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Veľkoobchod

Prevádzkujete predajňu potravín,
bufet, večierku alebo veľkosklad
a hľadáte spoľahlivého dodávateľa?

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

Registrujte sa na: www.velkoobchod.terno.sk

Rok 2020 nás naučil, že jedinou istotou je zmena. Nazvime
ju transformácia, obmena, premena, zvrat, obrat alebo otras,
stále to budú slová popisujúce zmenu status quo. Prerod
zažívajú aj nákupné centrá. Napriek tomu, že patria medzi
najbezpečnejšie prostredia, v ktorých sa dnes človek môže
pohybovať, čelia reštrikciám. Novodobé chrámy konzumu sú
na tom ale podobne ako chrámy tradičné. Zákazy, príkazy,
hygienické opatrenia, obmedzenia počtu a pretrvávajúci
núdzový stav – to všetko vplýva na zmeny správania, ktoré
zasa rezultujú do strmého pádu návštevnosti oboch inštitúcií.
Strata dôvery, zmyslu a úpadok morálky, či spoločenská
kríza viery sú len niektoré sprievodné javy epidémií od
Cypriánovho moru až po pandémiu koronavírusu. Napokon
píšu o tom už historik Eusébios z Kaisareie alebo Giovanni
Boccaccio v diele Dekameron. Dôležité je nepodľahnúť
skepse, ale prispôsobiť očakávania zmenenej realite
a pokračovať v plnení nových plánov a vízií. Želám vám
pevnú vôľu vytrvať a užiť si čo možno najviac udalostí tak,
ako za bežných okolností.

Ing. Juraj Púchlo
šéfredaktor IN STORE Slovakia
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PRESENT

FLASH NEWS
MODERNÝ KONCEPT KRAJ
OTVÁRA 25. PREDAJŇU

Lidl v Holandsku do predajní pridáva
ručné skenery pre skenovanie nákupu

Za dva a pol roka si sieť potravín KRAJ patriaca pod

samotnými zákazníkmi. Služba sa volá

krídla TERNO Real Estate získala svojich verných

Scan&Go. Podobné samoobslužné

zákazníkov a postupne sa rozšírila z hlavného

koncepty má Tesco (Scan&Shop) alebo

mesta aj do iných kútov západného Slovenska.

reťazec Globus (Scan&Go). Sesterský

Na ich pultoch môžu zákazníci nájsť takmer 60 %

Kauﬂand v ČR využíva službu K-Scan,

slovenských výrobkov od overených dodávateľov

ktorá funguje na báze aplikácie

a poctivých výrobcov. Jubilejná 25. predajňa Kraj je

v smartfóne. Ručný skener tak nahrádza

v Jarovciach v projekte Triangel. Má plochu 283 m².

telefón zákazníka.

Reťazec plánuje expanziu aj do ďalších miest. Ešte
Spoločnosť CBL, vlastniaca viac ako stovku

tento rok pribudne Kraj v Novej Dedinke.

obchodných centier v 26 štátoch USA,

Zdroj: Krajpotravin.sk

vyhlásila bankrot. Neuniesla fakt, že od
nájomcov vplyvom pandémie dostáva iba

VIVO! BRATISLAVA OTVÁRA
NOVÝ CONCEPT STORE
PRE DIZAJNÉROV
Concept store VIBE je nový kamenný obchod, kde

oblečenia Severanka. Nápad obchodu VIBE

časť nájmov. Medzi nájomcov sú pritom aj

vznikol v hlave Andreja Suchého, ktorý stojí aj za

spoločnosti bojujúce o prežitie ako napríklad

prvou slovenskou predajňou bicyklov FAVORIT či

JCPenney. CBL však mala problémy dávno

carsharingom carrivederci.

pred pandémiou a dlhodobo doplácala na
Zdroj: Immoﬁnanz.com/sk

vzostup e-commerce.

si dizajnéri môžu prenajať poličku, vešiak alebo
celý regál a dostať tak svoj tovar k zákazníkovi.

Ekonomický portál e15.cz cituje

Zákazníci v ňom nájdu širokú ponuku najmä

agentúru Bloomberg: miliardár Daniel

slovenských a českých udržateľných značiek

Křetínský a Patrik Tkáč prostredníctvom

módy, módnych doplnkov a kozmetiky napr.

spoločnosti Vesa Equity Investment

detské oblečenie KaiKai a MØE, módu pre

navýšili podiel v sieti predajní športových

dámy AWAclothes, slovenské kožené kabelky

topánok Foot Locker na 10,3 %.

Susses Bag či slovenskú značku udržateľného
Najväčší klenotník na svete, sieť Pandora,
napriek pandémii neplánuje trvalé zatvorenie

KAUFLAND ZÍSKAL OCENENIE
RASTLINNÝ REŤAZEC
ROKA 2020

stala sieť Kauﬂand, ktorá ponúka výber až 120

niektorého z obchodov. Generálny riaditeľ

vegetariánskych a vegánskych produktov,

Alexander Lacik pre BBC uviedol, že má

mnohé pod vlastnou značkou K-take it veggie.

v úmysle pokračovať v vyplácaní miezd

Zdroj: Kauﬂand.sk

všetkým zamestnancom, vrátane tých,

Podľa údajov agentúry Focus približne 4 z 10

ktorí boli „PN“, pričom reťazec zamestnáva

respondentov v roku 2019 nakupovali rastlinné

takmer 28000 ľudí. Pritom na vrchole

alternatívy mäsa, údenín, syrov a mliečnych

pandémie bolo 80 % z 2 700 obchodov

výrobkov. Nezávislá iniciatíva JEM PRE ZEM

spoločnosti po celom svete zatvorených.

sa zamerala na 25 predajní piatich najväčších

Reťazec zachraňujú online tržby.

predajcov potravín na Slovensku s cieľom
zistiť, ktorý z nich ponúka svojim zákazníkom

Reťazec McDonald‚s oznámil, že v roku

najširší sortiment bezmäsitých výrobkov, a to

2021 prinesie sériu rastlinných alternatív

bolo hlavným kritériom pre získanie titulu

mäsa s názvom „McPlant“, vrátane

„Rastlinný reťazec roka 2020“. Víťazom sa

placky, ktorú vyvinul spoločne s Beyond
Meat.

ORIGINÁLNE VIANOČNÉ
DARČEKY OD AVONU
Spoločnosť Avon pripravila niekoľko inšpirácií

ml), EDP (50 ml) a Telový krém (150 ml). Dámsky

Maloobchodníci v USA ohlásili zatvorenie

darčekový set Far Away Glamour (28 eur) obsahuje

viac ako 8 300 obchodov v tomto roku,

EDP (50 ml) a Telové mlieko (150 ml).

a to po rekordne vysokej miere zatvárania

Zdroj: Avon.sk

kamenných prevádzok v minulom roku.

a tipov ako stvorených na obdarovanie. Pre mužov

V USA bolo v roku 2019 zatvorených vyše

je tu napríklad Darčekový set Maxime (45 eur),

9 300 zatvorení obchodov, čo podľa analýzy

ktorý obsahuje EDT (75 ml), Sprchovací gél na telo

Business Insider prekonalo predchádzajúci

a vlasy (200 ml) a Balzam po holení (100 ml). Pre

rekord z roku 2017 (cca 8 000 zatvorených

rodiny je určený napríklad Set vône do bytu Far

ﬁliálok). Analytici z Cushman & Wakeﬁeld

Away (2 sviečky, 1 difuzér, cena: 23,90 eur). Ženy

však odhadujú, že pandémia zatvorí oveľa

istotne poteší napríklad Darčekový set TTA Today

viac ako 8300 obchodov.

for Her (45 eur). Obsahuje MINI EDP v spreji (10
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PRESENT

FLASH NEWS
BILLA získala prestížne ocenenie

DECEMBROVÉ NOVINKY DM
DROGERIE MARKT

„Priateľ zákazníkov“ za výnimočné
služby a skúsenosti zákazníkov.

Do sortimentu dekoratívnej kozmetiky pribudli:

Medzinárodnému oceneniu , ktoré

trend IT UP make-up (4,95 eur), trend IT UP lícenka,

udeľuje švajčiarska organizácia

ktorá obsahuje dva farebné odtiene na zvýraznenie

ICERTIAS, predchádzal podrobný výskum

lícnych kostí a kontúr tváre (3,45 eur), trend IT UP

trhu a analýza vzťahov spoločnosti so

lesk na pery (2,95 eur), trend IT UP maskara

zákazníkmi, zamestnancami, dodávateľmi

(3,75 eur), trend IT UP ceruzka na obočie, ktorej

a tiež kvality produktov a služieb.

ultra tenký hrot je ideálny na precízne a presné
vyplnenie malých medzier v obočí a na jeho

V priestoroch bratislavskej Starej tržnice

zvýraznenie (2,45 eur), trend IT UP lak na nechty

otvorili Vianočnú tržnicu, kde bude mať

(2,25 eur), trend IT UP Multivitamin podkladový

možnosť ponúknuť svoje výrobky stovka

a vrchný lak na nechty (1,95 eur), ebelin pomôcka

predajcov, napr. výrobcov remeselných

na formovanie obočia (3,75 eur).

lokálnych potravín, nezávislej módy, dizajnu,
umeleckej tvorby či literatúry. Tržnica bude

Zdroj: Mojadm.sk

otvorená od 25. novembra do 19. decembra
2020. Projekt Slovenskej sporiteľne je
súčasťou iniciatívy Doma nakupujem.
Banka tak podporuje slovenských výrobcov
a predajcov, ktorí počas pandémie stratili

TABLETY SOMAT S EŠTE
ÚČINNEJŠÍMI FUNKCIAMI
A NOVÝM DIZAJNOM

veľa príležitostí predávať svoje výrobky.
Vylepšené tablety Somat GOLD od spoločnosti Henkel
V 14. ročníku ASB GALA získala

sa postarajú o dokonalú čistotu a prinavrátia riadu

spoločnosť IMMOFINANZ ocenenie ASB

pôvodný lesk. Ich tajomstvo je v novom zložení, vďaka

Developer roka v segmente retail za svoj

čomu sa tableta rýchlejšie rozpúšťa a je vysoko účinná

projekt rekonštrukcie a rebrandingu

aj pri krátkom umývacom cykle. Receptúra tabliet

nákupného centra VIVO! Bratislava.

Somat GOLD je založená na technológii hĺbkového
čistenia, ktorá si hravo poradí s pripáleninami a účinne

Jedna tretina predajní Lidl, ktoré patria

odstráni aj zaschnuté škrobové škvrny, ako sú tie od

pod logistické centrum Sereď, je už

ryže či ovsených vločiek. Obal je recyklovateľný a fólia

zdigitalizovaná a roullout pokračuje

na tablete je rozpustná a biologicky odbúrateľná.

postupne ďalej. Nie len rýchlejšia,

Tablety Somat Gold nájdete vo veľkostiach – 18 (7,99

ﬂexibilnejšia a menej chybová aktualizácia

eur), 36 (13,99 eur), 45 (15,99 eur), 60 (17,99 eur) a 72

cenoviek pre predajne, ale hlavne úspora

tabliet (19.99 eur).

papiera sú najväčšími beneﬁtmi projektu

Zdroj: Henkel.sk

elektronických cenoviek pre oddelenie
ovocia a zeleniny. Lidl tak ušetrí ročne
približne 12 ton papiera.

SVIATKY PLNÉ TRADIČNÝCH
CHUTÍ S VÝROBKAMI MECOM

Jeden z najväčších hráčov na
farmaceutickom trhu - lekáreň Pilulka - sa

Sú vyrobené výhradne zo stopercentného

chce v najbližších mesiacoch úplne zbaviť

slovenského mäsa a hodia sa do tradičných

papierových dokladov, napr. objednávok

sviatočných pokrmov. Reč je o produktoch z radu

a faktúr. Retailer implementuje elektronickú

Naše Slovenské, ktoré na pulty predajní prináša

výmenu dokladov EDI a PDK a postupne

slovenský výrobca mäsových produktov Mecom.

zapojí všetkých vyše 1500 dodávateľov.

Vďaka nim si môžu rodiny dopriať na sviatočné

Implementačným partnerom je ﬁrma Grit.

stoly kvalitné lokálne výrobky. Počas chladných dní
vás určite zahreje hustá hríbová polievka s chutnou

Kofola zaznamenala v treťom kvartáli 2020

Gombaseckou klobásou Naša Slovenská alebo vašu

v medziročnom porovnaní tržby vyššie

domácnosť zas rozvonia tradičný kysnutý podpecník

o 8325 tis. eur, hodnota ukazovateľa EBITDA

so Strážovskou salámou Naša Slovenská prípadne

narástla oproti rovnakému kvartálu 2019

skúste odštartovať váš deň netradične s mufﬁnmi

o 4592 tis. eur. V ČR a SR oproti vlaňajšiemu

s Oravskou slaninkou Naša Slovenská. Takto

3. kvartálu zarobila Kofola o 21,4 % viac

jednoducho si dokážete pripraviť nielen vianočné

a za celú skupinu o 11,8 % viac. Z kategórií

tradičné pokrmy so slovenskými výrobkami a vaše

sa darilo predovšetkým sirupom, rástli aj

sviatky budú opäť nezabudnuteľné.

predaje vôd.
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FLASH NEWS
V KAMPANI SODASTREAM SA
OBJAVÍ SNOOP DOGG

Skupina CPI, ktorá prevádzkuje niekoľko
obchodných centier v ČR, pripravuje

Značka SodaStream, súčasť spoločnosti PepsiCo

právne kroky proti spoločnosti C2H

a popredný výrobca sýtených vôd, odhalila

Michala Mičky. Ako píše Forbes pod C2H

svoju tohtoročnú vianočnú kampaň s dôrazom

spadajú odevné značky Kara a Pietro Filipi,

na myšlienku „Užime si zmysluplné maličkosti“.

ktoré už vypratali predajne, aby neprišli

Doposiaľ najväčšia celosvetová kampaň v histórii

o svoj tovar vďaka nezaplateným nájmom.

značky SodaStream zapojila hip-hopovú legendu
Snoop Dogga v snahe upriamiť pozornosť

Portál ASB.sk píše, že vo Zvolene plánuje

ľudí na drobné, ale zároveň zmysluplné veci

spoločnosť KLM real estate rozšíriť súčasný

v živote – ešte dôležitejšie počas týchto Vianoc

Retail Park o ďalšiu časť Retail Box II. Zo

ako kedykoľvek predtým. Jednou znova

zámeru vyplýva, že náklady na realizáciu

použiteľnou fľašou SodaStream ušetríme až tisíc

predstavujú 10 mil. eur. Celková plocha

jednorazových plastových ﬂiaš.

pozemku stavby je približne 48 731 m²,
Zdroj: Sodastream.sk

pričom zastavaná plocha celkom bude
13 595 m². Súčasťou majú byť aj fontány
a dažďové záhrady, detské ihrisko, workout

MIONETTO, SYMBOL
KVALITNÉHO PROSECCA

ﬁtness a tiež 146 parkovacích miest.
Po piatich rokoch pôsobenia na

Perfektná voľba na akúkoľvek príležitosť, ktorá

slovenskom trhu končí predaj povinného

svojou lahodnou chuťou len zdôrazní význam chvíľ

zmluvného poistenia pre vozidlá, ako aj

strávených v spoločnosti blízkej osoby. Taliansko

predaj havarijného poistenia pod značkou

nám prinieslo množstvo nenahraditeľných dobrôt,

Onlia. Všetkým novým záujemcom bude

medzi ktoré jednoznačne patrí aj Mionetto

ponúknutý podobný produkt poisťovne

Prestige DOC Treviso brut. Vinárstvo Mionetto

Union. Mobilná aplikácia Onlia bude stále

sídli v preslávenej oblasti Valdobbiadene. Toto

fungovať.

neodolateľné prosecco inšpiruje Talianov už od
roku 1887 k tomu, aby si nezabudli vychutnávať

Až 55 % Slovákov uviedlo, že si na kúpu

život naplno. Je charakteristické práve svojou

vianočných darčekov počas roka nesporí.

ľahkou, šumivou a osviežujúcou chuťou zlatožltých

Oproti minulému roku záujem odkladať si

jabĺk, medu a bielych broskýň. Vyvoláva pocit

peniaze mierne stúpol (+ 3%). Peniaze na

oslavovať život od najmenších okamihov až po

vianočné darčeky si po celý rok odkladá 20 %

veľké momenty. Jeho nezameniteľný moderný

Slovákov a 25 % opýtaných si šetrí niekoľko

dizajn dodáva každej príležitosti dávku elegancie.

mesiacov pred Vianocami. Častejšie si na

Zakúpite aj na e-shope www.hubertonline.sk

vianočné darčeky sporia opýtaní vo veku
50-60 rokov (54 %). Vyplýva to z prieskumu
Focus pre mBank (N = 935 , november 2020,

NOVÉ LAY´S S PRÍCHUŤOU
REBIEROK

online populácia SR, 18-60 rokov).
Z prieskumu Mastercard (N=1000, 18-64

Chipsy Lay´s sú vyrábané z tých

rokov, metóda Online panel) vyplýva, že

najkvalitnejších surovín už viac ako 75 rokov.

46 % Slovákov začalo vďaka koronavírusu

Základom sú vybrané odrody zemiakov,

častejšie platiť bezhotovostne. Hlavným

jemná soľ a starostlivo pripravené kombinácie

dôvodom zmeny neboli vyššie nároky

korenín. Chrumkavé a lahodné Lay´s prinášajú

na hygienickosť, ale potreba rýchlo

novú príťažlivú príchuť - príchuť rebierok.

a bezproblémovo zaplatiť bez nutnosti

Sviatky chutia lepšie s Lay´s!

prepočítavať hotovosť a nezdržiavať

Zdroj: Pepsico.com / Mattoni.cz

ostatných nakupujúcich.
Evax Holding GmbH vlastnená ﬁrmou Eurovea
Services, s.r.o., kúpila 3 836 988 kusov akcií
S Immo AG, ktoré zodpovedajú podielu
5,21 %, od spoločnosti Etamin GmbH & Co
KG. Evax Holding GmbH sa tak stal tretím
najväčším akcionárom v S Immo AG, ktorej 70
% portfólia tvoria kancelárie, nákupné centrá
a hotely.
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OTÁZNIKY NAD RETAILOM
Rok 2019 bol z pohľadu tržieb a návštevnosti jeden z najlepších. V závere roka 2020
vstupujeme do nového normálu, v ktorom sa radikálne zmenila nielen návštevnosť,
ale aj modely, štatistiky a očakávania. Ďalšie smerovanie on-trade a off-trade retailu
vyvoláva viac otázok ako prináša odpovedí.

OBCHODNÍCI ŽIADAJÚ
KONCEPČNÚ POMOC

cestu nájdu a Vianoce nebudú v červených
číslach. Napokon robia všetko pre to, aby
nakupovanie bolo bezpečné.

Juraj Púchlo, Zdroj: dm drogerie markt, ISKM, Cushman&Wakeﬁeld, 108 Agency, SZVPS, ISKM, Index SME, TA3, Foto: red

Predĺženie núdzového stavu pred najväčším
sviatkom prináša na trh ďalšiu neistotu.

„Zásadný problém majú všetci obchodníci,

Nie je to dobrý signál pre obyvateľova a už

ktorý pracujú so sezónnym tovarom. Stále

vôbec nie pre maloobchodníkov. Pokým

sa meniace podmienky sa premietajú do

vianočné obdobie generuje tržby pre

plánovania. Mnohí majú plné sklady a nemajú

úspešný štart do nového roku, teraz sa budú

komu predať tovar. Žiadna schéma pomoci

retaileri snažiť aspoň ako-tak dobehnúť

zatiaľ tento problém nerieši, pritom na

straty spôsobené uzatvorením obchodov,

predaje sú naviazaní dodávatelia, ktorí sa

zákazom vychádzania a inými – žiaľ často

často dostávajú do druhotnej platobnej

nekoncepčnými – opatreniami. Rovnako

neschopnosti. Dôsledky uvidíme naplno

nekoncepčná sa javí aj pomoc. Napriek tomu,

najmä po Vianociach. Obávame sa, že

že maloobchodníci si plnia požiadavky Úradu

mnoho podnikateľov to po novom roku

verejného zdravotníctva SR a krízového štábu

zabalí,“ uviedol v diskusnej relácii TA3

od prvého dňa (často nad rámec povinností),

Daniel Krakovský z Iniciatívy slovenských

Medziročné poklesy tržieb je možné veľmi

ich snaha nenašla odozvu. Na jednej

maloobchodníkov. Práve k schémam pomoci

ľahko preukázať podľa z údajov z e-kasy,

strane sú zväzovaní rôznymi opatreniami

sa ISKM vyjadruje pravidelne. Podľa Iniciatívy

čím by sa zároveň predišlo neoprávnenému

a na strane druhej sú komplikované

by obchodu mohlo pomôcť:

čerpaniu prostriedkov. Schému pomoci

kompenzačné schémy. Mnohí obchodníci

1. Preplácanie miezd. Čiastočne je už

pre turistický ruch s preplácaním 4 až 10%

podnikateľom postihnutým pandémiou
požiadať si a získať dotácie.
3. Náhrada výpadku tržieb alebo prípadne

sa tak stali rukojemníkmi nákupných centier

zahrnuté v kompenzačnom mechanizme,

z tržieb navrhuje ISKM rozšíriť nielen na

a zákonodarcov.

ale stále musia zamestnávatelia

gastro, ale prakticky na celý nepotravinový

dorovnávať časť mzdy, aj keď napríklad

maloobchod. Tieto prevádzky totiž

Vezmime si ako príklad žiadosti o úpravu

vôbec negenerujú tržby. Pomoc by mala

boli rovnako dotknuté a v prvej vlne

tzv. seniorských hodín. Bilancia počas nich

byť adresnejšia a pre konkrétne typy

negenerovali žiadny príjem. Následne po

je po odpočítaní nákladov záporná. Ani pre

prevádzok.

otvorení mnohé z nich zaznamenávali
rapídny výpadok tržieb a návštevnosti

personál potravín či drogérií nie je práve

2. Predĺženie možnosti podať žiadosť

motivujúce, ak v nákupnom centre vidia

o kompenzáciu nájmu. Koncom

a teda nemajú priestor na dobehnutie strát,

chodiť zákazníkov medzi 9.00 a 11.00 do

novembra totiž skončila možnosť

práve naopak – generujú ďalšie. V Nemecku

iných prevádzok, akurát tá ich má vekový limit

čerpania kompenzácie straty nájomného

a Rakúsku obchodníkom prepláca štát 75

pre návštevníkov 65 a viac rokov. Nie všetci

z 1. vlny a mnohí nájomníci si nestihli

% tržieb a v oboch štátoch podnikateľom

retaileri môžu využiť tento čas na inventarizáciu

podať žiadosti. Obchodníci by privítali

posielajú priame ﬁnančné prostriedky na

alebo komisionovanie zásielok pre e-shop.

aj papierovú formu formulárov, nielen

základe jednoduchej žiadosti. Retailová

Je to rovnako smutná situácia, ako keď sa

elektronickú. Osvedčila a aj priama

asociácia v ČR navyše varuje, že vysoké

menší špecialisti v apríli prizerali tomu, ako si

podpora vo výške 50 % nájomného za

dotácie zahraničných subjektov môžu viesť

nepotravinový tovar podobných ich sortimentu

posledné mesiace rovnako, ako tomu

až k prevzatiu oslabených tuzemských

odnášajú zákazníci zo super a hypermarketov.

je v ČR. Navyše niektorí prenajímatelia

Obmedzenie počtu nakupujúcich na ploche

žiaľ nespolupracovali s nájomcami

predajne a skrátenie nákupných hodín pre

a hrozí, že sa nájomníci ku kompenzácii

schémy už sú vyčerpané a navyše sa

ľudí mladších 65 rokov spôsobilo neraz rady

už nedostanú. ISKM navrhuje zaviesť

prostriedky rozdeľovali rovnomerne a nie

pred predajňami, ktoré si pamätajú práve tí

plošnú podporu vo výške napr. 20%

podľa skladby klientov. Mnoho malých

skôr narodení. Zákazníci stoicky čakali na

vybraným prevádzkam. Vzhľadom na

podnikateľov a mikropodnikateľov na úvery

mandarínky aj toaletný papier.

to, že z predpokladaného balíka 200

žiaľ nedosiahne.

