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„Prvok dôvery v sebe obsahuje prakticky každá obchodná
transakcia, predovšetkým potom akákoľvek transakcia, ktorá
trvá dlhšiu dobu“, povedal americký nositeľ Nobelovej ceny
za ekonómiu Kenneth Arrow. Lenže komu sa dá dnes veriť?
Neprevalcuje dôveru lokálnu a inštitucionálnu predovšetkým
dôvera distribuovaná? Všetko záleží na kontexte. Aj to, či
ľudia nebudú dôverovať autoritám a radšej uveria ľuďom
vo vlastnej (online) bubline. Voľne sa mieša personalizovaná
dôvera v človeka, jednotlivca a generalizovaná dôvera
v anonymný dav alebo inštitúciu napr. poštu. Dôvera by
mala ale stáť na skúsenostiach, faktoch a pravdepodobnosti.
Dôverujem pošte, lebo už v minulosti balíky doručila
a balík s najväčšou pravdepodobnosťou doručí opäť. Žiaľ
je jednoduchšie nedôverovať, ako sa pokúsiť získať fakty.
Vedeli ste napríklad to, že Nobelova cena za ekonómiu
nikdy nebola v poslednej vôli Alfreda Nobela a odmena za
jej získanie sa nevypláca z Nobelovho fondu? V roku 1968
Sveriges Riksbank prvýkrát udelila ocenenie nazvané „Cena
Švédskej národnej banky za rozvoj ekonomickej vedy na
pamiatku Alfreda Nobela“. Keďže sa odvtedy udeľuje spolu
s ostatnými Nobelovými cenami, tak sa zvykne označovať za
Nobelovu cenu za ekonómiu. Znižuje to nejako dôveru voči
porote alebo reputáciu laureátov tejto ceny?
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FLASH NEWS
TAKMER POLOVICA
SLOVENSKÝCH DOMÁCNOSTÍ
SI MINULÝ ROK ZAKÚPILA
RASTLINNÉ ALTERNATÍVY
Každý tretí človek na Slovensku znižuje

2020 kúpila tradičné
sójové produkty

Forbes informuje že českú ﬁrmu

ako tofu a tempeh.

DataSentics, ktorá sa špecializuje na

Dve z piatich

vývoj obchodných riešení a produktov

domácností si za

v oblasti umelej inteligencie a strojového

toto obdobie kúpili

učenia, kúpila francúzska ﬁrma Atos.

svoju spotrebu živočíšnych produktov alebo

rastlinné alternatívy mliek a jogurtov (44,8

zvažuje jej zníženie v budúcnosti. V správe

%), mäsových produktov (41,5 %) či

Internetretailing.net píše, že H&M Group

„Na vlne rastlinných potravín“ sa uvádza, že

syrov (38,3 %). Väčšina týchto nákupov

rozširuje svoje podnikanie v oblasti

počet ľudí, ktorí v SR znižujú konzumáciu

nepochádza od ľudí stravujúcich sa vegánsky

e-commerce a zatvára obchody, pretože

živočíšnych produktov, za posledné tri

či vegetariánsky, ale od bežne sa stravujúcich

zákazníci prechádzajú do online.

roky neustále rástol. Takmer polovica

ľudí. Správu vydal program Jem pre Zem.

V aktuálnom ﬁnančnom roku tento fast

slovenských domácností (47,4 %) si za rok

Zdroj: Jemprezem.sk, Foto: Anna Pelzer / Unsplash.com

fashion retailer síce otvoril 68 nových
obchodov, ale zatvoril ich 230. Vo štvrtom
štvrťroku plánuje otvoriť asi 40 prevádzok

TOALETNÝ PAPIER TIEŽ
VROLOVAL DO TRETIEHO
TISÍCROČIA

% efektívnu spotrebu

a zatvoriť asi 95. Výkonná riaditeľka H&M

materiálu, v porovnaní

Helena Helmerssonová hovorí, že online

s približne 60 % mierou

predaje stále rastú, zatiaľ čo predaje

využitia pri recyklovaných

v kamenných obchodoch sa začínajú iba

Na celom svete ročne použijeme až 42 miliónov

vláknach. Výroba jednej

zotavovať z pandemických obmedzení.

ton toaletného papiera. Na Slovensku sa

rolky si vyžaduje o 40 %

odhaduje sa, že použijeme menej ako 9 kg na

menej surovín ako jej ekvivalent z recyklovaných

Rohlik.cz ponúka aj vratnej recyklované

osobu ročne. Stále však patríme k intenzívnejším

vlákien. Variant Tento Classic zo 100% celulózy je

plastové tašky. Zákazníci za 20 ks tašiek

užívateľom. Dostupnosť a kvalita recyklovaných

teda vhodný pre tých, ktorí uprednostňujú kvalitný

zaplatí zálohu 250 korún. Online predajca

drevných vlákien na výrobu tohto papiera

čisto biely papier bez akejkoľvek vône a zároveň im

tým reaguje na časté výhrady zákazníkov,

momentálne klesá. Výroba papierových produktov

záleží na životnom prostredí.

ktorí nechcú jednorazové plasty ani

z udržateľnej celulózy dosahuje viac ako 90

Zdroj: Tento.eu

papier. Forbes ďalej píše, že vratné tašky
sú vyrobené z recyklovaných PET ﬂiaš.
Predajca v nich privezie zákazníkom

BURGER O LEVEL VYŠŠIE

z červenej repy. Príprava samotného burgra je

nákup a tí potom pri ďalšom objednaní

jednoduchá. Na panvici s trochou rastlinného

kuriérovi tašky vrátia.

Vegetariánske či vegánske

tuku alebo oleja ho opražíte

alternatívy sú absolútnym

z oboch strán na desať

Polish Enterprise Fund VIII, private equity

hitom na trhu a v obľube

minút. Pripravíte si jemne

fond spravovaný spoločnosťou Enterprise

ich majú aj milovníci mäsa.

opečenú žemľu, ktorú potriete

Investors (EI), oznámil kúpu 60 %

V ponuke diskontného reťazca

dresingom, navrstvíte šalát

podielu v spoločnosti Focus Garden,

Lidl pribudla novinka: rastlinná

a zeleninu podľa vlastného

prevádzkovateľovi jednej z najpopulárnejších

alternatíva, vyrobená na

výberu a burger je hotový.

e-commerce platforiem v Poľsku pre

hráškovej báze v kombinácii

Práve Next Level Burger je

záhradný nábytok a príslušenstvo. Výška

s pšeničnou a sójovou

dôkazom toho, že prvotriedna

transakcie nebola zverejnená.

bielkovinou a obsahuje aj

kvalita nemusí byť drahá.

na vitamíny bohatú šťavu

Zdroj: Lidl.sk

CzechCrunch píše, že Natland predáva
e-shopy Zoot, bilboa, Different a Urban
Store, združené pod značkou Digital

AJ SLOVENSKÍ SPOTREBITELIA
UPREDNOSTŇUJÚ NUTRI-SCORE

pri výbere potravín. Z výsledkov vyplýva, že

People. Kupujúcim je spoločnosť Across

označovanie potravín na prednej strane obalu

e-commerce zo skupiny CS Apparel

systémom Nutri-Score môže spotrebiteľov

Group. Tá na českom trhu zastupuje

Nutričné označovanie potravín na prednej

motivovať pre výber produktov, ktoré viac

americkú značku Under Armour

strane obalu má významne pomôcť v orientácii

zodpovedajú kritériám vyváženej stravy.

a prevádzkuje značku Sam 73.

spotrebiteľa pri výbere nutrične vyvážených

Zdroj: Nutriscoreslovakia.sk

potravín. Preto sa vyše 400 vedcov a viac ako

Facebook sa premenuje na Meta. Nové

30 odborných asociácii z Európy podpísalo pod

meno, zastrešujúce služby ako Facebook,

výzvu podporujúcu zavedenie prehľadného

Messenger, WhatsApp či Instagram,

a spotrebiteľsky zrozumiteľného označenia Nutri-

odkazuje na takzvané metaverzum, teda

Score. Laboratórium spotrebiteľských štúdií SPU

kyberpriestor, ktorý spoločnosť Marka

v Nitre prezentovalo výsledky spotrebiteľského

Zuckerberga buduje. Tento metavesmír

prieskumu, ktorý sa týkal vplyvu nutričného

bude prepájať online a ofﬂine priestor, čomu

označovania na spotrebiteľské správanie sa

budú napomáhať aj okuliare Oculus.
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PRESENT

FLASH NEWS
Slovenská značka Materasso sa podľa

OKTÓBROVÉ NOVINKY
DM DROGERIE MARKT

Denníka N úspešne etablovala aj na
náročných trhoch, ako je Nemecko

Portfólio kozmetiky rozšírili: alverde kúra na

a Švajčiarsko. Za rok 2021 dosiahla

kučeravé vlasy 2 v 1 (150 ml, 3,15 EUR), alverde

tržby vyše 17 miliónov EUR. Vo svojom

ošetrujúci sprchovací gél s Bio grapefruitom

domove v Oravskom Veselom v okrese

a Bio bambusom (250 ml, 1,95 EUR), Balea Soft

Námestovo plánuje rodinná ﬁrma

Flower dámsky guľôčkový dezodorant (50 ml,

postaviť modernejšiu fabriku za

0,65 EUR), Balea Soft Flower dámsky dezodorant

5,1 milióna EUR.

v spreji (200 ml, 1,05 EUR), Balea Golden Moon
parfumovaný suchý šampón na vlasy (200 ml,

Hovorkyňu Kauﬂandu Luciu Vargovú, ktorá

2,35 EUR), ebelin vlhčené čistiace utierky s aloe

odchádza na materskú dovolenku, nahradí

vera (150 ks, 1,45 EUR), Jessa ActiveShape

jej kolega Samuel Machajdík.

slipové vložky (30 ks, 1,25 EUR), SauBär čistiaci
gél na ruky s aloe vera (50 ml, 2,45 EUR), SEINZ

V dnešnom konkurenčnom odvetví
je schopnosť vyniknúť v digitálnom

ošetrujúci gél na bradu (50 ml, 6,35 EUR).
Zdroj: Mojadm.sk

prostredí čoraz náročnejšia. Nové
riešenia spoločnosti Nielsen Brandbank
poskytujú značkám a maloobchodníkom
nástroj na prispôsobenie údajov
o produktoch s cieľom zlepšiť

AVON: NOVÉ LAKY NA
NECHTY, PENY DO KÚPEĽA
A DEKORATÍVNA LÍNIA

objavovanie a odlíšenie svojich
Či už ide o trblietavé, lesklé, matné nechty, či

platforma Nielsen Brandbank sa zaoberá

francúzsku manikúru, v portfóliu Avon objaví

tým, čo značky a maloobchodníci

naozaj každý svojho favorita. Novinkami sú:

potrebujú: dôveryhodné centralizované

mark. Lak na nechty Crushed Crystals (10

miesto na správu, optimalizáciu

ml, 6,50 EUR), mark. Lak na nechty s lesklým

a publikovanie svojho obsahu B2B2C,

gélovým efektom (10 ml, 6,50 EUR), mark. Lak

aby získali lojalitu zákazníkov a urýchlili

na nechty s lesklým gélovým efektom (10 ml,

rast produktov vo všetkých kanáloch.

