstva SR (MH SR). Funguje to nasledovne:

že ak už aj nájomné za obdobie sťaženého

čo aj veľmi oceňujeme, prebiehali rokovania

užívania uhradili, môžu si platby nájomného

rýchlo a vecne. V iných prípadoch pomalšie

Prenajímateľ žiadosť elektronicky podpíše

za nasledujúce obdobie – rovnako dlhé ako

a v niektorých sme ešte stále nedospeli

a zašle cez slovensko.sk, následne MH SR

obdobie sťaženého užívania – tiež rozrátať

k vzájomnej dohode,“ potvrdzuje P. Čanecký

pošle žiadosť nájomcovi do elektronickej

na maximálne 48 mesačných splátok.

a dodáva: „Maloobchod už nikdy nebude

schránky na podpis a po podpísaní žiadosť

„Lehota 48 mesiacov spôsobí veľké problémy

rovnaký, zákazníkom ostanú v pamäti rizika

putuje späť na vybavenie. Žiadosť predstavuje

prenajímateľom, keďže im vznikne dlhodobá

spojené s návštevou verejných priestorov,

dohodu o zľave.

pohľadávka v súvahe, ktorú budú musieť

obmedzenia ktoré z opatrení vyplývajú

pravidelne účtovne diskontovať na súčasnú

a celková strata slobody z nakupovania.“

Ambíciou MH SR bolo maximálne urýchliť

hodnotu. Zároveň každému majiteľovi priestorov

podávanie žiadostí, pričom elektronicky je to

s odkladom splátok nájmu stúpne kreditné

Dotácia sa nevzťahuje na kancelárie, iba na

skutočne aj najrýchlejšie. Dokonca aj formulár

riziko a náklady na administratívu spojenú

obchodné priestory a pridružené priestory

sa z väčšej časti predvypĺňa automatizovane, no

s upomienkami a prípadným vymáhaním

(sklad, parkovisko…). Podľa advokáta Andreja

zdržanie zrejme vzniká samotným zriaďovaním

nájomného. Štyri roky sú neúmerne dlhá doba,

Leontieva z advokátskej kancelárie Taylor

elektronickej komunikácie na strane žiadateľov.

počas ktorej rastie pravdepodobnosť krachu

Wessing nemusí byť problémom, ak jedna

Častým nedostatkom zaslaných žiadostí je práve

nájomcu,“ komentuje legislatívu Filip Tichý,

nájomná zmluva pokrýva rôzne priestory,

absencia popisu. „Nápad využiť portál www.

International Liaison Director poradenskej ﬁrmy

napríklad kancelárie a predajňu. „Zmluva je

slovensko.sk ja osobne vítam. Myslím si, že toto

Grant Thornton.

podľa nášho názoru na účely dotácie deliteľná
na celky, z ktorých má každý vlastný režim.

Red, Zdroj: Willio.sk, SLSP, NBS, foto: Pixabay.com

je presne spôsob akým môžeme elektronický
komunikovať nielen so štátnymi organizáciami,

„Odporúčam nájomcom aby kontaktovali

Takáto zmluva nárok na dotáciu sama o sebe

ale aj napríklad na tejto úrovni. Samozrejme

zástupcov obchodných centier a začali čím

nevylučuje.“ Rôzny režim môže znamenať aj

všetci vnímame tento projekt ako pilotný

skôr rokovania, pretože tieto môžu trvať dlhšie

to, že prenajímateľ na časť priestorov poskytne

a musíme sa preto z chýb, nastavenia procesov

a nie vždy môžu byť pre nás nájomcov aj

zľavu a nájomca získa dotáciu, a časť priestorov

poučiť a v budúcnosti komunikáciu zlepšiť,“

úspešne. Najmä v tomto období, v ktorom

ostane bez zľavy, avšak nájomné za obdobie

uviedol pre instore Slovakia Patrik Čanecký,

vstupujeme do najslabších (pozn. segment

korony si nájomca môže odložiť na rovnomerné

Executive Manager, LPP Slovakia s.r.o.

fast fashion) mesiacov v roku je dôležité nájsť

splátky počas 48 mesiacov. Rovnako, ak bola

kompromis, dohodnúť sa na podmienkach

zatvorená len časť prenajatých priestorov

a veľkosti zľavy za obdobie kedy väčšina

a je to dobre rozdelené v zmluve, je možné

maloobchodných prevádzok bola zatvorená

uplatniť nárok len na časť predmetu nájmu.

a zároveň musíme otvoriť diskusie týkajúce

„Prenajímateľ by si mal dať veľký pozor na

sa nášho budúceho pôsobenia. Komunikácia

formuláciu ponuky poskytnúť zľavu. Tá sa totiž

Ďalšie časové okno je potrebné na rokovania

s centrami, prenajímateľmi je vždy postavená

nesmie nijako podmieňovať. Ak by sa cez zľavu

prevádzok s prenajímateľmi. Štát totiž poskytne

na individuálnej úrovni. V niektorých prípadoch,

prenajímateľ snažil obmedziť právo nájomcu

SPLÁTKY ROZLOŽENÉ NA 48
MESIACOV
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spotrebiteľom a trhových miest. Dotáciu môžu
získať aj nájomcovia priestorov pre účely
kultúry (kiná, galérie, múzeá…). Žiadateľ nesmie
byť v konkurze a nemôže mať zákaz prijímať
dotácie. Právnickým orieškom bude zrejme
i stav, kedy prevádzka mohla byť otvorená,
ale z dôvodu takmer nulovej návštevnosti ju
prevádzkovateľ dočasne zatvoril.
Podľa názoru právnej kancelárie Taylor Wessing
a daňových poradcov Grant Thornton majú za
určitých podmienok právo žiadať o dotáciu na
nájomné aj tieto subjekty:

•
•

E-shopy s kamennými predajňami pre
konečných spotrebiteľov.
Firmy so spriaznenými osobami.
Slovenský zákon nemyslel na možné riziko
vyfabrikovaných nárokov, s ktorými môžu
prísť spriaznené osoby, ak napr. antedatujú
nájomnú zmluvu spred 1. 2. 2020 na sumu
zodpovedajúcu najvyššej dotácii 100 tisíc
eur alebo si pripravia viacero zmlúv na
nižšie, nenápadnejšie sumy; „Ministerstvo
hospodárstva SR síce hovorí, že bude robiť
náhodné kontroly, ale pri očakávanom
počte žiadostí okolo 70 tisíc bude efektivita
kontroly náročná. Každopádne, zákon
kontrolu spriaznených osôb nevyžaduje,“
upozorňuje A. Leontiev.

rozložiť splátky na 48 mesiacov, môže ísť

sa nepredlžuje o obdobie, ktoré mala ﬁrma

o obchádzanie zákona. Ak sa však prenajímateľ

zatvorené priestory po skončení obmedzení

s nájomcom následne po obdržaní dotácie

napríklad kvôli výpadku dodávok tovaru.

16. a 29. 3. , kedy boli z rozhodnutia

dohodne, že zvyšnú časť nájomného nájomca

Rovnako naprázdno vyjdú ﬁrmy, ktoré dúfali

štátnych orgánov povinne zavreté všetky

splatí skôr ako o 48 mesiacov, je to v poriadku,

v kompenzáciu na základe poklesu obratu.

prevádzky, by mali mať nárok na dotáciu

ale podmienka skoršieho splatenia nesmie

V prípade dotácie na nájom sa obrat neberie do

všetci podnikatelia s nebytovými priestormi,

podmieňovať poskytnutie zľavy,“ upozorňuje

úvahy,“ vysvetľuje F. Tichý z Grant Thornton.

ktoré zostali zatvorené pre konečných

•

A. Leontiev a dodáva: „Dotácia pokrýva len

Prekladateľ/advokát. Za obdobie medzi

spotrebiteľov. „Ak ide o nebytové priestory,

časť nákladov na prenajatý obchodný priestor,

Ak nájomcom kvôli neplateniu nájmu počas

čiže kancelárie, kam bežne chodia aj klienti-

pričom súčasťou nákladov na nebytový

koronakrízy vznikla povinnosť platiť DPH,

fyzické osoby, mali by mať za tieto dni

priestor napríklad v obchodných centrách

úroky, poplatky z omeškania, zmluvné pokuty

sú bežne nielen energie, ale aj príspevky do

či iné sankcie na základe zmluvy, nový zákon

marketingového fondu a ďalších prevádzkových

túto povinnosť neruší. „Nájomcovia mali pred

fondov. Tieto musia obchody platiť, štát im na

účinnosťou tohto zákona len ochranu pred

ne neprispeje.“

jednostranným skončením nájomného vzťahu,

reštaurácia bola v prevádzke s predajom cez

ak sú v omeškaní s platbou nájomného počas

okienko, mala obmedzený prístup verejnosti

obdobia korony. Nový zákon im však dáva právo

do priestorov, a tým pádom môže získať

platiť neodpustené nájomné v splátkach a od

dotáciu na nájom.

OBRATOVÉ NÁJOMNÉ,
POKLES OBRATU A ÚROKY
Z OMEŠKANIA

•
•

možnosť získať dotáciu,“ hovorí A. Leontiev.
Agentúra sprostredkovania práce. Platí to
isté čo pri advokátoch.
Reštaurácie s predajom cez okienko: Aj keď

momentu dohody o splátkach im počas obdobia,
v ktorom dodržujú splátkový kalendár nevzniká
nové omeškanie s platbami. Jednoznačne

DOKEDY JE MOŽNÉ ŽIADAŤ?

V celom procese je ale niekoľko ďalších úskalí.

odporúčam, aby nájomcovia uzavreli dohodu

Napríklad v prípade nákupných centier musí

o zľave a o rozložení zvyšného nájmu na splátky

Ak ﬁrmy podajú žiadosť neskoro, môže byť

prenajímateľ spoločne s nájomcom žiadať

čím skôr, vyhnú sa tak sankčným poplatkom

zamietnutá kvôli vyčerpaniu zdrojov. Dotácia

o dotáciu samostatne na každý zmluvný

spojeným s neskorým platením,“ radí A. Leontiev.

totiž nie je nárokovateľná. Ide o príspevok

vzťah. Advokát Andrej Leontiev z kancelárie

z fondov EÚ, ktorého vyplatenie je obmedzené

Taylor Wessing napríklad upozorňuje na
možnú nespravodlivosť pre ﬁrmy, ktoré majú

alokovanou sumou spomínaných cca 200

KTO MÁ NÁROK NA DOTÁCIU?

časť alebo celý nájom odvodený od obratu.

miliónov eur. Lehota na predkladanie žiadostí je
do 30. novembra 2020.

Tie nemajú nárok na dotáciu. Podmienkami

Žiadateľmi o dotáciu môžu byť iba podnikatelia,

sú ﬁxné náklady a ﬁnančné plnenie za

prenajímateľmi môžu byť aj nepodnikatelia.

zmluvu (t.j. nesmie ísť o zmluvu s bartrovým

Dotácia sa týka prevádzok, ktoré predávajú

plnením, zápočtom, atď.). „Nárok na dotáciu

tovar alebo poskytujú služby konečným
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V SUPERMARKETOCH BILLA
NASTALA DOBA SLOVENSKÁ
Popri ﬁremných farbách, žltej a červenej, sa predajne BILLA obliekli do
farieb slovenskej trikolóry biela, modrá, červená, sprevádzanej logom Doba
slovenská. Pod týmto označením nájdete množstvo kvalitných potravín od
slovenských výrobcov.