ﬁriem silnejšími zahraničnými reťazcami.
4. Zlepšiť dostupnosť úverov. Aktuálne

miliónov eur bolo vyčerpaných len niečo
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Všetci vnímajú a akceptujú fakty. Pandemická

cez jednu štvrtinu, je tu priestor na väčšiu

Peter Zálešák, predseda predstavenstva,

situácia je stále kritická a nejaké zásadné

podporu zo strany štátu. Do pozornosti

NAY a jeden zo spoluzakladateľov ISKM

zlepšenie nemožno očakávať. Napriek tomu

dávame iniciatívu „Kompas pomoci“, ktorá

k zatvoreným centrám v diskusii Index SME

obchodníci veria, že zákazníci si k nim

chce zrozumiteľným spôsobom pomôcť

povedal: „Máme ako NAY pomerne silný

PLACE

„Bude veľmi zaujímavé sledovať vianočné

Konzultanti z Cushman & Wakeﬁeld

tržby, od ktorých sa bude odvíjať budúca

očakávajú zvýšenú incidenciu krachov, najmä

situácia – obraty ovplyvní životaschopnosť

v gastronómii, hotelierstve a zábavnom

ﬁriem. Uvidíme, či po Vianociach nastane

priemysle (vynímajúc technológie). Jana

eufória alebo sklamanie či zákazníci budú

Shepperd, prezidentka Slovenského združenia

míňať menej a to len za základné potreby

výrobcov piva a sladu sumarizuje hlavné

a služby,“ dodáva Jana Pavlíčková z pražskej
pobočky 108 Agency. Treba podotknúť,

zistenia prieskumu z konca leta 2020:

•

„Viac ako polovica (56 %) podnikov hlási

že nákupné centrá musia kalkulovať -

pokles návštevnosti zákazníkov oproti

na rozdiel od nájomcov - s dlhodobou

minulému roku; pokles sa týka prevádzok

návratnosťou investície do nehnuteľnosti.
I to sa premietalo do komunikácie a rokovaní

•

o zmluvách, kontribúciách a kompenzáciách
a štátnej pomoci medzi nájomníkmi
a nákupnými centrami. Vzostup e-commerce

plochu v nákupných centrách, lebo tržby

takmer tretina prevádzok (32 %) očakáva
prepad tržieb až o 50 %, v porovnaní

•

pravdepodobne povedie i k tomu, že niektorí
retaileri budú chcieť zmenšiť predajnú

naprieč celým Slovenskom,

s obdobím pred reštrikciami,
takmer dve tretiny podnikov uvádzajú, že
ľudia utrácajú menej a konzumujú skôr

•

nápoje ako jedlo,
rovnako dve tretiny gastro prevádzok (60 %)

im vygeneruje e-shop. Problematikou, ktorú

ohlasujú, že zavrú, alebo to zvládnu iba

COVID-19 ešte zvýraznil, je porozumenie

s úvermi alebo podporou vlády,

novému typu zákazníka, mladšiemu, s inými
nákupnými návykmi a základe porozumenia

•

40 % prevádzok hlási, že by im pomohlo
zníženie daňového zaťaženia.“

„vyskladať“ mix nájomcov.
Podľa štatistík ÚPSVaR miera evidovanej
Nákupné centrá pandémiou utrpeli a budú sa

nezamestnanosti v októbri klesla na 7,35 %.

e-commerce, ktorý výpadok tržieb čiastočne

z obmedzení ešte dlho spamätávať. Naopak

Napriek tomu Zatváranie prevádzok alebo

nahradil. Za marec a apríl sme mali prepady

posilnil online predaj. Doslova skok zažila dm

obmedzovanie vychádzania povedie k tomu,

od 50-70 %%. Najhoršie dopadli tie

drogerie markt, keď v online predbehla plány

že aj silní maloobchodníci a subjekty v on trade

v obchodných centrách. Členovia ISKM

o takmer celú dekádu, a to i vďaka tomu,

nebudú schopní garantovať všetky pracovné

evidujú za september priemerné medziročné

že komisionovala tovar na ﬁliálkach počas

miesta.

výkony na úrovni 76 %, teda nastal

seniorských hodín. Zaujímavé je, že objem

pokles ešte pred 2. vlnou. Už teraz viem

nákupného košíka sa zväčšil zrejme i vďaka

Zúfalá situácia viedla k vytvoreniu množstva

o nájomcoch, ktorí chcú „dotiahnuť“ Vianoce

tomu, že zákazníci nakupovali pre seniorov.

iniciatív, projektov a facebookových skupín.

a skončiť. Odídu z nákupných centier, ak teda

Podľa konateľa Martina Podhradského bola

Spomeňme napríklad Zachráňme gastro,

nepríde k dohode. A nebude ľahké nájsť za

dm drogerie markt vďaka oddeleniu nákupu

Pomáhame si – gastro v korone, Pomoc pre

nich náhradu.“

na pandémiu nachystaná, zabezpečila si

gastro a v neposlednom rade aj najnovší

v dostatočnom počte antibakteriálne gély,

projekt s názvom „10 pre gastro“, ktorý chce

ochranné rúška a štíty, dezinfekčné spreje,

sformulovať a presadiť do praxe desať bodov

rukavice, vitamíny a pracie prostriedky

reálnej a rýchlej podpory pre slovenskú

nevyhnutné na údržbu ochranných rúšok

gastronómiu. Platformu „Stále máme chuť“

napriek tomu, že ceny tohto sortimentu rástli

vytvorilo trinásť záujmových združení a iniciatív

„Budúca podoba maloobchodného trhu zrejme

raketovým tempom a zhoršila sa dostupnosť.

podnikateľov a dodávateľov, okrem iných aj

bude do veľkej miery ovplyvnená presunom

Celkovo stáli reťazec protipandemické

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska

zákazníkov do sveta e-commerce a online

opatrenia takmer milión eur. Tieto náklady

(AHRS), Potravinárska komora Slovenska,

nakupovanie pravdepodobne v budúcnosti

zahŕňajú aj dezinfekciu priestorov, mzdové

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu.

ovplyvní obsadenosť obchodných plôch.

náklady agentúrnych pracovníkov, posilnenie

Iniciatíva Zachráňme gastro! a Iniciatíva Pomoc

Nákupné centrá sa dôsledkom týchto zmien

SBS a mnohé ďalšie položky.

pre gastro. Cieľom platformy je priniesť väčšiu

BUDÚ Z NÁKUPNÝCH CENTIER
„EXPERIENCE CENTRÁ“

vyjednávaciu silu.

môžu zmeniť na tzv. experience centrá, kde
sa zákazník s produktom zoznámi a následne
si ho bude môcť objednať online s expresným
doručením na svoju adresu. Razantné

ON-RADE RETAIL NA
KOLENÁCH

Na lepšie časy gastronómii zatiaľ nesvitá, naopak
ešte sa sprísňujú podmienky, napr. vonkajšie
terasy musia byť z jednej strany úplne otvorené,

obmedzenie najviac zasiahlo gastro prevádzky,
ktoré fungovali vo veľmi obmedzenom režime

S takmer nulovými príjmami skončia

čo v sychravom počasí určite zákazníkov odradí.

so skrátenou pracovnou dobou. Evidujeme aj

trhovníci, remeselníci a podobné subjekty,

Slovenská gastronómia sa konečne zbavil

prípady uzatvárania jednotiek v obchodných

pre ktorých bola vianočná sezóna otázkou

stereotypu "Krčmy u Slováka". Žiaľ dnes sú aj

centrách. Najlepšie sa dnes darí potravinovým

bytia nebytia. Vianočné trhy sú naprieč

terasy zatvorené a svoje jedlá môžu zákazníkom

reťazcom, lekárňam, predajcom liehovín,

Slovenskom zrušené. Aj z týchto dôvodov

podniky podávať cez okienko alebo doviesť

hobby marketom, predajcom a servisom

vznikla platforma Viac než nákup. Organizátori

svojpomocne, či sprostredkovane pomocou

športového vybavenia a v neposlednom

projektu spoločne vytvorili virtuálny trh, na

rozvozu, z čoho proﬁtujú rôzne kuriérske

rade aj predajcom nábytku“ uvádza Jakub

ktorom nájdu zákazníci svojich obľúbených

spoločnosti resp. taxislužby.

Velko, leasing konzultant v 108 Agency.

predajcov pod jednou strechou.
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NÁKUPNÉ CENTRÁ:
VIANOČNÁ SEZÓNA ROZHODNE
Axióma, že vianočná sezóna je pre retail kľúčová, platí aj počas pandémie a následnej
koronakrízy. Takmer všetci zainteresovaní súhlasne predikujú, že tržby generované
v novembri a decembri rozhodnú o ďalšom smerovaní, či dokonca o existencii
mnohých retailových solitérov aj celých sietí.

KORONAKRÍZA MENÍ PRAVIDLÁ
HRY
Rok 2020 začal pre maloobchodníkov veľmi
pozitívne, čo dosvedčujú aj čísla spoločnosti
CBRE, keďže januárové obraty nájomcov
analyzovaných nákupných centier sa za prvý
mesiac roka zvýšili o 5,07 %, vo februári
bol dokonca zaznamenaný nárast ziskov

Red, Zdroj: CBRE, IPSOS, KPMG, ISKM, Foto: Pixabay.com

TRŽBY V NÁKUPNÝCH
CENTRÁCH KLESALI

Priemerná výška nájomného v regionálnych

nákupných centier až o 11,57 %. Veľmi

nákupných centrách, podľa štatistík

pozitívne to bolo začiatkom roka aj v rámci

spoločnosti CBRE, stúpla v medziročnom

ich návštevnosti. V januári tohto roku sa

Prieskum s názvom „Shopping Centre Index“,

porovnaní o 1,9 %. Najvýraznejšie pritom

návštevnosť regionálnych nákupných centier

z dielne realitno-poradenskej spoločnosti

rástla práve pri obchodných jednotkách

zvýšila o 3,81 %, vo februári až o 5,15 %.

CBRE, už každoročne analyzuje nielen výšku

s plochou nad 1000 m², kde bol zaznamenaný

priemerného nájomného a tržieb, ale aj veľkosť

priemerný nárast nájmu o 4,8 %. Tržby

Následkom šírenia koronavírusu sa však

nákupného košíka a návštevnosť regionálnych

maloobchodníkov však podľa zistení klesali.

situácia na základe vládnych opatrení zmenila

nákupných centier na Slovensku. Aktuálne už

Výkon analyzovaných nákupných centier bol

a nákupné centrá museli ostať zavreté

šiesty ročník prieskumu prináša súhrnné informácie

podľa dát CBRE značne rozdielny, a to nielen

s niekoľkými výnimkami (potraviny, drogérie,

z regionálnych obchodných centier, ktorých

na základe makroekonomickej situácie daného

lekárne a pod.). Od marca tak musia čeliť

priemerná prenajímateľná plocha predstavovala

regiónu, ale aj lokálnym konkurenčným bojom

neľahkej situácii, ktorá sa odzrkadlila aj na ich

približne 15 000 m². „Dobrou správou pre

o zákazníka. Celkovo priemerný obrat na m²

obratoch či návštevnosti. Pozitívnym zistením

obchodníkov v nákupných centrách je zistenie, že

nákupnej plochy klesol medziročne o 0,3 %.

však je, že po opätovnom otvorení nákupných

nákupné centrá boli minulý rok schopné pritiahnuť

Na druhej strane, spotreba obyvateľstva klesla

centier sa situácia začala značne zlepšovať.

viac zákazníkov, a to aj napriek narastajúcej

o 1,3 %.
„Vzhľadom na prebiehajúcu druhú vlnu

konkurencií v podobe e-commerce a retail
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parkov. Regionálne nákupné centrá sú vnímané

Pravdou ale je, že do analyzovaných

pandemických opatrení, ktoré síce zatiaľ

ako rodinné, s príjemnou atmosférou nielen na

nákupných centier si za rok 2019 našlo cestu

nie sú tak značné a neprichádza k úplnému

nakupovanie, ale aj trávenie voľných chvíľ. Tento

v priemere takmer 300 000 návštevníkov

zatvoreniu nákupných centier, návštevnosť

trend sa snažia nákupné centrá stále posilňovať

mesačne, čo v porovnaní s rokom 2018

klesá a ľudia z opatrnosti nákupné centrá

organizovaním rôznych marketingových akcií

predstavuje nárast o 5,6 %. Aj napriek tomu,

navštevujú len z nutnosti. Otázny bude

a tematických podujatí“, uvádza Branislav Golan,

že do nákupných centier vlani chodievali

predvianočný predaj, a teda hlavná sezóna pre

riaditeľ oddelenia maloobchodných nehnuteľností

zákazníci častejšie, veľkosť našich nákupných

všetkých predajcov. V prípade, že prídu o tento

v spoločnosti CBRE.

košíkov medziročne klesla o 3,6 %.

vrchol sezóny, ušlý zisk len ťažko dokážu
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kompenzovať. Mnohé nákupy sa už teraz vo

rizika nákazy. Pre väčší pocit bezpečia by

2. Naštrbenie dôvery

veľkom uskutočňujú hlavne prostredníctvom

návštevníci uvítali viac dezinfekcie, kontrolu

Riziko straty reputácie je vysoké vtedy, ak

online. Je jasné, že e-commerce porastie ešte

dodržiavania hygienických nariadení

ﬁremné hodnoty nezapadajú do očakávaní

viac, a to hlavne v predvianočnom období,“

a obmedzovanie väčšieho počtu ľudí. Obavy

zákazníkov. Zákazníci sú podozrievaví,

uvádza B. Golan z CBRE.

časti populácie potvrdzuje tiež výrazný

nedôverčiví a obávajú sa o svoje zdravie.

nárast počtu návštevníkov preferujúcich

Napríklad 63 % opýtaných bude pri

Podobne členovia Iniciatívy slovenských

dopravu do obchodného centra vlastným

nakupovaní ako hlavné kritérium považovať

maloobchodníkov upozorňujú, že premeškať

autom (63%, pred pandémiou to bolo 51

„hodnotu za peniaze“. Spoločnosti musia teda

vianočnú sezónu môže mnohým retailerom

%) na úkor hromadnej dopravy. Začiatkom

uspokojiť najprv potrebu bezpečia a hygieny

zlomiť väzy. Ohrození sú najmä tí, ktorí nemajú

júna obmedzovalo cestovanie hromadnou

z pohľadu zákazníkov a zamestnancov,

e-shop. Hrozbou je pre na jednej strane online

dopravou pre obavy z nákazy 42 % ľudí, 64 %

ponúknuť relevantný tovar a zároveň

nakupovanie, ale na strane druhej fakt, že

sa potom snažilo vyhýbať miestam s vyššou

jasne deklarovať to, čo robia v oblasti

mnohý tovar si spotrebitelia nakúpia spolu

koncentráciou ľudí.

environmentálnej a sociálnej politiky. Ako bolo
spomenuté už v prieskume Ipsos, z obáv pred

s potravinami napríklad v hypermarketoch,
ktoré sú iba s istými obmedzeniami otvorené

„Okrem pretrvávajúcich obáv časti populácie

nákazou klesá využívanie MHD (podľa KPMG

nepretržite od vypuknutia pandémie.

z nákazy je dôvodom signalizácie poklesu

o -37 %) a stúpa používanie vlastných vozidiel

návštevnosti a útrat za nákupy v obchodných

(podľa KPMG +25 %).

centrách tiež neistá ekonomická situácia

SPRÁVANIE ZÁKAZNÍKOV
NAPRIEČ TRHMI JE PODOBNÉ

Čechov. Z našich výskumov vieme, že sa

3. Rozmach digitálnych technológií

55 % ľudí obáva dopadu pandémie na ich

Spoločnosti by mali rýchlo adaptovať

príjem, tretina pracujúcich sa priamo obáva

digitálne technológie, aby znížili náklady na

Shopping Centre Index prebieha aj v ďalších

prepúšťania v ich ﬁrme. 59 % tiež hovorí, že

obsluhu a uspokojenie dopytu zákazníkov po

krajinách Európy, vrátane Česka. Práve

bude musieť teraz viac šetriť,“ komentoval

e-commerce. Musia tiež riadiť kybernetické

u našich susedov bol zaznamenaný pozitívny

výsledky prieskumu Jakub Malý, riaditeľ

riziká, zjednodušiť ponuku svojich produktov

nárast dosahovaných priemerných obratov

agentúry Ipsos.

a manažovať diferenciáciu značky medzi
online a ofﬂine. KPMG odhaľuje príležitosti

u obchodníkov medziročne o 3,3 %, zatiaľ
čo na Slovensku došlo k už spomínanému

Počas pandémie vzrástol počet ľudí, ktorí

v sektoroch nápoje a potraviny pre domácu

poklesu o 0,3 %. Výška nájomného však

nakupovali tovar online, najviac v kategórii

prípravu jedál (+ 7 % nárast oproti prvej vlne

stúpla v oboch krajinách podobne. Zatiaľ čo

knihy a hračky (17 %), tovar z lekárne (17 %)

pandémie), potreby pre byt a záhradu (+ 3

na Slovensku medziročne vzrástlo o 1,9 %,

a kozmetika a parfumy (16 %). Asi desatina

% nárast), elektronika a technológie (+ 2 %

v Česku to bolo dokonca 2,2 %. Faktom je

ľudí bude v tomto správaní pokračovať a bude

nárast).

aj to, že nákupným centrám na Slovensku

aj naďalej tento tovar nakupovať online.

sa v lákaní zákazníkov do svojich priestorov

O tom, že správanie zákazníkov v súčasnej

4. Domov je nový HUB

mimoriadne darilo, o čom svedčí spomínaný

situácii je podobné na rôznych trhoch sa

Spoločnosti by sa mali snažiť preniknúť do

nárast návštevnosti o 5,6 %. U našich susedov

možno presvedčiť zo štúdie KPMG s názvom

komunity, mali by uspokojovať dopyt po

došlo k nárastu iba o 3,1 %.

„Consumer and the new reality“ (Zákazník

lokálnych produktoch a novom „základnom

a nová realita)². Napokon opatrenia v oblasti

tovare“ (essentials), ako je napríklad sortiment

Podľa českej odnože agentúry Ipsos plánuje

ochrany zdravia a bezpečnosti sú takmer

do domácnosti. Úloha domácnosti sa mení,

častejšie do obchodných centier chodiť len 5%

rovnaké na celom svete a majú vplyv

napríklad práca z domu sa stáva bežnou

ľudí. Ide najmä o pravidelných návštevníkov,

každodenný život, vrátane spotrebiteľské

súčasťou fungovania domácností. Zaujímavé

ktorí pred pandémiou chodili do centier

správania.

je, že 20 % respondentov chce zotrvávať
doma tak dlho, ako to len je možné. Budú teda

aspoň raz týždenne. Avšak 24% návštevníkov
teraz plánuje obchodné centrá navštevovať

Analytici z KPMG z celého sveta zisťovali, ako

menej často alebo vôbec. Výskum Ipsos

by mali podniky reagovať na nové očakávania

zisťoval vplyv dopadu pandémie na nákupné

spotrebiteľov. Výskum pomáha zorientovať

zvyky a návštevnosť obchodných centier

sa v novej realite a ukazuje dlhodobé zmeny

v ČR¹.Vyplýva z neho, že pred pandémiou

spotrebiteľského správania a nákupných

navštevovali obchodné centrá aspoň raz za

vzorcov. Zjavné sú najmä štyri kľúčové trendy:

14 dní dve tretiny populácie, najčastejšie ľudia

adekvátne menej navštevovať nákupné centrá.

¹ Výskum Ipsos bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke
internetovej populácie ČR vo veku 16 - 70 rokov, ktorá
aspoň občas navštevuje obchodné centrá (cca 90 %
všetkých obyvateľov vo veku 16-70 rokov). Kvóty podľa

z veľkých miest s viac ako 100 tisíc obyvateľmi.

1. Ekonomický dopad

Pred pandémiou sa bežná útrata za jednu

Spoločnosti, ktoré prispôsobia a optimalizujú

sa výskumu zúčastnilo 1100 respondentov. Výskum bol

návštevu pohybovala medzi 500 až 2000 Kč.

cash-ﬂod, predídu ekonomickým ťažkostiam.

realizovaný pomocou Ipsos online panela Populace.cz

Štvrtina návštevníkov (24%) uvádza, že bude

Obchodníci musia rýchlo pochopiť ekonomický

teraz v obchodných centrách míňať menej

dopad pandémie na ich zákaznícku základňu,

peňazí, pričom menej míňať chcú hlavne ženy

aby mohli identiﬁkovať riziká a príležitosti.

a mladí ľudia do 35 rokov.

Až 43 % respondentov má obavy o svoj
ﬁnančný „vankúš“ v roku 2021. Výdavky

Sedem z desiatich Čechov nemá z návštevy

naprieč kategóriami plánuje v nasledujúcich

obchodných centier obavy, u štvrtiny

6-12 mesiacoch priškrtiť 21 % opýtaných a 36

respondentov obavy pretrvávajú. Týkajú sa

% chce uprednostniť sporenie pred inými

najmä veľkej koncentrácie ľudí a zvýšeného

výdavkami.

pohlavia, veku, regiónu a veľkosti miesta bydliska. Celkovo

v termíne od 29.5. až 3.6. 2020.

² Údaje pochádzajú z prieskumu KPMG International
medzi viac ako 75 000 spotrebiteľmi. Realizovaný bol od
29. mája 2020 do 21. septembra 2020. Analýza okrem
maloobchodu skúma sektory bankovníctva, poisťovníctva,
cestovania a trávenia voľného času na 12 trhoch.
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sortiment. Reťazec každý týždeň pripravujeme
tie najvýhodnejšie cenové akcie. V deň
otvorenia čakali na prvých zákazníkov
v Spišskej Novej Vsi tradičné uvádzacie zľavy.
V súčasnosti tvorí sieť FRESH Plu celkom 32
predajní. „Budúci rok máme pripravených
niekoľko projektov v Košiciach, ale aj mimo
Košíc. V strednodobom horizonte plánujeme
prevádzkovať 50 vlastných prevádzok,“
komentuje expanziu siete Miroslav Labaš
mladší, PR riaditeľ, LABAŠ s.r.o.

LABAŠ EXPANDUJE
S FRESHOM AJ POČAS
KORONAKRÍZY

VSTUP DO ONLINE PRIESTORU
A UNIKÁTNY PRODUKT
Z VLASTNEJ DIELNE
Pre zákazníkov reťazca je k dispozícii
vernostný klub a zákaznícka Fresh karta.
Do budúcnosti bude nástrojom pre vstup
do mobilnej aplikácie a pre online nákupy.

Napriek pandémii otvorila spoločnosť LABAŠ s.r.o. dva supermarkety FRESH Plus
v Košiciach a jeden v Spišskej Novej Vsi. Spoločnosť sa aktuálne sústreďuje na
uspokojenie zvýšeného dopytu v súčasnej sieti, nakoľko zákazníci začínajú viac nakupovať
vo svojej lokalite. Zároveň pridáva do BIO sortimentu jedinečný produkt Boo Milk.

V Košiciach pripravuje spoločnosť LABAŠ
s.r.o. e-shop www.ifresh.sk s donáškou
objednaných potravín alebo s vyzdvihnutím
nákupu na vybranej predajni.
Okrem nových prevádzok sa podarilo na
trh uviesť vlastný jedinečný produkt a prvú
funkčnú mliečnu potravinu Boo Milk. Uvedeniu

LABAŠ S.R.O. POKRAČUJE
V EXPANZII NA VÝCHODE

si zákazníci môžu vybrať aj z kvalitných

predchádzal podrobný výskum a certiﬁkácia.

trvanlivých produktov, ovocia či zeleniny, ale

Mlieko Boo Milk je nehomogenizované

aj širokého výberu pečiva. Množstvo pečiva

plnotučné mlieko s 8 pôvodnými

V priebehu októbra sa reťazcu podaril husársky

pečú z chladených surovín a nie mrazených,

mliečnymi kultúrami a neupravovaným

kúsok – otvoriť hneď tri predajne. V Košiciach

ako je to bežné v iných sieťach. Opäť hrá prím

obsahom tuku v BIO kvalite. Ide o vysoko

na Moldavskej ulici pribudol už 23 Supermarket

ekológia a udržateľnosť, v prevádzke sa využíva

tučné mlieko bez umelého oddeľovania

FRESH Plus v metropole východu. Spoločnosť

napríklad rekuperácia tepla aj LED osvetlenie.

smotany s nenarušenými mliečnymi

ho postavila tzv. na zelenej lúke. Predajňa

Obchod je v blízkosti známeho zimného

kultúrami, nakoľko neprechádza procesom

s rozlohou 714 m² je zariadená v najmodernejších

štadióna Steel Arena a kancelárskych objektov,

homogenizácie. Ďalšou zaujímavosťou je

štandardoch, teda nechýbajú samoobslužné

ale budú ho využívať aj rezidenti z okolia.

vrátenie najdôležitejších mliečnych kultúr

pokladne, ekologické zariadenia ako uzatvárateľné

Hlavnou devízou je podzemné parkovisko,

probiotického charakteru do šetrného

vitríny, ktoré minimalizujú tepelné straty a LED

vďaka ktorému si zákazníci pohodlne odnesú

nízko pasterizovaného mlieka. Boo Milk je

osvetlenie. V predajni nájdu zákazníci širší

nákup do auta aj za zlého počasia.

výsledkom nápadu Miroslava Labaša st.
Od prvotnej myšlienky, cez výber deviatich

Red (pti)

sortiment BIO produktov a zdravých výrobkov,
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ale aj pestrejšiu paletu slovenských produktov.