6,50 EUR). Jeden z naikonickejších produktov
sú peny do kúpeľa. Sortiment rozširujú: Pena

Organizáciu Fairtrade Česko a Slovensko

do kúpeľa s vôňou malín a čiernych ríbezlí (250

povedie Lubomír Kadaně. Prináša so

ml, 5,50 EUR), Pena do kúpeľa s vôňou brusníc

sebou skúsenosti z operatívy, obchodu

a pomaranča (250 ml, 5,50 EUR). Dekoratívnu

aj marketingu, v minulosti pracoval

líniu rozširujú: Vytáčajúca špirála Unlimited

napríklad v ZOO Praha, kde sa zaoberal

Drama (10 ml, 8,90 EUR), Ceruzka na oči

fundraisingom a projektmi na ochranu
ohrozených druhov zvierat. L. Kadaně
strieda Hanu Malíkovú, ktorá odchádza na

VYDARENÝ SALÓN PIVA
V STAREJ TRŽNICI

materskú dovolenku.
Po obmedzenia, ktoré boli spojené
Vydavateľstvo Ikar dlhodobo buduje

s protipandemickými opatreniami, sa odohral

značku pre všetkých malých čitateľov

Salón piva v Starej tržnici v Bratislave.

– edíciu detských kníh Stonožka. Tento

Na podujatí sa predstavilo 30 pivovarov,

rok na jeseň značku posilňuje kampaňou

samostatne aj prostredníctvom distribútorov.

s názvom „Stonožka – tvoja knižná

Novinkou oproti minulým ročníkom bol

kamoška“, ktorú pripravila agentúra

kultúrny program. Návštevnosť splnila

PS: Digital. Kampaň obsahuje množstvo

očakávania aj napriek opatreniam, nakoľko

nosičov, vrátane in-store reklamy

vstup bol umožnený len úplne zaočkovaným

v kníhkupectvách a nového e-shopu

návštevníkom. Úspech zožali Wild stork

stonozka.sk.

(Hellstork) s Wild creatures, nový pivovar
Pivovar Smadná Tava s tmavou 13-tou.

Denník N informuje, že kníhkupectvo

Prvýkrát sa predstavili aj Masarykov dvor

Martinus začalo spätne kupovať niektoré

a pivovar Nivio z Liptovského Mikuláša, ktorý

čítané knihy. Zákazníci za ne budú dostávať

varí nealkoholické remeselné pivá.

nákupné poukážky na ďalšie knihy.
Martinus nechce konkurovať antikvariátom.
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(0,28 g, 5,40 EUR), ceruzka na obočie (0,25 g,
5,40 EUR).
Zdroj: Avon.sk

produktov v online prostredí. Rozšírená

v čele Fairtrade Česko a Slovensko

Diamonds (0,28 g, 5,40 EUR), ceruzka na oči

Zdroj: Salonpiva.sk

PRESENT

FLASH NEWS
FOODCYCLER OD SAGE
ZMENÍ ZA PÁR HODÍN ODPAD
NA SUBSTRÁT ČISTO A BEZ
ZÁPACHU

FoodCycler za 3 – 6 hodín zredukuje organický
odpad o 90 % a premení ho na substrát, ktorý

Canon vylepšila kontrolný systém pre

nájde ďalšie využitie v záhrade alebo pri pestovaní

rad digitálnych farebných tlačiarní Canon

izbových rastlín. Prístroj neprodukuje žiadne plyny

imagePRESS C10010VP. Okrem kontroly

ani zápach.

kvality obrazu dokáže automaticky

Spoločnosť Sage predstavuje najúčinnejší

Zdroj: Greenhome.sk

rozpoznať nedokonalosti čiarových

spôsob spracovania odpadu v domácnostiach.

kódov, QR kódov, variabilných dát ako

FoodCycler zmení potravinový odpad na

sú alfanumerické znaky v sériových

substrát za pár hodín. Pred 10 rokmi vyvinul tím

číslach a poštových smerovacích číslach

kanadských vedcov zariadenie na spracovanie

a niektorých typograﬁckých symboloch.

kuchynského odpadu, ktorý okrem elektrickej

Odpadáva tak napr. časovo náročná

energie nemá žiadne iné nároky na prevádzku.

manuálna kontrola, znižuje sa chybovosť.

FoodCycler poskytuje domácnostiam

Ocenia to ﬁrmy, ktoré pravidelne

a prevádzkam komplexné riešenie potravinového

využívajú čiarové kódy pre riadenie

odpadu všetkého druhu. Kompaktný prístroj

svojich pracovných procesov a pre ktoré

spája najmodernejšie inovácie s priemyselnými

je zásadné, aby tieto vytlačené dáta boli

technológiami, vyvinutými na domáce použitie.

bezchybné.
Bratislavské mestské zastupiteľstvo výrazne

TESCO ZLEPŠUJE SLUŽBU
ONLINE NÁKUPY, PRINÁŠA
DORUČENIE UŽ V DEŇ
OBJEDNÁVKY

viac nepotravinového tovaru, ako napr. nový

sprísnilo pravidlá na reklamu v uliciach.

sortiment potrieb pre domácnosť, papiernictvo,

Denník N ďalej píše, že reklamné stavby

malé domáce elektrospotrebiče, batérie,

nemajú brániť diaľkovým pohľadom na

žiarovky či hračky pre deti.

mesto, na jeho orientačné body a hodnotné
Zdroj: Tesco.sk

Doručenie nákupu v deň objednávky je

objekty a na dopravných uzloch nesmú brániť
vo výhľade.

aktuálne k dispozícii v Bratislave a čoskoro už
vo všetkých dovozových lokalitách. Zákazníci

Po vzore škandinávskych krajín chce

oceňujú, že reťazec priebežne rozširuje

skupina COOP v Čechách otestovať

zoznam lokalít, kam doručuje (napríklad

koncept predajní bez personálu, v ktorých

Trenčín, Banská Bystrica, Poprad, Dunajská

by ľudia zabezpečovali len doplňovanie

Streda, Brezno či Liptovský Mikuláš). Tesco

a preberanie tovaru. Pilotnú predajňu

navyše ponúka najširší sortiment vyše

otvoria budúci rok. Upozornil na to server

15-tisíc obľúbených produktov za rovnaké

Mediaguru. Cieľom je udržať predajne

ceny ako vo svojich kamenných obchodoch.

na vidieku, ktoré často predstavujú

Za ostatné obdobie Tesco zdvojnásobilo

miesto pre stretávanie sa, ale mzdy

kapacity pre online nákupy v spolupráci

zamestnancov sú vysoká nákladová

s externým logistickým partnerom a ponúklo

položka.
Vlastný supermarket s názvom „Od našich“

NÁPADITÉ VIANOČNÉ
BALÍČKY HENKEL

s vinotékou podľa Indexu otvorí najbohatší
obyvateľ bratislavskej mestskej časti
Devín - ﬁnančník zo skupiny J&T Patrik

Máte vo svojom okolí milovníka alebo milovníčku

Tkáč. Pôvodným plánom avizovaným aj

prírodných produktov? Potom siahnite po jednom

na sociálnej sieti bolo prilákať do Devína

z balíčkov certiﬁkovanej prírodnej kozmetiky

reťazec Yeme. Od našich nebude reťazec,

starajúcej sa o pleť, telo a vlasy N.A.E. Deti zase

ide o reakciu na chýbajúce potraviny v tejto

rozhodne poteší batôžtek jednorožca či slona

mestskej časti.

plný prekvapení v podobe produktov Schauma,
Fa a Vademecum. Na svoje si prídu aj páni.

Podľa Asociace pro elektronickou komerci

Rozmanité pánske balíčky ukrývajúce produkty

(APEK) tento rok Česi na internete minú

značiek Syoss, FA či Got2b, sú prispôsobené

za darčeky vyše 77 miliárd Kč. Vzhľadom

aktívnemu aj ležérnemu životnému štýlu. Balíčky

k aktuálnej situácii okolo nedostatku

švédskej značky Barnängen poskytnú špeciálnu

materiálov a súčiastok či rýchleho

intenzívnu starostlivosť. Užite si pokojné Vianoce

zdražovania však panuje medzi e-shopmi

a potešte svojich blízkych darčekmi, ktoré ich

aj neistota. S nakupovaním vianočných

nielen potešia, ale určite ich aj radi využijú.

darčekov by zákazníci e-shopov nemali
otáľať.

Zdroj: Henkel.sk
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REÁLNA BUDÚCNOSŤ OBCHODU
2. ČASŤ
Podujatie New Retail Summit 2021 v réžii Blue Events prebehlo
v netradičnom jesennom období, ale zato v reálnom prostredí. Špičky
slovenského maloobchodu sa stretli tvárou v tvár, aby debatovali
o reálnom smerovaním obchodu a o trendoch pre nový postpandemický
normál.

ktorých sa žiadne kultúrne plodiny nepestujú.“
Cieľom

regeneratívneho

poľnohospodárstva

je dosiahnuť rovnováhu a udržateľnosť, aby sa
prírodné zdroje nevyčerpali a aby sa pôda mohla regenerovať rýchlejším tempom, ako sa tieto
zdroje ťažia.

MÝTY A FAKTY
O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

venstva SAMO uviedol, že obal je často úplne

V podobnom kritickom duchu pokračoval aj

zbytočný, lenže legislatíva (naša aj na úrovni EÚ)

Stanislav Čajka, generálny riaditeľ TERNO,

neumožňuje niektoré tovary predávať bez obalu.

pod ktorého vedením sa vznikol koncept Kraj

Program o trendoch, ktoré prezentovali zástup-

Dôvodom sú napríklad hygiena predaja, ale aj

a rebrandovala sieť Moja samoška. Posťažoval

covia IKEA (udržateľnosť), Tomra (recyklovanie

informovanie spotrebiteľa o množstve a zložení

si na netransparentné rozdeľovanie prostriedkov

nápojových obalov v PET fľašiach a plechov-

na obale.

v prvovýrobe, na obrovskú byrokraciu pri získavaní slovenských dodávateľov. Doslova uviedol,

Red, Zdroj a foto: Blue Events, New Retail Summit

kách) a Slovenskej sporiteľne (domáce a ce-
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zhraničné nákupy), mal pokračovanie v podobe

Ďalšou problematikou je uhlíková stopa. Na Slo-

že požiadavky, ktoré má štát na obchod a výro-

panelovej diskusie. Niekoľko perličiek zo svojho

vensku opäť nemáme nastavený systém a viace-

bu je gold plating najväčšieho kalibru. Ambíciou

predošlého pôsobenia v Slovenskej obchodnej

ré produkty, ktoré by sme si dokázali dopestovať

nove siete Kraj je mať celoročne 54% až 60%

inšpekcii prezentovala Nadežda Machútová,

a vyrobiť, tak musíme dovážať. Avšak stále platí,

podiel slovenských výrobkov na pultoch, ale nie

ktorá je dnes už prezidentkou ZOSR. Išlo hlav-

že lokálne nerovná sa BIO. Tieto dva pojmy sa

vždy sa to reťazcu darí. Často hľadajú domácich

ne o prípady, kedy legislatívne paškvily začali

voľne zamieňajú a je to mätúce aj pre spotrebi-

dodávateľov kade-tade po trhoch, tržniciach, je

mať priamy dopad na ľudí a museli byť rýchlo

teľa. Aj BIO dovezené zo Španielska totiž môže

ich ako šafránu. S. Čajka ale neušetril ani retaile-

novelizované, lebo komplikovali bežný život.

