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Koľkokrát už ste počuli tvrdenie: „Takto to robíme
už x rokov, prečo to meniť?“ alebo vetu: „Máme to
v korporátnych pravidlách / vo ﬁremnej príručke.“?
Koľkokrát ste narazili na pravidlá a formuláre spred
niekoľkých dekád, nelogické postupy, výhovorky či
absurdné niekoľkostupňové schvaľovacie procesy?
Koľkokrát ste ako zákazník neúspešne zápasili s obalom,
komplikovanou linkou pomoci alebo s nefunkčnou
aplikáciou? V štátnej aj komerčnej sfére dlhodobo
chýba „Ministerstvo zdravého rozumu“. Ministerstvo
alebo aspoň oddelenie, ktoré by zjednodušovalo
administratívu, procesy a potláčalo byrokraciu. Mnohé
spoločnosti sa natoľko zaplietli do osídiel tabuliek,
výkazov a reportov, že stratili zo zreteľa zmysel činnosti.
Dnes sa čudujú, prečo od nich odchádzajú zákazníci.
Pritom zvyčajne stačí použiť zdravý rozum a odstrániť
zbytočné prekážky.

Ing. Juraj Púchlo
šéfredaktor IN STORE Slovakia
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PRESENT

FLASH NEWS
MECOM HUMENNÉ
ZMENIL MAJITEĽA

dolárov. Spoločnosť MECOM GROUP ostáva
samostatnou organizačnou jednotkou, čo

Americká softvérová spoločnosť

znamená, že obchodná a marketingová

NortonLifeLock (Symantec), prevezme

Najväčší slovenský výrobca a dodávateľ

stratégia začlenením do Smithﬁeld Foods

českú antivírusovú ﬁrmu Avast. Vo

mäsových výrobkov – spoločnosť MECOM

nemení, naďalej bude aktívna na trhoch so

svojom portfóliu posilní spotrebiteľský

GROUP Humenné zmenil majiteľa. Vlastníkom

značkami MECOM.

softvér. Správu avizoval The Wall Street

spoločnosti MECOM sa stala spoločnosť

Zdroj: Mecom.sk

Journal a potvrdil ju The Financial Times.
Hodnota transakcie je 8,6 mld. USD.

Smithﬁeld Foods, Inc. Smithﬁeld Foods bola
založená v roku 1936 v americkom Smithﬁelde
a dnes je globálnym svetovým lídrom v oblasti

Spoločnosť Tiffany & Co urovnala svoj

mäsospracujúceho priemyslu. Spoločnosť

viac ako 8 rokov trvajúci súdny spor

zamestnáva viac ako 55 tisíc pracovníkov

obviňujúci spoločnosť Costco Wholesale

a dosahuje ročné tržby viac ako 16 miliárd

Corp z porušovania ochranných známok
a falšovania. Podľa Reuters Costco
predávalo generické diamantové zásnubné

PRAZDROJ PRICHÁDZA
S NOVÝM TYPOM KRČIEM
Po konceptových prevádzkach prináša Plzeňský

inštaláciu. Pult je doladený dreveným obložením

prstene s názvom „Tiffany“.

a jeho ústredným motívom sú samostatne stojace
zlaté výčapné hlavy. K prvým štyrom už otvoreným

Európska komisia dala štyrom

pubom tento rok pribudne ešte ďalších 9.

nemeckým automobilkám pokutu

Prazdroj Slovensko projekt tzv. HeartCore pubov.

Zdroj: Prazdroj.sk

875 miliónov EUR. Daimler, BMW,

Puby boli navrhnuté tak, aby sa kvalita a prémiový

Volkswagen, Audi a Porsche podľa nej

interiér mohli dostať aj do menších miest a obcí

vytvorili kartel, aby obmedzili zavádzanie

– ambíciou je otvoriť v každom okrese. Puby

systémov kontroly emisií áut s naftovým

sa vyznačujú úspornejšiu vizuálnu identitou.

motorom. Denník N informuje, že

Dominantou je 550 kg betónový výčap vyvinutý

Daimler sa pokute vyhol, lebo na

v troch prevedeniach, aby žiadne priestorové

spoluprácu upozornil.

rozloženie prevádzky nebolo obmedzením pre jeho
Reuters uvádza, že Moët Hennessy
patriaca pod koncern LVMH a talianska

GRILOVAČKA AKO SA PATRÍ

Tradičná slovenská výroba je zárukou kvality

značka Campari sa dohodli, že sa spoja,

a Vašej spokojnosti.

aby investovali do spoločného e-shopu

Jedným z najväčších letných potešení býva

Zdroj: Snico.sk

s vínom a liehovinami a vytvorili v tomto
sektore TOP európskeho hráča.

grilovačka s priateľmi, či rodinou. Šťavnaté
párky, klobásky, burgre, či pečené mäsko…
Aby bol pôžitok z jedla dokonalý, nezabudnite

Zalando, platforma pre módu a životný

na rokmi overenú skvelú chuť slovenskej

štýl, a Sephora, predajca luxusnej

horčice. Jej základom sú kvalitné horčičné

kozmetiky, uzatvárajú strategické

semienka ktoré sa špeciálne melú na

partnerstvo. Koncom roku spolupráce

tradičných kamenných mlynoch. Kráľovská

odštartuje v Nemecku, potom sa

horčica plnotučná od spoločnosti Snico sa už

rozšíri na ďalšie trhy. Marketing&Media

takmer 20 rokov vyrába bez konzervačných

ďalej dodáva, že Sephora pôsobí v 35

látok, umelých farbív, či chemických prísad.

krajinách a prevádzkuje 2 000 predajní
po celom svete, z čoho viac ako 1 000
z nich sa nachádza v Európe.

TCHIBO OSLAVUJE
30 ROKOV NA SLOVENSKU
Na vtedajší československý trh vstúpilo Tchibo
v roku 1991. Svoj prvý kamenný obchod v SR

Tchibo pre svojich zákazníkov v nasledujúcich
troch mesiacoch 3 x 30 dní najrôznejších výhod,

Česká sieť COOP testuje chladiace výdajné

darčekov a zliav. Oslavy bude sprevádzať aj 360°

boxy v malých obciach. Momentálne ich má

kampaň.

10. Ide o riešenie pre obce, ktoré nemajú
Zdroj: Tchibo.sk

obchod, alebo môžu slúžiť ako rozšírenie

otvorilo Tchibo v roku 2008 v Atrium Optima

otváracej doby predajní. Informáciu priniesli

v Košiciach, roku 2012 bol spustený e-shop

Hospodářské noviny.

a vlani pribudli aj predajné kútiky vo vybraných
predajniach COOP Jednota a Labaš. Dnes Tchibo

Financial Times informujú, že Philip

prevádzkuje robustný e-shop, 19 vlastných

Morris chce vo Veľkej Británii do

obchodov a 21 predajných kútikov a ponúka

10 rokov prestať predávať klasické

široké portfólio kávy v maloobchodnej sieti,

cigarety. Firma stavila na alternatívy,

to všetko s ročným obratom vyše 40 miliónov

ako sú napríklad elektronické cigarety,

EUR. Ako poďakovanie za priazeň pripravilo

ale investuje aj do farmabiznisu, či do
kanabidiolu (CBD).
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PRESENT

FLASH NEWS
Denník N píše, že povinné

AUGUSTOVÉ NOVINKY V DM
DROGERIE MARKT

zaokrúhľovanie neznamená stiahnutie
1 a 2 centoviek z obehu. Budú naďalej

Do sortimentu pribudli alverde bylinný šampón na

zákonným platidlom, no zmizne

vlasy so 7 Bio bylinami (200 ml, 2,45 EUR), alverde

dôvod používať ich. Obchodníci, ktorí

jemný olejový telový balzam s Bio mandľou a Bio

používajú e-kasy, si ich budú musieť

bambuckým maslom (250 ml, 2,45 EUR), alverde

dať aktualizovať na zaokrúhľovanie, no

sprchovací gél s Bio ružou (250 ml, 1,95 EUR),

30- až 60-eurový výdavok sa im vráti,

alverde Cellulite telový olej s Bio citrónom a Bio

lebo následne budú šetriť na bankových

rozmarínom (100 ml, 6,45 EUR), alverde Sport &

poplatkoch. Ceny tovarov budú môcť

Massage telový olej z Bio kvetov arniky (100 ml,

zostať rovnaké, zaokrúhli sa až výsledná

4,25 EUR), Balea hydrogélové vankúšiky pod oči

suma nákupu.

s kyselinou hyalurónovou a kaktusom (2 ks, 0,85
EUR), Balea čistiaci gél na ruky (50 ml, 2,15 EUR),

29. prevádzku siete potravín Malina otvorili

SauBär 2 v 1 šampón pre lesk vlasov a balzam na

15. júla. Nachádza sa na Panskej ulici 23

vlasy (250 ml, 1,55 EUR).

v Bratislave.

Zdroj: Mojadm.sk

Bistro.sk jednotku medzi donáškovými
službami v SR ročne využíva viac ako
400 000 aktívnych zákazníkov, ktorí

KAPSULY
PERWOLL RENEW & CARE

uskutočnia milióny objednávok. Portál
kupuje globálna spoločnosť Just Eat

Henkel, prináša 3 beneﬁty: Prvý beneﬁt prináša

práve na donáškové služby po celom

v sebe oživenie a udržanie žiarivých farieb

svete. Ide pravdepodobne o najväčšiu

vášho oblečenia. Nové kapsuly sú dostupné

transakciu na trhu slovenských online

v dvoch alternatívach – pre všetky druhy

spoločností. Vďaka strategickému

farebného oblečenia a pre tmavé a čierne

investorovi s medzinárodnými

odevy. Druhý beneﬁt predstavuje hĺbkové

skúsenosťami, čaká Bistro.sk ďalší

čistenie bielizne. Tretím beneﬁtom je príjemná

rozvoj.

vôňa. Nové kapsuly Perwoll Renew & Care
zaujmú svojou vôňou, pretože práve tá často

Jeden z dvoch zakladateľov I.D.C. Holdingu,

rozhoduje pri výbere pracieho prostriedku.

slovenskej cukrovinkovej ﬁrmy s tržbami

Obal kapsúl Renew & Care je vyrobený

130 miliónov eur ročne, odchádza z biznisu.

z 50% recyklovaného plastu a je ďalej 100%

Denník N informuje, že podiel Štefana

recyklovateľný. Maloobchodná odporúčaná

Kassaya kupuje jeho partner Pavol Jakubec.

cena pre Perwoll Renew & Care s 10 kapsulami

Cestovná kancelária YS Group
poisťovňu (ECP) o vyhlásení úpadku.

OBJAVTE SKVELÉ NOVINKY
Z AVONU

Poisťovňa aktuálne čaká na oﬁciálne
potvrdenie o zaevidovaní konkurzného

Rada výrobkov ANEW sa rozširuje o Liftingové

konania k úpadku CK na miestnom

pleťové ampulky obsahujúce tetrapeptid-4

príslušnom súde. ECP poisťovala CK YS

(7 x 1,3 ml, 48,00 EUR), Liftingový denný krém

Group proti insolventnosti v rokoch 2019

s OF25 a Protinolom™ Platinum (50 ml, 23,90

a 2020. Klienti, ktorí si v tomto období

EUR) a Vyplňujúci nočný krém s Protinolom™

zakúpili v CK zájazd, si nárok na náhradu

Platinum (50 ml, 23,90 EUR). Vôňa Eve Embrace

škody môžu uplatniť v ECP.

EDP (50 ml, 24,90 EUR) dokonale dopĺňa radu
Avon Eve, rovnako ako Avon Eve Conﬁdence EDT

Banka CREDITAS neustále rastie,

(50 ml, 24,90 EUR), Avon Eve Elegance EDP (50

implementuje nové produkty a orientuje sa

ml, 24,90 EUR) a Avon Eve Alluring EDP (50 ml,

na ďalšie segmenty. Aktuálne rozšírila svoje

24,90 EUR). Objavte novinku, ktorá rozjasní pleť

pôsobenie v oblasti SME vďaka akvizícii

a zároveň jej dodá zdravší a vyhladenejší vzhľad:

spoločnosti Ekorent, ktorá poskytuje

Rozjasňujúci make-up s hydratačným sérom

úvery a lízingové ﬁnancovanie súkromným

a OF30 (30 ml, 10,50 EUR).

lekárom. Ekorent sa na slovenskom trhu
pohybuje vyše 25 rokov.
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pracími dávkami je 10,99 EUR.
Zdroj: Henkel.sk

Nová kapsulová inovácia od spoločnosti

Takeaway.com, ktorá sa zameriava

informovala Európsku cestovnú

je 3,99 EUR, s 18 kapsulami 6,99 EUR a 27

Zdroj: Avon.sk

PRESENT

FLASH NEWS
MINIT: 30 ROKOV NA TRHU
A STÁLE TRENDY

Pilulka.sk informuje, že celkové výnosy
spoločnosti vzrástli minulý rok oproti roku
2019 o takmer 60% na 15 546 052 EUR.

Krátko po revolúcii, v roku 1991, bratia František

O 43% vzrástol aj počet zákazníkov na

a Juraj Ambrovicsovci v pivnici rodinného domu

187 232 a počet vybavených objednávok

začali vlastnoručne piecť francúzske bagety. Ich

dosiahol v roku 2020 hodnotu 391 248. Na

ﬁrma Ambropek v roku 1999 začala pracovať so

prudký nárast objednávok reagovala Pilulka

značkou mrazeného pečiva Fornetti. Aj vďaka

aj zvýšením počtu zamestnancov o 30%.

sieti franchisingových prevádzok je spontánna

V roku 2021 plánuje investíciu vo výške 800

znalosť „fornettiek“ takmer 100%. Avšak aj po

000 EUR do modernizácie, automatizácie

osamostatnení a rebrandingu na MINIT v roku

a rozšírenia skladových priestorov, vďaka

2015 sa rýchlo vžilo pomenovanie „minitky“. Aj

čomu sa strojnásobí kapacita priestorov.

podľa prieskumu KPMG z roku 2019 je MINIT
najobľúbenejšia značka rýchleho občerstvenia.

Poisťovňa Union kompletne prevzala Poštovú

MINIT je dnes najväčší výrobca a predajca

poisťovňu. Nadobudla jej 100% akcií, čím sa

mrazených pekárenských výrobkov v SR

oﬁciálne stala jej výhradným vlastníkom.

a vlastní jeden z najmodernejších výrobných
závodov v strednej Európe. MINIT je spoľahlivým

Najväčšia česká ﬁnančno-poradenská

partnerom pre franchisantov, sektory HoReCa

skupina Partners Financial Services

a retail. Aj po 30-tich rokoch MINIT udáva

oznámila, že expanduje na Slovensko.

trendy v sektore dopekaného pečiva a stále

Pre tento svoj krok si vybrala nový názov

prináša novinky. Dlhodobo sa sústreďuje na

a značku - Simplea. Tá bola zvolená pre

zvyšovanie kvality nielen v samotnej ponuke, ale

komunikáciu všetkých budúcich skupinových

k dnešnému dňu má vypracovaný aj jedinečný

aktivít na slovenskom trhu. Obchodne tu

celoslovenský servis. V súvislosti s trendom

neplánuje tvoriť klasickú poradenskú sieť,

zdravého životného štýlu sú to kváskové výrobky

záujemcom o spoluprácu plánuje predstaviť

radu Oskar, produkty so špaldovej múky, či

svoj úspešný franšízový koncept bankovo-

zdraviu prospešné ingrediencie so semiačok

poradenských pobočiek pod názvom

ľanu, slnečnice alebo sezamu. Aktuálne uvádza

Simplea Point. V prvom roku ich plánuje

„MINIT Franchise 3.0“, v ktorom známe „minitky“

postaviť 50.

dopĺňa chlebový a snackový sortiment.
Zdroj: Minitbakery.sk

Novou marketingovou riaditeľkou spoločnosti
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko sa stala
Martina Lovětínská - skúsená manažérka, ktorá
v systéme Coca-Cola pracuje už takmer 25
rokov.

PRE MAŠKRTNÝ JAZÝČEK
Wüstenrot stavebná sporiteľňa končí
Vyskúšajte chutnú kombináciu jemnej piškóty

s predajom nových zmlúv stavebného

so šťavnatým višňovým želé obliatu krehkou

sporenia a poskytovaním nových

čokoládou so smotanovým srdiečkom

medziúverov. Zároveň naštartovala

v strede. Passion cherry piškóty od dr Gerard

rast nového obchodu a plánuje ďalšie

ponúkajú piškótové sušienky, ktoré sa vám

posilnenie svojho trhového podielu. Prvým

budú doslova rozpadať na jazyku. Každý jeden

krokom expanzie je založenie Wüstenrot

kúsok je ako stvorený pre potešenie všetkých

InHouseBroker. Wüstenrot Slovensko je

zmyslov. Unikátny obal zaistí jednoduché

členom ﬁnančnej skupiny Wüstenrot. Na

a praktické servírovanie a konzumovanie.

slovenský trh so stavebným sporením

Nemusíte sa obávať letných vysokých teplôt,

rakúsko- nemecká skupina vstúpila v roku

pretože vďaka múdremu zabaleniu sa sušienky

1993.

na seba nenalepia. Na produktoch dr Gerard
nájdete kupóny, vďaka ktorým sa môžete

Slovenská poisťovňa Generali sa koncom roka

zapojiť do súťaže „ S dr Gerardom viac spolu“.

2021 organizačne prepojí s Generali Českou

Hráte o 336 cien, produkty od dr Gerard ako

poisťovňou. Prepojenie ešte podlieha schváleniu

aj peňažné výhry v hodnote 5700 EUR. Súťaž

príslušných orgánov dohľadu. Generali na

prebieha od júla do decembra 2021. Produkty

Slovensku bude pôsobiť ako pobočka Generali

a sladkosti od dr Gerard dostať v obchodných

Českej poisťovne pod názvom Generali

reťazcoch.

Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného
Zdroj: Drgerard.sk

členského štátu.
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VYBAVENIE A ZARIADENIE PREDAJNÍ
OD FIRMY BLAŠKOVIČ S.R.O.
cenovky, špeciálne cenovky na určité typy/značky

Keď zamierite do obchodu kúpiť potraviny či iné tovary, váš nákup sa
začína vlastne ešte pred vchodom do predajne.

regálov, násuvné cenovkové lišty na sklenené police
ako aj na drevené police, závesné cenovky na háky,
závesné alebo nalepovacie klip – lišty na zavesenie
plagátov či oznamov

Tam sú parkoviská a niekedy aj prístrešky pre autá

bo na obrubníky. Parkovanie sa navrhuje rozmerovo

aj bicykle, pripravené sú nákupné vozíky. Keď vchá-

podľa požiadavky zákazníka zo štandardizovaných

dzate do predajne, usmerňujú vás zábradlia a vstup-

modulov. Je možné ho riešiť ako otvorené, uzamyka-

né zariadenia. Čakajú nákupné košíky, v samotných

teľné reťazou alebo závorou. Častým doplnkom sú aj

predajných priestoroch jednotlivé sektory vymedzu-

stojany na bicykle.

jú predeľovacie steny. Pri nákupe vás sprevádzajú

PRVORADÁ JE SPOKOJNOSŤ
ZÁKAZNÍKOV
Zaklapávacie rámy a stojany sú z eloxovaných alebo

a orientujú ďalšie prvky zariadenia a vybavenia pre-

Vstup do predajne je často potrebné usmerňovať.

lakovaných hliníkových proﬁlov. Vyrábajú sa v štan-

dajní. Mnohé z nich už viac než sedemnásť rokov po-

Na to slúžia vstupné zariadenia či už mechanic-

dardných aj zákazkových rozmeroch. Rámy sú urče-

núka spoločnosť Blaškovič s.r.o. z Nových Zámkov.

ké – klasické bránky a turnikety hlavne na menších

né na montáž na stenu ako aj na priehľadné plochy/

predajniach, ale aj elektrické vstupné zariadenia ria-

výklady – v tomto prípade sú čitateľné z oboch strán.

Začínala v roku 2004 ako Hrastnik Slovensko, o desať

dené infra čidlom alebo radarom. Často sa používa

rokov neskôr prijala meno svojho zakladateľa a ma-

na vstupe alebo východe závora, riadená obsluhou

V ponuke sú tiež držiaky na sáčky, rukavice, rolkové

jiteľa Petra Blaškoviča. Spolu je to teda sedemnásť

na diaľku. Nutnou súčasťou týchto zariadení sú aj

tašky, dorazy na palety, stolíky pod mlynček na kávu

rokov skúseností, kvalitných produktov a ústretovosti

zábradlia a oddeľovacie steny. Pokiaľ sa na predaj-

alebo baliaci pult, ochrana rohov zariadenia, orientač-

voči klientom. Krátko predstavme kľúčové súčasti

ni používajú nákupné vozíky, je potrebné riešiť zónu

né tabule, špeciálne displeje alebo predajné stojany

ponuky postupne, tak ako prebieha celý nákup.

odkladania vozíkov a následne ochranu zariadenia

a zásobníky na rôzne druhy výrobkov, skladacie drô-

nárazovými ochranami.

tené zásobníky, hrabacie koše, delítka a nespočetne
ďalších výrobkov, ktoré umožnia dovybaviť zariade-

BOHATÝ SORTIMENT,
VYSOKÁ KVALITA

Pre zákazníka a priebeh nákupu je prirodzene veľmi
sú v ponuke stojančeky do obslužných pultov, záves-

Spoločnosť Blaškovič neustále rozširuje portfólio

Zastrešené parkovania na vozíky sú prirodzenou

né systémy na vyvesenie štandardných alebo atypic-

ponúkaných produktov a služieb, modernizuje svoje

súčasťou nielen nákupných centier, ale aj väčších

kých tabuliek a rámov, držiaky štandardných plas-

technológie a stará sa o spokojnosť zákazníkov. Pre

predajní, kde záleží na komforte zákazníka. Ten ďa-

tových rámov na drôtené hrabacie koše, zákazkové

dlhodobých partnerov a odberateľov, ale aj nových

lej zvyšujú aj prístrešky na bicykle alebo autá, ktoré

informačné tabule. Okrem týchto prvkov sú v ponuke

klientov, ponúka výhodné množstevné zľavy a tiež

ﬁrma ponúka. Konštrukcie sú riešené z hliníkových

ešte v samostatných sekciách cenovkové lišty, zakla-

unikátne riešenia na mieru. Prvoradým záujmom je

proﬁlov, prípadne zo žiarovo zinkovanej ocele.

pávacie rámy a stojany ako aj ohýbané stojančeky a

dodávať výrobky, ktoré sa vyznačujú vysokou kvali-

puzdrá a dalšie.

tou a spľahlivosťou a budú klientom slúžiť dlhý čas.

Red (pti)

Parkovanie pre nákupné vozíky je riešené z nerezovej
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nie predajne.

dôležité informačné systémy a značenie tovarov. Tu

alebo žiarovo zinkovanej oceľovej konštrukcie, mon-

Cenovkové lišty patria k základnému vybaveniu pre-

tovanej buď priamo na plochu (betónový základ) ale-

dajní. V ponuke sú jednak univerzálne samolepiace

PLACE

VYDARENÁ REKONŠTRUKCIA
SUPERMARKETU COOP JEDNOTA
V TVRDOŠOVCIACH
ných družstiev COOP Jednota Nové Zámky. Celá
rekonštrukcia sa navyše nesie v duchu minimalizovania dopadu prevádzky na životné prostredie, čomu zodpovedajú aj energeticky šetrnejšie
uzatvoriteľné prístenné vitríny či ekologické LED
osvetlenie.
pti

Vďaka rekonštrukcii sa predajný priestor Supermarketu
1. v Tvrdošovciach zväčšil o 76 m², čo bolo v súlade so zadaním
COOP Jednota Nové Zámky s.d.: priniesť pre zákazníkov väčší komfort
nakupovania a ponúknuť širší sortiment. Remodeling od A po Z realizovala
spoločnosť RECCOM, dlhoročný partner obchodu spotrebných družstiev.

Budova supermarketu je dlhodobo jednou z často

a zeleniny, na zefektívnenie predaja pekárenských

navštevovaných lokalít v Tvrdošovciach. Dispo-

výrobkov a na zväčšenie regálovej plochy ako aj

nuje parkoviskom s dostatočným počtom parko-

paletového vystavenia vôd a piva.

vacích miest pre automobily aj bicykle, čo je jednou z podmienok pohodlného nákupu nielen pre

K návrhu v RECCOMe pristúpili so zreteľom na

rezidentov a zákazníkov z Tvrdošoviec, Paláriko-

najmodernejšie trendy pri zariaďovaní maloob-

va, Rastislavíc, či Jatova, ale aj pre návštevníkov

chodných prevádzok. Zmenili rozmiestnenie re-

obce.

gálov, premiestnili pokladničnú zónu a celkovo
upravili logiku exponovaných častí predajného

Rekonštrukcie prevádzok obchodov v prevahou

priestoru (ovocie, zelenina, pečivo, obslužný úsek).

predaja potravín takmer vždy vychádzajú z týchto

Vstup do predajného priestoru je teraz vzdušný

piatich dôvodov:

a eliminovali sa kolízie prichádzajúcich zákazníkov s odchádzajúcimi. Úsek ovocia a zeleniny je

1. Zastarané obchodné zariadenie.

priestranný a poskytuje priestor pre zákazníkov aj

2. Energeticky nevyhovujúce zariadenie.

s nákupnými vozíkmi bez toho, aby si navzájom

3. Zväčšenie predajnej plochy.

prekážali. Obslužný úsek z technických dôvodov

4. Inovácie dispozície a rozmiestnenia tovaru.

zostal na pôvodnom mieste, no šikovným vysunu-

5. Modernizácia dizajnu prevádzky.

tím tzv. teplej vitríny sa podarilo zvýrazniť predaj
grilovaného sortimentu. Mraziace vitríny profesi-

Aj požiadavkou klienta COOP Jednota Nové Zám-

onáli z RECCOMu navrhli vertikálne. Vystavený

ky bolo vyriešenie všetkých uvedených piatich bo-

tovar je pre zákazníka lepšie viditeľný a lákavejší.

dov. Rekonštrukcia bola dlhodobo pripravovaná,

Výrazným rozšírením prešiel úsek pečiva, v ktorom

no termín musel byť čiastočne posunutý, nakoľko

vznikol priestor pre pečivový ostrov.

situáciu ovplyvnila pandémia. Okrem pokladničných boxov, ktoré boli v prevádzke vymenené iba

Celý interiér spája a dojem z neho umocňuje po-

celkom nedávno, RECCOM inštaloval úplne nové

užitie dekoratívnych prvkov a obkladov v dizajne

obchodné zariadenie, a to jednak pre suchý tovar,

dreva a farieb typických pre prevádzky COOP

ale aj pre tovar chladný a mrazený.

