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Snaha regulovať obchod tu bola od nepamäti.
Vstupovať medzi zákazníka a obchodníka bolo totiž
výsadou. Výnosnou výsadou. Len panovníci mohli
udeliť právo organizovať jarmoky a trhy. Trhovníci síce
mali zaručenú tržbu, lebo počas trhov bolo zakázané
predávať inde ako vo vytýčenom priestore, no obchod
to okliešťovalo. Trhy sa tak časom začali špecializovať
podľa druhu predávaného tovaru alebo sa konali v iných
dňoch v týždni, aby si obce nekonkurovali. Napriek
tomu, že stredovek skončil, podnikavých mníchov,
kupcov a jarmoky nahradili korporácie a nákupné
centrá, zostala tu snaha získať prostriedky do štátnej
kasy prostredníctvom gold-platingu a likvidačných
pokút. Pravdou je, že neviditeľná ruka trhu je zároveň aj
slepá a mala by teda mať dôveryhodného sprievodcu.
Sprievodca však nemôže jednou rukou viesť a druhou
vyťahovať z vrecka obchodníkov ťažko zarobené peniaze.
Najmä nie dnes, keď sú ľudia z obchodu v prvej línii
a bezpečne zásobujú obyvateľov potravinami.

Ing. Juraj Púchlo
šéfredaktor IN STORE Slovakia
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PRESENT

FLASH NEWS
EXPANZIA SIETE
KIOSKOV DEDOLES

ponožiek v ponuke aj plážová obuv, spodná
bielizeň pre deti aj dospelých, silónkové, športové

Český Forbes informuje, že japonská

či kompresné ponožky.

retailová skupina Seven & i Holdings,

Dedoles postupne rozširuje sieť svojich kioskov.

Zdroj: Dedoles.sk

materská spoločnosť siete 7-Eleven,

Po prvom kiosku, ktorý bol otvorený v roku 2019

uzatvorila kúpnu zmluvu na získanie

v bratislavskom obchodnom centre Bory Mall,

reťazca čerpacích staníc Speedway vov

sa postupne otvárajú ďalšie. V auguste okrem

výke 21 miliárd dolárov. Má ísť o najväčšiu

kiosku v bratislavskom Auparku, otvorila ﬁrma

retailovú transakciu od vypuknutia

pobočku aj v košickom centre Atrium Optima

koronakrízy.

a v trenčianskom OC Laugaricio. V septembri
pribudli kiosky v bratislavskom AVION Shopping

Podľa Euromonitor International sa v Nemecku

Parku a v Banskej Bystrici v Shopping centre

v roku 2020 uskutoční viac platieb kartou

Europa. Ďalšie pobočky ešte plánuje Dedoles

ako hotovosťou. Ako vyplýva z prieskumu

otvoriť do konca tohto roka. V kioskoch sú okrem

„The German Consumer: Rapid Evolution
Amidst the Crisis“, celková hodnota kartových
transakcií v Nemecku sa zvýši o 28 %, zatiaľ

BILLA ROZŠIRUJE ODDELENIE
„ZDRAVÝ SVET“ DO PREDAJNÍ PO
CELOM SLOVENSKU

plošne na celé Slovensko. Zavedením oddelenia

čo hotovostné transakcie poklesnú v rokoch

chce osloviť ľudí, ktorí si zo zdravotných dôvodov

2019-2025 o 34 %. Prechod zákazníkov na

nemôžu dopriať všetky druhy potravín.

bezhotovostné transakcie urýchlila pandémia
Zdroj: Billa.sk

COVID-19.

BILLA zaradila do všetkých svojich supermarketov
sekciu „Zdravý svet“. Reaguje tak na zvýšený

Kingston Technology Europe Co LLP,

záujem zákazníkov o sortiment potravín, ktoré

ktorá je pobočkou spoločnosti Kingston

podporujú zdravý a vyvážený životný štýl.

Technology Company, Inc., oznámila, že

Rovnako tak rozširuje aj ponuku pre zákazníkov

ﬁrma Phison predá spoločnosti Kingston

s potravinovými intoleranciami. Oddelenie so

Technology Corporation svoj podiel

sortimentom zdravých potravín si spoločnosť

v spoločnosti Kingston Solutions, Inc. Tá

testovala v piatich BILLA predajniach a nakoľko

bola doteraz spoločným podnikom oboch

zákazníci ho hodnotili vysoko pozitívne, rozšírila ho

ﬁriem.
Spoločnosť Wanzl vyvinula 3 preventívne

NAY OTVORIL V SEPTEMBRI
DVE NOVÉ PREDAJNE

aj fyzicky. Sme preto presvedčení, že dopyt po

opatrenia v čase pandémie: dezinfekčný

ďalších predajniach tu je a má zmysel investovať

zásobník, skener telesnej teploty a 3D

a expandovať aj v takomto čase,“ komentoval

People Counter (systém na počítanie ľudí).

NAY Elektrodom otvoril novú predajňu v Retail

expanziu Martin Ohradzanský, generálny riaditeľ

S pomocou týchto riešení je možné bezpečne

Parku Ľubotice v Prešove. Ide o druhú predajňu

spoločnosti.

a spoľahlivo regulovať maximálny počet ľudí,

v meste. Predajná plocha predstavuje 989

Zdroj: Nay.sk

identiﬁkovať zdroje nebezpečenstva a tým

m2 a prácu tu našlo 17 zamestnancov. Ďalšia

predísť riziku infekcie v maloobchode. POS

nová prevádzka s plochou 900 m2 a 15-timi

Media uviedla DSU (digital sanitation unit),

zamestnancami bola otvorená v Piešťanoch

čo je POS stojan s reklamou obrazovkou

v priestoroch OD Tesco. „Pandémia výrazne

a automatickým dávkovačom dezinfekcie.

zasiahla do života spoločnosti a do spôsobu ako
nakupujeme. Na druhej strane sme však videli

Majiteľ Reliance Industries Limited

ako sa slovenskí zákazníci po tvorení obchodov

a najbohatší muž Ázie Mukeš Ambani

veľmi rýchlo vrátili do svojich obľúbených predajní

kupuje za 3,4 miliardy dolárov druhú
najväčšiu indickú maloobchodnú sieť
Future Group. V Indii mu tak bude

TRETINA SLOVÁKOV NEVIE
ČELIŤ NEČAKANÝM
FINANČNÝM VÝDAVKOM

k výplate a najhoršie pre nich je, ak prídu o prácu

patriť celá tretina všetkých kamenných

alebo skončia na PN-ke, a musia pokryť vyššie

obchodov.

výdavky na zdravotnú starostlivosť,“ uviedla Lenka
Buchláková, ekonomická analytička spoločnosti

Podľa Trend.sk Daniel Křetínský a Patrik Tkáč

Podľa údajov Európskeho štatistického úradu

FinGO.sk. V rámci krajín V4 sme na tom v prípade

prostredníctvom svojej ﬁrmy Vesa Equity

Eurostat nevedelo za vlaňajšok čeliť nečakaným

neschopnosti čeliť nečakaným ﬁnančným

Investment získali podiel vo výške 3,05 %

ﬁnančným výdavkom až 30 % ľudí. Od roku

výdavkom druhí najhorší po Maďarsku (33 %).

v skupine J. Sainsbury, ktorá prevádzkuje

2016 sa situácia mierne zlepšila,

Najviac sú na Slovensku postihnuté

britský reťazec Sainsbury’s a stali sa tak jeho

v tom čase bolo v prípade takýchto

slobodné matky. Vlani žilo od

štvrtými najväčšími akcionármi. Finančníci

udalostí vo ﬁnančnej tiesni takmer

výplaty k výplate až 45 % takýchto

rozširujú svoje portfólio investícií do retailu

40 % Slovákov. „Štatisticky až

domácností.

a veľkoobchodu, do ktorého patria napríklad

35 % Slovákov žije od výplaty

Zdroj: FinGO.sk

francúzske Casino či nemecké Metro.

5

PRESENT

FLASH NEWS
NAY Elektrodom otvoril novú predajňu

SEPTEMBROVÉ NOVINKY V DM
DROGERIE MARKT

v Retail Parku Ľubotice v Prešove. Ide
o druhú predajňu v meste. Predajná plocha

Do sortimentu kozmetiky pribudli babylove detské

predstavuje 989 m2 a prácu tu našlo 17

kozmetické utierky (180 ks, 2,79 eur), babylove

zamestnancov. Ďalšia nová prevádzka

Sensitive vlhčené utierky (30 ks, 0,85 eur), Balea

s plochou 900 m2 a 15-timi zamestnancami

krém na ruky (100 ml, 1,05 eur), Balea MEN Fresh

bola otvorená v Piešťanoch v priestoroch

tuhé sprchovacie mydlo 3 v 1 (100 g, 2,55 eur),

OD Tesco.

Balea micelárna čistiaca pleťová voda 3 v 1
(400 ml, 3,45 eur), Balea očný krém proti vráskam

Portál Trnavskyhlas.sk píše, že reťazec Merkury

(15 ml, 3,15 eur), Balea textilná hydrogélová

Market získal stavebné povolenie na zásadné

pleťová maska, (1 ks, 2,19 eur), Denkmit tablety do

rozšírenie svojej predajne v Trnave. Predajňu

splachovacej nádoby WC (150 g, 1,25 eur), ebelin

v mestskej časti Modranka plánuje rozšíriť o novú

prírodný odlakovač nechtov (125 ml, 1,99 eur),

predajnú halu a novú skladovaciu halu s celkovou

Jessa Active Shape Normal slipové vložky (50 ks,

podlahovou plochou viac ako 10000 m².

1,55 eur).

Po skolaudovaní nových priestorov by v nich

Zdroj: Mojadm.sk

malo nájsť prácu ďalších 32 ľudí.
Traxial Group v Senci dokončuje Shopping
Park Senec. Avizovaní sú nájomcovia Takko

ZAPOJTE SA DO BOJA ZA
ZDRAVÉ PRSIA

Fashion, Deichmann, TEDi, dm drogerie

AVON podporí projekt sumou 5 000 € a zároveň sa
zaväzuje, že z každého predaného setu daruje

markt, KiK, Super zoo a GATE. Stavba

Október je mesiacom boja proti rakovine prsníka.

1 euro na zbierku občianskeho združenia Tak

s celkovou prenajímateľnou plochou 3 779

Starajte sa o svoje zdravie pravidelne a pripomeňte

trocha inak.

m2 je koncipovaná v nadväznosti na okolitú

dôležitosť prevencie aj ďalšej žene vo svojom

zástavbu a OC Tesco.

okolí. V tomto výnimočnom roku AVON podporí
projekt Štartovacích balíčkov

Popradské mraziarne Ho&Pe Family, ktoré

pre bezvlásky, ktoré sú určené

sú známe svojimi pirohmi a inými tradičnými

onkologickým pacientkam.

múčnymi jedlami, podľa Denníka N prišli

Pomáhať je totiž nielen potrebné,

vďaka koronakríze o štyri a pol milióna eur.

ale aj jednoduché. Zapojiť sa

Ide o dôsledok zatvorených reštaurácií

do boja za zdravé prsia môžete

a hotelov. Firma si však udržala všetkých 180

aj vy, a to buď kúpou trička

zamestnancov. Získala pomoc od štátu a aj

za zdravé prsia, ľubovoľným

bývalý hokejista Marián Hossa vložil do svojej

ﬁnančným príspevkom priamo

ﬁrmy nový kapitál.

na účet zbierky OZ Tak trocha
inak, alebo kúpou niektorého

Delia potraviny expandujú mimo Bratislavy

z troch špeciálnych setov.

a blízkeho okolia. Nová prevádzka sa

Podporte #SPOLU s nami

nachádza v rezorte Gothal v Liptovskej

projekt občianskeho združenia

Osade.
Živé.sk uvádza, že spoločnosť Kauﬂand
spustila v ČR možnosť nakupovať telefónom,

BOŠÁCKA SLIVOVICA
3 ROČNÁ 52%

či cez ručné skenery. „Skenovanie mobilom
momentálne testujeme v ČR, preto je

Jemnú a zároveň plnú chuť získala Bošácka

o konkrétnych krokoch na Slovensku zatiaľ

Slivovica 52% zrením v zapečatených nádobách.

predčasné hovoriť,“ povedala pre Živé.sk

Výnimočná kvalita sliviek, výrobný postup

hovorkyňa Kauﬂandu Lucia Langová. Podobné

zachovaný generáciami majstrov páleničiarov

riešenie Scan&Shop prevádzkuje Tesco a na

a 3 roky zrenia dodali destilátu nezameniteľný

vybraných pobočkách umožňuje nakupovanie

charakter. Výrobca: OLD HEROLD, s. r. o. Trenčín,

mobilom aj Billa.

Slovenská republika.
Zdroj: Oldherold.sk

Novým generálnym riaditeľom spoločnosti
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko sa od
1. septembra stáva Dan Timotin. Na pozícii
strieda Marii Anargyrou-Nikolić, ktorá po
3 rokoch prevezme pozíciu generálnej
riaditeľky gréckej a cyperskej pobočky.
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Tak trocha inak – Štartovacie balíčky pre bezvlásky.

Zdroj: Avon.sk

PRESENT

FLASH NEWS
PRICHÁDZA ZLATÝ BAŽANT 0,0%
EXTRA HORKÉ

Sieť kaviarní Starbucks sa chce viac zamerať
na systém vyzdvihnutia si kávy počas jazdy

Zlatý Bažant rozširuje svoje portfólio 0,0% pív

autom, prostredníctvom automatov na

a uvádza nový Zlatý Bažant 0,0% Extra Horké.

chodníkoch, na čerpacích staniciach, ako

„Novinka Zlatý Bažant 0,0% Extra Horké je

aj ďalších miestach. Slúži na to mobilná

reakciou hurbanovského pivovaru na aktuálne

aplikácia Starbucks. Dodávky sa realizujú

preferencie našich spotrebiteľov, ktorí stále

prostredníctvom Uber Eats. Sieť má ambíciu

častejšie vyhľadávajú pivo horkejšej chuti. Zároveň

prestavať prevádzky na formát Starbucks

pokračujeme v nasledovaní aktuálnych, moderných

Pickup vo veľkých amerických mestách

trendov v životnom štýle, s čím súvisí rastúci dopyt

v priebehu nasledujúcich 18 mesiacov.

po variantoch bez alkoholu. Pivá v ponuke Zlatý
Bažant 0,0% sú určené všetkým, ktorí nechcú

Kauﬂand spustil II. ročník projektu Čerstvé

robiť kompromisy medzi plnou pivnou chuťou

hlavičky, ktorého cieľom je viesť školákov

a obsahom alkoholu,“ informuje Peter Tureček,

k pravidelnej konzumácii ovocia a zeleniny.

Brand manažér značky Zlatý Bažant. Zlatý Bažant

Týždenne poskytne čerstvú nádielku 67

0,0% Extra Horké je dostupný v 500 ml plechovke

základným školám. Jeden balíček obsahuje 200

za odporúčanú cenu 0,96 eur.

g čerstvého ovocia a zeleniny.

Zdroj: Heinekenslovensko.sk

Česká sieť Pietro Filipi v rámci udržateľnosti
oznámila koniec zľavových akcií vo svojich

IKEA® A LEGO GROUP VYTVORILI
KOLEKCIU BYGGLEK
IKEA of Sweden AB a LEGO Group
predstavili hravé úložné riešenie s názvom

možno použiť s akýmikoľvek existujúcimi či

obchodoch. Podľa Forbes prichádza novým

budúcimi dielmi LEGO, keďže štuplíky na

nákupným modelom - za módne kúsky

vrchnáku a na prednej strane sú súčasťou

zákazníci zaplatia jednoducho toľko, na

systému LEGO System in Play.

koľko sa práve cítitia. Koncept „pay as you
Zdroj: Ikea.com

feel“ reaguje na aktuálnu situáciu súvisiace

BYGGLEK. Nová kolekcia, ktorá pozostáva

s koronakrízou. Má pomôcť k ekonomickej

z niekoľkých úložných škatúľ so štuplíkmi

udržateľnosti a vychádza z pocitu ﬁnančnej

LEGO® a špeciálnou

neistoty, ktorú dnes mnohí zákazníci

súpravou dielov LEGO,

deklarujú.

chce ľudí podnietiť k hre
a vniesť viac zábavy aj

Koronakríza postihla i sieť obchodných domov

do úložných priestorov.

Macy‚s, ktorá v rámci reštrukturalizácie plánuje

Kolekcia BYGGLEK bude

zrušiť 3 900 pracovných miest. Podľa CNBC

v predaji od 1. októbra

toto číslo predstavuje 3 % pracovnej sily retailera

2020. Ceny výrobkov

a opatrenie by malo ušetriť zhruba 365 miliónov

sa budú pohybovať

dolárov.

v rozmedzí 10,99-14,99
eur. Kolekcia BYGGLEK

Retailmagazin.sk píše, že v rakúskom

pozostáva zo 4 rôznych

Parndorfe otvorili galériu PADO, ktorá

výrobkov – 1 súprava 3

ponúkne 36 nových predajní (napr. Merkur,

malých škatúľ, 2 súpravy

H&M, Intersport, Mediamarkt, TK Maxx,

väčších škatúľ a 1 súprava

New Yorker, Kult, Humanic, Pearle, Pagro,

dielov LEGO. BYGGLEK

Palmers) na ploche 32 000 m2.
Japonská holdingová spoločnosť SoftBank

KLÁVESNICA A MYŠ LOGITECH
V TICHŠEJ VERZII

mohli obťažovať vás alebo osoby vo vašom

predala ARM ﬁrme Nvidia za 33,7 miliardy eur.

okolí. Tichý bezdrôtový set bude dostupný

Živé.sk ďalej informuje, že čipy ARM využívajú vo

v SR od konca septembra za odporúčanú

svojich smartfónoch, tabletoch a ďalších smart

Spoločnosť Logitech ohlásila tichý bezdrôtový

MOC 35,99 eur. Čierny variant bude

zariadeniach takmer všetci výrobcovia.

set MK295 Silent Wireless Combo obsahujúci

k dispozícii aj v slovenskej lokalizácii.

komfortnú a odolnú klávesnicu a myš s novou

Zdroj: Logitech.com

Logistická skupina Packeta, pod ktorú

proprietárnou technológiou SilentTouch,

patrí aj Zásielkovňa.sk, akvizovala

ktorá znižuje hlučnosť pri písaní a klikaní o 90

ostravskú technologickú ﬁrmu Trayto, Tá

% v porovnaní s jej predchodcom, svetovo

sa v rámci svojich produktov, BiddingTools,

najpredávanejším setom Logitech MK270.

BiddingManager a Xemel, špecializuje na

Nový set dodávaný v tmavosivej a svetlosivej

automatizáciu ponúk v porovnávačoch tovaru

farbe má rovnakú hmatovú odozvu ako

akým je napr. Heureka.

MK270, ale bez rušivých zvukov, ktoré by
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TRADIČNÁ SLOVENSKÁ PALMA
OSLAVUJE STOROČNICU
„Tak ako v osobnom živote, tak aj v pracovnom živote je storočnica významný míľnik.
Na Slovensku je veľmi málo ﬁriem, ktoré sa môžu pochváliť tým, že boli založené v 20tych rokoch 20. storočia. V portfóliu máme slovenské značky, bez ktorých sa tradičná
slovenská kuchyňa ani dnes nezaobíde,“ uvádza v rozhovore pre instore Slovakia
Martin Varga, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Palma a.s.

Martin Varga
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ Palma a.s.

tomu rastie aj kultúra predaja slovenského
potravinára, ktorý sa prestal sústreďovať na cenu

veľký boom olivových olejov, no ľudia ich nevedeli

a vďaka vzdelávaniu o kategóriách dáva kvalitu

správne použiť. Vďaka našim vzdelávacím

a bezpečnosť na 1. miesto.

kampaniam „Nie je olej ako olej“ si vie spotrebiteľ
dnes správne vybrať vhodný olej na plánovanú

Ako ovplyvnila pandémia spoločnosť PALMA?

tepelnú úpravu - olivový, repkový, slnečnicový či

Kríza zasiahla každého z nás. Každému z nás

iný. Dnes tvorí olivový olej 3 % trhu olejov. Náš

priniesla nové výzvy a myšlienky. Na jednej strane

olivový olej OCHO (čítaj Očo) je z certiﬁkovaných

sa nám zastavil predaj v segmente HORECA, kde

oblastí od malých farmárov zo Španielska

kategória olejov a tukov padla o viac ako 80 %,

a Talianska a má certiﬁkovanú TOP kvalitu.

no na druhej strane sme sa s tímom a partnermi

Z pohľadu nových trendov prudko rastie spotreba

Ktoré výrobky sú dlhodobo stálicami a lídrami

ešte viac profesionálne spojili a sústredili sa na

makového, tekvicového a iného oleja s obsahom

v slovenskom retaile?

potenciál domáceho trhu a exportu. Export do

vitamínov a ďalších výživných látok. Za posledné

Z ostatného prieskumu vyplýva, že až 95%

ČR nám stúpol na vyše 330 % a do iných krajín

3 roky rastie predaj a spotreba fritovacieho oleja,

spotrebiteľov pozná značku PALMA a vie,

o viac ako 140 %, z čoho sa veľmi tešíme. Žiadna

čo je zmes vysoko olejnatého slnečnicového oleja

v akom segmente spoločnosť podniká. V PALME

kríza a ani krízový scenár sa nedajú zvládnuť bez

a repkového oleja s vysokou tepelnou stabilitou,

podnikáme v 4 segmentoch (oleje, tuky,

komunikácie a dobrého tímového zanietenia.

ktorý je ideálny na dlhodobé tepelné úpravy.

margaríny a kozmetika) a máme radi všetky

Som rád, že sme vzorom zdravého biznis modelu

V segmente HORECA vnímame trend nástupu

naše značky. Niektoré sú skutočne absolútnymi

v segmente FMCG a máme novú skúsenosť ako

bag in box-ov (BIB), ktoré sú ekologickejšie.

lídrami vo svojej kategórii. Olej RACIOL je

sa z takejto krízy dostať.

najznámejšia a najpredávanejšia značka oleja na

PALMA a.s., je dnes silnou slovenskou

slovenskom trhu, ktorá 7-krát získala ocenenie

Aké dlhodobé trendy v segmente

spoločnosťou, ktorá si udržiava pevnú

Superbrands a tradičná slovenská kuchyňa sa

a spotrebiteľských preferenciách považujete

pozíciu tradičných slovenských značiek na

bez nej nezaobíde. Taktiež sa výborne darí našej

za perspektívne?

slovenskom aj zahraničnom trhu, neustále

„dvojke“ a „trojke“, hovoríme o značkách HELIOL

Zreteľný je presun spotrebiteľského správania

inovuje svoje portfólio, modernizuje systém

a FRITOL, ktoré máme v našom portfóliu desiatky

smerom ku kvalite a k tomu nám dopomáhajú

predaja, distribúcie a servisu. Prezentuje sa

rokov a za svoju kvalitu boli ocenené Best Buy

aj naši obchodní partneri. Inovácie sú kľúčové

ako dodávateľ tých najkvalitnejších výrobkov

Award. Náš najpredávanejší tuk PALMARIN

pre každú spoločnosť. Ak sa správne pripravia

a súčasne ako progresívny a spoľahlivý

vyrábaný na Slovensku je viacnásobným

a implementujú, vytvárajú nový priestor pre rast

obchodný partner.

nositeľom Značky kvality SK. VETO je náš

spoločnosti. Napríklad pred desiatimi rokmi začal

najpredávanejší margarín, ktorého obľúbenosť
každým rokom rastie. Najmladšou kategóriou je
detská kozmetika a v nej naša unikátna značka
nielen v SR, ale aj v zahraničí.

1920 - založenie spoločnosti. Vznikajú dva
závody – v Bratislave a v Novom Meste
nad Váhom.

Keďže instore Slovakia sa zameriava na

1950-1953 — prvá významná
rekonštrukcia závodov.

BUPI pre deti a rodiny, ktorej sa výrazne darí

obchodné reťazce, ako vnímate spoluprácu
s nimi?

1965 - prvá automatická linka.

inými partnermi vnímame veľmi pozitívne. Spolu

1970 - štart výroby detského mydla.

s obchodnými partnermi sme dokázali rozvíjať
naše kategórie, v ktorých podnikáme, zároveň

1991 – vznik akciovej spoločnosti PalmaTumys a.s.

sme sa spolu s nimi pozreli aj na pridanú hodnotu

2008 – vstup významného investora

reťazcov a spotrebiteľov spolupracovať na

Red (pti)

1960 - štart druhej modernizácie.

Spoluprácu s obchodnými reťazcami, ale aj

pre spotrebiteľa. Teší nás, že rastie záujem
rozvoji slovenských značiek a výrobcov. Vďaka
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100 ROKOV

S VAMI ZA JEDNÝM
STOLOM

Celé MHGQRVWRURÏLHUOGPGQFFGNKVGɗPQWMCʓFQFGPPQWUȚȬCUɼQWUNQXGPUMȝEJ
MWEJȝɟCǡOGPȐOGMCʓFȌLGFNQPCICUVTQPQOKEMȝ\ȄʓKVQM

3DOPDMHVLOQ«VSRMHQLH6/29(16.(-75$'&,(D29(5(1(-.9$/,7<
8CɶGPCLQDɗȚDGPGLɶKGRTQFWMV[RTGXCTGPKGCǡRGȬGPKGUȚPCɶQWPCLXȇȬɶQWRȝEJQW
.YDOLWQªMHGORVD]DÎ®QDNYDOLWQ¾PROHMRP
5RQVTGDKVGNKCWʓTQM[Q\PCȬWLȚ\C0#,1$ɖǿ$'0',ɵǵ1.',Raciol,
MVQTȝLGǡLGFPQVMQWPCVTJWOGF\KQNGLOKCJTFQUCMPGOWJNȄUKCʓ
RGTEGPVUNQXGPUMȝEJFQOȄEPQUVȐCMQPCLȬCUVGLɶKGMWRQXCPȌOW
CǡPCLMXCNKVPGLɶKGOWQNGLW-HKRNYDOLWDMHYLDFQ¢VREQHRFHQHQ¢
PHGDLODPL6XSHUEUDQGVD%HVW%X\$ZDUG

7UDGLÎQªUHFHSW\VDSHÎ»VSRFWLY¾PLVXURYLQDPL
5NQXGPUMȌIC\FKPM[WʓTQMQXǡQFRQTȚȬCLȚRTȄXGPalmarin
CMQPCLVTCFKȬPGLɶȐCǡPCLMXCNKVPGLɶȐVWMPCRGȬGPKGUǡMVQTȝOUC
RGȬGPKGXʓF[RQFCTȐ,GJQRȖXQFPȄQXGTGPȄTGEGRVȚTC
CǡRQEVKXȄ5.18'05-ǩ-8#.+6#\ǡPGJQTQDȐPCL\PȄOGLɶȐ
UNQXGPUMȝVWMPCRGȬGPKGMVQTȝKUGRQHVLHRFHQHQLH
6.=QDÎNDNYDOLW\
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NAŠA PONUKA MUSÍ BYŤ EŠTE
RELEVANTNEJŠIA A HODNOTNEJŠIA
Aký dopad mala pandémia v globálnom meradle na sieť kamenných predajní? Aký
bude nový normál a čo prinesie? Na tieto otázky zodpovedal Lars Flaccus Poulsen
z manažmentu reťazca Flying Tiger Copenhagen. Lars mal byť jedným z kľúčových
rečníkov dlho pripravovaného festivalu Retail Innovation Conference IV. Ten sa
z pochopiteľných dôvodov tento rok neuskutoční.