mať oveľa nižšiu uhlíkovú stopu, ako domáca lo-

rov. Poznamenal, že retail musí zmeniť zaužívané

Napokon ani zavedenie zálohovania sa nestretlo

kálna potravina vypestovaná konvenčným (teda

procesy (napr. minimálne odoberané množstvo)

u ZOSR s nadšením, keďže najmä pre vidiecky

často drahým a neefektívnym) spôsobom. Napo-

a odpustiť si zisky z lukratívnych pozícií v obcho-

maloobchod predstavuje komplikáciu a zvýšené

kon ako uviedol Martin Mittner, predseda Slo-

de (napr. regálové čelá) práve na úkor prezen-

náklady. Napokon ZOSR nový systém s výhra-

venského združenia pre značkové výrobky, ale

tácie malých, drobných, lokálnych dodávateľov.

dami akceptovali. Prispel k tomu aj fakt, že veľkí

zároveň aj country manažér Nestlé Slovensko, až

Reťazec napríklad investoval do dodávateľov –

obchodníci združení v SAMO sa k zálohovaniu

za 72 % uhlíkovej stopy Nestlé sú zodpovedné

včelárov takmer 32 000 EUR. V súčasnosti má

verejne prihlásili a podporili tak iniciatívu Minis-

suroviny a „iba“ 8 % vyprodukuje doprava a lo-

168 úľov a od začiatku projektu predal vyše tonu

terstva životného prostredia SR. Obchodníci

gistika. V tejto súvislosti bol spomenutý aj pojem

medu. Podľa S. Čajku by obchodníci mali byť

v SAMO považujú zálohovanie v súčasnosti za

regeneratívne poľnohospodárstvo. Je s ním spo-

otvorení novým trendom a produktom, mali by

najefektívnejší systém, ktorý predbieha aj dote-

jených veľa otáznikov a háčikov. Na jeden upo-

mať trpezlivosť pri neznalosti predpisov a záko-

rajší separovaný zber. Diskutujúci sa zhodli, že

zornil smutne konštatoval Janis Samaras, maji-

nov zo strany malých dodávateľov, podať po-

najlepší obal je žiaden obal, lenže je tu niekoľko

teľ Kofoly: „Najväčšie plochy označené ako BIO,

mocnú ruku pri uvádzaní produktov na trh, riešiť

„lenže“. Martin Krajčovič, predseda predsta-

sú vlastne lúky a pasienky, čiže ide o plochy, na

distribúciu a logistiku pri každom dodávateľovi

PLACE

individuálne, citlivo riešiť cenotvorbu a budovať

kto pracovať a vďaka migrácii ľudí do miest,

podporovať brandované ovocie a zeleninu a rôz-

dlhodobé vzťahy s dlhšou návratnosťou.

časom nebude mať ani kto nakupovať. V sú-

ne obalové inovácie, čo vo ﬁnále ochudobňuje

časnosti je napríklad aj ekonomicky naivné na

zákazníka.

vidieku prevádzkovať bezobslužný obchod.

VYĽUDŇOVANIE VIDIEKA AJ
PERSONALIZÁCIA MARKETINGU

Do hry totiž vstupujú jednak obrovské počiatočné náklady, ale aj vandalizmus a kriminalita

FENOMÉN DEDOLES

a nízka kúpyschopnosť. Treba si uvedomiť, že
Nutné je v súvislosti s spomenúť, že to, čo sa

vidiecke potraviny môže ekonomicky „položiť“

Na záver podujatia sa predstavil Martin Mrva,

podarilo v jednom reťazci, nemusí byť kopírova-

aj dobre fungujúci e-shop s potravinami typu

CMO, Dedoles, ktorý vniesol trocha svetla do kam-

teľné alebo nemusí dopadnúť podľa očakávaní

Rohlik a Tesco Potraviny online. V mnohých

pane, ktorá svojou „vlezlosťou“ pripomína „zele-

v inom type reťazca a v inej krajine. Jana Ples-

obciach tak obchody už vôbec nie sú a vzni-

ného Alzáka“. Dedoles patril k prvým slovenským

kačová, špecialistka na merchandising hovorila

kajú doslova potravinové púšte. Viaceré ob-

ﬁrmám , ktoré efektívne využili Facebook na mar-

o tom, ako Iceland implementoval systém cate-

chody družstiev tak sú skôr službou verejnosti

keting. V roku 2016 Facebook tvoril až 70 % obratu

gory managementu založený na analýze dát, čo

a fungujú aj v červených číslach, len aby mali

ﬁrmy a na platforme preinvestovala 1 000 000 EUR.

logicky viedlo k podstatne lepším obchodným

obyvatelia kde nakúpiť.

Dedoles preniesol svoje skúsenosti z merania on-

výsledkom, ako keď sa snažili plánogramy robiť

line reklamy, kde v podstate vyrobili produkty na

v Exceli. Iceland pôsobí zatiaľ len v Čechách, ale

Práve zo sektora dostupných inovácií bolo vy-

mieru pre reklamy na Facebooku (farebné, hravé,

rovnaký informačný systém používa s úspechom

stúpenie dvojice Ondřej Knot, CEO, Dateio

jednoduché, tak aby zaujali do 2 sekúnd…), do of-

aj sieť lekární Dr. Max, a to naprieč rôznymi kraji-

a Michal Rajter, CEO Panta Rhei. Obaja páni

ﬂine prostredia, teda do televízie. Televízia bola pre

nami, vrátane Slovenska. Prečo teda kresliť plá-

predstavili systém Card Linked Marketing (CLM),

Dedoles ďalším logickým krokom, pretože sa tam

nogramy? J. Pleskačová vysvetľuje, že retailer

čo je v podstate marketingová ponuka tretích

nachádzala najväčšia skupina ľudí, ktorú zatiaľ ne-

tak dosiahne správne rozdelenie predajnej plo-

strán v bankových aplikáciách spotrebiteľov.

zasiahla. Zmerali si náklady a ich návratnosť a zis-

chy, zmapovanie priestoru a vybavenia predajní,

Zľava sa vracia zákazníkom formou cash-back

tili, že sa oplatí vysielať v takej rotácii, ktorá značke

centralizovaný výber sortimentu, lepšie plánova-

na účet a ﬁrmy dokážu efektívne osloviť poten-

priniesla jednak znalosť a jednak zisk. Reklamy De-

ní vystavenie sortimentu a riadenie skladových

ciálnych zákazníkov. Kľúčovými vlastnosťami

doles nemali vyššiu rotáciu, len viacerí iní inzerenti

zásob, jednoduchá implementácia plánogramu

CLM sú: cielenie podľa nákupného správa-

z prime time reklamných blokov vypadli a tým zís-

v predajniach a jednotné vystavenie vo všetkých

nia (kde klienti nakupujú, ako často, koľko tam

kaval Dedoles „optickú“ prevahu. V tejto súvislosti

ﬁliálkach.

utrácajú, a pod.), priamy a merateľný dopad na

M. Mrva uviedol aj porovnanie Slovenska zo Slo-

predaj tovaru, služby a dôveryhodný komuni-

vinskom, tam rástli tržby Dedoles-u oveľa strmšie

Iveta Schwarzová, prevádzková riaditeľka

kačný kanál so širokým zásahom. Výhodou sú

a vyššie, čiže lockdown neovplyvnil zásah TV rekla-

COOP Jednota Galanta hovorila o nových

možnosť osloviť klientov rozdelených na rôzne

my. Prečo reklama v TV fungovala? Bola originálna

technológiách, ktoré tradičný obchod ešte len

segmenty, poskytnutie presného vyhodnotenia

a zapamätateľná (kreatíva, maskoti a hudba), mala

objavuje, no v modernom zahraničnom retaile

kampaní z transakčných dát a absencia úprav

jasnú emočnú odozvu (zábava, veselosť), niesla

sú často úplne bežné, napr. elektronické ce-

informačných systémov zadávateľa. Výsledkom

jednoduché posolstvo „Ponožky, čo nemajú páru“

novky alebo e-shopy. Pre vidiecky obchod sú

štvormesačnej kampane pre Panta Rhei bolo, že

a ﬁrma investovala dostatočný rozpočet do médií.

niektoré technológie lákavé, ale jednoducho

každé jedno investované euro prinieslo 7,4 eura

Dnes Dedoles nepozná len 5 % opýtaných, čo sa

ich návratnosť by bola v desiatkach rokov, ak

inkrementálnych tržieb.

zrejme zmení aj vďaka tomu, že značka buduje sieť
predajní a kioskov. Najnovší otvorila v centre Nivy.

by investícia vôbec bola návratná. I. Schwarzová správne poukázala na to, že hoci by aj

Zsolt Bindics, predseda predstavenstva druž-

vidiecke obchodíky boli na úrovni mestských

stva GreenCoop hovoril o úspešnom príbehu

„hipsterských“ prevádzok, nebude v nich mať

Veselej paradajky, ale aj o tom ako siete prestali

9

PLACE

MULTIFUNKČNÉ CENTRUM NIVY
PRIVÍTALO PRVÝCH NÁVŠTEVNÍKOV
Po dlhšom čase na Slovensku pribudlo veľkoplošné nákupné centrum,
shopping mall. Hodnotiť úspešnosť projektu Nivy sa pokúšali viacerí
už pár hodín po otvorení. Najmä na sociálnych sieťach. V praxi má
ale každé centrum nábehovú krivku, ktorej trvanie sa pre takúto
multifunkčnú destináciu a hlavne v postpandemickej dobe ťažko
odhaduje.

me aj travelátory. Tvorbu zelenej strechy bola v réžii
skúsených záhradných architektov: koncept je od
BDP, technická realizácia od 2ka landscape architects a Terra Florida. Celá zóna Nové Nivy v roku
2020 získala certiﬁkát BREEAM Communities na
úrovni Excellent. Certiﬁkát BREEAM Communities je
prísna schéma hodnotenia pozitívneho vplyvu developmentu na bezprostredné okolie, v ktorom vzniká,
s dôrazom na jeho trvalú udržateľnosť.