Týmito dvoma otvoreniami ale realizačný tím

najlepších slovenských fariem, nájdenie

V obchode bolo vytvorených 31 pracovných

spoločnosti LABAŠ s.r.o. október neuzavrel.

vhodného laboratória, výrobcu mliečnych

miest. Pokladníčky aj zákazníci budú chránení

Tretiu novú predajňu už využívajú zákazníci

kultúru, zapojenia Svetového referenčného

ochranným sklom pri pokladnici.

v metropole Spiša, v Spišskej Novej Vsi na

centra pre identiﬁkáciu a uloženie mliečnych

ulici Stojan 2. Otvorenie prebehlo podľa

kultúr na Masarykovej univerzite v Brne, až po

Ďalší Supermarket FRESH Plus bol otvorený

plánu koncom októbra a ide prvú prevádzku

uvedenie Boo Milk na trh, ubehli štyri roky.

v Business Centre Košice III na Žriedlovej

spoločnosti v meste. Opäť tu nechýbajú

ulici. Okrem vždy dostupného bio sortimentu

moderné technológie a starostlivo vybraný

PLACE

Mionetto.
More than just
a Prosecco.
Vinárstvo Mionetto inšpiruje Talianov už od roku 1887,
aby si nezabudli vychutnávať život.
Prosecco Mionetto a jeho ľahká, šumivá a osviežujúca
chuť zlatožltých jabĺk, medu a bielych broskýň
vyvolávajú pocit oslavovať život od najmenších
okamihov, až po veľké príležitosti.
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ÚSPEŠNÝ PRÍBEH PASTORKALTU
A JEHO CHLADIACICH VITRÍN

MN, red (pti)

Firma Pastorkalt a.s., Nové Zámky, vyrobila a dodala vlani už šesťdesiattisícu
chladiacu vitrínu. V tomto segmente chladiacich zariadení pre obchodné prevádzky
potravinárskeho charakteru, supermarkety a hypermarkety, špecializované predajne
mäsa a pečiva, rýchle občerstvenia, cukrárne, bagetérie či čerpacie stanice je veľmi
dobre známa a úspešná nielen u nás, ale aj po celom svete.

preslávených diel. Malo preto logiku osloviť
a zapojiť majstrov talianskeho dizajnu takmer
zo susedstva…
Novozámocký Pastorkalt sa však neuspokojil
len s preberaním týchto špičkových vzorov.
Pustil sa do vlastného vývoja pokiaľ ide nielen
o dizajn, ale aj technologické inovácie a tvorbu

Kým povieme viac o jej výrobkoch, riešeniach

vlastných nových produktov. V segmentoch,

a službách, podčiarknime, že produkty

na ktoré sa zameriava, prináša pravidelne

Pastorkaltu sa vyznačujú nielen vysokou

viaceré novinky, ktoré sa po premyslenej

kvalitou, účelnosťou a spoľahlivosťou, ale

prezentácii presadzujú aj u najvýznamnejších

nemenej estetickým rozmerom. Ako uvádza

a najnáročnejších klientov.

samotná ﬁrma: „Veľkú pozornosť stále
venujeme dizajnu chladiacich vitrín a ich
zlepšovaniu vo forme vývoja noviniek.“

TALIANSKY
A SLOVENSKÝ DIZAJN
Firma Pastorkalt vznikla v roku 1993 a je
súčasťou Pastorfrigor Group. Spoločnosť
Pastorfrigor založil v polovici šesťdesiatych
rokov minulého storočia Bruno Pastorello
v meste Casale Monferrato v regióne Piemont
na severozápade Talianska. Hlavné mesto
regiónu Turín je vzdialené asi sedemdesiat
kilometrov a práve tu má sídlo ikonické
dizajnérské štúdio Pininfarina. Svet ho pozná
najmä v súvislosti s ladnými formami áut
značiek Alfa Romeo, Ferrari, Maserati, Jaguar
i ďalších, ale vytvorilo aj množstvo iných
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DOMA AJ VO SVETE

ŠIROKÝ SORTIMENT,
KOMPLEXNÉ SLUŽBY

Táto kombinácia vysokej kvality, progresívnej
technológie, účelnosti, spoľahlivosti,

Súčasný sortiment Pastorkaltu

moderného dizajnu, všetko spojené

dnes predstavuje okolo tridsať

komplexným riešením na mieru, je základom

modelov a približne 110 rôznych

úpechov Pastorkaltu doma aj vo svete.

variantov. Delí sa na štyri základné
produktové línie: obslužné vitríny,

Na Slovensku je tradičným klientom

prístenné vitríny bez agregátu,

s množstvom menších aj rozsiahlych

prístenné vitríny s agregátom

realizácií COOP Jednota Slovensko, ale

a chladiace-mraziace ostrovy.

tiež TERNO Real Estate, Nitrazdroj, Yeme,
čerpacie stanice Slovnaft a ďalší spokojní

Z tohto širokého sortimentu

partneri. Veľa projektov sa realizuje v Českej

pokrýva svojou výrobou obslužné

republike, u ďalších susedov v Rakúsku

a nízkoteplotné vitríny, pečivárske

k referenciám patrí popredný obchodný

a manipulačné pulty, rybacie

reťazec Spar aj spoločnosť Julius Meinl s viac

a šalátové chladené vitríny

než stopäťdesiatročnou históriou. Anglický

aj cukrárske vitríny, k tomu

WHSmith sa môže pochváliť dokonca

kompletný sortiment prístenných

dvestoročnou tradíciou, na ostrovoch je

vitrín. Nedávno pribudli prístenné vitríny pre

a chladiaci/mraziaci ostrov FELIX Q. Aj vitríny

klientom aj spoločnosť Pret A Manger, ich

výrobcov potravín a mraziace otvorené vane

FELIX Q a FILIP využívajú eko chladivo R290

prostredníctvom výrobky Pastorkaltu nájdete

s agregátom.

a to dokumentuje, že popri atraktívnom dizajne
a technologických inováciách novozámocká

dokonca až v Austrálii a ďalších najmä anglicky
hovoriacich krajinách. Od blízkeho Maďarska,

Veľká pozornosť patrí po technickej aj

ﬁrma kladie nemalý dôraz na ekologický

Ukrajiny, Rumunska až po vzdialené Peru

dizajnovej stránke vývoju noviniek. Päť

aspekt.

či Spojené arabské emiráty, všade tam sa

takýchto horúcich noviniek, uvádzaných na trh,

slovenská ﬁrma z Nových Zámkov dokáže

začiatkom tohto roku Pastorkalt predstavil na

Pastorkalt ponúka nielen špičkové produkty,

presadiť.

medzinárodnej výstave EuroShop, celosvetovo

ale aj celkové komplexné riešenia a spoľahlivý

najvýznamnejšom podujatí pre tento segment.

servis na vysokej úrovni. Novozámocká ﬁrma
sa prezentuje predovšetkým svojimi kvalitnými

Veľmi úspešný je Pastorkalt v Ruskej federácii
od St. Petersburgu až po sibírske veľkomesto

Medzi celkom novými modelmi to bola

výrobkami, riešeniami a službami. Stojí

Irkutsk. Najnovšie začiatkom tohto roku otvorili

obslužná vitrína ZOE s čisto sklenenou

však zato poznať aj širšie súvislosti príbehu

v centre Moskvy novátorský formát, kde na

nadstavbou a prístenná vitrína s agregátom

Pastorkaltu a jeho inovatívnych produktov.

dvoch poschodiach je predaj čersvého ovocia

SOFIA. Tá je plnená eko chladivom R290, má

a zeleniny, lahôdky, pekáreň, vinotéka, bar

zníženú čelnú hranu a horné LED osvetlenie

a jedáleň s otvorenou kuchyňou, kde zákazník

zabudované do vrchnej časti.

Príbehu, ktorý úspešne pokračuje…

môže sledovať, ako mu pripravujú jedlo. Aby
všetko bolo čerstvé a lákavé, o to sa starajú na

A spomedzi inovovaných modelov prístenná

mieru vyrobené chladiace vitríny z Pastorkaltu

chladiaca vitrína bez agregátu KALIFORNIA D,

v kombinácii s výrobkami talianskeho

prístenná chladiaca vitrína s agregátom FILIP D

Pastorfrigoru…
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NOVÁ REPREZENTATÍVNA PREDAJŇA
SPOLOČNOSTI OLD HEROLD
Do podnikovej predajne spoločnosti Old Herold v Trenčíne zákazníci chodili radi
najmä preto, že tu dostali kompletný sortiment produktov tejto ﬁrmy s veľkou
tradíciou za výhodné ceny. Teraz majú o dôvod viac. Od septembra je otvorená
nová reprezentatívna predajňa spoločnosti, ktorá je súčasťou výrobného areálu
v trenčianskej časti Za mostami.

spoločnosti trenčianskeho regiónu. Ako jednému
z najstarších slovenských liehovarov sa jej na
ceste naprieč storočiami podarilo zachovať
tradíciu v kvalite a na týchto pevných základoch
stavia svoju produkciu až doposiaľ.
Medzi jej najznámejšie a najobľúbenejšie
produkty patria vysoko kvalitné destiláty
ako Bošácka slivovica či tradičné slovenské
borovičky Koniferum a Juniperus - najstaršia
slovenská značka borovičky s medzinárodnou
ochranou. Svojimi typicky slovenskými
produktami spoločnosť Old Herold dokazuje,
že i to, čo vyzerá starobylo, môže byť moderné
a môže mať sviežu trendovú tvár. Spoločnosť
nezabúda na tradície, prostredníctvom ktorých
je i naďalej zaviazaná liehovarníckemu dedičstvu
trenčianskeho kraja.
Ďalším príkladom spojenia tradície a modernosti je
Zákazníci tak môžu vidieť a zakúpiť si kompletný

V tomto duchu vnikal aj veľmi pôsobivý

redizajn najstaršej slovenskej borovičky Juniperus,

sortiment výrobkov so značkou „starého

kalendár spoločnosti Old Herold na rok

vyrábanej od roku 1905. Pochádza z dielne

posla“ v novom príjemnom prostredí. Dizajn

2021. Inšpiráciou sa stal projekt Herbarium

uznávaného trnavského štúdia Pergamen a o jeho

interiéru nových priestorov vychádza z procesu

Populi Vagi / Herbár ľudu Váhu, ktorý už

kvalite svedčí, že je nominovaný na Národnú cenu

destilácie, čomu nasvedčuje aj výber materiálov

niekoľko rokov vzniká spoluprácou folklórneho

za dizajn 2020. Aj tento ikonický produkt spolu

používaných v pálenici. Ide predovšetkým

súboru Váh Púchov a fotografa Michala

s mnohými ďalšími ponúka nová reprezentatívna

o dubové drevo v tabakovom odtieni a meď

Zahornackého. Jeho fotograﬁe sú vystavované

predajňa spoločnosti Old Herold.

s uplatnením vzoru „najikonickejšieho“ produktu

a ocenené doma aj v zahraničí. Vďaka

spoločnosti, borovičky Juniperus. Slovenská

znalcom, pamätníkom z rôznych obcí Považia

legenda a jej vydarený redizajn si našli svoje

a členom folklórneho súboru Váh Púchov

uplatnenie a miesto aj v rámci detailov tohto

projekt mapuje ľudový odev v jeho súčasných

úplne nového interiéru.

i starších unikátnych formách a ponúka prierez
vývoja sviatočného odevu od konca 19.

„V prípade novej predajne spoločnosti Old

storočia až do súčasnosti. Spojenie etnograﬁe

Herold sme mali pri zadaní dostatočne voľné

ľudového odevu s produktovým portfóliom

ruky. Mohol tak vzniknúť krásny a reprezentatívny

spoločnosti Old Herold predstavuje spojenie

priestor na predaj exkluzívnych produktov tejto

folklórnych zvykov a tradície liehovarníckej

domácej značky“, vyjadrilo sa o novom interiéri

ﬁrmy s históriou viac ako 135 rokov.

predajne štúdio point UP, ktoré stojí za jej
návrhom a realizáciou.
Nová reprezentatívna predajňa spoločnosti
Old Herold je skvelou príležitosťou ukázať,
ako sa jedinečné tradície a história spájajú
s modernosťou. Old Herold je spoločnosť,
ktorej príbeh sa píše od roku 1886. Postupne
Red, (pti)

sa z malého hospodárskeho liehovaru
vyvinula do súčasnej podoby prosperujúcej
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ATRAKTÍVNY PEUGEOT 508
PRE NÁROČNÝCH

Palubnej doske dominuje PEUGEOT i-Cockpit,
ktorého súčasťou sú kompaktný volant, veľká
10-palcová dotyková obrazovka s vysokým
rozlíšením vo formáte 8 : 3, vysoko umiestnená
digitálna prístrojová doska s vysokým
rozlíšením a s 12,3-palcovou uhlopriečkou.

Skvelé jazdné vlastnosti, nové motorizácie, široká technologická výbava ako
aj generačný skok v kvalite robia z nového modelu Peugeot 508 vlajkovú loď
kvalitatívneho rastu značky. Netají sa ambíciou atakovať miesto najlepšieho výrobcu
veľkosériových prémiových vozidiel (segment D).

Digitálna prístrojová doska je plne nastaviteľná
a adaptovateľná podľa vlastného záujmu a vkusu
vodiča. Stredová dotyková obrazovka je plne
zapracovaná do palubnej dosky. V úrovni výbavy
Active má uhlopriečku s veľkosťou 8 palcov,
v úrovni Allure 10 palcov. Na výraznom mieste
na stredovej konzole sa vyníma volič 8-stupňovej
automatickej prevodovky s elektronickým
a impulzným ovládaním. Peugeot 508 ponúka
bohatý arzenál najnovších asistenčných systémov
vodiča, ktoré zodpovedajú čoraz náročnejším
požiadavkám nárazových testov EuroNCAP. Pre
prémiový Hi-ﬁ systém sa PEUGEOT rozhodol
opäť osloviť značku FOCAL®, významného
francúzskeho odborníka na akustiku.
Podvozok nového modelu PEUGEOT 508 ťaží
z dôsledného vyváženia medzi dynamikou,
komfortom a bezpečnosťou. Vyváženie prispieva
k vysokej úrovni jazdných vlastností v širokom
rozsahu jazdných podmienok a každodenných

AUTO ROKA 2019 PRE
NÁROČNÝCH POUŽÍVATEĽOV

Pre Peugeot 508 hovorí nová nízka a kompaktná

situácií.

karoséria, nový ostrý a svalnatý dizajn exteriéru,
pozoruhodný interiér s novým stvárnením

DÔRAZ NA EFEKTIVITU A VÝKON

V tradičnom a relatívne konzervatívnom

rozhrania PEUGEOT i-Cockpit® - mimochodom

segmente D pozorujeme v Európe po desaťročí

ten do nového modelu Peugeot 508 priamo zo

poklesu už štyri roky stagnáciu trhu. Stojaté

štúdie Peugeot EXALT. Prepracovaná maska

Konštrukcia a tvary vozidla, úprava proporcií,

vody mal ambíciu rozčeriť Peugeot 508,

chladiča vyhotovená s kockovaným vzorom

optimalizácia rozmerov, zníženie hmotnosti,

atraktívny fastback druhej generácie, ktorý zažil

sa rozprestiera medzi Full LED svetlometmi.

zlepšenie aerodynamiky či aktualizácia pohonných

výstavnú premiéru na Ženevskom autosalóne

Inšpiráciou bola zasa štúdia INSTINCT. Vozidlo

jednotiek. Všetko smerovalo k dosiahnutiu

2019 a vzbudil u návštevníkov veľký záujem.

je nižšie – meria iba 1,40 m – a vyznačuje

najlepších možných hodnôt emisií CO2 a spotreby.

O kvalitách a napĺňaní ambícií svedčia aj víťazstvo

sa plynulými a aerodynamickými líniami

v novinárskej ankete Auto roka 2019 a zároveň je

pripomínajúcimi kupé. Dĺžka dosahuje hodnotu

Séria First Edition má benzínový motor PureTech

umiestnenie medzi siedmimi ﬁnalistami na titul Car

4,75 m a dynamický proﬁl nič nenarúša: žiadne

s karosériou v červenej farbe Ultimate a naftový

of the Year 2019.

priechody medzi kapotou a kabínou, otvormi dverí

motor BlueHDi s tmavomodrou farbou Dark.

či ich rámami. Dokonca aj veko batožinového

Vozidlo nesú 19-palcové disky Augusta pokryté

priestoru je umne skryté. Nevídané je zvýraznenie

lakom Grey Dust. V ponuke naftových motorov

zadných blatníkov. Tajomstvom vzhľadu vozidla

ﬁgurujú 4 pohonné jednotky (podľa destinácie)

a odhodlaného postoja na vozovke sú práve

pozostávajúce z motorizácií 1,5 l a 2,0 l BlueHDi

výrazne rozšírené zadné blatníky.

a v ponuke benzínových motorov sú 2 upravené

Vozidlo spojením lákavého dizajnu a bohatej

pohonné jednotky.

výbavy vyhovie aj náročnejším klientom. Všetky
na prvý pohľad viditeľné prvky dávajú modelu

Batožinový priestor má objem 487 litrov, ale

Peugeot 508 výraznú osobnosť a zvyšujú

v samotnom interiéri sa nachádzajú ešte ďalšie

prémiový pocit z vnímanej kvality spracovania.

odkladacie priestory s celkovým objemom až 32
litrov. Dopĺňa ich viacero zásuviek.

INTENZÍVNY ZÁŽITOK Z JAZDY

Peugeot 508 sa bude vyrába vo fabrike v meste
z výrobných závodov v mestách Trémery

aj spolujazdca) nesie označenie AGR (Aktion für

a Douvrin. Vďaka tomu môže od začiatku predaja

Gesunder Rücken - iniciatíva pre zdravý chrbát)

využívať označenie Origine France Garantie.

Red, Zdroj a foto: Peugeot

Mulhouse, pohonné jednotky pochádzajú
Sedadlo vodiča (od úrovne výbavy Allure Business

oceňované pre svoju ergonómiu a možnosti
nastavenia.
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FLASH NEWS
LOGISTIKA V DOBE KORONAVÍRUSOVEJ A CENY
Kauﬂand prichádza so skladacou paletou so
sklopnou prednou a zadnou stenou. Sklopné

Kde je možné v logistike v čase krízy ušetriť pri stabilnom, možno až rastúcom, dopyte po doprave, ale

steny sú vysoké len 1,2 m, vďaka čomu

aj jej rastúcej cene? „K znižovaniu nákladov vedie aj zdieľaná

skladník vyskladňuje tovar len do výšky

ekonomika. Obľúbené sú najmä zdieľané sklady, kde spolupracujú

svojich ramien. Nové palety majú stabilnú

aj konkurenčné spoločnosti. Ak sa podmienky nastavia správne,

a pevnú prednú aj zadnú stenu, ktoré

môže ísť o veľmi efektívnu spoluprácu. Tiež sa za ostatné obdobie

tovar pri manipulácii s paletou ešte viac

zdôrazňuje zdieľané doručovanie do centier miest, ktorého účelom

chránia a vyžadujú o 40 % menej ochrannej

je zníženie počtu nákladných áut v mestách,“ uvádza Jaroslav

fólie ako bežné europalety. Sú vyrobené

Štěpán z Intrastateu.com. Ďalšími možnosťami optimalizácie sú

z pevnejšieho materiálu, ktorý zaručuje

digitalizácia, outsourcing a zvyšovanie efektivity.

životnosť až 10 rokov.

Zdroj: Intrastateu.com, Foto: Pixabay.com

Coca-Cola dokončuje automatizovaný sklad
v obci Kyje pri Prahe. Keďže v roku 2016
predala závod v Lúke pri Piešťanoch, časť
výroby sa presunula práve do Prahy. Server

DACHSER SLOVAKIA INVESTUJE
DO AUTOMATIZÁCIE NA PRVÚ
A POSLEDNÚ MÍĽU

Slovensku investíciu vo výške približne 40
tisíc eur, pričom z veľkej časti ide o nákup
nových mobilných terminálov Zebra TC 77.

logistika.idnes.cz píše, že automatizovaný sklad

Zdroj: Dachser.sk

je dôsledkom modernizácie závodu, ktorá

Celoeurópsky projekt automatizácie na

začala už v roku 2018 a spustenia nových liniek.

prvú a poslednú míľu logistického providera
DACHSER, ktorý nedávno začal pilotnú

Logistický a priemyselný areál, ktorého

fázu na vybraných pobočkách v Európe,

jadrom bude multimodálne logistické

sa teraz rozbieha aj na Slovensku. Ide

centrum, plánuje v Holíči vybudovať

o mobilné terminály pre vodičov na

spoločnosť MLC Holíč. Jeho kapacita má

rozvozových linkách, čo umožní lepšie

dosiahnuť milión kontajnerov ročne. Podľa

plánovanie vyzdvihnutia a doručenia

zverejneného zámeru má byť koncovým

zásielok. Zavedenie terminálov znamená na

aj východiskovým bodom pre prepravu
kontajnerov s tovarom medzi Ďalekým
východom a strednou Európou. Slúžiť bude
aj pre logistické operácie s komoditami,

NEMECKÁ FIRMA EHLEBRACHT SLOWAKEI SA PRESÚVA
DO KOŠICKÉHO CTPARKU

ktoré sa neprepravujú v kontajneroch,
ako sú napríklad sypké tovary alebo autá.

Spoločnosť Ehlebracht, ktorá má svoju výrobu aktuálne v Michalovciach, sa na jeseň 2021 presunie

Náklady na výstavbu budú cca 200 miliónov

do Košíc. Aktuálna kapacita hál, v ktorých vyrába komponenty pre automotive priemysel, ale aj bielu

eur, prácu by tu malo nájsť až 500 ľudí. So

techniku, už pre ňu nie je postačujúca.

začiatkom prevádzky ráta investor od roku

S rozšírením výroby vznikne aj 60-80 nových

2025.

pracovných miest. Priemyselný park pri
košickom letisku odkúpila od rakúskej Erste

CTP, majiteľ a developer logistických parkov

Banka spoločnosť CTP na jeseň 2019.

v strednej a východnej Európe (CEE), vydal

ctPark Košice tvorí päť industriálnych budov

druhú sadu zelených dlhopisov v hodnote 400

s prenajímateľnou plochou 57 000 m². Projekt

miliónov eur. Emisii predchádzala v októbri

poskytuje ďalší priestor na výstavbu nových

tohto roka prvá sada s výnosom 650 miliónov

budov v rozsahu približne 21 000 m².

eur.

Zdroj: CTP.eu

Rast e-commerce v ČR je aj naďalej
dominantným faktorom nového dopytu po
skladových plochách. Prichádza ako priamo
zo strany prevádzkovateľov e-shopov, tak
aj prostredníctvom logistických operátorov,

ALZA.SK SÚČASNE
S PREDAJŇOU OTVORILA
V SENCI UŽ DRUHÝ
ALZADRIVE V SR

ktorí zabezpečujú distribúciu zásielok.

rozhlohu 40 m². Pohodlnejšie je tu možné
vyzdvihnúť také objednávky, ktoré sa skladajú
z väčšieho počtu položiek.
Zdroj: Alza.sk

Vyplýva to z kvartálnej analýzy poradenskej

Uľahčí a urýchli tým svojim zákazníkom

spoločnosti BNP Paribas Real Estate.

v Bratislavskom kraji odber tovaru, najmä
veľkých domácich spotrebičov. Alza týmto
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moderná a plne vybavená predajňa má

Panattoni na Slovensku expanduje a úspešne

krokom podporuje bezpečné nákupy

nadväzuje na minuloročný vstup na trh. Do

a apeluje na zákazníkov, aby s ohľadom na

Panattoni Parku Košice Airport tento rok

aktuálnu situáciu uprednostňovali bezpečné

pribudli traja noví klienti - XXXLutz, Food

a bezkontaktné vyzdvihnutie zásielok

a Faurecia.

z pohodlia vlastného automobilu. Nová

PLACE

LOGISTIKA A DORUČOVANIE
POČAS VIANOC

o 80 %. (konkurenčný Košík.cz obmedzil
hmotnosť nákupu a kuriéri prestali prijímať platby
v hotovosti). Česká kuriérska ﬁrma DoDo, ktorá
pracuje aj pre Datart, Mall.cz či Tesco varovala, že
ak by prišlo k zatvoreniu klasických obchodných
centier a kamenných obchodov, Vianoce by sa

Odporúčanie „Objednajte si tovar s predstihom“ je tento rok v logistike totálny
evergreen. Skokový nárast využívania e-commerce v kombinácii s pandémiou
sa premietol jednak do meškajúcej výroby a jednako do enormného náporu na
logistické a doručovateľské služby.

BUDE POSILNENIE KAPACÍT
STAČIŤ?

zrejme nepodarilo logisticky obslúžiť. Ako slabý
článok dodávateľského reťazca je výroba. Mnohí
dodávatelia majú problém s dovozom produktov
na európsky trh a hlásia výpadky alebo dvoj či
trojnásobne dlhšie dodacie lehoty.

do Vianoc. Objem prepraveného tovaru sa zvykne
zvýšiť o viac ako 60 %. Množstvo zásielok toho
roku však významne rástlo už v októbri. „Zásielky,

Pred príchodom vianočnej sezóny rozbehol

ktoré budú objednané a odoslané do našej siete

DATART spoluprácu so Zásielkovňou a rozšíril

do 18. decembra, stihneme doručiť do Vianoc. Po

svoj vozový park určený na rozvoz objednávok.

tomto termíne už doručenie do Vianoc nebudeme

Reagoval tak na aktuálnu pandemickú situáciu

môcť garantovať. Pri objednávkach zo zahraničia

a zvyšujúci sa dopyt zákazníkov po DATART

však odporúčam robiť posledné nákupy ešte

doprave, ktorý medziročne vykazuje za

o týždeň - dva skôr,“ radí Peter Pavuk, generálny

2. štvrťrok takmer 35% nárast. Flotilu doplnilo

riaditeľ DPD na Slovensku.

päť dodávok so skriňovou nadstavbou. ,Prvá
vlna pandémie spôsobila, že mnohí zákazníci,

„Z e-shopov bude nakupovať rekordný počet

LOGISTIKA PRE BUBLINKY

ktorí si doposiaľ objednávky vyzdvihovali v našich

Slovákov, preto očakávame aj výrazný nápor na

Priemyselný sektor s vínom a destilátmi

predajniach, volia radšej doručenie tovaru priamo

doručovanie darčekov. Podľa nášho prieskumu sa

potrebuje logistické riešenia na mieru.

domov,“ hovorí Sabina Boudová, marketingová

vianočné nákupy aspoň čiastočne online chystá

Každý rok prepraví DACHSER pre Moët

manažérka DATARTu a dodáva: „,Zaznamenali

spraviť viac ako 95 % Slovákov. Preto tento rok

Hennessy Germany takmer

sme 500-percentný nárast predaja notebookov

najlepšia rada znie, nenechať nákup darčekov

30 000 paliet takých značiek, ako sú

a zvýšený dopyt je aj po ďalších IT produktoch,

na neskôr, ale nakúpiť ich skôr,“ potvrdzuje

Moët & Chandon, Veuve Clicquot,

ako sú smartfóny, tablety, monitory či tlačiarne.