Lars Flaccus Poulsen
Project Manager, Store Experience Retail
Excellence, ZEBRA A/S

v spoločnosti ZEBRA A/S, ktorá prevádzkuje
obchodný reťazec Flying Tiger Copenhagen.
Lars pracoval viac ako 11 rokov ako projektový
manažér, pričom spájal body medzi fyzickou
exekúciou a dizajnom konceptov, ako
aj medzi vývojom a realizáciou rôznych
projektov v rámci rýchlo sa rozvíjajúcej
retailovej organizácie. Po vytvorení viacerých
značkových prostredí s prvkami udržateľnosti
až po rozsiahle IT projekty v portfóliu
obchodov sa jeho súčasná práca zameriava na
uvedenie obchodov Flying Tiger Copenhagen
do ďalšej fázy, v ktorej sa synchronizuje
digitalizácia, estetika a zážitkové nakupovanie.
Ako covid19 ovplyvnil Vaše podnikanie?
V Bratislave sa podľa plánovanej dramaturgie

„Verím, že správny čas na inšpiratívnu konferenciu

Ako maloobchodníka postaveného na kamenných

mali počas štvrtého ročníka Retail Innovations

a osobne stretnutia ešte príde. O ďalších

predajniach s obmedzeným online predajným

Conference opäť predstaviť unikátne osobnosti

krokoch budeme informovať na našej stránke

kanálom nás „lockdown“ zasiahol naozaj

zo sveta retailu, ktorým by určite dominovali:

a facebookovom proﬁle Retail Innovations HUB,“

významne. Istú dobu sme v závislosti od opatrení

Markku Hautala, šéf supermarketu K-Citymarket

dodáva T. Tabery.

v danej krajine nemohli predávať vôbec, čo sa
ale vzťahovalo na všetkých nepotravinárskych

Järvenpää z Fínska (ocenený IGD World Award:
„Store Of The Year 2019“) a Lars Poulsen

Lars Flaccus Poulsen je Project Manager,

maloobchodníkov. Vo všetkých prípadoch

zastupujúci jedinečný pop-up koncept Flaying

Store Experience Retail Excellence

sme rešpektovali a dodržiavali miestne právne

Tiger. „Okolnosti spôsobené pandémiou
ochorenia Covid-19 zatriasli retailom a preniesli
ho do úplne novej reality. Zásadne sa zmenili
témy, stratégia a obchodníci riešia momentálne
iné problémy, ako pred pandémiou,“ zdôvodňuje
Zdroj: Retail Innovations Conference, Foto: Flying Tiger Copenhagen

zrušenie eventu spoluzakladateľ RIC Tibor Tabery
a dopĺňa: „Tento ročník vznikal za neodmysliteľnej
podpory našich významných partnerov. Musím
vyzdvihnúť najmä spoločnosti COOP Jednota
Slovensko, Reccom a AVgast. Patrí im naše veľké
poďakovanie. Ďakujeme!“
Vzhľadom k situácii sa organizátori RIC IV
spíkrov spýtali niekoľko otázok a aspoň takouto
formou priniesli na Slovensku aktuálne príbehy
a skúsenosti odborníkov z retailového biznisu.
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predpisy, aby sme zaistili bezpečnosť našich
zákazníkov aj našich spolupracovníkov.
Aké boli Vaše najužitočnejšie opatrenia na
zotavenie počas reštriktívnych opatrení
vlády?
Z pohľadu predaja sme sa v tržbách po
ukončení „lockdown“ nezotavili a v našej sieti
obchodov sme v tomto období zaznamenali
jasnú koreláciu medzi výkonmi a poklesom
návštevnosti. Po znovuotvorení siete sme
urobili sériu vhodných bezpečnostných opatrení
a v súlade s miestnymi predpismi, aby sme
zaistili bezpečné nákupné aj pracovné prostredie
zamestnancov. Pri znovuotvorení sme spustili
sériu cielených predajných akcií, primárne
posilňujúcich komunikáciu našich hodnôt smerom
k zákazníkovi.
Čo by ste urobili inak, keď sa dnes obzriete

mať vplyv na obchody orientované na impulzívne

ktoré sú dekoratívne, praktické, zábavné

späť?

nákupy, ako sú práve naše prevádzky. Toto nás

a povzbudzujú kreativitu. Sortiment zahŕňa všetko

Nikto v skutočnosti nebol pripravený na rozsah

prinúti propagovať naše výrobky vo vyššej miere,

od domácich potrieb cez dekorácie, potreby

Covid-19, sme spokojní s našou prvotnou

ako sme to robili predtým, aby bola naša ponuka

do kuchyne, doplnky pre kreatívny večierok,

reakciou na pandémiu. Rýchlo sme uprednostnili

ešte relevantnejšia a hodnotnejšia.

kancelárske potreby, hračky až po „vychytávky“

bezpečnosť zákazníkov a zamestnancov

pre domácich majstrov.

pred všetkým ostatným a ukončili prevádzku.
V spätnom pohľade, čo sme mohli urobiť lepšie,
bolo mať pohotovostnú súpravu (emergency

O SPOLOČNOSTI FLYING TIGER
COPENHAGEN

kit) pre našich zamestnancov. Teraz vieme, že

Prvý obchod Flying Tiger Copenhagen bol
otvorený v dánskej Kodani v roku 1995. Aktuálne
má Flying Tiger Copenahgen vyše 950 predajní

táto hrozba bola a stále je veľmi reálna, a preto

Flying Tiger Copenhagen je dánska sieť

naprieč celou Európou, v Japonsku aj v USA. Od

podnikáme potrebné kroky na zabezpečenie

dizajnových predajní so svojráznou, neustále sa

júna 2016 je Flying Tiger Copenhagen globálnym

neustálej bezpečnosti našich zákazníkov

meniacou ponukou produktov. Zákazníci tu nájdu

menom pre všetky predajne predtým známe

a zamestnancov.

veci, ktoré potrebujú, veci, o ktorých snívali, a veci,

ako Tiger, TGR a Flying Tiger. Prvá predajňa na

o ktorých existencii možno ani len netušili. Veci

Slovensku bola otvorená v Bratislave v Eurovea

Aké zmeny zostanú vo vašom podnikaní

pre domov, párty, pre deti a mnoho ďalších a to

vo februári 2015 a počet predajní sa neustále

v dôsledku covid19 aj v budúcnosti?

všetko za prekvapivo dostupné ceny.

rozširuje. Každá predajňa je miestom, kde chcú

V kamenných obchodoch nahrádzame niektoré

Ponúkané produkty sú jednoduché, dizajnové

zákazníka inšpirovať ku skúšaniu nových vecí,

dočasné opatrenia trvalými a začleňujeme

a pestré, s dotykom Škandinávie a často s prvkom

ku kreativite. Ambíciou je robiť nakupovanie

bezpečnostné prvky do našej štandardnej

humoru za neuveriteľne nízke ceny a to všetko

v predajni Flying Tiger Copenhagen zábavné.

koncepcie obchodu. Zistili sme, že to dobre

vo veľmi príjemnom prostredí. Vo Flying Tiger

rezonuje medzi zákazníkmi aj zamestnancami.

Copenhagen môžu zákazníci nakúpiť predmety,

Na úrovni centrály si zvykáme na „nový normál“
a implementujeme nástroje potrebné na prácu
z domu. Mnohí kolegovia zistili, že sú rovnako
produktívni alebo dokonca produktívnejší doma
ako v kancelárii, pričom sú v bezpečí svojho
domova.
Čo si myslíte, že sa zásadne zmení
v maloobchode po pandémii covid19?
Je pravdepodobné, že Covid-19 tu nejaký čas
zostane. To zvyšuje význam alternatívnych
predajných kanálov, ako je e-commerce. Je
pravdepodobné, že aspoň na určité obdobie
sa rast online predaja zrýchli a že včasné
dodávky zákazníkom sú nevyhnutnou súčasťou
stratégie. Pozorujeme tiež nárast elektronických
bezkontaktných platieb, pravdepodobne
z hygienických dôvodov. Sústredíme sa na
možnosti prijímať rôznych platobných kariet.
Zníženie pohybu zákazníkov všeobecne bude
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OBCHOD A ZÁKAZNÍCI
ČELIA NOVEJ REALITE
priestoru na jedného zákazníka (25 m²,

V prvej časti článku sme sa venovali I. a II. fáze vplyvu pandémie na obchod
a spotrebiteľa. V pokračovaní sa pozrieme na fázu karantény a a na to, ako
nákaza a hrozba nákazy pozmení prostredie maloobchodu a zákazníkov.

2.
časť

III. FÁZA – 12. MAREC AŽ 18.
APRÍL - KARANTÉNA

neskôr 10 m²) sa spotrebitelia snažili
nakúpiť všetko pod jednou strechou. Keďže
nútené voľno korelovalo s nástupom jarnej
sezóny a agrotechnickými termínmi sejby
a sadby, ľudia nakupovali aj záhradnícke
náradie, kvetináče, sadenice, semiačka,

a impulzívny tovar. V karanténe však stúpli
nákupy prémiového piva, rumov a čokolád,
čo sa dá interpretovať tak, že ľudia si

Od 18.3. do 24.3. bol podľa agentúry

chuťový pôžitok namiesto v kaviarni či pube

Nielsen¹ medziročný nárast tržieb

dopriali doma. Spotreba alkoholu ale mohla

v sledovanom retaile už len 14 %. Koncom

stúpať v rizikových skupinách.

marca a začiatkom apríla spotrebitelia

NOVÉ AKTIVITY, KTORÝM
SA VENUJEME – PREDTÝM
SME SA TOMU VÔBEC
NEVENOVALI
}
}
}
}
}

pochopili, že masívne nákupy múky

„Na jednej strane nastal presun tradičného

a droždia boli iracionálne, že jednoducho

„offline“ zákazníka kamennej lekárne do

zásobovanie obchodov pečivom funguje

online prostredia. A na strane druhej sme

ďalej. Prejavilo sa to ako pokles predaja

v rovnakom období zaznamenali zvýšený

}

týchto tovarov napriek tomu, že bola Veľká

priemerný nákupný košík. Počiatočný

noc (Veľkonočný pondelok vyšiel na 13.

nárast návštevnosti v kamenných lekárňach

apríla) a že pokračovalo uzatvorenie škôl,

v marci, ktorý možno čítať ako snahu

}
}
}
}

nákupných centier a reštaurácií (počas

o predzásobenie sa a nárast prevencie,

}

sviatkov úplných, aj bez donášky). Ľudia

nasledovalo ochladenie a pokles záujmu

prosto začali spotrebúvať nakúpené zásoby.

o návštevu kamennej lekárne v mesiaci

}
}
}

Šijem doma rúška
Pracujem z domu
Komunikujem cez video hovory online
Pečiem doma chlieb
Rozmýšľam nad tým, čo je v živote
vlastne dôležité
Pozerám ﬁlmy cez streamingové služby
(ako Netﬂix, HBO GO...)
Chodím na prechádzky do prírody
Cvičím doma
Čítam knihy
Zúčastňujem sa online kurzov
(napr. vzdelávanie, cvičenie...)
Venujem sa s deťmi doma netradičným
hrám a aktivitám
Nakupujem online
Modlím sa
Pomáham doma deťom s učením

22
15
11
8
7
6
6
6
5
4
3
3
3
3

Juraj Púchlo, Zdroj: Nielsen, Go4insight, SLSP, 2muse, Foto: pixabay.com

apríl. Dôvodom sú najmä mimoriadne
To isté možno skonštatovať o alkohole,

opatrenia, ktoré zapríčinili zníženú

ktorého mali domácnosti zrejme dostatok

frekvenciu pohybu verejnosti a obmedzenia

v zásobách, pretože sa jeho nákupy nijako

ordinačných hodín u ambulantných lekárov

markantne nezvýšili ani po vyhlásení

mali vplyv na pokles predaja sortimentu na

karanténnych opatrení (Nielsen uvádza

lekársky predpis,“ uviedol Andrej Križan,

nárast 5 % medziročne v týždňoch 9.

komerčný riaditeľ Dr. Max. Predzásobenie

až 11.). Alkoholické nápoje sú zvyčajne

sa prejavilo aj v drogériách, ktorým poklesla

konzumované pri spoločenských

návštevnosť.

príležitostiach mimo domov, ktoré karanténa
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takmer úplne stopla (viz. strany 36-39).

Už i v vzhľadom k luxusnému času

Obdobne poklesli aj iné produkty z tejto

vyhradenému pred dôchodcov (najprv

kategórie, ako napríklad energetické nápoje

3 hodiny, neskôr 2 hodiny) a veľkému

Zdroj: Go4insight, apríl 2020, Báza grafu: Obyvatelia Slovenska vo veku
18-60 rokov, Vzorka 750 respondentov
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ale tiež oblečenie na doma a „do záhrady“,
hračky, stolové hry a podobne, čo vyvolalo

IV. FÁZA – OD 19. APRÍLA –
FÁZA ADAPTÁCIE

samotných zákazníkov,“ vysvetľuje Martin
Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie
moderného obchodu (SAMO). Počas

vlnu nevôle u menších špecialistov, ktorí
museli mať svoje prevádzky zatvorené

Pre účely článku môžeme hovoriť ešte

pandémie sa udiala aj zmena, ktorú mnohí

(a mnohí žiaľ pandémiu neustáli). Hotové

o ďalších fázach. Vo fáze adaptácie sa

spotrebitelia zaregistrovali až pri platbe: od

šialenstvo zažili obchody s cyklistickými

nachádza aj široké uvoľnenie opatrení,

22.apríla 2020 nadobúda platnosť vyššieho

potrebami a servisy bicyklov. Jednak

teda od 20. mája. Hovorí sa, že najsilnejším

limitu pre bezkontaktné platby, spolu

boli otvorené už do 30. marca a jednak

motorom, ktorý urýchlil digitalizáciu je

s kumulatívnym limitom. Natrvalo sa zvýšil

ľudia v rámci karantény začali objavovať

COVID-19. Faktom je, že odstránil prvú

z 20 eur na 50 eur. Bezkontaktné platby

prírodu a cyklochodníky. Na dodávky

prekážku pri online nakupovaní, a to prvý

totiž predstavujú najhygienickejší spôsob

nových bicyklov sa čakalo aj dva-tri

nákup. Online počas pandémie posilnilo

platenia. Podľa prieskumu 2muse³ pre

týždne, podobný scenár sa týkal súčiastok

a dokonca sa tu už objavuje aj frekvenčný

BILLA už viac ako polovica ľudí si nosí do

a náhradných dielov. Servisní technici sa

spôsob nakupovania. Teda, že zákazníci

obchodov vlastné rukavice a nespolieha sa

takpovediac nezastavili.

nakupujú pravidelne tak, ako keď denne

na jednorazové rukavice a dezinfekciu pri

alebo každý druhý deň chodia do potravín.

vchode do obchodu.

Rozšírili sa resp. vznikli aj iné koníčky.

Dá sa povedať, že tak ako poklesla

Podľa Go4Insight² medzi najčastejšie

frekvencia nákupov v off-line, tak stúpla

¹ Nielsen maloobchodný audit na trhu Hypermarkety +

spomínanú novú aktivitu, ktorú predtým

v online. Zmeny nastali aj v spôsobe

Supermarkety + Drogérie (zahŕňa 101 drogerie, Billa,

respondenti nikdy nerobili, patrilo šitie

platby. Toľko populárna dobierka sa znížila

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

(výroba) rúšok (22 %). Ľudia piekli chlieb

a naopak výrazne vzrástla platba kartou.

Tesco, Teta drogerie)

(8 %), pozerali filmy cez streamingové

Spoločnosť Home Credit zaznamenala

² Uvedené informácie pochádzajú z reprezentatívneho

služby ako Netflix, HBO GO… (6 %),

23% medziročný pokles výberu hotovosti

prieskumu na populácii SR vo veku 18-60 rokov, ktorý

cvičili doma (6 %) alebo čítali knihy (5 %).

z bankomatov. Vzhľadom k rýchlej úprave

realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej

Samotný knižný trh utrpel značné straty,

výšky jednorazovej bezkontaktnej platby

vzorke 750 respondentov 10.-27. apríla 2020.

už aj vďaka povahe tohto biznisu a tomu,

a vzhľadom k prísnym hygienickým

Prieskum bol realizovaný metódou online dopytovania.

že kamenné kníhkupectvá boli otvorené

opatreniam, stúpli aj bezhotovostné

³ Prieskum na vzorke 500 respondentov počas

až v jednej z posledných fáz uvoľňovania

transakcie v kamenných prevádzkach.

apríla uskutočnila prieskumná agentúra 2muse pre

pandemických opatrení. Navyše mali ľudia

„Našou snahou bolo čo najviac eliminovať

spoločnosť BILLA.

aj vytvorené „zásoby“ kníh, ktoré konečne

platby v hotovosti a zmierniť tak ohrozenie

mali čas prečítať.

našich zamestnancov v pokladniach a tiež

Ďalšie prudké nárasty, ktoré sa odohrali
v nákupoch vybraného sortimentu len
v skratke: od 8. do 14. marca podľa

MEDZIROČNÁ ZMENA V OBJEME NÁKUPOV

lokálnej divízie agentúry Nielsen v USA
stúpol predaj teplomerov o 497,7 %,
aerosólových dezinfekcií o 518,9 %,
dezinfekcií na ruky 207,5%, čistého

Cestovný ruch

liehu o 277%, viacúčelových čističov
o 242,9 % a toaletného papiera o 212,7

Verejná doprava

%. V potravinách sa darilo tak ako u nás
droždiu (nárast o +253,8 %, týždeň na to

Reštaurácie a kaviarne

nárast o 647,3 %), fazuli (+230,5 %) a ryži
(+166,1%). Zaujímavo vyskočili predaje

Oblečenie a topánky

čerstvých alternatív mäsa na rastlinnej báze
(+279,8 %), konzervovaného mäsa (+187,8 %),

Domáce potreby

ovseného mlieka (+476,7%) a výrobkov na
báze sušeného mlieka (+245 %).
„Počas obdobia od 5. do 31. marca sme

Elektronika

Voľný čas a koníčky

v kamenných predajniach potravín na
Slovensku minuli približne 108 miliónov

Pohonné hmoty

eur, pričom v počte transakcií ide o 44%
medziročný nárast (1,1 milióna transakcií)

Vzdelávanie

a v objeme nákupov hovoríme o 56 %
náraste. V porovnaní s predkaranténnym

Zdravie a starostlivosť

obdobím ide v objeme o 17% nárast.
Priemerná výška nákupu v obchode bola
v hodnote 18 eur, v prípade online nákupov
až 61 eur,“ sumarizovala dáta Slovenskej

Potraviny
-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

Zdroj: SLSP, Pozn.: Dáta za 15 - 28. marec, e-commerce aj POS terminály

sporiteľne, analytička Lenka Buchláková.
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NOVÉ NÁKUPNÉ CENTRÁ OTVÁRAJÚ SO
ZRETEĽOM NA SITUÁCIU
Koronakríza zabrzdila viaceré dlhodobo plánované otvorenia nových
nákupných centier a retailparkov. Stanica Nivy odložila otvorenie na budúci
rok. Naopak Galéria Tesco v Petržalke, Novum v Prešove a Korzo v Komárne
privítajú zákazníkov už tento rok. Predstavíme si ich bližšie.

FORUM V PREŠOVE BUDE
NOVUM
Výstavba nákupného a zábavného centra,
ktoré do regiónu prináša viac ako 500 nových
pracovných miest je vo ﬁnále. Investor
a developer GEMO Holding oznámil, že ho
otvorí už 8. októbra. V prípravnej fáze bol názov

GALÉRIA V PETRŽALKE
PONÚKNE 50 PREVÁDZOK

operátora Orange. Lekáreň, kaderníctvo,

vznikajúceho centra komunikovaný ako Forum

oprava obuvi, kľúčová služba, nechtové

Prešov (3, 4). „Novum je slovo pochádzajúce

štúdio, kvetinárstvo, Prima Banka,

z latinčiny, ktoré v preklade znamená „nové“.

Reťazec Tesco pokračuje na Slovensku

Raiffeisenbank a Slovak Telekom sú už

„Spojením latinského jazyka, ktorý sa v regióne

v raste a rozširuje ponuku služieb pre

otvorené.

historicky používal a významom slova „nové“
chceme vyjadriť odhodlanie spájať tradície

slovenských zákazníkov. Napriek vypuknutiu
koronakrízy otvoril počas tohto roka dva

Tesco otvorilo okrem troch kaviarní aj

spojené s týmto miestom s ponukou noviniek

nové supermarkety a výrazne rozšíril

foodcourt – aktuálne si môžu zákazníci

a moderných služieb. Práve pre toto posolstvo,

dostupnosť Tesco Online nákupov. Nákupné

vybrať z ponuky talianskej a ázijskej kuchyne.

ktoré v sebe názov Novum nesie, sme upustili od

centrum Galéria v Petržalke (1, 2) otvára

V krátkom čase pribudne reštaurácia

pôvodne zamýšľaného názvu“ vysvetlil zástupca

čoraz viac obchodov vrátane reštauračných

s izraelskou kuchyňou a obľúbený slovenský

spoločnosti Gemo Holding , Ing. Libor Tandler.

prevádzok či kaviarní. Vybudovanie tohto

Regal Burger. Súčasťou galérie je nový detský

nákupného centra s plochou 11 000 m² je

kútik s modernými technológiami.

Red, Zdroj a foto: Tesco, Gemo Holding, Korzo Komárno
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Novum stojí v samotnom strede mesta na
križovatke ulíc Hlavná - biskupa Gojdiča –

najväčšou investíciou Tesca na Slovensku
počas uplynulých troch rokov. Súčasťou

„Som nesmierne hrdý na prácu všetkých

Štefánikova - Okružná na mieste, ktoré už

Galérie zostáva hypermarket (HM), ktorý bol

9 000 kolegov Tesca, vďaka ktorej

oddávna slúžilo obchodovaniu a stretávaniu

v roku 2010 prvým obchodom formátu Tesco

sme v uplynulých mesiacoch ešte viac

sa. Preto má aj Novum ambíciu stať sa novým

Extra v stredoeurópskom regióne. Z celkovej

potvrdili náš záväzok voči slovenským

srdcom Šariša, ktoré ponúkne obyvateľom

plochy nového nákupného centra zaberá

zákazníkom. Nakupujúci vedia, že sa na

z celého regiónu kvalitné nákupy či priestor

približne 60 %.

nás môžu spoľahnúť za každých okolností,

na trávenie voľného času s rodinou. Súčasne

a v našom úsilí prinášať tie najlepšie služby

výraznou mierou dotvorí urbanistickú štruktúru

V Galérii Petržalka sú okrem HM aj obchody

pokračujeme vytrvalo ďalej,“ zdôraznil

mesta a vnesie do centra ďalší impulz života.

H&M, New Yorker, Sinsay, Intersport,

Martin Kuruc, výkonný riaditeľ Tesca na

Dráčik, Deichmann, dm drogerie markt,

Slovensku. Súčasťou skupiny Tesco sú aj

Centrum s plochou 33 000 m² láka na najnovší

Orsay, ŠEVT, Matyšák, Starý Otec či

obchody Žabka. Žabka otvorila svoj prvý

koncept supermarketu Lidl, moderné multikino

Panta Rhei, Pepco, Bepon, Delia Caffe,

obchod už aj na Slovensku, konkrétne

Cinemax s ôsmimi kinosálami, najväčší detský

BioTech USA, čoskoro pribudne Materasso.

v polyfunkčnom komplexe Perla Ružinova

kútik v Prešove s výmerou takmer 1000 m²,

Jednotlivé obchody sprístupňujú ich

v Bratislave. Nakupujúcim ponúka rýchly

veľkorysý food-court s kapacitou 400

prevádzkovatelia postupne, vždy s ohľadom

nákup, a to vďaka sortimentu približne 2000

miest doplnený o 2 reštaurácie, množstvo

na vývoj epidemiologickej situácie. Čoskoro

potravín a kompaktnej ploche predajne

kaviarní vrátane externých terás, reštaurácia

napríklad pribudne tretia kaviareň a filiálka

zhruba 105 štvorcových metrov.

McDonald‚s či Pilsner Urquell pub, moderné

PLACE
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4.

2.

FitUp ﬁtness, ambulancie praktických lekárov

v Cushman & Wakeﬁled, ktorý sa podieľa na

parkovisko má kapacitu 138 nadštandardne

a ďalšie služby. Úplnou samozrejmosťou pre

sprostredkovaní prenájmu maloobchodných

veľkých miest a je prepojené s neďalekou

takýto koncept mestského centra sú obchody

priestorov centra.

prevádzkou Lidl. V lokalite sa nachádza aj

známych značiek ako H&M, New Yorker,

Merkury Market. Pre nákupné centrum je to

Sinsay, Medicine, Orsay, Douglas, A3 Sport,

netradičný architektonický návrh so sklenenou

Humanic, CCC, Martinus, Datart, Intersport, dm

KOMÁRŇANSKÉ KORZO OŽILO

fasádou od zeme až po strop, zaujímavým
nárožím, kde sa stretávajú tri roviny a unikátnym

drogerie markt, Pepco, Kvety Victor a mnoho
ďalších. Novum prinesie vôbec prvé zastúpenie

Neželané zdržanie s otváraním obchodov

dreveným obkladom pripravil komárňanský

Starbucks či Mango na východnom Slovensku.

v komplexe Korzo Komárno (5, 6) je minulosťou,

ateliér FKF design s Ing. arch. Ladislavom

nákupné centrum už otvorilo svoje brány. V máji

Vikartovským. Design detského ihriska je

Novum poskytne Prešovčanom komfortné

v tomto retailparku otvoril svoju prevádzku

postavený na prírodných motívoch s povrchom

nákupy a širokú škálu služieb priamo v centre

nábytkársky predajca JYSK a módny obchod

v tvare stromu a „zvieracími“ preliezkami. Stavbu

mesta. K pohodliu zákazníkov rovnako ako

GATE. „V júni pribudli k otvoreným obchodom

realizovala komárňanská spoločnosť TONEX

blízkosť hromadnej dopravy prispeje aj 500

predajca obuvi CCC, sieť drogérií dm drogerie

s pomocou regionálnych subdodávateľov.

parkovacích miest v podzemnej garáži.

markt, domáce potreby Orion a dobrú kávu si

Vedľa moderného nákupného centra sa

budú môcť Komárňania vypiť v novootvorenej

OC Korzo Komárno sa tak pridalo k už

tiež v budúcnosti plánuje obnoviť trhovisko

kaviarni Korzo Cafe,“ uviedol Tomáš Hodúr,

fungujúcim prevádzkam v Komárne ako sú Mall

s priestorom pre tradičných regionálnych

ktorý je so svojimi obchodnými partnermi za

Komárno, Šeko Center, Komárno Shopping

výrobcov. „Počas celého procesu prenajímania

týmto projektom. Dátum otvorenia siedmej

Center, OC Lodiar a Galéria Tesco. Hoci sú

priestorov bol kladený dôraz na voľbu komodít,

obchodnej prevádzky Tedi nie je stanovený.

na Slovensku otvorené ešte ďalšie retail parky

ich kombináciu a umiestnenie osvedčených

Korzo Komárno má k dispozícii ešte jeden

a nákupné centrá nesúce v názve Korzo (napr.

ako aj nových, pre Prešov úplne výnimočných

obchodný priestor, o ktorého obsadení sa rokuje.

OC Korzo Prievidza, Shopping Park Korzo
Bratislava), ide o nezávislé podnikateľské

značiek. Cieľom bolo ponúknuť zákazníkovi
okrem vynikajúcej lokality aj jasnú voľbu pri

Stavba nového obchodného centra na ulici Á.

rozhodovaní kam vyraziť“ hovorí Jan Kotrbáček,

Jedlíka s detským ihriskom sa začala v máji 2019

International Partner a vedúci CEE retail tímu

a skolaudovaná bola o rok, v máji 2020. Priľahlé

AUTOMATICKÝ
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STOJAN
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PRED VSTUPOM

VO VAŠEJ FARBE

subjekty so samostatnou vizuálnou identitou.
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KEĎ ŽIVOT CHUTÍ UŽ 195 ROKOV
„Toto šampanské je vynikajúce,“ vyslovil pre sekt rodiny Hubertovcov už
v roku 1896 František Jozef I. Jedno z prvých mimofrancúzskych vinárstiev
na výrobu šumivého vína a významný stredoeurópsky výrobca kvalitných
sektov, sýtených a tichých vín pre rôzne príležitosti - HUBERT J.E. si toho roku
pripomína obdivuhodné 195. výročie.