NOVÉ I OSVEDČENÉ ZNAČKY
Celkovo 70 000 m2 plochy projektu okrem autobusovej stanice ponúkne prístrešie pre vyše 250
nájomcov. V čase otvorenia však bolo sprístupnených len niečo vyše 100 prevádzok, čo pre nezainteresovaného návštevníka budilo dojem, že
centrum nie je obsadené na deklarovaných 87 %.
Prevádzky sa však otvárajú postupne. Aj v čase
uzávierky instore tu otváral obchod najväčší Peek
& Cloppenburg na Slovensku. Niektoré prevádzky
na Slovensku vôbec prvýkrát. Zopakujme, že ide o
Zara Home, Oysho alebo slovenský SOM store, či
talianske Primadonna Collection. Viaceré majú iné
prvenstvá. Módne značky patriace pod LPP, teda
Mohito, Cropp, House, Sinsay a Reserved, ktoré
v Nivách obsadili takmer 6 000 m², čo je najviac na

HISTORICKÝ PRESAH

GREEN RETAILING

Mlynské nivy ako riečny ostrov skutočne ke-

Ako uchopiť Nivy z pohľadu retailu? S istotou mô-

chod siete drogérií. Vlajkovú loď otvorilo slovenské

dysi oplývali vodnými mlynmi. Dnešnú ulicu

žeme tvrdiť, že neoddeliteľnou súčasťou identity

kníhkupectvo Martinus, ktorého súčasťou je prvý-

Mlynské nivy kedysi roztínalo na dve časti

centra je udržateľnosť. To, že sa hlási k „zelenej“

krát veľké oddelenie pre detských čitateľov v po-

Malé Novozámocké rameno Dunaja (neskôr

potvrdzujú to nielen zelené fasády. Na streche Nív

dobe hradu. Francúzsku komunitu, ktorá je v tejto

zvané aj Mlynské). Na prelome 19. a 20. sto-

sú živé rastliny, ktoré dopĺňa 134 vzrastlých stro-

lokalite pomerne početná, okrem pétanque ihriska

ročia boli aktívnou industriálnou zónou. V 21.

mov. Reštaurácie sa nachádzajú v tzv. „riečnych

na streche potešia aj francúzske minipotraviny.

storočí už budú zónou administratívno-retai-

kameňoch“, okruhliakoch. Tieto presklené výklenky

lovou. Práve vďaka dlhoročnému fungovaniu

nad bulvárom odkazujú históriu, na vodné mlyny

Po dlhých rokoch sa na Nivy vrátila Slovenská poš-

industriálnych podnikov ako Kablo alebo to-

a rameno Dunaja. Samotná zelená strecha zaberá

ta, sú tu k dispozícii služby bánk, operátorov, ale aj

váreň na spracovanie koží Herkules, sa mu-

plochu 12 000 m². Sú tu rôzne herné prvky detských

čistiareň alebo Zákaznícke centrum SPP. Zákazníci

seli súčasní developeri vysporiadať s veľkou

ihrísk, pétanque, 2 workoutové ihriská či tartan be-

v priestore Nivy nájdu aj 3 druhy obchodov zame-

environmentálnou záťažou. Na Mlynské nivy a

žeckého okruhu dlhého 500 metrov. Atrakcie budú

raných na potraviny, od corner shopu Potraviny

aj rovnomennú autobusovú stanicu otvorenú

lákať rodiny s deťmi, športovcov,

v roku 1983, nadväzuje projekt slovenského

ale aj milovníkov mestského ži-

developera HB Reavis. Súčasný príbeh centra

vota a rôzne komunity. Súčasťou

Nivy sa začal písať 1. októbra 2017 presťa-

strechy má byť aj komunitná zá-

hovaním bratislavskej autobusovej stanice v

hrada. Špecialitou sú lavičky so

podstate na druhú stranu ulice – dnes široké-

solárnymi panelmi, ktoré slúžia na

ho bulváru. Už moderná dočasná stanica bola

dobíjanie smart zariadení. O ﬁlo-

u cestujúcich ako vyslobodenie z hlbokého

zoﬁi „green retailingu“ svedčia aj

socializmu. Pandémia síce oddialila otvorenie

také detaily, ako podporné stĺpy

autobusovej stanice aj nákupného centra, ale

v tvare stromov alebo drevené

hlavné mesto sa dočkalo posledný septem-

obklady eskalátorov, ktorých je

brový deň 2021.

na Nivách až 36 kusov, ak ráta-

našom trhu. Otvorili tu aj prvú ﬁliálku dm drogerie

Red, Zdroj: HB Reavis, Foto: redakcia

markt v novom dizajne, celkovo je to už 160. ob-
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NA VÝSTAVBU NÍV BOLO
POUŽITÝCH:

autobusová stanica je v suteréne. Developer pamätal na komfort pre chodcov a cyklistov v okolí centra.
Čo sa týka autobusovej stanice, tá má rozlohu až 30
000 m2, pričom priestor nástupísk a výstupísk má

}

146 414 m³ betónu,

takmer 5 000 m2 a čakáreň takmer 3 000 m2tvorí ju

}

1 090 652 m káblov,

36 nástupísk, 7 výstupísk a 86 stojísk pre autobusy

}

215,5 km rúr,

s bezbariérovým prístupom. Vďaka LED stene, de-

}

17 850 m² dlažby z prírodného

viatim LCD TV panelom a niekoľkým samoobsluž-

kameňa,

ným dotykovým kioskom majú cestujúci prehľad o

}

11 600 m² dlažby gres,

príchodoch a odchodoch autobusov. Využiť môžu

}

28 kusov stromových stĺpov,

aj informačné pulty, úschovňu batožiny, miestnosti

z ktorých najťažší váži až 5 ton.

na prebaľovanie a dojčenie, ale aj zónu s lavičkami, ktorá ponúka 80 miest na sedenie a bezplatnú
Wi-Fi sieť. Hoci je stanica na -1 podlaží, o svetlo sa

Malina, cez diskont Lidl až po supermarket Yeme.

okrem LED osvetlenia starajú aj tzv. anglické dvorce,

Novinkou je Tržnica Nivy, ktorá zaberá značnú časť

čo sú v podstate obrie svetlíky. Samozrejmosťou je

podlažia susediaceho so zelenou strechou a kto-

adekvátna vzduchotechnika. Budova Nivy centra

rá ponúka lokálne a domáce výrobky. Z dočasnej

je prostredníctvom HVAC zásobovaná celkovo pri-

autobusov stanice sa do projektu Nivy presunul aj

bližne 1,2 miliónmi kubíkov vzduchu za hodinu, len

showroom Alza, ktorý je najmodernejším koncep-

do samotnej autobusovej stanice prúdi 60 000 m3

tom e-shopu aj so službou Alza Drive. Showroom je

vzduchu za hodinu. Vzduch je privádzaný priamo

na dvoch poschodiach a má dvakrát väčšie výstav-

nad nástupiská a výstupiská pomocou zariadení

né priestory ako doteraz. Unikátny dizajn predajne

Colt Coolstream, pričom vonkajší vzduch je upra-

umožnil rozčleniť vystavené produkty do tematic-

vovaný adiabaticky (chladenie a zvlhčovanie). V

kých zón. Pripravená je zóna venovaná hračkám,

podzemí Nivy centra v blízkosti vykurovanej čakárne

športovému vybaveniu, virtuálnej realite či hraniu.

sa nachádzajú rôzne obchodné prevádzky ako Lidl,

Alza tu úplne prvýkrát zo všetkých svojich pobo-

101 drogerie, Alza či pekáreň Anker, ktoré tak majú

čiek predstavuje tzv. AlzaWall. Ten umožní rýchle

cestujúci po ruke.

a bezkontaktné prevzatie objednávky vybraného
sortimentu podobne, ako sú zákazníci zvyknutí pri
AlzaBoxoch. Prvú reštauráciu na Slovensku, ktorá

HYBRIDNÁ (MULTI)FUNKCIA

je napojená na autobusovú stanicu, otvoril McDonald´s. Nová prevádzka disponuje kapacitou 171

Nivy sa vymykajú škatuľkovaniu. Môžeme hovoriť

miest na sedenie s celkovou rozlohou 511 m2.

o hybridnom nákupnom centre, keďže kombinuje

V poradí už 7. predajňu v Bratislave a celkovo 39.

autobusovú stanicu a retail, podobne ako Terminal

na Slovensku otvoril predajca NAY. Prevádzka má

Vlak-Bus-Shopping v Banskej Bystrici. Avšak v prí-

904 m2 a prácu tu našlo 20 zamestnancov.

pade centra Nivy je tu navyše tržnica a verejne prí-

Festival
Káva Čaj
Čokoláda

25 – 26. 11.
2021
Bratislava

stupná zelená strecha s množstvom ďalších funkcií
určených najmä na voľnočasové aktivity. Keďže

DOPRAVNÝ UZOL

Nivy sú stavebne prepojené s najväčšou kancelárskou budovou v SR s Nivy Tower, môžeme tiež

O tretej ráno 30.9. prevádzkovateľ autobusovej sta-

hovoriť o multifunkčnom centre. Celý tento projekt

nice vypravil zo Stanice Nivy prvý autobus. Smero-

stál zhruba 350 miliónov EUR. Dôležité bude to,

val na medzinárodné letisko Schwechat. Súčasťou

ako si toto miesto „zadeﬁnujú“ v hlavách návštev-

projektu je ale aj cyklosilo. Ide o 11 metrov vysoké,

níci a zákazníci. Faktom je, že prvý deň destináciu

veľkokapacitné, plne automatizovaného parkovanie

Nivy navštívilo 57 000 návštevníkov, za prvých

pre bicykle, ktoré „pohltí“ až 118 bicyklov. Parkovis-

7 dní to bolo už vyše 330 000, pričom 17000 ľudí

ká projektu Nivy zasa pojmú 2150 vozidiel. Zaujíma-

si nainštalovalo mobilnú aplikáciu Ahoj Nivy! I keď

vosťou je podzemný kruhový objazd a aj samotná

z prieskumov kúpyschopnosti vyplýva, že Brati-

Stará
rá
á tržnica
9.00 – 20.00

slava má potenciál „uživiť“ ešte
ďalšie nákupné centrá a rozšírenia doterajších, z urbanistického a mestotvorného pohľadu
je otázkou, či hlavné mesto potrebuje ďalšie moderné retailové
plochy. Opäť sa budú prepisovať mapy spádových oblastí. Dá
sa očakávať, že niektoré staršie
projekty a retailové plochy v parteroch budov prídu o nájomníkov.
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DR.MAX: OTVORILI SME LOGISTICKÉ
DVERE K PACIENTOM A ZÁKAZNÍKOM
Sieť lekární Dr.Max si pripomína významné jubileum: 15 rokov na trhu. Pri
tejto príležitosti nám na niekoľo otázok odpovedali generálny riaditeľ Ján
Žák a komerčný riaditeľ Andrej Križan. Dozviete sa aj to, akým významným
míľnikom je presťahovanie logistiky e-shopu do nových skladových
priestorov a prečo sieť smeruje k rozširovaniu služieb a poradenstva.

A.K. Nový sklad v Senci bude slúžiť len pre e-commerce. Avšak v rámci omnichannel stratégie poskytujeme viac služieb. Značná časť objednávok
prebieha vo forme „click-and-collect“, čiže online
objednávky si pacienti vyzdvihujú v lekárni.
J.Ž. Kamenné lekárne sú zásobované cez distribučnú spoločnosť, ktorá má licenciu na distribúciu
liekov. Potom je tu ale aj ostatný sortiment, ktorý
nakupujeme cez ďalších distribútorov. Zároveň
ponúkame aj privátnu značku Dr.Max, teda jednak
predpisové lieky, ktoré sú generické a nevzťahuje
sa na ne patent a jednak voľnopredajné lieky, ktorých distribúcia je centralizovaná pre celú skupinu.
Privátne značky na jednotlivé trhy dodáva Dr.Max
Pharma.
• PRISTAVME SA EŠTE PRI STRATÉGII OMNI-

Ján Žák

Andrej Križan

Generálny riaditeľ Dr.Max

Komerčný riaditeľ Dr.Max

CHANNEL. AKÉ MOŽNOSTI V SÚČASNOSTI
PONÚKATE?
A.K. V rámci omnichannel, teda prepojenia online a ofﬂine, existuje niekoľko spôsobom nákupu.