Jednota. Vzdušnejšou predajňou zákazník môže
pohodlne prechádzať a vyberať tovar a aj podľa

Pôvodný priestor bol riešený v štandardoch za-

vyjadrených samotných zákazníkov je obchod

riaďovania predajní potravín spred jednej dekády

príjemný, pekný a útulný. Za zmienku stojí aj ty-

a už nevyhovoval súčasným požiadavkám. Sa-

pograﬁa a dobre čitateľná navigácia v jednotlivých

motná rekonštrukcia od zatvorenia do znovuotvo-

sekciách. Pôdorys predajne sa podarilo zväčšiť až

renia obchodu trvala iba 8 dní. Všetky interiérové

o 76 m², čím sa:

prvky, ako regály a pulty, ale aj tovar, boli z predajne presunuté, interiér prešiel rekonštrukciou
a následne doň bolo osadené nové moderné
obchodné zariadenie predajne. Pribudli chladiace a mraziace zariadenia a ďalšie prvky, ktoré re-

 zväčšil úsek ovocia a zeleniny o 20 prepraviek,
 zväčšila regálová plocha o 30 regálových
modulov

prezentujú to najmodernejšie, čo je momentálne

 zväčšilo vystavenie vôd a piva o 8 paliet,

v maloobchode k dispozícii.

 zväčšil obslužný úsek o takmer 4 metre,
 zväčšili úsek prístenných vitrín o 2,5 metra,

Pri návrhu rozmiestnenia obchodného zariadenia

 zväčšil úsek pečiva o 4 moduly.

odborníci z RECCOM zapracovávali jednotlivé požiadavky prevádzkovateľa. Sústredili sa najmä na

Supermarketu 1. v Tvrdošovciach predstavuje

zväčšenie a prevzdušnenie priestoru sekcie ovocia

jednu z najkrajších predajní v systéme spotreb-
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70 000-KRÁT
PASTORKALT V RETAILE
Spoločnosť Pastorkalt v tomto roku dosiahne významný historický
míľnik. Vyrobí a umiestni vitrínu s číslom 70 000. Svoj úspech ﬁrma
postavila na kombinácii vysokej kvality, progresívnej technológie,
účelnosti, spoľahlivosti a modernom dizajne.

sklenenou nadstavbou, otvára úplne otvorený
výhľad na vystavený tovar. Čelné sklo sa vyklápa okolo spodnej hrany, na spodnej strane sa
nastavuje aj ich presné osadenie. Spodný chladený priestor poskytuje miesto pre krátkodobé
skladovanie tovaru počas dňa. Spodný sokel je
možné nasvietiť pre zvýšenie efektu. Prístenná
vitrína SOFIA je plnená eko chladivom R290,
má zníženú čelnú hranu a horné LED osvetlenie
zabudované vo vrchnej časti. Jej hranatý design
a znížená čelná hrana umožňujú jej jednoduché
farbenie, prípadne obklad alebo aj reklamný
polep pre výrobcov produktov. Celú vitrínu je
možné objednať v špeciﬁckých farbách, vitrínu
sa dá objednať na kolieskach. Vitríny je zároveň
možné zostaviť do liniek alebo ostrovov.

BLÍŽI SA VÝZNAMNÝ
HISTORICKÝ MÍĽNIK

nadstavbou umožňuje optimálny výhľad na vy-

Inovatívny je model KALIFORNIA D prístenná

stavený tovar bez možných reﬂexov. Prístenná

chladiaca vitrína bez agregátu, ktorú majú in-

vitrína FILIP má stroho hranatý dizajn v súlade

štalovanú napríklad v prevádzke COOP Jed-

Spoločnosť Pastorkalt sa už blíži k výrobe vit-

so súčasnými trendami. Vybavená je zabudo-

nota Žilina - Bytča. Vitrína je určená pre predaj

ríny s poradovým číslom 70 000! Jednu z naj-

vaným agregátom.

chladených výrobkov s použitím krídlových
dvier s jednosklom alebo dvojsklom. Široká

Red (pti)

novších realizácií využívajú zákazníci od začiat-
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ku júla v úplne novej prevádzke COOP Jednota

Medzi zákaznícky obľúbené patria všetky mo-

škála rozmerov ju predurčuje na použitie v pre-

SUPERMARKET Tvrdošovce na Novozámockej

dely obslužných vitrín KUBUS, ZITA, KLAUDIA,

dajniach rôznych veľkostí. Jej strohý hranatý

ceste, ktorý patrí do siete COOP Jednota Nové

KLARA, NINA a ZOE s čisto sklenenou nad-

dizajn a čisté línie umožňujú jej personalizáciu

Zámky. V predajni sú štýlové linky s vitrínami

stavbou a taktiež modely prístenných vitrín KA-

prípadne zabudovanie do špeciﬁckého interiéru

KUBUS a tiež vitrína FILIP. Obslužná chladia-

LIFORNIA, FILIP, SARA, SARA Q a SOFIA. Ob-

predajne.

ca vitrína KUBUS s hranatou celosklenenou

služná chladiaca vitrína ZOE s hranatou, čisto

PLACE

z vystavovateľov na renomovanej medzinárodnej výstave Host 2021 v Miláne. HostMilano je
výstava venovaná svetu stravovacích služieb
a tento rok sa bude konať už 42. ročník. Svoju
účasť avizovali vystavovatelia z 55 krajín, čiže
účasť bude skutočne globálna. Pastorkalt predstaví návštevníkom svoje portfólio riešení vráRiešenie FILIP D si zachováva svoj hranatý dizajn

kach rýchleho občerstvenia, cukrárňach, bageté-

tane noviniek, akou je napríklad možnosť spojiť

s možnosťou naklápateľných políc, zákazníci ocenia

riách, ale aj na čerpacích staniciach. Medzi klien-

nízku prístennú vitrínu SARA Q s chladiacou/

spájateľnosť do liniek. Vitrína využíva aj eko chladivo

tov Pastorkaltu na Slovensku patria TERNO Real

mraziacou vaňou FELIX Q. „Veľkú pozornosť

R290. Vitrína je pripravená na osadenie krídlových

Estate, Nitrazdroj, COOP Jednota Žilina, COOP

stále venujeme dizajnu chladiacich vitrín a ich

dvier s jednosklom prípadne dvojsklom. Vybavená

Jednota Nitra, COOP Jednota Nové Zámky, čer-

zlepšovaniu vo forme vývoja noviniek. Môžem

je zabudovaným agregátom, na výber je niekoľko

pacie stanice Slovnaft a ďalší spokojní partne-

prezradiť, že máme prichystanú ešte jednu ino-

typov bočníc – presklené, zrkadlové, plné, prípadne

ri. Väčšia časť výroby je expedovaná do celého

váciu, verím, že sa ju podarí predviesť aj na vý-

so zvislým osvetlením. Jednou z minuloročných no-

sveta, ako napríklad Venezuela, Dominikánska

stave HOST Milano,“ hovorí Dalibor Száraz.

viniek je chladiaci/mraziaci ostrov FELIX Q. Ostrov

republika, Kuvajt, India, USA, Kanada, Austrália,

s presklenou nadstavbou zabezpečuje dobrý vý-

Nový Zéland a do celej Európy.

hľad na vystavený tovar vďaka minimalizovanému

ČO STE O PASTORKALTE
NEVEDELI

hornému proﬁlu a aj vďaka minimálnemu rozmeru

„Spoločnosť Pastorkalt sa momentálne teší

stĺpika v rohoch. Táto chladiaca vitrína je mimoriad-

z veľkého záujmu našich zákazníkov. Eviduje-

ne vhodná pre impulzný predaj vybraných druhov

me rekordný počet objednávok, čo dokazuje,

Firma Pastorkalt vznikla v roku 1993 a je

potravín, s možnosťou personiﬁkácie podľa želania

že naše doterajšie úsilie má zmysel. Sme radi,

súčasťou Pastorfrigor Group. Spoločnosť

zákazníka na všetkých štyroch stranách ostrova.

že spoľahlivosť a kvalita zavážia pri rozhodovaní

Pastorfrigor založil v polovici 60.tych rokov

sa pre naše riešenia. Aktuálna celosvetová si-

minulého storočia Bruno Pastorello na se-

Prístenná vitrína SARA Q s hranatým dizajnom,

tuácia s dodávkou materiálov zasiahla aj našu

verozápade Talianska. Pastorkalt a.s. pôso-

so zabudovaným agregátom je vybavená pre-

spoločnosť, ale snažíme sa vyhovieť každej

bí na Slovensku od roku 1993.

sklenými hranatými bočnicami pre optimalizá-

požiadavke zákazníkov. Robíme všetko pre to,

Súčasný sortiment Pastorkaltu dnes pred-

ciu výhľadu zákazníkov na vystavený tovar. Plo-

aby boli spokojní,“ uvádza Ing. Dalibor Száraz,

stavuje okolo 30 modelov a približne 110

cha bočnica poskytuje plochu aj pre reklamnú

obchodný riaditeľ, Pastorkalt.

rôznych variantov. Delí sa na štyri základné

potlač. Čelné plochy sú rovnako pripravené pre

produktové línie: obslužné vitríny, prístenné

prípadnú reklamnú potlač.

vitríny bez agregátu, prístenné vitríny s ag-

Pastorkalt je stabilným obchodným partnerom,

ÚČASŤ NA MEDZINÁRODNEJ
VÝSTAVA HOST 2021

regátom a chladiace-mraziace ostrovy.
Pastorkalt ponúka nielen špičkové pro-

jeho riešenia dlhodobo slúžia v supermarketoch

dukty, ale aj celkové komplexné riešenia

a hypermarketoch, špe-

Po obmedzeniach spôsobených globálnou

a spoľahlivý servis na vysokej úrovni. Novo-

cializovaných predajniach,

pandémiou konečne ožívajú aj

zámocká ﬁrma sa prezentuje predovšetkým

veľtrhy a výstavníctvo. Spo-

svojimi kvalitnými výrobkami, riešeniami

ločnosť Pastorkalt je pravi-

a službami.

v

prevádz-

delným účastníkom
tých najpre-

ny dizajn a ekologické chladivo R290.

stížnejších

V roku 2021 získal slovenský Pastorkalt cer-

podujatí.

tiﬁkát Bisnode AAA. Ide o nezávislý rating

Naprí-

dôveryhodnosti, ktorý hodnotí ekonomický

klad
naná

Trendami súčasnosti sú napríklad inovatív-

spomí-

stav, stabilitu a spoľahlivosť spoločností.

prístenná
vitrí-

PASTORKALT A.S.,

na s agregátom

Považská 26, 940 01 Nové Zámky.

chladiaca
FILIP

D,

predstavená

bola

Tel. +421 35 6424 311

počas

www.pastorkalt.sk

veľtrhu EuroShop 2020.
Pastorkalt bude aj jedným
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DO SPUSTENIA ZÁLOHOVANIA
ZOSTÁVA IBA 5 MESIACOV
Dátum 1. január 2022 je TEN dátum, ktorý zmení náš
pohľad na hodnotu plastových ﬂiaš a plechoviek.
Už o sotva 5 mesiacov sa začína nová etapa
slovenského hospodárstva. Slovensko sa tak
stane prvou krajinou v regióne, ktorá spustí
systém zálohovania.

hovanie musí byť pre ľudí dostupné a praktické,
inak by bol celý systém neefektívny. A tu prichádzajú na rad recyklomaty,“ tvrdí Roman Postl.
Recyklomaty, ktoré od nového roka nájdeme
v mnohých obchodoch po celom Slovensku,
poslúžia nám všetkým ako pomôcka. Budeme
do nich vkladať prázdne PET fľaše a plechovky
a následne si vyzdvihneme vratnú zálohu, ktorej
výšku recyklomat vypočíta.

CIEĽOM JE ZÍSKAŤ SPÄŤ
9 Z 10 ZÁLOHOVANÝCH OBALOV

tém, ktorý prinesie malé zmeny prakticky pre

Čo sa spotrebitelia musia naučiť je to, aby plechov-

každú domácnosť. Ambicióznym cieľom Európ-

ku alebo PET fľašu po dopití nápoja nepokrčili.

skej únie, ale aj našich zákonodarcov, je totiž

Budú si musieť osvojiť to, čo poznajú zo zálohova-

O spustení zálohovania jednorazových obalov

dostať sa na úroveň zálohovania 90 % všetkých

nia sklenených pivných ﬂiaš. „Plastové fľaše či ple-

sa hovorí dlhodobo a na stránkach instore Slo-

vyrobených obalov. To znamená, že každý člo-

chovky sa musia odovzdávať nepokrčené a nepo-

vakia píšeme o tejto problematike pravidelne.

vek by mal odovzdať 9 z 10 použitých plasto-

škodené. Inak ju recyklomat nebude akceptovať.

Desiatky krajín po celom svete už dnes fungu-

vých ﬂiaš či plechoviek.

Rovnako musíme dávať pozor na to, aby na fľaši
ostala čitateľná etiketa,“ vysvetľuje R. Postl.

jú systémom, v ktorom zákazníci dostávajú za
odovzdanú plastovú fľašu či plechovku vratnú

„Naším spoločným cieľom je, aby sa konečne

zálohu. Zákazníci si budú zvykať na nový sys-

dalo s použitými obalmi pracovať. Aby milióny

Zálohovanie je riešenie, ktoré povedie k čis-

ﬂiaš nekončili zbytočne na skládkach a už vôbec

tejšiemu životnému prostrediu a udržateľnosti.

nie vo voľnej prírode,“ uvádza Roman Postl, ko-

Okrem zákazníckeho správania v obchodoch

nateľ spoločnosti TOMRA Collection Slovakia.

zmení aj fungovanie spracovávania odpadov.
Zároveň vznikne možnosť využiť už použité

Práve TOMRA, ako globálny líder v oblasti zá-

obaly opätovne, a to rôznorodo. „Spoluprácou

lohovania a recyklácie, pôsobí v prebiehajúcich

ﬁriem, obchodník, štátu, ale najmä konečných

prípravách ako kľúčový spoločník pre obchod-

spotrebiteľov sa nám môže podariť fantastic-

níkov na slovenskom trhu. Tí musia zabezpe-

ká vec. Zálohovanie totiž povedie k recyklácii

čiť, aby sa v ich obchodoch o šesť mesiacov

a lepšej budúcnosti pre nás všetkých. Sme

spustilo zálohovanie bez problémov a zdržaní.

si istí, že vďaka snahe nás všetkých budeme

„Podľa skúseností zo zahraničia vieme, že zálo-

o pripravení v januári 2022 celý projekt spustiť,“
uzatvára Roman Postl.

REŤAZCE UŽ SPUSTILI
PILOTNÉ PROJEKTY
Znečistenie plastami je podľa Slovákov najväčšou hrozbou pre životné prostredie a až tri štvr-

Red, Zdroj a foto: TOMRA, Tesco, Lidl, COOP Jednota Krupina

3 KROKY PRI POUŽÍVANÍ
RECYKLOMATU
1. Priniesť – prázdne a nepoškodené
obaly prinesie zákazník do obchodov
2. Vložiť – fľaše a plechovky stačí vhodiť
do pripravených recyklomatov
3. Zobrať – recyklomat vyráta výšku
zálohy
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vorí Martin Kuruc, CEO Tesca na Slovensku.
Recyklomat bude v ostrej prevádzke fungovať
v takzvanom duálnom móde – zbierať bude
nielen plastové PET fľaše a plechovky, ale zá-

ČO BY MALI VEDIEŤ
ZÁKAZNÍCI?

kazníci budú môcť vrátiť aj sklené fľaše a získať
vratnú zálohu, tak ako boli zvyknutí doposiaľ.
COOP Jednota Krupina od júna tiež umožňuje zákazníkom vrátiť PET fľaše a plechovky.
Prvý automat na zber jednorazových obalov je
umiestnený v najväčšom
supermarkete

v

meste

Symbol zálohovania, ktorým budú
označené všetky zálohované jednorazové
nápojové obaly z plastu a kovu, bude
jednoduchý a zapamätateľný – bude ním
písmeho „Z“ – ako záloha, s kruhovými
šípkami, ktoré symbolizujú recykláciu.
Symbol bude viditeľne vytlačený na
obaloch zálohovaných nápojov.

Krupina. V rámci skúšobnej prevádzky zberného
automatu prispeje COOP
Jednota Krupina sumou 5
centov za každú vrátenú
PET fľašu alebo plechov-

Jozef Vahančík, predseda predstavenstva

ku na projekt „Rozhýb-

COOP Jednota Krupina. V supermarkete bude

me škôlku“. „Znečistenie

umiestnený recyklomat od spoločnosti TOMRA.

prírody predstavuje hrozbu pre život na našej

„My v TOMRA tvrdíme, že recyklácia sa vám

tiny ľudí je toho názoru, že kontrolovať a obme-

planéte. Podľa prieskumu Ministerstva život-

vráti. Očakávame, že v našich recyklomatoch

dzovať plastový odpad je aj zodpovednosťou

ného prostredia skončí 40 % objemu preda-

sa nám po spustení zálohovania podarí zachy-

zákazníkov (prieskum GfK #Who cares? Who

ných PET ﬂiaš v komunálnom dpade a žiaľ,

tiť milióny plastových ﬂiaš, a tak sa nám podarí

does? 2019). Pandémia nového koronavíru-

aj v prírode, kde doba rozkladu môže trvať až

odbremeniť životné prostredie od zbytočných

su ešte posilnila dôraz, ktorý Slováci kladú na

neuveriteľných 450 rokov. "Aktuálna situácia-

plastov,“ uviedol pri príležitosti spustenia recyk-

ochranu životného prostredia (Ipsos CSR & Re-

je už alarmujúca a my sme zodpovední za to,

lomatu Juraj Otta, komerčný riaditeľ TOMRA

putation Research 2021). Lidl preto spustil pro-

v akom prostredí budú vyrastať naše deti a ich

Collection Slovakia.

jekt „Bude z toho haluz“ už v júni 2020 v dvoch

deti. Máme šancu nielen ovplyvniť súčasnosť,

bratislavských predajniach. Zákazníci môžu do

ale aj vytvárať budúcnosť bez plastov v prírode.

recyklomatu odovzdať aj plastové fľaše a ple-

Napriek tomu, že peniaze za vrátené obaly zá-

chovky. Životnému prostrediu tým pomôžu

kazníci ešte nedostanú, veríme, že

hneď dvakrát – majú istotu, že odovzdané obaly

ich namotivujeme prostredníctvom

od nápojov budú správne recyklované a Lidl sa

symbolického príspevku 5 centov

zároveň zaviazal prispieť 10 centami za každý

za každý vrátený obal. Peniaze

odovzdaný obal na obnovu zelene v ružinov-

budú slúžiť na zakúpenie telový-

skom parku Ostredky. Za necelý rok priniesol

chovného náradia, ktoré využije

projekt skvelé výsledky – takmer 100 000 odo-

viac ako 250 detičiek v Materskej

vzdaných obalov a stovky nových kríkov. Dis-

škole v Krupine. To je generácia,

kont sa preto rozhodol priniesť túto mechaniku

pre ktorú chceme vytvárať trva-

v júni 2021 aj do dvoch predajní v Košiciach.

lo udržateľnú budúcnosť,“ hovorí

Projekt bude fungovať do konca roku 2021,
teda až do oﬁciálneho spustenia zálohovania
PET ﬂiaš a plechoviek.
Tesco na Slovensku spustilo pilotný projekt
recyklomatu v apríli 2021. Recyklomat sa nachádza v meste Senec v hypermarkete Tesco.
Reťazec za každú odovzdanú plastovú fľašu
alebo plechovku do zberného automatu podporí výsadbu zelene a revitalizáciu zelených
plôch sumou piatich centov. „Pilotný projekt
nám pomôže pripraviť sa čo najlepšie na spustenie systému zberu nápojových obalov od januára 2022. Aj vďaka projektu v Senci chceme
do budúcnosti čo najlepšie nastaviť fungovanie
zálohovania PET ﬂiaš a plechoviek tak, aby bolo
predovšetkým motivujúce pre zákazníkov. Uvedomujeme si význam ich participácie, a preto
vopred jedno veľké ďakujem každému zákazníkovi, ktorý sa rozhodne automat využiť,“ ho-
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RAJO OSLAVUJE
25 ROKOV

až 63 % Slovákov doma v chladničke vždy aspoň jeden produkt RAJO a pre 69 % opýtaných
je RAJO top značkou mliečnych výrobkov. Pritom
z celkového obratu spoločnosti sa na slovenskom
trhu realizuje len 60 % tržieb. Slovenský závod
RAJO je však dôležitou súčasťou výrobných kapacít celej skupiny MEGGLE a viac ako tretinu svojej

V roku 1996 dal RAcionálny JOgurt nové meno bratislavskej mliekarni Milex.
Tá sa pod značku RAJO rozhodla zastrešiť všetky vyrábané produkty. Pri
vstupe nového investora MEGGLE v roku 2001 už bola značka RAJO na
slovenskom trhu taká silná, že ako jediná v skupine MEGGLE si mohla
mliekareň ponechať svoj slovenský názov.

produkcie vyváža do 40 krajín z celého sveta, či už
do blízkej Českej republiky, Maďarska, Nemecka,
alebo na vzdialenejšie trhy ako napríklad Island,
Kolumbia, Južná Kórea a Angola.

SPOLOČNOSŤ INVESTUJE DO
OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA AJ OCHRANY RODINY
predstavenstva RAJO, a.s. Práve preukázanie

RAJO každoročne investuje nemalé ﬁnančné zdro-

potreby a návratnosti investícií materskej spoloč-

je do projektov, ktoré sa týkajú životného prostre-

nosti MEGGLE do technológií, výrobných zariade-

dia. Investície smerujú nielen do ekologicky šetrnej

ní a ekológie v bratislavskom závode RAJO bolo

prevádzky výrobného závodu – čističky odpado-

pre spoločnosť strategickou výzvou v posledných

vých vôd, kanalizácie, efektivity spotrebovanej

rokoch. RAJO ako jediné v rámci skupiny vyrába

elektrickej energie, plynu či vody, ale neustále ino-

a takisto vyvíja produkty nielen na živočíšnej, ale aj

vuje aj obaly svojich výrobkov, aby boli recyklova-

na rastlinnej báze v smotanovom segmente. Pri-

teľné a spotrebovali menej materiálu. V budúcnosti

márne sú to produkty určené pre B2B segment,

spoločnosť plánuje nákup zelenej energie s cieľom

ale svoje miesto majú aj u bežných spotrebiteľov.

znižovania uhlíkovej stopy celej svojej výroby.
Spoločnosť sa však zameriava aj na podporu rodín
a celej občianskej spoločnosti na Slovensku. 18 ro-

SLOVENSKÍ FARMÁRI SÚ
SPOLOČNOSŤ KĽÚČOVÍ

PRE

kov ﬁnančne podporuje organizáciu Návrat, ktorá
pomáha umiestňovať deti z detských domovov do
náhradných rodín. Dodnes jej poskytuje priestor na

Bratislavská mliekareň spracováva mlieko predo-

prezentáciu na svojich produktoch. Dlhodobo tiež

všetkým od farmárov zo západného Slovenska.

podporuje organizáciu Priateľ v núdzi, ktorá pomá-

„Veľmi si vážime spoluprácu s našimi partnermi,

ha ľuďom v ťažkej životnej situácii.

ktorá je pre nás kľúčová. Okrem kvality samotného

SLOVENSKÝ ZÁVOD DÔLEŽITÝ
PRE CELÚ SKUPINU MEGGLE

mlieka je pre nás dôležitá aj starostlivosť o kravy
na farmách, aby mali zabezpečené dôstojné pod-

TRENDY V SPOTREBE

mienky v súlade s požiadavkami Európskej únie,“
„Pred 25 rokmi boli naše ciele na vtedajšie po-

približuje prístup slovenskej mliekarne Zuzana

Až viac ako tri štvrtiny (83 %) slovenských spot-

mery veľké. Z objemu 51 miliónov litrov spra-

Stanová. Medzi najžiadanejšie produkty zo sloven-

rebiteľov preferuje vo svojom jedálničku ochutené

covaného slovenského mlieka v roku 1996 sme

ského mlieka patria najmä jogurty, smotana, mlie-

jogurty. Jahoda, čokoláda, čučoriedka a vanilka,

chceli narásť na 90 miliónov litrov a využívali

ko a acidoﬁlné nápoje. Profesionálne a dlhodobé

to sú najobľúbenejšie príchute jogurtov podľa Slo-

sme aj výrobné kapacity iných slovenských mlie-

vzťahy s odberateľmi potvrdzujú aj samotní farmári.

vákov. Dlhodobo medziročne rastie predaj bielych

karní. Dnes na Slovensku už iba v bratislavskej

jogurtov, tak v kategórii smotanové, ako aj probio-

mliekarni vyrábame okolo 150 rôznych druhov
výrobkov pre slovenský aj zahraničný trh a prie-

tické či zrejúce v tégliku.

RAJO JE DOMA AJ VO SVETE

merne ročne spracujeme 130 miliónov litrov mlie-

Na Slovensku tiež rastie počet spotrebiteľov, ktorí

ka od slovenských farmárov. Za 25 rokov sme

Produkty RAJO sú významnou súčasťou sloven-

majú laktózovú intoleranciu. Výrobcovia mliečnych

do bratislavského závodu investovali viac ako

ského trhu s mliečnymi výrobkami. Podľa priesku-

produktov však našli riešenie. Pridaním enzýmu

107 mil. EUR,“ hovorí Zuzana Stanová, členka

mu Brand Image Study Mark BBDO 2020 má

laktáza sa rozloží mliečny cukor na jednoduchšie,
ľahšie stráviteľné cukry, ktoré už nespôsobujú tráviace ťažkosti. RAJO už viac ako desaťročie vychádza v ústrety ľuďom s týmito problémami. K bezlaktózovému mlieku postupne pribudli smotany,
maslo, tvaroh, cottage cheese a najnovšie aj jogurty. Podľa prieskumu agentúry Nielsen Admosphere
z roku 2020 si spotrebitelia zvolili Rajo Laktofree za
najobľúbenejšiu značku bezlaktózových mliečnych

Red (pti)

výrobkov na Slovensku.
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SIEŤ FRESH – MALOOBCHODNÁ SIEŤ
SO SILNOU VEĽKOOBCHODNOU TRADÍCIOU
Pri podnikaní v maloobchode sa často stáva, že podnikatelia
v množstve pracovných povinností nestíhajú sledovať aktuálne
trendy, ktoré by inak obchod posúvali vpred. Žiaľ, často sme
svedkami toho, ako malé obchody nedokážu konkurovať
veľkým hypermarketom.

Ďalším beneﬁtom je presná, rýchla a prehľadná inventúra, ktorú zjednodušuje čítačka čiarových kódov.

FLOWY
FLOWY je inteligentný pomocník v podobe kompletného pokladničného systému navrhnutý tak,

Riešením môže byť vstup do siete FRESH, v ktorej

EMA

aby svojim užívateľom prinášal efektivitu, úsporu

spoločnosť Potraviny FRESH s.r.o. ponúka kom-

EMA je univerzálna počítačová pokladňa so sof-

času a v neposlednom rade úsporu ﬁnancií.

pletný servis, od zabezpečenia kvalitných potravín,

tvérom skladového hospodárstva, ktorý je progra-

cez spoluprácu s obchodnými zástupcami, až po

movo prepojený so spoločnosťou LABAŠ s.r.o. Pre

Výhody práce s FLOWY:

možnosti využívania rôznych softvérových riešení,

prevádzky, ktoré sa EMU rozhodli využívať, ponúka

-

ktoré zefektívňujú podnikanie, čím šetria maloob-

tento systém hneď niekoľko beneﬁtov.

cez internet
-

chodníkom čas a predovšetkým ﬁnancie.

jednoduché ovládanie obchodu aj na diaľku
automatické naskladňovanie tovaru od spoločnosti Labaš s.r.o.