Spoločnosť BILLA spustila nový projekt na

sa na dosahovaní tohto spoločného cieľa. Slovenské

podporu predaja slovenských potravín. V každej

potraviny si skutočne zaslúžia viac priestoru na

jednej predajni BILLA na Slovensku nastala

pultoch a lepšie zviditeľnenie.“

Doba slovenská. Zviditeľňujú sa slovenské
výrobky na pultoch i v chladiarenských vitrínach,
čerstvý i trvanlivý sortiment. Spoločnosť BILLA
sa verejne zaviazala už koncom minulého

A potvrdzujú to aj reálne činy, v prvom štvrťroku

PREJAV HRDOSTI NA LOKÁLNE
VÝROBKY

roka zvýšiť predaj slovenských potravín o 10

tohto roka vzrástol predaj slovenských výrobkov
v BILLA vďaka jej podpore medziročne až o viac
ako 14 %. Zároveň sa rozšírila aj ponuka nových

% a zároveň aj navýšiť ich podiel na svojich

„Projekt Doba slovenská je prejavom hrdosti na

produktov od slovenských dodávateľov o viac

pultoch. Len za prvý kvartál tohto roka vzrástol

lokálne výrobky a symbolom dôvery v kvalitu

ako 80 položiek, spotrebitelia tak mali možnosť si

medziročne predaj slovenských potravín

slovenských potravín. Pozorne načúvame

pochutnať na nových šunkách, salámach, chlebe

v BILLA o viac ako 14 %. BILLA svoju ponuku

našim zákazníkom a v súlade s tým, čo majú

a pečive, mäse, ale aj novom druhu múk, sušeného

rozšírila za toto obdobie o viac ako 80 nových

radi, upravujeme našu ponuku. Našim cieľom je

ovocia, zeleniny, sirupoch či cukrovinkách.

slovenských výrobkov.

ponúknuť spotrebiteľovi široký sortiment a prichádzať

Red, Zdroj: BILLA

s novinkami. Mala by to byť jeho voľba, ktorý
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STOVKY SLOVENSKÝCH
DODÁVATEĽOV

Najmä čas pandémie nám pripomenul význam

z mnohých produktov si vyberie. Nemal by to byť

slovenských potravín a tento krok spoločnosti BILLA

obchod, ktorý spotrebiteľovi ponúkne na výber dva

na tlačovej konferencii pri štarte projektu ocenil aj

druhy mlieka, syra či šunky. Trendom posledného

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

obdobia sú lokálne, čerstvé a kvalitné potraviny od

BILLA zvyšuje podiel slovenských výrobkov na

Ján Mičovský: „Uplynulé mesiace nám jasne ukázali,

domácich výrobcov. Práve tie sa snažíme zaradiť

svojom pulte z roka na rok. „V minulom roku

aká dôležitá a nevyhnutná je podpora slovenských

do nášho sortimentu už niekoľko rokov, veď aj naša

sme predali slovenské potraviny v hodnote viac

potravinárov. Byť patriotom je však pre naše

obľúbená privátna značka Slovenská farma je tu

ako 321,5 milióna eur. V mnohých kategóriách

potravinárstvo kľúčové nielen v tých kritických, ale

už od roku 2013. Veríme, že Doba slovenská ešte

prekračuje podiel predaja slovenských výrobkov

aj v dobrých časoch. Našou prioritou je zvyšovanie

viac prispeje k hrdosti a obľúbenosti slovenských

viac ako polovicu, napríklad v oblasti mäsových

potravinovej sebestačnosti Slovenska, v ktorej

potravín,“ povedal pri príležitosti odštartovania

výrobkov, lahôdok, pečiva, mliečnych výrobkov,

dostupnosť slovenských potravín v obchodoch hrá

dlhodobého projektu Dariusz Bator, generálny

nápojov. Veľmi ma teší, že sa nám v minulom

kľúčovú úlohu. Preto vrele vítame iniciatívu podieľať

riaditeľ spoločnosti BILLA na Slovensku.

roku podarilo dohodnúť spoluprácu s viac

PRODUCT

prostredie budem iniciovať maximum legislatívnych
úprav, aby sme zjednodušili vstup slovenských

PODPORA JE DLHODOBÁ

producentov na pulty obchodných reťazcov,“ hovorí
Jaroslav Karahuta, predseda výboru NR SR pre

Spoločnosť BILLA podporuje celoslovenských

pôdohospodárstvo a životného prostredie.

i lokálnych výrobcov dlhodobo a bude v tom
aj pokračovať. Príkladom je ponuka produktov
pod privátnou značkou Slovenská farma. Toto

OCENENIE SPOLUPRÁCE

označenie je garanciou 100 % slovenského
pôvodu, aktuálne sú takto v predajniach BILLA

ako 20 novými slovenskými dodávateľmi a na

Na tlačovej konferencii sa zúčastnili predstavitelia

označené ovocie a zelenina, ale aj mäso. „Práve

popredných dodávateľov slovenských potravín,

ovocie a zelenina je kategória, v ktorej rastie podiel

ktorí vysoko ocenili spoluprácu so spoločnosťou

predaja slovenských produktov najrýchlejšie,

BILLA. Napríklad Martin Varga, generálny riaditeľ

o takmer pätinu. Slovenská farma je však len

spoločnosti PALMA, a.s., povedal: „Je radosť

jednou z privátnych značiek BILLA na Slovensku.

spolupracovať so spoločnosťou BILLA, ktorá

Tržby za predaj výrobkov pod privátnymi značkami

dlhodobo buduje kultúru predaja na slovenskom

predstavujú v BILLA zhruba 21 % z celkových

trhu. Oceňujeme, že v prvom rade sa BILLA

tržieb, pričom medziročne zaznamenáva BILLA

zameriava na kvalitu, široké portfólio produktov

nárast o zhruba 2-3 %. Slovenské produkty

a neustále vyhľadáva a sleduje nové trendy.“

v rámci privátnych značiek tvoria až 42 % obratu
na celom obrate privátnych značiek, pričom

našich pultoch pribudli od nich desiatky nových
produktov. Zároveň by som rád vyzdvihol,

Richard Duda, generálny riaditeľ spoločnosti

prevládajú čerstvé produkty – mliečne výrobky,

že komunikujeme s ďalšími slovenskými

TAURIS, a.s., zasa hovorí: „ Spoločnosť BILLA je

chlieb a pečivo, ovocie a zelenina a mäso,“

producentami o novej spolupráci. Záleží nám

férový a stabilný partner, ktorý sa dlhodobo snaží

dodáva D. Bator.

na budovaní korektných obchodných vzťahov,

poskytovať svojim zákazníkom najlepší nákupný

dlhodobých partnerstvách a inovatívnych

zážitok a stále im prináša do svojich prevádzok

Slováci sú hrdí na slovenské tradície, zvyky

riešeniach. Som rád, že môžem povedať, že

niečo nové. Na spolupráci oceňujeme podporu

a symboly. S hrdosťou nosia šaty s folklórnymi

z TOP 50 našich dodávateľov tvoria slovenskí

slovenských dodávateľov, kvalitu sortimentu,

prvkami, fandia nielen našim reprezentantom

takmer polovicu,“ vyzdvihuje Dariusz Bator. Medzi

podporu slovenskosti a tradícii.“

v hokeji a futbale, ale aj v ďalších športoch ako je
lyžovanie, biatlon, v lete cyklistika či kanoistika.

najobľúbenejšie slovenské potraviny v BILLA
patria rožok, maslo, šunka, kuracie rezne, zemiaky

Ján Husák, obchodný riaditeľ spoločnosti TAMI,

A čoraz viac si vychutnávajú aj typicky slovenské

a mlieko.

Tatranská mliekareň, a.s., dodáva: „Oceňujeme,

potraviny. Súčasťou dlhodobého konceptu Doba

že to bola práve spoločnosť BILLA, ktorá nás ako

slovenská je preto aj vzdelávanie a informovanie

„Oceňujem snahu spoločnosti BILLA v oblasti

producentov mlieka a mliečnych výrobkov podržala

širokej verejnosti o tradíciách, výhodách

zvýšenia podielu slovenských výrobkov na pultoch

v krízových časoch a odolala tlaku spojenom

a ľudských príbehoch, ktoré sú spojené so

svojich predajní. Teší ma skutočnosť, že BILLA

s pretláčaním dumpingových cien a komodít zo

slovenskými potravinami a dodávateľmi. Zákazníci

napriek svojej tržnej sile nemá problém sa zapojiť

zahraničia.“

v BILLA si tak začínajú uvedomovať, že kúpou
slovenských potravín môžu symbolicky potriasť

aj do nových a zdanlivo neznámych projektov, čo
sa ukázalo nedávno pri začatí predaja slovenských

Popri výrobkoch najvýznamnejších slovenských

rukou jednej zo stoviek slovenských ﬁriem,

jahniat, kde BILLA ako prvá spustila predaj tejto

potravinárov nájdete na pultoch predajní BILLA aj

farmárov či pestovateľov.

kvalitnej slovenskej lahôdky. Z pozície predsedu

produkty množstva menších domácich výrobcov

výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné

a je to skutočná Doba slovenská.
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KAŽDÝ DEŇ
S PENAM SLOVAKIA
Už päť slovenských rekordov majú na svojom konte pracovníci akciovej
spoločnosti PENAM SLOVAKIA. Takto si v ostatných rokoch šikovní pekári
z Nitry pripomínajú Svetový deň chleba.

budú kľúčovými investície do automatizácie
výrobných liniek a modernizácie prevádzok,
čo prinesie nielen vyššiu produktivity, ale tiež
kvalitu a čerstvosť výrobkov.

PÄŤSTO DRUHOV PRODUKTOV
Ich sortiment je naozaj bohatý, veď PENAM
ponúka okolo 500 druhov produktov. Svojou
ponukou sa snaží osloviť širokú skupinu
spotrebiteľov. Aj pre zákazníkov, ktorí
uprednostňujú klasické, základné pekárenské
výrobky, je dostatočne široký výber a dôraz je
na vyrovnanú kvalitu výrobkov. Pre stále rastúcu
klientelu, ktorá sa orientuje na zdravý a aktívny
životný štýl, je tu úspešný rad FIT deň a nový
produktový rad PROTEIN, ktorého výrobky
konzumuje a odporúča aj zápasník MMA Attila
Végh. Celozrnné a viaczrnné chleby sú plné
vlákniny a zdraviu prospešných semienok, sú
prirodzeným zdrojom vitamínov a minerálov
a majú nízky obsah sacharidov. Rad NATUR
má spoločné to, že všetky výrobky sú bez
pridavných látok, známych ako éčka – a tiež to,
že každý má ešte čosi navyše, napríklad zdravé
semienka.
Rad VITACELIA je pre zákazníkov, ktorí žiadajú
bezlepkové výrobky. Prémiový rad Zo srdca
sladké zasa pre maškrtníkov, s dôkladným
výberom ingrediencií, aby každý produkt
mal jedinečnú chuť a vôňu. Sú tu štrúdle

V roku 2015 začali tým, že vyrobili najväčší

najvýznamnejšieho výrobcu i najväčšieho

s rôznou náplňou, vianočky a bábovky

slovenský bochník chleba, vážiaci 36

zamestnávateľa na slovenskom pekárenskom

a samozrejme záviny. Nielen s tradičnými

kilogramov. Iba o kilo menej mala o rok neskôr

trhu. Má okolo 1 200 zamestnancov a tí vlastne

náplňami – makovou, orechovou, tvarohovou,

najväčšia slovenská chlebová torta. Nasledoval

vytvárajú rekordy každý deň – alebo presnejšie,

ale aj napríklad Dark, tmavý závin s náplňou

najväčší obložený chlebík, ten vážil až 56

každú noc, pretože ich výrobky očakávame už

tvarohovo – kokosovou i ďalšie, s netradičnými

kilogramov a bol dlhý 241 centimetrov. Ďalším

zavčasu ráno na pultoch predajní. Prieskumy

chuťami aj dizajnom.

nápadom bola mapa Slovenska z chlebového

hovoria, že až dve tretiny Slovákov raňajkujú

cesta, dlhá cez sedem metrov a široká 335

chlieb či pečivo.

centimetrov.
Preto pekári z PENAMU pre nich ročne pripravia
Napokon vlani na októbrový Svetový deň

viac než dvadsaťpäť miliónov bochníkov chleba

chleba upiekli rekordný vianočný stromček

a až 366 miliónov kusov rožkov. Aj slabší počtári

z chlebového cesta a krásne ho vyzdobili

vedia vyrátať, že je to takmer presne milión

koláčmi. Štrnásť skúsených pekárov

rožkov denne…Spotrebujú na to 32 tisíc ton

potrebovalo tridsaťdva hodín, aby z približne

múky, 960 ton droždia a 580 ton soli.