• AKÉ SÚ PLÁNY ROZVOJA SIETE? JE NA

VANIE Z PREDOŠLÝCH PRIESTOROV?
A.K. V súčasnosti sme v režime duálnej prevádzky,

do lekárne (click-and-collect). Ak v prípade služ-

J.Ž. Našou ambíciou je stále rásť, vidíme

teda operujeme z dvoch skladov, ale do niekoľkých

by click-and-collect má vybraná lekáreň položku

priestor pre rádovo desiatky nových lekár-

týždňov spustíme už plnú prevádzku v novom

fyzicky k dispozícii, zákazník si ju môže prevziať

ni. Zároveň však budeme reagovať na zme-

sklade. Z hľadiska e-commerce je to pre nás jeden

prakticky do pár minút. Spustili sme novú apliká-

ny v správaní pacientov (zákazníkov). Vidí-

z najdôležitejších míľnikov. Sťahujeme sa z limito-

ciu, ktorá prinesie nové služby. Aplikácia je súčas-

me napríklad posun preferencií od lekární

vaného skladu okolo 1000 m2 jednak do násobne

ťou platformy, pomocou ktorej si možno rezervovať

v poliklinikách do lekární v nákupných cen-

väčšieho priestoru s dostatočnou kapacitou pre

(nie objednať) liek na predpis v konkrétnej lekárni.

trách, pri super a hypermarketoch alebo

rast a na druhej strane do technicky modernejšie-

Ocenia to najmä pacienti, ktorí hľadajú nedostat-

v retailparkoch. Významnou zmenou a posunom

ho centra, ktoré je menej náročné na ľudskú prá-

kové lieky.

v správaní bol popri pandémii e-recept. Čiže

cu. Vďaka tomu vieme reagovať na nárast dopytu

ako bol predtým pacient viazaný na blízkosť

rýchlejšie, efektívnejšie, vieme rozšíriť sortiment,

• KEĎŽE SA SPOMENULI NEDOSTATKOVÉ

lekára, dnes si vďaka e-receptu môže nechať

ktorý bude hneď k dispozícii pre zákazníkov a rých-

LIEKY, AKO SA BUDÚ VYVÍJAŤ PONÚKANÝ

predpísať lieky telefonicky a vyzdvihnúť v kto-

lejšie vybaviť objednávky. Cieľom je vybavovať ob-

SORTIMENT A SLUŽBY?

rejkoľvek lekárni.

jednávky z e-shopu do 24-hodín, v prípade väčších

• AKO SI STOJÍ SLOVENSKÁ SIEŤ V POROV-

Juraj Púchlo, Foto: Vladimír Minda, Dr.Max

miest doručiť ešte v deň objednávky. Otvárame si

A.K. Aby som to upresnil spojenie „nedostatkové

„logistické dvere“ k zákazníkom.

lieky“: všetky predpisové lieky musia byť zo záko-

J.Ž. Ponuka v lekárňach je limitovaná fyzickým

na k dispozícii do 24 hodín. Ak nie sú, aktivuje sa

priestorom, ale internet nám dáva diametrálne

emergentný systém a chýbajúce lieky sa doplnia

J.Ž. Dr.Max ako skupina pôsobí v 8 európskych

odlišné možnosti. Limitovaní sme len legislatívou,

do distribúcie z kritických zásob. Som presvedče-

krajinách, z toho v šiestich prevádzkujeme verejné

teda nemôžeme lieky na predpis dodať domov.

ný, že Dr.Max má najväčšiu dostupnosť liekov na

lekárne. Na Slovensku máme aktuálne 330 lekár-

Musí ho pacientovi vydať človek s príslušným vy-

trhu. Späť k Vašej otázke: V rámci e-commerce vi-

ní, viac ich je napríklad v ČR, Rumunsku a Poľsku.

sokoškolským vzdelaním, farmaceut. V niektorých

díme ešte dostatočne veľa priestoru, kam vstúpiť.

Čo sa týka výšky priemerných tržieb na lekáreň,

krajinách je možné, aby farmaceut lieky zabalil

Filozoﬁou Dr.Max je starostlivosť o zdravie a s tým

sme na druhom mieste za Českom. Ak by sme sa

a doručí ich kuriér, ale u nás je to zatiaľ iba v rovine

je spojená aj napríklad elektronika (zubné kefky,

pozreli na počet lekární, viac ich je napríklad v Če-

diskusií. Spadáme pod Ministerstvo zdravotníctva

smart náramky a pod.). Sústredíme sa aj pracuje-

chách, Rumunsku a v Poľsku.

SR, ktoré určuje pravidlá, vrátane cenotvorby lie-

me na rozšírení sortimentu v oblastiach a kategóri-

kov pre všetkých hráčov na trhu.

ách ako sú očná optika či veterinárna starostlivosť.

NANÍ SO ZAHRANIČÍM?

• PODPÍSALI STE ZMLUVU NA DLHODOBÝ
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Zákazník si môže nakúpiť ako cez bežný e-shop
s dodaním domov, alebo si nechá poslať zásielku

SLOVENSKU PRIESTOR PRE EXPANZIU?

J.Ž. Okrem e-shopu kladieme dôraz a vidíme

PRENÁJOM 9 000 M2 PLOCHY V PROLOGIS

• ČIŽE SKLAD SLÚŽI AJ PRE KAMENNÚ SIEŤ

priestor pre rozvoj služieb a starostlivosti aj v ka-

PARK BRATISLAVA. AKO PREBEHLO SŤAHO-

AJ PRE E-SHOP?

menných lekárňach. V lekárňach pracujú študo-

PLACE

vaní odborníci, ktorí dokážu pacientov vypočuť

má iné rozmery sú to vlastne iné koncepty, ale držia

a kvaliﬁkovane usmerniť v rôznych poradenských

sa princípov spoločného layoutu. Pandémia mala

oblastiach ako napríklad odvykanie od fajčenia či

vplyv na zmenu štruktúry sortimentu, skladové

dietetických komplikáciach. Môžu tiež vykonávať

hospodárstvo lekární a ﬂexibilitu. Nositeľom zmeny

úkony ako odber kapilárnej krvi, analýza cukru,

bol e-recept, ktorého masovému rozšíreniu takpo-

cholesterolu a pod. Pracujeme s tzv. Net Promoter

vediac napomohol práve vírus COVID-19. Pacienti

Score (NPS), systémom získavania spätnej väzby

si zavolali lekárovi, ten im lieky predpísal, mohli si

od pacientov a z výsledkov vieme, že od nás od-

ich vyzdvihnúť v najbližšej lekárni. Každá lekáreň

chádzajú spokojnejší, ak im ponúkneme práve ta-

má špeciﬁckú skladbu sortiment, napr. v blízkosti

kého holistické riešenie. Teda nielen „mechanický“

onkológie je väčší dôraz na dostupnosť liekov pre

výdaj liekov, ale aj konzultácie a odporúčania.

onkologických pacientov.



predajné probiotiká k lekárom predpísaným anti-

• VOĽNOPREDAJNÉ VÝŽIVOVÉ DOPLNKY A

biotikám. Farmaceuti veľmi dobre poznajú rôzne

PARAFARMACEUTICKÉ PRODUKTY SA OB-



kombinácie a kontraindikácie liečiv. Čo sa týka

JAVUJÚ AJ V INÝCH RETAILOVÝCH SIEŤACH,

konzultácií v online, spustili sme službu lekárnik

KTORÉ PREDÁVAJÚ POTRAVINY A/ALEBO

on-line. Okrem obligátnych otázok typu „Kde sa

DROGÉRIU. V ČOM SÚ PREDNOSTI SIETE LE-

nachádza moja objednávka“, evidujeme veľa od-

KÁRNÍ?

A.K. Typickým príkladom odporúčania sú voľno-

ZAUJÍMAVOSTI
O SIETI DR.MAX




borných otázok na farmaceutov, ktorí odpovedajú
buď telefonicky, cez chat alebo e-mailom.

J.Ž. Každá sieť sa snaží odlíšiť. Pre nás sú z pohľadu sortimentu kľúčové lieky na predpis respektíve

• PACIENTI NA SLOVENSKU ZREJME NEOČA-

liečivá registrované v Štátnom ústave pre kontrolu

KÁVAJÚ OHROMUJÚCI DIZAJN KAMENNÝCH

liečiv (ŠÚKL). Na rozdiel od bežného retailu kladie-

LEKÁRNÍ, ALE SKÔR SLUŽBY, KONZULTÁ-

me dôraz na zorganizované zázemie a procesy.

CIE A DOSTUPNÝ SORTIMENT... AKÉ ZME-

Investujeme do skenerov a automatizácie, zefek-

NY V TOMTO SMERE PRINIESLA PANDÉMIA

tívňujeme príjem tovaru cez QR kódy a podobne.

A AKÉ ĎALŠIE CHYSTÁTE?

Počas nasledujúceho mesiaca uvedieme do pre-



Lekárne Dr.Max vznikli v roku 2006
a v súčasnosti má sieť 330 pobočiek
po celom Slovensku a zamestnáva viac
ako 2000 ľudí.
Privátna značka Dr.Max je na trhu
od roku 2009
Dr.Max CLUB – vernostný program má
viac ako 1,1 milióna aktívnych členov
Dr.Max je držiteľom Mastercard
Obchodník roku 2021 v kategórii
Lekáreň roka. Zákazníci lekární Dr.Max
deklarujú najvyššiu mieru lojality
v kategórii. Podiel zákazníkov, pre
ktorých je predajňa hlavným nákupným
miestom pre daný sortiment, je 74 %.
Aj z hľadiska súhrnného indexu dôvery
zákazníkov je Dr.Max na prvom mieste.
V novom sklade Dr.Max v Senci je
chladiaca technológia, ktorá zaisťuje
vhodné prostredie pre uchovávanie
liečiv. 10-metrová svetlá výška haly
zefektívňuje skladovacie procesy
a LED osvetlenie optimalizuje spotrebu
energie.

vádzky prvý automat, ktorý farmaceutovi nájde
J.Ž. Servis pre pacienta je prvoradý. Sme súčas-

a podá liek práve na základe QR kódu. Lekárnik

nal, naši farmaceuti prechádzajú intenzívnym

ťou zdravotníckej štruktúry, systému starostlivosti

teda nebude tráviť čas hľadaním lieku, ale bude

systémom školení. Týždeň duševného zdra-

o zdravie. Pacient prichádza za odborníkom, le-

k dispozícii pacientovi. Podobné s retailom sú plá-

via je náš koncept, ktorý je súčasťou odbor-

károm a odtiaľ logicky k farmaceutovi do lekárne.

novanie smien a predikčné modely, ktoré zohľad-

ných kampaní organizovaných niekoľkokrát

Pri opakovaných návštevách sa prirodzene tvoria

ňujú počet pacientov, dni v týždni, typ lekárne atď.