Prvým je analýza údajov, ktorá umožňuje geAby boli aj menšie obchody u zákazníkov stále ob-

nerovať automatické objednávky. S nastavením

-

automatické upozornenie na nízku prirážku

ľúbené, poskytuje sieť FRESH svojim partnerom dl-

minimálnych a maximálnych stavov zásob a na

-

jednoduchá a rýchla tlač cenoviek priamo pri regáli

hodobú legislatívnu a marketingovú podporu, ktorá

základe ďalších logistických údajov sa generuje

-

inventúra aj počas otvoreného obchodu, na

zahŕňa vernostný systém, pravidelné súťaže pre zá-

optimálny návrh objednávky, ktorý je v prípade

kazníkov, označenie predajne ochrannou známkou

nutnosti možné pred odoslaním ešte zmeniť. Ta-

-

automatické preklápanie letákových akcií

FRESH a letákové akcie. Tie efektívne pomáhajú

kýmto spôsobom objednávania je možné dosiah-

-

dokonalý prehľad o podnikaní v podobe pre-

v konkurenčnom boji a umožňujú proﬁtovať vďaka

nuť optimálne skladové zásoby a mať v ponuke

zaujímavým produktom v akciových cenách.

len predajný sortiment.

NA SLOVENSKU UŽ TAKMER
800 PREDAJNÍ

Vďaka systému EMA je maličkosťou aj ceno-

-

montáž ZADARMO

tvorba a deﬁnovanie vlastných akcií s dátumo-

-

kompletné zaškolenie ZADARMO

vým ohraničením.

-

VIP technická podpora 24/7 (aj cez víkendy

nej siete?

Jednoduchým importom je možné rýchlo nastaviť

-

-

kvalitné a cenovo dostupné produkty privátnej

ceny vo FRESH letáku, ktoré sa automaticky na-

značky FRESH (cca 450 položiek)

stavia dňom začatia akcie a znova sa potom auto-

kompletný zoznam dodávateľov priamych

maticky zmenia na konci akcie.

ktorú stačí mobilný telefón

hľadných štatistík…
Medzi ďalšie BENEFITY patria:

a sviatky)

Aké sú výhody vstupu do známej maloobchod-

-

zariadenia na prevádzku obchodu ZADARMO…
Staňte sa členom siete FRESH a získavajte
viac verných zákazníkov
www.freshobchod.sk

dodávok overeného tovaru
-

marketingová podpora

Pri vedení prevádzky je kľúčovým faktorom, ktorý

-

poradenstvo pri návrhu zariadenia a vizualizácie

má vplyv na úspešnosť podnikania aj dôvera a loja-

Bližšie informácie o možnostiach vstupu do siete

predajne

lita zákazníkov. EMA poskytuje vernostný systém,

FRESH nájdete aj na emailovej adrese:

označenie predajne ochrannou známkou

ktorý prispieva k častejším nákupom a zároveň pri-

kohutova@freshobchod.sk

FRESH zdarma

náša veľkú príležitosť na zvyšovanie tržieb.

-

legislatívne a potravinové poradenstvo

-

starostlivosť obchodného zástupcu

Medzi ďalšie BENEFITY patria:
-

terminály za bezkonkurenčné podmienky

-

zvýhodnený paušál a internet pre maloobchodníkov a ich rodinných príslušníkov

Sme svedkami toho, ako nám rastie generácia,
ktorá už nikdy nepochopí, aký bol život pred technologickým boom-om. Dnešná moderná doba
však prináša mnoho príležitostí, ako zlepšiť a digitalizovať svoj biznis, a tým ho posunúť na úplne
novú úroveň.
Zdĺhavú prácu môžu maloobchodníci prenechať
pti

systémovým riešeniam EMA & FLOWY
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INVESTÍCIE
DO RETAILU PRIBÚDAJÚ

teľností (59 %), za nimi nasledovali kancelárie (20
%) a logistické nehnuteľnosti (14 %). Do kombinácie maloobchodu s kanceláriami (tzv. mix-use)
sa investovalo 30 miliónov eur, čo predstavuje
7 % z celkového objemu. Z hľadiska prílevu kapitálu najviac investovali práve slovenskí investori
(87 %) a investor z Austrálie (13 %).

Celkové investície do komerčných nehnuteľností na Slovensku za prvý
polrok dosiahli 478 miliónov EUR, čím sa takmer vyrovnali objemu
investícií za celý predchádzajúci rok. Slovensko si naďalej udržuje
reputáciu bezpečnej investičnej lokality s konkurenčnými výnosmi.

ADMINISTRATÍVNE A INDUSTRIÁLNE NEHNUTEĽNOSTI
Priaznivá miera likvidity na trhu sa podľa

Objem investícií do komerčných nehnuteľností

V prípade retail parkov je možné u najatraktívnej-

Cushman & Wakeﬁeld pretavila aj do významnej

zaknihoval medziročný nárast 33 %. Evidentný

ších nehnuteľností dosiahnuť 7 %, a u samostat-

transakcie, v ktorej realitný fond Erste Realitná

je v tomto roku objem záujmu o nehnuteľnosti

ne stojacich jednotiek 7,25 %. Nákupné centrá

Renta správcovskej spoločnosti Asset Mana-

v oblasti retailu, ktorej sa minulý rok investori

naďalej udržujú výnosovú mieru na úrovni 6 %

gement Slovenskej sporiteľne kúpil kancelársky

skôr vyhýbali, a to najmä kvôli zvýšenej opatr-

a výhľad konzultantskej spoločnosti Cushman &

projekt Zuckermandel od slovenského develope-

nosti z dôvodu neistoty ohľadom dopadu pandé-

Wakeﬁeld na tento rok je stabilný, avšak väčšina

ra JTRE. Transakcia potvrdzuje optimistický ce-

mie na ich budúci vývoj. V prvom polroku došlo

z nich čaká na zastabilizovanie príjmov predtým,

nový vývoj u prvotriednych nehnuteľností, ktoré

k akvizícii 60 % vlastníckeho podielu prémiového

ako sa budú ponúkať na predaj.

nie sú postihnuté plošným nárastom miery neobsadenosti alebo zmenšovaním nájomných zmlúv.

Red, Zdroj: Cushman & Wakeﬁeld, CBRE, Colliers, Foto: Aupark / Unibail Rodamco

nákupného centra Aupark Bratislava investičnou
skupinou WOOD & Company a jej joint venture

„Investície do komerčných nehnuteľností na Slo-

Projekty Bratislava Business Center 1 a BBC 1

partnerom Tatra Asset Management, čím nado-

vensku kopírujú trend zo zahraničia. V druhom

Plus kúpil investičný fond WOOD & Company od

budli celkovú prenajímateľnou plochou

štvrťroku 2021 sme rovnako zaznamenali vysoký

spoločnosti CA Immo, ktorá predajom ukončila

59 600 m². Táto akvizícia sa zaradzuje medzi

objem investícií, prevažne však kvôli predaju

svoje pôsobenie na slovenskom trhu. Kancelár-

najväčšie transakcie v slovenskom retaile a po-

Auparku, ktorý tvoril takmer 81 % z celkového

ske transakcie neprebiehali len v hlavnom meste,

tvrdzuje dôveru v budúci vývoj nákupných centier

objemu investícií za toto obdobie. Kvartálne

napríklad košický kancelársko-retailový projekt

na Slovensku.

výsledky posilnili aj výsledky za prvý polrok,

Cassovar Business Center I získala skupina

pričom v tomto prípade bola za rok 2021 zazna-

InTeFi z Českej republiky.

Pandémia vniesla do retailových investícií aj

menaná historicky rekordná výška investícií spo-

zvýšený apetít po aktívach s menším počtom ná-

medzi všetkých prvých polrokov. Za prvý polrok

Sektor priemyselných nehnuteľností pokra-

jomníkov pri dlhších trvaniach nájomných zmlúv,

evidujeme objem vo výške 470 miliónov eur, čo

čuje v expanzii a teší sa najväčšiemu záujmu

ktoré investorom lepšie zaisťujú príjem v prípade

predstavuje medziročný nárast o takmer 33 %,“

zahraničných investorov spomedzi všetkých

výkyvov v ekonomike. Patria sem najmä retail

opisuje situáciu na našom trhu Ľubor Procház-

segmentov realitného trhu. Z dôvodu výrazného

parky alebo samostatne stojace retailové jednot-

ka, obchodný riaditeľ CBRE Slovensko.

rastu e-commerce a následne zvýšeného dopytu
po skladovaní a distribúcii v blízkosti zákazníka

ky, ktoré poskytujú obdobnú mieru rizikovosti
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ako priemyselné haly. U oboch sa dosiahnuteľná

Spoločnosť CBRE sumarizuje, že za prvý polrok

očakávame lokalizovaný rast nájmov v segmente

výnosová miera (tzv. prime yield) postupne zni-

2021 sa na Slovensku najviac preinvestovalo

mestskej logistiky. Rast nájmov v iných čas-

žuje vďaka vysokému dopytu po týchto aktívach.

práve do maloobchodných komerčných nehnu-

tiach krajiny je brzdený širokou dostupnosťou

PLACE

pozemkov na budúcu výstavbu v rôznych štá-

tento sektor sa teší dobrej úrovni dopytu, ktorý

v 2. kvartáli tohto roku výrazne zlepšila aj v Ne-

diách povolení, ako aj rastúcou koncentráciou

najmä v najvyhľadávanejších lokalitách často

mecku, kde sa úroveň investícií do realitného trhu

konkurencie v priemyselných HUBoch. Rýchlosť

prevyšuje možnosti ponuky. Nájomné zostáva

vyšplhala do výšky 17,8 miliárd EUR. V porovnaní

výstavby distribučných hál v rozmedzí 6 až 12

pomerne stabilné, pričom priemerné sadzby

s rovnakým obdobím minulého roku ide o 27%

mesiacov a dostupnosť pozemkov v rukách

v regióne sa pohybujú na úrovni 4,3 EUR/m2

nárast. Medzi ďalšie krajiny, v ktorých bolo v tejto

skúsených developerov umožňuje pružné reago-

mesačne. Developeri/prenajímatelia majú silnú

oblasti zaznamenané pozitívne oživenie patria

vanie na potreby trhu a znižuje zároveň tlak na

vyjednávaciu pozíciu a ak je to možné, na mno-

napríklad Dánsko, Nórsko, Španielsko či Švéd-

rast nájmov.

hých trhoch uprednostňujú výstavbu na mieru

sko.

pred špekulatívnou výstavbou.
Za celý 1. polrok 2021 tak objem investícií v Eu-

Široká prítomnosť medzinárodných investorov

rópe dosiahol úroveň 125,6 miliárd EUR, čo

sektoru dodáva mimoriadnu likviditu, ktorá
v kombinácii s nízkou vnímanou rizikovosťou
týchto aktív tlačí na ďalší pokles dosiahnuteľnej

V OBJEME INVESTÍCIÍ V RÁMCI
EURÓPY VEDIE VEĽKÁ BRITÁNIA

predstavuje pokles o 9 % v porovnaní s prvým
polrokom 2020 (138,7 miliárd eur). Treba však
brať do úvahy aj dôvod tohto poklesu. Ten má

výnosovej miery. U logistických nehnuteľností
aktuálne poklesla na úroveň 5,75 % s pozitívnym

Celková výška investícií do nehnuteľností v Euró-

totiž na svedomí aj fakt, že v 1. kvartáli roku 2020

dlhodobým výhľadom. Investície majú formu

pe sa podľa CBRE v 2. kvartáli tohto roku vyšpl-

sme ešte nebojovali s pandémiou koronavírusu

individuálnych, ako aj portfólio akvizícií, a do

hala na sumu 70 miliárd EUR. Podľa najnovších

a zároveň, tento kvartál bol na európskom trhu

konca roka by mali presiahnuť 200 miliónov EUR.

údajov globálnej realitno-poradenskej spoločnos-

historicky najvyšší. Výhľady do budúcna v rámci

Austrálska realitná skupina Cromwell uzavrela

ti CBRE sa jedná až o 45% nárast v porovnaní

tohto investičného segmentu sú teda pozitívne.

akvizíciu portfólia predtým patriaceho českej in-

s rovnakým obdobím v roku 2020.

Ignacio Gomez, odborník na slovenský investič-

vestičnej skupine Arete Invest. Český industriálny

Podľa odborníkov z CBRE bol tento nárast spô-

ný trh spoločnosti Colliers, dodáva: „V porovnaní

developer CTP rozšíril svoje portfólio na sloven-

sobený hlavne veľmi silnou investičnou aktivitou

s ostatnými vyspelými trhmi ponúka Slovensko

skom trhu akvizíciou Immoparku Žilina, ktorý leží

vo Veľkej Británii a v Nemecku. Podľa údajov

stále veľmi atraktívne výnosy, ktoré spolu s nedo-

v atraktívnej lokalite blízko žilinského letiska.

CBRE v objeme investícií viedla práve Veľká

statkom kvalitných produktov v rámci celej Euró-

Británia, kde bol v 2. kvartáli 2021 zaznamenaný

py môžu pritiahnuť ďalších, nových investorov na

Podľa údajov Colliers sa miera neobsadenosti

nárast investičnej aktivity až o 279 % v porovnaní

slovenský trh.“

priemyselných a logistických priestorov v súčas-

s minulým rokom. Celková výška investícií tu

nosti sa pohybuje na priemere 5 až 6 %, keďže

dosiahla úroveň až 16,8 miliárd EUR. Situácia sa

MARKET LOCATOR: DVOJNÁSOBNÝ KREDIT
NA ROZBEH PODNIKOV PO PANDÉMII
Množstvo lokálnych podnikov a ﬁriem na Slovensku prišlo pre pandemickú situáciu o svojich pravidelných
zákazníkov. Slovak Telekom sa im preto rozhodol cez službu Market Locator pomôcť osloviť nových
potenciálnych zákazníkov využitím jedinečnej cielenej reklamy, ktorá dokáže efektívne zasiahnuť práve
tých, ktorí sa nachádzajú v okolí danej prevádzky. Každá ﬁrma, ktorá sa zaregistruje do služby Market
Locator dostane do 30. septembra 2021 k prvému dobitiu dvojnásobok kreditu. Firmy tak môžu získať
100 alebo 500 EUR kreditu zadarmo, vďaka čomu môžu osloviť dvojnásobné množstvo zákazníkov.
ríme, že tak pomôžeme podnikom

alebo sa pohybujú v okolí podniku. Firmy tak

prepojiť sa so zákazníkmi, ktorých

môžu upozorniť na svoje služby, akcie, či po-

teraz toľko potrebujú,“ hovorí Michal

skytnúť zľavový kupón jednoducho cez cielenú

Brčák, manažér riadenia Enterprise

SMS. Cieliť v kampani pritom môžu na zákaz-

segmentu Slovak Telekom.

níkov podľa lokality, tak aj ďalších socio-demograﬁckých parametrov, pričom vždy vidia,
koľko osôb v kampani zasiahnu a teda aj koľko

EFEKTÍVNE CIELENIE
A MARKETINGOVÉ NÁKLADY POD KONTROLOU

ich oslovenie bude stáť. Výsledok kampane si
potom môžu pozrieť v prehľadnom pokampaňovom reporte a zhodnotiť tak efektivitu vynalo-

normálu, čo dáva podnikateľom možnosť opäť

Služba Market Locator predstavuje pre pod-

naplno využiť príležitosť dobehnúť čo najviac.

niky, ako sú reštaurácie, hotely, prevádzky

Vieme, aké to majú ﬁrmy teraz ťažké, a preto

služieb, ale aj rôzne maloobchodné predajne,

Vyskúšajte

sme sa rozhodli im pomôcť, poskytnutím dvoj-

výrobné závody, či pobočky bánk a poisťovní,

Market Locator

násobného kreditu na cielený marketing cez

možnosť ako efektívne osloviť zákazníkov, prí-

náš marketingový nástroj Market Locator. Ve-

padne potenciálnych zamestnancov, ktorí žijú

Red (pti)

žených prostriedkov.

„Život na Slovensku sa pomaly dostáva do
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FLASH NEWS
SITA informuje, že Ingram Micro v logis-

ZÁSIELKOVŇA MENÍ NÁZOV NA PACKETA SLOVAKIA
A KUPUJE FIRMU REMAX

tickom parku v Kostolných Kračanoch
v okrese Dunajská Streda plánuje postupne

Zásielkovňa, člen skupiny Packeta Group, mení značku, pod

zamestnať 1 300 ľudí. Rakúsky developer

ktorou je známa na slovenskom trhu. Od 1. júla 2021 ju nahradí

GO ASSET prezentoval dokončenie nosnej

názov Packeta. Cieľom zmeny je zjednotiť značky naprieč

konštrukcie novej haly pre Ingram Micro

krajinami, v ktorých skupina pôsobí. Packeta zároveň akvizovala

s rozlohou 55-tisíc m2. Budova je vybavená

spoločnosti ReMax Courier Service čím rozšíri produktové

solárnymi panelmi na streche, dobíjacími

portfólio o doručenie na adresu vlastnou službou. Súčasťou

stanicami pre elektrické vozidlá a zelenými

stratégie ﬁrmy je aj rozšírenie doručovacej siete na 1500

prvkami. Objekt má prístup k železničnému

výdajných miest, 795 Z- Boxov a 400 kuriérov do konca roka.

prekládkovému terminálu METRANS.

Zdroj: Packeta.sk

Zo zámeru, predloženého na posudzovanie

priemyselný areál za 15 miliónov EUR.

LIDL ZVYŠUJE POČET
NABÍJACÍCH STANÍC PRE
ELEKTROMOBILY

Portál Marketing & Media zverejnil, že

Elektromobilita je jedným zo spôsobov ako

spoločnosť DPD spustí v ČR svoje prvé

bojovať proti klimatickej zmene. Dôležitým

samoobslužné boxy, ktoré budú schopné

predpokladom pre jej využívanie v čoraz väčšej

zásielky vydávať aj posielať. Na koncepte

miere je dostupnosť nabíjacích staníc pre

fungovania siete vrátane už funkčných

elektromobily. Lidl sa ako zodpovedná spoločnosť

a všetky budú využívať výlučne zelenú energiu

výdajných miest Pickup spolupracuje DPD

angažuje aj v tejto oblasti. Aktuálne má diskont

z obnoviteľných zdrojov. V stratégií rozširovania

s ﬁrmou Creative Dock. DPD boxy sú určené

6 elektronabíjačiek, pričom súčasne si môžu

verejnej siete elektronabíjačiek bude diskont

nielen pre zákazníkov e-shopov, ktorí sa pri

energiu dopĺňať dve vozidlá. Do konca roka zvýši

pokračovať aj v ďalších rokoch.

doručení nechcú viazať na kuriéra. Výhodou

Lidl počet nabíjacích staníc aspoň trojnásobne

vplyvov na životné prostredie EIA vyplýva, že
na ulici Na Pántoch by mal vyrásť logisticko-

Zdroj: Lidl.sk

je nepretržitá prevádzka 24/7, úložná doba
48 hodín a otvorenie boxu zadaním PIN kódu
bez nutnosti mať špeciálnu aplikáciu alebo
Bluetooth.

COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO POKRAČUJE
V OBMENE FLEETU NA EKOLOGICKÉ VOZIDLÁ

Popradská Tatravagónka minulý, covidový rok

Zástupcovia Coca-Cola prevzali od spoločnosti ŠKODA AUTO

zvýšila tržby o 14 %, najviac v histórii, na 420

Slovensko 20 nových automobilov Škoda Octavia G-Tec

miliónov EUR a v tomto roku očakáva pokorenie

s pohonom CNG. Firemnú ﬂotilu áut od „škodovky“ s pohonom

polmiliardovej hranice. Denník N ďalej píše, že

CNG v SR tvorí sedem vozidiel ŠKODA SCALA a päť vozidiel VW

preprava tovarov po železnici v celej EÚ stúpa na

Caddy Maxi TGI. V ďalších mesiacoch bude nasledovať postupná

úkor menej ekologickej cestnej prepravy. Preto

výmena všetkých vozidiel. Coca-Cola má na Slovensku až 150

Tatravagónke rastú objednávky na jej nákladné

zamestnancov, ktorí ich využívajú denne. Ekonomická úspora pri využití vozidiel s pohonom CNG je od

vagóny.

10 do 40 % oproti vozidlám na konvenčné palivá.
Zdroj: Cz.coca-colahellenic.com/sk

QDEJQFPÅ\CTKCFGPKCCQ\PCêQXCPKGVQXCTW
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www.blaskovic.sk
info@blaskovic.sk
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SUV PEUGEOT 5008: ZÁŽITOK Z JAZDY

Peugeot 5008 je elegantné vozidlo so športovou dynamikou línií.
Pozoruhodné sú detaily ako hliníkové kolesá, strešné lyžiny alebo
dvojfarebná strecha. Zaujme špeciálne nízkou nakladacou hranou
a batožinovým priestorom s objemom až 780 litrov.

MAXIMÁLNE KOMFORTNÝ
PEUGEOT 5008

TECHNOLOGICKÁ ŠPIČKA
Balíček Drive Assist Plus opäť posúva mobilitu

Francúzska automobilka postupne zmodernizova-

o niečo bližšie k poloautonómnemu riadeniu vďaka

la všetky vozidlá v rámci segmentu SUV. Najskôr

systému udržiavaniu v jazdnom pruhu alebo adap-

ponúkla úplne novú generáciu modelu Peugeot

tívnemu tempomatu s funkciou Stop&Go, ktorý

2008 a faceliftov sa dočkali Peugeot 3008 a Peu-

automaticky prispôsobuje rýchlosť tak, aby zodpo-

geot 5008. Celá trojica prináša kvalitu za dostup-

vedala rýchlosti auta pred ním. Nechýbajú ani ďalší

nú cenu. V ponuke je s benzínovým motorom 1,2

moderní pomocníci či bohaté možnosti konektivity.

PureTech (130 koní) a 6-stupňovým manuálom. Vr-

Nové SUV PEUGEOT 5008 s kompaktným volan-

cholom ponuky je verzia GT s dieslovým motorom

tom pre presnejšie riadenie a siedmimi elegantný-

2,0 BlueHDi (180 koní) a 8-stupňovým automatom.

mi ovládačmi TOGGLE SWITCHES je vybavené
centrálnym dotykovým displejom 10 „HD a inovo-

Inovované miesto vodiča PEUGEOT i-Cockpit

vaným, plne prispôsobiteľným 12,3“ digitálnym prí-

v kombinácii s výbornými jazdnými vlastnosťami

strojovým panelom s vysoko kvalitným zobrazením

poskytujú ešte príjemnejší zážitok z jazdy a vlast-

pre lepšiu čitateľnosť. Už nič nebude odvádzať vašu

nosti hodné veľkých cestovných automobilov.

pozornosť od riadenia, všetky dôležité informácie

Maximálne pohodlie na cestách prekoná všetky

pre jazdu sú výborne viditeľné v zornom poli vodiča.

vaše očakávania. Výraznej prednej časti auta dominujú inovovaný nárazník s integrovaným sve-

Nové SUV PEUGEOT 5008 môže byť vybavené

telným podpisom, lakovaná spodná lišta, lesklé

množstvom veľmi užitočných asistenčných systé-

čierne mriežky a bezrámová maska. Posledným

mov riadenia, ktoré oceníte pri jazde. Jedná sa na-

dôležitým detailom dotvárajúcim príťažlivý celok

príklad o automatické núdzové brzdenie najnovšej

sú 19-palcové hliníkové kolesá s označením San

generácie alebo systém pokročilého rozpoznáva-

Francisco.

nia dopravného značenia. Pri jazde v meste určite oceníte aj pomoc pri parkovaní v podobe 360°

Vnútorný priestor vozidla poskytuje veľkú variabili-

spätnej parkovacej kamery a systému Park Assist.

interiér i s tromi samostatne nastaviteľnými sedad-

Peugeot 5008 vyčnieva nad konkurenciou vo svojej

lami v druhom rade. Objemný priestor poslúži na

triede premyslenou bezpečnosťou už v štandardnej vý-

prevoz aj väčších nákladov, a už tak veľký kufor

bave. Pasažierov chráni tuhá karoséria s efektívnymi de-

možno rozšíriť jednoduchým sklopením sedadiel

molačnými zónami, 6 airbagov a viacero asistenčných

v druhom a treťom rade do jednej roviny. Od toho

systémov. Navyše je k dispozícii multifunkčná kamera

sa odvíja aj veľkosť batožinového priestoru, ktorá

na vrchu čelného skla, radar a dve kamery so zorným

dosahuje maximálne 1940 litrov pri sklopení druhé-

uhlom 180°, ktoré neustále monitorujú cestu a dianie

ho aj tretieho radu sedadiel. Ďalších 38 litrov ponú-

pred autom. Spomedzi asistenčných systémov možno

kajú odkladacie priestory pre cestujúcich. Po sklo-

spomenúť aj Hill Assist Descent Control (pomôcka pri

pení sedadla spolujazdca je možné v aute prenášať

klesaní z prudkého kopca) a mnohé ďalšie.