160 kilogramov surovín a takmer sto litrov
vody vytvorili osemnásť vrstiev, tvoriacich 188

Do skupiny PENAM SLOVAKIA patrí päť

centimetrov vysoký stromček. Ako sa patrí, boli

pekárských závodov. Sú to pekárne Nitra,

pod ním aj darčeky – výrobky spoločnosti, ktoré

Bratislava a Lučenec., Šarišská pekáreň

putovali do nitrianskeho Centra Slniečko, ktoré

a cukráreň, a.s. so sídlom v Prešove a PEZA,

pomáha deťom a obetiam násilia.

a.s. Žilina. A keďže hlavnou surovinou je múka,
logickou súčasťou sú aj tri mlyny – v Ivánke pri
Nitre, v Trnave a v Trebišove. Do modernizácie

OD BRATISLAVY PO TREBIŠOV

mlynov a pekární už skupina investovala cez 27
miliónov eur.

Red, (pti)

Priblížme si podrobnejšie skupinu PENAM
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SLOVAKIA. Vznikla v roku 2006 a za štrnásť

Ako zdôrazňuje riaditeľ pekárskej divízie

rokov svojej existencie si vybudovala pozíciu

skupiny Vladislav Baričák, aj v perspektíve

PRODUCT

spolupracujeme už

Od mája 2018 konkrétne práve pekárov

naozaj dlhodobo a stali

mimoriadne zasiahli zvýšené príplatky

sme sa významnými

za prácu v noci a cez sviatky. PENAM

dodávateľmi. Aj vďaka

i ďalší pekári sa boria s nedostatkom

tomuto parterovi

kvalifikovaných pracovníkov, duálne

sme rozvinuli projekt

vzdelávanie a záujem mladých nesplnili

bezlepkových

očakávania. Do toho vstupuje kríza,

výrobkov VITACELIA,

spôsobená pandémiou.

výrobkov privátnej
značky BILLA, ako aj

Tento čas však súčasne veľmi naliehavo

inovatívne výrobky,

pripomenul, aká dôležitá je podpora pre

ktorých predaj na

slovenské potraviny. PENAM SLOVAKIA robí

pultoch BILLA predajní

všetko pre to, aby ich kvalita, obľúbenosť

pravidelne rastie.“

a dostupnosť mali rastúcu tendenciu. Je
symbolické, že slovanským zvykom je

NENAHRADITEĽNÉ SLOVENSKÉ
POTRAVINY

Vladislav Baričák,

vítať hosťa chlebom a soľou. Uznanie si

ktorý je zároveň

zaslúžia aj tí, ktorí pre nás ten chlebík pečú.

predsedom Únie priemyselných pekárov

Nepreberný počet ľudí, verných zákazníkov,

Slovenska, však nie raz pripomína, že tento

s nimi každý deň tvoria stále pokračujúci

segment a vôbec slovenské potravinárstvo

príbeh chleba a pečiva…

Na najtradičnejšie korene nadväzuje rad

sú v zložitej situácii. Je to na poprednom

Slovanské. Sú to jednak chleby, aké poznali

mieste otázka cien a neprimeraných

naši dedovia – majú v sebe varené zmiaky aj

podmienok v obchodných vzťahoch.

semená, vďaka tomu sú nadýchané, vláčne
a dlhšie mäkké. Alebo buchty, aké piekli naše
staré mamy. Až päťdesiat percent z nich tvorí

PRÉMIOVÉ KVÁSKOVÉ CHLEBÍKY, KTORÉ SI ZAMILUJETE

náplň, či už maková, tvarohová alebo slivkový
lekvár. Najaktuálnejšou novinkou sú kváskové,

Kvások, múka, voda, soľ a k tomu um a cit pekára – to sú ingrediencie horúcej novinky

ručne robené chleby Baker Street. Chutné

slovenských majstrov pekárov. Na trh prichádzajú prémiové, ručne pripravované chleby

bochníky s chrumkavou kôrkou a vláčnou

pod novou značkou Baker Street – Chleby z dobrej

striedkou. Chlebíky neobsahujú žiadne

adresy.

konzervačné, ani iné prídavné látky, len kvások,
múku, vodu, soľ a kus pekárskeho umenia.

Základom pre chlebíky Baker Street je vlastný
kvások, o ktorý sa skúsení pekári pravidelne

PENAM má eminentný záujem na rozvoji

a zodpovedne starajú, aby sa im odmenil

slovenského potravinárstva a tak je celkom

chutnými bochníkmi s chrumkavou kôrkou

logické zapojenie do projektu Doba slovenská

a vláčnou striedkou. Chlebíky neobsahujú žiadne

obchodného reťazca BILLA. Vladislav Baričák

konzervačné, ani iné prídavné látky, len kvások,

o tom uviedol: „So spoločnosťou BILLA

múku, vodu, soľ a kus pekárskeho umenia.
Pekárski majstri cesto ručne spracúvajú, vážia aj
tvarujú a nakoniec ho ozdobia rezom podľa vlastného
návrhu – každý druh chleba má svoj vzor, ktorým sa
odlišuje od ostatných. V ošatke potom cesto zreje
dlhých trinásť hodín, aby chlieb získal žiadanú mäkkú
striedku s veľkými okami a jedinečnú chuť. Správne
nakysnutý bochník z kvásku je nielen veľmi chutný, ale
aj ľahšie stráviteľný.
Nová značka Baker Street prináša tri druhy kváskového chleba, na ktorých si môže
pochutnať celá rodina. Kváskový pšeničný chlieb (850 g) je pripravený z kvalitnej
pšeničnej múky (50 %), pšeničného kvásku, soli
a vody. Podobné zloženie majú aj ďalšie dva
druhy. Kváskový semienkový chlieb (750 g)
obsahuje okrem pšeničnej múky a kvásku aj 7
% semienok, ktoré mu dodávajú originálnu chuť.
V okrúhlom bochníku Kváskového špaldového
chleba (650 g) okrem pšeničnej múky
a pšeničného kvásku nechýba špaldová múka
(27 %). Vyberte si ten vás najobľúbenejší.
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PRODUCT

RISO – VÝROBKY PLNÉ OVOCIA
pridania repného cukru, ktorý je nahradený

Názov RISO nie je ťažké rozlúštiť, sú to počiatočné písmená mena
Rimavskej Soboty. A spoločnosť RISO-R, s.r.o., ktorá nadväzuje na takmer
stodvadsaťročnú tradíciu Rimavsko-sobotskej konzervárne, je s odstupom
najvýznamnejším, v podstate jediným výrobcom džemov, lekvárov a ovocných
pomazánok na Slovensku.

ovocným. Majú vysoký obsah vitamínov
a ďalších zložiek, osožných pre zdravie.
Brusnicový, šíplkový, rakytníkový, drienkový,
čučoriedkový – na jednej strane inovácie, ale
súčasne nadviazanie na tradície a recepty našich
starých materí. Najmä šípkový džem sa stal
mimoriadne obľúbený a v predaji predbehol
aj dosiaľ najkupovanejší jahodový. Rastie tiež
záujem o nízkoenergetické výrobky a v ponuke je
aj marhuľový a jahodový džem DIA.
K tomu pridajme osem druhov marmelád
a miešaných ovocných nátierok, napríklad
s príchuťou jahody, maliny či marhule. Napokon
klasický slivkový lekvár v rôznych veľkostiach
balenia.
Nie je vôbec jednoduché v tomto segmente
produktov sa presadiť voči zahraničnej
konkurencii. RISO patrí medzi slovenských
potravinárov, ktorým sa to darí. Kvalita výrobkov
je natoľko uznávaná, že mnoho obchodníkov
zo Slovenska a Čiech si necháva v spoločnosti
vyrábať výrobky pod svojov vlastnou značkou.
Už pätnásť rokov takto v Rimavskej Sobote

Vôbec nie je náhoda, že je to práve v úrodnom

je dôležitý prínos ﬁrmy v okrese s najvyššou

varia a miešajú slivkový lekvár. Pred pár rokmi

regióne rieky Rimavy. Pôdohospodárstvo

nezamestnanosťou v krajine. A popri kvalitnom

k tomu pridali nové výrobky, extradžem šípkový

a naň nadväzujúce spracovanie jeho

ovocí a modernej technológii sú práve skúsení

a extradžem čučoriedkový a tiež ovocné nátierky

produktov tu má hlboké korene. Nie všetko sa

a kvaliﬁkovaní zamestnanci, vklad poctivej práce

jahoda a marhuľa.

z presláveného potravinárstva zachovalo a tak

v takejto potravinárskej výrobe nenanahraditeľní.
BILLA nedávno odštartovala projekt Doba

treba dvojnásobne vysloviť uznanie rodine

slovenská, ktorý podporuje a propaguje

Demeterovcov, ktorá už pätnásť rokov šíri dobré
meno značky RISO.

BOHATÝ SORTIMENT

výrobky našich farmárov a potravinárov. Ak na
pultoch tohto obchodného reťazca dlhodobo

Ako sme spomenuli, strategickým rozhodnutím

nachádzame produkty z Rimavskej Soboty,

na začiatku bolo, pre ktorý segment

to zreteľne svedčí o ich rešpektovanej úrovni.

konzervárenskej výroby sa rozhodnúť. Je jasne

Výrobky ﬁrmy RISO nájdeme na pultoch väčšiny

Spoločnosť RISO-R, s.r.o. vznikla v roku

deﬁnovaný produkciou džemov, lekvárov

domácich ako aj zahraničných sietí. Ako sme

2005 a založili ju manželia Nadežda a Štefan

a ovocných pomazánok – marmelád – pre

uviedli, má to korene vo veľmi zodpovednom

Demeterovci. Ide o typicky rodinnú ﬁrmu, ktorá

slovenský a v menšej miere aj český trh. Aj tento

prístupe a práci, nemenej však v modernej

má už zabezpečené aj následníctvo. Podľa

záber však umožňuje pozoruhodne bohatý

technológii. Napríklad každý školák vie, že bod

prieskumov iba tretina slovenských rodinných

sortiment. Nielen v množstve rôznych produktov,

varu je sto stupňov Celzia. Tu však používajú

ﬁriem dokáže zabezpečiť svoje pokračovanie

ale aj ich rozličných balení. Od porciovaných

varné kotle, v ktorých vďaka podtlaku voda vrie

v ďalšej generácii. RISO už má v tomto istotu.

džemov pre reštaurácie v plastových kelímkoch

už pri 70 – 80 stupňoch Celzia. Vďaka tomu sa

V manažmente spoločnosti fungujú dvaja synovia

po dvadsať gramov cez maloobchod

zachová väčšina vitamínov a ďalších cenných

zakladateľov, Michal je obchodným riaditeľom

v spotrebiteľskom balení od 240 do 340 gramov

látok, obsiahnutých v ovocí. A výsledok je tak

a Rastislav sa venujú predovšetkým nákupu.

až po väčšie balenia, vedierka štyri, sedem

ešte kvalitnejší, chutnejší aj zdravší.

DVE GENERÁCIE

a dvanásť kilogramov pre hromadné stravovanie
Vtedy pred pätnástimi rokmi Demeterovci

a ďalšie využitie v potravinárstve.

pti
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Čas pandémie ukázal, aké dôležité sú kvalitné
slovenské potraviny, že si ich treba vážiť

začínali so šestnástimi zamestnancami, ktorí mali
skúsenosť z predchádzajúcej konzervárenskej

Najbohatšia je ponuka džemov. Môžete si vybrať

a podporovať ich. Z Rimavskej Soboty k nám

výroby. Na začiatku bolo kľúčové zo

tradičné – marhuľový, jahodový, čučoriedkový,

prichádzajú obľúbené výrobky plné ovocia.