(spravidla 4) do roka. Zameriava sa na rôzne

osobné ľudské väzby. Farmaceut musí správne

Zabezpečujú, aby sme mali k dispozícii v pravý čas

oblasti. Tento rok to boli napríklad tieto: Dni

odpovedať a reagovať, na čom intenzívne pra-

správny počet ľudí, teda farmaceuta (ktorý jediný

prevencie diabetu, Dni zdravej pokožky, Dni

cujeme. Cieľom je, aby lekárne vyzerali tak, ako

môže vydávať lieky na predpis) aj farmaceutického

detskej imunity a aktuálne sa pripravujú Dni

majú lekárne vyzerať, a to aj v časoch pandémie.

laboranta.

duševného zdravia. No a predtým, ako daný

Aby boli bezpečným prostredím pre pacientov aj

A.K. Prednosťou lekárni je komplexná starostlivosť

"týždeň" launchujeme pre verejnosť musia

zamestnancov. Dovolím si tvrdiť, že sme boli me-

o pacienta, možnosť poradiť sa a zvážiť odporúča-

lekárnici prejsť e-learningom, kde dostanú

dzi prvými, ktorí nainštalovali dezinfekčné stojany,

nia farmaceuta.

ďalšie doplňujúce informácie k danej problematike, aby boli schopní čo možno najlepšie

plexisklo, UV-žiariče / germicídne žiariče, a to v celej našej sieti.

• AKO BUDÚ NAČRTNUTÉ ZMENY A TRENDY

pacientovi poradiť, usmerniť ho. Všetko je to

A.K. Z pohľadu vystavenia a instore reklamy vyu-

VPLÝVAŤ NA DISPOZÍCIU LEKÁRNÍ A NÁPLŇ

nad rámec. zákonných povinností. Chceme

žívame viaceré retailové nástroje. Zložitejšie je to

PRÁCE FARMACEUTOV?

smerovať viac k servisu a konzultáciám. Laicky
povedané: kapilárnu krv môže odobrať kto-

oproti bežnému retailu v tom, že dispozícia každej
lekárne je iná a zároveň máme viaceré typy lekární,

J.Ž. Všetky lekárne nebudú poskytovať všet-

koľvek, ale farmaceut je schopný pacientovi

napr. v poliklinikách, na hlavných uliciach, v nákup-

ky služby, ale rôzne služby budú dostupné

osobne interpretovať výsledky a odporúčať

ných centrách či v hypermarketoch. Každá lekáreň

v rôznych typoch lekární. Ako som už spomí-

ďalší postup. Väčšie zapojenie farmaceutov do
zdravotníckych štruktúr sme navrhovali Ministerstvu zdravotníctva SR (MZ SR), nakoľko farmaceuti by mohli povedzme merať krvný tlak
a výsledok zapísať do karty pacienta.
A.K. V desiatkach lekární už pilotujeme službu
diagnostiky z kapilárnej krvi, konkrétne sú to
tri testy: protilátky COVID-19, riziko cukrovky
a CRP. Ak bude záujem, rozšírime spoluprácu
aj s laboratóriami. Odbremenili by sa tak od
povinností lekárov, ktorých je v SR všeobecne
nedostatok.
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HOVORÍME S JURAJOM ONDRIŠOM, VÝKONNÝM RIADITEĽOM SPOLOČNOSTI SWAN MOBILE, A.S.

JUBILEUM 4KY S BILANCIOU,
ZODPOVEDNOSŤOU A NOVÝMI PLÁNMI
Štvrtý mobilný operátor na Slovensku 4ka nedávno oslávila šieste
jubileum pôsobnosti na našom trhu. Pri tejto príležitosti hovoríme
s Jurajom Ondrišom, predsedom predstavenstva a výkonným riaditeľom
akciovej spoločnosti SWAN Mobile, ktorá prevádzkuje 4ku.

v roku 2016. Aj o využitie eSIM je u zákazníkov
záujem a máme do budúcnosti ambíciu nahradiť klasické fyzickú SIM karty práve elektronickou SIM kartou.
} V súvislosti s retailom a dátami: Vidno aj
na „dátovaní“ Vašich zákazníkov posun

ľudia ale tejto nereálnej predstave

k väčšiemu využívaniu dát v pomere k ho-

podľahnú a aj preto ich chceme mo-

vorom? Dá sa konštatovať, že stále čas-

tivovať, aby ostali sami sebou a aby

tejšie vyberajú tovar či službu a nakupujú

sa postavili tomuto tlaku a povedali

Propozíciu služieb 4ky sme od začiatku posta-

}

4ka si už získala širokú

vili na štedrej ponuke dát za rozumnú cenu. Na

obľubu medzi státisícmi zákaz-

trhu pôsobíme ako disruptor, ako ten kto mení

níkov, ponúka svoje služby tiež

trh a prináša slobodu v dátování. Vo 4ke sme

biznisovej klientele, ktorá je hlav-

priniesli gigabajty dát, keď ostatní operátori po-

nou cieľovou skupinou nášho ča-

núkali megabajty. Dnes sú vo 4ke neobmedze-

} Pri príležitosti jubilea spustila 4ka novú

sopisu. Ako sa vám darí v korporátnom

né dáta štandardom, čo oceňujú aj naši zákaz-

komunikačnú kampaň, ktorá je svojim

sektore a v čom sú prednosti vašich slu-

níci, keď dnes každý druhý predaný paušál vo

poňatím na Slovensku priekopnícka ak-

žieb pre biznisových zákazníkov?

4ke obsahuje dátové nekonečno.

centom na spoločenskú zodpovednosť

Nedávno sme oslávili 6. rokov od uvedenia 4ky

a ochranu duševného zdravia. Budeme

na slovenský trh. Musím povedať, že za ten čas

} Aké sú Vaše plány pri rozširovaní dostup-

radi, keď ju priblížite našim čitateľom.

sa nám podarilo vyrásť a dnes poskytujeme

nosti 4ky v podobe fyzických predajných

Uvedomujeme si našu zodpovednosť, že sme

okrem predplatených služieb pre jednotlivcov

miest? Plánujete rozšíriť partnerstvá so

na Slovensko naštartovali dobu dátovú cez vý-

aj fakturované služby a paušály, čím postupne

Smartshop a Mobil Online o ďalších re-

hodné mobilné dáta pre všetkých, a preto sme

získavame nových zákazníkov z ﬁremného sek-

sa rozhodli podpísať dohodu o spolupráci s Li-

toru. Zároveň je 4ka veľmi obľúbená v segmen-

Napriek snahám konkurencie vytlačiť nás z pre-

gou za duševné zdravie (LDZ) a zaviazali sme sa

te SME a SOHO ﬁremných zákazníkov.

dajnej siete Slovenskej pošty môžeme s hrdos-

MN, Foto: SWAN MOBILE, a.s.

podporovať boj proti negatívnym fenoménom
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ich cez smartfóny?

si jednoducho – je mi to 4.

tailerov?

ťou povedať, že sme uspeli v súťaži a predĺžili

na internete. V aktuálnej kampani poukazujeme

} Veľkou inováciou začiatkom tohto roka bolo

sme exkluzívnu spoluprácu so Slovenskou

na to, že robiť chyby je ľudské a posúvajú nás

uvedenie eSIM. Ako sa darí tejto novinke?

poštou. Spolupracujeme tiež s vlastnou part-

dopredu a naopak nezdravý je tlak vyvíjaný na

4ka priniesla ako prvá na trh mnohé inovácie,

nerskou sieťou, ktorá číta viac ako 250 predajní

umelú dokonalosť. Sociálne médiá vytvárajú

ako sú VoLTE a ViLTE (pozn. red. hovory, resp.

po celom Slovensku, kde medzi tie známejšie

nezdravú ilúziu krásneho sveta, ktorý je často-

video hovory cez LTE), uviedla na Slovensku

patria naše partnerské Smartshopy a predajne

krát upravený rôznymi ﬁltrami. Najmä mladí

prvú 5G sieť, či prvé dátové nekonečno už

Mobilonline, ktoré okrem toho, že predávajú

PLACE

JURAJ ONDRIŠ
Zakladateľ spoločnosti pôsobí od jej vzniku ako predseda predstavenstva a od
roku 2018 aj ako výkonný riaditeľ. Je spoluautorom myšlienky štvrtého mobilného
operátora, ktorý ako vyzývateľ na trhu pripaušály 4ky, poskytujú našim zákazníkom aj

} Ako progresívny mobilný operátor 4ka

pridanú hodnotu v podobe poradenských a ser-

bola vôbec prvá, ktorá už v roku 2019 tes-

visných služieb.

tovala 5G sieť. Aké máte v tomto smere

nesie zákazníkom veľké dátové objemy za
rozumné ceny.

zámery a kde vidíte prípadné úskalia?

Absolvent Elektrotechnickej fakulty Slo-

} Pre koncového zákazníka je vždy zaují-

Áno, boli sme prví, kto na Slovensko reálne pri-

venskej technologickej univerzity sa viac

mavá vianočná ponuka, najmä nové za-

niesol 5G sieť, pričom dnes pokrývame 5G sie-

ako 25 rokov pohybuje v sektore investícií

riadenia. Aké najzaujímavejšie novinky

ťou 10 mestských častí Bratislavy a aj tiež časť

a inovácií. Je akcionárom a predsedom

a bonusy ste pripravili pre sezónu 2021?

Banskej Bystrice. Do budúceho roku máme

predstavenstva telekomunikačných spo-

Našim mottom bola vždy jednoduchá ponuka

s 5G ambiciózne plány, keď chceme pokryť ďal-

ločností SWAN, a.s., a SWAN Mobile, a.s.

bez háčikov a tomu sme ostali verní aj pri toh-

šie veľké mestá, kde vidíme najväčší potenciál

Tá prvá spomínaná je druhým najväčším

toročnej vianočnej ponuke. Zákazníkom ponú-

na jej využitie.

poskytovateľom ﬁxných telekomunikač-

kame výhodnú ponuku na paušály SLOBODA

ných služieb v biznisovom segmente.

s mobilným telefónom, kedy môžu získať bo-

V SWAN Mobile, ktorý prevádzkuje mo-

nus na zariadenie až do výšky

bilného operátora pod značkou 4ka, sa J.

210 EUR. Okrem toho si môžu

Ondriš podieľa na chode a stratégii ﬁrmy

všetci noví zákazníci vyskúšať

aj ako jej výkonný riaditeľ. Okrem teleko-

ktorýkoľvek

vrátane

munikácií sa venuje ako investor aj oblasti

nekonečných paušálov na 30

IT či médií. Aktívny je aj ako člen správnej

dní iba za 4 eurá. Vo vianočnej

rady charitatívneho projektu a darcovské-

ponuke samozrejme nechýbajú

ho portálu ĽudiaĽuďom.sk. Medzi jeho

ani nové modely smartfónov či

hobby patrí jachting, golf, cyklistika a ces-

rôzne zľavy a výpredaje sklado-

tovanie.

paušál

vých zásob.
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NOVÝ MÍĽNIK V PRÍBEHU ZNAČKY
BÁNOVECKÁ MLIEKAREŇ
K hradu Uhrovec vedú z obce Uhrovské podhradie dve cesty. Jedna
je náročnejšia, strmšia. Druhá je menej namáhavá, ale dlhšia a kľukatá.
Milsy sa vydala tou ťažšou cestou. Desaťročia pôsobí pod značkou
Milsy a bola zároveň známa aj ako Bánovecká mliekareň, teda tradičná
mliekareň z Bánoviec. Manažment sa rozhodol zvoliť si náročnú cestu a
vytýčiť pre kľúčovú značku nové smerovanie.

nych výrobkov, masla a syrov. Obchodní partneri, reťazce a konzumenti nás poznajú najmä
vďaka výrobe tradičných parených syrov, a to
údených aj neúdených, tvarohu, nátierkového
masla a ostatných kyslomliečnych výrobkov,“
hovorí prokurista a riaditeľ obchodu a marketingu Bánoveckej mliekarne Bohuslav Šiko.