šéf Heureky Tomáš Braverman. Len pre

Dom Pérignon, či koňak Hennessy

V novembri sme zvládali pokryť všetky požiadavky

ilustráciu: DATART zaznamenal v období október

z okolia mesta Reims vo Francúzsku

našich zákazníkov, ale apelujeme na nich, aby

a november až 300-percentný nárast online

do Norimbergu. Tu v centrálnom sklade

si nenechávali nákup darčekov na poslednú

predaja a počíta, že čísla do Vianoc ešte porastú.

pre Nemecko zaberajú výberové značky

chvíľu, pretože sa rýchlo míňajú aj naše skladové

alkoholu 6 000 paletových miest. Pre
Enormný niekoľkonásobný dopyt zaznamenali

distribúciu v Rakúsku má DACHSER

v susedných Čechách online supermarkety. Ani

k dispozícii ďalších 1 500 paletových

Aj podľa kuriérskej spoločnosti DPD by ľudia

zásadné zvýšenie kapacít a nové distribučné

miest v Hörschingu v blízkosti Linzu.

nemali nakupovať v hodine dvanástej. Darčeky na

centrum otvorené po prvej vlne karantény

„Z vinice až do regálu − to je naše motto.

internete bude totiž kupovať omnoho viac ľudí ako

nestačilo ﬁrme Rohlik.cz na to, aby uspokojila

Ako spoločnosť poskytujúca komplexné

zvyčajne. Vianočná sezóna sa obvykle začínala

masívny dopyt. Pristúpila k okmedzeniam počtu

riešenia ponúkame široké portfólio

začiatkom novembra. Počet zásielok potom

položiek na jeden nákup. Oproti minulému

služieb pre segment obchodu s vínom

kulminuje okolo tzv. Black Friday a už neklesne až

roku vyrástol obrat obchodu Rohlik.cz zhruba

a destilátmi,“ uviedol Alfred Miller,
Managing Director DACHSER Food
Logistics. Okrem služby vychystávanie
pre retail vyčlenila norimberská
pobočka DACHSER veľa priestoru pre
dokončovacie operácie pre špeciálne
darčekové zásielky. S hodnotou
dosahujúcou štvorciferné číslo za jednu
fľašu je potrebné, aby bol každý, kto
s takým tovarom manipuluje, obzvlášť
opatrný a dodržiaval špeciálne preventívne

Zdroj: Datart, DPD, Heureka.sk, Foto: Freestocks

zásoby.“

bezpečnostné opatrenia. Pre sviatočné
príležitosti dokáže spoločnosť na pobočke
v Hörschingu priamo v sklade na fľaše
vygravírovať motívy na želanie zákazníka.
Zdroj a foto: DACHSER
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TREND TRADIČNÉHO TRHU:
REGÁL AKO NAJEFEKTÍVNEJŠIE POP MÉDIUM
A NÁSTROJ CATEGORY MANAGEMENTU
Regálové systémy všetci poznáme. Dlhé roky ich môžeme vidieť v každom
maloobchode, kde slúžili prevažne ako nosič produktov. Čím viac políc, tým lepšie.
Každý regál má inú farbu, veľkosť a rozmery. Niektoré si vyrobil priamo maloobchodník
a niektoré ponúkol dodávateľ zadarmo. Za históriu podnikania každého obchodu tak
vznikla zmes regálových systémov, v ktorých je mierny neporiadok.

Zamerali sa na unikátnu graﬁku podporujúcu
jeden brand, utlmili početnosť značiek a vybrali
si jednu dominantnú. Zároveň regály obsahujú
nasvietenie políc aj toppery sú vyššie a celkovo
dominantnejšie ako regály konkurenčné. Tieto
regálové systémy spoločnosti považujú za
efektívne. Namiesto category managementu sa
tu vsádza na impulzivne nákupné správanie.

Na trhu sa objavili výrobcovia, ktorí sa zaoberajú

Chcú väčší obrat z plochy v každej prevádzke.

vývojom regálových systémov a tiež k nim

Predajne ale nie sú nafukovacie a nájsť ďalšie

Zadávatelia tak síce zastrešujú branding celej

ponúkajú určitú podporu. Riešia tvar, farbu,

miesto nie je jednoduché. Za posledné obdobie

produktovej rady a nestarajú sa len o vlastné

statiku, veľkosti, zaťaženie, inovujú. Oproti tomu

hrá veľkú úlohu tiež marketing. Snaží sa regály

vystavenie, ale ak je to možné, snažia sa získať

nájdeme na trhu tiež lacné regály, mnohokrát

brandovať, aplikovať nasvietenie a tiež usiluje

regálový priestor celej uličky a svoj brand využiť

dodávané priamo z Číny. Stačí vyplniť pár

o kvalitný category management, ktorému

na dekoráciu celej kategórie. Oplatí sa to?

základných parametrov priamo na internete

prikladá veľkú dôležitosť. Veľkým problémom je

Odpoveď znie: „Áno.“ Hlavným dôvodom je

a regál je na svete.

však „slepota“ voči mnohým produktom, ktoré

to, že ak realizujú celú kategóriu podporenou

vidia zákazníci, keď nakupujú.

svojim brandom, zákazník má v predajni pocit,
že je v sekcii danej značky. Všeobecne je potom

Neustále počúvame pojem „regály budúcnosti“.
V Nemecku môžeme vidieť štandardné regály

Pokiaľ máte vedľa seba zhruba sto produktov,

preukázané, že nárasty predajov dosahujú

doplnené o nasvietenie, LCD, s LCD priamo na

navyše v štyroch radoch a u nich prípadnú

v priemere okolo 20%.

lištách. V tejto chvíli sú tieto inovácie využívané

navigáciu v hornej časti, nie je príliš

napr. Pivovary, ktoré dodávajú regály do

pravdepodobné, že ju zákazník bude študovať

Postačuje však 20 %? Áno. Zadávateľ získa

maloobchodných sietí a neustále tieto novinky

a následne sa podľa nej riadiť. Samozrejme

priestor na niekoľko rokov vopred, neplatí

testujú.

všetko záleží na charaktere konkrétnej

poplatky, spravuje regálové miesto svoje aj

kategórie. U väčších produktov bude hrať

svojej konkurencie a zároveň navyšuje predaj

Prečo vlastne o regáloch hovoríme? Regály si

navigácia väčšinou značnú úlohu, ak budú ale

o 20 %. Čo viac si môže retailer priať?

jasne vymedzujú priestor v predajniach. Čím

produkty malé, nemá kategorizácia zmysel

lepšie a väčšie miesto, tým sa očakávajú väčšie

a väčšiu úlohu hrá impulzívne správanie či

V dnešnej dobe je trendom využívať na

predaje. Práve z tohto dôvodu zadávatelia do

„vyrušujúce“ elementy, ako je focal point

riadeniu týchto projektov špeciálne aplikácie.

(ohnisková vzdialenosť), svetelné efekty, LCD

Na trhu sú k dispozícii špeciﬁcké softvéry,

a podobne.

ktoré dokážu riadiť objednávanie regálov

regálov investujú.

s ohľadom na frekvenciu výdajov, komunikujú
Prácu s category manažmentom
môžeme na trhu vidieť
u spoločností ako je

medzi obchodným zástupcom, centrálou
a dodávateľom, poskytujú ﬁnančný reporting
a hlavne neustále strážia skladové zásoby

Plzeňský Prazdroj, ktorý

v regáloch so zohľadnením výhľadu odbytu na

regály nielen zahalí

základe plánov a štatistiky predchádzajúcich

do vlastných farieb

výdajov .

v súlade s brandingom,
ale špeciﬁcké farebné

Dnes sú v tejto oblasti najďalej dva segmenty

kódovanie používa

- nealko nápoje a pivo. Práve tieto investujú

rovnako v komplexnom

každý rok značné rozpočty do nákupu

navigačnom systéme

ﬂexibilných a univerzálnych „skladačkových“

- v čelných lištách na

regálových systémov s cieľom aktivovať

topperoch, prípadne

kľúčových maloobchodných zákazníkov

i stopperoch v regáli.

a zabezpečiť si na tradičnom trhu dlhodobú
podporu predaja. Tam, kde to ostatné

Marek Končitík, DAGO, s.r.o.

Oproti tomu existujú aj

spoločnosti podceňujú.

spoločnosti v rovnakej
kategórii alebo nealko
nápojoch, ktoré vyrábajú regály,
ktoré category managent neobsahujú.
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BLACK FRIDAY AKO
MARKETINGOVÝ NÁSTROJ
Black Friday považovaný za jeden z vrcholov predvianočnej nákupnej sezóny. Za
ostatné roky ho však s prehľadom schová do vrecka čínsky Singles Day. Obe aktivity
nemožno podceniť a dobre to vedia najmä e-shopy, ale aj kamenné prevádzky.

geograﬁcky najbližšie k logistickým budovám.
Podnikavci tak získavajú viac zákaziek, viac
„furmaniek“. Tržby spoločnosti Amazon dosiahli
za dvanásť mesiacov končiacich (september
2019 až september 2020) 348 miliárd USD, čo
predstavuje medziročný nárast o 31 %. Black

RAKETOVÝ VZOSTUP
E-COMMERCE

nárast o 21,6 % oproti roku 2019. V porovnaní

Friday, Cyber Monday a Singles Day preto

s výkonom Singles Day vyzerajú tieto údaje ako

zohrávajú stále dôležitejšiu úlohu aj pre domácich

štatistická chyba zaokrúhlenia.

retailerov.

Jedenásteho novembra je v Číne tzv. Singles
Day. Keďže jednotky (11.11.) symbolizujú ľudí,

Presuňme sa k nám. HDP Slovenska v roku

ktorí sú sami, nezadaní ľudia „oslavujú“, že

2019 bol okolo 100 miliárd dolárov. Alza, top

nemajú partnera. Ak by ste sa domnievali, že

e-commerce hráč, ktorý pôsobí aj u nás, deklaruje

tento 24-hodinový „sviatok“ má nejakú stáročnú

súhrnný výkon v roku 2019 za všetky krajiny,

tradíciu, vaše domnienka je nesprávna. Prvý

kde predáva, na úrovni 1,3 miliardy dolárov. Pre

Už prvé čísla zo zahraničia ukazujú, že avizované

krát si ho Číňania pripomenuli v roku 1993

zahraničných hráčov typu Alibaba teda Slovensko,

šetrenie si spotrebitelia odložili na neurčito.

a populárnym sa stal až postupne. V súlade

ba ani širší európsky trh, negeneruje také výkony,

Alza v Čechách potvrdila, že ešte v rámci

s odporúčaním obsahového marketingu si

ako domáci. Mimochodom najpredávanejšie

predobjednávok sa úplne vypredali nové herné

e-shop Alibaba (Aliexpres) uchopil celú tému

produkty Singles Day 2020 boli technologické

konzoly PlayStation 5 a tiež Xbox Series X. Na

– konkrétne celý Singles Day a dnes je tento

hračky, vychytávky z domácej proveniencie.

popredných priečkach predajov sa podľa ALza.cz

Red, Zdroj: dm drogerie markt, Samsung, FinGO.sk, Heureka.sk, Volis International, Foto: : dm drogerie markt, Pixabay.com

marketingový nástroj po biznisovej stránke

ŠETRENIE JE ODLOŽENÉ NA
NEURČITO

pohybuje elektronika a technika pre dištančné

úspešnejší ako Black Friday a Cyber Monday

Svoje aktivity v Európe masívnejšie rozvíja

vzdelávanie, home ofﬁce alebo zábavu, teda

spolu. Každý, kto je sám alebo sa cíti sám si

iný e-commerce moloch – Amazon. Podľa

notebooky, monitory, tablety, kamery či slúchadlá

môže kúpiť niečo za výhodnú cenu len pre seba.

dostupných údajov zvýšil Amazon počet

a spomínané herné konzoly.

Je to samozrejme marketingový trik, do ktorého

zamestnancov globálne o 50 %. Len na

osídiel sa chytajú aj zadaní spotrebitelia. V

Slovensku do svojho centra pre reverznú logistiku

Presuňme sa opäť na Slovensko. „V priemere

roku 2019 Alibaba predala tovar v hodnote

k vyše 2000 zamestnancom pridal ďalších

sú tržby maloobchodu len počas decembra

40 miliárd dolárov. Tento rok tržby podľa

1000 plus niekoľko stoviek brigádnikov. Pre

vyššie oproti ostatným mesiacom roka o zhruba

odhadov presiahli 74,1 miliardy dolárov. Pre

predstavu, Amazon má 1 200 000 kmeňových

10 až 20 %. Najvyšší nárast tržieb je tradične

vašu predstavu: v USA vygeneroval minulý rok

zamestnancov, k tomu treba prirátať zhruba

u predajcov potravín, elektroniky, kozmetiky či

Black Friday tržby 7,5 miliárd a Cyber Monday

sto tisíc pracovníkov na dohodu a pol milióna

športových potrieb,“ tvrdí Lenka Buchláková,

9,5 miliardy dolárov. Black Friday toho roku

„jednochlapových ﬁriem“, ktoré rozvážajú zásielky.

ekonomická analytička FinGO.sk a pokračuje:

(pripadol na 27.11.) dokonca prekonal údaje

Mimochodom títo živnostníci nechávajú zámerne

„Priemerný obyvateľ Slovenska minie na

z minulosti, keď len za e-commerce dosiahol

telefóny so zapnutým GPS visieť v blízkosti

zbytočnosti približne 65 eur mesačne. Podľa

predaje na úrovni vyše 9 miliárd dolárov. Podľa

logistických centier Amazonu, čím sa snažia

najnovších údajov Európskeho štatistického

spoločnosti Adobe to predstavuje medziročný

oklamať algoritmy, ktoré uprednostňujú kuriérov

úradu Eurostat vlani minuli Slováci desiatky
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eur „navyše“ na rôzne nepotrebné elektronické

ŠŤASTIE PRAJE PRIPRAVENÝM

októbra, najprv len všeobecne, potom realizujú
hlbší prieskum trhu, hľadajú inšpiráciu, nápady a

vychytávky, oblečenie či kozmetiku. Až 40 %
z toho, čo nakúpime, vyhodíme. Podliehame

Neexistuje žiadny historický model, ktorý by

možnosti. Je na obchodníkovi, aby im ponúkol

impulzívnym nákupom a nakupujeme aj to,

nás mohol pripraviť na to, čo práve prežívame.

odpovede, a to najmä v období, keď už majú

čo nám netreba. Len v potravinách minieme

Odhady tržieb za Black Friday alebo celkovo za

potenciálni kupujúci okrem nutkania kúpiť na

ročne na výrobky mimo nákupného zoznamu

vianočné obdobie sa rôznia. V čom sa ale analytici

účtoch aj výplaty.

približne 2300 eur. Ide častokrát o potraviny,

a obchodníci zhodujú, že pandemický rok prežijú

ktoré nestihneme skonzumovať do konca ich

tí, ktorí uviedli do praxe služby typu „click and

Podľa Martina Volisa ľudia vyhľadávajú slovné

spotreby a vyhadzujeme ich potom zbytočne.“

collect“ (nakúp online a vyzdvihni ofﬂine) alebo

spojenie „Black Friday“ spolu so značkou, napr.

Sľubovaným bombastickým zľavám počas Black

služby balenia a vyzdvihnutia nákupu vo fyzickom

„Adidas Black Friday“, potom hľadajú kategóriu

Friday rozhodne netreba bezhlavo podľahnúť.

obchode (drive in, tiež curbside pickup teda

napr. „oblečenie Black Friday“, alebo hľadajú

Nie všetky ponuky sú totiž tak výhodné, ako

doslova vyzdvihnutie objednávky pri obrubníku).

ponuky „ponuka Black Friday“. Vo vyhľadávaní

sa na prvý pohľad môže zdať. Kým vlani sa

Tých, ktorí ešte len plánovali spustiť naplno

sa objavujú aj konkrétne produkty napr. „iPhone

priemerná výška reálnych zliav pohybovala

omnichannel stratégiu, nachytala pandémia

12 Black Friday“. Zaujímavé je, že Black Friday

okolo 20 %, tohto roku je to podľa nákupného

obrazne povedané so spustenými nohavicami.

sa pravidelne objavuje vo vyhľadávaní už týždeň
pred jeho vypuknutím. Priebeh „Black Friday

poradcu Heureka v priemere 18 %. Znamená
to, že v e-shopoch, ktoré ponúkajú 80 a viac

Martin Volis z fullservisovej digitálnej agentúry

nákupov“ je potom taký, že ľudia od zhruba 16-tej

percentné zľavy by si zákazníci mali dávať pozor.

Volis International tvrdí, že tento rok je potrebné

hodiny vo štvrtok začnú vyhľadávať a porovnávať

„Niektoré e-shopy produkty pred zľavnením umelo
nadcenia. Heureka zákazníkov pred klamlivými
zľavami chráni tým, že celoročne monitoruje
vývoj cien produktov na 11 tisíc e-shopoch, ktoré
združuje. Preto zákazníkom odporúčame vždy
si skontrolovať vývoj ceny produktu pred jeho
kúpou,“ upozorňuje Tomáš Braverman, šéf
Heureky. Pohyb priemernej ceny tovaru ukazuje
graﬁcká krivka pri každom tovare.
Koľko teda minieme počas Black Friday? Podľa
analýzy FinGO.sk priemerný Slovák minie v
zľavách približne 140 eur. Vzhľadom k pandémii
sa množstvo nákupov presunie do online
priestoru. Štatistiky pokrývajúce internetové
nákupy ukazujú, že ich realizujeme menej často,
ale v prípade rôznych akcií vieme minúť oveľa
vyššie čiastky ako v kamenných obchodoch.

GIVING FRIDAY A COLOR FRIDAY
ísť do kampane spojene s Black Friday s väčšími

ponuky, špička vrcholí okolo polnoci a presúva

Čierny piatok však možno uchopiť aj inak. Už tretí

rozpočtami. Taký masívny presun do online

sa z desktopov na mobilné zariadenia. Následne

rok mení dm drogerie markt „Black Friday“ na

sa až zrejme nebude opakovať a je potrebné

v piatok opäť od skorého rána vystúpi do druhej

„Giving Friday“, keď sa nákupom počas piatka

využiť enormný nárast počtu nakupujúcich.

špičky, ktorá sa postupne presunie z mobilov na

opäť spája s podporou zmysluplného projektu.

Dôležitá je príprava kampane, schválenie (najmä

desktopy. „Desktopová špička“ je počas Čierneho

Vďaka iniciatíve dm {spoločne} tak venuje 5 %

sociálne siete, Google) a automatizácia procesov.

piatka zhruba niekde medzi 9.00 a 10.00, čiže

z celkového denného obratu v rámci e-shopu

Uvedomte si, že newsletter posielaný počas Black

ľudia surfujú a nakupujú v práci. Vyhľadávanie

mojadm.sk a všetkých predajní dm na prípravu

Friday má väčší konverzný pomer, viac ľudí si

potom postupne klesá a končí takmer na nule

slávnostného jedla počas adventného obdobia

ho otvorí ako bežný newsletter. Paradoxne ľudia

až v sobotu cca o druhej ráno.

pre viac ako 2000 ľudí po celom Slovensku, ktorí

hľadajú darčeky najviac cez Google (32 %), potom

sa ocitili v nepriaznivej životnej situácii.

cez katalógy, papierové letáky a až na konci

Po Google je druhým najviac využívaným

rebríčka sú sociálne siete Facebook a Instagram.

vyhľadávačom YouTube, ktorý oslovuje najmä
cieľovú skupinu 15-34 rokov. Z pohľadu marketingu

Černi piatok prefarbil aj Samsung a spustil aktivitu
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Colour Friday. Ak si od piatku 6. novembra do

Väčšina zákazníkov vie, čo chce, ale nevie, presne

ponúka rôzne reklamné formáty. Platí však, že 70

29. novembra v oﬁciálnom e-shope samsung.sk

čo. Nemajú jasno v tom, aký typ, značku, farbu,

% výkonu reklamného videa závisí od kreatívy.

alebo v značkových predajniach Samsung

či veľkosť chcú. V tejto fáze hľadania sú najviac

Medzi najvyhľadávanejšie spojenia na YouTube

zákazníci zakúpili akékoľvek tri produkty z čiernej,

ovplyvniteľní. Faktom je, že 76 % zákazníkov so

patria „čo kúpiť na Vianoce“ a „čo si kúpiť na

bielej techniky alebo IT od Samsungu, zaplatili

smartfónom zmenilo svoje rozhodnutie o tom, u

Vianoce“. M. Volis odporúča využiť resp. aktivovať

iba za dva. Zľavu získali v hodnote najlacnejšieho

ktorého obchodníka nakúpia alebo ktorú značku

svoju zákaznícku základňu, členov lojalitného klubu.

výrobku. Zľavu bolo možné uplatniť len na

zakúpia na základe vyhľadávania surfovania

Oslovte tých ľudí, ktorí interagovali so značkou,

výrobky, ktoré boli v čase konania akcie skladom.

pomocou Google. Oplatiť sa začať skôr. Zákazníci

s obchodom, ale nenakúpili.

Doprava na všetok zakúpený tovar bola zadarmo.

sa začínajú zaujímať o darčeky už koncom
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EFEKTÍVNE RIEŠENIE
KOMUNIKÁCIE SO ZÁKAZNÍKMI
Všetci predajcovia vedia, aké dôležité je osloviť zákazníka aj priamo pri predaji
alebo v blízkosti prevádzky. Efektívnym a zároveň, z dlhodobého pohľadu,
lacným riešením sú zobrazovacie zariadenia, na ktorých obsluhu nie je
potrebný žiadny personál a dokážu pracovať nepretržite.

zariadenia od Samsungu vďaka vysokému
rozlíšeniu, svietivosti a možnosti pracovať
nepretržite, dokážu okoloidúcich okamžite zaujať
a pritiahnuť ich pozornosť, aj vďaka meniacemu
sa obsahu alebo video obsahu. Ďalšou výhodou
je možnosť zobrazovanú ponuku neustále meniť
a dať zákazníkom do pozornosti viacero akcií
súčasne.

Umožňujú jeho zapínanie a vypínanie alebo úpravu
jasu podľa stanoveného harmonogramu, takže

PRAKTICKÉ INŠTALÁCIE

pomáhajú šetriť náklady na prevádzku digitálnych
obrazoviek. Toto riešenie pre bezproblémový

Jedna zo zrealizovaných inštalácií je umiestnená

chod nevyžaduje žiadne ďalšie úpravy a môžete

v nákupnom centre Avion Shopping Park pri

sa spoľahnúť na rýchlu a spoľahlivú inštaláciu

klzisku. Je ním LED totem, ktorý sa skladá

celého systému. Riešenie sa poskytuje v dvoch

z niekoľkých LED panelov

úrovniach - MagicInfo™ Express pre miestnu

(IER025). Celkovo tak

správu a teda malé prevádzky, ktoré môžu

vznikol totem s veľkosťou

systém obsluhovať prostredníctvom smartfónu

4 x 1 x 2,7 m. Totem

alebo tabletu, a MagicInfo™ Server pre sieťovú

zobrazuje reklamy

správu určenú pre veľké spoločnosti s množstvom

a aktivity nákupného

zobrazovacích panelov.

centra v neštandardnom
360-stupňovom

MagicInfo je možné nastaviť tak, že ak sú

prevedení LED

napríklad obrazovky umiestnené vo výkladoch po

technológie.

Spoločnosť Samsung sa už dlhodobo venuje,

celom Slovensku, jediným kliknutím sa dá zmeniť

okrem spotrebnej elektroniky, aj vývoju

reklamná ponuka na všetkých súčasne. A to aj

Peknou ukážkou, kam až

zobrazovacích riešení pre podnikateľské subjekty.

niekoľkokrát v priebehu dňa, takže prevádzky

siahajú možnosti inštalácií

Špeciálne zobrazovacie zariadenia a riešenia sú

vedia ďaleko rýchlejšie reagovať. Zároveň to má

zobrazovacích zariadení

určené pre široké spektrum zákazníkov z oblastí

pozitívny dopad na zníženie nákladov na tlač

Samsung, je aj štúdio

retailu, ﬁnancií štátnej správy, vzdelávania,

a pracovnú silu, ktorá by musela všetky výklady

českej televíznej stanice

zdravotnej starostlivosti, hotelových služieb,

prácne zmeniť. Ziskovosť, resp. návratnosť,

CNN Prima News. Ide

dopravy a logistiky, športu či stavebníctva.

takéhoto riešenia je podľa štúdií spoločnosti

o najväčšiu LED stenu

Samsung už po piatich rokoch.

inštalovanú v Českej
republike. Jej rozmery sú 8,1 x 3,2 m, druhá má

OVLÁDANIE OBSAHU NA JEDEN
DOTYK

Praktickým a efektívnym riešením je aj dotyková

veľkosť 6,5 x 1,8 m. LED steny majú rozlíšenie 4K

verzia zobrazovacích riešení, ktorú je možné

UHD.

využiť ako informačné kiosky, či rôzne návestia
Výhodou profesionálnych zobrazovacích

v hoteloch, nákupných centrách a všade tam, kde

zariadení od Samsungu je ich dlhá životnosť,

sú potrebné. Na výber je široká škála formátov,

vysoká svietivosť aj na priamom slnku, možnosť

ktoré je možné vzájomne kombinovať a vytvárať

prevádzky 24/7, úzke rámy či kombinovateľnosť

tak obrazové štruktúry najrôznejších rozmerov.

do rôznych tvarov. Nemej podstatným a kľúčovým

Zaujímavým riešením sú aj obojstranné displeje

Výhody digitálnych displejov idú ďaleko za hranice

je však aj riešenie MagicInfo pre tvorbu

určené do výkladov, ktoré oslovia ako zákazníkov

lepšie vyzerajúceho značenia či reklamy. SMART

a vzdialenú správu obsahu. Výkonné funkcie

pred obchodom, tak aj zákazníkov, ktorí sú už

Signage je najefektívnejšie riešenie, pokiaľ ide

plánovania a správy majú pod kontrolou nielen

v predajni.

o úsporu nákladov, zavedenie univerzálnosti

zobrazovaný obsah, ale aj samotný displej.

PREČO ÍSŤ DO SMART
DISPLEJOV?

značenia a podporu skutočných a vzájomne
výhodných spotrebiteľských vzťahov. Ak vás táto

VYSOKÁ SVIETIVOSŤ
A NEPRETRŽITÁ PREVÁDZKA

technológia zaujala, vidíte v nej potenciál práve vo
vašej prevádzke a chcete sa o týchto riešeniach
dozvedieť viac, kliknite na stránke samsung.sk na

Statické inštalácie vedia zaujať, ale len

záložku BUSINESS a následne na Maloobchod.
(pti)

jednorazovo a upriamujú pozornosť zákazníkov
len na jeden produkt alebo akciu. Zobrazovacie
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10 ZAUJÍMAVOSTÍ O POVODÍ DUNAJA
Danubius. Dunaj. Donau. Donava. Duna. Dunav. Ale aj Danube. Druhá najdlhšia európska rieka, ktorá preteká územím
desiatich krajín, bola svedkom mnohých zásadných míľnikov dejín nielen východnej Európy. Vo vlnách aj na brehoch
tohto mohutného toku nájdeme množstvo tajomstiev, fascinujúcich príbehov a osudov.