širokého výrobného portfólia vybrať to, čo je

malinový, ríbezľový, višňový, k tomu extra

A značka RISO dôstojne reprezentuje chuť

najperspektívnejšie a jedinečné. Prax ukazuje,

džemy lesnú zmes, rakytníkový brusnicový,

Slovenska.

že rozhodnutie bolo správne a produkcia

pomarančový a z čiernych ríbezlí. Osobitná

sa dynamicky rozvinula a rozvíja. Dnes je

kategória je Very Good Jam: ide o nové druhy

zamestnancov dvojnásobok a aj z tohto hľadiska

džemov s vysokým podielom ovocia a bez

PRODUCT

MÄSOVÝROBA GAŠPARÍK PONÚKA
KVALITNÉ SLOVENSKÉ VÝROBKY
Z TRNAVSKÉHO REGIÓNU

Tradičná trnavská spoločnosť sa od roku 1995 z malej predajne mäsových
špecialít prepracovala až k prevádzkovaniu vlastnej siete predajní (24).
Zásobuje tiež odberateľov po celom Slovensku (Billa, CBA, COOP
Jednota, Yeme a ďalších viac ako 500 subjektov). V rokovaní je aj s ďalšími
nadnárodnými reťazcami, pôsobiacimi na slovenskom i českom trhu.

Zvýšený dopyt po výrobkoch od spoločnosti

zamestnanci pracujú vo ﬁrme aj dve dekády.

a mäsových výrobkov. Prišla tiež s konceptom

Mäsovýroba Gašparík prinútila vedenie

Priniesli so sebou z rôznych častí trnavského

predajní, kde okrem mäsa zo slovenských

ﬁrmy rozšíriť svoje výrobné kapacity. Termín

regiónu tradičné recepty mäsových výrobkov,

fariem a svojich produktov, ponúka zákazníkom

dokončenia a spustenia novej výroby si

ktoré si svojou tradičnou chuťou našli miesto

aj produkty so svojej lahôdkárskej výroby,

stanovila na 1. máj 2020. Napriek vrcholiacej

u svojich zákazníkov. „Aj vďaka tomu sme

v podobe čerstvých šalátov, obložených bagiet,

koronakrízy, ktorá zasiahla celú škálu

receptúry niektorých našich výrobkov nemenili

obložených mís a tiež špecialít ako pečené

technologických i surovinových dodávateľov,

dvadsať rokov. Výrobky jemne údime na

klobásy, jaternice či pečené bravčové kolená.

sa jej podarilo priviesť do plnej prevádzky úplné

bukovej štiepke, väčšinu spracovávame ručne,

Zákazník si môže tieto produkty zakúpiť alebo

nový, moderný výrobný komplex. Súčasťou

dusíme na pare, aby sa zachovala autentická

vychutnať priamo v predajni.

objektu sú aj nové administratívne priestory

chuť a vôňa mäsa. Vážime si našich zákazníkov,

a znamenalo to aj zlúčenie viacerých prevádzok

preto im chceme ponúknuť čo najvyššiu

Mäsovýroba Gašparík šíri už rovné štvrťstoročie

pod jednu strechu.

kvalitu,“ povedal nám majiteľ ﬁrmy pán Róbert

dobré meno poctivých, kvalitných slovenských

Nové sídlo ﬁrmy a jej výrobná časť umožnila

Gašparík.

potravín s dôrazom na lokálne a regionálne

nielen zvýšiť kapacitu výroby, ale aj

receptúry a tradície.

modernizovať všetky technológie a produkčný

Kvalitu produktov dokazuje aj ocenenie

proces, zefektívniť výrobné a kontrolné postupy,

šestnástich z nich značnou kvality I a II. stupňa

znížiť energetickú náročnosť, zlepšiť pracovné

(pôvodne Slovak GOLD), cena Danubius Gastro

podmienky zamestnancov a v neposlednom

2020 za Kačaciu pečeň v kačacej masti a cena

rade kvalitu svojich výrobkov.

Danubius Gastro 2017 za Kačaciu paštétu,
ktorá sa stala aj najlepším exponátom veľtrhu.

200) pochádza z Trnavy a okolia. Tvoria

Ako sme už spomínali, spoločnosť Gašparík

neoddeliteľnú súčasť úspechu ﬁrmy. Niektorí

prevádzkuje v Trnave a okolí 24 predajní mäsa

Red (pti)

Väčšina zamestnancov spoločnosti (takmer
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PRODUCT

PIVO: ON-TRADE BUDE
POTREBOVAŤ REŠTART
Keďže pandémia na dlhý čas vyradila z predaja segment on-trade, podpísalo
sa to na zvýšených ba až rekordných predajoch v retaile. V súčasnosti sa tak
výrobcovia (vrátane výrobcov nealko nápojov) snažia najmä o reštart on-trade
a prinavrátenie zákazníkov do prevádzok.

NAJVIAC SA DARÍ LEŽIAKOM

pivo zakúpilo v hypermarketoch, za nimi nasledujú
supermarkety a diskonty. Najviac na pivo minuli

„Predaje piva za posledných 12 mesiacov (máj

domácnosti na Západnom a Strednom Slovensku,

2019 - apríl 2020) na slovenskom trhu vzrástli

nadpriemerné sú hlavne domácnosti z menších

v tržbách o 5,7 % na 261 miliónov eur. Objem

miest a obcí. Z hľadiska zloženia domácností

predaného piva oproti predchádzajúcemu

minuli najviac rodiny s 3 a viac dospelými členmi

výdavky aj objem rástli v januári 2020 s porovnaní

obdobiu narástol len o necelé jedno percento,

bez prítomnosti detí, ktorí minuli viac ako 200

s januárom 2019, vo februári, v marci, no najviac

na 239 miliónov litrov. Nárast kategórie v tržbách

eur,“ komentuje prieskum* Lucia Pientková,

v apríli 2020 v porovnaní s aprílom 2019, pričom

je ťahaný rastom priemernej ceny o 5,1 % (cena

konzultant, GfK Spotrebiteľský panel.

sa zvýšili výdavky aj zakúpený objem o viac ako
tretinu. To pravdepodobne súvisí s tým, že už bolo

1,1 eur za liter),“ uvádza Zuzana Berezňáková,
konzultant, Nielsen.

Vo výdavkoch aj v objeme dominujú pivá typu

teplejšie počasie, no podniky boli stále zatvorené,“

„lager“ (spodne kvasené pivá, tiež označované

hovorí L. Pientková.

Slováci najviac nakupujú pivo v plechovke (52%

ako výčapné, stolové ležiaky a pod.), ktoré si

objemový podiel) a popularitu tohto typu obalu

aspoň raz v sledovanom období zakúpili všetky

potvrdzuje aj 6,4 % nárast predaného objemu.

domácnosti kupujúce pivo. Spomedzi ďalších

Najmenej sa darí pive v plaste, druhý najpredávanejš

typov pív si pivo typu „ALE“ zakúpilo 12 %

klesol o -7,8 miliónov litrov a podiel klesol o 3 p. b.

spomedzi kupujúcich piva, pšeničné pivá si

na 24 %. Pivo vo vratnom skle je na treťom mieste

zakúpilo 7 % domácností, pivá typu „Stout“ si do

Prevádzky verejného stravovania - reštaurácie,

s nárastom +3,1 % v objeme (podiel 23 %).

košíka vložilo 5% domácností.

puby, pohostinstvá, kaviarne, cukrárne, ale aj

Prvú priečku drží sa 70 % podielom v predanom

Domácnosti na nákupy piva hojne využívali

takmer dva mesiace bez príjmov alebo bez

objeme segment výčapného piva, a to aj

akciové ceny, podiel objemu zakúpeného

príjmov obvyklej výške. Patria tak medzi najviac

napriek medziročnému poklesu o -2,1 %.

v akciovej cene tvorí takmer 60% celkového

zasiahnuté odvetvia a pandémia sa podpísala

Tento pokles je ťahaný poklesom predajov

zakúpeného objemu piva. „Ak by sme sa pozreli

aj na predaji piva. Plzeňský Prazdroj už teraz

výčapného piva v plastových obaloch. Najviac

na nákupy piva podľa jednotlivých mesiacov,

eviduje približne 14% prepad v tržbách. Puby

sa darí ležiakom, predaný objem tohto segmentu

vidíme nárast zakúpeného objemu aj výdavkov

a krčmy boli zo dňa na deň zatvorené. Našťastie

narástol o +10,1 % a navýšil podiel na 22 %

v porovnaní so začiatkom predošlého roka –

vďaka pohotovej reakcii výrobcov, partnerov, ale

PANDÉMIA A PREDAJ PIVA:
ON-TRADE A OFF-TRADE

ubytovacie zariadenia - hotely, penzióny, boli

(+ 2 p. b.). Nealkoholické pivá s podielom 4 %
na kategóriu v predanom objeme klesajú -6%
tempom. Polovica nákupov piva sa uskutoční na
hypermarketov a supermarketov, tretina potom na

OBJEMOVÝ PODIEL
SEGMENTOV PIVA

OBJEMOVÝ PODIEL PIVA
PODĽA TYPU OBALU

Red, Zdroj: GfK, MEDIAN SK, Nielsen, Data Servis - informace s.r.o., Foto: Plzeňský Prazdroj Slovensko

organizovaných predajniach.

PIVO V NÁKUPOCH
SLOVENSKÝCH DOMÁCNOSTÍ

}
}
}
}
}

Výčapné
Ležiak
Nealkoholické
Špeciálne
Jedenástka

70 %
22 %
4%
2%
2%

}
}
}
}

Plechovka
Plast
Vratné sklo
Nevratné sklo

52 %
24 %
23 %
1%

Medzi pivá pre účely tohto článku zaraďuje GfK
všetky druhy pív (napr. tmavé, svetlé, pšeničné,
IPA, APA, Portre, nealkoholické pivá a mnohé
ďalšie), radlery ale aj substitúty pív ako sú
nápoje typu cider. „Pivo si aspoň raz v období
od mája 2019 do apríla 2020 kúpilo 94 %
slovenských domácností. Do nákupných košíkov
si ho v priemere vložili 45-krát a priemerne naň
v sledovanom roku minuli viac ako 150 EUR.
Priemerná spotreba v litroch predstavuje 143 litrov
na kupujúcu domácnosť. Najviac domácností si
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objem predajov a tržby, MAT končiace v apríli 2020

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Trh potravín a zmiešaného tovaru, bez Metro,
objem predajov a tržby, MAT končiace v apríli 2020

PRODUCT

aj konzumentov sa podarilo negatívne dôsledky

OBJEM A HODNOTA PREDAJA PIVA SR

zmierniť. Podľa údajov Audit On trade, Customer
On Trade spoločnosti Data Servis - informace
s.r.o. 2008-2020 a ďalších agentúrnych výskumov
v ČR a SR z apríla 2020 deklarovali zákazníci na
Slovensku, že s ohľadom na obavy o svoje zdravie
a ekonomickú nestabilitu, budú navštevovať

Objem predaja 1000 l
SLOVENSKO
PIVO

Máj/2018
-Apr/2019

Máj/2019
-Apr/2020

237 000

239 000

Hodnota predaja 1000 eur
Máj/2018
-Apr/2019

% zmena
0,8 %

247 000

Máj/2019
-Apr/2020

% zmena

261 000

5,7 %

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Trh potravín a zmiešaného tovaru, bez Metro, objem predajov a tržby, MAT končiace v apríli 2020

podniky menej a menej aj utrácať. Dobrou
správou je, že 79 % Slovákov bude navštevovať