HĽADANIE NOVEJ CESTY PRE
ROZVOJ ZNAČIEK
Na jar roku 2020 oslovila spoločnosť agentúru
BrandOn s požiadavkou zhodnotiť možnosti a nájsť najlepšiu cestu pre ďalší rozvoj ﬁrmy
a jej značiek. „Spolu s predstavenstvom a marketingom ﬁrmy sme sa ponorili do histórie ﬁrmy, mesta Bánoviec, ale aj Bánovskej kotliny
ako takej. Počas „hĺbkovej exkurzie“ sme našli veľmi zaujímavé fakty a historické odkazy,
ktoré boli pre nás inšpiráciou pri tvorbe novej
identity značky Bánovecká mliekareň,“ prezradil pre instore Slovakia Branislav Burák, Brand
& Businness Builder a konateľ BrandOn, ktorá
stojí napríklad aj za rebrandingom značky Lun-

foto © Marek Hajkovský

ter, rebrandingom tradičnej značky Smetol aj
za nastavením pozicioningu značky iRobot pri
výsady

umožnili

konanie

úspešnom vstupe na slovenský trh.

jarmokov a rozvoj obchodu.
A že bolo čo predávať a vy-

Jedno z prvých stretnutí s prokuristom a riadite-

mieňať! V Bánovskej kotline

ľom obchodu a marketingu Bohuslavom Šikom

sa okrem pestovania plodín,

a jeho tímom bolo naplánované na Uhrovec-

chovu oviec a dobytka, roz-

kom hrade, ktorý je dominantou celej doliny.

víjali aj remeslá. Mesto bolo

„Na otázku prečo práve tam som odpovedal,

už v stredoveku významným

že potrebujeme trochu nadhľadu a pohľad späť

centrom remeselnej výroby.

do histórie predtým, ako začneme budovať bu-

Pôsobilo tu množstvo vyhľa-

dúcnosť… a kde inde získať nadhľad, ako na

dávaných súkenníkov, ktorí

mieste, odkiaľ storočia riadili chod celej kotliny

spracúvali vlnu dovážanú

a kde začal svoje pôsobenie Francisco Zay.

z okolia mesta, ale aj cechy

Tento významný veľmož a neskôr jeho potom-

VÝZNAMNÝ REGIÓN BOHATÝ
NA REMESELNÚ VÝROBU

kožušníkov, čižmárov, krajčírov, klobučníkov

kovia výrazne ovplyvňovali dianie nielen v Bá-

a mäsiarov.

novciach,“ povedal Branislav Burák. Dodajme,

Našim predkom sa v úrodnej a dobre prístup-

V príbehu tradičného spracovania mlieka zo-

mia dnešného severného Talianska a hrad-

nej Bánovskej kotline, chránenej Strážovskými

hráva významnú rolu spomínaný chov hospo-

né panstvo Uhrovec mu udelil kráľ Ferdinand

vrchmi a Považským Inovcom, páčilo. Bánovce

dárskych zvierat, pre ktoré tu boli vždy vhodné

I. v roku 1547. Len nedávno získala prestížnu

založili pri sútoku potokov Radiša a Bebrava

podmienky. Dodnes je región z pohľadu sloven-

cenu CE.ZA.AR. v kategórii Fenomény architek-

a odtiaľ pochádza i súčasné meno: Bánovce

ského poľnohospodárstva mimoriadne význam-

túry obnova neskororenesančnej hospodárskej

nad Bebravou. Stáročia na región „dohliadali“

ný. „Mliekarenský závod tu bol prvýkrát spuste-

budovy na dolnom nádvorí hradu. Ide o zásad-

aj hradní páni z Uhroveckého hradu. Uhrovec

ný do prevádzky 1. mája 1954. Spoločnosť pod

ný míľnik pri jeho ďalšej obnove.

a ďalšie dve desiatky obcí boli súčasťou hrad-

názvom Milsy, a. s., Bánovce nad Bebravou,

ného panstva už od roku 1295. Bánovce získali

vznikla v máji 1992. Odvtedy sa zameriava na

Historický exkurz ukázal, že vďaka strategickej

mestské výsady ešte pred rokom 1376. Práve

úpravu a spracovanie mlieka, výrobu mlieč-

polohe mesta Bánovce sa tu odohrali mnohé

Red (pti)

že Francisco Zay pravdepodobne prišiel z úze-
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významné dejinné míľniky. Hrad Uhrovec napríklad slúžil ako útočisko pre

Prioritou spoločnosti je stále udržanie

Zayovcov a šľachtu počas protistavov-

vysokej a poctivej kvality produktov

ských povstaní a tureckých nájazdov.

založenej na tradičných postupoch

Okrem šarvátok a tureckého pustoše-

a receptúrach. Na Slovensko naprí-

nia sa mesto a jeho okolie rozvíjalo aj

klad uviedla prvé „bezéčkové“ smo-

kultúrne a hospodársky. Región obo-

tanové jogurty v roku 2015. Opäť zo-

hacovali noví ľudia, nové skúsenosti

hrala rolu história a tradícia, nakoľko

a zručnosti. Všetky tieto vplyvy sa pre-

základom pre výrobu týchto jogurtov

mietli do „duše mesta“, do urbánnych

bola 25-ročná ešte pôvodná receptú-

legiend, malomestských rozprávok, ale aj do

ra. Okrem smotanových jogurtov spoločnosť

čipiek, krojov, remesiel a kultúry. V moderných

Odkaz na remeselnú tradíciu aj poetickosť ma-

už desaťročia vyrába aj Poctivé „bezéčkové“

dejinách v Bánovciach a v Uhrovci pôsobili takí

lého, ale rušného mestečka sa premietol aj do

jogurty zrejúce v tégliku, aktuálne v 4 príchu-

dejatelia ako Janko Jesenský, Mária Ďuríčková,

nového loga Bánoveckej mliekarne. Do siluety,

tiach: biely, jahoda, čokoláda a marhuľa. Na

Elena Čepčeková, Rudo Móric, ale najmä Ľudo-

farieb aj fontu písma. Všetko vychádza z novej

obaloch dominuje nápis Bánovecký v poloblú-

vít Štúr, ktorý sa narodil v Uhrovci v rovnakom

identity značky Bánovecká mliekareň. Tento

ku, ktorý bol v minulosti typický pre označenie

dome ako neskôr Alexander Dubček.

brand bude zároveň nosnou značkou spoloč-

remeselných výrob a obchodov. Pod nápisom

nosti Milsy a.s.

je označenie produktu, napríklad pri jogurtoch
„Smotanový jogurt“ a pod ním príchuť, napr.

POCTIVÁ KVALITA V SPOJENÍ
TRADIČNÉHO A NOVÉHO

Názvy Bánovecký jogurt alebo Bánovecká ná-

„Čučoriedkový“ či „Jahodový“ a realistické vy-

tierka sú

obrazenie týchto plodov na decentnom pozadí
s patt
patternom trojruže, inšpirovanom erbom mesta Bánovce
nad Bebravou.
Bá

Nový duch doby budú reprezentovať
jednak nové strategické vízie ﬁrmy,
ale zároveň aj nová značka – logo,

Zároveň
obaly uvádzajú aj to, čo značZá

nový web Banoveckamliekaren.sk

ka
k a spoločnosť garantujú, napríklad na

a postupne nové obaly výrobkov

obale tvarohu sa dočítame: „POCTIVÝ

Bánoveckej

mliekarne.

Nová

REMESELNÝ

je

VÝROBNÝ
VÝROB

POSTUP

aj komunikácia, ktorá cez čerstvý

UŽ OD ROKU 1954. Čerstvý

projekt Bánovecká knižnica (a zá-

a šťavnatý,
vyrábaný
šťav

roveň

web

tradičným
tradi

Banoveckakniznica.sk)

spôso-

bom,
bom pri ktorom sa

nadväzuje práve na historický, kultúrny a literárny odkaz Bánoviec a ich

z čerstvého
tvarohu
če

okolia. Prostredníctvom projektu Báno-

prirodzene
uvoľňuje
priro

vecká knižnica značka postupne prináša
ša

srvátka.
TAKÝ, AKÝ
srvát

„kúsky“ z literatúry, o ktorých si realizátori
tori

MÁ B
BYŤ!“ Tvrdenia
vychádzajú
vychád

projektu myslia, že by mohli spotrebiteľom
teľom

jednak

z výrobnej
praxe, ale
výrob

chutiť. V jednotlivých podcastoch a videách si

aj

je možné pozrieť a vypočuť známych hercov,

samotné
sam

gazdinky

a skúsení
skúsen kuchári hovo-

spevákov, umelcov. Priblížia širokej verejnosti

medzi

svoj vzťah k literatúre a vtiahnu ľudí do podma-

spotrebiteľebiteľ-

nivého sveta príbehov vyrozprávaných spisova-

mi

teľmi. V rôznych farbách a príchutiach, ktoré sú

známe.
e. Tradičná

tak typické pre ľudský život.

Bánovecká
ecká

ria, že to je to skutočne
tvaroh ako má
m byť.

dlhodobo

„Skutočne taký,
tak aký má byť

ná-

a chutný… je
jedna báseň ;)

tierka, ale aj Báno-

A keď sme pri básňach, zhod-

vecké jogurty si cez

li sme sa, že ch
chceme budovať

svoju chuť a kvalitu získali

moderne zmýšľajúcu značku, ktorá

významné
mné miesto v košíkoch spotrebiteľov
ľov po celom Slovensku. „Práve znalosť

sa nebude zaoberať len sama sebou. História

týchto produktov bola pre nás nosná a sme-

a „duša miesta“ nás nenásilne priviedli k spi-

rodajná pri rozhodovaní postaviť do popredia

sovateľom a literatúre. Rozhodli sme sa tejto

značku Bánovecká mliekareň, resp. variácie

téme povenovať dlhodobejšie a podeliť sa o jej

Bánovecká a Bánovecký). Logo Milsy na oba-

krásu, nadhľad a múdrosť, tak prepotrebnú aj

loch ostáva v pozícii garanta dlhodobej konti-

v dnešnej dobe.“ dodáva Branislav Burák

nuity a prístupu našej spoločnosti k svojim produktom a spotrebiteľom,“ hovorí Bohuslav Šiko

Napokon

a dopĺňa: „Už prvé reakcie na zmenu obalov sú

kniznica.sk, ktorá popísané idey a čerstvé

navštívte

mimoriadne pozitívne. Spotrebitelia nové obaly

smerovanie značky spája a je zhmotnením

aj logo okamžite akceptovali a kladnú spätnú

nového

väzbu tak máme aj od našich biznisových zá-

„Chuť jedna báseň“

sloganu

stránku

Bánoveckej

Banovecka-

mliekarne:

kazníkov a reťazcov.“
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FLASH NEWS
Lidl k trom existujúcim logistickým

DHL SUPPLY CHAIN NA SLOVENSKU ROZBIEHA SPOLUPRÁCU
S REŤAZCOM ACTION

centrám v Seredi, Prešove a Nemšovej
hodlá postaviť štvrté pri obci Rakovo

DHL Supply Chain Slovakia zahajuje spoluprácu so spoločnosťou Action,

neďaleko Martina. Denník N píše, že

pre ktorú bude poskytovať na mieru šité interné logistické služby. S viac

vďaka novému skladu za 50 miliónov

ako 1 850 predajňami v Holandsku, Belgicku, Francúzsku, Nemecku,

EUR dokáže Lidl ľahšie zásobovať

Luxembursku, Rakúsku, Poľsku, ČR. Action jedným z najrýchlejšie

tovarom svoje severoslovenské

rastúcich nepotravinových diskontov v Európe. DHL Supply Chain

predajne. Reťazec tak plánuje

Slovakia bude pre Action riadiť zásobovanie a skladovanie v novom

zamestnať ďalších 410 pracovníkov.

logistickom parku v Ivanke pri Dunaji. V novom distribučnom centre bude postupne pracovať tím 200

Logistické centrum vznikne na mieste

vyškolených DHL špecialistov na 2 zmeny, ktorí budú spravovať zhruba 50 000 m² skladových priestorov.