Dunaj vzniká v meste Donaueschingen spojením

2. VÝBUCH, KTORÝ ZABIL TISÍCE

riek Breg a Brigach, ktoré pramenia v nemeckom

Dunajské brehy boli miestom nejednej tragédie.

Čiernom lese Schwarzwald a ústi do Čierneho

Napríklad pevnosť v srbskom meste Smederevo.

mora. Dĺžka toku je 2811 km a samotné povodie

Pevnosť slúžila počas druhej svetovej vojny ako

rieky má rozlohu 801 463 km² (čo je takmer 8 %

nemecký muničný sklad. 5. júna roku 1941 došlo

plochy Európy).

v sklade k výbuchu. Explózia zasiahla celé mesto
do okolia desiatich kilometrov, zničila južnú časť

Britský dokumentarista a novinár Nick Thorpe (na

pevnosti, neďaleké nádražie aj väčšinu domov.

fotograﬁi vľavo), ktorý je korešpondentom BBC

Výbuch zabil 2 500 obyvateľov Smedereva a zranil

News pre strednú Európu bol prvým západným

ďalších 5 500.

Zdroj a foto: AMC Networks International – Central and Northern Europe, Pixabay.com

korešpondentom v Budapešti. Režíroval 9
dokumentárnych ﬁlmov a je autorom troch kníh,

3. ATTILOV HROB

vrátane knihy „Dunaj – proti prúdu“, ktorá bola

Miesto posledného odpočinku obávaného

predlohou seriálu s rovnomenným názvom a je

hunského bojovníka nie je známe, pretože cez

preložená už do šiestich jazykov. Seriál „Dunaj –

neho vraj bola odvedená rieka. Podľa jednej

proti prúdu“ ste mohli sledovať televíznej stanici

z legiend sa tak hrob s tromi rakvami – zlatou,

Spektrum. Šiesta časť seriálu sa venuje územiu

striebornou a železnou a obrovským množstvom

Slovenska so spomienkami na protest verejnosti

pokladov môže nachádzať v sútoku Dunaja

proti násiliu a výstavbe vodného diela Gabčíkovo.

a Sávy v oblasti kultúrno-historického komplexu,

Prinášame vám desať historických zaujímavostí,

ktorému dominuje Belehradská pevnosť

ktoré ste zrejme dosiaľ nevedeli.

Kalemegdan.

1. POCHOVANÉ NEMECKÉ LODE

4. OSTROV SĹZ

Vo vlnách Dunaja, v oblasti rumunsko-

Dejiny Dunaja sú pohnuté rovnako ako dejiny

srbských hraníc, sa nachádza množstvo

samotnej východnej Európy. Jednou z tragických

vrakov potopených nemeckých lodí. Lode

pripomienok je pamätník na ostrove Belene, ktorý

na konci druhej svetovej vojny potopili sami

pripomína koncentračný pracovný tábor, ktorý tu

Nemci preto, aby sa nedostali do rúk Sovietov.

bol vybudovaný v roku 1949. V tomto mimoriadne

Lode sú nebezpečné pre dopravu po rieke,

krutom tábore komunistická vláda Bulharska

najmä kvôli výbušninám a munícii, ktoré sa

mučila a likvidovala politických väzňov a asimilácii

v nich dodnes nachádzali. Na jar 2020 tak bol

vzdorujúcich Turkov. Oﬁciálne tábor fungoval do

schválený plán na ich vylovenie.

roku 1962, de facto bol ale uzavretý až v roku 1989.
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5. ROZSTRIEĽANÁ
VODÁRENSKÁ VEŽA

na lepru vznikali v Európe už od raného

Dunaj preteká okrem iného chorvátskym

Jedinú výnimku na kontinente tvorí práve tábor

mestom Vukovar, ktoré bolo dejiskom jednej

v Tichilești, tunajšie leprosárium vzniklo v roku

z najkrvavejších bitiek vojny o Juhosláviu.

1875 a funguje dodnes. Najtragickejšou etapou

V septembri 1991 sa tu stretli Chorváti

jeho existencie bolo obdobie komunistickej

s Juhoslovanskou ľudovou armádou. Mesto

vlády. O leprosáriu sa nemohlo hovoriť, ani

bolo kompletne zničené a došlo aj k masakrom

poznať jeho presnú polohu, všetci privezení

civilného obyvateľstva. Jedným z tragických

chorí boli úradne zaznamenaní ako mŕtvi, aby

následkov bitky bol masaker na neďalekej

ich nikto nehľadal a v prípadnom odchode im

farme Ovčara. Tento čin bol Medzinárodným

bránila armáda. Situácia miestnych chorých sa

tribunálom v Haagu označený za vojnový

zlepšila až s medializáciou začiatkom nového

zločin. Tieto udalosti dodnes pripomína

tisícročia a následnou dotáciou z Európskej

rozstrieľaná vodárenská veža vo Vukovare.

únie. Dnes v kolónii žije posledných 10

stredoveku a úplne vymizli až v 20. storočí.

obyvateľov.

6. KRV VO VLNÁCH
Veľmi smutný pomník na brehu Dunaja nájdeme

9. KANÁL SMRTI

priamo v centre Budapešti. Po dĺžke 300

Takéto pomenovanie si zaslúžil 64

metrov sú tu umiestené železné topánky, ktoré

kilometrov dlhý kanál Dunaj-Čierne more

pripomínajú cez 3500 maďarských židov, ktorí

postavený v rokoch 1949 až 1984. Kanál

boli na konci druhej svetovej vojny postrieľaní

skracuje prístup do prístavu Konstanta

a vhodení do rieky príslušníkmi nacistickej Strany

a je kľúčovým miestom kadiaľ prúdi tovar

šípových krížov.

z celého sveta. Monumentálny projekt
diktátora Nicolae Ceaușeska má ale temnú

7. TERORISTA NA ÚTEKU

históriu. Stavba bola totiž táborom nútených

Neďaleko Dunaja v oblasti Vojvodiny v dnešnom

prác. V otrasných podmienkach tu zahynuli

Srbsku sa narodil Szilveszter Matuska. Matuska

tisíce ľudí, najnižšie odhady uvádzali

v roku 1931 spôsobil vykoľajenie dvoch vlakov,

desaťtisíce.

použil k tomu dynamit. Celkovo takto zranil vyše
200 cestujúcich a 22 osôb pri nešťastí zahynulo.

10. POCHOVANÝ PIRÁT

Matuska bol ešte toho roku zatknutý vo Viedni

Hrob piráta, jediný svojho druhu v Európe,

a uväznený v maďarskej väznici Vác. Odtiaľ

nájdete v rumunskom prístavnom meste

ale v roku 1945 utiekol a odvtedy o ňom nikto

Sulina. Pirát je pochovaný na slávnom

nepočul. Známejší obrázok z brehu Dunaja je

medzinárodnom cintoríne, kde vedľa seba

Visegrád (2)

ležia Rumuni, ortodoxní Rusi, Gréci, Turci,
Židia, britskí námorníci, obchodníci aj

8. POSLEDNÍ
MALOMOCNÍ V EURÓPE

niekoľko princov. Hrob gréckeho a legendami

V rumunskom meste Tichilești neďaleko hraníc

vďaka znaku lebky so skríženými hnátmi.

opradeného piráta Kontogurisa spoznáte ľahko

s Ukrajinou nájdete posledné leprosárium
v Európe. Podobné kolónie pre chorých

e obchodu, a. s. Poprad
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KONTINUÁLNA PRACOVNÁ LÍNIA OD ŠTÚDIA
AŽ PO ODCHOD DO DÔCHODKU NEMUSÍ BYŤ
VHODNÁ PRE VŠETKÝCH

VÍTANÉ VÝHYBKY NA VAŠEJ
KARIÉRNEJ CESTE
Patrícia Lofajová,
Čo si možno predstaviť pod pojmom úspešná kariéra? Je to plynulá cesta
z juniorskej pozície na post CEO? Jasne vytýčená línia, po ktorej sa človek má
posúvať, aby dosiahol vysnívaný cieľ? Percento ľudí, ktorí úspešnú kariéru považujú
za jednu z podstatných etáp svojho života, je vysoké. Podmienky, v ktorých žijeme,
nás smerujú do určitých vzorcov, podľa ktorých v ideálnom prípade plynie všetko
v rovnakej postupnosti. Úspešné štúdium a následná voľba vysnívaného povolania,
ktoré nám dá dostatok kvalitnej skúsenosti a praxe na to, aby sme v rámci svojho
zamerania dosiahli čo najlepšie výsledky, prípadne vrcholové pozície. Za posledné
roky sa však naše priority diametrálne zmenili. A tak daná cesta nemusí byť taká
jednoduchá, ako sa môže na prvý pohľad zdať…

Amrop Jenewein Junior Research Consultant

sabbatical – je to takmer vždy skvelá investícia
do seba samého.
Ak by sme sa v oblasti budovania profesijnej
kariéry mali niečo naučiť od vrcholových
športovcov, tak je to práve potreba
regenerovať. A nielen telo, ale aj myseľ.
Správne načasovanie pracovnej prestávky
nás môže o. i. zachrániť pred spomínaným
vyhorením. V prenesenom význame – pokiaľ by

Roky, počas ktorých sa zo všetkého najviac
zaoberáme vlastným kariérnym zameraním,

VÝHYBKA Č. 1:
SABBATICAL

sme vedeli, že sa nám za najbližšou zákrutou
stane nehoda, spomalíme naše vozidlo, aby
sme zrážke predišli? Alebo naopak – pridáme

si dokážu vyžiadať svoju daň. Ak dlho

rýchlosť?

ideme na plný plyn (aj keď bez toho, aby

V súvislosti s kariérnou pauzou je známy

sme v sebe mali level chcenia „byť tými

predovšetkým pojem sabbatical. Označuje

najlepšími“), tento prístup sa môže obrátiť

určitú pracovnú prestávku, ktorej trvanie sa vo

proti nám. Diagnóza Z73.0 alebo v bežnom

všeobecnosti pohybuje od dvoch mesiacov do

slovníku syndróm vyhorenia, ktorý ešte

jedného roka. Sú dva varianty. Prvým je prípad,

donedávna nebol stanovený ako oficiálna

keď si človek dopraje voľno u konkrétneho

diagnóza, naberá na sile. Pretože chceme

zamestnávateľa na základe dohodnutých

Pozrime sa na ďalšiu z techník. Job

dosahovať najlepšie výsledky a najvyššie

podmienok. Druhým variantom môže byť

Enlargement ako jedna z možností ako (de)

ciele za najkratší čas. Burn-out je jedným

situácia, keď človek skončí pracovný pomer

motivovať? Deﬁnície ju charakterizujú ako

z dôvodov, ktoré človeka donútia na

a rozhodne sa dopriať si priestor na oddych

horizontálne rozšírenie pracovného miesta.

určité obdobie opustiť svoju kariérnu

a regeneráciu. Na nejaký čas sa úplne rozlúči

Stereotyp a monotónnosť v rámci pracovného

cestu a dopriať si pár týždňov či dokonca

s pracovným životom. Odhliadnuc od dôvodu,

procesu nie je zrovna atraktívnou záležitosťou.

mesiacov len pre seba.

ktorý stojí v pozadí rozhodnutia dopriať si

Rovnako v tomto prípade ťažko hovoriť

VÝHYBKA Č. 2:
JOB ENLARGEMENT

o nejakej výzve, ktorá by nás mala popohnať
ďalej. Takže, čo konkrétne si možno predstaviť
pod týmto termínom? Celý princíp spočíva
v tom, že sa zamestnancovi zväčšuje rozsah
jeho povinností a zodpovednosti s cieľom
dosiahnuť nielen zmenu, ale zároveň rozšíriť
záber jeho zručností. Takéto doplnenie
pracovnej náplne a kompetencií dokáže
Zdroj: Amrop Jenewein, Fotograﬁe: archív Amrop Jenewein a Alan Hyža

pozitívne zapôsobiť hneď viacerými smermi.
Napriek rozšíreniu kompetencií sa však
ešte vždy bavíme o rovnakej úrovni v rámci
organizačnej štruktúry, respektíve súčasnej
pracovnej pozície. Je prirodzené, že akákoľvek
zmena môže byť prínosná, ale pozor – hrozí
aj opak. Zo strany vedenia je nevyhnutné
vhodným spôsobom odprezentovať danú
zmenu. V prípade, že sa s pridanými
zodpovednosťami nezmení ohodnotenie
zamestnanca, zmenu vôbec nemusí privítať.
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Najmä menšie spoločnosti, v ktorých je

a byť schopní nabrať nové skúsenosti aj

možnosť stúpať po kariérnom rebríčku logicky

v rámci nových prostredí na to, aby sme

obmedzená, sú priam ideálnym prostredím

dosahovali nami vopred stanovené ciele. A čo

na uplatňovanie techniky Job Enlargement na

nastane v prípade, ak sa ciele zamestnanca

motivovanie svojich zamestnancov.

nestretnú s cieľmi zamestnávateľa? Situácií

Na prvý pohľad sa môže zdať, že za

môže byť mnoho. Avšak vo výsledku sú

obidvoma termínmi sa skrýva ten istý

len dve možnosti. Buď sa prijmú fakty

proces, ktorý bude mať vo výsledku

a zamestnanec i zamestnávateľ začnú hľadať

rovnaký dopad. Hoci v obidvoch

spoločné riešenie danej situácie alebo sa pre

prípadoch nájdeme prieniky (nielen preto,

obidve strany začne nová etapa: zamestnanec

že ide o procesy z jedného segmentu),

Vzostupy a pády. Úspechy, ale aj neúspechy.

sa ocitne mimo danú organizáciu v snahe

ide o dve odlišné stratégie.

To všetko patrí do kariérneho života. Na to,

dosiahnuť svoje stanovené ciele tam, kde mu

aby sme dokázali všetko, čo prichádza, zvládať

to bude umožnené.

VÝHYBKA Č. 3:
CAREER MANAGEMENT

a kompetenciu zamestnanca, avšak

prípadoch na to byť dokonca pripravený, je
Medzi základné manažérske zručnosti patrí

Job Enlargement nám poskytuje
možnosť rozšíriť určitú zodpovednosť

a prijímať z iného uhla pohľadu a v niektorých
vhodné pripomenúť si Career Management.

JOB ENLARGEMENT
VS. JOB ENRICHMENT

VÝHYBKA Č. 4:
EMPLOYEE JOURNEY

v tomto prípade sa nevychádza z línie,
v ktorej sa zamestnanec nachádza. Preto
platí, že ide o horizontálne rozšírenie

plánovanie, organizovanie, kontrola a vedenie.
Každý jednotlivec, ktorý sa nachádza na

Na celý proces a všetky etapy kariérneho

pracovného miesta. Zvýšenie mzdového

akejkoľvek pozícii a s rôznym intervalom

života jednotlivých ľudí sa však môžeme

ohodnotenia zamestnanca nie je v tomto

pôsobenia na pracovnom trhu, by mal byť

pozrieť aj z úplne iného uhla pohľadu. Je

prípade samozrejmosťou, ide skôr

sám sebe manažérom. Práve tým, ako si

dôležité bližšie špeciﬁkovať, prečo je to

o výnimku.

plánuje svoj kariérny život, kontroluje úlohy,

podstatné – dôvodov je totiž viacero. V prvom

ktoré si zadal, a rovnako aj plány, ktoré mali

rade, ak tomu dáme určitú postupnosť, tak

Job Enrichment, ako môžeme

byť splnené alebo prinajlepšom by mali byť na

kdesi na začiatku je prvý deň zamestnanca

dedukovať aj z názvu, je bohatší

ceste k ich splneniu. Pokiaľ človek nevie, kam

v danej ﬁrme. Celý proces onboardingu,

na zmeny v rámci danej pracovnej

kráča, nikdy nedôjde do cieľa.

ktorý dokonale vystihuje pravidlo, že len raz

hierarchie. V tomto prípade dochádza

dokážeme spraviť prvý dojem. Zamestnávateľ

k vertikálnej expanzii. Zamestnanci,

V dnešnom svete plnom mnohých kariérnych

musí byť schopný zabezpečiť optimálne a čo

ktorých sa to týka, sú kvaliﬁkovanými

príležitostí, keď nemáme takmer nijaké

a najpriaznivejšie podmienky pre nového člena

zamestnancami. V prípade tohto procesu

obmedzenia (určitú výnimku tvorí obmedzenie

svojho tímu. Nasleduje proces adaptácie

sa zamestnancovi určitým spôsobom

v cestovaní pre pandémiu spôsobenú novým

a celkové pôsobenie v danej ﬁrme alebo

posilňuje jeho postavenie a v závere

koronavírusom), nie je priestor na plytké

korporácii.

dochádza aj k lepšiemu platovému
ohodnoteniu.

preplávanie najvýkonnejšej etapy aktívneho
života. Vzhľadom na fakt, že kariéra je

Kľúčové je, aby zamestnávateľ, ktorý je

neoddeliteľná súčasť našich životov, mali by

dostatočne pozorný, neprehliadol priestor

sme mať plán a minimálne očakávania, ktoré

na zlepšenie výkonu zamestnanca rôznymi

Žijeme dobu kovidovú. To je tá, počas ktorej

sa postupom času a vplyvom prostredia buď

školeniami alebo doplňujúcimi kurzami. Je to

sa všetko zmenilo. Práve teraz sa viac ako

zmenia alebo budú naplnené a následne

sieť, ktorú zamestnávateľ dokáže pre svojho

inokedy jasne odzrkadľujú a odhaľujú interné

nahradené novými. Priebežná kontrola nielen

zamestnanca vytvoriť. Pozornému človeku

procesy, nastavenia, vzťahy a predovšetkým

malých, ale aj veľkých cieľov je nevyhnutná.

neunikne, že sa tu vytvárajú neraz ideálne

spomínaná lojalita. Možno práve ona je

Podľa ich naplnenia vieme, či sme na správnej

podmienky, ktoré v adresátovi dokážu vyvolať

pre budovanie silného a stabilného tímu

ceste k našim cieľom alebo na ceste k ich

pocit starostlivosti zo strany ﬁrmy, pre ktorú

kľúčová. Jeho členovia budú nielen v prípade

prehodnoteniu.

pracuje. Priebežná informovanosť o názor

pandemickej krízy, ale kedykoľvek a za

zamestnanca, záujem o neho, nazeranie nielen

akýchkoľvek podmienok, v akých sa ﬁrma

Zabúdať netreba ani na dôležitú skutočnosť,

na určité procesy a dianie, ale aj na bežné

ocitne, schopní obstáť bez najmenšej ujmy

že práve jednotlivec ako taký je manažérom

či osobné problémy, s ktorými sa v rámci

práve preto, že ľudský kapitál stojí na pevne

svojho kariérneho života. Musíme si byť

pracovného nasadenia (i mimo neho) stretáva,

vybudovaných základoch.

vedomí svojich schopností a zručností, byť

majú pozitívny a často zásadný vplyv na

pripravení doplniť si chýbajúce vedomosti

lojalitu.

Tešíme sa na rok
nových príležitostí.

PF 2021

www.amrop.sk
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SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA
POMÁHA PODNIKATEĽOM V ČASE PANDÉMIE
Pre podnikateľov je v čase pandémie
mimoriadne dôležitá pomoc
ﬁnančných inštitúcií. V prvej líniii
týchto aktivít stojí Slovenská záručná
a rozvojová banka (SZRB).

„ZÁCHRANNÉ“ ÚVEROVÉ
PRODUKTY

Príkladom výhodného a súčasne moderného
a inovatívneho bankového produktu je špeciﬁcký
úverový produkt EÚver – ROZVOJ. Ten poskytuje

Už v druhej polovici apríla sa takýmto

SZRB malým a stredným ﬁrmám ako jediná banka

produktom stal Prevádzkový úver

na Slovensku. Jeho ﬁnancovanie je podporené

PODNIKATEĽ 2020. Tento produkt SZRB

z Európskych štrukturálnych a investičných

poskytuje do výšky 350 tisíc eur s ﬁnančnou

fondov v rámci operačného programu Výskum

pomocou Ministerstva ﬁnancií SR vo forme

a inovácie. Tieto výhodné úvery pomáhajú

„Už začiatkom marca nás začali oslovovať

záruky za úver. Určený je pre malé a stredné

menším podnikom pri ich rozvoji, prispievajú

prví klienti, že sa pre pandémiu dostávajú

podniky na podporu udržania prevádzky

k udržaniu pracovných miest, lepšiemu cash-ﬂow

do ťažkostí s likviditou, alebo že im takéto

a zamestnanosti a tým celkovo na zmiernenie

a celkovému zachovaniu prevádzkyschopnosti.

ťažkosti v najbližšom čase hrozia,“ povedal

negatívnych dopadov obmedzení súvisiacich

podpredseda predstavenstva SZRB Igor

s protipandemickými opatreniami. Firmy ho

Barát. V banke preto zefektívnili a nastavili

môžu využiť aj na splatenie záväzkov voči

všetky vnútorné procesy tak, aby mohli

Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.

ODBORNÉ PORADENSTVO
A INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

schopní malým a stredným podnikateľom

O pár mesiacov neskôr začala banka

Popri výhodných, moderných a inovatívnych

vychádzať v ústrety v zrýchlenom režime.

v spolupráci so svojou dcérskou spoločnosťou

bankových produktoch sú ďalšími nástrojmi,

na túto situáciu reagovať pružnejšie a boli

ktorými SZRB pomáha podnikateľom,
najmä malým a stredným ﬁrmám, odborné
poradenstvo a individuálny prístup ku klientom.
Malé a stredné spoločnosti majú obvykle
obmedzený počet ľudských zdrojov. Vyznačujú
sa kvalitným zázemím v segmente, v ktorom
podnikajú, často ale menším ﬁrmám chýbajú
odborníci na krízový manažment. Tieto
otázky sú však v čase pandémie mimoriadne
dôležité pre zvládnutie zložitej situácie. Aj
v takejto situácii sa môžu s dôverou obrátiť
na SZRB, ktorá má expertov s dlhoročnými
skúsenosťami v oblasti ﬁremného úverového
ﬁnancovania. Nemusí ísť teda vždy iba o úver,
niekedy viac pomôže aj rýchla kvaliﬁkovaná
pomoc pri krízovom riadení alebo plánovaní.
Menšie ﬁrmy predstavujú viac než päťdesiat
percent klientely Slovenskej záručnej a rozvojovej
banky. Tá však nie je klasickou univerzálnou
komerčnou bankou. Tým že nepôsobí v oblasti
retailu, teda neposkytuje služby obyvateľstvu,

Red (pti)

domácnostiam, fyzickým osobám, ale
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Banka v tejto etape na základe žiadostí

Slovenský investičný holding (SIH) poskytovať

len ﬁrmám či samosprávam môže sa tak

klientov schválila nielen odklady

Úver SIH. Podobne ako PODNIKATEĽ 2020,

plnohodnotne sústrediť práve aj na profesionálne

predpísaných splátok istiny, ale zrýchlene

aj nový úver slúži na podporu širokého

odborné poradenstvo pre malých a stredných

obnovovala aj končiace sa kontokorentné

spektra ﬁriem – malých a stredných, vrátane

podnikateľov. SZRB má s nimi dlhoročné

úvery rádovo v státisícoch eur.

mikropodnikov, ale tiež veľkých podnikov na

skúsenosti, vie, aké majú problémy, pozná ich

preklenutie nepriaznivého obdobia. V závislosti

potreby a to jej umožňuje individuálne pristupovať

Súčasne SZRB intenzívne spolupracovala

na veľkosti ﬁrmy, počte zamestnancov

ku každému klientovi. Znalosť prostredia

s Ministerstvom financií SR na príprave

a obrate je možné získať pomoc od 10 tisíc až

a vzájomná dôvera medzi bankou a klientmi

schémy finančnej pomoci pre ďalších

do 2 miliónov eur. Zvýhodnenie je aj v možnom

sú významnými dôvodmi, prečo sa SZRB tak

podnikateľov zasiahnutých výpadkom

odklade splátok až na 12 mesiacov od prvého

aktívne a úspešne zapája do programu osobitných

príjmov. Výsledkom sa stali zvýhodnené,

čerpania. Úver SIH je určený predovšetkým na

foriem úverovej pomoci s následkami pandémie

po priznaní bonifikácie bezúročné úverové

udržanie zamestnanosti a záchranu daného

s dôrazom na malé a stredné ﬁrmy.

produkty.

podniku.

PRICE

Pomáhame malým a stredným
ƥQLLYUKCMTĠĠ@ĹJ¤È@RX
výhodné
úvery

odborné
poradenstvo

individuálny
prístup

www.szrb.sk
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BUDÚ ZÁKAZNÍCI
NAKUPOVAŤ S ROZVAHOU?
Spotrebitelia do svojich nákupov stále viac premietajú potrebu získať za svoje peniaze
hodnotu. Nechcú experimentovať a hľadať v obchode – online aj ofﬂine - medzi
tisíckami položiek. Osvedčujú sa rôzne softvérové nástroje, ktoré uľahčia výber a ktoré
suplujú živého predajcu. Napriek ďalekosiahlym post-pandemickým zmenám budú
zákazníci nakupovať klasické darčeky, s väčších dôrazom na praktickosť.