Red, Zdroj a foto: Peugeot

tu a užitočnosť. Používatelia môžu využiť 7-miestny

predmety s dĺžkou až 3,2 metra.
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NA SLOVENSKU SME ODŠTARTOVALI
SÚŤAŽ VISA SLOVAK TOP SHOP 2021
redizajnu zo spoločnosti MORIS design. Tiež je to

Na Slovensko prichádza súťaž Visa Slovak Top Shop po úspešnom uvedení
v Česku, kde ju spustil retailový portál MistoProdeje.cz. Na spoluprácu oslovili
spoločnosť Visa, ktorá sa stala titulárnym partnerom súťaže. Ďalšími partnermi
súťaže sú spoločnosti Samsung, POS Media či Empea. Mediálným partnerom
hodnotenia je časopis instore Slovakia, ktorý s českými partnermi pripravuje
retailový portál miestopredaja.sk. V budúcom roku plánujú spustenie tohto
projektu aj v Maďarsku.

zásluha nášho personálu, ktorý má veľký podiel na
kvalitnej zákazníckej skúsenosti,“ poďakoval sa za
ocenenie pán Norbert Szimeth riaditeľ spoločnosti
Plaček Premium, ktorá je prevádzkovateľom predajní Super zoo.
Cenu prvému víťazovi sme odovzdali osobne v predajni
Super zoo Rača za prítomnosti riaditeľa pána Noreberta Szimetha, manažéra súťaže pre Česko a Slovensko

Po dlhšie trvajúcom lockdowne a protipandemických

Eurovea. Víťazná predajňa sa umiestnila veľmi dobre

pána Jiřího Berana a tiež jedného z členov ﬁnálovej po-

opatreniach, ktoré sa kruto dotkli najmä gastroprevá-

v rámci všetkých bodovaných kritérií. Svojich konku-

roty pána Juraja Púchla, šéfredaktora časopisu instore

dzok a všetkých kamenných prevádzok obchodov

rentov predčila najmä v kritériách navigácia a digital

Slovakia. Odovzdávania ceny sa zúčastnili predstavitelia

a služieb, sa obchodníci na Slovensku opäť mohli vrá-

signage. Nedávno prešla výrazným redizajnom. Celý

titulárneho partnera súťaže Visa Slovak Top Shop, pani

priestor je dnes moderný a nadčasový, ale zároveň

Ľubica Gubová, pán Martin Hainzl, ktorý je za projekt

praktický a zákaznícky prívetivý.

v rámci spoločnosti Visa na Slovensku zodpovedný

tiť do situácie spred pandémie a mohli otvoriť svoje
prevádzky pre zákazníkov. V tomto období sa spoločnosť Visa stala partnerom súťaže pre slovenských obchodníkov, ktorá okrem iného oslavuje návrat bežnej
reality a osobnej zákazníckej skúsenosti.
Súťaž bola na Slovensku zahájená v júli 2021. Každý mesiac budú víťazi vyberaní na základe bodového
hodnotenia z nominovaných maloobchodných prevádzok, ktoré predávajú produkty či služby. Nominované prevádzky sú hodnotené nezávislými inšpektormi
v rôznych kategóriách: exteriér predajne, koncept
a dizajn predajne, navigácia a orientácia v predajni,
prezentácia produktov a služieb, POP (point of purchase) komunikácia, akceptácia bezkontaktných platieb, digital signage a v neposlednom rade personál
predajne. Začiatkom budúceho roka bude ohlásený
tiež absolútny víťaz za rok 2021, ktorého vyberie odborná porota spomedzi víťazov jednotlivých mesiacov.
„Visa je bežnou verejnosťou často spájaná len s pla-

a pán Ľuboš Kováč, ktorý je poverený vedením poboč-

tobnými kartami, ale pravda je taká, že sme primárne

„Skvelým doplnkom k nákupu je multimediálny pult

technologickou spoločnosťou v oblasti platieb. Ne-

s počítačom, kde zákazník môže aj sám získať všet-

ustále svoje služby a produkty zdokonaľujeme a slo-

ky potrebné informácie o tovare alebo tipy na výhod-

Hlavným prínosom účasti v súťaži Visa Slovak Top Shop

venským obchodníkom ponúkame oporný systém, na

ný nákup. Viete sa tu preklikať aktuálnymi ponukami,

pre zúčastnených obchodníkov či poskytovateľov slu-

ktorý sa môžu kedykoľvek obrátiť. Či už práve štartujú

ale aj objednať tovar, ak práve nie je dostupný priamo

žieb je to, že môžu ukázať inovatívne koncepty svojich

svoj nový biznis alebo vylepšujú už existujúce pre-

v predajni,“ hodnotí skúsenosť z predajne Zuzana Im-

maloobchodných predajní. Cieľom súťaže je zlepšenie

vádzky. Dúfame, že prostredníctvom Visa Slovak Top

richová, manažérka súťaže pre Slovensko. „No a za

zákazníckej skúsenosti naprieč maloobchodným trhom,

Shop predstavíme spotrebiteľom ďalšie zaujímavé

čo si určite Super zoo zaslúžila extra body, je ponuka

keďže každá prevádzka sa môže poučiť zo skúseností

predajne na Slovensku a obchodníkom pomôžeme

bezobalových maškŕt. Pochúťky pre svojich štvorno-

jednotlivých víťazov mesiaca, ktorí sa zároveň stávajú

zlepšiť zákaznícku skúsenosť“ povedal Marcel Gaj-

hých miláčikov si vie zákazník jednoducho nasypať do

ﬁnalistami celoročného ﬁnále.

doš, generálny riaditeľ Visa pre Česko, Slovensko

papierového vrecúška podľa potreby. Palec hore za

a Maďarsko, ktorý sa zároveň stal ambasádorom sú-

tento skvelý eko nápad.“

Red (pti)

ťaže Visa Slovak Top Shop.
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ky Visa na Slovensku.

Uvítame, ak nominácie na kvalitné prevádzky, ktoré
by sa podľa vás mali súťaže zúčastniť, pošlete na

Počas redizajnu pripravili v spoločnosti nový koncept,

emailovú adresu nominacia@slovaktopshop.sk. No-

Historicky prvým výhercom sa za mesiac júl 2021 stala

s novou identitou a obmeneným logom. „Chceli by

minácia je bezplatná.

predajňa chovateľských potrieb Super zoo v bratislav-

sme sa veľmi pekne poďakovať, že sme sa stali his-

skej Rači. Na ďalších miestach sa umiestnili prevádzky

toricky prvým víťazom súťaže Visa Slovak Top Shop.

Douglas Avion Shopping Park Bratislava a Nespresso

Považujem to aj za ocenenie spolupráce s autormi

PROMOTION

Našou najintenzívnejšou snahou je
ísť naproti smerom k zákazníkovi,
čo ukazuje náš nový koncept
modernej predajne Super zoo. Nový
vzhľad našich predajní je výsledkom
prieskumu agentúry Kantar, ktorý
prebehol začiatkom roka 2019
v Slovenskej a Českej republike
v symbióze s našimi 13 ročnými
skúsenosťami v maloobchode.
V prieskume naši zákazníci vyjadrili
svoje preferencie a potreby pri
nákupe pre svojich zvieracích
miláčikov.

SUPER ZOO SA MENÍ PRE ZÁKAZNÍKOV
Našou ambíciou je priniesť úplnú revíziu našej
identity, ktorá je viditeľná najmä vo vizuálnej komunikácii. V sieti našich predajní naprieč Slovenskom chceme prostredníctvom nášho nového
konceptu priniesť nový rozmer zážitkov z nakupovania. Predajne sme dizajnovali do najmenších
detailov. Od zásadných zmien, akými bol rebranding loga a zmena farebnosti cez absolútnu revíziu atmosféry na predajni dotvorenej premysleným osvetlením, perfektným značením kategórií či
dômyselne vystavanou zónou pre zvieratá. Tá je
zväčšená a prispôsobená potrebám zvierat, ako
aj k utíšeniu zákazníkov s ohľadom na prirodzený
rešpekt k prírode a k všetkému živému.
Novinkou v našom koncepte sú aj multimediálne prvky efektívne komunikujúce so zákazníkom
a najmä praktický multimediálny infopult k e-shopu superzoo.sk slúžiaci na prezentáciu celého širokého portfólia Super zoo.
tovať so silnejúcimi emóciami, ktoré sa ukazujú

aj ostatné silné spoločnosti na trhu k zmyslu pre

Novým prvkom v našom koncepte je aj modul

v obchode ako stále viac dôležité. V obchodoch

zodpovednosť.

pre impulzívny predaj, ktorý sme poňali ako bez-

nášho zamerania je takáto snaha omnoho priro-

obalový predaj maškŕt vizuálne perfektne ladiaci

dzenejšia ako v iných odvetviach.

Ani ten najlepší dizajn a projekt by nikdy nebol

mi, ktoré zachovávame aj v celej komunikačnej

So silou značky rastie aj jej spoločenská zodpo-

moriadne hrdí na naše vlastné vzdelávacie a roz-

stratégii.

vednosť, preto sa výrazným komponentom stali

vojové centrum, ktoré sa intenzívne venuje našim

koše na charitatívne zbierky pre zvieratká bez do-

zamestnancom a rozvíja ich schopnosti a vedo-

Cieľom je ponúknuť zákazníkom starostlivo vy-

mova, doplnené o tabuľu s informáciami o zviera-

mosti v oblasti zlepšenia zákazníckej skúsenosti,

brané portfólio chovateľských potrieb a krmív

tách na adopciu. Uvoľnením predajnej plochy na

v oblastiach výživy, biológie a starostlivosti a tak-

nadštandardnej kvality, ako aj živé zvieratá, toto

tieto účely a mnohými vlastnými aktivitami v tejto

tiež sortimentu.

všetko vďaka novému dizajnu dokážeme posky-

oblasti chceme podnietiť našich zákazníkov, ale

Red (pti)

úspešný bez kvalitného personálu. Preto sme mi-

k modernému svetlému interiéru s oblými prvka-
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KREATÍVNY DIZAJN A OBALY
AGENTÚRY DADS ADVERTISING
Bratislavská reklamná agentúra DADS advertising je známa na poli
obalového dizajnu, ale aj tvorbou loga, etikiet a ďalších kreatívnych
návrhov. O tom všetkom hovoríme s Borisom Prextom, CEO a Petrom
Gašparíkom, Creative Director.

kde sme pripravili nové obaly na tofu a pracujeme na redizajne kompletného portfólia produktov.
DADS advertising je aktívna v ďalších oblastiach kreatívnych návrhov pre cieľovú skupi-

podiel aj zvýšená kvalita dizajnu, k čomu pri-

nu, ktorá je čitateľským zázemím nášho ča-

spieva aj DADS advertising.

sopisu IN STORE Slovakia. Ktoré sú to?

Boris Prexta: Víno je moja srdcová záležitosť.

Boris Prexta: Okrem vína máme radi aj dobré

S mnohými vinármi sa poznám osobne, čo-to

jedlo ☺ Som rád, že sme stáli pri zrode viace-

sme spolu zažili, takže samot-

rých kvalitných podnikov, spomeniem Meštian-

né navrhovanie etikiet pre tých

sky pivovar, Mecheche alebo Kawitchi. Teší

najlepších ma doslova napĺňa.

nás, keď nám klient zverí do rúk komplet brand,

Táto téma mi je blízka, čo je

od vytvorenia názvu a loga až po dizajn krabice

myslím cítiť aj na našej práci.

na jedlo.

Stojíme za mnohými vydarenými obalmi špičkových vín
napríklad od Martina Pomfyho,
Milana Skovajsu, Mira Fondrka a iných. Participovali sme
aj na komunikačnej kampani
na podporu kvalitných slovenských vinárov a vinohradníkov
pre Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska.
Máte za sebou tiež ďalšie
obalové dizajny pre slovenVáš návrh darčekového obalu pre borovičku

ských potravinárov. Ktoré z nich by ste vy-

Domovina spoločnosti St. Nicolaus získal

zdvihli?

ocenenie nielen v česko – slovenskej súťa-

Peter Gašparík: Už dlhšiu dobu nás teší spo-

ži Obal roka 2020, ale aj obalového Oscara,

lupráca s klientom Sedita, kde postupne redi-

najvyššie ocenenie pre obaly vo svete World

zajnujeme a navrhujeme viaceré rady sušienok

Star for Packaging. Priblížte nám, prosím,

či už na domáci trh alebo export. Potom spo-

túto spoluprácu.

meniem Verbenu, alebo najnovšiu spoluprácu

Peter Gašparík: Zapojili sme sa do tendra

na tyčinkách Space protein pre spoločnosť

a vyhrali sme. Vytvorili sme pre klienta St. Ni-

HFS, kde zastrešujeme komplet reklamnú kam-

colaus novú značku Domovina vrátane názvu

paň, videli ste už možno aj spoty alebo vizuály

a komplet vizuálnej identity. Mimochodom už

po meste. Ďalej môžete našu prácu vidieť aj

aj etiketa tohto destilátu získala ocenenie World

v chladničkách – našim klientom je aj Lunter,

Star for Packaging, takže sme vedeli, že ideme
dobrým smerom. Následne sme dostali nové
zadanie na vami spomínané degustačné trojbalenie. Znie to síce jednoducho, ale nebolo to až
také ľahké, nakoľko sme museli nadviazať na už
predtým ocenenú Domovinu. Darčekový obal
na minidestiláty mal byť výnimočný, preto som
hľadal netradičné technické riešenia spracovania. Mám rád výzvy a toto bola jedna z tých,
ktorú sa mi, myslím, podarilo zdolať.
Slovenské vína výrazne rastú svojou úrovňou, naši vinári prinášajú ocenenia z výRed (pti)

znamných medzinárodných súťaží. Na tom
má popri samotnej kvalite vína nepochybný
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DOBA SLOVENSKÁ
V PREDAJNIACH BILLA
POKRAČUJE

ky, si naozaj zaslúžia pozornosť nielen vďaka
svojej vysokej kvalite, ale aj pozoruhodnému
spôsobu pestovania. Rastú v jedinečných
skleníkoch, aké v žiadnej inej z krajín V4 nenájdeme a produkcia nesie viacero medzinárodných certiﬁkátov, vrátane ocenení za
využívanie ekologických metód. Sadia sa v januári do rašelinového substrátu, zavlažované
sú dažďovou vodou, ochrana je čisto prírodná
bez chémie, za pomoci chrobákov a pavúkov,

Keď vlani na prahu leta spoločnosť BILLA spustila projekt Doba
Slovenská, bolo zrejmé, že nejde o jednorazovú akciu. Viac než rok,
ktorý odvtedy uplynul, jasne ukazuje, že podpora slovenských potravín
prináša svoje výsledky.

o opeľovanie sa stará armáda 15 tisíc čmeliakov. A tak na pulty v rámci Doby slovenskej
prichádzajú vysoko kvalitné, šťavnaté, sladké
a voňavé a tiež zdravé jahody už od prelomu
marca a apríla.
Spoločnosť Istermeat má takmer štyridsaťročnú tradíciu a nájdeme ju v srdci Žitného ostrova v Dunajskej Strede. Z vlastných fariem či
od overených miestnych chovateľov spracúva
bravčové a hovädzie mäso a bohatú ponuku
mäsových výrobkov. Osobitné ocenenie si zaslúži práve čerstvé bravčové mäso, Istermeat
má v chove tiež ako špecialitu mangalicu, plemeno ošípaných, pochádzajúce z Veľkej uhorskej nížiny. .

SLOVENSKÁ FARMA
V rámci konceptu Doba slovenská naďalej funguje aj privátna značka Slovenská farma, pod
ktorou BILLA už od roku 2013 predáva ovocie
či zeleninu z domácich polí a sadov, a rovnako
tiež kvalitné mäso od slovenských dodávateľov.
Prieskum zastúpenia domácich potravín na pul-

Boli tu napríklad zástupcovia najvyššieho ma-

toch najvýznamnejších obchodných reťazcov,

nažmentu takých ﬁriem ako PALMA, TAURIS, TAMI

„Projekt Doba slovenská kladie mimoriad-

ktorý pravidelne uskutočňuje Potravinárska ko-

či ďalších. Všetci zdôrazňovali význam spolupráce

ny dôraz na to, aby sme s našimi dodá-

mora Slovenska ukazuje, že v tomto ukazovateli

so spoločnosťou BILLA a osobitne prínos tejto ko-

vateľmi vychádzali férovo,“ hovorí opera-

BILLA každoročne stúpa. Aktuálny prieskum

operácie a podpory v časoch najtvrdšej pandémie.

tívna riaditeľka spoločnosti BILLA Ingrid

hovorí, že tento podiel predstavuje 43 percent

Ocenenie však zaznievalo rovnako z úst početne za-

Kužlíková. „Férovosť zabezpečujú dohody,

a BILLA je v tomto na prvom mieste medzi nad-

stúpených menších slovenských producentov.

ktoré sú výhodné pre obidve strany. Vďaka
spolupráci s BILLA dokážu mnohí slovenskí

národnými reťazcami. Spoločnosť BILLA si dl-

producenti nielen udržiavať svoj biznis, ale

hodobo predsavzala zvýšiť predaj slovenských
potravín o desať percent – a hneď v úvodných

SORTIMENT SA ROZŠIRUJE

Slovenská, to bol rast až o 14 percent…

aj napredovať v raste, investovať do technológií a produkovať tak ešte kvalitnejšie

mesiacoch roku, v ktorom odštartovala Doba
Vďaka projektu Doba slovenská majú produkty

lokálne potraviny. A to nás veľmi teší,“ do-

domácich farmárov, pestovateľov a výrobcov

dáva Ingrid Kužlíková.

zabezpečený stály odbyt. Medzi najobľúbe-

SPOLUPRÁCA S DOMÁCIMI
PRODUCENTMI

nejšie slovenské produkty u zákazníkov BILLA

My dodajme, že v tejto etape projektu Doba

patria kuracie rezne, maslo, šunka, zemiaky,

slovenská spoločnosť BILLA prichádza aj

mlieko, ale aj rožky či chlieb. Spoločnosť BILLA

s novou komunikačnou líniou. Tá poukazuje

Ucelený koncept znamenal, že BILLA nadvia-

najnovšie do svojej ponuky zaradila napríklad

na pomoc lokálnym dodávateľom a prepo-

zala spoluprácu s približne tridsiatkou nových

slovenské jahody z farmy Bruty, sortiment čer-

jenosť medzi domácimi výrobcami potravín

domácich výrobcov a ponuka sa obohatila

stvého nebaleného bravčového mäsa od ﬁrmy

a zákazníkmi. Slovenské potraviny dlhodo-

o približne 450 slovenských produktov. Pri štar-

Istermeat či slovenskú jahňacinu od spracová-

bo a osobitne v čase pandémie potrebujú

te projektu boli viacerí najvýznamnejší slovenskí

vateľa jahňaciny U Ňaňa, ktorej kvalitu garan-

všestrannú podporu vrátane aktívnej ko-

dodávatelia z jednotlivých segmentov potravi-

tuje označenie Zlaté jahňa – 100 % slovenské.

munikácie a propagácie. Príkladom takejto
komplexnej podpory je projekt Doba sloven-

Red (pti)

nárstva, aby tak zvýraznili svoju podporu tejto
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snahe a záujem o presadzovanie domácej pro-

Jahody z farmy v neveľkej obci Bruty, ktorá

dukcie.

leží na juhu Slovenska v okrese Nové Zám-

ská.
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ELEKTROMOBILITA
V PLNOM PRÚDE
VÝSTAVA ELEKTROMOBILOV
V BORY MALL

1

2

Dnes už má elektromobil alebo hybridné vozidlo v ponuke takmer každá automobilka.
Vidieť však všetky dostupné autá vystavené
na jednom mieste, je možné len párkrát. Na
Slovensku sa už po druhýkrát odohral Salón
elektromobilov s desiatkami elektromobilov,
plug-in hybridov, elektrických motocyklov a
kolobežiek, ktoré sú dostupné na našom trhu.
Elektromobilita si získava priazeň nielen u fanúšikov zelených dopravných prostriedkov,
ale dostáva sa už aj do legislatívy. Zmeny v

Red, Zdroj a foto: Salón elektromobilov, MojElektromobil.sk, Voltride

cestnej premávke nadväzujú na Plán obnovy,
ktorý podporuje využívanie elektrickej ener-

Niektoré modely automobilov si mohli náv-

budovanie infraštruktúry nabíjacích a vodí-

gie.

števníci aj vyskúšať v rámci testovacích jázd.

kových čerpacích staníc v hodnote 50 milió-

Zakladateľ portálu MôjElektromobil.sk Michal

nov eur. Je teda len otázkou času, kedy sa

Salón elektromobilov mohli záujemci navští-

Chabada priznáva, že slovenských vodičov

na cestách budú premávať len automobily na

viť koncom júna v nákupno-zábavnom centre

stále viac zaujímajú elektrické autá a vidieť

elektrický pohon. Salón elektromobilov 2021

Bory Mall v Bratislave. Okrem vozidiel a „pre-

to aj na cestách: „Lákadlom bude určite

aj z týchto dôvodov otvoril štátny tajomník Mi-

súvadiel“ sa počas podujatia predstavili aj vý-

také množstvo modelov rôznych renomova-

nisterstva hospodárstva Slovenskej republiky

robcovia a prevádzkovatelia nabíjacích staníc

ných značiek „pod jednou strechou“. Tešíme

Ján Oravec. So svojimi produktami na Salóne

či súvisiacej infraštruktúry. Celkovo tu bolo

sa, že nám na tohtoročnom Salóne Elektro-

elektromobilov nechýbali ani zástupcovia zo

vystavených vyše 60 modelov renomovaných

mobilov pribudli nové modely automobilov.

segmentu nabíjacích technológií ZSE Drive,

automobiliek. Spomeňme napríklad BMW

Okrem toho sme tento rok priniesli zaujíma-

GreenWay, ABB, AgeVolt, EV-GP, Elexim, Im-

(Group M) a model BMW X5 xDrive 45e M

vý program a súťaže o skvelé ceny. Program

pacto, MSM e-mobility, ejoin a Sminn.

Sport, ale aj iné modely: X5 PHEV, X3 PHEV,

prebiehal vo forme odborných prednášok,

X1 PHEV, 330e PHEV, BMW i3 EV. AUDI – AC

panelových diskusií a prezentácií.“ V diskusii

Pomerne rozšírené začínajú byť v uliciach

Bratislava predstaví modely Audi e-tron GT a

na tému Aké novinky prídu na Slovensko vy-

miest aj elektrokolobežky, najmä tie zdieľané,

Audi A6 Plug in hybrid. Ďalej sa na Salóne

stúpilo niekoľko výrobcov, ktorí okrem pred-

ktoré je možné si zapožičať. Už menej roz-

Elektromobilov predstavil Peugeot a model

stavenia modelov hovorili aj o výške dotácií,

šírené je povedomie o tom, ako, kde a akou

e-208, Citroen a model e-C4, DS a ich mo-

možností získania dotácií a podpore elektro-

rýchlosťou sa môžu pohybovať. Napríklad na

del DS 7 Crossback E-TENSE. Návštevníci

mobility zo strany štátu v porovnaní so západ-

chodníku by ich používateľ nemal prekročiť

videli aj predstavenie MINI Cooper SE ALL4

nými krajinami.

rýchlosť bežnej chôdze. Práve o propagáciu
zodpovedného používania elektrických kolo-

Countryman, Opel a model Mokka-e, Honda

bežiek verejnosťou sa bude snažiť podujatie

e, Jaguar I-Pace, Volvo XC40 PHEV, Škoda
Enyaq iV. nová EQA a EQV od Mercedes-EQ,
Range Rover Evoque PHEV a modely od zna-

ELEKTROMOBILITA
NA VZOSTUPE

pretekov v Európe odštartuje v Bratislave,
a to pod záštitou známeho automobilového

čiek KIA, Tesla a iných. Boli tu aj elektrické
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s názvom Voltrace. Úplne prvý seriál týchto

kolobežky od značky Eco Chopper. Elektrické

Na Slovensku sa elektromobilita už teraz teší

pretekára Maťa Homolu. Nultý pretek série sa

motocykle a skútre prezentovali spoločnosti

veľkej obľube. Jej silné postavenie na našom

uskutoční 27. augusta 2021 v Kart One aréne v

Piaggio a Ecoride.

trhu naznačuje aj Plán obnovy, ktorý plánuje

Petržalke. Rodí sa zároveň nová motoristická

BUSINESS COFFEE

Nákupné a obchodné centrá nie sú len o nákupoch alebo zábave. Často
ukazujú a prinášajú trendy v oblastiach, ktoré by návštevníci bežne
neočakávali. Nedávno v jednom prešovskom nákupnom centre vytvorili
priestor pre víkendové očkovanie vakcínou Janssen. Mnohé centrá
boli medzi prvými komerčnými nehnuteľnosťami, ktoré mali inštalované
nabíjačky pre elektromobily a elektromotocykle.

3

4

5

disciplína, pri ktorej budú súťažiaci atakovať

dostupná širokej verejnosti,” hovorí Štefan

kolobežkári takéto možnosti doteraz nema-

rýchlosť až 100 km/h na kolobežkách. Orga-

Báthory, riaditeľ spoločnosti Voltride, ktorá

li napriek tomu, že sa predávajú aj modely

nizátori pozývajú na účasť všetkých majiteľov

preteky organizuje a je najväčším predajcom

schopné dosiahnuť diaľničné rýchlosti. Té-

elektrických kolobežiek, ktorí majú radi rýchlu

elektrických kolobežiek v strednej Európe.

mou pretekov nie je iba rýchla jazda, ale najmä zodpovedný prístup k používaniu elektric-

jazdu a chcú si zmerať sily s rovnocennými.
Rýchla jazda a meranie svojich schopností to-

Organizátori z Voltride zdôrazňujú, že rýchla

kých kolobežiek. Tie sú výborným nástrojom,

tiž nepatrí na ulicu, ale na preteky. „Veríme, že

jazda na elektrických kolobežkách patrí na

ktorý však treba používať s chladnou hlavou a

dnes stojíme pri zrode úplne novej disciplíny

uzavreté trate, rovnako ako rýchla jazda na

rešpektom k svojmu okoliu.

motošportu. Takej, ktorej ani náhodou nechý-

športových autách, motorkách alebo elek-

ba rýchlosť, vzrušenie a adrenalín, ako sa to

trických motokárách. Kým športovo nala-

na motoršport patrí, ale zároveň takej, ktorá

dení vodiči či motorkári majú možnosť vyžiť

je ekologická a ﬁnančne nenáročná a tým

sa na okruhoch alebo početných pretekoch,

6

7

8
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AKO NASTAVIŤ POMER MEDZI PRÁCOU
Z DOMU A FYZICKOU PRÍTOMNOSŤOU
ZAMESTNANCOV NA PRACOVISKU

CHCÚ NÁS ŠÉFOVIA OPÄŤ
V KANCELÁRII?
„The world has changed…“ Táto slávna veta z ﬁlmovej ságy asi najlepšie
vystihuje, aký vplyv má pandémia ochorenia COVID-19 na spoločenstvo
a ekonomiku celého sveta. Takmer všetky pravidlá a paradigmy sa touto
bezprecedentnou situáciou zmenili a ovplyvnili prevažnú väčšinu aspektov nášho
života. Na základe opatrení sa viaceré pracoviská zatvorili alebo presunuli do
súkromia a nastavili sa iné pravidlá fungovania organizácií a ich riadenia. Mnohí
ľudia možnosť pracovať z domu prijali s nadšením, iní čelili neistote pre sociálny
odstup a nemožnosť každodennej osobnej interakcie s kolegami. Letné mesiace
s poklesom počtu pozitívnych a hospitalizovaných priviedli mnohých lídrov
k úvahám nad možnosťou návratu ich tímov do kancelárií. Povolať všetkých späť
na stále pracoviská, nechať ich naďalej pracovať z domu alebo vytvoriť nový
model, ktorý by kombinoval obe možnosti?

nikáciu so zamestnancami o tom, že ich spoloč-

ponechala všetkých zamestnancov v kancelári-

nosť/ﬁrma má situáciu pod kontrolou a prioritou

ách počas celého obdobia aj za cenu vysoké-

je v prvom rade zdravie a bezpečie. To vyústilo

ho rizika a dodržiavania prísnych hygienických

do zavedenia (až na pár výnimiek, kde to pod-

štandardov. Tie od zamestnancov vyžadovali

stata práce neumožnila) povinnej práce z domu

každodennú prítomnosť na pracovisku bez

a zabezpečenia čo najlepších podmienok na jej

akejkoľvek možnosti práce na diaľku počas ce-

Nielen z pohľadu priameho účastníka, ale najmä

vykonávanie. V ďalšom kroku museli prompt-

lého obdobia pandemickej situácie.

z pohľadu personálneho konzultanta bolo zau-

ne zareagovať na chýbajúcu možnosť každo-

jímavé sledovať, ako organizácie reagovali na

denného priameho kontaktu s nadriadenými či

nástup pandémie a výrazné obmedzenia, ktoré

členmi pracovných tímov a prispôsobiť tomu

so sebou priniesla. Mnoho lídrov sa sústredilo

spôsoby strategického i operatívneho riadenia.