Šumivé víno je
jedinečné tým,
že sa vyrába
druhotným
kvasením
z už hotových
vín. Ide teda
o dvojnásobné
zušľachťovanie

Z HISTÓRIE ZALOŽENIA
VINÁRSTVA

ﬁrmu na výrobu šumivého vína. Naplno zužitkoval

hrozna. Pri

poznatky zo svojho rodiska a založiť vinárstvo

tradičnej metóde

Každá spoločnosť má svoju históriu, avšak nie

zamerané na výrobu šumivého vína. Skutočná

prebieha druhotné

každá v našom regióne funguje takmer 200

motivácia zostáva zahalená pláštikom mystéria,

kvasenie

rokov a len veľmi málo ﬁriem svoj vznik spája

ukrytá v takmer dvestoročnej histórii vinárstva.

v uzavretej
fľaši. Dôkladné

Red (pti)

doslova s legendou. V prípade HUBERT J.E.
ide o legendárnu lásku medzi mužom a ženou,

Johann Evangelist Hubert stál pevne vo vedení

prekvasenie trvá

ktorá priniesla prvé vinárstvo mimo územia

spoločnosti a neskôr po ňom úspešne prevzala

niekoľko dní, po

Francúzska na výrobu sektov. Podľa legendy

riadenie podniku jeho manželka Paulína. Napriek

ktorom víno ostáva

v čase Napoleonskej výpravy v Rusku sa mladý

ťažkým začiatkom vzala život a biznis do svojich

zrieť na kvasinkách

francúzsky vojak Johann Evangelist Hubert

vlastných rúk a z vinárstva vybudovala živú

niekoľko mesiacov. Po tomto období dochádza

pôvodom zo Champagne vážne zranil. Pred

slovenskú legendu. Na počesť manželov Johanna

k striasaniu depotu do hrdla fľaše otáčaním.

návratom domov ho odniesli do vojenského

a Paulíny a ako hold tradičnému spôsobu výroby

Zvyšky kvasiniek usadené pri uzávere sa na záver

lazaretu v Bratislave, vtedajšom Prešporku,

spoločnosť HUBERT J.E. priniesla niekoľko

odstránia z hrdla fľaše a chýbajúci objem sa

kde sa mal vyliečiť. Tu sa o neho starala krásna

prémiových edícií sektov. Unikátne sú tradičnou

nahradí expedičným likérom.

ošetrovateľka Paulína, do ktorej sa zamiloval

metódou výroby, ktorú používajú aj vinári vo

a oženil sa s ňou. Mladému Johannovi učarovali

vychýrenej oblasti Champagne a predstavuje

Johannovi je venovaný prémiový sekt Johann Hubert

okrem krásnej Paulíny aj kvalitné miestne vína.

slovenskú originalitu a kvalitu, ktorá získala a získava

Extra Dry. Dnes je dostupný Pauline Hubert Rosé,

Usadil sa tu a rozhodol sa založiť v roku 1825

mnohé ocenenia na medzinárodnej úrovni.

ktorého základom sú dôkladne vyberané bobule
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Frankovky modrej. Za každou jednou fľašou tohto

konzumentom dobre známe produkty ako

exkluzívneho sektu sú desiatky hodín ručnej práce.

Karpatské Brandy Špeciál, Karpatské Brandy,

Od výberu vína zo slovenských viníc enológom

Chateau Pezinok, VITIS Pezinok a ďalšie.

vinárstva HUBERT J.E., cez tradičnú metódu výroby,
V súčasnosti HUBERT J.E. ponúka široké portfólio

až po zaradenie na pult v obchode či vinotéke.

produktov vysokej kvality a skvelej chuti, ktoré
neustále inovuje a prispôsobuje požiadavkám

Ale vráťme sa ešte do minulosti. Zaznamenanou

doby a trhu. HUBERT J.E. vyrába tradične známe

udalosťou, ktorú možno považovať za potvrdenie
kvality na najvyšších miestach, sa odohrala v roku

Zlomové udalosti priniesla II. svetová vojna. V roku

a obľúbené značky ako Hubert Club, Hubert de

1896, kedy na výstave v Budapešti uhorský cisár

1945 bolo vinárstvo na základe Benešových

Luxe, Hubert Grand, Hubert L´Original, Johann

Franz Jozef I. ochutnal sekt Hubert a povedal:

dekrétov skonﬁškovaná a následne znárodnená.

Hubert. Najznámejším a najpredávanejším sektom

„Toto šampanské je výborné.“ V tých časoch sa

Až do roku 1948 sa podnik zmietal v povojnovej

z portfólia je Hubert de Luxe, ktoré je slovenskou

šampanským nazývali všetky šumivé vína. Dnes

kríze a prechádzal v rámci národnej správy z rúk

ikonou a medzi spotrebiteľmi sa teší veľkej

sa ako šampanské označujú iba sekty vyrobené

do rúk. V marci 1949 deﬁnitívne skončila epocha

obľube pre svoju univerzálnosť a harmonickú

vo francúzskej oblasti Champagne. Sekt sa už

Hubertovcov ako majiteľov vinárstva, nakoľko ﬁrma

chuť. Predáva sa vo verzii Blanc a Rosé. Vzniká

za cisárskych čias vyrábal rovnakou metódou

začlenila do národného podniku Západoslovenský

primárnou fermentáciou muštu z aromatických

kvasenia ako pravé francúzske šampanské – táto

liehový priemysel v Leopoldove. V roku 1952 sa

odrôd viniča Irsai Oliver, Muškát Ottonel a Muškát

metóda sa nazýva méthode traditionnelle (tradičná

prevádzka presunula do Serede, kde sídli dodnes.

Moravský.

metóda), kedy sekty zrejú vo fľašiach minimálne

V okolí mesta Sereď sa nachádzala vynikajúca

24 mesiacov. Dnes vznikajú sekty vo výrobe

surovinová základňa pre šumivé vína, umožňujúca

V roku 2018 sa skupina Henkell & Co.

HUBERT J.E. piatimi rôznymi metódami výroby –

rozvoj a expanziu. A práve tu sa začala písať

zmenila na Henkell Freixenet. Vznikol tak najväčší

tradičná metóda, metóda transvals, asti metóda

moderná história spoločnosti.

výrobca šumivých vín na svete s dcérskymi
spoločnosťami v troch desiatkach krajín sveta. Od

a charmatová metóda a v prípade Hubert nealko

1.1.2019 vrátane Slovenska.

ide odealkoholizovane šumivé vino.
Na prelome 19. a 20. storočia vyrábalo vinárstvo

SÚČASŤ RODINNÉHO KONCERNU
A KÚPA VITIS PEZINOK

O kvalite, ktorú HUBERT J.E. dlhodobo produkuje,

už pod názvom J.E. Hubert značky Gentry Club

Od roku 1995 je vinárstvo súkromnou akciovou

svedčí i množstvo významných medzinárodných

extra dry, Gentry Club, Tripli sec, City sec Hubert

spoločnosťou. V roku 2000 sa HUBERT J.E.

ocenení z renomovaných domácich súťaží ako

J.E. a exportovala ich do Ameriky, Talianska,

stal členom nemeckej skupiny Henkell & Co

Muvina alebo AGRO VÍNO a medzinárodných

Austrálie, Ruska, Anglicka, Škótska a Indie. I.

Sektkellereien KG, Wiesbaden. V roku 2008

zápolení ako MUNDUS VINI International Wine

svetová vojna a hospodárska kríza v 1. polovici

spoločnosť HUBERT J.E. získala časť podniku

Award, AWC Vienna či Effervescents du Monde.

20. storočia sa však podpísali pod pokles dopytu.

Vitis Pezinok, čím do svojho portfólia získala

PLACE

FLASH NEWS
EMONS SPEDICE S.R.O. EXPANDUJE AJ NA SLOVENSKU
DHL Supply Chain Slovensko menovala
na pozíciu generálneho riaditeľa Piotra

Najlepšie výsledky - hneď po Nemecku - dosahuje medzinárodná špedičná spoločnosť Emons v Českej

Okurowského. Nahrádza Nica Schütza,

republike. Špecializuje sa na zbernú službu primárne v Česku, Slovensku a Nemecku. Rastúci dopyt po jej

ktorý preberá novú rolu v Skupine DPDHL.

profesionálnych a v mnohých ohľadoch výlučných službách stojí za expanziou tohto poskytovateľa prepráv
a logistiky. Aktuálne prevádzkuje spoločnosť 10 pobočiek s viac ako 150 zamestnancami. Tento rok v júni otvorila

Z hospodárskych výsledkov Prologis v strednej

aj prvú pobočku v Bratislave, ďalšie tri HUBy a logistické terminály s rozlohou

Európe (Poľsko, Česká republika, Slovensko

viac ako 10 000 m2 rozšíri na jeseň: v Brne, v Plzni a v Prahe. Vďaka hustej sieti

a Maďarsko) za 2. štvrťrok 2020 vyplýva,

rastie aj objem zásielok výrobcov alebo distribútorov dodávaných do veľkých

že miera neobsadenosti v Európe sa ďalej

obchodných reťazcov alebo do mestských skladov, city-docks, pre subjekty

znižovala zo 4 % na 3,6 %, čo odráža nárast

z e-commerce. Klientmi Emons sú preto tiež významné spoločnosti zo

dopytu zo strany spoločností pôsobiacich

segmentu rychloobrátkového tovaru / FMCG.

Zdroj: Emons.cz

v oblastiach e-commerce, farmaceutického
priemyslu či potravín a nápojov. Prologis v tejto
oblasti zakončil 2.Q s portfóliom s celkovou
plochou 4,27 milióna m2.

DPD ZJEDNODUŠILA
DORUČOVANIE ZÁSIELOK.
ZÁKAZNÍKOM STAČÍ PIN KÓD

preberania zásielok je navyše úplne bezkontaktný.
Zavedenie nového spôsobu doručovania urýchlila
pandémia koronavírusu.

GEFCO France, dcérska spoločnosť

Zdroj: DPD.com

GEFCO Group, sa stala distribútorom

Kuriérska spoločnosť DPD zaviedla rýchlejší

nových vozidiel značky Ford do siete

a bezpečnejší spôsob preberania zásielok od

autorizovaných predajcov po celej krajine.

kuriéra. Zákazníkom stačí pri doručení balíka

Predpokladaný objem distribúcie je 40 000

nadiktovať kuriérovi PIN kód, ktorý dostali

vozidiel ročne. Logistické a distribučné

vopred mailom alebo v SMS správe avizujúcej

služby pre Ford zabezpečuje vGEFCO

doručenie zásielky. Už nie je potrebné, aby sa

Španielsku, Rumunsku, Nemecku, Rakúsku

preukázali dokladom totožnosti a nemusia ani

a v Čechách.

podpisovať prebratie. Výhodou je, že zásielku
môže namiesto adresáta prevziať ktokoľvek, komu

DACHSER začal výstavbu novej pobočky

zákazník unikátny PIN kód odovzdá. Nový spôsob

v Kasseli v strednom Nemecku. Nachádza na
križovatke diaľnic A7, A44 a A49. Stavebné
práce na ploche približne 78 000 m²

ALZA ZBROJÍ NA VIANOCE, ZVYŠUJE SKLADOVÉ KAPACITY

v komerčnej zóne Lohfelden budú dokončené
v roku 2021. Tranzitný terminál bude mať

Alza chce tento rok pred Vianocami doručiť ešte viac objednávok v rovnaký deň. Firme to má umožniť

približne 6 400 m² podlahovej plochy a 78 brán

rozšírenie skladových kapacít o 39 % a ďalšie posilnenie prepravy AlzaExpres. Skladovacie plochy na

pre nakládku a vykládku nákladných vozidiel.

v Senci sa v lete zdvojnásobili na 19000 m² nielen vďaka novému logistickému centru v Senci, ale aj
vďaka zvýšeniu kapacity priestorov. To umožní urýchlenie dodania zásielok na Slovensku, Maďarsku

Nové odberné miesta tzv. AlzaBoxy

aj na Morave. V Senci je dnes 3 500 druhov tovaru s možnosťou osobného vyzdvihnutia do 45 minút

vybuduje ﬁrma okrem SR tiež v ČR

od objednania; najmä veľkých domácich spotrebičov, ako sú

a v Maďarsku a v budúcnosti chce do ich

chladničky alebo práčky. Pre rýchlejšiu a pohodlnejšiu dostupnosť

chodu zapojiť tiež mestá, obce, ﬁrmy aj

objednávok ﬁrma v Senci taktiež plánuje otvoriť už druhý AlzaDrive

verejné inštitúcie. V pláne je sprevádzkovať

v SR. Spoločne s ďalším rozšírením úžitkových plôch v existujúcich

120 – 150 AlzaBoxov každý mesiac.

centrách v Zdiboch (+30 %) a Úžiciach (+ 10 %) s viac ako
18 tisíc m2 má Alza dostatočnú kapacitu na to, aby v tohtoročnej

Podľa ﬁrmy DoDo je doručovanie v hodinových

sezóne ponúkla služby väčšiemu počtu zákazníkov (+ 20 %).

slotoch logickou potrebou, ktorú ocenia nielen

Zdroj: Alza.sk

príjemcovia tovaru, ale celé mesto. Prinesie
celkové zefektívnenie logistiky a menej áut
v uliciach. Doučovanie v hodinových slotoch
navyše obchodníkom umožňuje zmysluplnejšie
pracovať s cenou rozvozu.

KAUFLAND SPÚŠŤA PROJEKT
EKOLOGICKEJŠIEHO
ZÁSOBOVANIA SVOJICH
PREDAJNÍ

Zákazníci môžu vďaka platforme Prologis
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Essentials Marketplace rýchlo a pohodlne

Vozový park ilavského logistického centra

vybaviť, rozšíriť a modernizovať svoj priestor

spoločnosti Kauﬂand posilnil prvý kamión

pomocou najkvalitnejšieho vybavenia, a to

poháňaný tekutým zemným plynom. Vďaka

všetko preto, aby mohlo byť ich podnikanie

tomuto ekologickému pohonu kamión zanecháva

ešte efektívnejšie. Súčasťou sú napríklad

výrazne menšiu uhlíkovú stopu. Dojazd vozidla

Prologis SolarSmart, LED osvetlenie

na jedno toho času dostupné natankovanie je

a vysokozdvižné vozíky.

až 1300 km. Pritom sa však jeho sila a výkon

neznižujú, ako to býva pri vozidlách využívajúcich
CNG. Prevádzkou jedného vozidla sa znížia emisie
CO2 až o 20 % a zlepší sa palivová účinnosť.
Zdroj: Kauﬂand.sk

PEOPLE

SLOVENSKO AKO EXPORTNÁ KRAJINA.
TALENTU A VZDELANIA
našej výučby a ak chceme chytiť vlak, nesmierne

Vzdelávanie je kľúčový vklad pre trvalo udržateľnú ekonomiku a návratné
investície. Nástup umelej inteligencie (AI) zase výzvou, ktorú nesmieme
ignorovať. Nezaspime dobu a začnime čo najskôr vyučovať to, čo je potrebné
pre budúcnosť. Zvlášť, keď sa nachádzame na historickej križovatke
k budúcnosti Slovenska, ktoré stojí pred veľkým dopytom a ponukou zároveň.

dôležité bude, aby sme sa ju aj na Slovensku
naučili tvoriť.
Vždy však musíme pamätať na jedno: hoci
mnohé procesy budú vďaka AI v budúcnosti
automatizované, nesmieme dopustiť, aby
sa umelá inteligencia dehumanizovala. Musí
zostať pod ľudskou kontrolou. Práve k tomu

inteligencie a racionálnych rozhodnutí, ale aj

potrebujeme vzdelaných, morálne a hodnotovo

emócií človeka, budú len pribúdať.

rozhľadených odborníkov.

Dopytom trhového systému a modernej

EÚ sa usiluje získať globálne líderstvo v oblasti

ekonomiky je aj trvalo udržateľný rast a návratné

moderných technológií, ktoré môžu zlepšiť

investície. Áno, preto potrebujeme zelenšiu

kvalitu života občanov, ale môže sa tak stať

ekonomiku, motivačné a stabilné podnikateľské

len za dôkladnej ochrany ľudskej dôstojnosti

prostredie, prepracovanú digitálnu a dopravnú

a zachovania ľudských práv. V čase krízy sa

infraštruktúru, inovácie a startupy. No v prvom

Únia snaží aj o reštart ekonomík a hospodárstiev

rade, aby sme to všetko mohli rozbehnúť,

členských krajín. Slovensku ponúka približne

vymyslieť a vybudovať, potrebujeme kvalitné

7 miliárd eur z Fondu obnovy na to, aby

vzdelanie.

reformovalo a investovalo tam, kde je to

DOPYT – AI A VZDELANIE

potrebné. Som presvedčená, že vzdelanie ľudí
Nemôžeme zostať len u mladých,

a ich príprava na meniaci sa trh práce by tu mala

Výzvou súčasnosti sa stáva začínajúca

školopovinných ľudí. Vzdelávanie musí byť

byť prioritou. Dnes stále čakáme, kým nám vláda

4. priemyselná revolúcia a masívny nástup umelej

inkluzívne, celoživotné, aby sa kompetencie

predstaví podrobnosti a dá palivo následnej

inteligencie do všetkých oblastí. Prienik AI do

a zručnosti našej spoločnosti, vrátane osôb so

verejnej diskusii o reformnom pláne Slovenska,

našich životov a spoločnosti sa naplno ešte len

zdravotným postihnutím, marginalizovaných

ktorý už o niekoľko týždňov musíme predstaviť

ukáže, no mnohé jej prvky sú v praxi prítomné

skupín, seniorov, pretavili do vyššej kompetencie

Bruselu. Nezostáva veľa času.

už dnes. Dennodenná práca s počítačom

našej novej ekonomiky.
Všetko čo potrebujeme, je byť rozumní. Využiť

a sociálnymi sieťami, robotizácia vo výrobe,
autá prešpikované doplnkami uľahčujúcimi našu

OECD predpokladá, že v dôsledku nastávajúcich

aktuálnu bezprecedentnú ponuku (ktorú si však

jazdu. Tento vývoj nezastaviteľne napreduje a šíri

zmien ľudstvo nestratí na množstve pracovných

sami musíme splatiť a ak nevyužijeme šancu

sa aj do ďalších oblastí. AI dnes cez náš hlas

síl, avšak dôjde k absolútnej zmene ich štruktúry

na riadny reštart, hrozí nám morálny hazard),

ovláda zariadenia v domácnosti na povel. Prvky,

a trhu práce. Len za ostatných 20 rokov napríklad

aby sme nasýtili dopyt. Aby náš prínos nebol

kde dochádza k priamemu spojeniu umelej

klesol podiel potreby manuálnej práce o 20

len v importe turistov a exporte automobilov.

percent. Naopak, o 27 percent vzrástla potreba

Ponúkať musíme talent. Zlatom sú nápady,

služieb. Preto sa musíme začať pripravovať

myšlienky a vzdelanie.

KTO JE MIRIAM LEXMANN

a dopyt po príprave na budúcnosť, a teda aj
AI postaviť ako základ pre zmenu smerovania

Miriam Lexmann je europoslankyňou

vzdelávacieho procesu, aby sme dokázali

(EĽS/KDH) od februára 2020. Najsilnejšia

reagovať na prichádzajúci vývoj a potreby trhu

frakcia EP Európska ľudová strana

práce aj v tejto oblasti.

Miriam Lexmann, www.lexmann.eu
Foto: Roman Skyba

ju určila za tieňovú spravodajkyňu
k správe o líderstve EÚ v oblasti umelej
pre zahraničné veci, bezpečnosť a obranu

PONUKA NA ZMENU
PRICHÁDZA Z EÚ

a zamestnanosť a sociálne veci. V minulosti
bola činná v Rade Európy či v diplomacii,

Umelá inteligencia dnes pomáha s výučbou

keď slúžila ako Stála zástupkyňa NR

online, počítače vyhodnocujú písomky, poskytujú

SR pri EÚ. Naposledy bola riaditeľkou

spätnú väzbu, dokážu personalizovať výučbu

Európskej kancelárie Medzinárodného

podľa individuálnych potrieb a šikovnosti

republikánskeho inštitútu (IRI) v Bruseli.

každého žiaka. Cez virtuálnu realitu si vieme

K téme etickej umelej inteligencie pripravuje

pozrieť ľudské telo zvnútra alebo sa dostať

medzinárodnú odbornú konferenciu

trebárs do amazonského pralesa, o ktorom

a iniciovala diskusiu aj za účasti verejnosti.

práve prebieha vyučovanie. Potenciál umelej

K téme etickej umelej
inteligencie pripravuje
medzinárodnú odbornú
konferenciu a iniciovala
diskusiu aj za účasti
verejnosti.

Red (pti)

inteligencie (AI). Pôsobí vo výboroch EP

inteligencie však musíme naplno zahrnúť do
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PROMOTION

DOKONALÝ ZÁŽITOK
V BEZPEČNOM PROSTREDÍ
Prostredie kina nie je zďaleka jediné, ktoré sa kvôli pandémii v posledných
mesiacoch zmenilo. Návštevníci oceňujú, že prevádzkovatelia našli spôsoby,
ako chrániť ich zdravie bez toho, aby prišli o dokonalý zážitok. Kiná sú pre
divákov bezpečnejšie ako iné priestory a podujatia.

nadväzujúcim na predchádzajúce diely, máme
pozitívne skúsenosti. Divákom ponúkame tzv.
„Combo“ lístok, ktorý umožňuje pozretie si
posledného dielu aj premiéry toho nového.“

KINO POSKYTUJE INTENZÍVNY
ZÁŽITOK
Počas obdobia, kedy boli kiná a de facto aj
ľudia zatvorení, prišlo k markantnému posilneniu
streamovacích platforiem (VOD – video on
demand). Vplyv na biznis na seba nenechal dlho
čakať. Spoločnosť AMC Theatres (operátor

KINÁ AJ ZÁKAZNÍCI SA
PRISPÔSOBILI OPATRENIAM

z prvej trojky v Británii) ohlásila bojkot ﬁlmov
spoločnosti Universal po tom, čo štúdio
obišlo uvedenie ﬁlmov v kinách. Napokon sa

„Zdravie návštevníkov aj zamestnancov

obe ﬁrmy dohodli na skrátení premietacieho

Cinema City je samozrejme prioritné, takže

okna, ktoré je štandardne okolo 16 týždňov,

bezvýhradne dbáme na dodržiavanie

než sa ﬁlm dostane na streamovacie

všetkých stanovených epidemiologických

platformy, DVD a BluRay. Nutné je však

opatrení. Zaviedli sme pravidelnú a dôkladnú

zdôrazniť, že z obchodného hľadiska chcú

dezinfekciu kinosál a priestorov kín, v sálach

ﬁlmoví producenti kiná zachovať, pretože sú

môže byť vždy iba obmedzený počet osôb

dôležitým článkom distribučného reťazca.

a tiež divákov umiestňujeme na sedadlá tak,
Ako potvrdzujú aj zástupcovia siete

aby miesta okolo každého z nich boli voľné,“
vysvetľuje Alexandra Ivaničová, Media Sales

Pandémia zvýšila riziko ﬁnancovania ﬁlmov

multiplexov Cinema City, pri komunikácii

Manager, New Age Advertising | Cinema City

z dôvodu nákladov na zdravotnú bezpečnosť

a aktivácii divákov sa oplatí vytrvať

Group a pokračuje: „Pre všetky naše opatrenia

a poistenie hercov a štábu. Nové ﬁlmy údajne

a nezanevrieť na aktivity, ktoré fungovali

majú diváci pochopenie. Napokon prostredie

budú akoby „stávkou na istotu“ a ﬁlmové štúdiá

v predkoronovom období. Cinema City bude

kina nie je zďaleka jediné, ktoré sa vďaka

budú točiť najmä osvedčené pokračovania

určite pokračovať v osvedčených a obľúbených

pandémii v posledných mesiacoch zmenilo.

úspešných sérií , ﬁlmy so superhrdinami či

formátoch typu Ladies Night či Family brunch.

Návštevníci naopak reagujú pozitívne a oceňujú,

animované rodinné ﬁlmy. Našťastie to sú iba

Navyše streaming a kino sú dva úplne odlišné

že sme našli spôsoby, ako chrániť ich zdravie

špekulácie.

typy projekcie. Kino bude vždy prinášať
divákom výrazne intenzívnejší dojem z ﬁlmu,

bez toho, aby prišli o dokonalý zážitok z našich
kinosál. Navyše sme presvedčení, že kino

„Na situáciu týkajúcu sa premiér samozrejme

či už to bude rozmermi projekčného plátna,

v súčasnosť vytvára pre návštevníkov oveľa

aktívne reagujeme a snažíme sa do kín prilákať

špičkovým ozvučením alebo špeciálnymi

bezpečnejšie prostredie ako iné miesta alebo

čo najviac divákov. Sústredíme sa na prvky,

formátmi 3D alebo dokonca 4DX. Do istej miery

podujatia ako sú koncerty, posedenia v baroch

ktoré sme schopní sami ovplyvniť. Pri pohľade

je to podobné ako v minulosti s videokazetami

a reštauráciách.“

na plánovaný zoznam jesenných premiér však

a DVD. Kino skrátka ponúka iný zážitok.

nemám pochybnosti o tom, že by sme prišli

A zážitok z pozerania ﬁlmu v kine nakoniec

o pestrosť a zaujímavosť. Naopak, plánované

zvíťazí.

NOVÝ JAMES BOND URČITE
BUDE

premiéry, ktoré by mali byť pre návštevníkov
kín Cinema City dostatočným magnetom. Pre

red, Zdroj: Cinema City

druhú polovicu roka je prichystaný celý rad
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Zmena dátumu uvedenia veľkolepého ﬁlmu

výrazných ﬁlmových premiér a blockbusterov.

typu James Bond je vo ﬁlmovom priemysle

Rada by som spomenula predovšetkým sci-ﬁ

ekvivalentom otočenia ropného tankera o 180

Tenet, Wonder Woman 1984, novú adaptáciu

stupňov. Aj napriek prostriedkom, ktoré už

detektívky Smrť na Níle od Agathy Christie alebo

boli minuté na komunikačnú kampaň, je strata

bondovku Nie je čas zomrieť,“ tvrdí A. Ivaničová

pre producentov rádovo menšia, ako keby

a dodáva: „Čo sa pokračovania úspešných

ﬁlm pustili do kín podľa pôvodného plánu.

sérií týka, tak je pravdou, že sú z hľadiska

Jubilejná 25. bondovka, ale nebola jediná,

návštevnosti „stávkou na istotu“ a v drvivej

ktorá z pochopiteľných dôvodov presunula

väčšine môžeme rátať s návštevnosťou vyššou,

premiéru. Odložené boli Jurassic World:

než mali predchádzajúce diely. Na druhú stranu

New Age Advertising Slovakia

Dominion, Mission Impossible 7, životopisný

už teraz vieme, že do konca roka 2020 sa na

Cinema City Slovakia s.r.o.

ﬁlm o Elvisovi, Matrix 4, The Batman, posunula

plátnach v Cinema City objaví veľa skvelých

Pribinova 8, 811 09 Bratislava

sa premiéra ﬁlmu Trollovia 2 a niekoľkokrát sa

ﬁlmov, ktoré do kategórie „série“ nepatria,

Tel: +421 914 337 911

posúval očakávaný Nolanov ﬁlm Tenet. Médiá

no isto prilákajú veľké množstvo divákov.

samozrejme začali špekulovať, že COVID-19

Mimochodom práve na špeciálne marketingové

takto spôsobí menšiu pestrosť obsahu.

akcie, ktoré súvisia s novým ﬁlmom

+421 914 337 989
info@newageadvertising.sk

PROMOTION

10 ÚČINNÝCH TIPOV PRE
LEPŠIE MIESTA PREDAJA

byť nastavená tak, aby ju zákazník pochopil do
troch sekúnd, aby bola vidieť zo štyroch smerov
a komunikovala maximálne piatimi slovami alebo
elementami.

7. ZOSTAŇTE PREHĽADNÍ
Vyniknúť a odlíšiť sa v dnešnom presýtenom maloobchodnom prostredí
vyžaduje vytváranie emocionálnych väzieb. Ponúkame vám desať tipov, ako
môže vaše miesto predaja lepšie pracovať vo váš prospech aj v prospech
vašich zákazníkov.

Nechajte výrobok vždy vyniknúť, nevytvárajte
medzi ním a zákazníkom žiadne bariéry,
napríklad komplikovanými POP médiami.
Jednoduchý a otvorený fyzický dosah je pre
interakciu s produktom kľúčový. Zdôraznite čo
najstručnejšie a najjasnejšie dôvod ho teraz a tu
kúpiť.

z výrobkov, aktivujete zrkadlové

8. NA VÝBERE FARIEB ZÁLEŽÍ

neuróny zákazníkov a tým

Na položky v žltej, oranžovej alebo červenej farbe

spôsobíte, že po takomto výrobku

sa nakupujúci pozerajú dlhšie, a tieto farby teda

zatúžia. Komunikujte fakty, ako

podporia impulzívne nákupy. Studené farby,

konkrétne výrobok zlepšuje životy

ako napríklad zelená, môžu byť upokojujúce

a zabezpečuje, aby sa zákazník

a spájané so zdravím. Účinnosť farieb však

cítil lepšie. Kľúčové je potom

závisí na súhre s obsahom posolstva. Kľúčová

spoznať emočné spúšťače vašej

je tiež konformita s obvyklou a naučenou

cieľovej skupiny v súvislosti

farebnosťou konkrétnych produktov a značiek.

s vašimi produktmi.