Pandémia „vytvorila“ novú segmentáciu
Presun nákupov do online priestoru je zmena

RACIONALIZÁCIA PONUKY
SORTIMENTU

paradigmy, ktorá bude pravdepodobne trvalá.
Mnoho ľudí bolo donútených nakupovať online

Ako vyplýva z prieskumov kasových dát

a svoj nákup zopakujú – adekvátne menej

a vyjadrení obchodníkov, zákazníci trávia

utratia v kamenných prevádzkach. Podľa

v predajniach menej času a kupujú viac, často aj

odborníkov pandémia „vytvorila“ tri nové

pre seniorov. Vyhýbajú sa rozhodovacej paralýze

segmenty zákazníkov:

a nakupujú to, čo poznajú, oveľa častejšie podľa

1. Environmentálne a sociálne uvedomelí

zoznamu. Neradi experimentujú. O optimalizácii

A samozrejme inovácie, o tie zákazníci istotne

zákazníci: mnohí spotrebitelia si väčšmi

sortimentu a zužovaní výberu tak bude ešte

neprídu. So stúpajúcou popularitou e-commerce

uvedomujú a prehodnocujú svoje nákupné

počuť aj v kamenných prevádzkach, nielen

sa časť vylistovaného potravinového

správanie a jeho environmentálne a sociálne

v e-commerce.

sortimentu presunie z ofﬂine do ponuky online
supermarketov. Zo skúseností zo zahraničia

dopady
Určitá miera konsolidácie sortimentu prospeje

vyplýva, že mnohé produkty sa po presune

spotrebiteľov žije v obavách z toho, či sa

planéte ako celku. Menej výrobkov znamená

z „kameňa“ do online začali predávať lepšie.

vôbec dostanú do kamenného obchodu,

i menšiu uhlíkovú stopu pri výrobe a preprave.

či si bezpečne nakúpia v davoch ľudí

Nový výrobok je zvyčajne spojený s novým

Vzhľadom k tomu, že frekvencia nákupov

alebo z toho, že musia prvýkrát nakúpiť

obalom, novými marketingovými materiálmi

sa znižuje a stúpa objem nákupného košíka,

online. Podľa prieskumu IPSOS1

a prispieva k paradoxu voľby, zákazníci

obchodníci budú spolu so svojimi dodávateľmi

z októbra až 54 % ľudí nevie, čomu majú

sú z nadmernej ponuky a komunikácie zo

hľadať tiež optimálnu veľkosť balenia. Ani nie

v súvislosti s COVID-19 veriť, pričom

všetkých strán zmätení. Výsledkom je, že sa

tak v zmysle aktivít typu 2+1 alebo 5+1, ale

najviac v tomto ukazovateli ﬁgurovali

nevedia rozhodnúť a nenakúpia vôbec. Navyše

v zmysle umiestnenia týchto položiek v regáloch.

rozvedení respondenti. Až 48 % opýtaných

novinky kanibalizujú predaj pôvodných dobre

Jednoducho povedané: väčšie balenie zaberie

zaznamenalo pokles príjmov, pričom 40 %

zavedených výrobkov a predaju kategórie

v regáli viac miesta. Dobrým príkladom je

domácností poklesol príjem o štvrtinu.

nepomáhajú ani agresívne promócie.

pivo. V čase zatvorených barov a reštaurácií

2. Obávajúci sa zákazníci: milióny

markantne stúpol predaj balení typu six-pack.

Juraj Púchlo, Zdroj: fooddive.com, retailtechnologyreview.com, Nielsen COVID-19 Summer Shopper Survey.

3. Zákazníci vyžadujúci pridanú hodnotu: veľa
spotrebiteľov sa počas pandémie musí

Dodávatelia budú prehodnocovať produktové

Agentúra Nielsen eviduje po vypuknutí pandémie

vyrovnať s menším príjmom a s obavami

portfólio a zrejme niektoré menej populárne

zvýšený predaj väčších balení a privátnych

o svoj zárobok a budúcnosť zamestnania.

balenia a výrobky z trhu vypadnú. Retaileri

značiek. Keďže množstvo privátiek sa predáva

Výsledkom je, že si ľudia viac uvedomujú

už hľadajú úspory z rozsahu, teda snažia sa

práve v baleniach XXL a multipackoch, je

potrebu získať za svoje peniaze skutočnú

pracovať s menej SKU (Stock keeping unit)

možné, že tieto predaje vzájomne korelujú

hodnotu.

a nakupovať tieto položky vo väčšom objeme.

(Nielsen koreláciu nemeral). Vo svetle

Znižovanie pestrosti určite nedospeje do bodu,

uvedených poznatkov možno odporučiť, aby

Do sektoru e-commerce tak preniká tzv.

kedy si budú môcť zákazníci vybrať automobil

obchodníci oslovili nové segmenty spotrebiteľov

intelligent guided selling (IGS), teda inteligentne

akejkoľvek farby, ak to bude čierna (ako vraj

ponukou hodnoty za peniaze a zmrazením či

riadený predaj. V skratke ide o akúsi náhradu

povedal Henry Ford o modeli T). Existujú už aj

stabilizovaním cien základných a trvácnych

živého predajcu, ktorý na základe rozhovoru

pozitívne praktické dopady racionalizácie. Menej

potravín a tiež základného hygienického

so zákazníkom dokáže zúžiť výber napríklad

možností na výber môže zlepšiť predaj znížením

sortimentu (napr. dezinfekcie, toaletný papier).

na dve položky, čo uľahčí zákazníkovi

únavy zákazníkov a zlepšením efektívnosti

rozhodovanie a často vedie k nákupu. IGS

dodávateľského reťazca.

OKÁZALÁ NESPOTREBA

zjednodušuje online nákupné cesty zákazníkov
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prostredníctvom analýzy dát, aplikácie logiky

Budú sa zmenšovať predajne? Pravdepodobne

vyhľadávania, odporúčaní a segmentácie.

len ubudnú metre z regálovej plochy a menej

Pojem okázalá spotreba použil Thorstein

Zákazník tak dostáva zúžený a relevantný

zaujímavé, generické alebo z pohľadu predajov

Veblen v knihe Teória záhaľčivej triedy (1899).

výber, čo mu uľahčuje výber a nákup napríklad

a marží „céčkové“ tovary. Tie nahradia

Dnes sme svedkami skôr okázalej nespotreby

smartfónu.

udržateľné, ekologické a lokálne produkty.

– zákazníci sa na sociálnych sieťach chvália

PRICE

AKÝ BUDE NOVÝ NORMÁL?
Krátka odpoveď by znela, že nebude oveľa
odlišnejší o pred-pandemického normálu. Podľa
zistení IPSOS ľudia sú sa obmedzovať iba na istú
dobu, väčšina sa nechce vzdať svojich slobôd
a možností na dlhšiu dobu. Dokonca 4% ľudí
vôbec nedodržiava odporúčané hygienické
opatrenia a nenosí rúško (neprekvapí, že medzi
voličmi ĽSNS je toto percento 15 %).
„Len v potravinách minieme ročne na výrobky
mimo nákupného zoznamu približne 2300 eur.
Ide častokrát o potraviny, ktoré nestihneme
skonzumovať do konca ich spotreby
a vyhadzujeme ich potom zbytočne,“ komentuje
súčasné spotrebiteľské správanie Lenka
Buchláková, ekonomická analytička FinGO.sk.
Podľa IPSOS² pri vnímaní koronavírusu ako
hrozby pre svoj zdroj obživy nastali počas
uplynulého polroka výrazné zmeny. Kým v marci
do nejakej miery vnímali pandémiu ako ohrozenie
tým, ako ušetrili alebo nepodľahli vábeniu

terasách a ako „take away“, Vianoce budú aj

príjmu približne tri štvrtiny obyvateľov, v máji to

marketingových kampaní. Mantrou týchto

o doplnkoch ako french press a kávovary. Na

bola polovica a dnes je to menej ako štvrtina

dní (a ukazujú to aj dáta) je nakupovať

obľube však nestratia tradičné darčeky, ako

ľudí. Roman Pudmarčík z agentúry IPSOS

výhodné balenia a nakupovať len toľko, koľko

sú technologické vychytávky či produkty pre

dodáva: „Dopad pandémie na ekonomiku a zdroj

dokážu zákazníci spotrebovať (lebo panické

zdravie. Obľúbené budú bezdrôtové slúchadlá

príjmov ľudí bol doteraz menší, ako predpokladali

nákupy do zásoby sa ukázali ako predčasné

a reproduktory, ale aj „gadgets“ pre domáce

pôvodné scenáre. V názoroch ľudí vidíme stále

a nezmyselné). Jednou vetou zhrnuté: zákazníci

cvičenie. Ženám spravia ich blízki radosť

väčší optimizmus, aj napriek tomu, že počas

kupujú väčšie balenia aj preto, aby nemuseli

aróma lampami či difuzérmi. Muži ocenia

posledného pol roka takmer polovica slovenských

chodiť do obchodov tak často.

technologické novinky, ako sú rôzne herné

domácností zažila zníženie príjmu. Ak sa na

konzoly s novými hrami.

výsledky pozrieme detailnejšie, vidíme, že práve
táto skupina, ktorá sa stretla so znížením príjmu,

Z tohtoročného prieskumu Heureky¹ medzi
zákazníkmi vyplynulo, že 32 % Slovákov sa

Populárnym darčekom zostávajú inteligentné

chystá minúť na vianočné darčeky od 100 do

náramky a hodinky. Pre deti bude vianočným

250 eur. Za nimi nasleduje štvrtina (24 %), ktorá

hitom stavebnica LEGO, rodičia zabodujú aj

¹Prieskum realizoval nákupný radca Heureka.sk v septembri

očakáva, že vianočné nákupy ich vyjdú na

kreatívnymi sadami a interaktívnymi hračkami.

2020. Prieskumu sa zúčastnilo viac ako 2200 respondentov

30 - 100 eur. Menej ako 9 % sa chystá minúť

Zaujímavosťou ale je, že pod stromčekom

menej ako 30 eur a len 5 % Slovákov plánuje

častejšie nachádzame aj erotické pomôcky.

minúť viac ako 700 eur. Muži sú pri vianočných

Z účastníkov prieskumu Heureka.sk si ich tam

nákupoch extrémnejší ako ženy. Viac mužov

našlo takmer 7 % Slovákov – ale až dvakrát

ako žien sa chystá na Vianoce minúť menej ako

toľko Čechov.

vyjadruje v tejto oblasti väčšie obavy.“

a vzorka je reprezentatívna na používateľov Heureky.
²Prieskum IPSOS, online zber dát (CASI), reprezentatívna
vzorka 1050 respondentov vo veku 18 - 65 rokov, Zber
dát: od 29. 9 do 1. 10. 2020

30 eur a zároveň sa viac mužov ako žien chystá
minúť nad 700 eur.

AK SA VAŠA EKONOMICKÁ SITUÁCIA ZHORŠÍ, BUDETE VIAC:

Rovnaký prieskum sa konal aj u českých
susedov. Tí sa na Vianoce chystajú minúť

Variť doma

o niečo viac ako obyvatelia Slovenska. Viac ako

Hľadať nové ponuky

tretina (36 %) Čechov plánuje na darčeky minúť

Nakupovať v obchodoch, ktoré ponúkajú nižšie ceny

5 až 10-tisíc korún, približne 200 až 400 eur.

43

Nakupovať väčšie a výhodnejšie balenia

ich vyjdú v rozmedzí 3 až 5-tisíc korún, teda

35

Chodiť po obchodoch a hľadať najlepšiu ponuku

približne 120 – 200 eur.

27

Šetriť

„

27

Pestovať a chovať zvieratá na konzum

Tohtoročné Vianoce budú viac o praktických

23

Využívať potravinové banky

veciach ako o luxusných doplnkoch. Veľkou

19

Nakupovať na lokálnom farmárskom trhu

témou bude zdravý životný štýl a domáca
Tento rok tak bude dopyt po smoothie

46

Využívať zľavové kupóny

Štvrtina Čechov očakáva, že vianočné nákupy

pohoda,“ tvrdí šéf Heureky Tomáš Braverman.

52
48

Nakupovať menšie ekonomické balenia
}

osobný návyk

}

hľadanie úspor

}

16
9

striedanie obchodov

}

veľkosť nákupného košíka

Zdroj: COVID1-19 Summer Shopper Survey, The Nielsen Company (US)

mixéroch. Keďže kaviarne fungujú len na
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SLOVENSKÝ OSKAR
Z PRODUKCIE MINIT PRINÁŠA
KVÁSKOVÉ VÝROBKY
Vlna kváskovania zaplavila Slovensko natoľko, že sa už stala súčasťou modernej
kuchyne aj gastronomického folklóru. Slovenská spoločnosť MINIT SLOVAKIA
poctivo sleduje trendy na trhu a pre spotrebiteľov prináša do reťazcov rustikálnu
kváskovú líniu OSKAR. V rozhovore sa dozviete, prečo sa línia volá OSKAR, čo je
to vekňa a ako dlho pečivo zreje. Na naše otázky odpovedal Ladislav Ambrovics,
výkonný riaditeľ, MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o.

Ladislav Ambrovics,
výkonný riaditeľ, MINIT SLOVAKIA

a v našich podmienkach to znamená, zmiešať
vodu a múku, nechať zrieť niekoľko dní a potom
pridať do cesta.
Čím je spôsobené to, že kváskové pečivo je
chutnejšie a trvanlivejšie?
Kváskové pečivo je chutnejšie preto, lebo pridáme
do procesu prostredníctvom kvásku bakteriálne
kultúry, ktoré pôsobia počas procesu zrenia. Už
naformované chleby a vekne zrejú veľmi dlho.
Celý proces výroby v MINIT trvá 27 hodín. Počas
zrenia cesta majú baktérie dostatočný čas nato,
aby sa rozložili a pridali výslednému pečivu
špeciﬁckú chuť. Typickú chlebovú arómu vytvára
produkt kváskovania, a síce kyselina mliečna. Tá
zároveň pečivo prirodzene konzervuje a preto
má toto pečivo dlhšiu trvanlivosť. V procese
kváskovania vznikajú probiotické kultúry, ktoré
okrem posilnenia imunity zlepšujú aj peristaltiku
čriev. Kváskové pečivo je preto ľahšie stráviteľné.
Čím je pre spotrebiteľov

My sa výrobou kváskového pečiva zaoberáme

Hovorí sa, že kto raz okúsil rustikálne kváskové

také zaujímavé kváskovanie?

už prakticky od založenia spoločnosti. Vždy sme

pečivo, už mu nikdy nebude chutiť nijaké bežné

Kváskovanie je pripomenutím a oslavou tradičnej

ju vnímali ako zaujímavú súčasť umenia majstrov

pečivo. Jedinečná aróma kváskových výrobkov

výroby pečiva. Je návratom do obdobia, kedy

pekárov. Všetky naše pekárenské výrobky sú na

vzbudzuje doslova „závislosť“ (v tom pozitívnom

sa droždie ešte nepoužívalo a hlavnými zložkami

báze kvásku a našou víziou je predstaviť aj viac

slova zmysle).

pekárenských výrobkov boli iba soľ, voda a múka.

kváskových výrobkov v ostatných kategóriách

Kváskovanie je najmä o rešpekte k tradičným

pečiva. Tešíme sa, že rastie už i tak značná

Môžete bližšie predstaviť líniu OSKAR? Prečo

postupom. Vďaka kváskovaniu možno vytvoriť

základňa pravidelných konzumentov. Súčasné

sa volá práve OSKAR?

„živé“ jedlo, niečo, čo chutí a zároveň zasýti. Už

udalosti navyše akcelerovali dopyt po kvalitných

Majster pekár Oskar Bugár pracuje v našej

samotný proces je návratom k tradícii. V spoločnosti

kváskových výrobkoch.

spoločnosti už dvadsať rokov, pochádza z okolia

Red (pti)

MINIT kladieme veľký dôraz na tradičné receptúry.
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Veríme, že generáciami overené chute a spôsoby

Zaujímavé je, že s nárastom dopytu po

pečenia majú nenahraditeľnú hodnotu. Vďaka

kváskovaní súbežne rástol aj dopyt po

tomu, že pri kváskovaní používame málo surovín

droždí…

a sprevádza ho dlhá príprava, chuť pečiva je

Ako som už spomínal, pri kváskovaní nie je

jedinečná. Hovorí sa, že na dobré sa musí čakať.

droždie potrebné. Ľudia počas karantény

Kváskový chlieb má oproti bežnému pečivu plnšiu

kupovali droždie aby mohli doma upiecť chlieb.

chuť a vôňu, je ľahko odlíšiteľné. Veľmi rýchlo si

Pekárske droždie, ľudovo nazývané kvasnice, je

nachádza svojich pravidelných konzumentov. Ako

spoločný názov pre niekoľko kmeňov kvasiniek,

príklad môžem spomenúť syna jedného z našich

ktoré sa pridávajú do cesta. Kváskovanie je

pekárov, ktorý v procese vývoja a chuťových

iný proces a zaobíde sa bez droždia. Pôvodne

testov zjedol doma celý polkilový chlebík namiesto

fungovalo tak, že sa pri pečení vždy odtrhol

večere. I to je dôkaz, že kváskovanie je prirodzenou

z nakvaseného cesta malý kus, aby sa z neho

súčasťou slovenskej kuchyne a kváskové pečivo je

nanovo dal vyrobiť nový kvások na ďalšiu várku

plnohodnotným jedlom.

chleba. U nás v MINIT si kvások vyrábame sami

PRODUCT

Dunajskej Stredy. Srdcom aj dušou je profesionál
pekár a od začiatku sa podieľal na vývoji celej
kváskovej línie. Preto sme pri voľbe pomenovania
línie mali od začiatku jasno, že sa celá línia
chlebov a vekien bude volať práve po ňom.
Rozhodli sme sa, že nielen vývoj, ale aj samotné
výrobky z našej pekárne budú pod kontrolou
majstra OSKARA. Takže OSKAR nie je len
majster pekár, ktorý celú líniu vymyslel, ale každý
deň pečivo aj vyrába a stará sa o bezchybnosť
kváskových výrobkov.
Oskar Bugár je skutočný znalec, odborný garant
a expert vo svojom remesle s dlhoročnou praxou.
Pri výrobe používa prevažne slovenské suroviny.
Cesto necháva dlho vyzrieť a následne kváskové
výrobky ručne spracuje a pečie v kamennej
peci. Kváskovanie je takpovediac alchýmia a nie

v tvare bagety. Vychádza z výrobku „batard“

kampaň zameraná na konečného spotrebiteľa

každý človek je natoľko zručný, aby si dokázal

(tiež bâtard), čo je kratší a širší brat francúzskej

štartuje v januári 2021, plánujeme plošnú online

kváskové pečivo vyrábať sám doma. Ešte menej

remeselnej „baquette“. Rozhodli sme sa tieto

kampaň a využitie OOH nosičov.

je tých, ktorí to dokážu opakovane v udržateľnej

výrobky priniesť slovenskému spotrebiteľovi

kvalite. I z týchto dôvodov prinášame na pulty

v dostupnej forme a s tradičným pomenovaním.

V ktorých reťazcoch bude línia dostupná?

chrumkavé rustikálne pečivo v línii OSKAR.

Vekňa, to je soľ, múka a voda, ktoré spolu dlho

Kvásková línia OSKAR bude dostupná takmer vo

Chceme sprístupniť chuť a vôňu tradícií všetkým

zrejú až do jedinečného podlhovastého tvaru

všetkých reťazcoch s prevahou predaja potravín

spotrebiteľom.

so špicatým koncom. Súčasťou línie OSKAR

na Slovensku. Aktuálne ju môžu zákazníci

je pšeničná kvásková vekňa, teda jedinečné

zakúpiť v sieťach COOP Krupina, Trnava,

Aké výrobky línie OSKAR si môžu zákazníci

pšeničné kváskové ručne robené pečivo

Dunajská Streda , Galanta, v sieti predajní

zakúpiť a ochutnať?

s charakteristickou chuťou a rustikálnou kôrkou.

Nitrazdroj, Komako, Karmen, Komfos, Milk Agro,

Prvým produktom je klasický bochník - biely

Viaczrnná kvásková vekňa je zasa špecialita

Delia, a každým dňom sa počet odberateľov

kváskový pšeničný chlieb. Ručne vyrobený

z chlebového cesta so striedkou plnou olejnatých

rozširuje o ďalšie siete.

chlebík podľa tradičnej receptúry s prírodným

semien ako je ľan, slnečnica, sezam, tekvica

kváskom sa vyznačuje chrumkavou rustikálnou

a mak s bohatým posypom, ktorý znásobuje

Za nákupné rozhodnutia v sektore potravín

kôrkou, vláčnou striedkou, úžasnou pravou

gurmánsky zážitok.

sú zvyčajne zodpovedné ženy. Má nová
línia osloviť najmä nežnejšiu časť množiny

chlebovou chuťou a vôňou. Druhým je kváskový
viaczrnný chlieb. Ide o kváskový chlieb

Pristavme sa ešte pri výrobe, keďže je to

konzumentov?

s vysokým obsahom hodnotných olejnatých

odklon od výrobného programu MINIT, na

Našu kváskovú línu sme pripravovali pre

semien v striedke. Ľan, slnečnica, sezam, tekvica

ktorý sú spotrebitelia a ﬁremní zákazníci

všetkých spotrebiteľov, ktorí majú radi chuť

a mak tvoria viac ako 7 % obsahu. Chlebík sa

zvyknutí. Vzniká línia OSKAR v Dunajskej

a vôňu ozajstného chleba, avšak z obchodného

vyznačuje vynikajúcou chuťou, ktorú zvýrazňuje

Strede? Aké investície si vyžiadala produkcia?

hľadiska sú pre nás primárnou cieľovou skupinou

bohatý posyp. Líniu dopĺňajú dve vekne,

Línia vzniká v Dunajskej Strede. V súlade s našou

ženy vo veku 25-55 rokov. Veríme, že OSKAR si

pšeničná a viaczrnná. Jedná sa o špeciality

stratégiou a úctou k tradíciám sa vraciame späť

nájde svoje miesto v každej domácnosti, kde si

z chlebového cesta v tvare bagety.

k počiatkom, späť k objavovaniu zabudnutej

ctia dobre upečený kváskový chlebík.

tradície. „Pekarina“ je tajomstvo, kúzlo a krásne
Čo si má spotrebiteľ predstaviť pod slovom

remeslo. Najväčšími merateľnými investíciami

Podľa jedného z prieskumov muži

vekňa?

do novej sú teda čas, vedomosti a skúsenosti.

v domácnosti skonzumujú viac pečiva ako

Jednoducho povedané je to druh chleba

Napokon ide o ručnú prácu pod prísnym

ženy. Sledujete podobný trend?

dohľadom majstra pekára. Celý proces výroby

Pri našich úvahách sme vychádzali z faktov,

trvá veľmi dlho, bublinky v ceste vznikajú pomaly

že o nákupe primárne rozhodujú ženy.

dlhým zrením v ošatkách. Našim cieľom je ustať

Náš koncept uvedenia línie OSKAR na trh

pozíciu zodpovedného dodávateľa v rámci

pripravujeme v zmysle prednákupného procesu:

celého Slovenska. Tomu sme prispôsobili všetky

povedomie – znalosť – úvaha. Veríme, že

investície do ľudských zdrojov, do zabezpečenia

v prípade kváskového pečiva sa snúbi unikátny

procesu výroby aj skladovania a logistiky.

vzhľad rustikálneho v peci upečeného chleba
a vekní spolu s vynikajúcou vôňou a úžasnou

Kedy bola nová línia uvedená na trh resp. kedy

bublinkovou striedkou. Sú to všetko predpoklady

si budú môcť spotrebitelia výrobky zakúpiť?

toho, aby sa OSKAR čoskoro udomácnil

Dostupnosť na Slovenskom trhu je od štvrtého

v slovenských domácnostiach. V konečnom

štvrťroku 2020 a postupne sa distribúcia každým

dôsledku je pre nás dôležitý každý spokojný

dňom rozširuje. Našimi partnermi sú všetky

spotrebiteľ.

potravinové domáce aj nadnárodné reťazce
a partneri na nezávislom trhu. Komunikačná
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AKÉ DRUHY SYPANÝCH /
PORCIOVANÝCH ČAJOV
PIJETE NAJČASTEJŠIE?
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}

ČAJ DOTVÁRA ATMOSFÉRU
V nákupoch domácností podľa GfK prevláda porciovaný čaj. Favoritmi
spotrebiteľov na Slovensku sú bylinkové a ovocné čaje. Tí, ktorí čaj pijú, tak si
najčastejšie dopriavajú raz denne alebo 2-3-krát týždenne.

V NÁKUPNÝCH KOŠÍKOCH
NAJČASTEJŠIE NÁJDEME
PORCIOVANÝ ČAJ

v priemere 26 eur ročne. Najviac kupujúcich

biely
bylinný
ceylonský
čierny aromatizovaný
čínsky
earl grey
indický
lapacho
maté
oolong
ostatné čierne
ovocný
pu-erh
roibos
zelený
zelený aromatizovaný
žltý
iný

0,9
24,7
1,2
3,8
2,7
3,4
2,4
1,2
1,3
0,8
2,2
23,3
0,7
1,0
8,4
1,7
0,2
0,8

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2020.

AKO ČASTO PIJETE
PORCIOVANÉ / SYPANÉ ČAJE?
}
}
}
}
}
}
}
}

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

2,1
12,0
19,7
8,2
14,8
8,7
12,5
0,8

siaha v obchode po bylinkovom porciovanom
čaji, ten je tesne nasledovaný ovocným čajom.
Hoci bylinkové a ovocné čaje vo vrecúšku

Tak ako aj káva aj čaj je veľmi obľúbeným

majú podobný počet kupujúcich, vďaka vyššej

produktom v nákupoch domácností.

priemernej cene tvoria bylinkové čaje takmer

Z obchodu domov si ho podľa prieskumu GfK

polovicu výdavkov domácností na porciované

aspoň raz za rok prinesie 9 z 10 domácností.

čaje, kým ovocné čaje len jednu tretinu.

Za kúpou čaju sa domácnosti vydávajú
pomerne často, v priemere raz za 26 dní.

Sypaný čaj si podľa GfK za posledných

Najčastejšie domácnosti siahajú po čaji

dvanásť mesiacov kúpila necelá štvrtina

v supermarketoch.

všetkých domácností, instantný čaj 1 z 10
domácností.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2020.