Paradoxne, do „záchranných akcií“ typu

a chodiť skoro ráno. Markantné zvýšenie nákupov

podniky rovnako ako pred karanténou (tento údaj

#podporsvojpub (bežala pod záštitou Asociácie

zaznamenal tradičný trh, teda prevádzky do 400

sa korigoval po opätovnom dopytovaní v máji na

výrobcov piva a sladu) sa podľa Data Servis

m² ako COOP Jednota, Fresh, CBA. Do retailu

78 %) a 83 % plánuje utrácať rovnako (v máji už

- informace s.r.o. zapojilo len 6 % podnikov.

sme sústredili všetky voľné kapacity, vrátane

to tvrdilo „iba“ 79% hostí). 94 % návštevníkov

Prevádzky zaregistrovali od svojich pravidelných

50 obchodných zástupcov z ontrade. Zo dňa

podnikov, ktorí pijú pivo, ho v apríli nakupovalo

hostí iné formy podpory, napríklad vyššie prepitné,

na deň sme dokázali prepnúť skladbu výroby

v obchode a pilo doma a iba 1 % chodilo pre

slovnú podporu a zvýšenú útratu na jednu

a dostať tovar do off-trade balenia. Podarilo

pivo do podnikov, kde ho čapovali a predávali

návštevu. Jednotlivé fázy otvárania prevádzok

sa tak rýchlo a v takom objeme, čo mnohí ani

cez okienko. Z májového prieskumu vyplýva, že

však sprevádzal chaos, nejasnosti a ťažko

nepovažovali za možné. Napriek pandémii

najviac (32%) prevádzkovateľov očakáva pokles

uskutočniteľné opatrenia. Momentálne je teda

sme dodržali náš záväzok a síce postupnú

tržieb v rozmedzí 31-50 %.

najväčšou výzvou všetkých výrobcov piva reštart

elimináciu PET ﬂiaš. Vratné fľaše považujeme za

segmentu on-trade.

najekologickejšie riešenie. Zároveň sme uviedli aj
novinky, napríklad tri nové príchute Birell a špeciál

Tieto trendy potvrdili aj Branislav Kubiš,
obchodný riaditeľ pre prevádzky a reštaurácie,

Ako už je uvedené vyššie, konzumenti piva

IPA Šariš, ktorá sa traﬁla do chutí Slováko viac

Plzeňský Prazdroj Slovensko: „Predávali sa

začali svoj obľúbený mok nakupovať v retaile.

ako IPA. V apríli sme zaznamenali 40% nárast

PET fľaše, poháre, džbány a konzumenti si

V Čechách sa pivo objavilo v košíkoch vo

predaja ležiakov a špeciálov, čo možno vysvetliť

vychutnávali pivo v lesíkoch, parkoch. Aj dnes

zvýšenej miere okamžite po uzatvorení pubov, na

tým, že konzumenti si dopriavali „každodenný

ešte ľudia viac vyhľadávajú terasy, nehrnú sa

Slovensku to bolo o čosi neskôr. David Kovář,

luxus“ doma. Rekordné predaje evidujeme pri 12

dovnútra. Zákazníkov – ktorých je asi 6500 - sme

Riaditeľ predajného kanála Offtrade, Plzeňský

stupňových pivách a aktivovali sme fľaškové pivo,

informovali, že ak expirované pivo v sudoch

Prazdroj Slovensko, a.s.: Zažili sme jeden

ktoré rastie v stovkách percent.“

a tankoch im nahradíme. Táto aktivita si

z najťažších záťažových testov v histórii. Agentúra

vyžiadala náklady asi 2 milióny eur. Podnik tiež

Nielsen potvrdila, že slovenský trh bol najviac

odložil splatnosť faktúr, zastavil sme vymáhanie

regulovaným trhom v Európe (seniori 3 hodiny,

pohľadávok a vyplatil dobropisy. Ďalšia aktivácia

25 m2 na hlavu a nedele zatvorené a pod.). Len

metódou Spotrebiteľského panelu v období od mája 2019

konzumentov „Prvé na Prazdroj“ bola investíciou

tým, že obchody boli zatvorené v nedeľu sme

do apríla 2020. Mesačné údaje sú porovnaním od januára

zhruba milión eur a zahrnula asi 4000 zákazníkov

prišli asi o 20 % predaja. Žiaden náš konzument

zo sektora horeca. Žiaľ evidujeme asi 50

nenarazil na prázdne regály a musím naozaj dať

prevádzok, ktoré už neotvoria, ďalších 10-15

klobúk dolu pred tým, ako retail zvládol tento test.

% čaká a zvažuje otvorenie, aby tak neprišli

Rešpektovali sme všetky opatrenia, čo nebolo

o štátnu pomoc. Mnoho týchto prevádzok je na

úplne jednoduché. Napríklad na prevádzky

Východnom Slovensku, čo sa negatívne premieta

nemohli chodiť ani merchandiseri, lebo nemali

do predaja značky Šariš.“

65+ rokov, museli sa dohodnúť s obchodníkmi

AKÉ DRUHY PIVA PIJETE
NAJČASTEJŠIE? (%)
}
}
}
}
}
}

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

44,0
5,8
5,8
1,3
0,4
0,2

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1.2020, Pozn.: Za posledných 12
mesiacov pilo pivo 55,5 % respondentov.

* Všetky uvedené údaje sú výsledkom prieskumu trhu

2019 do apríla 2020. Spotrebiteľský panel GfK Slovakia
je kontinuálny panelový výskum, založený na detailných
informáciách o nákupoch reprezentatívnej vzorky slovenských
domácností.

PIVÁ AKEJ STUPŇOVITOSTI
PIJETE NAJČASTEJŠIE? (%)

VAKOM BALENÍ PIJETE PIVO
NAJČASTEJŠIE? (%)

}
}
}
}
}
}

}
}
}
}

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

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1.2020

34,0
7,5
7,5
6,6
1,0
0,2

čapované pivo
PET fľaše
plechovky
sklenené fľaše

16,4
2,4
24,9
15,1

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1.2020
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PRODUCT

GRILOVACIA SEZÓNA
ZAČALA OPATRNE

repkový, ktorého tržby tvoria 21,9 % kategórie.
Tretím najobľúbenejším a z týchto troch a tiež
najdynamickejšie rastúcim olejom je olivový (+3,3
%). Jeho podiel v kategórii je necelých 18 %. Jeho
cena za jednotku je približne 5,5-krát vyššia ako
cena oleja slnečnicového. Jedným z najdrahších

Písať o výsledkoch grilovacej sezóny je ešte predčasné. Čo však môžeme uviesť, je
konštatovanie, že sezónu naisto ovplyvní pandémia ochorenia COVID-19 a sucho
v mesiacoch marec a apríl. Vplyv na predaj sortimentu spájaného s grilovaním
a opekaním mali aj iné faktory.

olejov (v prepočte na 1 l) je olej z tekvicových
semienok. Najčastejšie sa oleje predávajú
v plastových fľašiach. Bio oleje (tvoriace približne
2 % tržieb) sa najčastejšie predávajú v sklenenej
fľaši,“ uvádza Klára Falcmanová, analytics
consultant, Nielsen.
„Pre účely tohto článku do kategórie tukov
a olejov zaraďujeme do kategórie tukov a olejov
nasledujúce kategórie: maslo, stolové oleje,
margaríny a melanže a biele rastlinné/ živočíšne
tuky. Nejaký z uvedených typov tukov si aspoň
raz v sledovanom období od marca 2019
do februára 2020 aspoň raz zakúpili všetky
slovenské domácnosti. Celkovo si tuky vložili do
nákupného košíka 41-krát a minuli na ne 105 eur,“
komentuje trh Lucia Pientková, Consultant, GfK
Consumer Panels & Services a dodáva: „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. Z obchodov si v období od marca 2019
do februára 2020 priniesli v priemere 19 l oleja.
Najviac domácností si nejaký z olejov zakúpilo
v hypermarketoch, kde na ne zároveň aj najviac
spomedzi ostatných nákupných miest aj minuli.
V podiele na výdavkoch dominujú nákupy v akcii,
ktoré tvoria 54 % výdavkov.“

SEZÓNU POZNAČÍ PANDÉMIA
A SUCHO

tržbám v obchodoch. Podobná situácia bola
pri reštauráciách a kaviarňach, kde obrovský

Red, Zdroj: GfK, MEDIAN SK, Nielsen, SLSP, Foto: Lunter, Garden Gourmet, Penam, Lidl

výpadok príjmov (80 %-ný pokles oproti roku
Začiatok roka sa vyvíjal veľmi sľubne. Stúpali

2019) len málo kompenzovali trojnásobné tržby

predaje piva, nealko nápojov, ukazovalo sa, že

z donášky. Mnohé reštaurácie a fast foody

Ku grilovacej sezóne nepochybne patrí aj pečivo.

grilovacia sezóna bude aspoň tak dobrá, ako

začali spolupracovať s taxislužbami a službami

V prvej fáze pandémie boli spotrebitelia vystrašení

v roku 2019. Všetko však prekazila pandémia,

typu Wolt, Uber či Bolt. Svoju úlohu zohralo aj

a nakupovali pečivo do zásoby. Ukázalo sa

a to i napriek tomu, že „vyhnala“ ľudí z práce

vládne nariadenie, ktoré taxislužbám zakazovalo

to ako neopodstatnené, výroba a retail zvládli

domov a do prírody. Prírodné ohniská a tradičné

prevádzať pasažierov, ale povoľovalo prevoz

zásobovanie tak, že pečiva bolo dostatok.

miesta grilovačiek a opekačiek totiž vzápätí

tovaru. Niektoré podniky aktivovali bázu lojálnych

Do predajnosti zasiahli najmä opatrenia vlády

stoplo extrémne sucho a s ním aj zákaz zakladať

klientov a dokázali prostredníctvom okienkového

a hygienikov a ich časté zmeny, napríklad čo

otvorený oheň. To všetko malo vplyv na predaj

predaja aspoň vyčapovať pivo pred uplynutím

sa týka vyhradeného času pre seniorov alebo

potravín a non-food tovaru, ktoré si zákazníci

jeho doby spotreby. Napríklad Kolkovna Eurovea

plochy na jedného nakupujúceho. Pekári museli

spájajú so sezónou grilovania. Keďže o mäse

aktivovala svoji zákazníkov a za jeden deň sa

rýchlo zareagovať aj na opätovné spustenie

a mäsových výrobkoch sme podrobne písali

jej podarilo vyčapovať až 600 pív, teda tristo

v minulom vydaní (3-4/2020), sústredíme sa na

litrov tankového piva. Pre porovnanie s bežnou

ďaľší sortiment a trendy.

prevádzkou: v stredu, štvrtok a piatok vyčapujú aj
1100 pív, v pondelok v nedeľu sú predaje slabšie,

V marci a apríli sa darilo dovozu jedál, čo bolo

okolo 150-200 pív.

dôsledkom zatvorených reštaurácií a škôl, práce
z domu, domáceho vyučovania a všeobecne
karantény. V druhej polovici mesiaca marec
2020 zaznamenala Slovenská sporiteľňa prudší

OLEJE: NAJOBĽÚBENEJŠÍM JE
REPKOVÝ

nárast platieb v oblasti donášky potravín

42

PEČIVO: KVÁSOK A DROŽDIE
V HLAVNEJ ÚLOHE

(3,5-násobok minuloročných nákupov). Tá však

Najpredávanejším druhom oleja je slnečnicový

stále tvorila len zlomok celkových tržieb oproti

(53,3 %). Druhým najobľúbenejším druhom je olej

PRODUCT

Ani ďalšie potraviny sa nevyhli zdražovaniu
a premiumizácií. V blízkej budúcnosti je
možné očakávať jednak rast počtu privátnych