Zároveň je dôležité, aby ste zabezpečili vizuálny
kontrast s ostatnými položkami vystavenými

1. VYTVÁRAJTE PREHĽADNÉ
ÚSEKY

4. DVA FUNGUJÚ
LEPŠIE AKO JEDEN

v bezprostrednej blízkosti.

Zobrazenie dvoch ľudí v rámci

9. VYNIKNITE V DAVE

POP komunikácie je vždy lepšie

Vo spleti komunikácie a výrobkov je podstatné

ako zobrazenie jedného človeka,

vyniknúť. Pozornosť nakupujúcich pomáha získať

predovšetkým pre ženy, ktoré sú

použitie POP médií so zaoblenými hranami,

sociálne prepojené. Ubezpečte sa, že ľudia sú

jedinečným tvarom a ikonickým brandingom.

stredobodom POP médií.

Novinka je skvelý spôsob, ako upútať pozornosť.
Rovnako tak komunikácia, ktorá privedie ľudí

Poskytnite očiam vašich zákazníkov ústredné
orientačné body a zabezpečte jasné vertikálne

5. ŽENA JE INÁ AKO MUŽ

späť do detstva, kde bývajú ich spomienky

a horizontálne usporiadanie. Pomôžte im

Majte tiež na pamäti, že muži a ženy sa pozerajú

zvyčajne ružovejšie, než je vnímanie ich

v orientácii. Využite graﬁcké prvky, ktoré upútajú

na svet odlišne. To, čo vyvolá skvelý dojem

súčasného života.

pozornosť. Uvedomte si, že čím ďalej tým viac

u žien, môžu muži vnímať negatívne a naopak.

zákazníkov sa pozerá skôr dolu než nahor,

Napríklad predstava ženy, ktorá varí večeru na

10. VYUŽÍVAJTE TECHNOLÓGIE

a to predovšetkým tí, ktorí pri nakupovaní držia

Štedrý deň alebo zdobí vianočný stromček,

Aktivujte zmysly nakupujúcich zvukom, vôňami

smartfóny.

môže byť pre ženy stresujúca. Predstavujú si

a pohybom. Pozvite ich a ich deti k vzájomnej

totiž rozsah vynaloženého úsilia. Kým muž to

interakcii prostredníctvom tlačidiel a výberu

2. PRIPOMENUTÍM POTREBY SA
NAVYŠUJE PREDAJ

môže vnímať ako príjemné alebo neutrálne.

z možností ponuky, rozšírte im možnosti mimo

Avšak predstava rodiny, ktorá zdobí stromček

miesta predaja omnichannel stratégiou. Pracujte

V in-store reklame spoľahlivo fungujú čelá

spoločne, je pozitívna pre obe pohlavia.

s dátami v prospech maximálnej relevantnosti
a zákazníckej spokojnosti.

regálov a druhotné umiestnenie, ktoré ponúkajú
príležitosť alebo udalosť, pri ktorých ich zákazníci

6. KOMUNIKUJTE JEDNODUCHÉ
A JASNÉ INFORMÁCIE

môžu potrebovať. Stimulujte pocity súvisiace

Nakupujúci nemajú čas čítať. Ktoré tri slová

so spotrebou! Čím bližšie sa nakupujúci priblíži

by si mali zapamätať po prezretí

k okamihu spotreby, tým lepšie.

vašej POP komunikácie? Tam, kde je

napríklad viac značiek a pripomínajú nejakú

to možné, používajte namiesto slov

3. VYTVÁRAJTE ZÁŽITKY
ZALOŽENÉ NA SKÚSENOSTIACH

obrázky alebo symboly, aby ste zvýšili

Uvádzajte novinky spolu s výzvami na

spracujú. Pamätajte si, že čím viac

vyskúšanie alebo prostredníctvom POP médií

času nakupujúci zmysluplne strávia

komunikujte, že to tak robia ostatní zákazníci.

pri pohľade na vašu POP komunikáciu

Vyvolávajte pozitívne emočné skúsenosti tým, že

a výrobky, tým pravdepodobnejšie

v mieste predaja ukážete rodiny a priateľov, ktorí

nakúpia. Pomôže vám aj dodržiavanie

si užívajú spoločné chvíľky pri spotrebe dobrých

Frazierovvho pravidla 3-4-5, ktoré hovorí,

vecí. Keď ostatným ukážete potešenie iných ľudí

že komunikácia v mieste predaja má

DAGO – PARTNER RUBRIKY PROMOTION

Daniel Jesenský, DAGO, s.r.o.

šancu, že zákazníci vaše posolstvo
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MLADŠÍ SÚ OCHOTNEJŠÍ
PRACOVAŤ PRE KORPORÁTY

Vzhľadom k celosvetovej pandémii
a náhlom zániku niektorých ﬁriem a pozícií
je tiež pravdepodobné, že ľudia všetkých
vekových kategórií si budú viac vážiť terajšie
zamestnanie a zníži sa ﬂuktuácia. Dôkaz?
Z prieskumu zamestnaneckých preferencií,

Napriek tomu, že nezamestnanosť štatisticky stúpla len mierne, pri prijímaní
nových zamestnancov na určité pozície vidno veľkú opatrnosť ﬁriem.
Absolventi to majú tento rok oveľa ťažšie. Pri hľadaní novej pracovnej pozície
sa umiestnili motivátory týkajúce sa výšky mzdy, náplne práce a rôznych
beneﬁtov. Za ostatné obdobie sa do popredia dostali obavy o zdravie,
ekonomickú stabilitu a istotu práce.

ktorý Grafton realizoval vo februári a júni
2020 vyplýva, že zamestnanci i uchádzači
o prácu zmenili v tomto roku svoje priority
– aktuálne na prvé miesto dostali obavy
o zdravie, ekonomickú stabilitu a istotu práce.
V porovnaní s obdobím pred pandémiou teraz
zamestnanci viac vyžadujú beneﬁty, ktoré
umožňujú ochrániť alebo upevniť ich zdravie.

MLADÍ CHCÚ ZAROBIŤ, A TO AJ
NA ÚKOR VOĽNÉHO ČASU

podľa očakávania sa potvrdil iný stereotyp.
Na prvých priečkach sa pri hľadaní novej

PANDÉMIA MENÍ POTREBY
A OČAKÁVANIA

pracovnej pozície umiestnili motivátory
Slovensko má pomerne vysoké zastúpenie

týkajúce sa výšky mzdy, náplne práce

Čerstvo doštudovaní absolventi, ktorí sú

mladých ľudí vo veku 16 až 29 rokov, ktorí

a rôznych beneﬁtov.

pripravení naplno sa zapojiť do pracovného

zostávajú žiť s rodičmi. Sme na treťom mieste

procesu, preferujú prácu v odbore, ktorý

za Chorvátskom a Maltou. Podľa údajov
Eurostatu z roku 2017 tzv. mama hotel
využíva viac chlapcov (89,2 %) ako dievčat
(78,9 %). Koronakríza značne ovplyvnila

vyštudovali. Istotu v ňom hľadá až 52 % vo

TOP 3 PRIORITY: MZDY,
AGENDA POZÍCIE A PRUŽNÁ
PRACOVNÁ DOBA

prijímanie absolventov. Takmer tretinu

Zdroj: Grafton Recruitment, Priestor.ﬁremnereality.sk

generácie, možno aj po dlhších skúsenostiach
na svojich pozíciách, naznačujú, že ich študijný
odbor nemusí byť hlavným prvkom udávajúcim

všetkých nezamestnaných na Slovensku tvoria

Prieskum Graftonu tiež ukázal, že existujú

ich profesijné smerovanie. Mladší zamestnanci

uchádzači do 29 rokov.

spoločné témy, pri ktorých vek zamestnanca

preukazujú aj vyššiu ochotu pracovať pre

nehrá žiadnu rolu. Prvými troma motivátormi,

korporáty. S pribúdajúcim vekom táto

Cieľom nového generačného prieskumu

ktoré bez ohľadu na vek upútajú ľudí

preferencia klesá až o 10 %.

preferencií Grafton Recruitment bolo porovnať

hľadajúcich si uplatnenie, sú inzerovaná výška

pracovné návyky a rôzne preferencie naprieč

mzdy, samotná agenda pri danej otvorenej

Mení sa i pomer hodín strávených v práci,

jednotlivými generáciami kandidátov na

pozícii a pružná pracovná doba. Beneﬁty

teda administratívne priestory sa musia

pracovnom trhu a potvrdiť či vyvrátiť rôzne

skončili prekvapujúco až na štvrtom mieste. Až

deliť o čas home ofﬁce. Zatiaľ čo v marci sa

predsudky a dogmy. Z výsledkov napríklad

96 % všetkých opýtaných prejavilo ochotu učiť

na nedostatok práce z domu sťažovalo zo

vyplýva, že mladí ľudia si chcú skôr zarobiť,

sa alebo zdokonaliť znalosti cudzích jazykov.

všetkých oslovených v prieskume Grafton

a to aj na úkor voľného času.

Ukázalo sa tiež, že respondentom celkovo

až 40 % pracovníkov v administratíve,

o čosi viac vyhovuje – hoci v priemere nie

v aktuálnom prieskume to bolo len 27 %.

Prieskum agentúra Grafton urobila v rámci

nejako výrazne – vyšší radový mesačný príjem

Home ofﬁce pred pandémiou aspoň čiastočne

troch generačných kategórií, a to 24 rokov

než lákadlo v podobe 13. a 14. mzdy. Zásadné

využívalo 52 % pracovníkov v nevýrobnej

a menej, 25 až 28 rokov a do poslednej

zmeny nastali po pandémii. Markantný je

sfére, v júni to už bolo 70 % oslovených. V IT

kategórie spadali respondenti vo veku 29 rokov

nárast záujmu zamestnancov z IT o služobné

ﬁrmách ide o ešte vyšší podiel. Záujem o prácu

a viac. „Okrem ohraničenia veku sme sa snažili

auto a súčasne aj o parkovacie miesto.

z domu v rámci prieskumu vyjadrilo viac ako 95

oslovovať kandidátov z rôznych prostredí, to

Cestovanie v MHD je do istej miery rizikové,

% respondentov z administratívy a IT sektora.

znamená absolventov nielen vysokých, ale

preto ide o logický vývoj situácie. Služobné

aj stredných škôl, ktorí sa chystajú pracovať

auto ponúka len tretina zamestnávateľov,

Pandémia spôsobila aj vyššiu mieru

alebo už pracujú,“ vysvetľuje Miroslav Garaj,

záujem o neho je ale dvojnásobný.

poskytovania tzv. zdravotného voľna (sick
days). V marci 2020 túto možnosť ponúkalo 57

managing director personálnej agentúry
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veku 24 rokov a menej. Oproti tomu staršie

Grafton Recruitment. Grafton u svojich

S pribúdajúcim vekom respondenti preferujú

% zamestnávateľov v administratíve, dnes to

kandidátov využil formu online dotazníka

zostávať u jedného zamestnávateľa dlhšie.

je až 65 %.

a následne vyhodnotil takto získané údaje od 1

Veková skupina do 24 rokov najčastejšie

200 respondentov.

dáva prednosť ostať vo ﬁrme 3-4 roky, k tejto

Čo sa týka nadštandardnej zdravotnej

možnosti sa priklonilo 57 % opýtaných.

starostlivosti, tú ponúkali väčšinou

„Zisťovali sme napríklad to, či mladí ľudia

Kategória od 29 rokov najviac uvádzala dobu

zamestnávatelia v nevýrobnej sfére (white-

oproti tým skôr narodeným naozaj kladú

5-6 rokov, a to v 45 % prípadov, pričom

collar worker), teraz však o ňu rastie záujem aj

väčší dôraz na to, ako zamestnávateľ dbá na

ďalších 28 % si dokonca zvolilo možnosť

medzi robotníkmi (blue collar worker). Záujem

životné prostredie. V porovnaní s ostatnými

7 rokov a viac. V tejto súvislosti je dobrou

o tento beneﬁt má 65% respondentov, no len

generáciami však napokon príslušný motivátor

správou pre zamestnávateľov, že žiadna

18 % z nich ho od zamestnávateľa aj dostane.

dostal práve od tejto generácie najnižšie

z vekových skupín zďaleka nepreferuje zostať

hodnotenie,“ prezrádza M. Garaj. Naopak,

u jedného zamestnávateľa menej ako 2 roky.

PEOPLE

PIATY ROČNÍK SENIOR FRIENDLY
Klub Luna Senior Friendly a Občianske združenie Bagar realizujú už piaty
ročník projektu a súťaže Senior Friendly. Napriek pandémii projekt zostáva
zachovaný pokiaľ ide o jeho pôvodný obsah aj termíny. Je to tiež príležitosť
pre menšie, stredné aj veľké ﬁrmy.

ako najviac ohrozeným zvládnuť túto náročnú
situáciu. Pripomeňme, že sa možno prihlasovať na
stránke www.seniofriendly.sk, uzávierka prihlášok
je 9. októbra.

PRÍLEŽITOSŤ PRE FIRMY
spolupráce a oceniť tých, ktorí
prispievajú k zmene prístupu

Tento projekt sa v priebehu uplynulých rokov

k seniorom. V tomto roku osobitne

etabloval ako jedna z najvýznamnejších

vystupuje do popredia pomoc

aktivít, zaoberajúcich sa čoraz významnejšou

starším v čase pandémie a tak možno

problematikou aktívneho starnutia

očakávať viaceré prihlášky, ktoré

a medzigeneračnej spolupráce. Projekt a súťaž

budú obsahovať práve takéto aktivity.

Senior Friendly je jeden z krokov na ceste
k zásadnejším cieľom – plnohodnotnému

Odovzdávanie ocenení Senior Friendly v roku 2019

Vyvrcholenie projektu spojené so

zapojeniu seniorov do života spoločnosti,

slávnostným vyhlásením ocenení

reálnemu presadeniu aktívneho a dôstojného

Senior Friendly a inkluzívnym

starnutia a skutočne fungujúcej medzigeneračnej

kultúrnym programom sa odohrá

solidarity a spolupráce.

23. októbra, už tradične v Zichyho
paláci v Bratislave. Okrem súťaže

Je tiež pripomenutím toho, že vo vyspelých

je významnou zložkou projektu

krajinách na starnutie populácie výrazne reagovala

konferencia Aktívne starnutie

ekonomická a podnikateľská sféra. Predovšetkým

a medzigeneračná spolupráca.

v dvoch smeroch a tými sú strieborná ekonomika

Možno sa tiež do 9. 10. prihlasovať

a vekový manažment. Strieborná ekonomika,

do fotograﬁckej súťaže Krásne Spolu,

produkty a služby pre seniorov, už v rozvinutých

zobrazujúcej spoločné momenty zo

krajinách Európskej únie predstavuje mimoriadne

života viacerých generácií.

dôležitý segment. Hodnota európskej striebornej
ekonomiky predstavuje hodnotu cez 4 bilióny eur

Odovzdávanie ocenení Senior Friendly v roku 2019

24.10. bude tradičný deň Senior

a v roku 2025 dosiahne úroveň okolo 6 biliónov.

Friendly 50+, keď sobota bude

Znamená to, že je tretím najväčším segmentom

Do súťaže o ocenenie Senior Friendly sa možno

patriť v Zichyho paláci workshopom najmä na

prihlasovať prostredníctvom jednoduchého

témy zdravia, zdravej výživy a životného štýlu.

elektronického formulára, ktorý je na stránke

Organizátori sú pripravení rešpektovať a dôsledne

Age Management, po našom vekový manažment

www.seniofriendly.sk. Organizátori predĺžili

dodržiavať všetky nariadenia a opatrenia počas

reaguje na skutočnosť, že starnutie prináša aj

uzávierku prihlášok do 9. októbra.

pandémie v záujme ochrany zdravia účastníkov.

postupne čoraz citeľnejší nedostatok pracovnej

Zo všetkých aktivít budú videoprenosy, čo

sily. A ponúka komplex nástrojov, ako vytvoriť

Prihlasovať sa možno v štyroch kategóriách

vychádza v ústrety predstaviteľom zraniteľných

vhodné podmienky pre pokračovanie v práci aj

– veľké ﬁrmy, stredné a malé spoločnosti,

skupín a prvý raz umožní sledovať ich aj verejnosti

pre starších zamestnancov. Vekový manažment

samosprávy a napokon médiá, kultúrne

mimo Bratislavy.

je dnes samozrejmosťou vo všetkých vyspelých

v ekonomike kontinentu.

štátoch a už desať rokov sa snaží o jeho

a vzdelávacie inštitúcie, občianske organizácie.
Do súťaže o ocenenie Senior Friendly už za štyri

implementáciu aj susedná Česká republika. Či už

ročníky počet zapojených dosiahol okolo sto

strieborná ekonomika alebo Age Management sú

a dôležité je, že sa zapájajú všetky kategórie.

zatiaľ u nás iba v počiatkoch, organizátori však

A treba podčiarknuť, že je veľmi dôležité, aby

veľmi radi prijmú a ocenia prihlášky našich ﬁriem

Hlavným cieľom projektu je upriamiť pozornosť

sa prihlasovali samosprávy, ﬁrmy, občianske

v tejto oblasti.

na problematiku starnutia populácie, podporiť

organizácie a ďalšie inštitúcie, ktoré počas

myšlienky aktívneho starnutia a medzigeneračnej

pandémie pomáhali a pomáhajú najmä seniorom

HLAVNÉ CIELE PROJEKTU

Priebeh pandémie priniesol množstvo pôsobivých
príkladov podpory a pomoci aj z ﬁremnej sféry.
Šili sa rúška, vyrábali ventilátory či dezinfekčné
prípravky. Možno veriť, že príde nemálo kvalitných
prihlášok. Projekt a súťaž Senior Friendly sa takto
stávajú aj vyjadrením vďaky a uznania všetkým,
ktorí v čase pandémie pomáhali a pomáhajú
najzraniteľnejším - príslušníkom staršej generácie.

MN

Hlavní partneri
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1.
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SLOVENSKO Z NETRADIČNÝCH UHLOV POHĽADU
Veľa ľudí sa v dôsledku pandémie a s ňou spojených opatrení rozhodlo dovolenkovať radšej doma a spoznať krásy,
ktoré máme doslova na dosah. Milovníci turistiky sa vybrali do Tatier, za históriou, wellness nadšenci navštívili kúpele
a aquaparky a ďalší trávili čas hľadaním niečoho unikátneho. Slovensko je síce malá krajina, ale možno ju spoznávať
stále z iných uhlov pohľadu.

HRADY, PEVNOSTI A ZRÚCANINY
Len na sklonku minulého roka vyšla reedícia knihy 707 slovenských
hradov, zámkov, kaštieľov, panských sídiel a pevností. Ako už názov
obsiahlej publikácie napovedá, putovanie za históriou a nachádzanie
špeciﬁckého genia loci vydá na dlhé mesiace. 707 je vzhľadom na
geograﬁckú veľkosť Slovenska neuveriteľné číslo. Napríklad Hrad Biely
Kameňz roku 1217 je skrytý v lese kúsok pešo nad Svätým Jurom. Na
malebnom kopci Myjavskej Pahorkatiny je ruina hradu Branč (1) pár sto
metrov od parkoviska. Zato na hrad Súľov je potrebné vystúpať členitým
terénom až na vrchol Súľovských skál (2), ale zato budete odmenení
impozantným výhľadom. Objavovanie hradov a zrúcanín je aktivita, ktorá

3.

preverí vašu fyzičku, nie je taká masová (dá sa pri nej dodržať sociálny
odstup 2 metre) a zároveň sa dozviete čo-to aj z histórie.

BALNEOTERAPIA, WELLNESS A ARCHITEKTÚRA
Kúpeľná liečba zahŕňa okrem samotného kúpania v termálnom bazéne
aj množstvo liečebných postupov. Na Slovensku má dlhú tradíciu, hoci
mnohé architektonické skvosty, ktoré sa balneoterapiou a wellness
Red, Zdroj: Amazing Places, Foto: Aamazin Places, redakcia

spájajú, sú v dezolátnom stave. Jednou z mála výnimiek, ktorá sa dočkala
dobe poplatnej rekonštrukcie je Kúpalisko Zelená Žaba v Trenčianskych
Tepliciach. Národná kultúrna pamiatka a jedno z najkrajších kúpalísk
v Európe je dielom významného architekta Bohuslava Fuchsa. Zato
ďalšia Národná kultúrna pamiatka liečebný dom Machnáč (3) vyzerá
ako ruina hradu, a to je opustený iba od roku 2001. Dielo architekta
Jaromíra Krejcara z roku 1932 je azda najvýznamnejším zhmotnením

8.

funkcionalistickej architektúry. Paradoxne dnes, keď sa diskutuje
o funkcionalistickom Dome odborov, snahy odbornej verejnosti
a Neziskovej organizácie Spoločnosti Jaromíra Krejcara o záchranu
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4.

5.

Machnáča zostávajú v úzadí. Wellness pobyt sa teda dá spojiť
s poznávaním architektúry.

UBYTOVANIE V KAŠTIELI, NA STROME
AJ NA LOMNIČÁKU
Pre „batôžkárov“ a tých, ktorí majú radi netradičné ubytovania je tu
projekt Amazing places, ktorý zostavil rebríček najnetradičnejších
ubytovacích zariadení na Slovensku, ktorých služby sám ponúka.
Milovníkov histórie a architektúry zaujme renesančný Kaštieľ Kubínyi (4, 6)
zo 17. storočia s barokovou prestavbou z 18. storočia a s klasicistickou
úpravou z 19. storočia. Okrem nanovo zrekonštruovaného kaštieľa je
tu anglický park, luxusný wellness, či reštaurácia Amalia s lokálnymi
surovinami. Pod hotelom sa nachádza súkromná vínna pivnica, kde si
možno rezervovať riadenú degustáciu. Vďaka komentovanej prehliadke
kaštieľa sa dá dostať do inak neprístupných miest.
Určite každý z vás v detstve túžil postaviť si bunker na strome a dívať sa
na svet z vtáčej perspektívy. Obklopený zeleňou a v spätosti s prírodou.

6.

Tak bol navrhnutý aj Treehouse domček (5). Celý je postavený z kvalitného
bukového dreva. Pre autentickejší pocit v ňom nie je zavedená elektrina,
umývať sa dá len v lavóre a k dispozícii je len suchý záchod.
Storočný Gašperov mlyn (7) vďaka rozsiahlej rekonštrukcii poháňa turbínu
miniatúrnej vodnej elektrárne a vyrába elektrickú energiu. Z prírody čerpá
aj svetelnú energiu, ktorá dokáže vyhriať celý mlyn. Okrem ekologického
prínosu je tento netradičný mlyn zariadený maľbami podtatranského
akademického maliara Mariána Čižmárika a strojmi a nástrojmi, ktoré sa
kedysi používali na spracovanie obilia a dodávajú mu rozprávkový duch.
Najväčším bonusom je gastronomický zážitok v denne aktualizovanom
degustačnom menu a zaslúžený oddych v súkromnom wellness centre.
Noc sa dá stráviť aj na druhom najvyššom vrchu Vysokých Tatier,
Lomnickom štíte, vo výške 2634 m. n. m. Túžili ste niekedy zažiť východ
či západ Slnka na jednom z tatranských štítov (8), pritom bivakovanie
nie je nič pre vás? Počkajte si na čas, kedy lanovka odvezie posledných
návštevníkov z „Lomničáku“ a na chvíľu získate pocit, že celý štít patrí len
vám.

e obchodu, a. s. Poprad

7.
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SAMORIADIACI TÍM DOSIAHNE SVOJ POTENCIÁL
VTEDY, AK KAŽDÝ ČLEN POCÍTI SILU PRÁVOMOCI
VO VLASTNÝCH RUKÁCH

AKO VIESŤ NIEČO,
ČO SA RIADI SAMO
Matej Taliga,
Téma samoriadiacich tímov a dokonca i celých organizácií nie je nová. V poslednom
čase však na trhu opäť zarezonovala aj v súvislosti s aktuálnou pandémiou. Ak sa tento
prístup implementuje správne, umožní dosiahnuť značnú efektivitu pri súčasnej úspore
nákladov. V snahe minimalizovať šírenie ochorenia COVID-19 mnoho ﬁriem pristúpilo
k forme práce z domu. Manažmenty analyzujú svoje operatívne modely riadenia
a snažia sa nájsť najefektívnejší spôsob ako a s akými nástrojmi povedú svojich ľudí.
Keďže ﬁrmu ako celok tvoria oddelenia a jednotlivé oddelenia zasa vytvárajú jednotlivé
tímy, je nevyhnutné pozrieť sa na to, ako tieto tímy a ľudia v nich fungujú.

Amrop Jenewein Client Partner & Chief
Operating Ofﬁcer

Pre úspech takýchto tímov je nevyhnutné, aby ich
členovia mali rôzne zručnosti a aby sa dopĺňali ako
celok. Veľkosť tímov závisí od ich konkrétneho
zamerania, no dobrá prax ukazuje, že čím menší
počet (ideálne do desať ľudí v tíme), tým sú
efektívnejšie, ľahšie sa riadia a vytvárajú lepší
priestor pre nové nápady.

Jedným z modelov takéhoto fungovania je

prevádzok naraz. Rozsah zodpovedností

vybudovanie samoriadiacich tímov (Self-Managed

oblastných manažérov sa zvýšil z rádovo desiatich

Členovia samoriadiaceho tímu si sami dokážu

Teams). Pre mnohých ide na prvý pohľad o niečo

prevádzok na niekoľkonásobne viac. Vďaka

zohnať informácie, ktoré potrebujú, a sú schopní

veľmi lákavé, avšak treba si uvedomiť, že pre

tejto iniciatíve vyškolení zamestnanci získali nové

sami sebe vytvoriť úlohu/zadanie a nastaviť priority.

dosiahnutie konečného úspechu je potrebné

techniky a technológie, aby mohli prijímať, školiť

Poznajú svoje ciele a zdieľajú hodnoty a víziu

prihliadať na viacero kľúčových faktorov.

a dohliadať na svojich nových kolegov, riadiť

organizácie, pre ktorú pracujú. Každý musí začať

každodennú operatívu i skladové zásoby a riešiť aj

od seba! Samostatnosť je nevyhnutná – kto nevie

vzťahové problémy medzi sebou pod dohľadom

riadiť sám seba, nemôže byť platnou súčasťou

manažéra zodpovedného za viacero prevádzok.

samoriadiaceho tímu.

Avšak jeho aktuálnu, resp. modernú podobu

ČO TO SAMORIADIACI TÍM JE?

podľa Harvard Business School (Are We Ready

Samoriadiaci tím je skupinou ľudí, ktorí sú

ZA AKÝM ÚČELOM TAKÝTO
TÍM ZOSTAVIŤ

for Self-Management?) umocnila americká

vzájomne informovaní, spoločne motivovaní a plne

Vytvorenie samoriadiacich tímov môže mať viacero

spoločnosť s rýchlym občerstvením Taco Bell.

zodpovední za takmer všetky časti svojej práce.

účelov a závisí od komplexného biznis modelu

V deväťdesiatych rokoch chcela naštartovať

Tou môže byť výroba a distribúcia produktov alebo

každej ﬁrmy. Stretávame sa so stálymi formami

masovú trhovú expanziu (chceli vybudovať tisícky

poskytovanie rôznych služieb. Okrem kľúčových

samoriadiacich tímov, ktoré kontinuálne podporujú

nových prevádzok), no nemala dostatok schopných

činností súvisiacich s produktom alebo so službou

rovnakú skupinu zákazníkov alebo produktov alebo

manažérov. Riešenie, ktoré priniesli, bolo dovtedy

samoriadiaci tím vykonáva aj podporné úlohy ako

majú zodpovednosť za určitý typ poskytovanej

skôr ojedinelé. Znížili počet supervízorov a vyškolili

riadenie agendy spojenej s ľudským kapitálom,

služby. Iné sa formujú iba na určitý čas, projekt

zamestnancov na nižších pozíciách, aby si sami

teda plánovanie práce, dovoleniek a ďalších aktivít.

alebo špeciﬁckú úlohu. Čaro ich variability spočíva

dohliadali na to, čo a v akej kvalite robia.