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

„Pri nákupe čajov využívajú domácnosti
zvýhodnené cenové podmienky v menšej miere

Podľa prieskumu MEDIAN SK pilo za ostatných

ako pri nákupe kávy. V minulom roku minuli

12 mesiacov čaje sypané a porciované až 78,8

s potravinami a zmiešaným tovarom (bez

domácnosti na nákupy čaju v akcii iba o niečo

% respondentov. Najčastejšie si ich dopriavajú

Metra). Za obdobie od augusta 2018 do júla

viac ako štvrtinu celkových výdavkov na čaj,“

1-krát denne (19,7 %) a 2 až 3-krát týždenne

2019 evidovala prevládajúce nákupy ovocných

konštatuje Nina Páleníková, Consultant,

(14,8 %).

čajov (40 % z celkového predaného objemu),
nasledovali tzv. „pravé“ čaje, t.j. čierny a zelený

Consumer Panels & Services, GfK.
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Keďže preferencie slovenských spotrebiteľov

čaj s podielom 22 %. O niečo nižší podiel mali

V nákupoch domácností podľa GfK prevláda

sa pri nákupe a spotrebe čajov významne

bylinkové čaje (21 %). Nasledovali funkčné

porciovaný čaj. Aspoň raz ročne ho kupuje

nemenia, celkový obraz môžu dotvoriť dáta

čaje (11 %), ktorých významnosť mierne

každá domácnosť nakupujúca čaj. Na nákupy

spoločnosti Nielsen, ktorá sleduje dáta na

narastá a najmenším segmentom sú bylinkové

porciovaného čaju minie jedna domácnosť

celom maloobchodnom trhu obchodov

čaje s funkciou (6 %).

PRODUCT

PODIEL DRUHOV ČAJU NA
OBJEME PREDAJA
}
}
}
}
}

Ovocný
„Pravý“ (zelený, čierny...)
Bylinkový
Funkčný
Bylinkový s funkciou

40 %
22 %
21 %
11 %
6%

Zdroj: Nielsen, Trh: Total SK (maloobchodný trh obchodov s potravinami
a zmiešaným tovarom, bez Metra), obdobie 08/2018 – 07/2019.

ČAJ S CERTIFIKÁCIOU
FAIRTRADE KONZUMENTI LEN
OBJAVUJÚ

ĽADOVÝ ČAJ JE NA CHVOSTE
SPOTREBY NEALKO
Pri porovnaní s inými nealkoholickými nápojmi

Slovensko je z pohľadu Fairtrade ešte

(balené vody, malinovky, džúsy, energy drinky)

relatívne mladý, nový trh. Podľa organizácie

Slováci v najmenšej miere míňajú za ľadové

Fairtrade Česko a Slovensko, z.s. sa

čaje. Ročne za ne minuli 11 miliónov eur a ich

najviac predáva fairtradová káva a kakao.

maloobchodná spotreba bola nižšia než pri

Medziročné nárasty predajov sú tu značné,

energetických nápojoch, t.j. 17 miliónov litrov.

omnoho vyššie než napríklad v západnej

Vyplýva to z maloobchodného auditu trhu

Európe. Lucia Vargová, hovorkyňa

obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom

spoločnosti Kauﬂand Slovenská republika

(bez Metra), čerpacích staníc a bez gastro

napríklad uviedla: „Pred vianočnými

zariadení, ktorý realizovala agentúra Nielsen.

sviatkami si u nás zákazník môže vybrať až

Porovnávaných bolo 12 mesiacov v období

z 130 Fairtrade certiﬁkovaných čokoládových

jún 2019 až máj 2020 vs. predchádzajúcich

výrobkov – od čokolád, praliniek, sušienok

12 mesiacov. Ako sa ďalej uvádza v tlačovej

a oblátok, po čokoládové cereálie, kaše či

správe maloobchodné tržby za spomínané

nátierky.“ Faitradový čaj je zatiaľ na okraji

obdobie v uvedenej skupine nealkoholických

záujmu spotrebiteľov, hoci je dostupný

nápojov (t.j. balené vody, ochutené sýtené

u špecialistov, v e-shopoch aj v rámci

nápoje, džúsy, energetické nápoje a ľadové

sieťového retailu. „Čím viac výrobkov

čaje) dosiahli hodnotu takmer 372 miliónov eur.

s certiﬁkáciou Fairtrade sa na trhu uplatní,
tým väčšie množstvo surovín môžu
pestovatelia predať za podmienok Fairtrade
Čaje oslovujú spotrebiteľov najmä v zimnom

– teda za cenu, ktorá pokrýva náklady

období. Najobľúbenejším mesiacom pre kúpu

pestovania vrátane ich práce,“ vysvetľuje

čaju je z hľadiska počtu kupujúcich, podobne

Hana Malíková, riaditeľka Fairtrade Česko

ako pri káve, december.

a Slovensko.

* Dáta GfK za obdobie November 2019 – Október 2020
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SPOTREBA VÍN A SEKTOV
SA PRESÚVA DOMOV

až 62% významnosť predajov tejto kategórie
s tržbami na úrovni viac ako 23 miliónov eur,“
konkretizuje M. Brynzová.
V rebríčku TOP výrobcov ﬁgurujú spoločnosti
(v abecednom poradí): Hubert J.E., Mionetto,

Nákupy sektov sú sezónne, najviac kupujúcich získavajú v závere
roka s blížiacimi sa sviatkami a oslavou Silvestra. Vzhľadom
k protipandemickým opatreniam sa spotreba presúva zo sektoru
on-trade do off-trade, teda konzumenti viac nakupujú tieto produkty
v retaile a menej v gastronomických zariadeniach.

Soare Sekt, Víno Nitra. So svojimi 15%
z celkového obratu kategórie sa medzi TOP
hráčov radia aj privátne značky, ktorých tržby
medziročne rastú dvojciferným tempom.

VÍNO A SEKTY V NÁKUPOCH
DOMÁCNOSTÍ
MEDZIROČNÝ RAST O 4 %

Pre túto kategóriu sú typické najmä biele

„Tiché víno si aspoň raz do roka z nákupu

a ružové vína, ktorých tržby za posledné dva

domov prinesie 7 domácností z 10. Jedna

„Slováci za posledných 12 mesiacov (t.j.

roky kontinuálne rastú. Významnosť bielych

domácnosť si za posledných 12 mesiacov

november 2019 – október 2020) utratili za

vín predstavuje viac ako 4/5 všetkých tržieb

nakúpila na domácu spotrebu v priemere 23,2

sekty a šumivé vína viac ako 37,3 miliónov

a dostáva sa na úroveň 30,6 milióna eur za

litrov vína, čo predstavuje 31 ﬂiaš s objemom

eur, čo predstavuje 4% medziročný nárast.

posledných 12 mesiacov. Druhé v poradí sú

0,75l. Typická domácnosť nakupuje víno

Podobným tempom (+3%) rastie medziročne

ružové vína, ktorých významnosť predaja je

15-krát ročne a na jeho kúpu za toto obdobie

aj počet predaných litrov, ktorých je viac ako

síce nižšia (13 %), avšak predaje dlhodobo

minie 70 eur,“ komentuje údaje z prieskumu

7,4 miliónov,“ uvádza Miriam Brynzová,

rastú dvojciferným tempom. Spotrebitelia zaň

GfK2 Veronika Némethová, Senior

Consultant, Nielsen.

utratili v poslednom roku viac ako 4,6 milióna

Consultant. Consumer Panels & Services, GfK.

eur a pomohli tak segmentu ružových vín
Medzi spotrebiteľmi je najviac obľúbený

k 16% medziročnému nárastu. Ďalšiu skupinu

Červené víno si kúpilo o niečo viac

segment sekty a šumivé vína, ktoré si

tvoria červené vína, ktorých významnosť tržieb

domácností ako víno biele. Biele víno sa

ukrajujú z hodnotového koláča až dve

je iba 3 % zo všetkých predajov kategórie.

však nakupuje o niečo častejšie a vo väčšom

tretiny. Ich tržby však medziročne klesajú

Segment červené zaznamenal za posledný rok

množstve pri jednom nákupe. Celkovo tak

o 3 % a dostávajú sa tak na úroveň 24,5

14% pokles tržieb a dostal sa na úroveň vyše

dosahuje vyšší podiel vo výdavkoch

milióna eur. Na rozdiel od perlivých vín,

1,2 milióna eur.

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

ktoré v dlhodobom horizonte zaznamenávajú
dvojciferný nárast tržieb (+23 % za posledný

„V súvislosti s veľkostným balením

sa na jeho nákup vyberajú v priemere 4 razy

rok a +20 % rok predtým) a tešia sa tak

najvýznamnejšiu časť tvoria 0,7 l balenia,

do roka, pričom pri jednom nákupe zaň

mimoriadnej obľube medzi slovenskými

ktoré tvoria až 98 % všetkých predajov.

zaplatia 3,70 eur.

spotrebiteľmi.

Zároveň hypermarkety a supermarkety tvoria
Zvýhodnené cenové podmienky pri

KOĽKO FLIAŠ BIELEHO VÍNA
STE VY OSOBNE VYPILI
V POSLEDNÝCH MESIACOCH
MESIAC?
}
}
}
}
}
}
}
}
}

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

Doma
6,2
10,8
8,4
5,4
2,0
0,9
0,7
0,5
0,2

Mimo domov
18,3
8,2
4,3
2,3
1,4
0,3
0,1
0,1
0,2

Doma

KOĽKO FLIAŠ ČERVENÉHO
VÍNA STE VY OSOBNE VYPILI
ZA POSLEDNÝ MESIAC
DOMA?
}
}
}
}
}
}
}
}
}

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

Doma
6,3
10,9
7,2
4,3
1,3
0,8
0,2
0,2
0,2

Mimo domov
17,9
7,0
2,8
1,6
1,6
0,1
0
0,1
0,2

Doma

nákupe vína využila každá druhá slovenská
domácnosť, z rozpočtu kupujúcich na tiché
vína 34% smerovalo na nákupy v akcii.
Tak ako pre tvrdý alkohol, aj pre tiché víno
je najsilnejším obdobím pre nákupy záver
roka. Len za posledné dva mesiace 2019 si
víno domov kúpila každá druhá domácnosť
domácností, pričom každá naň v tomto období
minula v priemere viac ako 21 eur.
Sekty a šumivé víno si ročne kúpi 6
domácností z 10. Frekvencia nákupov je však
porovnaní s tichým vínom nižšia, domácnosti
sa vyberajú na nákup tohto typu alkoholu

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

v priemere 5krát za rok, a na jeho kúpu za toto
obdobie minie 25 eur.
Mimo domov

Mimo domov

Cenovo zvýhodnené nákupy sú v tomto
segmente veľmi dôležité, tvoria 56 %
z rozpočtu kupujúcich. Nákupy sektov sú
veľmi sezónne, najviac kupujúcich oslovujú
Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2020, Pozn.: Biele vína pilo za
posledných 12 mesiacov 35,1 % opýtaných
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Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2020, Pozn.: Červené vína pilo za
posledných 12 mesiacov 31,4 % opýtaných

pokračovanie na strane 38 >

PRODUCT

SLOVENSKÉ „ŠAMPANSKÉ“, ZA KTORÝM
SA SKRÝVA PRÍBEH LÁSKY
Málokto z nás by nepoznal spoločnosť Hubert J.E., najväčšieho slovenského
výrobcu šumivých vín, ktorá si tento rok pripomína úctyhodné 195. výročie
svojho vzniku. Mnoho ľudí však netuší, že za skutočným rozmachom
spoločnosti stojí zamilovaný pár Johann Evangelist a Pauline Hubert.

a zároveň najväčšej medzinárodnej vinárskej
súťaži na svete AWC Vienna 2020 a získal zlatú
medailu spomedzi silnej konkurencie. Až 11 232
vín od vyše 1 500 producentov zo 41 krajín sa
uchádzalo o uznanie odborníkov s vycibreným
jazykom.

Hubert a povedal:

Super prémiový rad sektov vyrábaný tradičnou

„Toto šampanské je

metódou uzatvára šumivé víno Hubert XO brandy

vynikajúce.“ V tých časoch

dosage, ktorého tajomstvo tkvie v unikátnej

sa šampanským nazývali

historickej receptúre z 19. storočia. Základom

všetky šumivé vína, avšak

je tradičná metóda, zrenie vo fľaši 24 mesiacov

v súčasnosti vieme, že

a 15-ročné Karpatské brandy v expedičnom likéri.

šampanským sa označujú

VÍZIA CESTY ZA ÚSPECHOM

iba sekty vyrobené

Slovenský originál s nádychom francúzskej

vo francúzskej oblasti

noblesy predstavuje prémiový rad Hubert

Champagne, nikde inde

L´Original, ktorý je ideálnym spoločníkom na

vo svete. To, čo očarilo

príjemne strávený čas s niekým výnimočným

samotného cisára, bola

či ako odmena pre seba a užívanie si pokojnej

vynikajúca chuť a kvalita

chvíle. Práve Hubert L´Original sa stal Vínom roka

slovenského sektu, ktorý sa

2019 v kategórii šumivých vín. Najobľúbenejší

už vtedy vyrábal rovnakou

sekt Slovákov, Hubert De Luxe, sa nám už

metódou kvasenia vo fľaši

tradične spája s oslavou niečoho nového či

ako pravé francúzske šampanské – táto metóda sa

s chvíľami s našimi blízkymi. Pre dámy, ktoré si

nazýva méthode traditionnelle.

vedia život a každý moment vychutnať štýlovo, je
ako stvorený Hubert Grand. Na medzinárodnej

História spoločnosti, neskôr známej ako Hubert J.E.,

vinárskej súťaži v zámorí, Finger Lakes 2020,

sa začala písať v roku 1825, kedy bolo v Bratislave
založené prvé vinárstvo na výrobu šumivého vína
mimo územia Francúzska. Za úspešným vinárstvom

PORTFÓLIO PLNÉ OCENENÍ
A PRÍLEŽITOSTÍ

si získal ocenenie „double gold“ a v našich
končinách sa stal Vínom roka 2020 v kategórii
šumivých vín. Partner, ktorý nikdy nesklame

sa ukrýva skutočná láska Johanna Evangelistu
Huberta a Paulíny, ktorí viedli podnik. Nielen

Na počesť tejto lásky, vznikli dva prémiové sekty

– Hubert Club. Je predovšetkým skvelý na

vďaka vrúcnym citom medzi nimi, ale aj vďaka ich

venované každému z nich – Johann Hubert

konzumáciu! Má najširšiu nielen varietu chutí – od

spoločnej láske k vinárstvu a vedomostiam Johana,

Extra dry a Pauline Hubert Rosé brut. To, čo

suchého až po sladké, biele, rosé či červené,

sa ako majitelia zaslúžili o to, že vinárstvo vtedy

spája tieto dve šumivé vína a šampanské, je fakt,

ale aj formátov ﬂiaš – 3 l, 1,5 l, 0,75 l, 0,375 l

známe pod názvom Hubert Champagner-Fabrik

že sú vyrobené rovnakým spôsobom – tradičnou

a najmenšie 0,2 l. Je osviežujúcim základom pre

zažívalo svoj najväčší rozkvet, ktorý siahal až za

metódou zrenia vo fľaši, ktorú používajú aj vinári

miešané drinky i ľadové nápoje! Vysoká cena nie

hranice vtedajšieho Rakúsko-Uhorska.

v preslávenej francúzskej oblasti Champagne.

je vždy merítkom kvality. Je tomu tak aj v prípade

Svoju úlohu zohrávajú najmä ušľachtilé kvasinky

slovenského a cenovo dostupného šumivého vína

Paulína neskôr v roku 1882 úspešne prevzala

a dvojnásobné zušľachťovanie hrozna, ktoré

Hubert Club Zero Dosage, ktorý patrí medzi tie

riadenie spoločnosti po manželovi, z ktorej

prebieha v uzavretej fľaši. Dôraz sa kladie

najlepšie v roku 2020. Nefavorizovanému sektu

vybudovala legendu, ktorá nemá v našich krajoch

najmä na dôkladné prekvasenie, ktoré trvá 12

sa dostalo (pre mnohých nečakanej) pocty, keď

obdobu. Hovorí sa, že v rodinách vinárov hľadajú

mesiacov. Za celým procesom sú desiatky

bol ocenený zaradením do Národného salónu vín

vždy vdovu, ktorá by vinárstvo riadila. Ľudia verili,

hodín ručnej práce, od výberu hrozna zo

2020, čo len potvrdilo vysokú kvalitu, tvrdú prácu,

že sa im už po všetkých nástrahách života bude

slovenských viníc cez tradičnú metódu výroby

erudovanosť dlhoročné skúsenosti vinárstva

dariť. A tak sa Paulína stala jednou z prvých dám

až po zaradenie na predajné pulty. Vďaka svojej

Hubert J.E. vo výrobe sektov. Najmladším členom

na Slovensku (vtedajšom Rakúsko-Uhorsku), ktorá

prémiovej kvalite sú oba sekty skvelou voľbou na

portfólia sektov je Hubert Nealko, ktorý robí zo

stála na čele jednej z najstarších slovenských

slávnostné či výnimočné udalosti a sú pravidelne

ženy dámu a z muža džentlmena. Je dôkazom

spoločností, ktorá funguje nepretržite až dodnes.

oceňovanými šumivými vínami odborníkmi aj na

toho, že vinárstvo myslí na všetkých milovníkov

Práve pod jej vedením sa šumivé víno Hubert stalo

medzinárodných súťažiach vín. To všetko vďaka

šumivých vín – i tých, ktorí si chcú vychutnať

úspešným aj na cisárskom dvore.

poctivej a tradičnej výrobe, do ktorej sa okrem

príjemné chvíle s bublinkami, no bez alkoholu.

kvalitných surovín pridáva srdce.
Pripíjame nielen na život a úspechy, ale aj na

udalosť z roku 1896, kedy na výstave v Budapešti

Aktuálne zažiaril maestro šumivých vín, Johann

uhorský cisár Franz Jozef I. ochutnal sekt

Hubert Extra dry, na jednej z najprestížnejších

tohtoročné 195. výročie vinárstva!
(pti)

Za dôkaz kvality sektov Hubert je považovaná
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a mäsových výrobkov (+ 20 %).

Obdobie: november 2019 až október 2020.
²Zdroj: GfK, Dáta za október 2019 až september 2020

v závere roka. V novembri až decembri 2019

¹Zdroj: Nielsen. Dáta vyjadrujú predaje na

si sekt kúpila polovica domácností, každá

maloobchodnom trhu obchodov s potravinami

v priemernom množstve takmer 11 litrov.

a zmiešaným tovarom, bez Metra a čerpacích staníc.

Podľa GfK sa hodnota nákupných košíkov
v decembri zvýšila takmer o pätinu. Pri
porovnaní decembra s ostatnými mesiacmi
roka, nakupujeme o 34 % viac alkoholických
nápojov. Pre porovnanie: stúpa aj predaj
mrazených potravín (+37 %) a mäsa

AKÝM VÍNAM DÁVATE
PREDNOSŤ?
}
}
}
}

Biele
slovenským
19,6
zahraničným
2,4
nezáleží mi na krajine pôvodu 11,5
neuvedené
1,6

Červené
17,1
2,6
10,7
1,0

KOĽKO FLIAŠ SEKTU, ŠUMIVÉHO VÍNA, ŠAMPANSKÉHO
STE VY OSOBNE VYPILI ZA
POSLEDNÝ MESIAC DOMA?
}
}
}
}
}
}
}
}
}

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

Doma
8,4
16,2
5,8
2,8
1,3
0,5
0,5
0,3
0

Mimo domov
19,4
10,4
3,5
1,5
0,7
0,2
0,2
0,1
0

Doma

AKÝ FAKTOR JE PRE VÁS
OSOBNE NAJDÔLEŽITEJŠÍ
PRI VÝBERE?
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}

Bieleho vína
cena
5,6
chuť
15,0
odroda
5,5
odroda v kombinácii
s výrobcom
2,6
obsah cukru(sladké / suché /
polosuché a pod.)
3,1
typ vína (stolové / odrodové /
s prívlastkom atď.)
0,4
výrobca (oblasť)
0,6
značka
0,4
iný
0,1
neuvedené
1,9

Červeného vína
4,3
14,5
5,3
1,6
2,4
0,7
0,7
0,3
0,1
1,5

Bieleho vína

Biele

Mimo domov
Červeného vína

Červené

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2020

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2020, Pozn.: Sekty, šumivé vína
alebo šampanské pilo za posledných 12 mesiacov 35,9 % opýtaných

DVE REMESELNÉ NOVINKY
OD SPIRIT COMPANY

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2020

Jeho názov dômyselne ukrýva odkaz na
slovenský pôvod symbolizovaný ovčím
rúnom (z fr. TOISON), ktoré je preklenuté aj
do detailov na fľaši odliatej v tvare zvona.
Dizajn fľaše TOISON z rúk trnavského
štúdia Pergamen získal bronz v svetovej

Trh nápojov na Slovensku sa pred Vianocami rozširuje o dva nové
remeselné produkty. Prémiový gin TOISON a bylinný likér Dr.Kramer.
Za ich výrobou stojí lokálny výrobca z Trenčianskych Teplíc,
spoločnosť Spirit Company.

súťaži obalového dizajnu Pentawards 2020.
TOISON otvára vôňa kamiliek, kvetov lipy
a citrónovej kôry. Po ochutnaní vystupujú
borievky, šípky, jahodový list, ružové korenie
a exotické grains of paradise. V závere
doznieva sladké drievko, ovocnosť arónie
a sviežosť citrusov.

Od roku 2008 zakladatelia Spirit Company Pavol

s obilným spiritom v prvotriednom destilačnom

Sirotný a Michal Hajský podnikajú vo svete

zariadení Holstein. Gin následne odpočíva

Poctivá remeselná výroba bylinného likéru

gastronómie na Slovensku. Boli súčasťou vývoja

v starožitných kameninových nádobách

Dr. Kramer (36%) v sebe spája to najlepšie

domácej gastro a barovej scény a úspešne

z bývalého Československa. Jemnosť, ľahkosť,

z prírody. Presne tak, ako to bolo v čase

zabehli svoju dizajnovú reštauráciu, cateringovú

vyladenosť chutí no zároveň výnimočná sila radí

tradičného lekárnického remesla. Ikonická

ﬁrmu a cocktail bary. Pred viac ako rokom

TOISON k prémiovým ginom.

lekárnická fľaša s dobovými ilustráciami

prerobili v spolupráci s architektmi Hubinský

(štúdio Pergamen) nás prenesie do

– Kuklica – Smerek starý meštiacky dom z 20.

obdobia elegantného života kúpeľného

rokov v Trenčianskych Tepliciach na aperitív

mesta Trenčianske Teplice. V dokonale

bar Likérka s vlastnou výrobou. Na jeseň sa

prepracovanej receptúre vyznieva

výroba naplno rozbehla a prémiový slovenský gin

chuť sviežej medovky, materinej dúšky

a bylinný likér prichádzajú na trh už tieto Vianoce.

a bazových plodov. Iskrivý záver likéru
dodáva podmanivá chuť vanilky a škorice,

Oba produkty sú vyrobené remeselne bez

ktoré prekrýva vôňa ruží a levandule.

použitia chemických prísad. TOISON (47 %)
sa vyrába maceráciou borievok, kvetov a bylín
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Na Slovensku distribuuje Svet nápojov s.r.o. / info@svetnapojov.sk / www.svetnapojov.sk
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DÁVAME PREDNOSŤ ZNAČKOVEJ KÁVE
Na Slovensku sa nakúpi ročne vyše 10 tisíc ton kávy. Agentúra Nielsen ďalej
potvrdzuje, že najobľúbenejšia je mletá káva nasledovaná čistou instantnou
kávou. Dobrou správou je, že medziročne spotrebitelia dávajú prednosť
značkovým výrobkom pred privátnymi značkami.

Menším, ale relatívne stabilným segmentom sú
kávové špeciality (pozn. ide napríklad o zmesi
rozpustnej kávy a mlieka ako je cappuccino, 3v1
a iné), ktorých tržby sa medziročne vyšplhali na
úroveň 15,2 milióna eur.
V dlhodobom horizonte sa medzi spotrebiteľmi

poprednými hráčmi ﬁgurujú aj privátne značky

tešia veľkej obľube jednorazové kávové kapsule,

s hodnotovým podielom 10 %, ktorý ale

ktoré za posledných 12 mesiacov zaznamenali

medziročne klesá,“ uvádza Miriam Brynzová,

výrazný skokovitý nárast (+16 %) s tržbami na

Consultant, Nielsen.

úrovni 12,9 milióna eur. Poslednú, najmenšiu
skupinu, tvoria kávové náhrady a mixy, ktoré sú

V tomto roku je za obdobie január – október

zastúpené iba 2 %.

najsilnejším mesiacom pre kategóriu kávy mesiac
jún, kedy tržby vzrástli až dvojciferným tempom

Hypermarkety a supermarkety sú podľa Nielsen

(+15%) a dostali sa na úroveň 13,8 milióna eur

miesta kam chodia slovenskí spotrebitelia

oproti rovnakému mesiacu v minulom roku.

nakupovať kávu najviac. Významnosť
hodnotového predaja na tomto formáte je 57 %.