BUDÚCNOSŤ V ZNAMENÍ
NEUSTÁLEJ ZMENY

Organizácie, ktoré už prešli digitálnou transfor-

Kým prvá vlna pandémie sa niesla v znamení

máciou alebo mali tieto procesy naštartované,

strachu a neistoty (zároveň však väčšej spo-

boli vo výhode. Rýchlejšie sa adaptovali na no-

ločenskej zodpovednosti ﬁriem i jednotlivcov),

vovzniknutú situáciu a boli omnoho lepšie pripra-

tá druhá ešte viac na viacerých miestach zvý-

vené úspešne čeliť jej dosiaľ nepoznaným špe-

raznila nedostatočnú pripravenosť a absenciu

ciﬁkám. Veľa ﬁriem však muselo improvizovať

krízových scenárov. Súčasné pomalé uvoľ-

a čo najrýchlejšie uskutočniť prechod do online

ňovanie opatrení spôsobené zvyšujúcim sa

prostredia nielen na úrovni vlastných zamestnan-

počtom zaočkovaných a zlepšovaním situácie

cov, ale aj vo vzťahu k zákazníkom. To priamo na

otvára možnosti pre návrat zamestnancov do

bojisku preverilo ich stabilitu a pripravenosť čeliť

kancelárií. Keďže takýto moment sme skôr či

náhlemu kritickému stavu a schopnosti manažé-

neskôr očakávali, veľa ﬁriem už vopred začalo

rov rýchlo sa adaptovať na novovzniknutú situá-

rozmýšľať nad spôsobom, ako ho čo najlepšie

ciu a nastaviť efektívnu komunikáciu a riadenie

naplánovať a zrealizovať. Rovnako sa vynorila

tímov v digitálnom prostredí. A tak sa vrcholoví

aj potreba prípravy scenára nového systému

manažéri veľkých medzinárodných spoločností i

organizácie práce. Pretože svet sa zmenil a má-

malých privátnych ﬁriem v pravidelných interva-

ločo bude také ako predtým...

Rastislav Mackanič,
Amrop Jenewein Client Partner

predovšetkým na upokojenie situácie, vytvore-

Zdroj: Amrop Jenewein, Fotograﬁa: Freepik

nie pocitu a prostredia istoty a otvorenú komu-

loch spolupracovníkom prihovárali z obývačiek,
zo spální či z domácich pracovní.

Už v čase zavedenia prvých opatrení sme mohli
pozorovať vytvorenie dvoch hlavných táborov.

28

Na druhej strane sa určitá časť ﬁriem (hovoríme

Mnohí lídri zastávali teóriu, že prechod na takmer

o nevýrobnej oblasti) aj napriek kritickej situácii

plošný „home ofﬁce“ je dlhodobo neudržateľný

snažila udržať tradičný model systému práce a

a že bude mať negatívny efekt na zamestnancov

AMROP JENEWEIN – PARTNER RUBRIKY PEOPLE

PEOPLE

vaniu na pozíciách, strate motivácie a neraz až k

ce z domu. Odhaduje sa, že stav zamestnancov

odchodu zo spoločnosti. Podľa vyjadrení viace-

prítomných na pracovisku by sa mohol pohy-

rých lídrov (najmä v tradičných odvetviach ako

bovať približne na úrovni 50 až 60 % z celkové-

napríklad ﬁnančné služby) je náročné formovať

ho počtu. Samozrejme, optimálny pomer bude

a viesť zamestnancov bez vplyvu neformálnej

závisieť od špeciﬁkácie jednotlivých pozícií

interakcie, ktorú poskytujú stretnutia v kance-

a typu organizácie, keďže napríklad technolo-

lárskych priestoroch. Preto predpokladajú, že

gické a digitálne spoločnosti, ktoré majú väčšie

markantná väčšina zamestnancov sa po upo-

skúsenosti a viac otvorenú kultúru, budú mať aj

kojení situácie vráti do kancelárií a k takmer pô-

vyšší pomer zamestnancov v prospech práce

vodnému systému fungovania.

na diaľku oproti tradičným sektorom, akými sú
napríklad ﬁnančné služby.

Na rozdiel od prvej druhá skupina prechod na
prácu z domu vnímala ako príležitosť na ex-

Už teraz však môžeme povedať, že nový sys-

periment ako dokázať, že táto moderná forma

tém usporiadania bude mať vplyv na ďalšie

práce môže mať pozitívny efekt na výkonnosť

aspekty usporiadania a fungovania moderných

ﬁriem a ich zamestnancov. Zaznievalo mnoho

organizácií. Práca z domu po návrate do kan-

argumentov, že práca z domu práve naopak

celárií už nebude vnímaná ako zamestnanecký

prispieva k zvýšeniu celkovej produktivity a za-

beneﬁt a pravdepodobne sa stane bežnou sú-

mestnancom poskytuje väčší priestor na nasta-

časťou zamestnaneckého pomeru. S ohľadom

venie efektívnej rovnováhy a ﬂexibility medzi

aj na novú generáciu potenciálnych zamestnan-

pracovnými povinnosťami a súkromným živo-

cov a ich očakávaní od zamestnávateľa budú

tom.

spoločnosti s ﬂexibilnejším prístupom k práci
z domu atraktívnejšie ako ﬁrmy s tradičným prístupom. Avšak výhody sa prejavia aj na strane

Z VYHĽADÁVANÉHO
BENEFITU NOVÝ NORMÁL

zamestnávateľa a to najmä na úsporách nákladov na prevádzku či prenájom kancelárskych
priestorov, ktoré tvoria významnú zložku ope-

a celkovú výkonnosť ﬁriem. Hlavnými argument-

Ako teda bude vyzerať návrat zamestnancov

ratívnych nákladov. Princípy „desk sharingu“,

mi boli najmä znížená produktivita práce spôso-

do kancelárií a model ich ďalšieho fungovania

čiže voľného zdieľania jedného miesta na prácu

bená vplyvom domáceho prostredia – od vyru-

v tomto prostredí? Je vysoko pravdepodobné,

viacerými pracovníkmi v kancelárii, sa ešte viac

šovania deťmi či inými rodinnými príslušníkmi

že pôvodný model každodennej fyzickej prí-

zvýraznia a rozvinú s ohľadom na špeciﬁká a li-

cez odbiehanie od pracovných povinností k sta-

tomnosti zamestnancov na pracovisku nebude

mity, ktoré prinesú postcovidové opatrenia.

rostlivosti o domácnosť, nedostatočnú úroveň

udržateľný. Množstvo ﬁriem získalo dôkaz, že

osobného formálneho kontaktu, chýbajúce tech-

ich ľudia dokážu podávať a prinášať plnohod-

Firmy stoja pred nevyhnutnosťou investovať

nické vybavenie, nemožnosť kontroly výkonnos-

notné výkony aj pri práci z domu, a naučilo sa

prostriedky a kapacitu aj do zabezpečenia vy-

ti, priameho riadenia a vplyvu na zamestnancov

akceptovať a využiť beneﬁty tohto fungovania.

sokých štandardov práce s osobnými a citlivými

až po časovo náročnejší spôsob práce (viac vi-

Najpravdepodobnejšie sa javí vytvorenie hyb-

informáciami pri práci z domu či mimo kancelá-

deokonferencií) či sklony k neustálej potrebe byť

ridného modelu fungovania organizácie, čiže

rie, čo naopak vytvorí priestor na ďalší rozvoj

digitálne prítomný na pracovisku.

nastavenia optimálneho pomeru medzi prácou

a príležitosti pre spoločnosti podnikajúce v ob-

v kancelárskych priestoroch a prácou z domu,

lasti informačnej bezpečnosti. V neposlednom

Fyzická neprítomnosť zamestnancov v kance-

ktorý bude prispôsobený prostrediu, ﬁremnej

rade to významne zasiahne celý ekosystém

láriách mala dopad aj na integráciu nových za-

kultúre a potrebám ﬁrmy a jej pracovníkov. V sú-

manažmentu ľudských zdrojov a pravdepodob-

mestnancov do tímov, organizácií a ich kultúr.

časnosti sa preto mnohí lídri zaoberajú predo-

ne aj zvýrazní oblasť a princípy zamestnaneckej

Často sa stávalo, že veľa zamestnancov na rôz-

všetkým otázkou, ako nastaviť správny pomer

skúsenosti, keďže schopnosť a efektivita práce

nych úrovniach, ktorí sa k ﬁrmám pripojili počas

medzi prácou z domu a fyzickou prítomnosťou

mimo kancelárie budú sprevádzať a ovplyv-

núteného „home ofﬁce“, dosiaľ nemalo mož-

zamestnancov v kancelárii. Prax ukazuje, že ná-

ňovať zamestnancov počas celého pôsobenia

nosť osobne sa zoznámiť s kolegami či nadria-

zory sa opäť rôznia.

u svojho zamestnávateľa.

denými, resp. sa s nimi stretli až po mnohých
mesiacoch pôsobenia vo ﬁrme. To v niektorých

Najviac prijateľným modelom sa javí napríklad

prípadoch viedlo k neúspešnej integrácii, zlyhá-

systém tri dni v týždni v kancelárii a dva dni prá-

Rastislav Mackanič
Client Partner

#AmropJeneweinPartners

www.amrop.sk

It is a passion to connect
great leaders and enjoy
seeing how these
connections ﬂourish.
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PRICE

OBCHODNÍCI BY NEMALI BEZ SÚHLASU
UKLADAŤ DÁTA O PLATBE
Pri platbe kartou získava e-shop dočasne informácie
nevyhnutné pre samotnú transakciu. Zapamätanie si
údajov o platobnej karte nie je pre realizáciu obchodu
nevyhnutné. Súhlas s ukladaním týchto údajov pre
budúcu transakciu musí byť výslovný, slobodný,
konkrétny, informovaný a jednoznačný, rovnako je to aj
pri elektronickou zasielaní pokladničných bločkov.

ňujú zadať zákazníkovi

hlas napríklad prostredníctvom zaškrtávacieho

e-mail bez toho, aby sa

políčka, ktoré by však nemalo byť vopred za-

v systéme obchodníka

škrtnuté (opt-in), pričom získaný súhlas by mal

uložil, teda celý proces

odkazovať na ďalšie, doplňujúce informácie v

je anonymný a v súlade

rámci tzv. privacy policy,“ upozorňuje odborník

s pravidlami GDPR.

na ochranu osobných údajov Jakub Berthoty
z advokátskej kancelárie DAGITAL Legal. „Súhlas je podľa Výboru zrejme potrebný preto,

ELEKTRONICKÉ ZASIELANIE
POKLADNIČNÝCH BLOČKOV

E-SHOPY: INFORMÁCIE NEVYHNUTNÉ PRE TRANSAKCIU

Pred vytlačením bločku a jeho odovzdaním

Pri platbe kartou v online priestore rovnako

hlas k ukladaniu platobných údajov sa navyše

zákazníkovi v kamennej predajni sa údaje o

prichádza aj k výmene dát kupujúceho a ob-

musí odlišovať od iných súhlasov a nesmie byť

predaji odosielajú na Finančnú správu. Systém

chodníka. Čo všetko prezrádza platba kredit-

podmienkou dokončenia transakcie. Netreba

eKasa každej tržbe priradí Identiﬁkátor poklad-

nou kartou a ako svoje osobné údaje chrániť?

zabúdať na možnosť odvolať súhlas, čo by

ničného dokladu, ktorý je aj na účtenke ako 37

Čiastočnú odpoveď priniesol Európsky výbor

malo znamenať vymazanie dát uložených na

miestny kód a unikátny QR kód. Ten si môže

pre ochranu osobných údajov (EPDB), ktorý

základe súhlasu. Na proces, ktorý by mal na-

pomocou aplikácie „Over doklad“ overiť aj

nedávno vydal pre obchodníkov odporúčania

sledovať po odvolaní súhlasu je potrebné mys-

bežný spotrebiteľ.

k ukladaniu platobných údajov z kreditných

lieť už pri vývoji aplikácie alebo webstránky,“

kariet.

dodáva J. Berthoty.

nútený ani tlačený do elektronického zasiela-

Pri platbe kartou získava obchodník dočasne

Ukladanie platobných údajov z kreditných

nia bločkov. Napokon mnohí zákazníci najmä

informácie nevyhnutné pre samotnú transak-

kariet na uľahčenie ďalšej transakcie nemôže

z radov seniorov ani e-mail nemajú. Obchod-

ciu, predovšetkým číslo karty, dátum vydania a

byť podľa Výboru považované ani za oprávne-

níci preto musia mať tlačiarne, aby mohli tlačiť

meno držiteľa. Ide o osobné údaje, ktoré môže

ný záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,

pokladničné doklady resp. zvyčajne ich rovno

bez výslovného súhlasu držiteľa karty obchod-

keďže nemožno jednoznačne preukázať, že

tlačia bez opýtania, aby sa nemuseli s každým

ník použiť len na vykonanie jednej konkrétnej

by touto činnosťou obchodník kupujúcemu

zákazníkom dohadovať. Platiaci človek totiž

transakcie. Dôležitosť získaných dát si uvedo-

uľahčoval ďalšie nákupy. Nákup totiž závisí od

musí s elektronickým zaslaním súhlasiť a musí

muje aj nezávislý európsky orgán EPDB, ktorý

voľby spotrebiteľa a nie je určený možnosťou

o elektronickú verziu bločku požiadať ešte pred

v záujme ochrany osobných údajov v krátkom

zrealizovať ho „jedným kliknutím“. Zároveň

vytlačením pokladničného dokladu. Jeden

dokumente, zverejnil odporúčania pre obchod-

podľa usmernení Výboru sú ﬁnančné údaje ob-

z retailerov ponúka členom svojho vernostné-

níkov k ukladaniu údajov z kreditných kariet.

zvlášť citlivé osobné údaje a dotknutá osoba,

ho klubu aktiváciu elektronického zasielania

Ak by obchodník chcel pri online poskytovaní

teda kupujúci, nemôže odôvodnene očakávať,

bločkov a pri platbe pri pokladnici sa potom

tovaru a služieb dáta z kreditnej karty ukladať

že sa údaje o kreditnej karte budú uchovávať

personál informuje, akou formou si takýto zá-

za účelom uľahčenia ďalších nákupov, môže

dlhšie ako počas transakcie. „

kazník želá obdržať doklad, teda či e-mailom

tak urobiť iba na právnom základe súhlasu

alebo vytlačený v predajni. Platí, že ak už raz

držiteľa karty podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Vo väčšine prípadov si však údaje o platobnej

poslal obchodník doklad zákazníkovi e-mailom,

Tento súhlas musí byť výslovný, slobodný,

karte nepamätajú webstránky obchodníkov, ale

nemôže ho už vytlačiť. Dôležité je spomenúť, že

konkrétny, informovaný a jednoznačný.

operačné systémy alebo prehliadače, ak si ich

lebo iné právne základy sa nedajú použiť.
Zapamätanie si údajov o platobnej karte nie je
totiž nevyhnutné pre realizáciu obchodu. Sú-

Red, Zdroj: Retailmagazin.sk, DAGITAL Legal, Foto: Clay Banks / Unsplash.com

Zákazník nesmie byť obchodníkom nijako

užívateľ zvolí takúto možnosť.

keď chce obchodník poslať zákazníkovi bloček
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zo systému eKasa a zákazník s tým súhlasí, tak

„Je veľmi dôležité, aby obchodník vedel, pri

je obchodník podľa GDPR oprávnený spracúvať

prípadnej kontrole, preukázať, že súhlas bol

pre tento účel osobný údaj kupujúceho, t.j. jeho

udelený na základe jasného kladného oznáme-

e-mail. Niektoré technické riešenia však umož-

nia. Obchodník môže od zákazníka získať sú-

PRICE
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ZÁKAZNÍCI DALI ŠANCU
NOVÝM E-SHOPOM
Z predchádzajúcich prieskumov DPDgroup

V roku 2020 sa zásadne zmenila situácia v oblasti e-commerce. Vďaka
lockdownu kamenných obchodov začali ľudia nakupovať online. A to
nie len tí, ktorí už boli vo väčšej miere na túto formu zvyknutí, pridali sa
k nim aj menej častí zákazníci e-shopov a tiež úplne noví, pričom dali
šancu aj novým e-shopom.

vyplynulo, že ak sú zákazníci s e-shopom
spokojní, ostávajú mu verní, a to platí aj
naďalej. Na druhej strane, v roku 2020
dostali šancu aj mnohé nové online obchody.
Počas roka pandémie boli online nakupujúci
omnoho viac otvorení novým veciam - až
39% zákazníkov objavilo nejaký nový, pre nich
zaujímavý, e-shop a 29% dalo šancu malým
obchodníkom, o ktorých dovtedy nevedeli.
Až 49% z mladších generácií (miléniálov a
narodených od roku 2000) si našlo nejaký nový
e-shop, ale platilo to aj u starších generácií
(z nich si našlo nové internetové obchody až
37%). Až 9 z 10 zákazníkov (85%) plánuje ostať
aj pri novoobjavených e-shopoch, teda nakúpiť
v nich znova.

ZÁKAZNÍCI OSTANÚ
PRI E-SHOPOCH AJ PO PANDÉMII
Očakáva sa, že viaceré zmeny, ktoré prišli s
pandemickým rokom 2020, už ostanú. Zákazníci

MIMORIADNY RAST
TRŽIEB E-COMMERCE

ZMENIL SA OBSAH
KOŠÍKOV A PRIBUDLI SENIORI

Kuriérska a doručovacia sieť DPDgroup

Zvýšený dopyt mal vplyv aj na nárast počtu

online nakupovaní uvádzajú: ceny, udržateľnosť,

analyzovala

každoročnom

e-shopov. Pribudli aj úplne nové a s novým

kvalitu produktov a služieb, zdravotné dôvody

E-shopper barometri dáta za minulý rok.

segmentom. Najviac sa zvýšil objem nákupov

a bezpečnosť. Počas minulého roka sa výrazne

Z dát vyplýva, že rast tržieb v oblasti

základných potrieb – potravín a čerstvého jedla,

zvýšilo doručovanie zásielok do domácností

e-commerce

Len

a to až o 95% za obdobie marec až december

(B2C), naopak, doručovanie do ﬁriem (B2B)

až

2020 v porovnaní s januárom 2020, kedy ešte

pokleslo. Kuriérska spoločnosť DPD považuje

o 26,7% v porovnaní s rokom 2019. Vôbec

nebola pandémia. Viac sa nakupovala technika

túto situáciu za nový normál, ktorému sa

najrýchlejší rast zaznamenali v Španielsku (o

a tiež produkty z oblasti DIY, teda „do it

maximálne snažila prispôsobiť.

36%) a na druhom mieste je Veľká Británia

yourself“, keďže ľudia trávili väčšinu času doma

(nárast o 34,7%). So zvýšeným nakupovaním

a aj mnohé činnosti, opravy v domácnosti si

Tým, že sa menia požiadavky zákazníkov

na e-shopoch súvisí aj nárast dôležitosti

začali riešiť vo vlastnej réžii (nákup techniky

na online predaj všeobecne, menia sa aj ich

e-commerce, teda ako je pre zákazníkov

stúpol 61%, bytové zariadenie o 40%). Naopak

očakávania pri doručovaní balíkov. Stúpajú

tento

poklesol

objemy doručovaných zásielok a čoraz väčší

si zvykli na výhody a pozitíva nakupovania cez
internet, preto nemajú dôvod meniť svoje nové
návyky. Ako hlavné argumenty za zotrvanie pri

v

rámci

vo

je

Európy

spôsob

svojom

bezprecedentný.
predstavuje

nakupovania

nárast

podstatný.

V rámci Európy stúpla v roku 2020 dôležitosť

záujem

o

nakupovanie

odevov

a módnych doplnkov, a to zhruba o 5%.

Zdroj: DPDgroup, foto: Olya Kobruseva / Pexels.com
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dôraz sa kladie na predpovedateľnosť ich
doručenia konečnému príjemcovi. Hlavným

e-commerce o 12% (v roku 2019 to bolo
9 % a 8,5 % v roku 2018) pričom progres

Z občasných zákazníkov e-shopov sa stali

očakávaním zákazníkov je doručenie zásielky

zaznamenali

krajiny.

pravidelní „e-shopperi“ a pribudli aj úplne noví,

na druhý deň, čo vyžadujú najmä pri tzv. životne

V celosvetovom meradle vedie Čína, kde

vrátane generácie 55 rokov a viac. Staršie

základných tovaroch a produktoch. Menia sa aj

má oblasť e-commerce až 45% podiel na

generácie sa stali pre oblasť e-commerce

požiadavky na iné spôsoby doručovania ako

predaji. Samozrejme, viac nakupovali cez

novou cieľovou skupinou. Seniori nakupujú

na domácu adresu. Tie sa v rámci Európy líšia.

e-shopy už stáli zákazníci, no pribudlo aj

aj cez internet tradičnejšie – používajú viac

Napríklad v Poľsku zákazníci uprednostňujú

obrovské množstvo nových, spolu za celú

počítač ako smartfón, nezaváži u nich natoľko

vyzdvihnutie si tovaru z uzamykateľných

Európu pribudlo až 15 miliónov e-shopperov.

reklama či inzercia na sociálnych sieťach, ak

boxov (nárast záujmu o 112 %), či z tzv.

Zákazníci využívali nákup cez internet jednak

sa rozhodnú nakúpiť a majú naplnený košík,

bezpečných miest v Nemecku (nárast záujmu

z dôvodu lockdownu obchodných centier

je u nich menej pravdepodobné, že nákup

o 122 %).

a kamenných obchodov, ale aj z obáv

nedokončia. Až 92% z nich uprednostňuje

z nákazy vírusom Covid-19.

spôsob doručenia na domácu adresu.

všetky

európske

PRODUCT

REŤAZEC KRAJ DLHODOBO
PODPORUJE SLOVENSKÝCH VÝROBCOV
A DODÁVATEĽOV
litné produkty poznali len miestni obyvatelia,
prípadne z okolitých obcí a miest, čo by bola
škoda, keďže v mnohých prípadoch ide o jedi-

Spoločnosť TERNO real estate si od svojho vzniku zakladá na
potravinách od slovenských dodávateľov. V závislosti od typu
predajne sa podiel slovenských potravín mierne líši, v priemere je
to však okolo 60 percent.

nečnú receptúru či spôsob výroby. Na druhej
strane chceme týmto krokom zlepšiť situáciu
slovenskej ekonomiky, ktorá bola v poslednom
roku výrazne zasiahnutá a skúšaná pandémiou
koronavírusu,“ hovorí Marek Koštrna, marketingový manažér reťazca KRAJ.

Spoločnosť nielenže pravidelne aktívne hľadá

rientovala na chov oviec na produkciu mlieka a

KRAJ už tretí rok pokračuje aj v aktivitách za-

nových regionálnych výrobcov a promuje ich

syrov. Ovčiu farmu Pokryváč nájdeme zasa na

meraných na podporu včelárskeho remesla.

v rámci svojich marketingových aktivít, ale na-

Orave. Miroslav Lupták tu nadväzuje na prácu

Celkovo si v rámci projektu Med z našich úľov

vyše tiež podporuje lokálnych včelárov v rámci

svojho prastarého otca, ktorý bačoval na lúkach

adoptoval už 163 úľov, z ktorých kvalitný med

projektu Med z našich úľov.

pod Chočskými vrchmi. Reťazec KRAJ spolu-

putuje na pulty vybraných predajní. Medzi vče-

prácou s nimi významne podporuje našu jedi-

lárov, s ktorými KRAJ spolupracuje, patrí Igor

nečnú tradíciu ovčiarstva.

Štvrták z dedinky Vysoká na východnom Slo-

V priebehu tohto roka KRAJ v médiách aktívne

vensku a Tatiana Kamenská z Banskej Bystrice.

komunikoval hľadanie dodávateľov viacerých
druhov potravinového tovaru, ako napríklad

Medzi iné obľúbené značky, ktoré môžu zá-

Tento rok sa tiež rozhodol podporiť Strednú od-

mliečnych a tvarohových dezertov, korenín i by-

kazníci nájsť na pultoch predajní KRAJ, patrí

bornú školu Pod Bánošom v Banskej Bystrici,

liniek či bylinkových zmesí. Momentálne prebie-

Biosaurus, Slowlandia, Votabo či Miluron. Bio

ktorá ako jediná na Slovensku vyučuje odbor

ha kampaň na dodávateľa liečivých minerálnych

výrobky Biosaurus z Marcelovej s obľúbenou

včelárstvo. Svoju „včeliu rodinu“ chcú rozširo-

vôd.

postavičkou dinosaura sú najmä zdravé snacky

vať aj v budúcnosti, preto KRAJ aj naďalej hľadá

pre deti, ale tiež ďalšie produkty aj pre dospe-

poctivých včelárov z celého Slovenska.

lých bez umelých aditív. Slowlandiu nájdeme v

v priemere 1250 kusov potravinového sortimen-

Nitre a svetovo oceňované sú jej výrobky z ore-

Najnovšie reťazec podporuje aj iniciatívu Slo-

tu od 98 regionálnych slovenských producen-

chov, orieškov a mandlí. Manufaktúra Votabo

venskej mliečnej rodiny, ktorá pomáha viac ako

tov. Najväčšie zastúpenie majú v tzv. suchých

zo Sládkovičova má v ponuke viac než tridsať

570 slovenským podnikom na výrobu a spra-

potravinách – 30 dodávateľov, nasledujú slo-

druhov džemov a lekvárov. Bratislavské vinár-

covanie mlieka. Ich cieľom je zvýšiť dopyt po

venské vína s 29 dodávateľmi, mliečne produk-

stvo Miluron sa zameriava na exkluzívne ovoc-

domácich mliečnych výrobkov.

ty od 21 producentov a o pekárenský sortiment

né vína.

Red (pti)

V súčasnej ponuke reťazca KRAJ sa nachádza

sa stará 18 slovenských ﬁriem.
Spolupráca prináša slovenským dodávateľom
mnoho beneﬁtov, okrem samotného predaja je
to aj propagácia všetkými dostupnými spôsob-

VLASTNÁ
PRIVÁTNA
ZNAČKA

mi – v letákoch, na pultoch predajní, na webe,
sociálnych sieťach či YouTube kanáli. Na we-

Tohtoročnou

bovej stránke im patrí vlastná sekcia, kde sa

kou reťazca bolo uve-

slovenskí dodávatelia môžu proaktívne prihlásiť

denie vlastnej privát-

v prípade záujmu. Nové spolupráce nadväzuje

nej značky Z nášho

KRAJ počas celého roka.

KRAJA, ktorá ponúka
tradičné

novin-

slovenské

produkty. „Prísť s pri-

TRADIČNÉ I NETRADIČNÉ
ZO SLOVENSKA

vátnou značkou sme
sa rozhodli z dvoch
dôvodov. Na jednej

Čo sa týka výrobcov mliečnych produktov, už

strane nám šlo o pod-

takmer tri roky spolupracuje reťazec KRAJ na-

poru malých výrob-

príklad so Salašom Pružina či Ovčou farmou

cov, ktorí by zrejme

Pokryváč. Salaš Pružina leží na hornom Považí,

pod svojimi vlastnými

v srdci Strážovských vrchov. Pani Oľga Apo-

značkami nemali taký

leníková sa tu už tridsať rokov venuje chovu

dosah na kupujúcich.

dobytka, práve pred pätnástimi rokmi sa preo-

Zároveň by ich kva-
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UŽ 15 ROKOV KAŽDÝ
DEŇ S PENAM SLOVAKIA
Pre mnohých z nás sú
každodenným rituálom
raňajky s čerstvým pečivom či
chlebíkom. A tak sa každý deň
už pätnásť rokov stretávame
s výsledkami práce šikovných
pekárov z PENAM SLOVAKIA.