AKÉ DRUHY OLEJOV
POUŽÍVATE NAJČASTEJŠIE? (%)

značiek, ktoré ponúknu hodnotu za peniaze
a rast počtu prémiových produktov – obe
kategórie sa „nafúknu“ na úkor sortimentu
v strednej cenovej hladine. Veľa položiek bude
delistovaných bez náhrady. „Podľa údajov

}
}
}
}
}
}
}

kokosový
olivový
rastlinný (zmes olejov)
repkový
slnečnicový
sójový
iný

1,3
19,0
10,6
9,6
56,4
1,9
0,7

Eurostat výraznejšie u nás draželi aj potraviny,
čo je zrejme spôsobené tým, že v ostatných
krajinách ich ceny rástli pomalšie ako u nás.
nedeľného predaja. „Výroba pekárenských

Nepomáha ani nižšia DPH na vybrané druhy

výrobkov počas víkendov je vzhľadom na

potravín. Do cenotvorby potravín vstupuje

zavedenie sociálneho balíčka za prácu v noci,

množstvo iných faktorov, napríklad sezónnosť

počas víkendov a sviatkov, kedy tvorí cena práce

pri ovocí či zelenine. V prípade cukru napríklad

viac ako polovicu výrobných nákladov, vysoko

hovoríme o výraznom zlacňovaní z dôvodu

neefektívna. Aj napriek tomu pekári akceptujú

zrušenia kvót a nadbytku cukru na trhu. Zažili

rozhodnutie Vlády SR opätovne zaviesť nedeľný

sme aj mliečnu krízu, ktorá vystrelila raketovo

predaj. Pekári sú však rozhorčení z toho, že

ceny nahor. Samozrejme, nižšia DPH mala

Vláda SR svoje rozhodnutie komunikovala len

za následok zníženie cien, ale nie výrazne.

dva dni predtým, ako sa nedeľné predaje znovu

Treba pripomenúť napríklad zvyšovanie

rozbehnú a mnohé výrobné závody na to nie sú

príplatkov za prácu v noci, cez víkend a cez

pripravené, nakoľko sa o tejto variante dlhodobo

sviatky, čo postihlo najmä pekárov. Preto

diskutovalo a nič nenasvedčovalo tomu, že

sme zaznamenali pri niektorých druhoch

rozhodnutie o otvorení prevádzok bude tak náhle.

pečiva zdražovanie. Koronakríza a následne

Každý podnik má dlhší čas naplánované pracovné

obmedzenie pohybu malo dopad aj na dovoz

zmeny a nemajú vopred, naviac v posledný

potravín, v dôsledku čoho mnohé medziročne

pracovný deň v týždni, zaistenú pracovnú silu

zdraželi,“ uviedla Buchláková.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2019, Oleje použilo v domácnosti
za posledných 12 mesiacov 94,3 % respondentov.

PODIEL DRUHOV
KUCHYNSKÝCH OLEJOV
V KATEGÓRII
}
}
}
}

Slnečnicový
Repkový
Olivový
Ostatné

53,3
21,9
17,7
7,1

na víkend - nielen v samotnej výrobe, no ani
v radoch vodičov, technikov či strážnej služby.
Mnohé menšie pekárne môžu mať dokonca

TRENDY V GRILOVANÍ

problém s nedostatočným zásobením surovinami
na výrobu chleba a pečiva. Slovenskí pekári

Ani táto grilovacia sezóna nebudeoproti

preto opäť upozorňujú na fakt, že s výrobcami

ostatným iná v jednom ohľade: opäť sa

z prostredia vlády nikto nekomunikuje takto

objavia nové trendy a nový sortiment, ktorý

závažné kroky, čo vedie k výrazným problémov

bude možné pripravovať vonku, pod holým

v slovenských podnikoch,“ komentovala situáciu

nebom a s partiou priateľov. Napríklad

Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského

grilovaná špargľa. Spoločnosť Lunter uviedla

zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Dodajme,

dve novinky z radu TOFU NA GRIL: TYMIAN

že isté obdobie bol v retaili aj nedostatok droždia,

a SWEET CHILLI. Majú vysoký obsah proteínov

nakoľko spotrebitelia si začali z obáv pred

a predstavujú hotové jedlo pre každého,

nedostatkom pečiva piecť chlieb svojpomocne

kto sa zaujíma o zdravý životný štýl a hľadá

doma. Kváskovanie a domáce pečenie sa stalo

jednoduchý spôsob, ako sa chutne, rýchlo

trendom, podobne ako šitie rúšok.

a ľahko najesť. Bez zbytočného marinovania,
dochucovania či hľadania tých správnych

V polovici júna uviedla na trh spoločnosť Penam

kombinácií. V predošlom vydaní sme tiež písali

prémiové, ručne pripravované chleby pod novou

o vstupe novej značky Garden Gourmet, ktorá

značkou Baker Street – Chleby z dobrej adresy.

prináša do sortimentu retailu kvalitné a chutné

Základom pre chlebíky Baker Street je vlastný

potraviny z vegetariánskej a vegánskej kuchyne,

kvások, o ktorý sa skúsení pekári pravidelne

ktoré nutrične vyvážené. Ambíciou značky je,

a zodpovedne starajú, aby sa im odmenil

aby konzumenti občas nahradili mäso na grile

chutnými bochníkmi s chrumkavou kôrkou

niečím rastlinným, napríklad novinkou Incredible

a vláčnou striedkou. Chlebíky neobsahujú žiadne

Burger, ktorá vyzerá, chutí a vonia ako mäso,

konzervačné, ani iné prídavné látky, len kvások,

pritom je 100% vegánska. Špeciálna úprava

múku, vodu, soľ a kus pekárskeho umenia.

rastlinných bielkovín dodáva pokrmu mäsitú

Kváskový pšeničný chlieb (850 g), Kváskový

textúru, kokosový olej šťavnatosť a výťažky

semienkový chlieb (750 g) a Kváskový špaldový

z červenej repy a papriky skutočnú farbu mäsa.

chlieb (650 g) su dostupné v sieťach Tesco, Terno

Rastlinné „mäso“ má v ponuke aj diskont Lidl

a Billa na západnom Slovensku a cez e-shop

pod názvom Lidl Next Level Meat.

Zdroj: Nielsen, Obdobie: Marec 2019 - február 2020

AKO ČASTO POUŽÍVATE
TUKY / MARGARÍNY NA
VARENIE A SMAŽENIE? (%)
}
}
}
}
}
}
}
}
}

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

4,1
0,9
3,1
5,1
5,7
3,7
4,9
15,3
0,5

www.lunys.sk po celom Slovensku za orientačnú
MOC 2,99 eur.

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

NAJVÄČŠÍ ZÁUJEM JE O MIX BALENIA
Gril sezóna sa objavuje už koncom marca a v priebehu septembra sa postupne
vytratí. Jej priebeh závisí často krát aj od dobrého počasia. Grilovanie patrí
medzi príjemné udalosti v trávení voľného času s rodinou a priateľmi. K správnej
gril party nemôžu chýbať špeciálne mäsové výrobky určené na gril.

dajú aj komunikačne podchytiť a prezentovať
ako celok či už obchodným partnerom, spotrebiteľom ale aj na prevádzkach v maloobchodnej sieti. Na prevádzkach majú najčastejšie
tieto výrobky svoj osobitý priestor, sú súčasťou
sekundárnych vystavení, aby si ich zákazník
mohol ľahko všimnúť a mal túto sezónnu po-

Za posledné roky vnímame zvýšený záu-

nuku hneď po ruke. Mecom gril sortiment ma

jem práve o túto subkategóriu mäsových

svoj vlastný dizajn, takže už na prvý pohľad

výrobkov aj my v Mecome. Veľa sa venujeme

zákazník vie odlíšiť tieto výrobky od bežného

analýze trhu, spotrebiteľským prieskumom

sortimentu. Podporujeme tieto výrobky aj

a v neposlednom rade hlavne vývoji výrobkov,

rôznymi marketingovými aktivitami, ktorými

ktoré má na zodpovednosti v našej spoloč-

sú súťaže alebo špeciálne multibalenia s dar-

nosti samostatné oddelenie „New product de-

čekom pre zákazníka.

velopment“. V priebehu rokov vnímame posun
z pohľadu sortimentu, od klasických príchutí

Náš gril sortiment tvorili do teraz krátke a ten-

klobás k rôznym iným príchutiam a špeciál-

ké klobásky, ktoré boli špeciﬁcké na trhu pre

nym baleniam. Každý rok prichádzame na trh

značku Mecom. Novinkou tohto ročnej sezó-

aj my s novinkami, ktoré sa úspešne etablujú

ny sú klasické gril klobásy pod názvom Fajne

a stanú sa súčasťou nášho bežného gril

klobásy s vysokým obsahom mäsa 92%.

portfólia, ktoré vyrábame v našom závode na

Klobásy sú v troch rôznych príchutiach a to

Slovensku v Lučenci.

klasickej, paprikovej a plnený syrom. Pevne
verím, že ako už názov výrobku predurčuje

Naša ponuka je naozaj široká, čo sa týka

budú zákazníkom chutiť a budú aj pre nich

chutí ale aj tvarov grilovacích klobás. V po-

fajne. Ďalšou novinkou v našom portfóliu sú

sledných rokoch vnímame najväčší záujem

Rascové klobásky, pre tých čo vyhľadávajú

práve o mix balenia, vďaka čomu si každý

nové, netradičné príchute. Rasca je jedným

môže vybrať svoju obľúbenú príchuť. V našom

z najpoužívanejších korenín na Slovensku

portfóliu máme niekoľko rôznych druhov mix

a stala sa neodmysliteľnou súčasťou našej

balení v ktorých sú napríklad pikantné, bavor-

kuchyne. Klobásky sú v 190g balení. Nesmie-

ské alebo syrové klobásky. V minulom roku

me však zabudnúť ani na najobľúbenejšie

bol našou najpredávanejšou novinkou práve

niektoré zložky potravín, práve preto sú všetky

mix balenia a jednou z noviniek je aj TRIO mix

gazdovský mix balíček v ktorom si zákazníci

naše gril výrobky vhodné aj na bezlepkovú

balíček v ktorom budú všetky príchute Fajne

mohli nájsť slaninu na opekanie, špekačku

diétu a sú bez použitia sóje. Dbáme na to,

klobás.

a klobásu.

aby každá surovina, ktorú nakupujeme, spĺňali
vopred stanovené kvalitatívne parametre. Preto

Vďaka tomu, že naša spoločnosť je nie len

Jedným z dôležitých faktorov pri výbere vý-

naša spoločnosť spolupracuje len s dôvery-

najväčším slovenským producentom mäsových

robkov určených na grilovanie je obsah mäsa.

hodnými a stabilnými dodávateľmi. Kvalita

výrobkov, ale je aj najrýchlejšie sa rozvíjajúca

Zákazníci uprednostňujú výrobky s vyšším

našich výrobkov je pre nás prioritou.

spoločnosť, tak sme lídri v kategórii grilovacích
výrobkov.

Red (pti)

obsahom mäsa. V našom portfóliu sú skoro
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všetky gril výrobky s obsahom mäsa nad 70%.