NAJOBĽÚBENEJŠIA
JE MLETÁ KÁVA

Z pohľadu typu je na slovenskom trhu

Obrat za kategóriu kávy tam dosiahol úroveň 85,7

najobľúbenejšia mletá káva, ktorá si ukrajuje

milióna eur s medziročným nárastom o 7 %.

z hodnotového koláča dve pätiny z predajov celej
kategórie s obratom na úrovni 60,4 milióna eur
a s nárastom o 2 % za posledných 12 mesiacov.

medzi obľúbené nápoje o čom svedčí aj ich

Druhým najväčším segmentom je čistá instantná

celoročná spotreba, ktorá v maloobchode

káva, ktorá si drží stabilné postavenie s tržbami

„To, že káva je veľmi obľúbeným nápojom,

za posledných 12 mesiacov* narástla aj

na úrovni 52,4 milióna eur. Ďalšou v poradí je

ukazuje vysoký počet kupujúcich. Akúkoľvek

v hodnote aj v objeme predaja rovnako o 4

káva zrnková, ktorá sa teší mimoriadnej obľube

z rôznych druhov káv si za posledných 12

%. Podľa údajov spoločnosti Nielsen Slováci

a spomedzi všetkých typov kávy je najrýchlejšie

mesiacov kúpili aspoň raz všetky slovenské

utratili za kávu viac ako 150 miliónov eur, čo

rastúcim segmentom (+37%). Jej predaje

domácnosti. Praženú kávu nakupuje 8 z 10

je z hľadiska predaného množstva viac ako 11

dosiahli úroveň 19,5 milióna eur. Spomedzi

domácností, instantnú kávu 7 z 10 domácností,

miliónov kilogramov. V rebríčku TOP hráčov

balení sú v rámci zrnkovej kávy najvýznamnejšie

kávové špeciality (ako napr. 2v1,3v1,

(v abecednom poradí) sú zastúpení výrobcovia

väčšie balenia t.j. viac ako 500g, ktoré narástli

cappuccino) nakupuje 1/2 domácností

ako Baliarne obchodu Poprad, Jacobs

medziročne až o 55 % a dosiahli tržby na úrovni

a kávové substitúty 3 z 10 domácností,“

Douwe Egberts, Nestlé a Tchibo. Medzi

viac ako 8,1 milióna eur.

komentuje dáta za obdobie November 2019 –

AKÝ DRUH KÁVY PIJETE
NAJČASTEJŠIE?

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

}
}
}
}
}
}
}

cappuccino
espresso
latté
mocha
prekvapkávanú
tureckú
inú

KOĽKO PRIEMERNE MINIETE
NA NÁKUP KÁVY ZA MESIAC?
7,6
37,4
5,8
1,9
7,7
16,0
3,9

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2020. Pozn.: Kávu pilo za
ostatných 12 mesiacov 80 % oslovených.
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KÁVA V NÁKUPOCH DOMÁCNOSTÍ

„Káva patrí medzi spotrebiteľmi na Slovensku

}
}
}
}
}
}
}
}

0.1 - 3 eur
3.1 - 10 eur
10.1 - 16 eur
16.1 - 25 eur
25.1 - 33 eur
viac ako 33 eur
nič
neuvedené

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2020. Pozn: Nákup
nealkoholických nápojov na domácu konzumáciu

6,9
39,2
24,5
9,9
2,7
1,6
11,6
3,7

AKO ČASTO PIJETE MLETÉ
/ ZRNKOVÉ KÁVY (VRÁTANE
ESPRESSO / PREKVAPKÁVANÁ
/ NIE KAPSULE)?
}
}
}
}
}
}
}
}

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

1,6
24,5
17,7
3,5
3,4
1,5
3,0
1,0

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2020. Pozn: Mleté / zrnkové kávy
(vrátane espresso / prekvapkávaná / nie kapsule) pilo za uplynulých 12
mesiacov 56,2 % respondentov.

PRODUCT

AKO ČASTO PIJETE
INSTANTNÉ / ROZPUSTNÉ
KÁVY?

AKÚ KÁVU PODĽA
OBSAHU KOFEÍNU PIJETE
NAJČASTEJŠIE?

}
}
}
}
}
}
}
}

}
}
}

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

0,8
14,6
13,1
3,0
4,5
2,6
5,5
0,5

štandardný / s plným obsahom kofeínu
so zníženým obsahom kofeínu
bezkofeínovú

domácnosť nakúpila za posledných 12 mesiacov
na domácu spotrebu celkovo 4,3 kg mletej kávy
a 4,2 kg zrnkovej kávy. Instantnú kávu domácnosti
nakupujú približne 8-krát za rok a ročne jej
68,2
5,8
2,2

nakúpia 1,8 kg. Kávové špeciality domácnosti
kupujú v priemere každých päť týždňov, kávové
substitúty približne 4-krát do roka.
Káva je kategóriou, v ktorej domácnosti
nadpriemerne využívajú zvýhodnené cenové
podmienky a promócie. „Najvyšší podiel
akciových nákupov vidíme v instantnej káve,
v ktorej sa takmer 3/4 objemu nakúpia za
zvýhodnenú cenu. Privátne značky sú, naopak,
v kategórii kávy zastúpené podpriemerne.
Najsilnejšiu pozíciu majú privátne značky
v kávových špecialitách, kde zodpovedajú za 1/2

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2020.

objemu všetkých nákupov,“ uvádza N. Páleníková.
Káva je tiež obľúbeným vianočným darčekom.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2020. Pozn.: Instantné / rozpustné
pilo za uplynulých 12 mesiacov 44,6 % respondentov.

viac ako polovicu objemu nákupov kávy celkom.

Po káve siaha v obchodoch najviac domácností
práve v mesiaci december. Nákupy kávy počas

Zo všetkých druhov kávy nakupujeme najčastejšie

tohto mesiaca predstavujú až 10 % z celoročného

Október 2020 Nina Páleníková, Consultant,

praženú kávu, v priemere raz za mesiac. V rámci

objemu nákupov.

Consumer Panels & Services, GfK.

praženej kávy dominuje v našich nákupných
košíkoch mletá káva, ktorú nakupuje 9 z 10

Najviac domácností nakupuje kávu vo

domácností nakupujúcich praženú kávu. Zrnkovú

formátoch moderného trhu – v supermarketoch

kávu si z obchodu domov odnáša tretina

a hypermarketoch. Tie spoločne zodpovedajú za

kupujúcich v tomto segmente. Typická slovenská

* Zdroj: Nielsen. Dáta vyjadrujú predaje na maloobchodnom
trhu obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metra.
Obdobie posledného roka: október 2020 až november 2019.
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PRODUCT

PEČENIE AKO PANDEMICKÝ KONÍČEK
Karanténa akcelerovala záujem spotrebiteľov aj o pečenie. Stúpol predaj múky,
droždia, cukru a samozrejme kuchynských olejov. Práve na túto kategóriu sa
pozrieme bližšie. Medzi spotrebiteľmi je najviac preferovaný slnečnicový olej,
nasledovaný repkovým a olivovým olejom.

„Niektorý z kuchynských olejov si aspoň raz

v priemere zakúpili 9-krát v sledovanom

v sledovanom období od októbra 2019 do

období. Na druhom mieste sa v podiele na

septembra 2020 zakúpilo 95 % slovenských

výdavkoch nachádza repkový olej, na treťom

domácností. V priemere na ne kupujúca

olivový olej. Repkový olej si aspoň raz zakúpilo

domácnosť minula 34 eur a z obchodov

6 z 10 domácností, olivový olej 43 % spomedzi

si ich odniesla 12-krát. Približne polovica

slovenských domácností.
mesiacom vo výdavkoch aj v počte kupujúcich

výdavkov na oleje celkovo smerovala na tie
v zvýhodnenej cene. Privátne značky sú v tejto

Margaríny vo vaničke (primárne určené na

domácností bol december, za ním nasleduje

kategórii tiež vo výdavkoch silno zastúpené,

natieranie) si v sledovanom období zakúpilo

november.

pretože až tretina výdavkov smerovala

6 z 10 slovenských domácností a priemerný

práve na ne. Aspoň raz si privátnu značku

výdavok sa pohybuje na úrovni 17 eur celkovo

Maslo si aspoň raz zakúpilo 93 % slovenských

kuchynských olejov zakúpili viac ako tri

v sledovanom období. Kupujúce domácnosti

domácností. Kupujúce domácnosti si maslo

štvrtiny kupujúcich kuchynské oleje. V prípade

si tento druh margarínov v priemere zakúpili

v priemere zakúpili 20-krát a celkovo na

nákupných formátov minuli domácnosti na

11-eur. Približne 46 % výdavkov smeruje na

neho minuli 54 eur. Podobne, ako v prípade

kuchynské oleje najviac v hypermarketoch kde

margaríny vo vaničke v zvýhodnenej cene.

margarínov vo fólii, aj maslo si najviac

si ich zároveň zakúpilo aj najviac domácností,“

Zvýhodnené ceny využilo viac ako 70 %

domácností zakúpilo v decembri, pričom

uvádza Lucia Pientková, Consultant,

domácností kupujúce tento typ margarínov.

v tomto mesiaci bol na neho aj najvyšší

Consumer Panels & Services, GfK.

Z hľadiska výdavkov sú na prvom mieste

priemerný výdavok na kupujúcu domácnosť

supermarkety nasledované hypermarketmi.

vo výške takmer 8 eur (pre porovnanie
v najslabšom mesiaci – v auguste, minula

Z hľadiska podielu na výdavkoch v kategórii
kuchynských olejov dominuje slnečnicový olej

Margaríny vo fólii (rastlinné tuky primárne

kupujúca domácnosť na maslo len 5,30 eur).

s viac ako polovičným podielom. Slnečnicový

určené na pečenie či na prípravu krémov) si

Maslo si teda pravdepodobne vďaka dlhodobo

olej si aspoň raz zakúpilo 86 % slovenských

aspoň raz v sledovanom období zakúpilo

klesajúcej priemernej cene ľudia tiež kupujú

domácností a priemerný celkový výdavok

7 z 10 slovenských domácností. V priemere

ako náhradu rastlinných tukov na vianočné

sa pohybuje na úrovni 20 eur na kupujúcu

si ich kupujúce domácnosti domov doniesli

pečenie.

domácnosť. Domácnosti si tento druh oleja

6-krát a minuli na ne 7 eur. Najsilnejším

AKO ČASTO POUŽÍVATE
TUKY / MARGARÍNY NA
PEČENIE?

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

}
}
}
}
}
}
}
}
}

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

AKO ČASTO POUŽÍVATE
OLEJE?

0,9
1,0
4,2
13,2
14,1
7,3
7,8
0,9
0,3

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2020. Pozn.: Tuky, margaríny (na
varenie, pečenie, smaženie) použilo vo svojej domácnosti za posledných
12 mesiacov 49,6 % respondentov.
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}
}
}
}
}
}
}
}

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

AKÉ DRUHY OLEJOV
POUŽÍVATE NAJČASTEJŠIE?
9,1
24,1
39,2
15,4
3,3
1,1
0,9
0,9

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2020. Pozn.: Oleje použilo vo
svojej domácnosti za posledných 12 mesiacov 94,0 % respondentov.

}
}
}
}
}
}
}

kokosový
olivový
rastlinný (zmes olejov)
repkový
slnečnicový
sójový
iný

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2020.

1,2
20,7
13,2
6,6
53,4
4,0
0,5

PRODUCT

ZACHRÁNIA DEKORATÍVNU
KOZMETIKU A VÔNE VIANOCE?
Ak existuje nejaká kategória non-food rýchloobrátkového tovaru, ktorá
doplatila na rúška, karanténu a tzv. lockdown, tak je to dekoratívna kozmetika.
Napriek pandémii sa predaje nezastavili úplne a celkové tržby môže ešte
vylepšiť vianočná sezóna.

„Niektorý z rôznych typov dekoratívnej

a zakúpila si ich 2-krát.

kozmetiky* si aspoň raz v sledovanom roku

Parfumovanú vodu si zakúpilo

od októbra 2019 do septembra 2020 zakúpilo

11% slovenských domácností

64 % slovenských domácností. V priemere

a v priemere na tento typ vône

si ju z obchodov tieto domácnosti priniesli

kupujúca domácnosť minula

7-krát a celkovo na ňu v priemere kupujúca

27 eur. Približne polovica

domácnosť minula 36,50 eur. Z hľadiska podielu

výdavkov smerovala na vône

na výdavkoch jednoznačne v rámci dekoratívnej

(celkovo) v akciovej cene.

kozmetiky dominujú drogérie, ktoré reprezentujú

Najväčší podiel výdavkov

viac ako dve tretiny výdavkov na tento typ

(28 %) domácnosti minuli

kozmetiky. V tomto segmente je silný aj online

v drogériách. Parfumérie

trh, ktorý reprezentuje 10% výdavkov. Kupujúce

reprezentujú 23 % výdavkov

domácnosti na dekoratívnu kozmetiku minuli

a nákupy online 20 %.

najviac v novembri a v auguste, no najviac

Z hľadiska počtu kupujúcich

domácností ju zakúpilo v decembri a v januári,“

domácností jednoznačne

uvádza Lucia Pientková, Consultant, Consumer

dominuje mesiac december,

Panels & Services, GfK.

kedy si niektorú z vôní zakúpilo

dekoratívnu kozmetiku na oči, na tvár, na pery
a na nechty. Medzi vôňami sú zaradené toaletné
vody (EdT), parfumované vody (EdP), parfumy či
kolínske vody.

najviac domácností.
V rámci dekoratívnej kozmetiky v počte
kupujúcich dominuje kozmetika na pery,

*Dáta za Október 2019 –

ktorú si aspoň raz zakúpilo 71 % domácností

September 2020, Pre účely

kupujúcich dekoratívnu kozmetiku. Z hľadiska

tohto článku do dekoratívnej

výdavkov je ale na prvom mieste dekoratívna

kozmetiky zaraďujeme

kozmetika na oči, ktorá tvorí jednu tretinu
výdavkov domácností na dekoratívnu kozmetiku,
pričom aspoň raz si niektorý z produktov na oči
zakúpilo 56% kupujúcich dekoratívnu kozmetiku.
Typ produktov na oči, ktorý si zakúpilo najviac
domácností sú špirály. V rámci dekoratívnych
produktov na tvár v počte kupujúcich vedú
make-upy. Dekoratívnu kozmetiku na nechty
si aspoň raz zakúpili dve tretiny domácností
kupujúcich dekoratívnu kozmetiku. Z hľadiska
výdavkov tvorí táto podkategória necelú jednu

AKO ČASTO POUŽÍVATE
DEKORATÍVNU KOZMETIKU
NA OČI?
}
}
}
}
}
}
}
}
}

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

1,2
13,8
4,3
4,7
1,9
1,1
0,5
0,8
0,2

pätinu. Z hľadiska podielu na výdavkoch
s ohľadom na online nákupy vedie kozmetika na

AKO ČASTO POUŽÍVATE
TOALETNÉ VODY /
PARFUMY?
}
}
}
}
}
}
}
}
}

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

Dámske
13,2
14,3
4,5
5,0
2,2
0,7
0,6
0,4
0,2

Pánske
9,2
10,7
4,9
6,2
2,5
1,2
0,6
0,8
0,4

Dámske

oči, v ktorej online nákupy tvoria 15% spomedzi

Niektorý z množstva rôznych druhov vôní si

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

výdavkov na tento druh kozmetiky.

Pánske

aspoň raz v sledovanom roku zakúpila takmer
štvrtina slovenských domácností. V počte
kupujúcich dominujú toaletné vody, ktoré
si aspoň raz zakúpilo 14 % slovenských
domácností pričom kupujúca domácnosť na
ne v priemere minula celkovo takmer 30 eur

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2020., Pozn: Dekoratívnu
kozmetiku za posledných 12 mesiacov použilo 28,4 % respondentov.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2020.
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PREMEDIA GROUP S.R.O., Topoľčianska 3214/25, 851 05 Bratislava, Tel. +421 948 866 627, www.premedia.sk

George Monbiot

Slavomír Michálek, ed.

AKO Z TOHO VON

HISTÓRIA ZADNÝMI DVERAMI 2

Svet ovláda toxická ideológia extrémnej rivality

Naše dejiny sú plné zvláštností, omylov, trápnych

a individualizmu. Zahmlieva skutočnú ľudskú

momentov i kuriozít. A nikdy nešli priamo. Ako

povahu a ničí nádej a spoločný cieľ. Nahradiť

sa mala šľachta, ako sa obliekali a čo jedli, alebo,

ju môže len pozitívna vízia – nový príbeh, ktorý

čo všetko muži i ženy spod Tatier či iného sveta

znovu zaangažuje ľudí do politiky a osvetlí cestu

prežívali, keď nepózovali pred kamerami pre

k lepšiemu svetu. Autor popisuje, ako nové poznatky v psychológii,

budúcnosť v demokratickej medzivojnovej Československej republike.

neurovede a evolučnej biológii umožňujú vidieť ľudí a ich povahu

V knihe nájdete široké spektrum tém od obskúrnych liečiteľských

v úplne inom svetle: ako výnimočných altruistov, ktorí navzájom

postupov, cez výchovné praktiky na kráľovských dvoroch až po

spolupracujú. Ukazuje, ako na týchto zisteniach môžeme stavať

bizarnosti, ktoré sa udiali v starých šľachtických rodoch. Autori neobišli

a vytvoriť novú politiku: politiku spolupatričnosti.

ani novšie dejiny

Cena: 12,95 eur

Cena: 19,95 eur

Jakub Ptačin

Elias Canetti

53 POKUSOV, AKO BYŤ LEPŠÍ

MASA A MOC

53 krátkych esejí o tom, ako byť optimista,

Masa a moc sú kľúčové pojmy našej epochy.

ako sa dožiť 120 rokov, ako hovoriť nie, ako

Bol nimi fascinovaný aj Elias Canetti, ktorý ich

prezentovať, ako byť štedrý a aj o tom, ako

skúma ako fenomény, pre ktoré možno nájsť

byť niekedy horší. „Dal som si záväzok, že

v dejinách ľudstva množstvo príkladov. Písaniu

počas jedného roka napíšem každý týždeň

tejto knihy venoval viac ako 20 rokov svojho

jednu esej, ktorú pošlem ako newsletter ďalej.

života. Canettiho tvrdenia sú často intuitívne,

Každý týždeň jedna téma na 500 slov a tip na knihu pre tých, ktorí sa

nepodkladá ich zdrojmi, ale prežitkom, ﬁlozofuje, psychologizuje,

téme chcú venovať viac do hĺbky. Žiadna graﬁka, len čistý text. Iba

interpretuje mýty a rituály, ale rovnakú pozornosť venuje aj bežnému

podstata. 53 esejí na každý týždeň v roku. Všetko, čo už viete, ale

životu a vlastným skúsenostiam. Napriek jeho výletom do dejín a ku

potrebujete počuť znova,“ hovorí autor J. Ptačin.

kultúrno-antropologickým prameňom je kniha veľkou víziou ľudského
univerza.

Cena: 12,95 eur

Cena: 24,95 eur

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

Arpád Šoltés

Anton Heretik,

HNEV

Andrea Heretiková Marsalová

Uliciam deväťdesiatych rokov vládnu gangy

SNY - VYUŽITIE
V PSYCHOTERAPII
A OSOBNOSTNOM RASTE

šuštiakových maﬁánov, no najmocnejšou
organizovanou zločineckou skupinou
je Slovenská informačná služba, tou

Prečo sme napísali knihu o snoch? Naše sny

najväčšou zasa policajný zbor. Arpád

nás fascinujú a radi si ich ráno rozprávame.

Autor: red | Foto: Vydavatelstvá

Soltész sa v treťom románe Hnev vracia

Veď snívame v spoločnej domácnosti. Sú

k postavám svojej prvotiny Mäso, do éry mečiarizmu, keď si nikto

tu aj pracovné dôvody. Obaja sa hlásime k psychodynamickej

nemohol byť istý svojím majetkom, slobodou ani životom, pokiaľ ich

psychoterapii a v nej patrí práca so snami k základným metódam.

nedokázal ochrániť hrubou silou alebo politickými konexiami. Ani

O svojom prístupe k snom sme referovali v mnohých prednáškach

tento jeho príbeh nemá kladných hrdinov. Je o normálnych ľuďoch

a v článkoch. Viedli sme workshopy o práci so snami pre ľudí

v nenormálnych podmienkach. Zajtra to môžete byť vy.

v pomáhajúcich profesiách. Prácu so snami pokladáme za jeden
z najvzrušujúcejších momentov svojej činnosti.

Cena: 14,90 eur
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Cena: 10,90 eur

PUBLICATIONS
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PUBLICATIONS

JAN MELVIL PUBLISHING, MELVIL.SPACE, Minoritská 10, 602 00 Brno, Česká republika, www.melvil.cz

Satchin Panda

David Sinclair

CIRKADIÁNNÍ KÓD - VYUŽIJTE
PŘIROZENÝ RYTMUS SVÉHO TĚLA
PRO ZDRAVÍ, VÝKON A ZHUBNUTÍ

KONEC STÁRNUTÍ - PROČ
STÁRNEME A UŽ NEMUSÍME
Hovorí sa, že vek je prirodzený a jeho následky

Je to tak jednoduché: stačí udržiavať skrytý

neodvrátiteľné a že posledné desaťročie

rytmus tela, ktoré striedavo zapína a vypína svoje

života sme odsúdení trpieť chorobami. Autor
spolu s ďalšími odborníkmi na dlhovekosť

funkcie, aby okrem práce zvládlo i regeneráciu a naše zdravie sa zase vráti k svojej dokonalosti. Keby ale boli tieto

však paradigmy menia, keď dokazujú, že starnutie je choroba, ktorá

poznatky tak samozrejmé, objavy na poli denných rytmov by asi

sa dá liečiť. Veda dnes dokáže zabrzdiť, zastaviť aj zvrátiť starnutie

ťažko získali Nobelovu cenu. Civilizačné výdobytky nám totiž tieto

zvierat, klinické štúdie na ľuďoch sa chystajú. Ich cieľom však nie je

evolučne nastavené procesy skryli. S Pandovou pútavou knihou držíte

iba predĺženie života, ale aj zachovanie zdravia a vitality. Zoznámte

v rukách príležitosť, ako nastaviť hodiny svojho tela a trvalo dosiahnuť

sa s poslednými výskumami, spôsobmi liečby a s tým, ako tieto

fyzickú a duševnú pohodu.

poznatky aplikovať vo svojom živote.

Cena: 17,81 eur

Cena: 21,10 eur
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Kate Brown

David Grann

ČERNOBYĽ: PRÍRUČKA PREŽITIA

VRAHOVIA MESIACA KVETOV

Monumentálna kniha o černobyľskej jadrovej

Milionársky indiánsky kmeň, séria

katastrofe. Práca americkej historičky na

nevysvetliteľných vrážd a prvý veľký prípad

tejto knihe trvala desať rokov. Skúmala

americkej FBI. Je to trochu western a trochu

archívne materiály, nahrávala hodiny a hodiny

triler, no predovšetkým skvelý dokumentárny

rozhovorov so svedkami katastrofy a ľuďmi

román. David Grann v knihe prezradí, ako sa

žijúcimi v černobyľskej zakázanej zóne, aby

k ohromne bohatým Osagom postavili bieli

napokon vytvorila nielen dôveryhodný obraz katastrofy a života po

Američania. Po objavení ropy sa totiž nezačala len zlatá horúčka, ale

nej, ale aby sa pokúsila zmeniť aj oﬁciálny pohľad na tieto udalosti.

aj nevysvetliteľná séria vrážd. Tento komplikovaný prípad sa usilovala

Jej hrdinami sú vedci, záchranári i obyčajní ľudia, no dôležitá je

vyriešiť novovzniknutá FBI na čele s Edgarom J. Hooverom, no aj tí

aj otázka, akú úlohu pri tejto katastrofe zohrali politici a odborníci

najlepší agenti ľahko uviazli v neprehľadnej sieti korupcie, strachu

v oblasti atómovej energie?

a násilia, ktorá prerástla celou osažskou rezerváciou.

Cena: 19,91 eur

Cena: 13,41 eur

Eastone Group, a.s., Bulharská 70, 821 04 Bratislava, Tel: +421 2 436 38 761, www.eastonebooks.com

Tom Phillips

Christopher Ryan

PRAVDA - STRUČNÉ DEJINY
NAJVTIPNEJŠÍCH HISTORICKÝCH
KLAMSTIEV A PODFUKOV

SCIVILIZOVANÍ NA SMRŤ - CENA,
KTORÚ PLATÍME ZA POKROK
V knihe Scivilizovaní na smrť skúma uznávaný

Človek by si myslel, že naša „post-pravdová“ doba

autor negatívne vplyvy „pokroku“ na náš život

je záležitosťou posledného desaťročia a priamo

– na to, čo jeme, čo a ako sa učíme, čo cítime,

súvisí s rozvojom internetu. Omyl! Ľudia klamali

ako si hľadáme partnerov, vychovávame deti,
komunikujeme, pracujeme a zomierame –
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a podvádzali vždy. Prečo však niektoré lži pretrvajú
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a falošné informácie sa považujú za všeobecne platné? A ak sú dejiny

a porovnáva ich s dávnou minulosťou, o ktorej sme sa doteraz učili

plné klamstiev a podvodov, čo to znamená pre vedu, históriu a všetky

skreslene. Podľa neho je načase položiť si zásadnú otázku: Žijú

ďalšie spôsoby, ako si usporiadať fakty o svete? Sme odsúdení žiť

moderní ľudia lepší život než naši predkovia z čias pred civilizáciou?

v hmle dezinformácií, alebo je nejaký spôsob, ako s nimi skoncovať?

Prináša civilizácia ako celok jednotlivcovi nejaký čistý zisk?

Cena: 12,99 eur

Cena: 13,99 eur

PUERTO
BLANCO
Barbados Rum
12 y
40 % alk.
0,5 l fľaša
(= 1 l 43,98)
1 darčekové
balenie

-26%
29,99

21,99

Sviatočný
prípitok

Čo je
krásne na

Vianociach

Ponuka platí od štvrtka 26. 11. 2020 do štvrtka 24. 12. 2020.
Našu ponuku nájdete aj na www.kaufland.sk. Ceny sú uvedené v eurách.
Právo na opravu tlačových chýb vyhradené. Predaj len v obvyklom množstve pre jednu domácnosť.
Niektoré výrobky môžu byť v ponuke iba do vypredania zásob.

Z remeselnej zručnosti a tradícií pramení náš príbeh... Jeho pokračovanie vytvárame spoločne.
Ďakujeme, že ste priliali Vašu dôveru i starostlivosť.