BOHATÁ PONUKA PRODUKTOV
Sortiment je naozaj bohatý, veď PENAM SLOVAKIA ponúka okolo 500 druhov produktov.
Svojou ponukou sa snaží osloviť širokú skupinu
spotrebiteľov. Aj pre zákazníkov, ktorí uprednostňujú klasické, základné pekárenské výrobky, je dostatočne široký výber a dôraz je na
vyrovnanú kvalitu výrobkov. Pre stále rastúcu
klientelu, ktorá sa orientuje na zdravý a aktívny
životný štýl, je tu úspešný rad FIT a nový pro-

Priblížme si podrobnejšie skupinu PENAM SLO-

duktový rad PROTEIN, ktorého výrobky konzu-

VAKIA. Vznikla v roku 2006, pripomína si teda

muje a odporúča aj zápasník MMA Attila Végh.

svoje pätnáste výročie a za ten čas si vybudovala

Celozrnné a viaczrnné chleby sú plné vlákniny

pozíciu najvýznamnejšieho výrobcu i najväčšieho

a zdraviu prospešných semienok, sú prirodze-

zamestnávateľa na slovenskom pekárenskom

ným zdrojom vitamínov a minerálov a majú níz-

trhu. Má okolo 1 200 zamestnancov a tí sa o nás

ky obsah sacharidov. Rad NATUR má spoločné

starajú každý deň – alebo presnejšie, každú noc,

to, že všetky výrobky sú bez prídavných látok,

pretože ich výrobky očakávame už zavčasu ráno

známych ako éčka – a tiež to, že každý má ešte

na pultoch predajní. Prieskumy hovoria, že až dve

čosi navyše, napríklad zdravé semienka.

tretiny Slovákov raňajkujú chlieb či pečivo.

Rad VITACELIA je pre zákazníkov, ktorí žiadajú

Red (pti)

bezlepkové výrobky. VITACELIA má práve ten-
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Preto pekári z PENAM SLOVAKIA pre nich

to rok hneď z dvoch dôvodov významný. Je to

ročne pripravia viac než dvadsaťpäť miliónov

práve päť rokov, čo sú tieto produkty na trhu.

bochníkov chleba a viac než 360 miliónov ku-

A svoje piate narodeniny rad VITACELIA oslá-

sov rožkov. Aj slabší počtári vedia vyrátať, že

vil začiatkom roku spustením nového e-shopu

je to takmer presne milión rožkov denne. Ak to

www.vitacelia.sk. Je dostupný pre všetkých

vynásobíme pätnástimi rokmi, vychádzajú čísla,

zákazníkov na Slovensku aj v Českej republike

z ktorých sa nám zakrúti hlava... Spotrebuje sa

a na e-shope ponúka svoj kompletný sortiment.

na to ročne 32 tisíc ton múky, 960 ton droždia

Spolupráca s kuriérskou službou GLS zaručuje

a 580 ton soli. A nejde iba o množstvá, ale aj vy-

dodávku na Slovensku do 24 hodín a v Českej

sokú kvalitu produktov a rozsah a rozmanitosť

republike do 48 hodín od zaplatenia objednáv-

ponuky.

ky. Takto sa výrazným spôsobom rozširuje do-

PRODUCT

Kváskové, ručne robené chleby radu Baker
street predstavujú chutné bochníky s chrumkavou kôrkou a vláčnou striedkou. Chlebíky neobsahujú žiadne konzervačné ani iné prídavné
látky, len kvások, múku, vodu, soľ a kus pekárskeho umenia. K pôvodný trom základným
produktom – Kváskovému pšeničnému chlebu,
Kváskovému semienkovému chlebu a Kváskovému špaldovému chlebu – v priebehu času pribudli ďalšie tri produkty a s týmito dvomi novinkami je tu už pekná ponuka kváskovej osmičky.
Kváskový sortiment spoločnosti pokračuje aj
vývojom nových múk na kváskovanie, ktoré sa
dostali do predaja začiatkom tohto roka. Rad
Múky kváskovanie vyvíjali majstri mlynári spoločne s domácimi pekárkami niekoľko mesiacov tak, aby na trh uviedli to najlepšie z našich
úrodných polí. Múky sa vyznačujú tou najvyššou kvalitou a preto sú vhodné na dlhé zrenie
cesta, inak povedané na kváskovanie, ktoré je
momentálne veľkým trendom nielen v slovenských domácnostiach. V ponuke múk sú ako
ražné, tak i pšeničné múky, z ktorých i začístupnosť čoraz vyhľadávanejších bezlepkových

najú domáci pekár vykúzli voňavý a chrumkavý

výrobkov.

chlieb, či vláčne pečivo.

Prémiový rad Zo srdca sladké je zasa pre maškrtníkov, s dôkladným výberom ingrediencií,
aby každý produkt mal jedinečnú chuť a vôňu.

TRADÍCIE SPOJENÉ
S MODERNÝMI TECHNOLÓGIAMI

Sú tu štrúdle s rôznou náplňou, vianočky a bábovky a samozrejme záviny. Nielen s tradičnými

PENAM SLOVAKIA práve týmito produktmi

náplňami – makovou, orechovou, tvarohovou,

ukazuje, ako možno spájať tradície s inovácia-

ale aj napríklad Dark, tmavý závin s náplňou

mi, moderné technológie s ručnou prácou poc-

tvarohovo – kokosovou i ďalšie, s netradičnými

tivého pekárskeho remesla a tak hľadať cesty

chuťami aj dizajnom.

k čo najväčšej spokojnosti zákazníkov. Kľúčovými sú investície do automatizácie výrobných

Na najtradičnejšie korene nadväzuje rad Slo-

liniek a modernizácie prevádzok, čo prináša

vanské. Sú to jednak chleby, aké poznali naši

nielen vyššiu produktivity, ale tiež kvalitu a čer-

dedovia – majú v sebe varené zemiaky aj se-

stvosť výrobkov. Významnú úlohu však stále

mená, vďaka tomu sú nadýchané, vláčne a dlh-

zohráva zodpovednosť každého pracovníka

šie mäkké. Alebo buchty, aké piekli naše staré

Baker street je ulica v londýnskej štvrti Maryle-

a v nejednom prípade podiel ručnej práce maj-

mamy. Až päťdesiat percent z nich tvorí náplň,

bone a podľa spisovateľa Artura Conana Doyla

strov pekárov.

či už maková, tvarohová alebo slivkový lekvár.

KVÁSKOVÝ CHLIEB
JE ČORAZ OBĽÚBENEJŠÍ

tu na čísle 221B býval najslávnejší detektív všetkých čias Sherlock Holmes. Dobre však vieme,

Súčasnosť, ešte komplikovaná pandémiou, zá-

že je to ﬁktívna adresa aj postava. Celkom sku-

roveň veľmi naliehavo pripomína, aká dôležitá je

točná je však iná Pekárska ulica. Pod značkou

podpora pre slovenské potraviny a na popred-

Baker street spoločnosť PENAM SLOVAKIA

nom mieste pre oblasť pekárenstva. PENAM

prináša svoje kváskové chleby, čoraz obľúbe-

SLOVAKIA robí všetko pre to, aby kvalita, ob-

nejšie prémiové produkty, vyrobené z vlastného

ľúbenosť a dostupnosť produktov mali rastúcu

kvásku a trinásť hodín zrejúceho cesta.

tendenciu. Slovanským zvykom je vítať hosťa
chlebom a soľou. Pekári z PENAM SLOVAKIA

Nedávno do radu Baker street pribudli ďalšie

k nám už pätnásť rokov prichádzajú s neomyl-

dve novinky. Je to Kváskový toastový chlieb

nou pravidelnosťou, aby nám priniesli chlebík,

s maslom s mäkučkou striedkou, jemnou

pečivo a ďalšie výrobky. Milióny zákazníkov

a maslovou chuťou, ktorý za svoju vysokú kvali-

spolu s nimi tvoria priam nekonečný príbeh

tu vdačí najmä poctivému pšeničnému kvásku,

chleba a pečiva, ktorý pokračuje nepreberným

dlhému zreniu cesta a ručnému spracovaniu.

radom chutných epizód každé ráno a každý

A tiež Kvásková vianočka s maslom, ako stvo-

deň...

rená na nedeľné raňajky, ktorá však aj zo všedného dňa urobí sviatok...

35

PRODUCT

KUPUJE JU V PODSTATE KAŽDÝ
A VÄČŠINA PRAVIDELNE
Od 16. storočia, kedy bola čokoláda po prvý raz
uvedená na európsky trh, ubehlo už veľa vody.
S istotou ale môžeme povedať, že čokoláda svoj čas
nepremárnila a nezapadla do zabudnutia. Naopak, aj
dnes patrí k populárnym sladkostiam, oslovuje široké
spektrum konzumentov.

SÚ VÄČŠÍ MAŠKRTNÍCI
SLOVÁCI ALEBO ČESI?

v priemere o zhruba desať
viac. Celkovo tvoria výdavky
na cukrovinky v rozpočte na

Okrem typickej tabuľky rozdelenej na štvorčeky či

rýchloobrátkový tovar vyšší

obdĺžniky čokoládu na retailovom trhu nachádza-

podiel v peňaženkách slo-

me v podobách praliniek, čokoládových tyčiniek,

venských domácností.

drobných chuťoviek alebo rôznych ﬁgúrkach prevažne sezónneho charakteru – najmä v spojení

Asi neprekvapí, že pokiaľ ide o spotrebu, hrajú na

s oslavou Veľkej noci alebo Mikuláša. Potvrdzujú

tomto trhu prím domácnosti s deťmi.

TABUĽKOVÁ ČOKOLÁDA
VEDIE HLAVNE U MLADŠÍCH

to aj čísla. Percento domácností, ktoré nakúpia
čokoládové sladkosti aspoň raz za rok sa od maximálnej stovky líšia len veľmi málo, ale aj v jednotlivých mesiacoch roka by sme ich len zriedka našli

Čokoláda nie sú len typické tabuľky, hoci tie

NAJVIAC V DISKONTOCH
A TIEŽ V AKCII

nám pravdepodobne pri vyslovení názvu tejto
sladkej pochúťky prídu na myseľ ako prvé. Niet

v košíkoch menej než troch štvrtín domácností na
Slovensku a v Českej republike.

divu. Veď naozaj ide o podobu čokolády, ktorá
Pokiaľ ide o miesto nákupu, z pohľadu nakúpe-

oslovuje najviac kupujúcich a drží jasné prven-

ného objemu vedú za posledných 12 mesiacov

stvo aj čo sa týka nakúpeného objemu a výdav-

Z porovnania necelých 9 kg na domácnosť v Čes-

v oboch krajinách diskonty. Z pohľadu výdavkov

kov: viac ako tretina výdavkov v rámci čoko-

kej republike a viac než 12 kg čokoládových

ich však o prvú priečku v Českej republike pripravili

ládových cukroviniek pripadá práve na tabuľky.

sladkostí na Slovensku sa zdá byť odpoveď jed-

hypermarkety, ktoré zachytili takmer tretinu výdav-

Na pralinky minieme približne štvrtinu svojho

noznačná. Do úvahy je však tiež treba vziať fakt, že

kov domácností za čokoládové cukrovinky.

čokoládového rozpočtu a o zvyšok sa delia čo-

slovenské domácnosti sú o niečo väčšie, pokiaľ ide
o počet členov.

koládové tyčinky a ostatné výrobky.
Pri nákupe čokolády máme tiež mnoho možností
využiť nákupy v akcii a slovenskí ako aj českí ku-

Je zaujímavé, že kým v košíku starších jedno

O tom, že sa u nás maškrtí predsa len o niečo viac

pujúci túto príležitosť rozhodne nenechávajú bez

až dvojčlenných domácností nájdeme viac pra-

ako u susedov svedčí tiež to, že takých nákupov,

povšimnutia. Viac ako polovicu objemu na Sloven-

liniek, mladšie páry a jednotlivci dávajú viac

pri ktorých kupujúci vloží do košíka čokoládové

sku a viac ako tri pätiny objemu v Českej republike

priestoru tabuľkám.

cukrovinky, uskutoční každá slovenská domácnosť

domácnosti nakúpili za zvýhodnenú cenu.

MLIEČNA ALEBO HORKÁ?

Štruktúra nákupov tabuľkovej čokolády domácnosťami podľa veku gazdinej

14

Mliečna čokoláda

16

Že je tabuľková čokoláda stále v kurze je teda

Biela čokoláda a iné
12

9

Slovensko

Česká republika

Horká čokoláda

jasné, ale i tu by sme našli zaujímavé rozdiely
15

14

12

10

mietať, že predsa mliečna čokoláda vedie vo
všetkých generáciách a budete mať pravdu. Ale

53
Red, Zdroj: GfK, Foto: StockSnap / Pixabay.com

v chuťových preferenciách. Iste, môžete na-

65

61

63
66

71

70

70

košík starších domácností obsahuje výrazne
nadpriemerný podiel horkej čokolády a to nepočítame tú na varenie. Naopak, domácnosti
s deťmi jasne dávajú prednosť mliečnemu va-

38
20

17

Do
39 rokov

40-49
rokov

29

25

50-59
rokov

60 rokov
a viac

14

16

18

Do
39 rokov

40-49
rokov

50-59
rokov

Zdroj: GfK Spotrebiteľský panel Tabuľková čokoláda (bez čokolády na varenie), Objem (%), Obdobie: máj 2020 až apríl 2021

36

riantu, ktorý v ich košíku tvorí takmer tri štvrtiny
objemu na Slovensku, v Českej republike je to

60 rokov
a viac

o niečo menej.
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LIDL SLOVENSKÔ PREDSTAVUJE:
AGRO TOMAŠOVÁ A.S.
Mladá generácia poľnohospodárov pokračuje v tradícii pestovania
kultúrnych plodín v podniku, ktorý založili rodičia v roku 1992.
V katastrálnom území Rimavská Sobota v súčasnosti
obhospodaruje 3500 hektárov poľnohospodárskej pôdy.
Predstavujeme spoločnosť Agro Tomašová a.s.

dokázali plnohodnotne pestovať i v mesiacoch
november, december, január a február, keď je
málo prirodzeného slnečného svetla.“

AGRO TOMAŠOVÁ JE ČLENOM
SKUPINA MOLNAR GROUP
Hlavným predmetom podnikania Molnar Group
je poľnohospodárska prvovýroba, obchodovanie s poľnohospodárskymi plodinami, poskytovanie poľnohospodarskych a prepravných
služieb. Skupinu tvoria spoločnosti: Agro Company Tachty s.r.o., Mária Molnárová SHR, Podielnicko poľnohospodárske družstvo Bakov,
Agro Tomašová a.s. a Družstvo Agria.
Začiatok rodinného podnikania v poľnohospodárstve sa datuje od roku 1992, kedy sa oﬁciálne rozbehlo pestovanie uhoriek na jednom
hektári. „Postupne sme zvyšovali plochu a svoju činnosť rozšírili o pestovanie a predaj tabaku
a zelenín. V roku 2002 sme odkúpili jedno poľnohospodárske družstvo v regióne a postupne
pribúdali aj ďalšie podniky. V súčasnosti Molnar
Group už obhospodaruje viac ako 3500 hektárov poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom
území Rimavská Sobota, a výrobný program
prioritne orientuje na pestovanie kukurice, pšenice a repky,“ sumarizuje Peter Molnár.

Potraviny z rodinnej farmy

bornú a korektnú. Priniesla nám stabilitu v pro-

„Sme pokračovateľmi rodinnej ﬁrmy založenej

dukcii, v predaji aj v cenách. Čo sa týka blízkej

Filozoﬁou podnikania Molnar Group je špecia-

pred tridsiatimi rokmi našimi rodičmi,“ začí-

budúcnosti, plánujeme investovať do technoló-

lizovať sa na to, v čom chce byť ﬁrma dobrá

na predstavenie slovenskej spoločnosti Peter

gie pestovania, konkrétne do žiaričov, aby sme

a potom to robiť s vysokou intenziﬁkáciou. Napokon výsledky svedčia o tom, že rok čo rok

Molnár, majiteľ, Agro Tomašová a.s. a pokra-

dokáže vypestovať prvotriedne produkty. Na-

čuje: „Naše produkty považujeme z pohľadu
tatívne vysokej úrovni. Pri pestovaní používame

SORTIMENT
ZO SLOVENSKÝCH REGIÓNOV

príklad v rámci súťaže NAJ Naše pole v roku
2007 sa Molnar Group umiestnila na 1. mieste v
pestovaní kukurice na zrno, a rok nato potvrdila

len biologickú ochranu, žiadnu „chémiu“. Pre
spoločnosť Lidl pestujeme konzumné plodiny

Lidl okrem novej privátnej značky

prvenstvo v kategórii repka olejná. V roku 2011

v dvoch fóliovníkoch, pričom plochu 1,2 hektá-

Slovenskô dlhodobo spolupracuje s

prvenstvo v kategórii pestovania kukurice zís-

ra zaberá paprika a 1,2 hektára uhorky. Uhorky

lokálnymi slovenskými dodávateľmi.

kala Mária Molnárová SHR, s úrodou 11,92 t/ha,

pestujeme šalátové a poľné. Pre nás bol Lidl

Pravidelne prináša aktivitu Slovenské

a tiež sa tešila aj víťazstvu v kategórii pestova-

vždy zárukou čerstvosti a my sme ich práve

týždne a nedávno ponúkol zákazníkom

nia repky ozimnej s úrodou 4,34 ton z hektára.

preto tomu oslovili, nakoľko Lidlu vieme garan-

časovo limitovaná sortiment zo

Ing. Peter Molnár bol nominovaný na agroma-

tovať dodávky prvotriednej čerstvej zeleninu.

slovenských regiónov. Boli v ňom zahrnuté

nažéra roka 2009. Mária Molnárová spolu so

Čerstvosť je pre nás prioritou. Uhorky zbiera-

niektoré produkty spoločností TATRAMEL,

synmi získali aj osobitné ocenenie Otcova roľa

me 3-krát do týždňa, papriku 2-krát. Niekedy

s. r. o., Vinárstvo Tokaj Demian, Herbert

v súťaži TOP AGRO 2012.

v ten istý deň už je dopestovaná a zozbieraná

Sirupy, Spoločnosť Jakub Ilavský, s.r.o.,

zelenina v skladoch Lidlu, alebo sa naskladní

Agravital, Lieskovský farmárik, Zapa

nanajvýš na druhý deň po zbere. S Lidlom spo-

BJ s.r.o., Lider, Flaviol, Tina Plus s.r.o.,

lupracujeme od marca tohto roku a v regáloch

Elephantts SK s.r.o. (značka BIO-MEK) ,

Lidl nás nájdu zákazníci pod názvom „Potraviny

HFS Slovakia alebo Cobák.

Red, Zdroj a foto: Molnargroup.sk, Lidl

pestovateľskej technológie aj chuťovo na kvali-

Rozhovor
s Petrom Molnárom
z Agro Tomašová

z farmy“. Spolupráca s Lidlom považujem za vý-
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DOMINANTNÝM OBALOM
PIVA JE PLECHOVKA
Napriek stratovému pandemickému roku, kedy (takmer) nulové tržby
zatvorených podnikov nekompenzovali ani vyššie predaje v retaile, výrobcovia
nerezignovali. Naopak investovali do hygienických opatrení a do pomoci pre
prevádzky a rozšírili ponuku v retaile. Práve retail bude ťažiskový z pohľadu
obalov, nakoľko producenti chcú posilniť predaje piva vo vratných sklených
fľašiach. Dnes je dominantným obalom plechovka.

ON-TRADE: PRODUCENTI
PIVA ZAKNIHOVALI STRATY

doma. U Čechov je situácia ešte horšia, návšteva podniku nenapadla až 11% z nich. Navyše požiadavky spojené s návštevou podnikov

Podľa údajov agentúry Data Servis Informace,

ich obmedzujú. To všetko nahráva silnejúcemu

ktorá monitoruje český a slovenský trh on-trade,

návyku stretávať a posedieť si doma, sa súd-

za 13 mesiacov (03/20 - 03/21) prišiel on-trade

kom piva v garážach alebo s grilom na terasách

trh o 100 mld. Kč v ČR a 1,45 mld. EUR tržieb

a v záhradách. Pre 64% Čechoslovákov je to

na Slovensku. Tieto peniaze už sa v on-trade ni-

dostatočná náhrada návštevy v gastro podniku.

nosti Plzeňský Prazdroj Slovensko. Z hľadiska

kdy neutratia. Sú nenávratne preč. Pre spotre-

Ako teda prilákať návštevníkov do podnikov?

zisku spoločnosť medziročne výrazne klesla,

biteľov je ľahšie uveriť tomu, že teraz sa krčmy

Agentúra Data Servis Informace radí, že zákla-

a to až o 25 % a pripísala si zisk 8,6 milióna

snažia túto stratu kompenzovať zdražovaním.

dom je atraktívna ponuka nápojov a jedla cez

EUR. Celkový obrat taktiež klesol, a to na 124

V skutočnosti sa nezdražuje tak intenzívne, ako

sociálne siete a online komunikáciu. Dôležité je

miliónov EUR.

sa komunikuje v médiách a v prostredí sociál-

pripraviť pre hostí zaujímavé aktivity - skákacie

nych sietí. Medziročne (máj 2020 vs. máj 2021)

hrady pre deti, grilovanie pre ľudí zo sídlisk, rôz-

vzrástli ceny nápojov v máji o 7-9%, pričom

ne hry, súťaže a zábavný program pre skupiny

v posledných rokoch sa priemerne zdražovalo

a podobne.

OFF-TRADE: RASTIE
OBJEM PREDAJA LEŽIAKOV

Slovensku. Viac ako 40 % Čechov a takmer 30

„Značná časť konzumu sa vďaka pandémii

„Kategória piva patrí na Slovensku medzi ob-

% Slovákov, ktorí do prevádzok po ich otvorení

a lockdownu preniesla do obchodov, kde Slo-

ľúbený nápoj a jeho predaje v maloobchode

prišli, vôbec žiadne zdraženie nezaregistrovali.

váci zachovali našim značkám priazeň. Aj keď

začínajú každoročne postupne rásť nástupom

pokračovali v trende nákupu prémiových zna-

teplého počasia. Zákazníci udržujú svojimi ná-

Data Servis Informace ďalej zistila, že Česi aj

čiek a naše predaje v reťazcoch podrástli, neboli

kupmi pivo medzi žiadané kategórie o čom

Slováci si zvykli tráviť čas doma a držať si od-

sme však ani zďaleka schopní vykompenzovať

svedčí aj medziročný 3% nárast v objeme spot-

stup od ostatných ľudí. 9 % Slovákov vôbec

straty zo zatvorených reštaurácií a krčiem. Vlani

rebovaného piva. Slováci tak za uplynulých 12

nenapadlo, že by si po otvorení zašli do ne-

sme predali najmenej piva určeného pre gastro

mesiacov vypili viac ako 257 mil. litrov tohto

jakého podniku a ďalších 7 % si zvyklo variť

sektor za posledných 10 rokov,“ hodnotí situá-

zlatistého moku, čo predstavuje tržby na úrovni

ciu Martin Grygařík, obchodný riaditeľ spoloč-

viac ako 289 mil. EUR. Vyplýva to z maloob-

Zdroj: GfK, MEDIAN, NielsenIQ, Dataservis – Informace, Plzeňský Prazdroj Slovensko, Foto: Sigmund / Unsplash.com

o 5 – 7 %. Rast cien je obdobný v Čechách aj na

Objemová významnosť balení piva

Plechovky
Vratné sklo
Plast
Nevratné sklo

V akom balení pijete pivo najčastejšie?

54,0
25,0
21,0
1,0

Zdroj: NielsenIQ. Dáta vyjadrujú predaje na maloobchodnom trhu
obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom, čerpacích staníc, bez
Metra. Obdobie: máj 2021 až jún 2020.
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čapované pivo
PET fľaše
plechovky
sklenené fľaše

Aké druhy piva pijete najčastejšie? (%)

9,2
4,1
26,8
14,0

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2021, Pozn.: Pivo pilo za posledných
12 mesiacov 52,3 % opýtaných.

pivo s príchuťou
pšeničné
rezané pivo
svetlé pivo
tmavé pivo
iné pivo
Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2021

5,1
0,4
1,3
41,6
5,2
0,2
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Miriam Brynzová konštatuje, že z dlhodobého

EUR,“ konštatuje Nina Páleníková, Consultant,

hľadiska NielsenIQ eviduje narastajúci trend

Consumer Panels & Services, GfK. Dáta sú za

zvýšenej konzumácie piva z plechoviek: „Ple-

obdobie marec 2020 až február 2021

chovky tvoria dominantný segment s významnosťou až 54%. Predaje plechoviek rástli v ob-

Najintenzívnejšími kupujúcimi piva sú dospelé

jeme o 6% za posledných 12 mesiacov a dostali

domácnosti s 3 a viac členmi, u ktorých ročné

sa na úroveň viac ako 138 mil. predaných litrov.

nákupy piva dosahujú 192 litrov. Ako už bolo

Druhé v poradí je balenie vratné sklo, ktoré si

spomenuté, nákupy piva sa vyznačujú sezón-

drží stabilné postavenie. Jediný segment ktorý

nosťou. Najviac domácností si za posledných

dlhodobo klesá sú plastové fľaše, ktorých tem-

12 mesiacov kúpilo pivo v mesiacoch apríl, v júli

po poklesu je na úrovni -9 %.“

a v auguste. Počas spomínaných dvoch letných
mesiacov si domácnosti do svojich nákupných

Dlhodobo najvýznamnejší kanál pre predaj piva

košíkov vložili približne 1/5 celého ročného ob-

sú hyper a supermarkety, v ktorých prebieha

jemu tohto nápoja.

takmer polovica predajov kategórie piva. Tržby
v týchto formátoch majú rastúci trend a medzi-

„Pri nákupe piva využívajú domácnosti v nad-

ročne vzrástli o 3 % a celkovo dosiahli hodno-

mernej miere zvýhodnené cenové podmienky.

tu viac ako 142, 4 mil. EUR. Po významnom

V minulom roku minuli každé druhé euro, ktoré

náraste predajov piva na čerpacích staniciach

mali určené na pivo, v akcii. Pokiaľ domácnosti

počas pandémie v minulom roku, kedy predaje

nakupovali pivo v akcii, nakúpili pri jednom ná-

v tomto kanáli narástli až o 28 %, tento rok bol

kupe až 2/5 objemu viac ako pri nákupe v štan-

evidovaný rast predajov už iba na úrovni 7 %.

dardnej cene,“ uvádza N. Páleníková.

obchodov s potravinami, zmiešaným tovarom

V rebríčku TOP hráčov ﬁgurujú (v abecednom

Podľa celkového nakúpeného objemu sú naj-

a čerpacích staníc, bez Metra za sledované

poradí) výrobcovia: Asahi (u nás Plzeňský

obľúbenejším miestom pre nákupy piva hyper-

obdobie máj 2021 – jún 2020,“ uvádza Miriam

Prazdroj Slovensko), Budejovický Budvar, Hei-

markety. Hypermarkety tiež oslovujú k nákupu

Brynzová, konzultant, NielsenIQ.

neken a Molson Coors (u nás STAROPRAMEN

najviac domácností v sortimente piva. Nasledu-

- SLOVAKIA). Do rebríčka popredných hráčov

jú supermarkety a diskonty. V diskontoch naku-

Na Slovensku je svetlé pivo jednoznačne najo-

sa dostali aj privátne značky, ktorých tržby však

puje pivo 6 z 10 domácností.

bľúbenejšie a jeho významnosť sa šplhá na úro-

za posledných 12 mesiacov klesajú.

chodných údajov spoločnosti NielsenIQ na trhu

Najviac kúpucich siaha v obchode po pive

veň až 99 % z celkového množstva spotrebova-

v balení plechovka. Za ňou nasleduje sklenená

ných litrov piva. Medzi zákazníkmi je dlhodobo
najpopulárnejše výčapné tzv. desiatka, ktorej
sa za posledných 12 mesiacov predalo viac

OFF-TRADE: PIVO
V NÁKUPOCH DOMÁCNOSTÍ

fľaša, ktorú si do svojich nákupných košíkov
vkladá 1/2 nakupujúcich piva. Na treťom mieste
v obľúbenosti je podľa počtu kupujúcich plas-

ako 177 mil. litrov, čo korešponduje s tržbami

tová fľaša.

na úrovni viac ako 165 mil. EUR. Ďalším seg-

Pre potreby tohto článku zaraďujeme GfK do

mentom v poradí je ležiak teda dvanásťstup-

kategórie piva alkoholické pivo, nealkoholické

ňové pivo, ktoré rastie v počte predaných litrov

pivo a čoraz obľúbenejšie pivové nápoje mie-

Najväčším segmentom v kategórii piva, s viac

najrýchlejšie, konkrétne o 10 % a tvorí takmer

šané s ovocnou šťavou – radlery. „Pivo naku-

ako 3/4 podielom v objeme nákupov, je neo-

štvrtinu spotrebovaného množstva. Verní zá-

puje 9 z 10 domácností v priemere raz za 8 dní.

chutené alkoholické pivo. Toto pivo nakupuje 8

kazníci boli ochotní zaň utratiť medziročne viac

Jedna domácnosť si na domácu spotrebu na-

z 10 domácností spravidla raz za 10 dní. Väč-

ako 95,8 mil. EUR.

kúpi ročne 150 litrov piva a minie pri tom 157

šinu nákupov tohto piva tvorí svetlé pivo typu
ležiak. Tmavé alkoholické pivo nakupujú 2 z 10

Pivo akej stupňovitosti pijete najčastejšie?

domácností.