Grilovací sortiment je jedna z mála produkto-

Myslíme aj na ľudí, ktorí majú intoleranciu na

vých kategórii mäsových výrobkov, ktoré sa

Nový

PRODUCT

{ THOMAS HENRY }

» 4PACK «
***

∙ NAJLEPŠÍ TONIC WATER A GINGER BEER ∙
PRE SKVELÉ MIEŠANÉ NÁPOJE U VÁS DOMA

Na Slovensku distribuuje Svet nápojov s.r.o. / info@svetnapojov.sk / www.svetnapojov.sk
SLEDUJTE NÁS NA INSTAGRAME - @thomashenryofficial @svetnapojov
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PRODUCT

NAJLEPŠÍ ZWEIGELT
OD HEINRICHA LUNZERA

VINÁRSKE GENERÁCIE
Povedzme si však trochu viac o vinárstve Lunzer.
Heinrich Lunzer prevzal rodinný podnik do
svojho otca pred takmer štyrmi desaťročiami.
Obhospodaruje okolo dvanástich hektárov viníc

Pri juhovýchodnom cípe Neziderského jazera leží jeden z viacerých rakúskych
národných parkov Neusiedlersee – Seewinkel. Nájdeme tu hneď viacero menších
jazier, z ktorých najväčšie sú Lange Lacke a Zicksee. Je to obľúbené miesto oddychu
aj pozorovania jedinečnej prírody rovinatej pusty a tiež kraj kvalitného vína. Práve tu
leží neveľká obec Tadten, ktorá má iba čosi viac než tisíc obyvateľov. Nájdeme v nej
aj vinárstvo Lunzer, ktoré vždy malo veľmi dobré meno medzi znalcami ušľachtilého
moku. Málokedy však vyvolalo toľko pozornosti ako práve teraz.

a celkom zámerne sa neusiluje túto plochu
zväčšovať. Chce totiž byť osobne pri každej fáze
produkcie vína, aby dosiahlo čo najvyššiu kvalitu
a využilo naplno svoj potenciál. To sa odrazilo
vo viacerých ocenenia a ich vrcholom je práve
tohtoročné.
Môžeme však hovoriť už o piatej generácii
vinárov. Základy položil v roku 1948 prastarý otec
Heinricha Lunzera. A ten má tiež o nasledovníka
postarané, spolu s ním pracuje jeho syn
David. Spomínaných dvanásť hektárov ich
vinohradov ležia v burgenlandskej puste, ktorá
sa vyznačuje suchou pôdou, množstvom slnka
a iba zriedkavým daždivými dňami. To prináša
veľmi intenzívnu chuť hrozna a na spracovanie
sa využíva iba zrelé a zdravé. Výrobe vína patrí
mimoriadna pozornosť a dôraz na kvalitu, pri čom
sa spája vernosť najlepším tradíciám s modernými
technológiami.
Výsledkom je vysoká kvalita všetkých jedenástich
vín, ktoré má Heinrich Lunzer momentálne
v ponuke. A už druhé ocenenie ako najlepšieho
vína Burgenlandu. Teraz je to už spomínaný
Heideboden Zweigelt 2019, ktorý sa presadil
v konkurencii viac než stovky vín. Ďalším vysoko
oceňovaným je Zweigelt Primigenius 2016, ktorý
dva roky dozrieval v barikovom sude. Napriek
vysokej kvalite sú všetky vína vo veľmi dostupnej
cene do desať eur vrátane oceneného Zweigeltu.
Iba Primigenius je tesne pod dvadsiatimi eurami.
Teraz je najlepší čas ich ochutnať, či už priamo
vo vinárstve, alebo objednať si prostredníctvom
stránky www.weingutlunzer.at. Pre záujemcov
zo Slovenska pri objednávke vína v hodnote
minimálne 100 eur do 31. augusta je doručenie

Red, Zdroj a foto: Weingutlunzer.at

zdarma.

Nedávno sa skončilo každoročné oceňovanie

vinárskej školy v Klosterneuburgu neďaleko

najlepších vín spolkovej krajiny Burgenland.

Viedne, profesor Fritz Zweigelt. Vo svojej

A v kategórii Zweigelt Klasik sa na najvyššiu

skromnosti pôvodne dal odrode meno

priečku postavil Heideboden Zweigelt 2019 od

Rotburger, keď sa po druhej svetovej vojne

Heinricha Lunzera z Tadtenu. Treba k tomu dodať,

začalo výrazne rozširovať jej pestovanie,

že táto pocta vlastne prekračuje burgenlandské

dostala zaslúžene meno svojho tvorcu.

hranice.

V Rakúsku má nielen pôvod, ale je aj
najrozšírenejšou rakúskou modrou odrodou
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Ako vedia znalci vína, Zweigelt je rakúska

a tu nájdeme špičkovú kvalitu. A keďže to

odroda, vyšľachtená zo spojenia frankovky

najlepšie z červených rakúskych vín ponúka

a svätovavrineckého. O dva roky to bude

práve Burgenland, dá sa smelo povedal, že

presne storočnica, čo ho vyšľachtil riaditeľ

tunajší víťaz je ten najlepší Zweigelt…

PRODUCT

JEDNOTNÉ PRODUKTOVÉ ÚDAJE PRE
VŠETKÝCH ODBERATEĽOV.
NASTAL UŽ TEN SPRÁVNY ČAS
PRE SLOVENSKÝ TRH?

GDSN na Slovensku zatiaľ používa len veľmi
málo spoločností, správne produktové údaje
a fotograﬁe ale potrebujú všetci odberatelia.
Implementácia globálneho štandardu
vyžaduje kompromisy a investície na strane

Produktové údaje boli vždy dôležité. Správne a aktualizované údaje v požadovanom
formáte pomáhajú zvyšovať efektivitu a rýchlosť predaja. S nárastom predaja cez
internet je problematika spracovania produktových dát čoraz komplexnejšia, lebo
informácie presahujú z B2B sféry aj ku koncovému zákazníkovi. A pre zákazníka je
dôležité, aby dostal presne ten produkt, ktorý videl a čítal o ňom na stránke predajcu.

výrobcu aj obchodníka. Tieto sú ale vyvážené
zvýšenou efektivitou, rýchlosťou a kvalitou
poskytovaných dát. Preto sme sa rozhodli
poskytovať službu www.PRODUKTinfo.sk,

Obchodníci používajú rôzne IT systémy

vytvorenie globálne akceptovateľného riešenia

a majú rozdielne požiadavky na dáta, ktoré

pre uľahčenie spracovania produktových

ktorá uľahčí spracovanie produktových

dostávajú od svojich dodávateľov. Prieskum

údajov pre B2B a B2C sféru. Podľa odhadov

informácií spoločnostiam akejkoľvek veľkosti.

spoločnosti McKinsey & Company ukázal,

McKinsey & Company by implementácia

V rámci služby spracovávame základné

že veľké nadnárodné spoločnosti s viac ako

GDM znížila časovú náročnosť pri výmene

produktové fotograﬁe vhodné pre online predaj

1000 novými výrobkami ročne spracovávajú

produktových dát o 30% až 60% a v súvislosti

a súbor údajov o výrobku v štruktúrovanej

globálne viac ako 500 typov zalistovacích

so zvýšením efektivity by sa investícia do GDM

podobe, ktorý je vhodný na spracovanie.

formulárov, údaje majú v 20 systémoch

mala vrátiť dva až päťkrát.
Výmena dôveryhodných dát o výrobku

a používajú cca 700 atribútov - pričom
približne 80% informácií je zhodných bez

Organizácia GS1 vytvorila už pred mnohými

v dohodnutom formáte je už bežnou súčasťou

ohľadu na cieľový trh. Spracovanie údajov

rokmi štandard pre dátovú synchronizáciu

obchodu. Nekvalitné alebo chýbajúce údaje

k bežnému výrobku trvá priemerne štyri týždne

(GDSN) a pri GMN sa zúčastnené ﬁrmy zhodli,

môžu vyústiť až do zmeny nákupného

a na väčších trhoch je na to treba troch až

že budú vychádzať práve z tohto štandardu.

rozhodnutia zákazníka. Jeden štandardný

piatich dedikovaných zamestnancov. Aj keď

Synchronizácia údajov je automatická výmena

formát údajov pre všetkých odberateľov by

sa dodávatelia snažia poskytovať odberateľom

informácií, medzi dodávateľom a prijímateľom.

značne zjednodušil proces zalistovania a pre

správne údaje, veľké množstvo formátov

Akonáhle dodávateľ informácií (zväčša výrobca

obchodníkov by znamenal vyššiu kvalitu

a špeciﬁckých atribútov spôsobuje chybovosť.

alebo majiteľ značky) aktualizuje informáciu

údajov.

Zalistovanie nového produktu vyžaduje 10 až

o produkte, ktorý vyrába, informácie o týchto

Ladislav Janco

15 interakcií s dodávateľom.

zmenách sú automaticky oznámené všetkým

Senior konzultant – projektový manažér

GDSN. Taktiež sa u prijímateľov automaticky

ﬁriem v retaile sa pod záštitou Consumer

zobrazia aj informácie o predstavovaní nových

Goods Forum (CFG) už v roku 2018 dohodli,

produktov, alebo o zmenách na produktoch,

že je potrebné vytvoriť Globálny dátový

ktoré sa už predávajú. Globálny dátový model

model (GDM) a v roku 2019 vznikol projekt

obsahuje globálne, regionálne a lokálne

GDM riadený organizáciou GS1. Cieľom bolo

atribúty pre potreby B2B aj B2C.

pti

jeho odberateľom, ktorí sú zapojení do
Predstavitelia najvýznamnejších svetových
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MODERNIZOVANÝ OPEL
ASTRA URČUJE TRENDY

a prevodovky robia z modernizovaného
Opel Astra „trendsettera“. Vozidlá vytvárajú
štandardy v oblasti efektivity a nízkych emisií.
Nielen rozumná obstarávacia cena, ale aj nízke
základy na prevádzku sú dnes veľkou výhodou.
Jedinečná 5-ročná záruka je dôkazom, že na

Facelift a modernizácia obľúbeného modelu Opel Astra pre rok 2020 sa dotkla
najmä motorizácie a výbavy. Opel uviedol i do tohto radu najmodernejšiu
generáciu ľahkých benzínových a naftových motorov, ktoré majú až 19 %
nižšie emisie CO2.

nemeckú kvalitu sa môžu používatelia úplne
spoľahnúť.
Nová predná časť karosérie má vymodelovanú
masku chladiča, atraktivitu dizajnu zvyšuje
komplet High Gloss Black Pack. Vďaka
dômyselným vylepšeniam karosérie, spodku
podlahy, deﬂektorom a krytom chladiča sa
podarilo dosiahnuť veľmi nízky aerodynamický
odpor. Konkrétne hodnoty 0,25 pri Astra
Sports Tourer a 0,26 pri päťdverovom
hatchbacku Opel Astra nastavujú latku celému
segmentu.
Výbava typická pre luxusné vozidlá
Nový Opel Astra má už v základnej výbave
množstvo prvkov, ktoré sú typické skôr pre
drahšie a luxusné vozidlá. Spomeňme najmä
inteligentné, neoslňujúce adaptívne reﬂektory
IntelliLux LED® matrix. V ponuke sú rôzne
stupne výbavy, ktoré zahŕňajú napríklad
adaptívny radarový tempomat, protikolízny
systém s funkciou automatického núdzového
brzdenia, rozoznávanie dopravných značiek,
či asistenčný systém pre udržiavanie jazdného
pruhu.

NOVÉ ŠTANDARDY EFEKTIVITY

a palubné technológie. Základný benzínový

Vodiči ocenia ergonomické sedadlá

motor má štandardne 6-stupňovú manuálnu

s certiﬁkátom AGR (Aktion Gesünder Rücken

Vďaka úplne novej generácii motorov a novo

prevodovku, ale čerešničkou na torte v oblasti

e.V.), vybavené ventiláciou a masážnou

vyvinutým prevodovkám určuje Opel Astra

motorizácie je nová, veľmi efektívna až

funkciou. Výhodou sú nové kamery, pričom

štandardy z hľadiska efektivity a nízkych

9-stupňová automatická prevodovka. Dieslové

predná kamera je síce menšia, ale oveľa

emisií. V porovnaní so svojím predchodcom

motorizácie sú zároveň najekonomickejšie,

výkonnejšia ako v minulosti. Rozoznáva vozidlá

sa emisie CO2 znížili až o 21 % (päťdverová

zároveň spĺňajú už emisnú normu Euro 6d.

aj chodcov, ba dokonca dopravné značky.