Manažovanie a kľúčové zodpovednosti si zvyčajne

v tom, že sa dajú vyskladať presne podľa potreby

Týmto rozhodnutím dosiahli to, že jeden manažér

na pravidelnej báze striedajú členovia tímu ako

konkrétnej ﬁrmy.

mal na starosti nie iba jednu, ale hneď niekoľko

neformálni lídri.

AKO SA TO CELÉ ZAČALO
Koncept samoriadiacich tímov predstavili už
v šesťdesiatych rokoch minulého storočia.

AKO VYTVORIŤ EFEKTÍVNY
SAMORIADIACI TÍM
Domnienka, že vytvoriť efektívny samoriadiaci tím je
pomerne jednoduché, je od reality veľmi vzdialená.
Zdroj: Amrop Jenewein, Fotograﬁe: archív Amrop Jenewein

Pokiaľ by sme náhodne vybrali ľudí do tímu
a očakávali, že budú spolu fungovať s minimálnym
školením, tak nikdy neuspejeme.
Vytvorenie efektívneho tímu treba dobre naplánovať
a položiť mu správne základy, inak skôr či neskôr
zlyhá. Teória okolo samoriadiacich tímov zvyčajne
opisuje tri až osem základných pilierov podstatných
pre ich optimálne fungovanie. Skúsme ich zhrnúť
do štyroch základných bodov:
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na niekoho konkrétneho, nie je v súlade so

AKÉ VÝHODY MÁ
SAMORIADIACI TÍM

MAJÚ SAMORIADIACE TÍMY
AJ NEVÝHODY?

základným modelom jeho fungovania. V prípade
neúspechu je veľmi dôležité, aby celý tím pochopil,
kde sa stala chyba a aký to malo následok.

Členovia samoriadiaceho tímu majú silný

Táto spoločná zodpovednosť tiež znamená,

Nepochybne existujú aj úskalia, ktorým musia

zmysel pre ownership – pre ich prácu

že členovia tímu sa vedia navzájom povzbudiť

samoriadiace tímy čeliť. Keďže je potrebné,

a produkt alebo poskytovanú službu.

a vedia si pomôcť, čo prináša operatívne výhody

aby tím prijal rozhodnutie spoločne, je dĺžka

Nakoľko je efektivita takto fungujúcich tímov

ako napríklad dokončenie časti práce za kolegu

rozhodovacieho procesu rovnomerne úmerná

oveľa vyššia ako pri klasickom hierarchickom

a podobne. Z dlhodobého hľadiska to prispieva

počtu členov v tíme. V prípade, že v tíme

modeli, ich fungovanie je zároveň nákladovo

k vytváraniu a udržiavaniu zdravého a sociálneho

je výrazne slabší jedinec oproti ostatným,

efektívnejšie. Je to z dôvodu, že členovia

(spolupatričného) ovzdušia v tíme a pomáha

môže nastať značné spomalenie fungovania

tímu vedia riešiť základné pracovné

vytvárať nové príležitosti a neustále sa zlepšovať.

tímu. To isté platí v prípade, ak je jeden

povinnosti a úlohy a zároveň vedia plánovať

•
•
•
•

z členov osobnostne, resp. vnútorne inak

a fungovať v značnej miere manažmentu

Empowerment

nastavený ako zvyšok tímu. Vtedy môže mať

ľudských zdrojov. Členovia tímu sa vedia

Tento výraz sa do slovenčiny veľmi ťažko prekladá,

tím ohrozenú základnú podstatu. Preto sa

rýchlo zastúpiť v prípade potreby a výpadok

no skúsme ho označiť ako odovzdanie právomoci.

odporúča, aby každého nového člena do

jedného člena neznamená spomalenie alebo

Odovzdanie právomoci do rúk členov tímu je

tímu vyberal celý tím spoločne.

zastavenie práce. Pri nevyhnutnosti prijať

extrémne silným nástrojom motivácie. Zároveň

rozhodnutia toto rozhodnutie prijímajú ľudia,

však platí, že ak chceme hovoriť o skutočne

ktorí danú problematiku ovládajú dokonale

samoriadených tímoch, toto odovzdanie je

a vedia identiﬁkovať a implementovať

nevyhnutné. Každý zo samoriadiacich tímov

tímov musia byť odborníci na vzťahový manažment.

najefektívnejšie rozhodnutia.

je jedinečný, má svoje vlastné rituály, spôsob

Musia mať vysokú mieru EQ a citlivo vnímať

komunikácie a fungovania. To, čo efektívne funguje

dianie v tíme. Musia byť akýmisi ambasádormi

v jednom, nemusí vôbec fungovať v inom tíme.

•

•

Budovanie vzťahov – manažéri samoriadiacich

transparentnosti, budovania dôvery a spolupráce.

spoločná vízia a ciele,

Mnohí si empowerment zamieňajú s istou formou

spoločná zodpovednosť,

anarchie. To je však naozaj mylná predstava. Aj pri

Ak máme skúsený a zrelý tím, musíme dbať

empowerment,

samoriadiacich tímoch je potrebné nastaviť bazálne

na vysokú mieru efektívnej komunikácie.

spoľahnutie sa jeden na druhého.

pravidlá fungovania, ktorým sa musí každý člen tímu

A to nielen verbálnou formou, ale aj nájdením

podriadiť. Klasické (direktívne) manažérske riadenie

vhodných komunikačných nástrojov, ktorých

Spoločná vízia a ciele

však musí ustúpiť nabok, aby sa samoriadiaci

je na trhu dostatok. Akékoľvek zaváhanie alebo

Vízia je niečo, čo tvorí jadro každého samoriadiaceho

tím mohol rozvinúť. Svoj potenciál totiž dosiahne

chyba v komunikácii môžu viesť k spomaleniu

tímu. Každý človek musí vedieť, aká je základná

iba vtedy, ak každý člen pocíti silu právomoci vo

pracovného toku v tíme. Tu nie je priestor na

vízia. Je to presne to, čo Simon Sinek nazýva „Why“,

vlastných rukách, a nie vtedy, keď je pod neustálym

politické diskusie a všetko, čo sa komunikuje,

teda Prečo sme tu?. Každý z členov tímu má svoju

tlakom nadriadeného pracovníka.

•

vlastnú osobnosť, názory a nálady. Teda každý člen

Skvelí komunikátori – toto je veľmi dôležité.

musí byť jasné a zrozumiteľné.
Riadení účelom a poznaním – každý líder

tímu je iný. Avšak každý jeden musí vedieť nielen to,

Spoľahnutie sa jeden na druhého

(neformálny) samoriadiaceho tímu musí dokonale

aká je jeho úloha, ale aj to, prečo je práve on v tomto

Dôvera a vzťah vzájomnej závislosti je v dobrom slova

poznať celý tím a vedieť, kde sú jeho silné a slabé

tíme a aké je poslanie tímu. Je tiež nevyhnutné,

zmysle to, čo charakterizuje každý samoriadiaci tím.

stránky. Musí vedieť anticipovať potenciálne

aby každý člen tímu vnímal a veľmi dobre rozumel

Práve na tomto vzťahu sa takéto tímy lámu alebo

hrozby a v prípade potreby jasne vstúpiť do hry,

spoločným cieľom, ktoré tím má. Bez vedomého

budujú. Význam tejto závislosti je v tom, že každý

aby predišiel horším následkom. To isté platí aj pre

poznania týchto dvoch kľúčových aspektov

člen tímu sa venuje svojim povinnostiam s vedomím,

jednotlivých členov tímu. Je nesmierne dôležité

samoriadiaci tím nebude nikdy úspešný.

že vždy má v blízkosti niekoho, kto mu podrží chrbát

poznať každého osobne a vedieť mu poskytnúť

a rozumie tímovému toku práce.

svoj čas a priestor. Lídri samoriadiaceho tímu
musia vedieť jednoznačne pomenovať víziu a ciele

Spoločná zodpovednosť

pre daný tím, resp. byť nápomocní pri formulovaní

Jeden za všetkých, všetci za tím. V prenesenom
význame možno povedať, že potreby tímu treba

AKO VIESŤ SAMORIADIACE TÍMY?

ich presnej deﬁnície. Členovia tímu musia

klásť pred tie vlastné. Spoločná zodpovednosť

Odpoveď na túto otázku je značne komplexná

dôverovať lídrovi, že im ukáže, ktorou cestou sa

sa naplní vtedy, ak je každý člen rovnako

a treba sa jej venovať do hĺbky. Skúsme si však

majú vydať, aby ňou mohli sami prejsť.

zapojený do hľadania riešení a približovaniu sa

zhrnúť niekoľko kľúčových pravidiel, na ktoré treba

k cieľu. Ukazovať v samoriadiacom tíme prstom

pri vedení samoriadiacich tímov klásť dôraz:

Už viac ako tridsať rokov spájame a rozvíjame najdynamickejšie
ﬁrmy a agilných lídrov schopných čeliť výzvam budúcnosti.

www.amrop.sk
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Veríme, že každý klient by mal mať možnosť pracovať
so skúseným Partnerom vždy a na každom zadaní.

w w w.jeneweingroup.com
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GOLD-PLATING ALEBO
DOBRÝ ZÁKON NAD ZLATO
Napriek názvu nebude reč o zlate, i keď v rubrike PRICE by téma investícii
do zlata dávala zmysel. Pojem gold-plating je dľa interpretácie Európskej
Komisie rozširovanie požiadaviek kladených európskou legislatívou v procese
transpozície do vnútroštátnych právnych poriadkov členských štátov EÚ.
Dobrý zákon nemá obsahovať likvidačné sankcie a úpravy, ktoré sa premietnu
do zvýšenia cien cien pre konečného spotrebiteľa.

Ešte uznesením predchádzajúcej vlády bol

chráni malé a stredné podniky v obchodnom

bez konkrétneho vymedzenia, čo v absolútnej

prijatý legislatívny princíp týkajúci sa tzv. gold-

vzťahu s veľkými podnikmi so značnou

miere narúša princíp právnej istoty dotknutých

platingu, tzn. okrem iného obmedziť legislatívu,

ekonomickou silou. Platný zákon č. 91/2019 Z.z.

podnikateľov a regulácia obchodných vzťahov

ktorá by znamenala širšie reštrikcie kladené na

ani aktuálne predložená novela takýto princíp

sa tak nachádza vo sfére kontrolnej svojvôle,

podnikateľov alebo vo všeobecnosti nezavádzať

vôbec neobsahujú, takže predkladatelia majú

kedy bez náležitej predvídateľnosti právnej normy

väčšiu reguláciu trhu ako vyplýva z právnych

snahu zachovať plošnú reguláciu dodávateľsko-

až kontrolný orgán bude na základe voľného

aktov EÚ. Žiaľ, realita je iná. Pre členov ZO SR

odberateľských vzťahov.“

posúdenia kvaliﬁkovať, či je určité konanie

sú v tomto kontexte kľúčové novelizácia Zákona

„protizákonné“, za čo môže uložiť likvidačnú

o neprimeraných podmienkach v obchode

„Paušálne poskytnutie ďalších výhod

sankciu. „Takáto právna konštrukcia regulácie

s potravinami a novela Zákona o potravinách.

dodávateľom bez rozlišovania ich ekonomickej

je v priamom rozpore s predpismi vyššej právnej

Tieto zákony sa týkajú viacerých veľmi

sily bude znamenať len ďalšiu likvidáciu

sily - Ústavou SR, medzinárodnými zmluvami,

problematických oblastí vrátane neprimerane

menších dodávateľov, najmä slovenských

ktorými je Slovenská republika viazaná, ale aj

vysokých pokút a predaja potravín po lehote

výrobcov potravín, ako aj ťažšie vyjednávacie

všeobecne platnými právnymi princípmi, podľa

minimálnej trvanlivosti, ktoré komplikujú činnosť

pozície menších slovenských odberateľov

ktorých akýkoľvek zásah do právnej integrity

a podnikanie obchodníkov s potravinami.

s nadnárodnými dodávateľmi. Predmetný

fyzických a právnických osôb musí mať náležitú

návrh novely zákona nerozlišuje medzi malými

oporu v zákone, musí byť odôvodnený legitímnym

Zákona o neprimeraných podmienkach sa

výrobcami, ktorí potrebujú legislatívnu ochranu

cieľom a prostriedky na jeho dosiahnutie majú byť

odvoláva na Smernicu Rady o nekalých

a medzinárodnými výrobnými (dodávateľskými)

primerané, pričom akákoľvek sankcia musí byť

podmienkach, ktorá obsahuje 9 bodov (písmená

reťazcami, ktoré svojou ekonomickou silou

dikciou právnej normy dostatočne predvídateľná,“

a až i). Avšak transponovaný zákon obsahuje

a v zásade dominantným postavením na trhu

uviedol Katriak. „Rovnako návrh novely zákona

43 bodov! Druhého júla 2020 Rada vyzvala

diktujú obchodné podmienky odberateľom.

neodstraňuje extrémne vysoké sadzby pokút

MPRV, aby v piatich prípadoch upravila vzťahy.

Z uvedeného dôvodu považujeme za potrebné

ani mnohé skutkové podstaty, ktoré priniesli do

Ministerstvo to vníma ako upozornenie, nie ako

transponovať základný regulačný princíp Smernice,

obchodnej praxe veľké problémy,“ dodal.

výzvu.

aby medzinárodné výrobné (dodávateľské)
reťazce nepodliehali ochrane a neboli naďalej

Len pre predstavuje o výške pokút zacitujme

„Prijatie predloženej novely Zákona

protežované v obchodných vzťahoch uvedeným

zo zákona:

o neprimeraných podmienkach by iba prehĺbilo

zákonom. V prípade nerozlíšenia uvedených

Ministerstvo pôdohospodárstva môže uložiť

deformácie a vytvorilo by ďalšie prekážky

subjektov medzinárodné výrobné (dodávateľské)

účastníkovi obchodného vzťahu, ktorý sa dopustí

v podnikaní v sektore potravinárstva, ktoré už

reťazce získajú ďalšie výhody, ktoré len posilnia

správneho deliktu tým, že v obchodnom vzťahu

priniesol samotný zákon č. 91/2019 Z.z., ktorý

ich postavenie na trhu, v dôsledku čoho dôjde

požaduje, dohodne alebo uplatní neprimeranú

obmedzil pravidlá voľného trhu špeciálne vo vzťahu

k ďalšiemu zhoršeniu postavenia malých výrobcov

podmienku uvedenú v:

k potravinám, znížil konkurenciu na slovenskom

na trhu a menších obchodných reťazcov. Zároveň

trhu v tohto segmente a rozhodne nepriniesol

je potrebné zdôrazniť, že zahraničné obchodné

zvýšenie podielu predaja slovenských potravín, čo

reťazce táto regulácia vážnejšie nezasiahne, no

bolo deklarované ako hlavný cieľ tejto regulácie,“

najťažšie dopady budú opäť znášať slovenskí

upozornil Pavol Konštiak, 1. viceprezident ZO SR.

obchodníci, ktorým môže spôsobiť existenčné

•
•
•

problémy,“ vysvetlil P. Konštiak.
Red, Zdroj: V4 Legal, ZO SR, Ilustračné foto: Pixabay.com

„Rozsah regulácie na slovenskej úrovni je prísny
rámcom európskej Smernice o nekalých
praktikách, ale aj v porovnaní s národnými

GENERÁLNA KLAUZULA
A POKUTY

úpravami iných štátov EÚ,“ dodal prezident ZO SR
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100 000 eur,
§ 3 ods. 5 písm. b), c), o) alebo písm. y), pokutu
do 300 000 eur,
§ 3 ods. 5 písm. d), e), g), i) až n), q), s) až u), w),
x), z), aa) alebo písm. ac), pokutu do

•

extrém dokonca v porovnaní s regulačným

§ 3 ods. 5 písm. a), p) alebo písm. r), pokutu do

500 000 eur,
§ 3 ods. 5 písm. f) pokutu vo výške do 10%
kúpnej ceny, ak k zaplateniu kúpnej ceny
dôjde do 15 dní odo dňa uplynutia lehoty
splatnosti, a vo výške do 20% kúpnej ceny, ak

Martin Katriak a dodal: „Základným princípom

Prezident ZO SR Martin Katriak tiež upozornil,

k zaplateniu kúpnej ceny dôjde neskôr ako 15

Smernice je regulácia nevyvážených obchodných

že návrh novely zároveň neodstraňuje ústavne

dní odo dňa uplynutia lehoty splatnosti. Pokuta

vzťahov na celej vertikále potravinového reťazca,

namietanú tzv. generálnu klauzulu neprimeranej

je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutie

tzn. prijatá regulácia podľa Smernice veľmi adresne

podmienky, ktorú obsahuje doteraz platný zákon

právoplatnosti rozhodnutia o uložení.

PRICE

zahraničia. Opakovane sa stáva, že takéto úpravy

zázemia), ktorá však bude takmer naisto kolidovať

poškodzujú domácich hráčov a nie sú harmonizované

s európskou schémou. V rámci stratégie EU Z farmy

s právom EÚ, pričom EK už viackrát vyzvala našich

na stôl v súčasnosti ešte len prebieha diskusia, ktorá

zákonodarcov na úpravu zákonov a vyhlášok.

z existujúcich národných schém sa stane povinným

Napríklad v roku 2019 EK uvalila predbežné opatrenie

európskym označením.

a začala preskúmavať Zákon o osobitnom odvode
reťazcov. Účinnosť zákona tak bola pozastavená

Tretím nedostatkom sú chýbajúce metodické pokyny

a krátko nato bol zrušený novým zákonom.

a vykonávacie predpisy. Vzniká tak priestor pre
nejednoznačný výklad zákonov najmä kontrolnými

Druhým pochybením je neznalosť špecifík odvetvia

orgánmi, ktoré majú prísnejší meter. Ako sa ukazuje,

retailu a zákazníckeho správania. Naplno sa to

aj udelené miliónové pokuty neboli zinkasované, lebo

prejavilo počas protipandemických opatrení, kedy

obchodníci vyhrávajú súdne spory, prípadne vyššie

bolo napríklad stanovený priestor na jedného

súdy preverujú, či sú pokuty vôbec primerané.

nakupujúceho na 25 m², pričom v zahraničí je bežná
prax 10-15 m². Novely a vyhlášky sú často schválené

Štvrtým pochybením je dlhodobo selektívny prístup

v skrátenom legislatívnom konaní, a to bez diskusie

legislatívcov k obchodu ako takému a úzke zameranie

s odborníkmi z branže. Moderný retail máme na

sa len na potraviny a kamenné prevádzky. Retail pritom

Ukazuje sa, že slovenská legislatíva vo vzťahu

Slovensku už vyše 20 rokov, ale stále nie je pre

zahŕňa aj predaj iného tovaru (odevy, obuv, elektronika,

k retailu celé roky opakuje štyri rovnaké pochybenia.

zákonodarcov rešpektovaným partnerom. Vytvára sa

domáce potreby, kozmetika a pod.). Maloobchodným

Prvým je práve gold-plating, teda snaha vtesnať

dojem, že je akýmsi podružným odvetvím národného

predajom je aj vending a e-commerce, na ktoré sa

množstvo rôznorodých úprav do jedného zákona

hospodárstva, hoci po priemysle je obchod so

napríklad nevzťahuje otváracia doba alebo sviatky.

s ambíciou naprávať aj nedostatky vzniknuté

službami druhým najväčším zamestnávateľom a tvorí

Dalo by sa namietnuť, že tieto oblasti upravuje aj ná

dlhodobou absenciou riadnej regulácie a národnej

zhruba 15 % HDP. Čerstvým príkladom je návrh tzv.

legislatíva (napr. Novela zákona o DPH sa dotkne

legislatívy v maloobchodom odvetví po roku 1989.

Potravinového semaforu, ktorý bol predložený do

e-commerce, spotrebiteľ zaplatí pri nákupe do 22 eur z

Zahraničné reťazce na Slovensko okrem moderného

NRSR poslancom (známy je ako Potravinový kritik).

Ázie navyše aj DPH) a spadajú pod iné ministerstvá, no

maloobchodného prostredia priniesli aj skúsenosti

Snahou je premietnuť súkromnú (podnikateľskú?)

určite sa im venuje menej pozornosti ako kamennému

z iných trhoch. Legislatívny rámec sa tak vytváral

iniciatívu do vytvorenia národnej schémy označovania

retailu s prevahou predaja potravín.

(a vytvára) ako reakcia na zaužívané praktiky zo

potravín (a zrejme aj aplikácie a technického

REGULOVAŤ BEZ DISKUSIE

MCCAIN S NOVÝMI
STREETFOOD PRODUKTMI

pre špeciálne
príležitosti a je
možné ich servírovať
na množstvo
spôsobov. Aj vďaka
originálnej opečenej

Výrobca mrazených zemiakových produktov McCain je lídrom vo svojej
kategórii z mnohých dôvodov. Jedným z nich je aj fakt, že drží krok s trendmi
a produktové portfólio neustále inovuje. Svojim spotrebiteľom prináša nové
produkty a gurmánske zážitky, ktoré si môžu jednoducho pripraviť a vychutnať
v pohodlí domova. Značka McCain teraz prináša na trh STREETFOOD
produkty, ktoré odrážajú dopyt spotrebiteľov po tomto druhu výrobkov!

zemiakovej šupke
sľubujú hranolčeky
Skin on fries
chrumkavý zážitok pri každom zahryznutí.

FRI‘STYLE
Slovákmi obľúbené hranolčeky FRI‘STYLE
sú hviezdnou stálicou portfólia McCain. Extra

už samostatne

a mäkké zemiakové

zameraný na mladých ľudí, ktorí radi zažívajú

alebo v kombinácii

bruško sľubujú

niečo nové. Hranolčeky sú ideálnymi pre

s omáčkami či

dokonalý gurmánsky

neformálne pohostenie pre návštevy či pre chvíle

dipmi. Značka

zážitok. Vďaka

pohody s priateľmi. Určite budú skvelou voľbou

McCain zaručuje

jedinečnému tvaru

pre nákupy inšpirované špeciálnymi príležitosťami

prvotriednu

U sa dajú hranolčeky

a výborným nástrojom pre nákupcov

kvalitu a výbornú

Fri`Style použiť aj

modernizovať kategóriu mrazených produktov,“

zemiakovú chuť.

ako „jedlé lyžičky“

hovorí Svetlana Gálová, National Key Account

Produkt spolu

v kombinácii

Manager, McCain Retail Slovakia and Czech

s moderným obalom odráža aktuálne stravovacie

s omáčkami a dipmi. Teraz v ešte chrumkavejšej

Republic. Všetky tri streetfoodové novinky majú

trendy a hlad spotrebiteľov po štýlových

receptúre a v novom modernom obale!

pečať Európskej vegetariánskej únie.

a kvalitných produktoch.

CRISPERS

SKIN ON FRIES

Extra chrumkavé hranolčeky v atraktívnom

Sú výnimočné unikátnym rustikálnym vzhľadom

tvare V sú určené pre štýlové servírovanie, či

a lahodnou zemiakovou chuťou. Sú ako stvorené

Red (pti)

chrumkavé okraje
„Nový streetfoodový rad McCain produktov je

www.mccain.sk
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Ovocinári v Dunajskej Lužnej bojovali s mrazom všetkými prostriedkami, a

DO RODINY DOBRÝCH
JABĹK PRIBUDLA
SMERALDA
Keď sa v sadoch spoločnosti Boni Fructi v Dunajskej Lužnej rozbehol
samozber jabĺk a hrušiek, je to neklamný signál, že sa naplno rozbehla sezóna
tohto ovocia neskorého leta a jesene.

Novinkou tohto roku je, že samozber prebieha

ODRODY S RODOKMEŇOM

slnečnej energie, ako ostatné odrody. Na
Slovensku sa Fuji KIKU ® oberá až tesne

nielen v staršom sade hneď vedľa Dunajskej
Lužnej s konvenčnou formou pestovania,

Nádherná červená Evelina® je mimoriadne

pred príchodom mrazov. Napriek tomu

kde sú tradičné odrody jabĺk, ale aj v novom,

obľúbená a tak nie náhodou sa za ostatných

nikdy neprezreje. V sklade ostáva šťavnaté

trocha vzdialenejšom budúcom BIO sade,

šesť rokov až päťkrát stala jablkom roka. Ide

a chrumkavé najmenej 10 mesiacov.

ktorý možno nájsť medzi Dunajskou Lužnou

o naozaj ušľachtilú odrodu s rodokmeňom

a Šamorínom pri diaľničnej križovatke

a pekným príbehom.

Dunajská Lužná. Tento sad je v procese

Ovocinársky škôlkar Luis Braun z Južného
Tirolska objavil v roku 1990 na japonskom

konverzie a o dva roky dostane BIO certiﬁkát.

Otcom Roho 3615 Evelina® je ovocinársky

ostrove Honšu odrodu jablka, ktorú neskôr

Tu nájdeme aj odrody, na ktoré má na

škôlkar pán Hoffman z Lagensendelbachu

nazval Fuji KIKU 8. Nasledovali roky práce

Slovensku výhradné právo spoločnosť Boni

v Nemecku. Bola zaradená medzi právne

v spolupráci s výskumnými inštitúciami

Fructi a ovocinárske družstvo Bonum. Ide

chránené odrody a v roku 2006 dostala

pri rozmnožovaní a selekcii stromov,

o preslávené jablko Roho 3615 Evelina®

označenie Roho 3615, čo je skrátene Rote

pochádzajúcich z pôvodného rodičovského

a sladučké Fuji KIKU®, v tomto roku do tejto

Hofmann, čiže červený Hofmann. U nás našla

stromu. Dnes je KIKU® obchodná značka

rodiny pribúda odroda Smeralda.

skvelé podmienky a členovia ovocinárskeho

a logo chránené na celom svete. U nás ho

družstvo Bonum ho pestujú nielen na Žitnom

môžu pestovať iba členovia ovocinárskeho

Zberať ovocie priamo vo vzorne udržiavaných

ostrove, ale aj pri Piešťanoch a na úbočiach

družstva Bonum a distribuovať spoločnosť

sadoch je iste príťažlivé, väčšina spotrebiteľov sa

rieky Nitry.

Boni Fructi.

Red (pti)

však spoľahne na nákup v obchode. Partnerom
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Boni Fructi sú v podstate všetky významné

Fuji KIKU ® je azda najsladšie jablko,

obchodné reťazce a tak produkty s označením

aké ste kedy jedli. Tomuto jablku príroda

Dobré jablká a známym ježkom s ovocím na

nadelila jedinečné genetické vlastnosti.

chrbte pozná hádam každý. A tak má bez

V podobe prírodného cukru dokáže

Novinka Smeralda do sadu neďaleko Dunajskej

námahy prístup aj k spomínaným odrodám.

naakumulovať približne o 40% viac

Lužnej prišla z Talianska, jej rodisko je

NOVINKA Z TALIANSKA

PRODUCT

aj vytvorením umelej námrazy na ochranu kvetov.

v tamojšej provincii Ferrara . Vyšľachtili ju

NAPRIEK PREKÁŽKAM

stali strategickým podnikom. Bolo cítiť,
že distribútori i spotrebitelia si vážia, že

v roku 2010 v ovocinárskom stredisku C.V.I.
– Conzorzio Italiano Vivaisti, ktoré spája tri

Tohtoročná jar priniesla ovocinárom

sú na Slovensku silné firmy, ktoré vedia

uznávané ovocinárske škôlky Mazzoni, Salvi

dva vážne problémy. Prvým boli mrazy

aj ťažkých časoch zabrať a zabezpečiť

a Tagliani.

na prelome marca a apríla. Aj keď

obyvateľstvo čerstvými vitamínmi. Bolo

s ním bojovali všetkým

treba nielen vykryť zvýšený dopyt,

prostriedkami spôsobili

ktorý zapríčinil výpadok zahraničných

značné škody, Odhad

dodávateľov, ale zároveň prijať opatrenia

nákladov slovenských

na ochranu zdravia kolegov a zvýšenú

ovocinárov na boj s mrazom

hygienu. Väčšina ľudí bola v bezpečí

sa odhaduje na milión eur.

domova, ovocinári pracovali a pracujú na

A len v sadoch v Dunajskej

maximálny výkon.

Lužnej to bolo okolo
tristotisíc eur. Mrazy však

Takto veľmi rukolapne a efektívne vstupujú

boli natoľko prudké, že aj

do vážnej diskusie o dôležitosti zvýšenia

tak narobili nemalé škody.

podielu slovenských potravín na pultoch
obchodov a v košíkoch konzumentov.