V akom balení pijete radlery / cidery
najčastejšie?

Druhým najviac preferovaným segmentom piva
sú podľa celkového nakúpeného objemu radlery. Viac domácností, konkrétne 7 z 10, nakupuje
aspoň raz ročne nealkoholické radlery. Typická
domácnosť nakupuje nealkoholické radlery raz
za 3 týždne a ročne na nich minie 42 eur. Alkoholické radlery si do svojho košíka vkladá necelá 1/4 slovenských domácností.
10° pivo
11° pivo
12° pivo
nealkoholické pivo
viac ako 12° pivo
iné pivo
Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2021

30,8
4,2
10,4
7,1
1,1
0,2

Neochutené nealkoholické pivo je najmenším
čapovaný
PET fľaše
plechovky
sklenené fľaše

1,6
0,6
28,0
2,5

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2021, Pozn.: Radlery a cidery pilo za
posledných 12 mesiacov 32,7 % opýtaných.

segmentom, pričom oslovuje k nákupu 3 z 10
domácností. Nealkoholické pivo sa nakupuje
v priemere raz za 7 týždňov a ročné výdavky na
jeho kúpu sú na úrovni 17 EUR.
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GRILOVANIE NAHRÁDZA
UŽ AJ POSEDENIE V REŠTAURÁCII
Zatvorené reštaurácie kompenzovali ľudia posedením a grilovaním
doma, alebo organizovaním piknikov. Výrobcovia preto posilnili
ponuku zodpovedajúceho sortimentu v retaile. Dobrá správa pre
retail, horšia pre sektor horeca.

lovačky sú dlho tradičnou súčasťou te-

grilovacie mixy. Napríklad bravčová krkovička,

ambuildingov a neformálnych posedení

stehno a bôčik v jednom balení. Slováci sú však

s kolegami.

pomerne konzervatívni, hoci sem-tam vyskúšajú neoverené príchute, ako povedzme sladké
„džemové“ dipy k mäsu, verní sú klasike. Na

NOVINKY V SORTIMENTE

žiadnej grilovačke určite nesmie chýbať horčica
a kečup. Rovnako ako netradičné marinády aj

PIKNIKY A GRILOVAČKY
NA SLOVENSKÝ SPÔSOB

Každý rok prichádzajú producenti no-

BBQ omáčky majú svoju cieľovú skupinu. Ur-

vinky, ktoré sezónu grilovania obohatia.

čite si nájdu svojich priaznivcov aj rôzne sety

Tento rok pribudli napríklad žemličky

a darčekové balenia omáčok, ponúka ich naprí-

Toustís. Do chrumkava opečené svetlé

klad Chilli Slovakia alebo My-Chilli. Pre vyzná-

aj tmavé žemličky nielen skvelo chutia,

vačov zdravšieho životného štýlu sú k dispozícii

ale tiež výborne udržia šťavu z grilova-

aj omáčky so zníženým obsahom kalórií prípad-

ného mäsa či zeleniny. Ich jemná chuť

ne také, ktoré neobsahujú žiadne cukry, tuky,

dokonale doplní aj rôzne omáčky a dipy.

lepok ani laktózu.

Môžete ich využiť ako prílohu ku grilovaným rybám, syru či zelenine. Toustís z Penamu majú

To, že grilovať sa nemusí len mäso , sa tiež už

základ v tzv. „english mufﬁns“, okrúhle chlebo-

naučili. Teraz už väčšina grilmajstrov vyhľadáva

Kým opekačky postupne vyšli z módy a na-

vé placky z kysnutého cesta, ktoré sú známe

rôzne delikatesy, ktorými by obohatila tradičné

hradili ich grilovačky, pomerne novým prichá-

najmä v Anglicku, USA a Austrálii. Podávajú sa

opakujúce sa menu. Patria k nim ryby, zelenina,

dzajúcim trendom sú pikniky. Trend posilnil aj

prekrojené, opečené z vnútornej strany a nat-

hríby a veľmi často aj syr. Grill & Fun Syrové ty-

lockdown, ktorý zúžil možnosti trávenia voľného

reté maslom. Kombinácií na ich servírovanie je

činky údené sú určené špeciálne na grilovanie.

času a takpovediac presmeroval ľudí do príro-

neúrekom.

Je to polotvrdý, polotučný nezrejúci parený syr
s obsahom tuku v sušine min. 40 %. Úspeš-

dy. Pre piknik je charakteristické sedenie na
deke a jedenie pripraveného, prineseného jedla

Pre spotrebiteľov, ktorí sa vezú na vlne pohodlia

ne je možné grilovať ajtofu, preto spoločnosť

v piknikovom koši. Mimochodom Medzinárodný

(convenience), a nechcú za zaoberať marinova-

LUNTER uviedla napríklad Sweet Chilli Tofu na

deň piknikov si pripomíname každý rok 18. júna.

ním mäsa, sú k dispozícii rôzne predpripravené

Gril (100 % rastlinný pôvod, bez cholesterolu

Zmienky o piknikoch nájdeme už v stredovekej
histórii, zvyčajne si šľachtici na love dopriali pohostenie priamo v lese, na čistinke, lúke alebo
podobnom mieste. Veľký rozmach zažili pikniky
v fo Francúzsku v porevolučných časoch, kedy
sa verejnosti sprístupnili šľachtické parky. NaRed, Zdroj: Coca-Cola, Plzeňský Prazdroj, HEINEKEN, Foto: Kauﬂand, Lidl

pokon Slovo „piknik“ pochádza z francúzskeho
„pique-nique“, ktoré označovalo gurmána popíjajúceho víno pod šírim nebom.
Podobne grilovanie sa stalo už bežnou súčasťou stravovacieho a spoločenského programu letných mesiacov. Zostavy grilov a multifunkčných zariadení aj so súpravami na
grilovanie sa stávajú pravidelnou súčasťou sortimentu hobbymarketov, ale aj hypermarketov
a e-shopov. Kvalitné grily prenikajú dokonca
na terasy bizniscentier, napokon ﬁremné gri-
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a konzervačných látok a Tymian Tofu na Gril.

zostáva s jedného dielu Cinzano Bianco, 2 diely

väčšieho množstva špeciálnych sladov, ktoré

Silnejúcim trendom budú rastlinné alternatív-

Kinley Bitter Rose. Tretím drinkom je Cinzano

mu dávajú bohatšiu plnšiu chuť. Počas proce-

ny mäsa, ako má napríklad Garden Gourmet,

Tonic, ktorý sa skladá z 1 dielu suchého Cinza-

su dozrievania sa pre vyššiu intenzitu pridáva

ktorá prináša do sortimentu potraviny z vege-

no Extra Dry a 2 dielov Kinley Tonic Water.

za studena žatecký chmeľ Sládek. Druhou novinkou je Birell Štýlu IPA, ktorý je charakteris-

tariánskej a vegánskej kuchyne, ktoré nutrične
vyvážené. Ambíciou značky je, aby konzumenti

Podľa interných údajov Plzeňského Prazdroja

tický svojou citrusovou arómou, ktorú mu dáva

občas nahradili mäso na grile niečím rastlinným,

mierne narastá počet konzumentov, ktorí si radi

špeciálny chmeľ Citra. Pri príležitosti UEFA

napríklad novinkou Incredible Burger, ktorá vy-

dajú nealkoholické pivo, aj keď im nič nebráni

EURO 2020™ prineisol HEINEKEN Slovensko

zerá, chutí a vonia ako mäso, pritom je 100%

dať si pivo alkoholické. V roku 2020 bolo ne-

limitovanú edíciu piva Heineken. Svetlý ležiak

vegánska. Špeciálna úprava rastlinných bielko-

alkoholické pivo jasnou voľbou pre 79 % kon-

bol dostupný v plechovke, ktorú zdobia vlajky

vín dodáva pokrmu mäsitú textúru, kokosový

zumentov. Kvalitatívne prieskumy zasa ukazujú,

všetkých účastníckych krajín šampionátu. Ešte

olej šťavnatosť a výťažky z červenej repy a pap-

že slovenským pivárom chýba väčšia chuťová

na jar 2021 spoločnosť predstavila tri novinky

riky skutočnú farbu mäsa. Rastlinné „mäso“ má

rozmanitosť nealkoholických pív. Uvítali by pre-

z kategórie radler: Zlatý Bažant Radler 0,0%

v ponuke aj Lidl pod názvom Lidl Next Level

dovšetkým chuťovo plné nealkoholické pivá, pri

Extra Svieži Citrón, Zlatý Bažant Radler 0,0%

Meat.

ktorých by si mohli posedieť podobne ako pri

Extra Svieži Grapefruit a Zlatý Bažant Radler

dobrom ležiaku, teda opäť domáci konzum na-

0,0% Svieži Brusnica & Ríbezľa.

Súčasťou grilovania je aj posedenie pri alkoho-

hrádza posedenie v reštaurácii alebo pube. Pl-

lických a nealko drinkoch. Aktuálnou novinkou

zeňského Prazdroja preto uviedol dve novinky.

je mixológia troch druhov nápojov pod znač-

Birell Za Studena Chmelený je oproti klasické-

kami Cinzano a Kinley. Miešaný drink Cinzano

mu Birellu Svetlému chuťovo plnší, s výraznej-

Ginger je tvorený jedným dielom Cinzano Rosso

šou arómou. Varí sa podobným technologic-

a 2 dielmi Kinley Ginger Ale. Cinzano Rosé po-

kým postupom ako známy ležiak, s použitím

KONIEC CHRONICKÉMU PREJEDANIU
SA S NOVINKOU KETOMIX APETIT STOP
Značka KetoMix sa špecializuje na jedlá a produkty, ktoré prispievajú
k chudnutiu. Tento raz prichádza s ďalšou novinkou – revolučným
doplnkom stravy KetoMix Apetit Stop, ktorý dokáže zamedziť prejedaniu
sa a skrotiť neovládateľnú chuť na jedlo.

diť skôr pocit sýtosti, ktorý trvá dlhší čas. Vďaka
plnému žalúdku sa úplne automaticky zníži aj
množstvo jedla, ktoré zjete a po ňom sa dlhší
čas nedostaví ani pocit hladu alebo neovládateľná chuť si dať niečo ďalšie. KetoMix Apetit Stop
je aj vhodným doplnkom popri redukčnej diéte.
Je dobrou voľbou pre tých, ktorí sa nechcú spoliehať iba na svoju pevnú vôľu a odhodlanie.

Hlavnou zložkou KetoMix Apetit

Apetit Stop, vďaka ktorému

Stop je glukomanan. Čisto prírod-

budete mať stále plný žalúdok

KetoMix Apetit Stop sa užíva vždy pred jedlom.

ná, vo vode rozpustná vláknina,

a pocit hladu zmizne“, hovorí

Obsah vrecúška sa rozmieša 150 ml vody. Tento

ktorá sa získava z hľuzy ázijskej

marketingová riaditeľka znač-

osviežujúci nápoj má príchuť ovocia a je úplne

rastliny konjak a je takmer bez

ky KetoMix Eva Sroka.

bez cukru. Odporúčané dávkovanie je 1 až 3
vrecká denne.

kalórií. Jej dôležitou vlastnosťou
je, že dokáže výborne absorbo-

Dôvody k prejedaniu sa môžu

vať vodu. V žalúdku napučí, čím

byť emocionálne aj psychické.

navodí pocit plnosti a dokáže tak

Ľudia jedlom zaháňajú nudu,

jednoducho zabrániť prejedaniu

www.ketomix.sk

úzkosť, stres alebo aj iné prob-

sa a skrotiť neustálu chuť na jedlo. S redukciou

lémy. Na vine sú aj zlé stravovacie návyky – jedia

váhy pomôže aj chaluha bublinkatá, ktorá pod-

v rýchlosti, jedlo si nevychutnávajú, nakladajú si

poruje metabolizmus.

príliš veľké porcie a nedokážu odhadnúť, kedy už
sú sýti. Bohužiaľ, to všetko vedie nielen k nadvá-

„Emočné jedenie a zbytočné prejedanie sa býva-

he alebo obezite, ale aj k množstvu zdravotných

jú častým problémom ľudí, ktorí bojujú s nadvá-

problémov, ako sú ochorenia srdca, vysoký krvný

hou alebo obezitou. Zmeniť od základov niečo,

tlak a cholesterol alebo problémy s kĺbmi. Zbaviť

na čo sú ich telá, a hlavne hlava, dlhodobo zvyk-

sa nabratých kíl býva následne veľmi ťažké.

pomocníkom, ako tieto nevhodné návyky upraviť

Boj s prebytočnými kilogramami môže uľahčiť

a postupne odbúrať, môže byť práve KetoMix

práve KetoMix Apetit Stop. Pomôže telu navo-

pti

nuté, pre nich býva extrémne národné. Dobrým
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TRADIČNÁ HORČICA
SA VRÁTILA DO ST.NICOLAUS.

Vedeli ste, že korene slovenskej horčice sa viažu k Liptovu?
Práve v tomto regióne vznikla pred približne 60 rokmi jedinečná
receptúra obľúbenej slovenskej horčice. Typická bola nielen pre
svoju chuť, ale aj povestné „horčičáky“,v ktorých sa predávala.
Začiatkom deväťdesiatych rokov prešiel slovenský unikát potrebnou
modernizáciou, ktorú viedol Viktor Devečka zo ST.NICOLAUS.
Cieľom bolo ponechať originálnu receptúru a zároveň zbaviť horčicu
zbytočných chemických prísad. Podarilo sa. No medzitým výrobný
závod na výrobu horčice zmenil majiteľa. V súčasnosti, po takmer 20
rokoch, sa tradičná horčica vrátila domov. Spotrebitelia ju od mája
môžu opäť nájsť v portfóliu ST.NICOLAUS.

Tak ako bola zachovaná nezameniteľná
chuť prvej slovenskej horčice, výrobca
ST.NICOLAUS oslávil jej tradíciu prvkami
inšpirovanými pôvodným dizajnom. Tým je
pre túto horčicu typická etiketa zobrazujúca legendárneho Jánošíka a odkazom na
Stredoslovenskú konzervárenskú tradíciu.
„Týmto spôsobom chceme osláviť slovenskú tradíciu, na ktorú sme hrdí. Náš závod,
rovnako ako Jánošík, pochádza z Liptova.
Symbol najznámejšieho slovenského zbojníka bol navyše zobrazený aj v logu závodu
Stredoslovenské konzervárne a liehovary,

TRADIČNÁ RECEPTÚRA,
NAJMODERNEJŠIA
TECHNOLÓGIA VÝROBY

MODERNÉ RETRO
NA STOLOCH SLOVENSKÝCH
DOMÁCNOSTÍ

„Zachovať výnimočnú a plnú chuť tradič-

Zaujímalo nás, čo dáva

nej horčice a popri tom vymeniť komplet

tradičnej horčici jej

technológiu, je hotová alchýmia,“ hovorí

špecifickú

Viktor Devečka, vedúci úseku rozvoja

chuť

a služieb v spoločnosti ST. NICOLAUS.

už viac

Jeho meno nájdete na etikete dôverne

než 60

známej tradičnej horčice. Začiatkom 90.

rokov.

rokov totiž viedol výrobný tím, ktoré-

„Okrem

ho úlohou bolo zmodernizovať výrobu

použitia

a technologické postupy výroby horčice

viacerých

tak, aby bola zachovaná originálna re-

druhov

ceptúra a nezameniteľná chuť tradičnej

horčičných

horčice. Receptúra bola pôvodne vyvi-

semien po-

krémovú a vláčnu štruktúru. Vy-

nutá v roku 1963 a vyrábala sa iba v Lip-

užívame vo

vážená znamenitá chuť vhodná

tovských liehovaroch a konzervárňach,

výrobe unikátnu

ktoré boli predchodcom ST.NICOLAUS.

koreninovú zmes.

Unikátna horčica tak nechýbala v žiadnej

Práve tá dodáva

česko-slovenskej domácnosti, obľube sa

našej horčici špe-

pritom tešila ako tradičný plnotučný, ale

cifickú retro chuť,

aj kremžský variant. „Recept sme po-

nakoľko bola súčasťou

nechali pôvodný, no bolo potrebné, aby

pôvodnej receptúry zo

sa výroba zmodernizovala a zrýchlila.

sedemdesiatych rokov.

kremžskej horčice je

V roku 1992 sme vybudovali celkom novú

Žiadnemu výrobcovi sa

vytvorená tajným zlo-

prevádzku s modernou technológiou,

ju doposiaľ nepodarilo

žením unikátnej zmesi

zaviedli sme nové sanitačné postupy,

napodobniť, ide o naše

korenín. Ostrejšia chuť

inovovali návoz horčičného semena, jeho

unikátne know-how,“

mletie, zrenie a nakoniec plnenie horči-

vysvetľuje Viktor De-

ce do pohárov. Zároveň sme pri výrobe

večka. No tradičná

odstránili konzervačné a farbiace látky.

horčica má ešte je-

Išlo tak o prvú horčicu na území celého

den nezameniteľný

Česka a Slovenska, ktorá sa začala vy-

znak, ktorý ocenia

rábať bez chemických prísad“ opisuje

najmä skôr naro-

Viktor Devečka.

dení pamätníci.

ktoré tradičnú horčicu v 70. rokoch vyrábali. Týmto sa nám podarilo dosiahnuť aj
požadovaný retro vzhľad,“ dodáva Viktor

pti

Devečka.
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TRADIČNÚ HORČICU OD ST.
NICOLAUS SI MÔŽETE VYCHUTNAŤ V DVOCH PREVEDENIACH
TRADIČNÁ HORČICA 340 g, sklo
Jedinečná chuť tradičnej horčice
je vytvorená tajným zložením unikátnej zmesi korenín. Má jemnú

do modernej aj tradičnej kuchyne.
KREMŽSKÁ
HORČICA
340 g, sklo
Originálna chuť

horčičných semien v tradičnej chuti.

PRODUCT
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PEČIVO NA KAŽDÚ PRÍLEŽITOSŤ
Pečivo jednoznačne patrí ku grilovacej sezóne. Ale samozrejme nielen k nej.
Doprajeme si ho bežne aj na raňajky (najmä sladké), k obedu či k večeri. Medzi
rôznymi druhmi pečiva dominujú v objeme predaja klasické biele rožky a chlieb.
Spotrebitelia najčastejšie nakupujú pečivo v supermarketoch.

mazanec. V nákupnom košíku skončili u kupujúcich domácností v priemere 11-krát a minuli
na ne 16 EUR. Najviac na ne minuli domácnosti
s tromi a viac dospelými členmi a so školopovinnými deťmi vo veku od 6 do 14 rokov. Oba
typy domácnosti minuli na tento typ sladkého
pečiva o
okolo 19 EUR v sledovanom období.
Najviac domácností
si vianočku či mazanec
d
zakúpilo v hypermarketoch a supermarketoch,

„Niektorý z rôznych druhov pečiva si

no najvia
najviac na ne minuli v supermarketoch, ktoré

v sledovanom roku od júna 2020 do
o

reprezentujú
viac ako tretinu výdavkov na tieto
reprezent

mája 2021 aspoň raz zakúpili všetky
ky

produkty.
produkty Pre porovnanie, hypermarkety tvoria
len približne
23 % výdavkov.
pribl

slovenské domácnosti. V počte kupujújúcich v rámci čerstvého pečiva dominuje
nuje

Sladké croissanty (balené aj nebalené) si

chlieb, ktorý si aspoň raz zakúpili všetet-

zakúpili
takmer tri štvrtiny domácností,
zakú

ky slovenské domácnosti. Na chlieb
b

v priemere si ich domov priniesli 10-

celkovo minula slovenská domácnosť v sledovanom období v prie-

krát a celkovo na ne minuli 13 EUR.

mere 110 EUR. Do nákupného

Najviac domácností si ich zakúpilo

košíka si niektorý druh chleba

v diskontoch, najviac na ne minuli

dala 78-krát a na jeden jeho ná-

v supermarketoch a diskontoch.
Na croissanty nadpriemerne minuli

kup minula 1,4 EUR. Najviac domác-

domácnosti s deťmi, najviac tie do-

ností si chlieb zakúpilo v supermarketových
formátoch, najviac na chlieb minuli v malých

na ne v sledovanom období minuli 48 EUR a do

mácnosti, kde je najmladšie dieťa vo veku do 5

obchodoch a supermarketoch. Ak by sme sa na

nákupného košíka si ich kupujúca domácnosť

rokov rokov, za nimi v priemerných výdavkoch

výdavky pozreli z hľadiska zloženia domácnosti,

v priemere vložila 66-krát. Na rožky domácnosti

nasledujú rodiny s najmladším dieťaťom vo

najviac naň minuli domácnosti s 3 a viac dospe-

najviac minuli v malých obchodoch, no v počte

veku od 6 do 14 rokov.

lými členmi (v priemere 166 EUR na kupujúcu

kupujúcich dominujú supermarkety, kde si ich

domácnosť v sledovanom roku). Najmenej minu-

zakúpili tri štvrtiny kupujúcich rožky. Na rožky

Štrúdle a rôzne typy závinov (balené aj nebale-

li mladší jednotlivci a páry bez prítomnosti detí

najviac minuli domácnosti s 3 a viac dospelý-

né) si zakúpilo 7 z 10 slovenských domácností.

v domácnosti (65 EUR),“ uvádza Lucia Pientko-

mi členmi (64 EUR) a domácnosti s tínedžermi

V priemere na ne kupujúca domácnosť minula

vá, Consultant, GfK Consumer Panels & Servi-

(vo veku 15-19 rokov) – tie minuli v priemere 60

21 EUR a domov si ich z nákupov doniesla 12-

ces. Dáta sú za obdobie jún 2020 až máj 2021.

EUR.

krát. Najviac domácností si tento typ sladkého

Rožky si aspoň raz v sledovanom období za-

Spomedzi sladkého pečiva si 70% slovenských

kúpilo 95 % slovenských domácností. Celkovo

domácností zakúpilo aspoň raz vianočku či

pečiva zakúpilo v supermarketoch, kde na ne aj

Red, Zdroj: GfK, MEDIAN SK, BILLA, Foto: Momentmal / Pixabay.com

Ako často jete mäkké trvanlivé pečivo?

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

Preferencia sladkého pečiva

1,0
3,5
11,9
10,7
11,8
6,8
9,7
0,2

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2021, Pozn.: Za posledných 12
mesiacov jedlo mäkké trvanlivé pečivo 55,7 % opýtaných
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Vianočka
Croissant
Z lístkového cesta
Z plundrovaného cesta
Osie hniezdo
Nekonzumujem sladké pečivo
Iné (makovka, bábovka, muffin...)
Neviem

najviac minuli.

Kde kupujete chlieb / pečivo

37,0
18,0
14,0
11,0
10,0
5,0
4,0
1,0

Zdroj: 2muse pre BILLA, n = 504, Terénny zber dát prebiehal od 17.8.
do 19.8. 2020.

v diskontnej predajni
v hypermarkete
v menšej samoobsluhe
pečivo v obchodnom dome
v pultovej predajni s obsluhou
v stánku tržnice
v supermarkete
v špecializovanej predajni
Inde
Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2021

1,9
27,6
22,6
8,0
6,6
0,7
54,9
5,8
0,9

PRODUCT

OCHUCOVADLÁ A DRESINGY
V NÁKUPOCH A SPOTREBE DOMÁCNOSTÍ
Pre potreby tohto článku zaradila agentúra GfK medzi ochucovadlá a dresingy
koreniny, sušené bylinky, marinády, instantné dresingy, hotové dresingy,
kečup, horčicu, tatársku omáčku a majonézu. Neprekvapí, že najkupovanejšími
ochucovadlami sú jednodruhové koreniny.

Ako často používate korenie / koreniace
zmesi a marinády? (%)

Typická slovenská domácnosť nakupuje ochu-

supermarkety, v ktorých domácnosti míňajú aj

covadlá a dresingy každých 8 dní a ročne na

najviac výdavkov na horčicu. Typická domác-

ne minie 64 EUR. Najvyššie výdavky na nákup

nosť nakupuje horčicu 8-krát ročne a na jej

ochucovadiel a dresingov majú rodiny tínedžer-

kúpu celkovo minie 7 eur.

mi – sú na úrovni 86 EUR za rok.
Podľa počtu kupujúcich nasledujú v obľúbe„V rámci širokého portfólia ochucovadiel a dre-

nosti tatárska omáčka a kečup. Nakupuje ich

singov najviac domácností oslovujú k nákupu

8 z 10 domácností. 9 z 10 kupujúcich kečupu

jednodruhové koreniny. Tie nakupuje každá

siaha po jemnej verzii tohto produktu, zatiaľ

domácnosť spravidla raz za 25 dní. Za posled-

čo približne 3 z 10 kupujúcich preferuje ostrý/

ných 12 mesiacov si jedna domácnosť priniesla

pikantný kečup. Priemerná domácnosť za rok

z obchodu domov v priemere 31 balení týchto

nakúpi 2,9 litra tatárskej omáčky a až 5,2 kg ke-

produktov a minula na ne celkovo 15 eur. Naj-

čupu. Najintenzívnejšími kupujúcimi kečupu sú

vyššie výdavky majú domácnosti na kúpu ko-

rodiny s deťmi do 5 rokov – ich ročný objem

renia, ktoré je nasledované sladkou paprikou,

nákupov kečupu predstavuje 7,7 kg.