Astra s priamym vstrekovaním 1,2 Turbo, 96

Tá je záväzná pre všetky novo registrované

Digitálna cúvacia kamera spolu s novým

kW / 130 k, spotreba paliva NEDC4: v meste

vozidlá od roku 2021.

systémom infotainmentu Multimedia Navi
Pro, je takisto výkonnejšia. Pre technických

5,3 - 5,2 l / 100 km, mimo mesta 3.9 - 3.8 l

fajnšmekrov a audioﬁlov sú na želanie

/ 100 km, kombinované 4,4 - 4,3 l / 100 km,
101 - 99 g / km CO2). Vďaka tomu sa nová

ŠPIČKOVÁ AERODYNAMIKA

Red, Zdroj a foto: Opel
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dostupné napríklad aj bezdrôtová nabíjačka
a high-end audiosystém Bose.

Astra – vrátane päťdverového hatchbacku
Astra a kombi Sports Tourer - dostáva na

Vynikajúca aerodynamika, o 200 kg nižšia

vrchol v kompaktnej triede vozidiel. Opel

hmotnosť ako pri predchádzajúcej generácii,

tiež podstatne zlepšil dynamiku podvozka

ale aj spomínané vysoko efektívne motory

PUBLICATIONS

GRADA SLOVAKIA S.R.O.,

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

Frida Ramstedt

Steven R. Gundry

SKRYTÉ TAJOMSTVO
DLHOVEKOSTI

MANUÁL STYLU A DESIGNU PRO
KAŽDÝ DOMOV
O navrhovaní a dizajne interiérov dnes vieme
viac ako kedykoľvek predtým. Presnejšie
povedané: vieme toho veľa o dekoráciách,
nábytku a trendoch, ale strácame sa
v základných návrhárskych princípoch. Na
základe vlastnej skúsenosti spísala interiérová
návrhárka F. Ramstedt knihu, ktorá zhŕňa know-how dizajnérov,
osvedčené dlhoročné pravidlá profesionálov pre zariaďovanie
interiérov i zákonitosti, triky a tipy, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa
zbytočným omylom, ale aj uniformite pri napodobňovanie katalógov
alebo bytov ostatných.

Pokračovanie bestselleru Skryté
nebezpečenstvo zdravých potravín odhalí
spôsob, ako sa dožiť vysokého veku a zároveň
si zachovať vitalitu a zdravie. Vedeli ste, že tie
najbežnejšie choroby v starobe nie sú ani tak
dôsledkom samotného veku, ako skôr vášho
životného štýlu? Vďaka tipom a radám v tejto knihe sa vrátite
k prirodzenej strave a spôsobu života, pričom si začnete k sebe
púšťať len to, čo vaše telo dokáže prijať bez toho, aby si ubližovalo.
Kľúč k zdraviu v neskoršom veku držíme práve teraz vo svojich
rukách (alebo črevách?).

Cena: 20,74 eur

Cena: 13,59 eur

PORTÁL, S.R.O.,

Alfred Adler

Monika van den Berg

SMYSL ŽIVOTA

JAK SE VZÁJEMNĚ CHÁPAT GENERACE X, Y, Z

Dielo zo sklonku autorovej kariéry. Autor
rekapituluje a završuje svoje celoživotné
názory. Na mnohých miestach opakuje, čo už
skôr napísal, a zároveň ako by sa tu pokúsil
zhromaždiť čo najviac deﬁnícií toho, čo skúma.
Titulný pojem, „zmysel života“, Adler chápe
v dvojakom zmysle: subjektívne sa jedná
o zmysel, ktorý človek vidí vo svojom živote,
objektívne ide o to, čo súvisí s reálnou schopnosťou spolužitia
s druhými ľuďmi. Človek, ktorému chýba tento objektívny zmysel,
je podľa Adlera neurotický, psychotický, perverzný, závislý alebo
kriminálny.

V súčasnej dobe vedľa seba žijú tri až
štyri generácie s úplne odlišnou životnou
skúsenosťou. Stretávajú sa vo vzťahoch, na
pracovisku i doma. To je veľká výzva, ako sa
spoločne posunúť. Je potrebné porozumieť
preferenciám, ktoré každá generácia má, učiť sa
od seba navzájom a rozvíjať sa aj vďaka poznaniu seba samého,
najmä vlastných emócií. Naučte sa počúvať, nielen počuť. Zahoďte
zbytočné bariéry a predsudky. Objavte cestu, ako hľadať individuálne
riešenia, pretože doba univerzálnych návodov a rád je už dávno preč!

Cena: 15,93 eur

Cena: 12,92 eur

VYDAVATEĽSTVO SLOVART S.R.O.,

ALBATROS MEDIA SLOVAKIA, A.S. - LINDENI,

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

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

Neal Shusterman

Isaac Asimov

POSOL (ŽATVA SMRTI 3)

NADÁCIA A IMPÉRIUM (NADÁCIA 2)

Finále dystopickej trilógie, ktorá si získala
čitateľov po celom svete. Prešli tri roky,
odkedy Rowan a Citra zmizli bez stopy - počas
katastrofy, čo má na svedomí kosec Goddard,
ktorý nemilosrdne zlikvidoval svojich protivníkov
a konečne sa dostal k moci. Sú to tri roky,
odkedy sa Nimbus odmlčal - a jediný človek,
s ktorým ostal v kontakte, je Greyson Tolliver.
Osud ľudstva „odsúdeného na večný život“ sa v tretej časti zavŕši.
Predtým však budú musieť nové spojenectva aj staré priateľstvá
prejsť najťažšou skúškou a možno opäť raz poraziť smrť.

Držiteľ ceny Hugo za najlepšiu žánrovú sériu
všetkých čias. Nadácia dokázala ustáť dve
storočia úpadku kedysi mocného Galaktického
impéria do nekontrolovateľného chaosu.
Posledné pozostatky imperiálnej ﬂotily sa teraz
pokúšajú vrátiť nadačníkov do područia bývalej
moci. Hari Seldon tento konﬂikt predpovedal
a budúcu galaxiu na to pripravil. Čo sa však
stane, ak do jeho výpočtov vstúpi celkom nepredvídateľná veličina –
napríklad mutant s nadľudskými schopnosťami?

Cena: 14,95 eur

Cena: 11,47 eur

Autor: red | Foto: Vydavatelstvá

Klapkova 1867/2, 182 00 Praha 8, ČR, Tel. +420 283 028 111, www.portal.cz

49

PUBLICATIONS

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

Edward Frenkel

Max Tegmark

LÁSKA A MATEMATIKA - SRDCE
SKRYTÉ SKUTEČNOSTI

ŽIVOT 3.0 - ČLOVĚK V ÉŘE
UMĚLÉ INTELIGENCE

Medzinárodný bestseller, v ktorom sa ruskoamerický matematik Edward Frenkel spovedá zo
svojej nezriadené lásky k matematike a mysleniu
vôbec. Kniha však súčasne poslúži aj ako
podrobný úvod k Langlandsovmu programu,
ktorý je asi najväčším a najambicióznejším
hnutím v celej modernej matematike. Jeho cieľom je prepojiť rôzne
matematické odbory a nakoniec možno vybudovať zjednotenú teóriu
celej matematiky. Kniha je zároveň sprievodca najmodernejšou
matematikou, ale súčasne aj autobiograﬁcká a motivačná príručka
pre mladých vedcov.

Čo sa bude diať, až sa nám podarí vytvoriť umelú
inteligenciu (AI), ktorá sa svojou silou vyrovná
ľudskej? Max Tegmark nepochybuje, že k tomu
raz dôjde, lebo už súčasný vývoj sústavne búra
hranice, ktoré boli predtým považované za
neprekonateľné. Príde k tretej fáze vývoja života,
ktorý si okrem softvéru začne navrhovať aj svoj hardvér. Aká môže byť
v novej situácii rola človeka? Ak ľudia ovládajú tigre nie preto, že sú
silnejší, ale preto, že sú inteligentnejší, čo ich čaká tvárou v tvár entite s
rádovo vyššou kognitívnou kapacitou?

Cena: 18,75 eur

Cena: 22,47 eur

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

Laetitia Colombaniová

Marc-Uwe Kling

VÍŤAZKY

QUALITYLAND

Štyridsiatnička Solene obetovala všetko
advokátskej kariére, vyhorí a upadne do depresie.
Psychiater ju navádza na dobročinnosť, radí jej,
aby sa zamerala na druhých. Solene sa dostáva
do Paláca ženy a postupne sa zbližuje so ženami
pochádzajúcimi z odlišných kultúr a s rôznymi
osudmi. Nachádza schopnosť vcítiť sa do žien na
periférii spoločnosti a práve v tom objavuje i zmysel
svojho poslania. Takmer pred storočím tu zvádzala podobný boj Blanche
Peyronová. Ako kapitánka Armády spásy snívala o streche nad hlavou
pre všetky ženy vylúčené zo spoločnosti.

V QualityLande je všetko prispôsobené
optimalizácii života pomocou algoritmov. Služba
vám vyhľadá ideálneho partnera, asistent ukrytý
v uchu vás dovedie tam, kam sa potrebujete
dostať, a androidi v dronoch vedia, že večer po
náročnom dni potrebujete kartón piva. Ľudia,
roboti a algoritmy obývajú spoločný svet,
všetko je súčasťou korporácií, každý patrí k istej
spoločenskej triede. Prečo sa stroje čoraz väčšmi podobajú ľuďom,
ale ľudia sú stále viac ako stroje? Z prísľubov a hrozieb digitálnej
prítomnosti vystavil Marc-Uwe Kling zarážajúcu a satirickú verziu
budúcnosti.

Cena: 10,32 eur

Cena: 11,90 eur

Autor: red | Foto: Vydavatelstvá

Premedia Group s.r.o., Topoľčianska 3214/25, 851 05 Bratislava, Tel. +421 948 866 627, www.premedia.sk
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Branislav Kovár, Oliver Zajac, Lucia Benediková (ed.)

Kathrin Hartmann

EPIDÉMIE V DEJINÁCH

ZELENÉ KLAMSTVO

Epidémie smrtiacich chorôb ohrozovali ľudstvo
už od nepamäti. Ich zásahy boli pritom často
také radikálne, že ovplyvnili vývoj civilizácií
takmer na celom svete. Výrazne zasiahli
v prospech moderných ľudí v ich strete s
neandertálcami. Neznáme choroby nielenže
prispeli k pádu Rímskej ríše, ale mor zabránil i
jej opätovnému zjednoteniu. Celé 20. storočie
sprevádzali smrtiace vlny rôznych druhov chrípky. Kniha ponúka texty
renomovaných archeológov a historikov, sumarizujúce epidemické i
pandemické nákazy, ktoré už ľudstvo dokázalo prekonať.

Elektromobily šetrné k životnému prostrediu,
udržateľné potraviny, oblečenie z recyklovaných
plastov vylovených z mora. Hurá! Veľké
spoločnosti nás ľahko presvedčia, že svet
dokážeme zachrániť kupovaním správnych
vecí. To je však rozsiahla a nebezpečná lož.
Autorka, odborníčka na „greenwashing“,
opisuje zavádzanie zákazníkov a ukazuje, ako sa
môžeme proti tejto lži brániť. Čím absurdnejšie zelené klamstvá sú,
tým ľahšie im uveríme. Autorka prináša príklady z celého sveta o tom,
že greenwashing nevedie ľudí k skutočnej zmene, a tým len prehlbuje
krízu, v ktorej sme sa ocitli.

Cena: 14,95 eur

Cena: 12,95 eur

SIEŤOVKA

jednoducho ŠIK

Veľkoobchod

Podnikáte v gastrosegmente
alebo prevádzkujete predajňu potravín
a hľadáte spoľahlivého dodávateľa?

NAKUPUJTE TOVAR U NÁS!
Ponúkame široký výber potravinového aj doplnkového
tovaru za výhodné ceny a dopravu zadarmo.

Registrujte sa na: www.velkoobchod.terno.sk