A pandémia, ktorá dopadla

Ukazujú, že vedia vypestovať vysokú

a dopadá na nás všetkých.

kvalitu, dodať ju v potrebnej forme

Keď štáty uzatvárali

obchodu a potešiť spotrebiteľov zdravým

svoje hranice a firmy uprednostňovali
Smeralda má plody stredné až veľké,

domáci trh, obchodníci aj konzumenti si

väčšie ako napríklad odroda Gala, hladké,

uvedomili dôležitosť lokálnej produkcie

mierne sploštené, so silnou šupkou. Hlavná

Vtedy sa naši ovocinári zo dňa na deň

a chutným slovenským ovocím.
Foto: Julo Kotus

farba je jednotná zelená. Šupka je hladká,
dužina žltkastá, jemnozrnná, chrumkavá,
šťavnatá, príjemne osviežujúca chuť vďaka
vysokému obsahu cukrov a kyselín. Chutí ako
Granny Smith, ale s vyšším obsahom cukru
a výraznejšou chuťou. Hneď po príchode
k nám sa rýchlo presadzuje a zaradila sa medzi
najkvalitnejšie a najúspešnejšie jablká.
Koniec leta a jeseň je tiež čas hrušiek, ktoré
pestujú na viac než 15 hektároch, z toho
takmer polovica je v okolí Dunajskej Lužnej.
Osobitne spomeňme Q Tee® – CelinaPVR , čo
je nová odroda hrušky s krásnym, červeným
líčkom. Má veľmi jemnú dužinu a lahodnú
chuť. Bola vyšľachtená v Nórsku, krížením
odrôd Broket Juli a Williams . Na pestovanie
potrebuje teplejšiu klímu, aby sa naplno
rozvinuli jej chuťové vlastnosti. Presne takú,
aká je na Slovensku pri Dunajskej Lužnej alebo
pri Piešťanoch, výhradne v sadoch družstva
Bonum a od spoločnosti Boni Fructi.
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AKO NAKUPUJEME ČERSTVÉ
OVOCIE A ZELENINU?

V porovnaní prvých šiestich mesiacov tohto roka
s rovnakým obdobím minulého roka celkové
výdavky na domácností na čerstvé ovocie
a zeleninu vzrástli. Rast bol ťahaný vyššími
výdavkami pri jednom nákupe. Hodnota jedného
nákupu čerstvého ovocia a zeleniny v prvom

Čerstvú zeleninu alebo ovocie si podľa GfK rok kúpi každá slovenská domácnosť.
Na jeden nákup ovocia alebo zeleniny minuli domácnosti v priemere 3,10 eur a
odniesli si približne 2,30 kg. Dlhodobo sú najobľúbenejším ovocím exotické banány,
nasledované jablkami, zelenine kraľujú rajčiny, zemianky a paprika.

Čerstvému ovociu kraľujú dovozové banány
„Najobľúbenejším ovocím sú banány, aspoň raz
za rok si ich zakúpili takmer všetky slovenské

POD „ČERSTVOU ZELENINOU“
SI PREDSTAVÍME RAJČINY
A PAPRIKU

domácnosti. Je to zároveň ovocie, ktoré kupujúci

TRENDOM JE FARMÁRSKA
PRODUKCIA
Zelenina od farmára alebo lokálneho producenta
má medzi spotrebiteľmi štatút zdravšej, čerstvej
a poctivej potraviny, za ktorú sú ochotní si
priplatiť a uprednostnia ju pred importovanými

Domácnosti najčastejšie nakupujú rajčiny, a to 26-

alternatívami. Zákazník je z médií intenzívne

kupujúca domácnosť 45 eur a z jedného nákupu

krát za rok. Priemerná domácnosť na paradajky

masírovaný informáciami o potravinovej

si odniesla 1 kg banánov. Každé druhé euro

minie 43 eur ročne. Paradajky si zakúpilo 95 %

sebestačnosti, čo sa premieta aj do jeho

z výdavkov na banány bolo využité pri nákupe

domácností, z jedného nákupu si odniesli takmer

nákupného rozhodovania. Ďalšie nuansy odhaľuje

v akcii,“ komentuje aktuálne výsledky prieskumu1

600 g. Tretinu z výdavkov na paradajky minuli

prieskum 2muse, podľa ktorého majú ženy ovocie

Veronika Némethová, Senior Consultant, GfK

kupujúci v akcii. Na nákup zemiakov sa vybrali

spravidla radšej ako muži. O zaradenie čučoriedok

Spotrebiteľský panel. Paradoxne banány sa

domácnosti v priemere 22-krát za posledný rok.

do TOP 5 sa postarali práve vyššie preferencie

u nás nepestujú, na rozdiel od mnohých odrôd

Jedna kupujúca domácnosť na zemiaky ročne

u žien. Klesá obľúbenosť pomarančov, ktoré

jabĺk. Jablká sú však až druhým najčastejšie

minie 47 eur a z jedného nákupu si odnáša takmer

preferuje len 34 % žien. Muži sa orientujú skôr na

nakupovaným typom ovocia. Aspoň raz do roka

3 kg zemiakov. 28 % z výdavkov na zemiaky

kyslejšie chute, z citrusov vyhrávajú mandarínky,

si ich z obchodu domov prinesie 9 domácností

bolo minuli domácnosti na nákup v akcii. Paprika

pomaranče a citróny. V segmente zeleniny vedú

z 10. Z jedného nákupu si kupujúci odnáša 1,4kg,

je treťou najčastejšie nakupovanou zeleninou.

jednoznačne paradajky so 79 %, preferuje ich

celkovo minie priemerná domácnosť na jablká 31

Priemerná domácnosť sa na jej nákup vyberá

dokonca až 85 % žien. Spoločnú druhú priečku

eur ročne. Podiel akciových nákupov je nižší ako

18-krát za rok. Aspoň raz ročne ju kúpi 9 z 10

obsadili zemiaky a mrkva so 68 %. Nasledujú

v prípade banánov, zvýhodnené nákupy dosahujú

domácností. Z jedného nákupu si kupujúci odnáša

uhorky a paprika. Medzi obľúbené patria ešte aj

35 % z výdavkov na jablká. Z hľadiska výdavkov

500 g, celkovo minie typická domácnosť na

cibuľa, reďkovka, karﬁol, šalát, kaleráb, kapusta

domácností nasleduje hrozno. Priemerná

papriku 19 eur ročne. Podiel akciových nákupov

a brokolica,“ sumarizuje M. Vyšinský.

domácnosť minie na hrozno 22 eur ročne. Hrozno

dosahuje 28 % z výdavkov. Tak ako je to pri

si zakúpilo 8 z 10 domácností, z jedného nákupu

ovocí, aj na zeleninu majú najvyššie výdavky

si odniesli takmer 900 g. 45 % z výdavkov na

rodiny s dospelými členmi.

Najviac domácností nakupovalo čerstvé ovocie

zeleninu v akcii celkovo výrazne nižšie a tvoria len

v supermarketoch a hypermarketoch, kde

o niečo viac ako štvrtinu celkových výdavkov na

na naň zároveň aj najviac minuli. Najvyššie

čerstvú zeleninu. Z pohľadu nákupných kanálov

výdavky na ovocie majú rodiny s dospelými

domácnosti najviac minuli na čerstvú zeleninu

členmi. „Z reprezentatívneho prieskumu, ktorý

v hypermarketoch.

sme zrealizovali pre sieť BILLA na vzorke 508
respondentov v máji 2019
vyplynulo, že ovocím č.1 sú
jahody. Je však možné, že
prvú priečku im zabezpečila aj
ich sezóna, ktorá prebiehala
práve počas dopytovania. Na
druhom mieste sa umiestnili
banány so 62 %, nasledovali
jablká s 58 % a hrozno s 56 %.
TOP 5 uzatvárajú čučoriedky.
K obľúbenosti na úrovni zhruba
50 % sa tesne priblížili ešte
čerešne, mandarínky a hrušky,“
uviedol Michal Vyšinský
z prieskumnej agentúry 2muse.

1

Všetky uvedené údaje sú výsledkom prieskumu trhu

metódou Spotrebiteľského panelu v období od júla 2019 do

V porovnaní s ovocím sú výdavky domácností na

Red, Zdroj: GfK, 2muse, BILLA, Foto: Pixabay.com

o viac ako 15%.

nakupujú najčastejšie. Za rok na ne minula

hrozno minuli kupujúci v akcii.
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polroku 2020 oproti prvému polroku 2019 vzrástla

júna 2020 Spotrebiteľský panel GfK Slovakia je kontinuálny
panelový výskum, založený na detailných informáciách
o nákupoch reprezentatívnej vzorky slovenských domácností.
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NEALKO POD VPLYVOM
POČASIA A PANDÉMIE

citrónovú a jahodovú. Druhým najpopulárnejším
typom nealko nápojov po vodách sú malinovky.
Patria sem predovšetkým kolové, pomarančové,
citrónové či iné ochutené sýtené nápoje. Ich
ročná spotreba je na úrovni nad 225 miliónov
litrov, čo je o 5 % menej ako pred rokom. Za

Po 1. kvartáli dochádza každoročne ruka v ruke so zvyšovaním teplôt k nárastom
predajov pri nealkoholických nápojoch. Avšak koronavírusová pandémia zamiešala
karty a predaje sa vymykajú štandardnému vývoju.

poklesom celej kategórie sú všetky príchute od
kolovej po hroznovú, s výnimkou menšinovej
tonikovej príchute, ktorej predaj ako jedinej
stagnoval. Kolová príchuť však ostáva suverénne
najobľúbenejšia - tvorí takmer dve tretiny z celého
predaného objemu malinoviek.
Treťou najpredávanejšou skupinou nealko
nápojov sú džúsy, ktoré zaznamenali medziročný
pokles spotreby (-7 %) aj tržieb (-3 %). Slovenskí
spotrebitelia nakúpili v maloobchode za posledný
rok 56,6 miliónov litrov džúsov a zaplatili za ne
viac ako 67 miliónov eur. V rámci príchutí vedie
pomaranč, multivitamín a trojicu dominantných
preferencií uzatvára jablková príchuť.
V posledných rokoch zaznamenali dynamický
vývoj energetické nápoje aj napriek najvyššej
priemernej cene v rámci nealko nápojov (viac ako
2 eur / liter). Ich maloobchodná spotreba aj
tržby však v posledných 12 mesiacoch poklesli
– spotreba približne o 7 % na 19 miliónov litrov

vzhľadom na aktuálny trend a zároveň vzhľadom

a obrat o 3 % v porovnaní s predchádzajúcim

na to, že minuloročný jún bol najsilnejším

rokom. V najmenšej miere Slováci míňajú za

mesiacom roka vďaka priaznivému počasiu.

ľadové čaje, za ktoré sme ročne minuli 11 miliónov
eur a ich maloobchodná spotreba bola nižšia než

Z analýzy pokladničných dát maloobchodných

pri energetických nápojoch, t. j. 17 miliónov litrov.

predajní realizovanej spoločnosťou Nielsen
vyplýva, že v období posledných 12 mesiacov*
dosiahli maloobchodné tržby za skupinu

NAJVIAC NAKUPUJEME
BALENÉ VODY

*Pozn. Maloobchodný trh obchodov s potravinami

nealkoholických nápojov (t. j. balené vody,

a zmiešaným tovarom, bez Metra, čerpacích staníc a bez

ochutené sýtené nápoje, džúsy, energetické

V rámci nealko segmentu nakupujú Slováci najviac

nápoje a ľadové čaje) hodnotu takmer 372

balené vody (t. j. minerálne, stolové, pramenité,

miliónov eur. V medziročnom porovnaní

dojčenské), ktoré tvoria dominantnú časť spotreby

to znamená pokles o 1 % a celkový ročný

(takmer 60 %) a putujú na ne 4 z 10 eur výdajov

obrat bol nižší o 3,2 miliónov eur. Z hľadiska

na nealko. Spotreba vôd sa medziročne znížila

predaného objemu celý nealko segment

o 3 % na úroveň 457 miliónov litrov, čo v prepočte

klesol ešte výraznejšie a postihol všetky druhy

na jedného obyvateľa predstavuje priemerne 84

nealkoholických nápojov. Slovenskí spotrebitelia

litrov vôd ročne.

nakúpili takmer 775 miliónov litrov nealko nápojov
ročne, čím sa maloobchodná spotreba znížila

Z hľadiska spotrebiteľských preferencií Nielsen

o 4 % oproti predchádzajúcemu obdobiu.

dlhodobo sleduje prevahu predaja minerálnych
vôd, ktoré tvoria 58 % z celého koláča vôd

Začiatok roka bol pre celú skupinu nealko

a medziročne posilnili svoju pozíciu, nasledujú

segmentu menej dramatický z hľadiska poklesu

stolové a pramenité vody (35 %) a menší

spotreby v retaile, kedy sa predaje počas prvých

segment dojčenských vôd (7 %). V rámci typov

troch mesiacov znížili len o necelé 1 %. Segment

vôd majú slovenskí spotrebitelia najradšej

nealko nápojov však patril počas pandemických

jemne perlivé vody, ktoré tvoria takmer dve

marcových nákupov k pomalšie rastúcim

pätiny z nákupov a záujem o ne z roka na rok

kategóriám a spotrebitelia utrácali oveľa viac na

rastie. Perlivé vody si ukrajujú 37 % z celkového

iné skupiny trvanlivých potravín či na drogistický

objemu vôd a najmenšiu časť – necelú štvrtinu

tovar. Koronavírusová pandémia ešte výraznejšie

(24 %) - tvoria neperlivé vody. Trendom ostáva

ovplyvnila prvé dva mesiace 2. štvrťroku, ktoré

aj dlhodobý záujem o neochutené vody, ktoré

boli pod minuloročným priemerom. V podobnom

tvoria viac ako ¾ z celkových predajov. Ak sa

duchu sa rozbehol aj jún, u ktorého Nielsen

už spotrebiteľ rozhodne pre ochutenú vodu, pri

očakáva nižšie predaje ako boli minulý rok, jednak

výbere preferuje hlavne príchuť pomarančovú,

gastro zariadení. Porovnávaný rok: 12 mesiacov jún 2019 až
máj 2020 vs. predchádzajúcich 12 mesiacov.

PODIEL SEGMENTOV NA
SPOTREBE NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV
}
}
}
}
}

Balené vody
Malinovky
Džúsy
Energetické nápoje
Ľadové čaje

59 %
29 %
7%
3%
2%

Red, Zdroj: Nielsen, Foto: Pixabay.com

PANDÉMIA SA PODPÍŠE POD
POKLES PREDAJA

Zdroj: Nielsen, Dáta vyjadrujú predaje na maloobchodnom trhu s
potravinami a zmiešaným tovarom, bez METRO, čerpacích staníc a bez
gastro zariadení. Obdobie: jún 2019 až máj 2020.
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KONZUMÁCIA PÁLENKY MÁ DLHÚ TRADÍCIU
potravinárskou kategóriou,“ uvádza Zuzana

Vyše tri štvrtiny celkových tržieb za liehoviny tvorí na Slovensku päť kategórií:
vodky, borovička, horké bylinné likéry, konzumné liehoviny a whisky. Takmer
tretinu však tvoria vodky, ktoré navyše vykazujú rastúci trend. Liehoviny sa ale
„otáčajú“ v promočnej špirále – polovicu výdavkov na ne minú konzumenti pri
nákupoch v akcii.

Berezňáková, Consultant, Nielsen a pokračuje:
„Najväčšími kategóriami v rámci liehovín sú vodky,
borovička, horké bylinné likéry (HBL), konzumné
liehoviny a whisky - týchto päť kategórií tvorí
77 % celkových tržieb. Najpredávanejšie vodky
za posledných 12 mesiacov narástli v tržbách
o 6,5 % a s tržbami 93 miliónov eur tvoria necelú
tretinu všetkých predajov tvrdého alkoholu.
Borovička na druhom mieste v rovnakom období
narástla o +7,9 % (tržby vyše 44 milióna eur).
Medzi ďalšie zaujímavo rastúce kategórie patrí
medovina (+37,3 % v tržbách), giny (+30,7%)
alebo slivovica, ktorá je jednou z najdrahších
kategórií (21,6 eur za liter), a aj napriek vyššej cene
(+1,2 %) táto kategória medziročne rastie
o +15,5 %. Podľa informácií, ktoré má redakcia
instore k dispozícii za off-trade trh, sú stále
populárnejšie farebné giny, napríklad ružový
gin. Všeobecne je gin + tonik veľmi rozšírenou
kombináciou, pričom na trh prichádzajú stále nové
giny, čo nabáda podniky aj konzumentov skúšať
nové chute.
Príkladom kategórie, ktoré sa podľa údajov
Nielsen naopak dlhodobo nedarí, sú konzumné
liehoviny. Konzumné liehoviny za posledné dva
roky klesli v predajoch o 13,6 %. Ďalšími dlhodobo

PERSPEKTÍVNE SÚ MEDOVINA,
GINY A SLIVOVICA

prvé bežne spotrebiteľ nedokáže spontánne

klesajúcimi kategóriami sú tequily, ktoré oproti

vymenovať príklady „mäkkého alkoholu“ a vôbec

predchádzajúcemu obdobiu klesli o -19,7 %,

takého spojenie nepoužíva. Po druhé účinky,

alebo brandy, tie v poslednom roku klesli o -5,4 %

I keď sa v tomto článku venujeme prevažne

vrátane škodlivých pri nezodpovednej konzumácii,

a v porovnaní s predvlaňajším rokom potom o -10

„tvrdému alkoholu“, toto zaužívané označenie

sú pri „mäkkom“ aj „tvrdom“ alkohole rovnaké.

%. Najviac liehovín sa na slovenskom predá na

je skresľujúce minimálne z dvoch pohľadov. Po

Práve o osvetu v tomto a ďalším smeroch sa

hypermarketoch a supermarketoch, tie tvoria vyše

snaží združenie Pi s rozumom. Z histórie by sme

50 % celkových tržieb.

mohli použiť pojem „pálenka“, ktorá sa vyrábala

AKÉ DRUHY BOROVIČKY,
OVOCNÝCH DESTILÁTOV
A LIEHOVÍN PIJETE
NAJČASTEJŠIE? (%)

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

}
}
}
}
}
}
}
}
}
}

Borovička
Broskyňovica
Calvados
Čerešňovica
Hruškovica
Jablkovica
Malinovica
Marhuľovica
Slivovica
iný druh

v páleniciach už od 17. storočia, pokým ju
nehradili modernejšie liehovary. Avšak pálenka
(tiež šnaps) sa používa ako synonymum pre

ALKOHOL V NÁKUPOCH
(A SPOTREBE) DOMÁCNOSTÍ

liehoviny aj destiláty. Tak, ako uvádzame v perexe
7,3
0,4
0,5
0,8
3,8
1,4
0,3
1,5
7,2
0,2

článku, pri predaji sa liehoviny ešte rozčleňujú

O dlhej tradícii výroby a konzumácie alkoholických

na tzv. konzumné liehoviny, ktoré sú spravidla

nápojov svedči i fakt, že takmer každá domácnosť

lacnejšie a nesú označenie napr. Malina, Hruška,

si aspoň raz za rok nejaký alkoholický nápoj

Slivka. Základnou surovinou pri ich výrobe je

kúpi. Vyplýva to z údajov GfK za obdobie júl

väčšinou obilie, kukurica alebo melasa. Naopak

2019 – jún 2020. Najviac kupujúcich oslovuje

pravé ovocné destiláty sú v maloobchode

kategória piva, nasledujú liehoviny, tiché víno,

označené ako Malinovica, Hruškovica, Slivovica,

šumivé víno a sekty. Tento rebríček (podľa počtu

teda podľa ovocia, z ktorého sú vyrobené

kupujúcich) uzatvárajú predpripravené alkoholové

alkoholovou fermentáciou a následnou

mixy a fortiﬁkované vína. „Všeobecne môžeme

destiláciou.

povedať, že alkohol nakupujeme v priemere
raz za 6 dní. Ak je možnosť, kupujúci určite radi

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2020, Pozn.: Borovičky, ovocné
destiláty a liehoviny pilo za posledných 12 mesiacov 23,7 % opýtaných.

„Predaje tvrdého alkoholu v medziročnom

siahnu po zvýhodnenom nákupe. Alkohol v akcii

porovnaní MAT (august 2019 až júl 2020) vs.

si kúpilo 9 z 10 domácností, celkovo každé

rovnaké obdobie pred rokom (MAT-1) narástli

druhé euro z výdavkov na alkohol bolo minuté

tak v tržbách (+ 3,4 %), ako aj v predanom

na akciový nákup. V prípade akcie kupujúci pri

objeme (+1,9 %). Celkové predaje predstavovali

jednom nákupe kúpia a minú viac, ako pri nákupe

necelých 316 miliónov eur a po pive sú liehoviny

za štandardnú cenu. Najdôležitejším nákupným

na slovenskom trhu druhou najpredávanejšou
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KOĽKO POHÁRIKOV GINU VY
OSOBNE VYPIJETE DOMA?
}
}
}
}
}
}
}

žiadny za posledný mesiac
1 - 3 poháriky za posledný mesiac
1 - 2 poháriky za posledný týždeň
3 - 4 poháriky za posledný týždeň
5 - 9 pohárikov za posledný týždeň
10 pohárikov a viac za posledný týždeň
neuvedené

3,7
2,2
1,4
0,7
0,2
0,2
0,1

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2020, Pozn.: Giny pilo za
posledných 12 mesiacov 8,4 % opýtaných.

KOĽKO POHÁRIKOV WHISKY
/ BOURBONU VY OSOBNE
VYPIJETE DOMA? (%)
}
}
}
}
}
}
}

žiadny za posledný mesiac
1 - 3 poháriky za posledný mesiac
1 - 2 poháriky za posledný týždeň
3 - 4 poháriky za posledný týždeň
5 - 9 pohárikov za posledný týždeň
10 pohárikov a viac za posledný týždeň
neuvedené

AKÉ DRUHY S VYMENOVANÝCH OSTATNÝCH ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV PIJETE
NAJČASTEJŠIE? (%)

6,2
7,4
2,5
0,8
0,2
0,2
0

}
}
}
}
}
}

Absint
Medovina
Myslivec
Ouzo
Ražná
iný druh

0,9
5,0
1,6
0,4
0,9
1,0

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2020, Pozn.: Whisky pilo za
posledných 12 mesiacov 17,4 % opýtaných.
Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2020, Pozn.: Ostatné
alkoholickénápoje pilo za posledných 12 mesiacov 11,5 % opýtaných.

pokračovanie zo str. 34 >

je to na Západnom Slovensku, kde jedna

Kupujúci sa na jeho nákup vyberajú v priemere

miestom sú hypermarkety, v ktorých domácnosti

domácnosť na kúpu tvrdého alkoholu minie vyše

4 razy do roka, pričom pri jednom nákupe zaň

minú tretinu zo svojich celkových výdavkov na

120 eur ročne. Tradične najsilnejším obdobím pre

zaplatia 3,80 eur. 34% z rozpočtu kupujúcich

alkohol,“ uvádza Veronika Némethová, Senior

nákupy liehovín je záver roka. Len za dvojmesačné

na tiché vína je využité na nákupy v akcii. Tak

Consultant, Consumer Panels & Services, GfK.

obdobie od novembra do decembra 2019 si tento

ako pre tvrdý alkohol, aj pre víno je najsilnejším

liehoviny kúpilo 65 % domácností, pričom každá

obdobím pre nákupy záver roka. Len za posledné

naň v priemere minula 39 eur.

dva mesiace 2019 si víno domov kúpila každá

Liehoviny si za posledných 12 mesiacov

druhá domácnosť domácností, pričom každá naň

z obchodu domov prinieslo 80 % domácností,
v priemere 15-krát, pričom priemerná veľkosť

Pre porovnanie tiché víno si aspoň raz do roka

v tomto období minula v priemere viac ako 21 eur.

nákupu dosahuje 0,9l. Viac ako polovica

z nákupu domov prinesie 7 domácností z 10.

Na víno míňajú najviac domácnosti zo Stredného

domácností si aspoň raz kúpila niektorý z ponuky

Červené víno si kúpilo o niečo viac domácností

Slovenska, najmenej domácnosti z Východného

likérov, v priemere každé dva mesiace. Z jedného

ako víno biele. Biele víno sa však nakupuje o niečo

Slovenska. Môžeme teda konštatovať, že kým

nákupu si kupujúci odnášali približne 770 ml

častejšie a vo väčšom množstve pri jednom

západ krajiny viac inklinuje k vínu a pivu, východ

tohto alkoholu. Na likéry nadpriemerne míňajú

nákupe. Celkovo tak dosahuje vyšší podiel

Slovenska preferuje liehoviny a destiláty.

domácnosti z Bratislavy a okolia.

vo výdavkoch aj v objeme. Ružové víno si za
posledných 12 mesiacov kúpilo 27 % domácností.

Až 45 % domácností si za 12 mesiacov kúpilo
rôzne druhy rumu (vrátane alternatív), a to 4-krát

HODNOTA A OBJEM PREDAJA LIEHOVÍN NA SLOVENSKU

za rok, v priemernom objeme 68 0ml pri jednom
nákupe. 40 % zo svojho rozpočtu na tento typ

Hodnota predaja 1 000 eur
SLOVENSKO

alkoholu minuli domácnosti na nákupy v akcii.
Na rumy a jeho alternatívy nadpriemerne míňajú
domácnosti z Bratislavského regiónu.
Vodku si podľa GfK kúpilo 36 % domácností,
ale v rámci liehovín sa nakupuje najčastejšie,
a to 8-krát za rok. Priemerná veľkosť jedného
nákupu je 880 ml. Rôzne ovocné destiláty
kúpila tretina domácností, borovičku viac ako
pätina domácností. Na nákup týchto dvoch typov
alkoholu sa domácnosti v priebehu dvanástich
mesiacov vyberajú v priemere 6-krát za rok.
Polovica z výdavkov na liehoviny bola minutá na
nákupy v akcii. Nadpriemerný podiel dosahujú
akcie na brandy, whisky a likéry, ktoré tvoria
zhruba 3/5 z výdavkov na daný typ alkoholu.
Na liehoviny míňajú najviac domácnosti na

Liehoviny celkom
Vodka
Borovička
Horký bylinný likér
Konzumná liehovina
Whisky
Tuzemský rum
Brandy
Trstinový rum
Slivovica
Gin
Likér
Ovocný destilát
Vermut
Koňak
Medovina
Tequila
Anýzovka
Ovocné brandy
Absinth
Grappa

Aug/2018 –
Júl/2019
305 729
87 296
40 861
43 833
41 945
23 828
17 259
14 618
9 372
6 877
5 517
5 827
4 178
1 486
1 621
443
590
77
19
81
0,4

Aug/2019
-Júl/2020
315 986
93 001
44 070
43 092
39 504
24 731
17 393
13 831
10 458
7 941
7 213
6 474
4 190
1 357
1 357
609
474
207
43
33
6,9

% zmena
3,4%
6,5%
7,9%
-1,7%
-5,8%
3,8%
0,8%
-5,4%
11,6%
15,5%
30,7%
11,1%
0,3%
-8,7%
-16,3%
37,3%
-19,7%
167,8%
121,6%
-59,2%
1622,6%

Objem predaja 1 000 l
Aug/2018 –
Júl/2019
27 631
9 031
4 255
3 306
4 059
1 295
1 932
1 064
523
322
514
635
218
343
38
52
34
7
1,4
3,8
0,0

Východnom Slovensku, jedna domácnosť tu na
ne minie vyše 160 eur za rok. Naopak, najmenej
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Zdroj: Nielsen, Dáta vyjadrujú predaje za celý maloobchodný trh na Slovensku (Food&Mix) okrem Metro

Aug/2019
-Júl/2020
28 150
9 480
4 547
3 177
3 781
1 340
1 932
974
576
368
620
683
211
300
32
80
25
21
3,3
1,5
0,4

% zmena
1,9%
5,0%
6,9%
-3,9%
-6,8%
3,5%
0,0%
-8,4%
10,2%
14,1%
20,7%
7,4%
-3,2%
-12,7%
-16,3%
54,3%
-26,0%
198,7%
139,4%
-60,3%
1655,8%

PRODUCT

NAKLADANÉ UHORKY SÚ LÍDROM
Na Slovensku sú medzi najpredávanejšími konzervovanými produktami nakladané
uhorky, po ktorých nasleduje konzervovaná kukurica, šampiňóny, zelené olivy a
zeleninové mixy. Veľmi dobre sa darí bielej kapuste, ale olivám, konzervovanému
hrášku, nakladaným hríbom a rôznym zeleninovým mixom. Najobľúbenejšími
džemami sú slivkový a jahodový.

košíka boli 18-krát, pričom pri jednom nákupe
minuli 1,47 eur. Približne jedna pätina konzervovanej
a sterilizovanej zeleniny bola zakúpená v akcii.
Najviac domácností – sedem z desiatich - si
zakúpilo bielu kapustu či kukuricu. Za kapustou
a kukuricou nasledujú olivy, tie si zakúpilo viac
ako 45 % domácností. Obľúbené sú aj hrášok,
nakladané hríby, mix hrášku a mrkvy a nakladané

AK KONZERVOVANÁ ZELENINA,
TAK V SKLE

celej kategórie, najviac potom práve najpredávanejšie

uhorky, každú jednu kategóriu si zakúpili približne

nakladané uhorky, ktoré medziročne narástli v hodnote

dve pätiny kupujúcich domácností,“ uvádza Lucia

o 27 %,“ uvádza K. Panczaková a dodáva: „Rast

Královičová, Client Service Executive, GfK.