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

10,0
27,5
28,3
9,6
4,7
3,0
2,2
0,7

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2021, Pozn. Korenie / koreniace
zmesi a marinády použilo vo svojej domácnosti za uplynulých 12 mesiacov
85,9 % respondentov.

Aký druh korenia / koreniacich zmesí a
marinád používate ?

rascou a škoricou. Korenie nakupuje 8 z 10
domácností 5-krát ročne, sladkú papriku 7 z 10

7 z 10 domácností aspoň raz ročne nakúpi ma-

domácností 4-krát ročne,“ komentuje údaje za

jonézu. Za posledných 12 mesiacov minula

obdobie jún 2020 až máj 2021 Nina Páleníko-

jedna domácnosť na majonézu 7 EUR. Hotové

vá, Consultant, Consumer Panels & Services

dresingy (šalátové, na mäso a pod.) nájdeme

GfK.

v nákupnom košíku 2 z 10 slovenských domácností. Najvyššie výdavky na ich kúpu majú do-

Horčicu si domov z obchodu prináša 9 z 10

mácnosti v obchodoch moderného trhu – v su-

domácností. Najviac domácností nakupuje pl-

permarketoch a hypermarketoch.

jednodruhové korenie
koreniace zmesi
marinády
zmes korení

notučnú horčicu, nasledovanú kremžskou a dijonskou horčicou. Preferovaným miestom nákupu horčice sú podľa frekvencie nakupovania

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

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2021

Ako často ich jete / používate dresingy a
omáčky k mäsu?

0,3
1,9
11,6
14,8
22,3
13,9
12,5
0,3

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2021, Pozn. Tatárske omáčky použilo
(vrátane jedenia) za posledných 12 mesiacov 77,7% respondentov.

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
Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2021, Pozn. Dresingy a omáčky
k mäsu použilo (vrátane jedenia) za posledných 12 mesiacov 27,1%
respondentov.

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

Ako často jete kečupy?

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

Red, Zdroj: GfK, MEDIAN SK, Foto: Jeferson Urias Urias / Pixabay.com

Ako často používate / jete tatárske
omáčky / majonézy?

66,1
44,1
9,0
35,0

0,7
5,2
17,1
21,7
22,0
8,3
4,8
0,5

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2021, Pozn. Kečup jedlo za
uplynulých 12 mesiacov 80,3% respondentov.
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KATEGÓRIA CESTOVÍN
JE POMERNE STABILNÁ
„Škrečkovanie“, teda vytváranie zásob cestovín pred lockdownom sa ukázalo
ako neopodstatnené a spotrebitelia zrejme ešte dlho po marci 2020 konzumovali
cestoviny z domácich zásob. Až na toto krátke neštandardné obdobie a
spotrebiteľské správanie, je predaj cestovín pomerne stabilný.

ZA OSTATNÝCH 12 MESIACOV
SA PREDALO 23 248 TON
CESTOVÍN

rast je prinajlepšom anemický. Za posledných
12 mesiacov (MAT = jún 2020 - máj 2021) sa
na slovenskom potravinovom trhu predalo 23
248 ton cestovín. To je len o 0,44 % viac ako za

V marci 2020 boli cestoviny často zmieňova-

rovnaké obdobie predchádzajúceho roka (jún

né v médiách ako jedna z potravín, ktoré ľudia

2019 až máj 2020). Hodnota predajov dosiah-

nakupovali do zásoby v nadväznosti na prvé

la 37,8 mil. EUR, čo je úroveň takmer identická

vyhlásenie špeciálnych opatrení v súvislosti

s rovnakým obdobím pred rokom (rozdiel iba

s pandémiou víru COVID-19 - a niet divu. Cesto-

+0,43 %). Ceny v kategórii sú tiež stabilné. Prie-

viny sú celosvetovo jedným z najpopulárnejších

merná cena za kilogram sa za posledných 12

pokrmov. Sú relatívne lacné, sušené vydržia

mesiacov drží na 1,63 eurách. Vidíme teda, že

veľmi dlho, sú jednoduché a rýchle na prípravu

aktuálne je kategória cestovín pomerne stabilná

a ponúkajú takmer nekonečné množstvo spô-

- nevykazuje silný rast, ani prepad.“

sobov, ktorými je možné si ich vychutnať. A to
bez ohľadu na ročné obdobie. Počas horúceho

Čo sa týka jednotlivých druhov cestovín,

letného dňa môžu prísť vhod jemné a osviežujú-

spaghetti sú dlhodobo najpredávanejšie a majú

ce linguine al limone, počas chladného zimného

podiel 17 % z celkového objemu predaných

večera naopak krásne krémové a sýte spaghetti

cestovín s 3 932 tonami. Nasledujú je rigatoni

carbonara (pozor, tradične pripravované vždy

s 12% a 2 786 tonami, square cestoviny (ﬂiačky)

bez smotany!). „Čo nám ale hovoria o vývoji tejto

s 7 % a 1 719 tonami, špirálové fusilli so zhod-

kategórie čísla? Spoločnosť NielsenIQ sleduje

nými 7 %, a cestoviny rezancového tvaru (napr.

(okrem iného) kategórii cestovín na slovenskom

rezance, niťovky) s 5% a 1075 tonami. Dohro-

trhu, a naše dáta nám umožnia ponoriť sa do

mady tieto druhy tvoria takmer polovicu (48 %)

detailov,“ uvádza Michal Kougl, Analytics Con-

všetkého predaného objemu cestovín na Slo-

pozíciu vďaka medziročnému rastu predaného

sultant, NielsenIQ a pokračuje: „Napriek tomu,

vensku za posledných 12 mesiacov. Z vyššie

objemu o 3 %. „Naopak najväčší prepad mož-

že je kategória medziročne v čiernych číslach,

spomínaných druhov zaznamenali najväčší ná-

no pozorovať u cestovín rigatoni, ktoré si me-

čo sa objemu aj hodnoty predaja týka, tak jej

rast spaghetti, ktoré si poistili svoju dominantnú

dziročne pohoršili o nezanedbateľných 11 %.

Zdroj: GfK, MEDIAN SK, NielsenIQ, Foto: Karolina Kołodziejczak / Unsplash.com

Percentuálny podiel druhov cestovín na
celkovom objeme predaja cestovín v SR

Spaghetti
Rigatoni
Square (fliačky)
Fusilli
Rezance, niťovky
Ostatné

17,0
12,0
7,0
7,0
5,0
52,0

Zdroj: Nielsen IQ, Údaje vyjadrujú predaje na Total SK Trhu, Obdobie MAT:
jún 2020 až máj 2021
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Ako často jete cestoviny? (%)

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

Kde kupujete suché potraviny - múka /
cukor / cestoviny a pod.?

19,7
32,9
26,8
11,1
4,2
0,5

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2021, Pozn. Cestoviny jedlo vo svojej
domácnosti za posledných 12 mesiacov 95,1 % respondentov.

v diskontnej predajni
1,7
v hypermarkete
30,3
v menšej samoobsluhe
16,6
v obchodnom dome
8,4
v pultovej predajni s obsluhou 2,3
v stánku tržnice
0,3
v supermarkete
60,9
v špecializovanej predajni
0,6
inde
0,3
Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2021

PRODUCT

Svoju úlohu v tom pravdepodobne hrá aj cena,

balení z februára na marec 2020 je výrazný ná-

davkov. Na druhej strane, na privátne značky

nebude to ale jediný dôvod. Rastúce spaghet-

rast u všetkých veľkostí: najväčší vidíme u štan-

minuli domácnosti 37 % zo svojho rozpočtu

ti medziročne v priemere zlacnili o necelé 2 %,

dardne najmenej predávané veľkosti 401-499g

na cestoviny,“ uvádza Veronika Némethová,

zatiaľ čo rigatoni zdražili o 1,4 % - na druhú

s 112% nárastom, ďalej s 88% nárastom u naj-

Senior Consultant, GfK. Údaje pochádzajú zo

stranu štvrté najpredávanejšie fusili tiež zdražili

väčších balenia s váhou 501g a viac, potom

Spotrebiteľského panelu GfK. Analyzované ob-

(o 4,2%), ale napriek tomu ich predaný objem

72% nárastom u balenie s váhou 400g a menej,

dobie jún 2020 – máj 2021

zaznamenal 2% rast,“ konštatuje M. Kougl.

a 49% nárastom u veľkosti 500g. Možno teda
konštatovať, že spomenutá situácia bola naozaj

V súčasnosti pozoruje GfK rastúci trend preda-

Z hľadiska veľkosti balenia je zďaleka najpre-

neštandardná a ľudia v marci 2020 kupovali na

ja cestovín, ktoré sú bezlepkové. Tie si za po-

dávanejšia veľkosť 400g a menej. Týchto ba-

slovenskom mnohonásobne viac cestovín než

sledných 12 mesiacov zakúpila viac ako pätina

lení sa predalo takmer 35 mil. kusov. Ďaleko

je obvyklé, a to bez ohľadu na veľkosť balenia

slovenských domácností. Jedna takáto domác-

za nimi nasledujú balenie s hmotnosťou 500g

a zvyčajné preferencie,“ uvádza M. Kougl.

nosť na bezlepkové cestoviny minula v obchode za rok viac takmer 7 EUR a nakúpila 1,4 kg.

s 20,6 mil. predaných kusov, balenie ťažšie ako
501g s 493 tisíckami predaných kusov, a až na
s 57 tisíckami kusov.

CESTOVINY V NÁKUPOCH
SLOVENSKÝCH DOMÁCNOSTÍ

Ako to teda bolo v tak často spomínanom ob-

Cestoviny do košíka si ich v priebehu 12 me-

pujúcich nasledujú špagety a vretienka. Top 5

dobí panického zásobovania a „škrečovania“

sačného obdobia od júna 2020 do mája 2021

druhov cestovín uzatvárajú kolienka a tarhoňa.

okolo marca 2020? „Keď sa obzrieme do his-

vložila v podstate každá domácnosť, v priemere

tórie a zameriame sa na toto obdobie, tak zis-

24-krát, pričom pri jednom nákupe minula 1,27

Na cestoviny minie najviac domácnosť na vý-

tíme že priemerný mesačný objem predaných

EUR a kúpila 740 g cestovín. Celkovo domác-

chodnom Slovensku, a to o 20 % viac ako je

cestovín za rok 2020 bol 2 051 ton, v marci toho

nosti nakúpili od júna 2020 do mája 2021 viac

priemer. Pre porovnanie, ročne najmenej minie

roku však pozorujeme objem 3 487 ton, teda

cestovín ako v rovnakom období pred rokom.

bratislavská domácnosť, 82 % oproti priemeru.

hodnotu o 70 % vyššiu ako priemer. V tržbách

Rast bol ťahaný najmä väčšími nákupmi.

vidíme rovnaký úkaz, marcová hodnota prevy-

„Podiel nákupov v akcii je v porovnaní s prie-

šovala mesačný priemer za rok o zhodných 70

merom rýchloobrátkového tovaru nižší. Podiel

%. V medzimesačnom vývoji počtu predaných

akciových nákupov tvorí necelú štvrtinu z vý-

chvoste je balenie s hmotnosťou 401 - 499g

Najobľúbenejším typom cestovín sú polievkové
rezance, ktoré si ročne kúpia takmer tri štvrtiny
domácností. Tesne za nimi z hľadiska počtu ku-
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Premium Brands s. r. o.
je výhradným distribútorom škandinávskych
značiek VITAMIN WELL, BAREBELLS, NOCCO, FROOSH,
SPROUD a prémiových produktov SAL de IBIZA,
VEEN AYURVEDA a COCONAUT.
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VÝDAVKY NA PRODUKTY HYGIENY RÚK
MEDZIROČNE VÝZNAMNE VZRÁSTLI
Výdavky domácností na kúpu prostriedkov hygieny rúk sa na Slovensku aj
v Českej republike za uplynulý rok významne zvýšili. Priemerná slovenská
domácnosť za dvanásťmesačné obdobie od marca 2020 do februára 2021
minula na hygienu rúk viac ako 17 EUR, bežná česká domácnosť kúpila mydlá,
gély a obrúsky na ruky v hodnote viac ako 380 Kč.

viac ako polovica slovenských domácností, pričom
jedna na ne vynaložila v priemere 4,50 Eur.
Najobľúbenejšie sú tekuté mydlá. Tekuté mydlo si
z nákupu domov prinieslo viac ako 80% z kupujúcich čistiacich prostriedkov na ruky. Dezinfekčné
gély na ruky, ktoré zaznamenali najvýraznejší medziročný nárast na trhu hygieny rúk, si zadovážilo
34 % z kupujúcich. Tuhé mydlá a vlhčené obrúsky
na ruky sa tešia väčšej obľube na Slovensku ako
v Česku. Všetky typy produktov hygieny rúk však
zaznamenali medziročne významný rast.
Ktoré domácnosti míňajú na mydlá najviac?
V Českej republike na prostriedky na hygienu rúk
míňajú hlavne rodiny s dospelými členmi, ich výdavky smerujú nadpriemerne na tuhé mydlá a vlhčené obrúsky na ruky. Rodiny so školákmi sú tie,

MAREC 2020 BOL PRE
NÁKUPY PRODUKTOV
HYGIENY RÚK KĽÚČOVÝ

na Slovensku a v Česku za uplynulý rok významne

ktoré nadmieru míňajú na tekuté mydlá a domác-

zvýšili. Priemerná slovenská domácnosť za dva-

nosti mladších jednotlivcov alebo párov inklinujú

násťmesačné obdobie od marca 2020 do februára

viac k dezinfekčným gélom.

2021 minula na hygienu rúk viac ako 17 EUR, bežČisté ruky patria k základným hygienickým štan-

ná česká domácnosť kúpila mydlá, gély a obrúsky

Na Slovensku míňajú na hygienu rúk najviac rodiny

dardom. Uvedomenie si tejto skutočnosti bolo dô-

na ruky v hodnote viac ako 380 Kč. Medziročne

s najmenšími deťmi, ich ﬁnančné prostriedky sme-

ležitým poznaním pre vývoj ľudstva a veľký význam

stúpli výdavky priemernej domácnosti v oboch

rujú nadpriemerne na kúpu tekutých mydiel a de-

hygieny rúk podčiarkuje v súčasnosti aj pandemic-

krajinách o viac ako 70 %.

zinfekčných gélov. Dezinfekčné gély sú nadmieru
zastúpené aj v rozpočte rodín so stredoškolákmi.

ká situácia.
V priebehu posledných mesiacov bol pre mydlá,

Na vlhčené obrúsky zasa míňajú najviac mladší

domácnosti

dezinfekčné gély a vlhčené obrúsky najsilnejším

jednotlivci alebo páry. Podobne ako v Čechách aj

v oboch krajinách stúpli o viac ako 70 %. V priebe-

obdobím jednoznačne marec 2020. Len v danom

na Slovensku smerujú na kúpu tuhých mydiel v naj-

hu posledných mesiacov bol najsilnejším obdobím

mesiaci si niektorý z týchto produktov kúpili viac

väčšej miere výdavky rodín s dospelými členmi.

marec 2020. Najobľúbenejšie sú tekuté mydlá. De-

ako dve pätiny českých domácností, pričom jed-

zinfekčné gély na ruky, aj vzhľadom na pandemic-

na na ne minula viac ako 120 Kč. Na Slovensku si

kú situáciu, zaznamenali najvýraznejší medziročný

v marci 2020 produkty hygieny na ruky zadovážila

Medziročne

výdavky

priemernej

nárast na trhu hygieny rúk. Tuhé mydlá a vlhčené
obrúsky na ruky sa tešia väčšej obľube na Slovensku ako v Čechách. Tieto zistenia pochádzajú

Priemerné ročné výdavky na produkty hygieny rúk na kupujúcu domácnosť

z meraní Spotrebiteľského panelu GfK.
Rodičia učia svoje deti už od útleho veku základ-

SLOVENSKO
300 Kč

Tekuté mydlá

10,8 EUR

Tekuté mydlá

225 Kč

Dezinfekčné gély

10,2 EUR

tak dôležitou súčasťou kúpeľní. Ruky však treba

Tuhé mydlá

146 Kč

Tuhé mydlá

6,5 EUR

mať čisté aj mimo domov a s tým nám zasa pomá-

Vlhčené obrúsky

90 Kč

Vlhčené obrúsky

3,4 EUR

ným zručnostiam a návykom, medzi ktoré patrí aj
umývanie rúk. Mydlo, ako základná pomôcka, je

Red, Zdroj: GfK, Foto: Pixabay.com

ČESKÁ REPUBLIKA
Dezinfekčné gély

hajú čoraz obľúbenejšie vlhčené obrúsky a dezinfekčné gély na ruky. Výdavky domácností na kúpu
vyššie menovaných prostriedkov hygieny rúk sa
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LINDENI
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, Tel. +421 02 444 520 48, www.lindeni.sk

Isaac Asimov

Yoko Ogawa

JA, ROBOT

OSTROV BEZ PAMÄTI

Majstrovský kultový príbeh o ľudskosti, robotike

Desivo-krásny orwellovský román o totálnom

a hlbokej sonde do zmyslu života. V kultovej

ovládnutí ľudských životov štátnou mocou

zbierke poviedok autor zadeﬁnoval tri zákony

od jednej z najoceňovanejších autoriek

robotiky, ktoré majú slúžiť na ochranu ľudí pred

súčasnosti. Na bezmennom ostrove miznú

robotmi. Čo sa však stane, ak robot začne

objekty: najskôr klobúky, potom stuhy,

spochybňovať svojho stvoriteľa? Môže mať

vtáky, ruže. Obyvatelia na stratené predmety

robot zmysel pre humor? A dokáže klamať? Ako

okamžite zabúda, akoby im ktosi vygumoval

rozlíšiť robota od človeka? Robopsychologička

spomienky. Lenže po tých, čo neprišli

Susan Calvinová stála pri zrode umelej inteligencie. Pomohla robotom

o schopnosť pamätať si, pátra pamäťová

zhmotniť sa zo snov na skutočné vedecké výtvory a zapísala sa do

polícia. Keď mladá spisovateľka zistí, že jej redaktor patrí do kategórie

dejín robotiky.

prenasledovaných, snaží sa ho udržať pri živote v tajnej skrýši.

Cena: 11,47 EUR

Cena: 11,47 EUR

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

Rory Sutherland

Simon Sinek

ALCHYMIE - KOUZLO ZNAČKY
A PODIVUHODNÁ VĚDA ÚSPĚCHU
MARKETINGOVÝCH NÁPADŮ,
KTERÉ NEDÁVAJÍ SMYSL

NEKONEČNÁ HRA

Ako vyrobiť zázrak? Legenda reklamného sveta

hry je zrejmé, kto je víťaz a kto porazený.

Rory Sutherland vás presvedčí, že riešenie

V nekonečných hrách - ako napríklad v biznise,

problémov musíte hľadať tam, kde nikto iný

v politike a v osobnom živote - hráči prichádzajú

- vo sférach zdanlivej iracionality. Len tu totiž

a odchádzajú, pravidlá sa môžu zmeniť počas

nájdete skutočné motívy rozhodnutia vašich

hry a neexistuje cieľová páska. V nekonečnej

V konečných hrách - napríklad vo futbale či
v šachu - sú hráči známi, pravidlá sú pevne
stanovené a cieľ hry je jasný. Na konci

hre nie sú víťazi, ani porazení. Simon Sinek verí,

zákazníkov a ľudí všeobecne. Porozumenie
tomu, čo ovplyvňuje naše správanie, ako vytvoriť dôveru v značku, čo je

že schopnosť osvojiť si perspektívy nekonečnej hry, je nevyhnutný

signalizácia, ako využiť placebo efekt a prečo konečne aplikovať poznatky

predpoklad pre každého lídra, ktorý chce zanechať svoju ﬁrmu, školu,

behaviorálnej psychológie nielen v reklamnom, ale v akomkoľvek biznise,

kliniku, neziskové organizácie či komunitu v lepšom stave, v akom mu

vám autor odovzdá štýlom najzábavnejšieho spoločníka na večierku.

bola zverená.

Cena: 22,57 EUR

Cena: 12,90 EUR

GRADA SLOVAKIA S.R.O.
Moskovská 29, 811 08 Bratislava, Tel. +421 02 556 451 59, www.grada.sk

Henry Russell

James Earls

STRUČNÝ PŘÍBĚH ROMÁNU PRŮVODCE KLÍČOVÝMI ŽÁNRY,
DÍLY, TÉMATY A TECHNIKAMI

ZROZENI K CHŮZI - PROČ
A JAK CHODÍME PO DVOU

Okrem informácií o jednotlivých dielach sa

nohách je jednou z hlavných vlastností, ktorá

tiež dozviete, prečo sú v kultúrnych dejinách

nás odlišuje ako človeka, a napriek tomu

dôležité. V knihe sú tiež popísané rôzne

dôvody jej vývoja zostávajú medzi vedcami

žánre, témy a techniky týkajúce sa románov.

tajomstvom. Autor skúma záhadu evolúcie

Predslov napísal profesor Peter Boxall

chôdze. Opisuje zložité mechanizmy, ktoré

z University of Sussex. Prístupnou a stručnú

nám umožňujú efektívnu chôdzu po dvoch

formou sa zoznámite s novými cestami, ako si užiť svoje obľúbené

nohách. Pozerá na celé telo ako na prepojenú jednotku a vysvetľuje,

knihy - a objavíte nové, na ktoré sa môžete tešiť.

ako môžeme dosiahnuť plynulosť v tomto komplexnom type pohybu.

Cena: 14,47 EUR

Cena: 15,90 EUR

Autor: red | Foto: Vydavatelstvá

Schopnosť chodiť vzpriamene na dvoch
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Afﬁliate sieť Dognet

Eastone Group, a.s.

info@dognet.sk, Tel. +421 911 122 199, dognet.store

Bulharská 70, 821 04 Bratislava, Tel: +421 2 436 38 761, http://www.eastonebooks.com/

Hana Čajková

Mark Honigsbaum

TVORBA ZARÁBAJÚCEHO WEBU
KROK ZA KROKOM

STOROČIE PANDÉMIÍ

Zarábať na internete sa dá poctivo, bez klamstiev

vedcov zameriava na to, aby zabránila výskytu

a zavádzania. V tejto knihe sa dozviete, ako

a hromadnému šíreniu nákazlivých chorôb. No

vybudovať úspešný zarábajúci web krok za

napriek pokroku, ktorý v medicíne za posledné

krokom. Celá kniha je koncipovaná pre úplného

storočie nastal, nás pandémie stále dokážu

začiatočníka. Nemusíte o online marketingu,

zastihnúť nepripravených. Kniha podáva históriu

Od čias španielskej chrípky sa početná časť

desiatich najvýznamnejších nákaz za posledných

reklame či programovaní vedieť vôbec nič. Pre

sto rokov. Dejom nabité kapitoly v sebe kombinujú

čitateľov knihy je pripravená aj špeciálna online
sekcia, ktorá obsahuje aj ďalšie desiatky návodov

vzrušujúcu históriu medicíny s napínavými, živo vyrozprávanými príbehmi

a príkladov, ktoré vám konkrétne ukážu, ako na to. Nech sa páči, toto je

účastníkov a ukazujú brilantnosť aj limity vedy v jej pomyselnom súboji

návod, ako si urobiť zarábajúcu webstránku. Krok po kroku. Teraz je to už

s prírodou, ako aj to, aký vplyv to môže mať na budúce prežitie ľudstva.

len a len na vás.
Cena: 9,90 EUR

Cena: 18,89 EUR

Vydavateľstvo Absynt s.r.o.
Moyzesova 925/53, 010 01 Žilina, Tel.: +421 917 989 310, www.absynt.sk

Paweł Smoleński

Greg Steinmetz

OČI ZASYPANÉ PIESKOM
Kniha o jednom konﬂikte a dvoch krajinách. Je

NAJBOHATŠÍ MUŽ VŠETKÝCH
ČIAS

ešte možné dosiahnuť mier na území Palestíny

Zoznámte sa s Jakobom Fuggerom, najväčším

a Izraela, v Jeruzaleme, v Pásme Gazy a na

bankárom a obchodníkom všetkých čias! Tento

Západnom brehu Jordánu? Paweł Smoleński sa

muž ﬁnancoval veľké vojenské výpravy, ale

opäť vydáva na tie najcitlivejšie miesta, pozerá

aj Magalhãesovu plavbu okolo sveta. Fugger

na neustále sa predlžujúci múr, číta o ďalších

mal prsty takmer vo všetkom dôležitom,

samovražedných útokoch, počúva o nenávisti.

čo sa počas jeho života stalo. Keď v roku

Snaží sa pochopiť, i keď si je vedomý, že

1525 zomrel, jeho majetok tvoril zhruba 2%

čokoľvek pochopiť bude nekonečne zložité. Hoci sa autor rozpráva

celoeurópskej hospodárskej produkcie. Autor, novinár a analytik z Wall

so všetkými, snaží sa každého pochopiť, cítime, že má rád poctivých,

Street, nenapísal len výnimočný portrét najbohatšieho a najvplyvnejšieho

ušľachtilých a pravých ľudí, bez ohľadu na to, či sú Palestínčania

podnikateľa v dejinách, ale aj príbeh o tom, ako ohromná moc dokáže

alebo izraelskí Židia.

meniť tvár sveta. A všetko to zabalil do biznisového jazyka.

Cena: 10,89 EUR

Cena: 14,39 EUR

IKAR, a.s.

IKAR, a.s. - ODEON

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

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

Kolektív autorov

Mieko Kawakami

OCEÁN V KOCKE

LETNÝ PRÍBEH

Rodinná encyklopédia vás pozýva na

Jedného horúceho letného dňa sa na predmestí

návštevu vodného sveta. Okrem množstva

Tokia stretávame s tromi ženami – tridsaťročnou

zaujímavých a informácií prináša aj

Nacuko a jej staršou sestrou Makiko, ktorá

ilustrácie, ktoré vám ukážu oceán tak ako

pricestovala do mesta s dospievajúcou dcérou

nikdy dosiaľ! Prečítajte si, ako vznikajú

Midoriko. Makiko ťažko znáša starnutie a premeny

najväčšie vlny, prečo dochádza k cunami

svojho tela a je rozhodnutá podstúpiť plastickú

a ako cirkulujú okolo zemegule silné vodné

operáciu pŕs. Midoriko prestane rozprávať a všetky

Autor: red | Foto: Vydavatelstvá

prúdy. Spoznajte žraloky, korytnačky

pocity si zapisuje do denníka. S Nacuko sa

a ďalšie živočíchy a odhaľte, ako táto pestrá skupina tvorov loví,

stretávame aj o osem rokov neskôr. Stala sa spisovateľkou a vydáva sa na

rozmnožuje sa a prežíva, či už v pobrežných plytčinách, alebo v najväčších

cestu späť do rodného mesta. Spomína na dávne horúce leto a premýšľa

hĺbkach. Zistite, ako nás oceány zásobujú energiou, ako vyzerá rybárska

o minulosti svojej rodiny zoči-voči vlastným túžbam a neistej budúcnosti.

loď znútra a ako znečistenie aj klimatická zmena ničia morské habitaty.
Cena: 22,90 EUR
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Cena: 18,90 EUR
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