„Za posledných 12 mesiacov (august 2019 - júl

konzervovanej zeleniny súvisí tiež s nákupnou horúčkou

2020) sa na slovenskom trhu spotrebovalo takmer

spôsobenou šírením koronavírusu, ktorú sme mohli

25,5 tisíc ton konzervovanej zeleniny v hodnote 58

zaznamenať najmä v marci tohto roku. V tomto mesiaci

Kompóty

miliónov eur. Za jeden kilogram spotrebitelia zaplatili

roku 2020 narástla hodnota predaja až o 38 % oproti

Kompót si za posledných 12 mesiacov (máj 2019 -

v priemere 2,3 eur. Medziročne stúpla spotreba

predajom v marci 2019.“

apríl 2020) zakúpilo sedem z desiatich domácností.
Súčasťou nákupného košíka jednej domácnosti

o 13,6 % a v hodnote bol rast kategórie ešte silnejší,
o 17,0%,“ komentuje trh Kateřina Panczaková,

Najviac konzervovanej zeleniny si slovenskí

boli kompóty približne 6-krát. Pri jednom nákupe

Consultant, Nielsen.

spotrebitelia odnesú z obchodov v sklenom pohári

domácnosť minula 1,83 eur. Najobľúbenejším

(51 % tržieb), nasledujú plechovky (42 % tržieb)

sterilizovaným ovocím je ananás, ktorý v danom roku

Hlavnými predajnými kanálmi pre konzervovanú

a sáčky (7 %). Minimum tohto typu tovaru sa predá

zakúpilo aspoň raz 43 % domácností. Približne jedna

zeleninu boli hypermarkety a supermarkety, ktoré

zabalené v tubách, kartónových obaloch, a pod.

tretina domácností zakúpila mandarínkový kompót,

zaznamenali medziročný nárast, a ich významnosť

Veľkostne sú najpredávanejšie balenia do 500

tri z desiatich domácností zakúpili broskyňový

v hodnote narástla na 60,2 %. Po nich nasledovali

gramov (67 %), väčšie balenie do 1 kilogramu utŕžia

kompót a niečo vyše štvrtiny domácností zakúpili

organizované predajne so zmiešaným tovarom do

32 % a 1 % tržieb ide za konzervovanú zeleninou

jahodový kompót.

400 m2 s 22,5 %, no ich dôležitosť v hodnotových

v baleniach s hmotnosťou nad 1 kilogram. Väčšina

predajoch konzervovanej zeleniny naopak

tržieb putuje značkovým výrobcom konzervovanej

Džemy

medziročne poklesla. Najmenej zeleninových

zeleniny (59 %). Ich tržby rastú medziročne rýchlejšie

Džem si v poslednom roku (máj 2019 – apríl 2020)

konzerv sa potom predá na neorganizovanom trhu

ako u privátnych značiek.

zakúpili necelé tri pätiny slovenských domácností.
Urobili tak približne 6-krát a pri jednom nákupe utratili

(6,7% v predané hodnote).

1,75 eur. Najobľúbenejšími džemami sú slivkový
„Čo sa týka konkrétnych druhov zeleniny, Slováci najviac
kupovali nakladané uhorky, po ktorých nasledovala
konzervovaná kukurica, šampiňóny, zelené olivy

KONZERVOVANÉ
A STERILIZOVANÉ POTRAVINY
V NÁKUPOCH DOMÁCNOSTÍ

}
}
}
}
}
}
}

301 – 500 g
601 – 900 g
0 – 200g
201- 300 g
901 – 1000 g
501 – 600 g
1001+ g

45,4 %
35,1 %
6,0 %
6,6 %
4,2 %
1,4 %
1,4 %

kupujúcich domácností. Za nimi nasledujú marhuľový
a malinový džem. V tejto súvislosti môžeme údaje
GfK doplniť o informáciu, že Tesco v júni rozšírilo

a zeleninové mixy. Všetky tieto druhy prispeli k rastu

KONZERVOVANÁ ZELENINA
- PODIEL VEĽKOSTNÝCH
SEGMENTOV NA TRŽBÁCH

a jahodový – zakúpila si ich necelá tretina a štvrtina

Medzi konzervované a sterilizované potraviny

ponuku privátnej značky Tesco Finest o rôzne druhy

zaraďuje GfK konzervovanú alebo sterilizovanú

prémiových džemov zo sliviek, malín, čiernych ríbezlí

zeleninu, konzervované ryby a morské plody,

a marhúľ so zachovanými kúskami ovocia.

kompóty, džemy a konzervované rajčiny a rôzne
zeleninové pretlaky. Tento typ potravín je

Konzervované rajčiny

v slovenských domácnostiach veľmi obľúbený,

a rôzne zeleninové pretlaky

kupujú ich skoro všetky domácnosti.

Za posledný rok si konzervované rajčiny alebo
zeleninový pretlak kúpilo niečo vyše troch štvrtín
slovenských domácností. Súčasťou ich nákupného

Konzervovaná a sterilizovaná zelenina

košíka boli v priemere 8-krát a pri jednom nákupe

„Konzervovanú alebo sterilizovanú zeleninu si

minuli necelé 1 euro. Akciové nákupy tvorili jednu

v poslednom roku (máj 2019 - apríl 2020) zakúpili

pätinu zo všetkých nákupov.

takmer všetky domácnosti. Súčasťou ich nákupného

HODNOTA A OBJEM PREDAJA KONZERVOVANEJ ZELENINY V SR

Zelenina
konzervovaná
Zdroj: Nielsen, Dáta vyjadrujú predaje v obchodoch s potravinami a
zmiešaným tovarom bez Metra, Obdobie august/2019 – júl/2020

aug/2018 –
júl/2019
49 559,6

aug/2019 –
júl/2020
57 983,8

% zmena
+ 17,0 %

Objem predaja 1 000 kg
aug/2018 –
júl/2019
22 411,7

aug/2019 –
júl/2020
25 458,2

% zmena

Red, Zdroj: GfK, Nielsen

Hodnota predaja 1 000 eur
SLOVENSKO

+ 13,6 %

Zdroj: Nielsen, Dáta vyjadrujú predaje v obchodoch s potravinami a zmiešaným tovarom bez Metra.
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NA RÝCHLU DOMÁCU PRÍPRAVU
Už pred pandémiou bol jedným zo silnejúcich trendov dopyt po tovaroch,
predpripravených produktoch a polotovaroch, či už mrazených, chladených
alebo inak konzervovaných. Do sekcií s chladeným a mrazeným tovarom tak
v retaile pribúdajú nové zariadenia, aby obchodníci mohli ponúknuť širší a hlbší
sortiment. Pozrime sa, ako ich nakupujú slovenské domácnosti.

domácností je najobľúbenejšou vanilková zmrzlina.
Nasledujú čokoládová a jahodová príchuť,“ uvádza
Nina Páleníková, konzultant, Consumer Panels &
Services GfK, pričom vychádza z dát za máj 2019
– apríl 2020.

MRAZENÉ RYBY
na mäsové produkty, syry, čerstvé mäso a hydinu

Mrazené ryby a morské plody sú podľa výdavkov

a jogurty. Mäsové výrobky, syry a jogurty sú

domácností druhým najviac nakupovaným

zároveň kategórie, ktoré sa nakupujú najčastejšie

mrazeným sortimentom. Mrazené ryby a morské

a oslovujú k nákupu v podstate každú domácnosť.

plody nakupuje aspoň raz ročne 8 z 10 domácností.

Všeobecne, akýkoľvek chladený výrobok nakupujú

Priemerná domácnosť nakúpila v minulom roku

domácnosti v priemere každé 2dvadni a pri jednom

3,7 kg mrazených rýb a 1 kg mrazených morských

nákupe na tieto produkty minú priemerne 6 eur.

plodov, pričom minula na ich kúpu spolu 25
eur. Viac ako dve pätiny výdavkov domácnosti
na mrazené ryby a morské plody smeruje na

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

MRAZENÉ A CHLADENÉ VÝROBKY
NAKUPUJE KAŽDÁ DOMÁCNOSŤ

nákup mrazenej tresky. Nasledujú mrazený losos
a mrazená morská šťuka. Domácnosti míňajú

„Najvyššie výdavky v rámci mrazených výrobkov

najviac peňazí na nákup mrazených rýb a morských

Mrazenie a chladenie potravín je účinným

majú domácnosti na nákupy zmrzliny. Zmrzlinu na

plodov v supermarketoch a hypermarketoch.

spôsobom konzervovania, pričom najväčšou

domácu spotrebu si aspoň raz ročne kúpi takmer

Najvyššie ročné výdavky na mrazené ryby

výhodou je možnosť dlhodobejšieho skladovania

9 z 10 domácností. Typická domácnosť minie

a morské plody majú rodiny s tínedžermi – sú na

takýchto produktov. Do kategórie mrazených

zmrzlinu ročne 32 eur. Priemerný ročný objem

úrovni 37 eur.

výrobkov zaraďuje GfK zmrzlinu, mrazené mäso

nákupov zmrzliny predstavuje 10 kg na jednu

a hydinu, mrazené ryby a morské plody, mrazenú

domácnosť. Najviac domácností nakupuje zmrzlinu

pizzu, mrazenú zeleninu, mrazené hotové jedlá,

v diskontoch. Nákupy zmrzliny značne ovplyvňuje

mrazené zemiakové výrobky, mrazené cestá,

sezónnosť. Najviac zmrzliny nakupujú domácnosti

mrazené pečivo, mrazené ovocie a mrazené

v letnom v období od júna do augusta. Počas

Na treťom mieste v kategórii mrazených výrobkov

polievky. Chladené výrobky sú v obchodoch

týchto troch mesiacov sa nakúpi 60 % celého

sú podľa výdavkov domácností hotové mrazené

predovšetkým v chladiacich boxoch. Vzhľadom na

ročného objemu zmrzliny. Najvyššie výdavky na

jedlá. Hotové mrazené jedlá nakupuje aspoň

šírku portfólia nakupuje tieto výrobky každá jedna

kúpu zmrzlinu majú rodiny s tínedžermi. Sú na

raz 7 z 10 domácností. Najviac domácností sa

domácnosť. Najvyššie výdavky majú domácnosti

úrovni 41 eur za rok. Podľa celkových výdavkov

vyberá za nákupmi tohto sortimentu do diskontov.

AKO ČASTO JETE RODINNÉ
BALENIA ZMRZLÍN? (%)

AKO ČASTO POUŽÍVATE
MRAZENÉ RYBIE
VÝROBKY? (%)

}
}
}
}
}
}

}
}
}
}
}
}

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

1,1
5,8
11,1
10,2
16,8
0,5

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1.2020. Pozn.: Rodinné balenia
zmrzlín jedlo za posledných 12 mesiacov 45,5 % opýtaných.
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ZMRZLINA

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

MRAZENÉ JEDLÁ

AKO ČASTO POUŽÍVATE
BALENÉ CHLADNÉ A
MRAZENÉ PRIPRAVENÉ
JEDLÁ (OKREM PIZZE)? (%)
4,9
15,3
20,3
15,9
12,9
0,8

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1.2020. Pozn.: Mrazené rybie
výrobky použilo vo svojej domácnosti za uplynulých 12 mesiacov 70,1
% respondentov.

}
}
}
}
}
}

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

0,7
2,6
5,2
4,2
5,5
0,2

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1.2020, Pozn.: balené chladné a
mrazené pripravené jedlá (okrem pizze) použilo vo svojej domácnosti za
ostatných 12 mesiacov 18,4 % opýtaných.

PRODUCT

Némethová, Senior Consultant,
GfK Consumer Panels & Services.

INSTANTNÉ JEDLÁ A ZÁKLADY
POKRMOV

Dáta sú za obdobie MAT Mar 2020.
Rôzne instantné jedlá a základy pokrmov, prakticky
balené vo vrecúšku, prípadne v tégliku, oslovili

INSTANTNÉ POLIEVKY

k nákupu 2/5 slovenských domácností, pričom
jedna domácnosť na takýto produkt minula za

Instantné polievky nakupuje 7

ročné obdobie 9,20 eur. Na akciové nákupy minuli

z 10 domácností. Dominujú tzv.

domácnosti takmer polovicu zo svojich výdavkov

štandardné sáčkové polievky,

na tieto produkty. A podobne, takmer polovicu

Preferovanými hotovými mrazenými jedlami sú

ktoré gazdinka uvarí v hrnci. Také si aspoň raz

zo svojho rozpočtu na tieto produkty minuli

sladké jedlá, ktoré zodpovedajú za necelú 1/4

za rok kúpi 55% domácností, pričom ročne na

domácnosti v hypermarketoch. Nadpriemerne

výdavkov domácností určených na tieto produkty.

ne minie jedna domácnosť takmer 9 eur. Tretinu

nakupujú instantné jedlá a základy pokrmov rodiny

Najvyššie ročné výdavky na hotové mrazené jedlá

z výdavkov na tieto polievky minuli domácnosti na

s tínedžermi a školákmi.

majú, rovnako ako pri zmrzlinách a mrazených

akciové nákupy. Instantné polievky do hrnčeka si

rybách, rodiny s tínedžermi.

aspoň raz ročne prinesie z nákupu domov tretina
domácností, ročne na ne jedna minie 5,30 eur.

CEREÁLNE KAŠE

Akcie predstavujú takmer 30% z výdavkov. Tzv.

POLOTOVARY V NÁKUPOCH
DOMÁCNOSTÍ

ázijské polievky s rezancami si za posledných 12

Na obľube získavajú aj cereálne kaše, celkovo

mesiacov kúpilo 35% domácností a každá na ne

si získali tretinu kupujúcich. Jedna kupujúca

za rok minula v priemere 6,50 eur. Instantnými

domácnosť na kaše minie 9 eur. Dominujú kaše

polievkami všeobecne si pomáhajú pri varení

ovsené. Na obľube ale získavajú aj kaše ryžové

najmä starší jednotlivci/páry nad 50 rokov. Naopak,

alebo pohánkové. 20 % z výdavkov na kaše

Pudingy v prášku sú veľmi obľúbeným

podpriemerne na ne míňajú domácnosti mladších

minuli domácnosti na kaše v akcii. Pre nákupy

produktom. Ročne si takýto produkt kúpia

jednotlivcov/párov.

sú najdôležitejšie diskonty, ktoré generujú tretinu

PUDINGY V PRÁŠKU

z hodnoty trhu. Na kaše míňajú nadpriemerne

viac ako tri štvrtiny domácností. Kupujúci sa

domácnosti s tínedžermi.

na ich nákup vyberú 5-krát za rok, pričom pri
jednom nákupe minú 1,10 eur. Z výdavkov na

OMÁČKY K JEDLU

pudingy predstavujú akciové nákupy 30%-ný

INSTANTNÉ ZMESI

podiel. P“rivátne značky sú taktiež zastúpené,

Ďalším pomocníkom v kuchyni sú rôzne omáčky

v porovnaní s rýchloobrátkovým tovarom celkovo,

k jedlu, ktoré stačí len ohriať a môžu sa servírovať.

podpriemerne, dosahujú 10% z výdavkov

Prevažne ide o rôzne omáčky na cestoviny. Ročne

Jedna z desiatich domácností si za rok kúpi

domácností na pudingy. Na pudingy míňajú

si takúto omáčku kúpi 6 domácností z 10, pričom

instantnú zmes na prípravu sladkého múčnika

najviac domácnosti so školákmi a tínedžermi, ale

jedna domácnosť na ne minie ročne 10,30 eur.

(torty, lievance a pod.), jedna osmina si zmes na

tiež rodiny s dospelými členmi. Najobľúbenejšou

Dominujú balenia v plechovke, tvoria ¾ z celkových

slané cesto (halušky, langoše a pod).

príchuťou je čokoládová, tú si kúpilo 6 z 10

výdavkov. Zvyšné produkty sú balené v skle.

slovenských domácností. Druhou v poradí je

Omáčky na cestoviny nakupujú najmä viacčlenné

vanilková a tretia karamelová,“ uvádza Veronika

domácnosti.

AKO ČASTO JETE INSTANTNÉ
SNACKY? (%)

AKÉ DRUHY DEHYDROVANÝCH
PRÍLOH POUŽÍVA
NAJČASTEJŠIE? (%)

}
}
}
}
}
}

}
}
}
}
}

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

0,3
2,3
4,5
2,9
1,7
0,1

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1.2020, Pozn.: Instatné snacky jedlo
za posledných 12 mesiacov 11,7 % opýtaných.

halušky v prášku
2,5
iné zemiakové prílohy (napr. zemiakové placky atď.)1,4
knedle v prášku
1,6
zemiaková kaša v prášku
2,0
iné
0,1

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1.2020, Pozn.: Dehydrované
prílohy použili vo svojej domácnosti za ostantých 12 mesiacov 8,5 %
respondentov.

AKO ČASTO POUŽÍVATE
DEHYDROVANÉ POKRMY,
ZMESI NA PRÍPRAVU POKRMOV
A OMÁČKY ROZPUSTNÉ /
INSTANTNÉ? (%)
}
}
}
}
}
}

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

0,2
1,6
2,3
1,2
2,2
0,2

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1.2020, Pozn.: Dehydrované pokrmy,
zmesi na prípravu pokrmov a omáčky rozpustné / instantné použilo vo
svojej domácnosti za posledných 12 mesiacov 7,6 % opýtaných.
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KOMENTÁR CEO SANAGRO:

5 FAKTOV, PREČO SÚ VEĽKÍ FARMÁRI
DÔLEŽITÍ PRE SLOVENSKO
V médiách a na sociálnych sieťach sledujem rastúcu vlnu odporu voči
veľkým farmárom. Všetkých veľkých - bez ohľadu na to, či ide o poctivého
poľnohospodára alebo pseudopodnikateľa - „pohádzali“ do jedného vreca
a onálepkovali ako tých, ktorí škodia tejto krajine. Bez posúdenia odvádzanej
práce či toho, čo tu pre ďalšie generácie zanechávajú. Tu je pár faktov, prečo
je téma veľkí vs. malí farmári využívaná skôr na mocenský boj a so slušným
podnikaním nemá nič spoločné, a o tom, prečo tí veľkí nie sú pre Slovensko
postrachom, no skôr jeho nevyhnutnosť.

Tomáš Kohút,
CEO Sanagro

Sanagro aj preto podporuje niekoľko malých
farmárov. A som na to hrdý. Prečo? Lebo
chápeme rozdielom v podmienkach.
Ak sa ﬁrma so svojim produktom dostane
do určitého štádia rastu a chce rásť ďalej,
potrebuje na zvýšenie výrobných kapacít, počtu
pracovníkov i odborníkov, marketing, export
ďalšie nemalé ﬁnancie. Majiteľ takéto bremeno
málokedy sám utiahne a nepochodí zväčša ani
u banky. Podobné príbehy sa dejú aj v IT sfére,
kde investori ﬁnancujú a svojimi skúsenosťami či
kontaktami podporujú technologické start-upy.
Lebo veria ich nápadu, produktu a značke, ktorá
tak môže rásť. Ak je príbeh úspešný, nakoniec
z toho proﬁtujú obe strany. A takéto či podobné

FAKT Č. 1: VÝRAZNE
A KONTINUÁLNE PRISPIEVAME
DO EKONOMIKY

FAKT Č. 2: S MALÝMI
NEBOJUJEME,
PODPORUJEME ICH

príbehy sa píšu aj vo farmárstve. Prečo je to však

Podľa dostupných dát od PPA funguje

Z dát PPA ďalej vyplýva, že počet veľkých

Opäť uvediem príklad za Sanagro: na

na Slovensku viac ako 18-tisíc fariem.

fariem sa za 10 rokov prakticky nezmenil.

podporu konkrétneho produktu malého

Z toho je tisíc tých, ktoré obhospodarujú

Malých teda neohrozujú, keďže najväčšie

viac ako 500 hektárov pôdy, čím je možné

zastúpenie na Slovensku majú farmy do 15

ich radiť medzi veľké poľnohospodárske

hektárov (ide približne o 15-tisíc subjektov)

spoločnosti. S takouto rozlohou je

a ich počet – len za poslednú dekádu -

pravdepodobné, že zamestnávajú aj väčší

vzrástol najvýraznejšie.

počet zamestnancov, inou čiastkou sa tak
podieľajú na platbách štátu ako menšie

Podpora ekonomiky štátu však nesúvisí len

firmy.

s odvodmi či daňami. Držím sa sedliackeho

Red (pti), Foto: Miroslava Kohútová

faktu – základ správneho fungovania je
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Keď sa pozriem na našu spoločnosť

postavený na dobrých susedských vzťahoch.

– Sanagro združuje 11 fariem

To má platiť nielen doma, ale aj v biznise.

a obhospodaruje približne 20-tisíc hektárov

Dobrý vzťah s malými farmármi či majiteľmi

pôdy, čo sú približne 2 percentá všetkej

pôdy je pre mňa a Sanagro dôležitý. Sám

poľnohospodárskej pôdy na Slovensku.

ich obdivujem, viem, že svoju prácu robia

Prácu dávame 280 ľuďom na trvalý

so srdcom a tak, ako každého iného

pracovný pomer a riadne platíme štátu

podnikateľa, ich považujem za dôležitú

odvody.

súčasť domácej ekonomiky.

v agrosektore považované za zlé, kým v IT sú
takíto investori titulovaní ako biznis anjeli?

PRODUCT

farmára dáme ročne desiatky tisíce eur.
Dokážeme mu zaistiť plynulú produkciu,
obchodnú podporu, zaplatiť odborníkov,
ktorí prichádzajú s nápadmi, ako produkt
čo najlepšie marketingovo uchopiť či ako sa
znížia náklady - no so zachovaním najvyššej
kvality produktu - napríklad na obal.
Takýmto spôsobom si tento produkt bol
za rok schopný na seba zarobiť. Pred tým
rokom bol v krachu. Verte mi, nerobili by
sme to, ak by sme neverili v kvalitu produktu,
značky a ľudí, ktorí na tom robia.

FAKT Č. 3: DOKÁŽEME
EFEKTÍVNEJŠIE NAKUPOVAŤ
Rentabilita v slovenskom agrosektore
je veľmi nízka a každý podnikateľ, ktorý
rozumie ekonomike sa prirodzene snaží

ničia úrodu rôzne v rámci regiónov, tzn.

cibuľu. Úrodou na tejto, dá sa povedať

minimalizovať svoje náklady. Výhodou

nie všade napáchajú rovnaké škody. Naša

mizivej rozlohe, sme pripravení kompletne

veľkých fariem je to, že dokážeme

veľkosť nám však dovoľuje „voľnejšie

pokryť 2 zo 6 najväčších obchodných

beneﬁtovať zo svojho rozsahu a vieme byť

dýchať“ a nie sme odkázaní len chémiu

sietí na Slovensku. A ešte nám aj zostane.

v tomto smere efektívnejší ako malé farmy.

ako ochrancu produkciu. Pretože vieme, že

Avšak ako skupina máme 15-tisíc hektárov

Nákupy hnojív, osív, mechanizácie, či inej

výpadok produkcie jedného podniku „podrží“

pôdy. A podobne by to bolo aj pri ostatnej

techniky vo veľkých objemoch nám dovoľuje

produkcia toho druhého.

zelenine. Čo z toho vyplýva? Keď každý
veľký farmár začne pestovať zeleninu

nakupovať vstupy za výrazne výhodnejšie
ceny. Úspory z veľkosti sú pritom enormné

Okrem iného, Sanagro má v skupine jednu

a ovocie, tak jej tu vznikne obrovský

a preto sa snažíme spoločným nákupom

z najväčších ekofariem na Slovensku, ktorá

prebytok, či výrazne stlačí cenu a ovplyvní

podporovať aj iných farmárov.

už 12 rokov pri výrobe nepoužila žiadnu

jej kvalitu. Jedinou možnosťou tak bude

chémiu. Dokonca o ekorežime uvažujeme aj

export. No kvôli nízkym dotáciám nemôžu

pri ďalších farmách.

byť ceny slovenskej zeleniny také nízke, ako

FAKT Č. 4: NIE SME ZÁVISLÍ
NA POUŽÍVANÍ CHÉMIE
Tvrdenie, že veľkí farmári automaticky

napríklad v Holandsku, Poľsku, Španielsku,
či Taliansku, kde je agrosektor výrazne

FAKT Č. 5: ZVYŠUJEME
POTRAVINOVÚ SEBESTAČNOSŤ

podporovaný štátom. Naša zelenina tak
nenájde odbyt ani doma, ani v zahraničí.
A my opäť nebudeme konkurencieschopní.

používajú viac chémie, nie je pravdivé. Ako
krajina máme 5. najnižšiu spotrebu chémie

Absolútne sa stotožňujem s názorom

Tak ako to bolo po vstupe Slovenska do

a hnojív v rámci celej Európskej únie.

farmára, ktorý susedí s našou farmou na

Európskej únie. Aj vtedy počet pestovateľov

Špeciﬁkom poľnohospodárstva je absolútna

Turci: malí poľnohospodári dokážu obohatiť

zeleniny a ovocia u nás výrazne klesol. Čo

závislosť na dvoch faktoroch, ktoré nevieme

ponuku, no nedokážu zásobiť celú krajinu.

potom, keď sa na to farmári dajú? Zruinuje

ovplyvniť – počasie a zver. Oba faktory

Táto skutočnosť je extrémne dôležitá a mali

ich to. To nie je ekonomicky rozumné a ani

by si ju uvedomiť všetci, aj štát.

reálne uskutočniteľné. Žiadna ﬁrma predsa
nevyrába výrobky po ktorých nie je dopyt

Na to, aby sa väčšina poľnohospodárov

a ktoré nevie predať. Všetko musí dávať

pustila do pestovania zeleniny a ovocia,

ekonomický zmysel a je jedno či je to malý

tu nemáme podmienky – sme na to príliš

alebo veľký farmár.

malá krajina s nedostatočnou podporou od
štátu. Vysvetlím prečo. Na 15 hektároch
pôdy začala len naša skupina pestovať

SANAGRO je stabilná spoločnosť, ktorá na slovenskom trhu pôsobí od roku 2012. Zameriava
sa na oblasť prvovýroby v poľnohospodárstve a patrí medzi najväčších producentov v oblasti
rastlinnej výroby. Aktuálne vlastní 10 fariem na západnom a strednom Slovensku, pričom
zamestnáva 280 ľudí. Obhospodaruje 18,8 tisíc hektárov pôdy, na ktorých ročne dopestuje
35-tisíc ton obilnín a olejnín a 20-tisíc ton krmovín pre 5 200 kusov dobytka a 700 kusov oviec.
Mesačne farmy spoločnosti SANAGRO vyprodukujú 1,152 milióna litrov kravského mlieka.
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PAPIEROVEJ HYGIENE POMOHOL
K RASTU NEŠTANDARDNÝ MAREC
Medziročné tržby tzv. papierového programu zásadne ovplyvnila pandémia a s ňou
spojené panické nákupy a predzásobenie domácností. Len za toaletný papier v marci
utratili spotrebitelia viac ako 7,8 milióna eur. Darilo sa tiež kuchynským utierkam, ktoré
rástli aj vďaka privátnym značkám.

kuchynské
papierové produkty,
kozmetické
a intímne obrúsky,
detské plienky,
detské obrúsky,
potreby dámskej
hygieny, odličovacie

„Maloobchodné údaje spoločnosti Nielsen

„Aj pri papierových vreckovkách môžeme

tampóny, vata

ukazujú, že slovenskí spotrebitelia utratili

konštatovať, že k tohtoročnému rastu

a vatové tyčinky.

v maloobchode¹ za posledných 12 mesiacov

dopomohli predaje v mesiaci marec, kedy sa

(t.j. august 2019 – júl 2020) za kategórie tzv.

obrat navýšil o 44 % oproti minuloročnému

„Aspoň raz za

papierového programu t.j. za kuchynské

marcu. Zvrat nastal hneď nasledujúce tri

rok si niektorý z produktov papierových

utierky, toaletný papier a papierové vreckovky

mesiace, keď tržby za papierové vreckovky

a hygienických potrieb zakúpi každá

spolu takmer 99 miliónov eur. Medziročné

začali klesať až dvojciferným tempom.

slovenská domácnosť. Typická domácnosť

tržby všetkých troch kategórií narástli:

Slováci obľubujú 3-vrstvové vreckovky, ktoré

nakupuje papierové a hygienické potreby

kuchynské utierky (+21 %), toaletný papier (+7

tvoria takmer polovicu všetkých predajov.

približne trikrát za mesiac a za jeden rok na

%) a papierové vreckovky (+3 %). Hlavným

V súvislosti s typom balenia si držia takmer

ich kúpu minie 108 eur. Najvyššie výdavky

motorom rastu bola situácia, ktorá nastala po

vyrovnanú pozíciu balenia v krabičke a balenia

na papierové a hygienické potreby majú

vypuknutí pandémie COVID-19. Ľudia zostali

do vrecka, ktorých významnosť tržieb je

rodiny s deťmi do päť rokov – 223 eur ročne.

doma a spotreba papierových produktov sa

približne polovičná. Dlhodobo si svoje stabilné

Takmer polovica všetkých výdavkov na

zvýšila. V marci 2020 zaznamenali všetky tri

miesto držia neparfumované vreckovky

papierové a hygienické potreby smeruje na

kategórie najvyšší nárast (až dvojciferné tempo),

s významnosťou predaja až 91 % a tržbami na

nákupy v hypermarketoch a diskontoch. Pri

lebo pod vplyvom vládnych reštrikcií začali mať

úrovni 16,6 milióna eur,“ uvádza M. Brynzová.

nákupe papierových a hygienických potrieb
uprednostňujú domácnosti vlastné značky

ľudia strach, obavy a vďaka nim sa predzásobili

obchodných reťazcov pred značkovými

hygienickým tovarom,“ komentuje situáciu na
trhu Miriam Brynzová, Consultant, Nielsen.
Najrýchlejšie rastúcou kategóriou spomedzi

PAPIEROVÉ A HYGIENICKÉ
POTREBY V NÁKUPOCH
DOMÁCNOSTÍ

produktami, keď takmer tri pätiny výdavkov
na tento sortiment je určených na nákup
privátnych značiek,“ komentuje údaje za
obdobie August 2019 – Júl 2020 Nina

uvedených troch sú podľa Nielsen kuchynské
utierky. Tie v marci 2020 dosiahli svoj vrchol

Medzi papierové a hygienické potreby zaraďuje

Páleníková, Consultant, Consumer Panels &

a v tržbách narástli až o neuveriteľných 84 %

agentúra GfK toaletný papier, vreckovky,

Services, GfK.

oproti minulému roku a dostali sa na úroveň
viac ako 2,3 milióna eur za jeden mesiac. Tento
signiﬁkantný rast bol spôsobený hlavne nárastom
privátnych značiek (+24 %), ktorých významnosť
v tejto kategórii dosahuje viac ako dve tretiny.

KOĽKO KUSOV TOALETNÉHO
PAPIERA SPOTREBUJETE
PRIEMERNE ZA MESIAC?

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

}
}
}
}
}
}
}

}
}
}
}
}
}
}

Druhou najrýchlejšie rastúcou kategóriou
bol toaletný papier, ktorému k rastu tržieb
významne dopomohol, rovnako ako pri
utierkach, tohtoročný marec (+ 55 %), kedy
zákazníci utratili za túto kategóriu viac ako

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

2,6
17,5
30,2
17,3
16,2
13,8
0,6

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

23,0
18,8
18,1
15,7
5,8
6,2
0,7

7,8 milióna eur. Nasledujúce mesiace však
Red, Zdroj: GfK, MEDIAN SK, Nielsen, Ilustračné foto: Pixabay.com

spotrebitelia už míňali nakúpené zásoby
a kategória už zaznamenala pokles. Do
pozitívnych čísel sa opäť dostala až v júli, kedy
po troch mesiacoch poklesu dosiahla opäť
nárast o 10 %. Medzi spotrebiteľmi je stále
obľúbený biely toaletný papier, ktorý si ukrajuje
z hodnotového koláča až 84 %. Z hľadiska
počtu vrstiev je zákazníkmi najviac preferovaný
segment 3 vrstvového toaletného papiera,
ktorý generuje až polovicu všetkých predajov
s tržbami na úrovni viac ako 30,8 milióna eur.
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Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2020, Pozn. Toaletný papier
použilo v domácnosti za posledných 12 mesiacov 98,1 % opýtaných.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2020, Pozn. Papierové vreckovky
použilo v domácnosti za posledných 12 mesiacov 88,3 % opýtaných.
Jedno balenie = 10 ks vreckoviek

PRODUCT

Domácnosti míňajú najviac na kúpu toaletného

Na kuchynské papierové utierky minie jedna

papiera v hypermarketoch a supermarketoch.

domácnosť približne 12 eur ročne. Nákup

Najviac domácností nakupuje trojvrstvový

kuchynských papierových utierok tvorí 80 %

toaletný papier. Vlhčený toaletný papier si

výdavkov domácností na kuchynské papierové

aspoň raz za rok kúpi 1 9% domácností.

produkty. Za zvyšok výdavkov zodpovedajú
papierové obrúsky (servítky), ktoré tiež

Detské plienky nakupuje pätina domácností

zaraďujeme do tejto skupiny produktov.

a preferovaným miestom ich kúpy sú diskonty
a drogérie. Pri nákupe detských plienok

Papierové vreckovky si do nákupného

využívajú domácnosti aj zvýhodnené cenové

košíka vkladá 8 z 10 domácností. Typická

podmienky. Takmer tretinu svojich výdavkov

domácnosť nakupuje vreckovky v priemere raz

smerovali domácnosti za posledných

za päť týždňov a ročne na nich minie 12 eur.

12 mesiacov na nákup detských plienok v akcii.

V sortimente papierových vreckoviek prevládajú

Domácnosti si zároveň do svojich nákupných

nákupy privátnych značiek pred značkovými

košíkov vo väčšej miere vkladajú detské plienky

produktami – privátne značky sú zodpovedné

privátnych značiek v porovnaní so značkovými

za viac ako 80 % výdavkov domácností na

produktami.

papierové vreckovky. Preferovaným miestom
kúpy papierových vreckoviek sú, podľa

Za najvyššie výdavky na papierové a hygienické

Dámske hygienické potreby si domov

celkových výdavkov na tento sortiment,

potreby zodpovedá toaletný papier. Nasledujú

z obchodu prináša 6 z 10 domácností. V podiele

diskonty a hypermarkety.

detské plienky, potreby dámskej hygieny,

na celkových výdavkoch na dámske hygienické

kuchynské utierky a vreckovky.

potreby sú na prvých dvoch miestach drogérie

1

Zdroj: Nielsen. Dáta vyjadrujú predaje na maloobchodnom

a hypermarkety. Najviac kupujúcich majú
Toaletný papier nakupuje 9 z 10 domácností

klasické hygienické vložky. Tampóny nakupujú

v priemere raz za tri týždne. Jedna domácnosť

3 z 10 domácností v tomto segmente.

trhu obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom
a drogériami, bez Metra. Obdobie: august 2019 až júl
2020.

minie na kúpu toaletného papiera 35 eur za rok.

LEKÁRNE HLÁSILI NEDOSTATOK TOVARU
Pandémia „zamávala“ okrem iného aj s kategóriami voľnopredajné lieky, dezinfekčné
prostriedky a rúška. Do slovníka sa na chvíľu vrátilo slovné spojenie, ktoré nebolo
slýchať od čias bývalého režimu: nedostatkový tovar.

PROBLÉMY NAROBILI HOAXY
A PANICKÉ NÁKUPY
Propagačné materiály v lekárňach nahradili
narýchlo vytlačené oznamy o chýbajúcom

a zdravotníckeho zariadenia. Viacero ﬁriem

v posledných dňoch predzásobili vo zvýšenej

na situáciu zareagovalo zmenou výrobného

miere, čoho dôsledkom sú prechodne niektoré

programu. Spoločnosť ST. NICOLAUS uviedla

lieky vypredané a ďalšie sa momentálne

Lekárne spočiatku predávali aj viac kusov

na trh Dezinfekt, univerzálny liehový dezinfekčný

objednať nedajú,“ citoval Plus jeden deň 19.

rúšok, neskôr boli len pre potreby personálu,

prostriedok na báze bioetanolu. Slovnaft začal

marca viceprezidentku Slovenskej lekárnickej

aby mohli byť prevádzky vôbec otvorené.

vyrábať dezinfekciu HYGI Fluid, ktorá je vhodná

komory (SLeK) Miroslava Snopkovú. Napríklad

Sieť lekárni Dr. Max napríklad upravila

na čistenie povrchov aj na pokožku.

lieky užívané pri horúčke, teda tie na báze

svoj samoobslužný automat na lieky na

účinnej látky paracetamol, ako napríklad paralen

Trnavskom mýte. Základná kapacita výdajného

a ďalšie išli doslova „na dračku“. Napriek tomu,

automatu je 200 rúšok a doplnil ho aj ďalší

že lekárne predávali jednému zákazníkovi len

nedostatkový tovar, ktorým je aj neustále

jedno balenie, čoskoro sa zásoby vyčerpali.

zháňaná dezinfekcia rúk. Avšak už druhý

Situáciu komplikovali aj tzv. hoaxy, napríklad,

marcový týždeň len 1,23 % z verejných lekární,

že liek ibuprofen zhoršuje príznaky ochorenia.

ktoré sa zapojili do dvojdňového prieskumu

Panické nákupy vyprázdnili regály s liekmi, ktoré

Slovenskej lekárnickej komory, malo k dispozícii

pomáhajú pri chrípke či prechladnutí. Šialeným

dostatočný počet ochranných pomôcok

tempom sa míňali vitamíny a výživové doplnky

ako rúšok alebo respirátorov. Takmer 90 %

na posilnenie imunity. Rovnaký sortiment

nedisponovalo dezinfekčnými prostriedkami

sa míňal aj v drogériách, retaile s prevahou

na výdaj pacientom, pričom zásoba dostupná

potravín a v e-shopoch. Ďalšími žiadanými

v ostatných lekárňach pokrývala požiadavky

položkami boli mydlá, čističe, jednorazové

na maximálne 7 dní. Takmer tretina lekární

okuliare, ochranné okuliare, helmy a tvárové

z prieskumu nemala dostupné dezinfekčné

štíty.

Red, Zdroj: Dr. Max, Plus jeden deň, Foto: Pixabay.com

tovare. „Viazne zásobovanie a pacienti sa

RÚŠKA A DEZINFEKCIA AKO
NEDOSTATKOVÝ TOVAR

prostriedky ani na dezinfekciu svojich priestorov
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PRODUCT

OBJAVTE NOVÝ
PEUGEOT 2008
nastavenia. O prvotriedny jazdný komfort sa starajú
aj priestranné zadné sedadlá spolu s príjemným
svetlom, ktoré do interiéru preniká panoramatickým
strešným oknom alebo špičkový Hi-Fi systém od
prestížnej značky Focal®

DIESEL, BENZÍN
AJ ELEKTRICKÁ VERZIA
S elektrickou verziou sa môžete pohybovať kdekoľvek

Kompaktné a multifunkčné SUV s inšpiratívnym dizajnom a inovatívnym interiérom,
vyspelými technológiami a ponukou výkonných a účinných spaľovacích aj
elektrických motorov, ktoré dodajú riadeniu nový impulz. Atraktívny model
nadväzuje na svojich väčších bratov Peugeot 5008 a Peugeot 3008.

- aj v zelených zónach s obmedzenou prevádzkou.
Nové SUV PEUGEOT e-2008 je vysoko všestranné:
agilné a kompaktné pre jazdu v meste a s novým
motorom 100 kW (136 k) súčasne dostatočne
robustné a bezpečné pre dlhšie cesty mimo mesto.
V spaľovacej verzii je k dispozícii rad výkonných
a účinných motorov vybavených funkciou Stop &
Start: dieselové motory BlueHD alebo benzínové
PureTech vrátane vrcholného motora PureTech
155 k pre športovú jazdu. Pre ešte väčšiu ﬂexibilitu
riadenia a reaktivitu si môžete zvoliť automatickú
prevodovku EAT8i s technológiou Quickshift. Všetky
spaľovacie motory určené pre Peugeot 2008 spĺňajú
najnovšie emisné normy Euro 6 a, sú vybavené
ﬁltrom pevných častíc.

PRECÍZNE PREPRACOVANÉ
DETAILY

už ide o spaľovací motor alebo elektrickú verziu.
S dĺžkou 4,30 m a rázvorom 2,60 m ponúka úložný
priestor až 434 litrov. Všestrannosť podporujú dvojité

Robustná silueta s vyváženými líniami a veľkorysými

dno kufra a sklápajúce sa zadné sedadla, vďaka

tvarmi dáva pocítiť výkonnosť a efektivitu. Výrazná

čomu sa dá získať až 1044 litrov priestoru.

predná maska s horizontálnou kapotou a zvýšenou

S technológiou Grip Control novej generácie môžete

svetlou výškou pôsobí mohutnejším dojmom
a precízne prepracované blatníky tesne kopírujú siluetu
vozidla. Športový charakter vozidla ďalej umocňuje aj

schopnosťou mobility vášho SUV PEUGEOT 2008

PEUGEOT I-COCKPIT®
3D NOVEJ GENERÁCIE

vzhľad zadnej časti, zadný spojler, svetlá zasadené do

jeden z troch jazdných režimov: piesok, blato a sneh.
Súčasne môžete pomocou funkcie Hill Assist Descent

Prežite novú skúsenosť v PEUGEOT i-Cockpit®

výfuku. K odolnému a robustnému vzhľadu prispievajú

3D novej generácie s intuitívnou ergonómiou,

aj veľkorozmerné (690 mm) disky kolies, ktoré

kompaktným volantom, dotykovým kapacitným

Nové kompaktné SUV PEUGEOT 2008 využíva

vynikajúco vypĺňajú blatníky.

10“ HD displejom a digitálnym 3D prístrojovým

najnovšie technológie značky ako je systém

panelom s možnosťou vlastného nastavenia.

PEUGEOT Drive Assist Plus, ktorý umožňuje

Elegancia a maximálna funkčnosť sa premietajú

Okrem TomTom® navigácie, funkcie Mirror Screen

poloautonómny spôsob riadenia vozidla. Za

do každého precízne prepracovaného detailu.

a bezdrôtového nabíjania je automobil vybavený

pomoci asistenčného systému pre jazdu v pruhu

Svetelný podpis Full LED i svetlometov s 3 pazúrmi

aj bezkľúčovým odomykaním, zamykaním alebo

a adaptívneho tempomatu s funkciou Stop &

a charakteristické zadné svetlá vypovedajú

štartovaním. Stačí mať kľúč vo vrecku a k vozidlu

Go systém automaticky prispôsobí rýchlosť

o modernom charaktere a vysokej technologickej

sa priblížiť alebo sa naopak vzdialiť. V závislosti od

jazdy vpredu idúcemu vozidlu a udržuje od neho

úrovni vozidla.

verzie ich prístrojová doska PEUGEOT i-Cockpit®

bezpečný odstup. Vozidlo je vybavené parkovacím

3D zobrazuje vo forme hologramu. Všetky pokyny sú

asistentom, systémom automatického brzdenia,

dynamické a animované.

rozšírením rozpoznávaním dopravných značiek či

priestoru a sklopným zadným sedadlám je
kompaktný Peugeot 2008 mimoriadne funkčný

red (pti)

prispôsobiť reálnym podmienkam zjazdnosti a zvoliť

lesklého čierneho pásu a pochrómovaná koncovka

Vďaka veľkému a variabilnému batožinovému
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POLOAUTONÓMNY
SPÔSOB RIADENIA

Control regulovať rýchlosť pri zjazde z kopca.

snímaním mŕtveho uhla.
Sedadlá potiahnuté luxusnými materiálmi ako

a ponúka veľkorysé prepravné možnosti. Využiteľný

je koženka, Alcantara® alebo koža. Predné

Niektoré prvky sú na požiadanie, líšia sa podľa

prepravný priestor nad podlahou batožinového

sedadlá môžu byť vyhrievané, u vodiča navyše

stupňa výbavy modelu.

priestoru je rovnaký pri všetkých motorizáciách, či

s masážnou funkciou a elektrickými ovládaním

PUBLICATIONS

PREMEDIA GROUP S.R.O.,

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

Timothy Snyder

Marie Kondo, Scott Sonenshein

NAŠA NEMOC

RADOSŤ Z PRÁCE

Autor v reﬂexívnej eseji Naša nemoc, poskladanej

Priestor, kde sa venujeme svojej práci, priťahuje

z fragmentov jeho nemocničných zápiskov,

priam magicky neporiadok a chaos. Koho by

prekračuje hranice svojho tradičného teritória

nevyčerpávali zbytočné mítingy, neusporiadané

histórie a politiky. Jeho témou je tentoraz aktuálna

dokumenty, nekonečné e-maily a úlohy, z ktorých

súčasnosť a bezprostrednou inšpiráciou vlastná

neplynie žiaden úžitok? Toto sú úskalia, ktorým

skúsenosť. Tesne pred koncom roku 2019 ochorel a ocitol sa na pokraji

čelíme takmer všetci, a hoci sa to na prvý pohľad nezdá, môžu nás

smrti. V súvislosti s tým, čo prežil ako pacient s nesprávnou diagnózou

obrať o radosť z práce, oklieštiť naše šance na kariérny postup

a čakajúci celé hodiny na pohotovosti, rozvíja širšiu úvahu o tom, ako

a znižovať našu kvalitu života. Existuje však aj iná cesta. Metóda

úzko súvisí naše zdravie s našou slobodou. Naša nemoc je razantnou

KonMari v kombinácii s poznatkami plynúcimi z rôznych štúdií vám

kritikou komerčného zdravotníctva,. Snyder ponúka bravúrnu analýzu

pomôžu zvládnuť výzvu, akou je chaos na pracovisku. S usporiadaným

opakujúceho sa zlyhávania zdravotnej starostlivosti.

stolom a mysľou sa navráti aj pocit spokojnosti a šťastia.

Cena: 10,95 eur

Cena: 11,95 eur

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

Mariusz Szczygieł

Svetlana Alexijevič

NIE JE

ZINKOVÍ CHLAPCI

V tejto knihe je najpodstatnejšie to, čo NIE JE!

Svetlana Alexijevič, držiteľka Nobelovej ceny za

Najnovšia kniha obľúbeného poľského reportéra

literatúru venovala desiatim rokom sovietskej

je zbierkou výnimočných reportáží o prázdnych

intervencie a krvavej sovietsko-afganskej vojny.

miestach v ľudských životoch. Prečítate si tu dojímavý

Zmenšuje veľké dejiny až na rozmery malého

príbeh pražskej Vily Müller od svetoznámeho

človeka. Vojna, impérium, tisícky mŕtvych –

funkcionalistického architekta Adolfa Loosa. Stanete sa svedkami príprav

všetko sú to až príliš nepredstaviteľné veci. Ale chorľavý chlapec

dospelého muža na ohlasovaný koniec sveta. Prežijete pestrý život zapísaný

so samopalom, ktorý nemá rád popravy, to je už čosi skutočné. Po

do excelovskej tabuľky. Omráči vás pozoruhodný príbeh českej poetky

prvom vydaní knihy Zinkoví chlapci sa na S. Alexijevič spustila vlna

a emigrantky Violy Fischerovej. A ešte oveľa viac. Najznámejší čechoﬁl a citlivý

súdnych sporov, ktoré proti nej viedli hrdinovia tejto knihy. Skutočne

pozorovateľ Mariusz Szczygieł má čuch na výnimočné ľudské príbehy,

je pravda až taká neznesiteľná? Pochopíte, aká nezmyselná je každá

z ktorých zakaždým dokáže urobiť skutočnú literatúru.

vojna, keď z nej prilietajú lietadlá plné zinkových sarkofágov.

Cena: 12,90 eur

Cena: 12,90 eur

HOST — VYDAVATELSTVÍ, S. R. O.,

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

Liou Cch'-sin

James Bridle

VĚK SUPERNOVY

TEMNÉ ZÍTŘKY - TECHNOLOGIE
A KONEC BUDOUCNOSTI

Postapokalyptický román autora bestselleru
Problém troch telies. Vo vzdialenosti ôsmich

Technológie nikdy neurobili svet prehľadnejší

svetelných rokov zomrela hviezda a zaplavila Zem

a jasnejší - len proste zrýchľujú a zosilňujú všetko

smrtiacim žiarením, ktoré do roka zahubí všetkých

ľudské. Skúsenosti 20. storočia ukázali, že

ľudí starších trinástich rokov. A tak sa spúšťa

ale už nie k spravodlivosti či šťastiu. Skúsenosti 21. storočia odhaľuj, že

všetky vedomosti, ktoré budú potrebovať pre udržanie sveta v chode.

technológie - satelity, neurónové siete či algoritmy - nepomáhajú vnášať

Detský svet však odmieta pokračovať v zabehnutých koľajach sveta

do reality poriadok, ale naopak jej na prehľadnosti ešte uberajú. Pritom

dospelých. Vysní si lepší svet, svet plný hier, ale ani deti - rovnako ako

prestávame tušiť, ako algoritmy a AI vlastne fungujú. Provokatívna kniha

dospelí - nedokážu odolať temným stránkam ľudskej povahy a snový

je príbehom o tom, ako sme sa odcudzili vlastným technológiám a čo to

svet začína pripomínať nočnú moru ...

môže znamenať pre svet zajtrajška.

Cena: 15,99 eur

Cena 16,90 eur

Autor: red | Foto: Vydavatelstvá

racionálny a technický prístup síce vedie k efektivite,

odpočet. Rodičia sa zo všetkých síl snaží odovzdať svojim deťom
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GRADA Slovakia s.r.o., Moskovská 29, 811 08 Bratislava, Tel. +421 02 556 451 59, www.grada.sk

Arne Dahl

Pathé Nicole

LOVEC

BUĎTE V PRÁCI SPOKOJENĚJŠÍ

Prvý diel strhujúcej švédskej detektívnej

Ste vo svojej práci nespokojní? Cítite sa

série. Keď bez stopy zmizne len pätnásťročná

frustrovaní a nedocenení? S pomocou tejto knihy

Ellen, vyšetrovateľ Sam Berger je jediný, kto

sa môžete stať opäť spokojným a úspešným

je presvedčený o tom, že sa stala obeťou

pracovníkom, bez toho aby ste museli hneď

sériového vraha. Púšťa sa do nebezpečného

meniť zamestnanie.

pátrania, ktoré ho privádza na stopu záhadnej
ženy z jeho minulosti. Postupne objavuje aj ďalšie obete a pri každej

Všade po svete sa ľudia snažia nájsť motiváciu do ďalšieho pondelkového

nachádza malé ozubené koliesko zo vzácnych hodiniek... Z jeho

rána. V tejto knihe nájdete veľa tipov a odporúčania čo robiť, aby sa práca

hodiniek. Ani netuší ako a sám sa stáva lovcom i podozrivým v tejto

stala zdrojom vašej spokojnosti. Preberte zodpovednosť za svoju osobnú

nebezpečnej hre, ktorá čoraz naliehavejšie vyplavuje z jeho minulosti

spokojnosť a nestavajte sa do pozície obete. Je dôležité vedieť, čo chcete,

dlho pochovaných démonov. Podarí sa nakoniec Bergerovi vypátrať

a cítiť sa súčasťou ﬁrmy. Len tak je možné nájsť potrebnú odvahu k zmene

vraha skôr, ako zabije ďalšie mladé dievča?

a stať sa spokojným zamestnancom.

Cena: 15,99 eur

Cena: 10,68 eur

Friedman Milton, Friedmanová Rose

Karenová Dawnn

SVOBODA VOLBY

ŠATY DĚLAJÍ ČLOVĚKA

Bestseller laureáta Nobelovej ceny za

Móda je neoddeliteľnou súčasťou našich životov

ekonómiu Miltona Friedmana a jeho ženy Rose

a novo sa rozvíjajúci odbor psychológie módy

ukazuje, ako nadmerná byrokracia, mrhanie

to dokazuje. Priekopníčka Dawnn Karenovia vo

verejnými prostriedkami, vysoká miera inﬂácie,

svojej knihe opisuje vplyv oblečenie nielen na

zložité zákony a všadeprítomná regulácia

nositeľa, ale aj na jeho okolie. Ukazuje, prečo

dusí ekonomický rast a obmedzujú slobodu

si vyberáme konkrétne oblečenie, a vysvetľuje,

jednotlivca. Témy ako dôchodková reforma, nadmerné zdanenie,

ako sa obliecť podľa nálady alebo tak, aby sme si náladu ovplyvnili.

plytvanie v zdravotníctve a nízka efektivita školstva sú aj českým

Na základe prieskumu a skutočných príkladov ukazuje, ako využiť

evergreenom a autori sa nimi zaoberajú čítavo a zrozumiteľne.

oblečenie na transformáciu svojho života.

Cena: 14,38 eur

Cena: 10,97 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

Dobré znamenia

Bruce Daisley

NEIL GAIMAN, TERRY
PRATCHETT

RADOSŤ Z PRÁCE

Autor: red | Foto: Vydavatelstvá

Kniha prináša 30 stručných tipov
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Spoločný román dvoch majstrov literárnej

kombinujúcich inšpiráciu, empiricky

fantastiky. Koniec sveta sa nezadržateľne

testované poznatky a všedné odpovede.

blíži. Zhromažďujú sa armády dobra a zla,

Sú obedné prestávky pre slabochov,

z hlbín sa dvíha Atlantída, z neba padajú

alebo naozaj podporujú našu produktivitu?

žaby, naplno horia vášne. Zdá sa, že všetko

Je pravda, že môžete zlepšiť výkon tímu

ide presne podľa Božieho plánu. Démon Crowley a anjel Azirafal

obyčajným premiestnením kanvice na kávu? Prečo sú porady

už dlho žijú na zemi medzi smrteľníkmi a celkom si tu zvykli. Ak

tak často stratou času a ako to možno napraviť? Autor počas

si chcú zachovať svoj pohodlný životný štýl, neostáva im nič iné,

kariéry, kedy vystriedal prácu u niekoľkých svetových mediálnych

len odvrátiť hroziaci armagedon. Najprv však budú musieť nájsť

gigantov od Google cez YouTube až po Twitter, skúmal dôvody,

nezvestného Antikrista. Román Dobré zamenia prvý raz vyšiel

pre ktoré vynikajúce spoločnosti fungujú. Pokiaľ vás status quo

v roku 1990 a v roku 2019 sa dočkal spracovania v podobe

neuspokojuje a chcete vedieť, ako by sa veci dali robiť lepšie

rovnomenného seriálu.

Radosť z práce vám ukáže smer.

Cena: 16,95 eur

Cena: 9,34 eur

DODÁVATEĽSKÝ REŤAZEC
V PRAXI A SÚVISLOSTIACH
PRÍNOSY IN STORE SLOVAKIA
PRE ČITATEĽOV:

PRE INZERENTOV:

• kvalitný obsah a odborné kvaliﬁkované,
overené, autorizované informácie

•

časopis s webom a sociuálnymi sieťami
oslovuje atraktívnu skupinu čitateľov

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

•

informácie sa dostávajú do rúk vybranej
cieľovej skupiny

•

synergia pútavého redakčného obsahu
a komerčných prezentácií

•

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

• analýzy a predikcie podané výstižne,
a prehľadne
• obsah s prvkami „solutions journalism“:
aktuálne trendy, riešenia a nápady pre rast
vo vašom biznise

ŠPECIALISTI NA RETAIL OD ROKU 2003
• Časopis • Portál www.instoreslovakia.sk •
• Facebook @instoreslovakia •
• Twitter @instoreslovakia •
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