10 rokov opusteného drevárskeho

Zdroj: Dhl.com/sk-sk

areálu.
Martinus na sociálnej sieti zverejnil, že
presťahoval centrálny sklad v Martine.
Po takmer 14 rokoch. Kníhkupectvo
sumarizuje, že zamestnanci doň navozili

COCA-COLA HBC OTVÁRA
V PRAHE NAJNOVŠÍ
A NAJMODERNEJŠÍ PLNE
AUTOMATIZOVANÝ SKLAD

skladových technológií využívajúcich prvky
umelej inteligencie sa v areáli v pražských Kyjích
nachádza aj novo vybudovaný systém mokrade.
Vďaka nemu sa zachytená dažďová voda

dokopy 412 paliet s knihami a iným

z areálu bude vracať späť do prírody, namiesto jej

tovarom. Presťahovali takmer 200-tisíc

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko úspešne

kníh a neknižných vecičiek. Sklad vznikol

spustila skúšobnú prevádzku nového, plne

v areáli niekdajších Závodov ťažkého

automatizovaného skladu, ktorý je najnovším

strojárstva, kde sa kedysi vyrábali tanky.

skladom ﬁrmy v Európe. Má rozlohu

odvádzania do kanalizácie.
Zdroj: Coca-cola.sk

9125 m² a uskladní viac ako 21 tisíc paliet.
Otvorili časť nultého bratislavského

O naskladňovanie a vyskladňovanie paliet sa

obchvatu D4/R7 a sprístupnili 4,3 km

starajú automaticky riadené zakladače, ktoré

dlhý úsek diaľnice D4 vrátane Lužného

obsluhujú regálový systém. Okrem špičkových

mosta. Tým sa ešte viac posilní
postavenie Dunajskej Stredy ako
logistického centra, „suchozemského

P3 LOGISTIC PARKS OSLÁVILA 20. VÝROČIE NA VEĽTRHU EXPO REAL

prístavu“. Nasledovať by malo
postupne otvorenie zvyšku rýchlostnej

Tohtoročný veľtrh Expo Real 2021 bol pre P3 Logistic Parks špeciálny. Oslávil na ňom totiž 20

cesty R7 a ďalšieho úseku D4.

rokov v biznise. Spoločnosť P3 bola pôvodne založená v Prahe, na prelome tisícročí a od svojich
skromných začiatkov to dotiahla do rebríčka TOP 5 hráčov v sektore. V súčasnosti P3 spravuje

Investor Ingram Micro, poskytovateľ

približne 6,3 milióna m² skladových priestorov na 11-tich

riešení pre e-commerce a logistiku,

európskych trhoch a má viac ako 450 nájomcov z oblasti

má od konca septembra k dispozícii

maloobchodu, elektronického obchodu, tradičného

hotový moderný sklad v logisticko-

3PL či automobilového priemyslu. Na Slovensko P3

priemyselnom parku v Kostolných

vstúpila pred 15 rokmi. S počtom 6 parkov s rozlohou

Kračanoch pri Dunajskej Strede. Hala je

486 tisíc m² vedie P3 na Slovensku rebríček najväčších

súčasťou projektu Log Center R7. Objekt

developerov a správcov priemyselných a logistických

od rakúskeho developera Go Asset má

nehnuteľností.

prístup k železničnému prekládkovému

Zdroj: P3parks.com

terminálu Metrans, ktorý umožňuje
distribúciu do viac než desiatky krajín.
zabezpečovať logistiku pre About You.

GEIS SK: NOVÁ POBOČKA
V TRIBLAVINE

Stavebné noviny informujú, že

Súčasná slovenská pobočka sa koncom roka

k tomu zodpovedajúce vonkajšie plochy

v bratislavskej Petržalke chce

bude sťahovať zo Senca do nových priestorov

a odstavné plochy.

spoločnosť StorageX postaviť

v logistickom VGP Parku Bratislava. Nachádza

skladové priestory za približne

sa v oblasti Triblavina. „Našou požiadavkou bol

15 mil. EUR. Vyplýva to zo zámeru,

moderný cross-dockový terminál v kombinácii

predloženého na posudzovanie

so skladovou halou v blízkosti Bratislavy

vplyvov na životné prostredie EIA.

a zároveň pri diaľnici D1, " uviedol Daniel

Začiatok výstavby je naplánovaný na

Knaisl, konateľ skupiny Geis pre CZ, SK

koniec roka 2022, ukončenie v úvode

a PL. VGP Park Bratislava predstavuje svojou

roka 2024.

strategickou polohou významný logistický

TREND informuje, že Ingram Micro bude

zaintegrované prvky trvalej udržateľnosti
a environmentálnej zodpovednosti. V 1. fáze
bude Geis využívať 8 000 m² vnútornej plochy,

projekt. Má certiﬁkát BREEAM, ale taktiež
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Zdroj: VGP, Geis.sk

PLACE

V CAFÉ DIAS POMÁHA
ROBOTKA BELLA

úsmev na tvári. Deﬁnitívne rozhodnutie prišlo
pre krátkym časom, nakoľko kolegovia z Café
Dias majú reálny problém s obsadením pracovných pozícii čašník / čašníčka. Robot síce
nenahradí čašníka a jeho ľudskosť, ale vie byť
dobrým asistentom.

„Neustále posúvanie veci vpred máme hlboko zakorenené v DNA ﬁrmy.
Za uplynulé dva roky sme otvorili nový sklad a spustili nový e-shop.
Do kaviarní Café Dias sme priniesli inováciu, ktorá poteší zákazníkov
a vyčarí im úsmev na tvári. Je to robotka Bella,“ hovorí v rozhovore
pre instore Slovakia Michal Rajter, generálny riaditeľ, Panta Rhei, ktorá
prevádzkuje kaviarne Café Dias.

} Aké má robot funkcionality? Čo všetko
dokáže?
Robotka Bella je asistentkou čašníka, teda čašník prijíma objednávky, barista pripraví nápoje
alebo občerstvenie a robotka ich prinesie k stolu zákazníka. Slušne sa pozdraví, povie vtipné
hlášky a zákazníci si z nech zoberú svoju objednávku. Ak ju pohladkajú, tak sa im odvďačí
vtipnou hláškou. Ak má prekážku v ceste, vie

uspokojili. Nakoľko máme 60 kníhkupectiev,

ju obísť a tiež to veľmi vtipne komentuje. Je to

spustili sme možnosť rezervácie kníh v kníhku-

veľké oživenie, ktoré si obľúbili takmer všetci

pectve, čiže aj počas lockdownu si mohol zá-

zákazníci, ktorí prišli počas týchto dní do Café

kazník prísť zobrať knihu k nám do kníhkupec-

Dias.

tva. Knihy sme pripravili do niekoľkých minút
od vytvorenia rezervácie prostredníctvom náš-

} Ako reagujú zákazníci na futuristickú no-

ho e-shopu. Správanie zákazníkov po druhom

vinku? Sú roboty atrakciou, vďaka ktorej

lockdowne bolo podobné ako po prvom v roku

sa zákazníci opakovane vracajú do ka-

2020. Nábeh bol síce pomalší, ale postupne sa

Michal Rajter
generálny riaditeľ, Panta Rhei

viarní?

zákazníci vracajú. Kniha je „produkt“, ktorý si

Sám som bol príjemne prekvapený, ako po-

chce veľa zákazníkov ohmatať, pozrieť sa na

zitívne zákazníci reagujú. Nielen mladší, ale aj

obálku, prelistovať, prípadne si nechať poradiť.

starší a aj dôchodcovia si ju fotia a dávajú si ju

Knihkupectvo nevnímame ako bežnú retailovú

poslať k stolu, hladkajú ju a tešia sa. Veríme, že

prevádzku. V kníhkupectve sa cítite ako doma

aj vďaka robotke Belle sa zákazníci budú vracať

v obývačke. Je to miesto kultúry s jedinečnou

častejšie.

atmosférou.
} Aké novinky chystáte v smere rozvoja siete, kaviarní a e-commerce?

} Plánujete nasadiť roboty aj v ďalších ka} Ako ste spokojní s kampaňou Card Linked

viarňach, prípadne v kníhkupectvách?

Neustále posúvanie veci dopredu máme hlbo-

Marketing (CLM), ktorá umožňuje cielenie

Áno, ak sa nám Bella osvedči, budeme ju pou-

ko zakorenené v DNA ﬁrmy. Veď už len fakt, že

ponúk na základe nákupného správania?

žívať aj v ďalších kaviarňach Café Dias po Slo-

Panta Rhei otvorilo ako prvé na Slovenku veľ-

Podarilo sa aj vďaka nej z časti kompen-

vensku.

koformátové kníhkupectvo, ktoré prinieslo zá-

zovať výpadok kamennej siete?

kazníkovi pocit obývačky, pohodlie, veľký výber

Určite aj táto kampaň pomohla nasmerovať

kníh a perfektnú starostlivosť. V Panta Rhei sa

zákazníkov ku kúpe kníh u nás. S výsled-

dejú neustále nejaké novinky a vylepšenia. Sna-

kami kampane sme boli spokojní. Nakoľko

žíme sa napredovať v každej Vami spomínanej

prevádzkujeme 60 kníhkupectiev výpadok

oblasti. Pracujeme na dizajnoch našich kníhku-

tržieb v kamennej sieti bol citeľný a nepo-

pectiev, vzdelávame zamestnancov, prinášame

darilo sa ho dobehnúť.

inovácie aby sme boli stále atraktívni pre našich
zákazníkov. V oblasti e-commerce sme tento

} Vysoká personalizácia a inovácie

rok urobili ďalšie zmeny. Minulý rok sme otvo-

v marketingovom mixe je v súla-

rili nový sklad vďaka ktorému máme najväčšiu

de s ﬁlozoﬁou Panta Rhei? Budete

skladovú zásobu kníh na Slovenku. Tento rok

v CLM pokračovať aj tento rok?

sme spustili dlhšie pripravovaný nový e-shop,

Tento rok stále bežia CLM kampane

ktorý je rýchly, prehľadný. Zákazníci túto zmenu

a o ďalšej spolupráci na budúci rok ešte

privítali a už po veľmi krátkej dobe máme pozi-

rokujeme.

tívne ohlasy.
viarňach Café Dias obsluhuje zákaz-

kupectvá zatvorené, ako zareagovali zá-

níkov robot, ktorý aj komunikuje so

kazníci po otvorení? Chýbal im kontakt

zákazníkmi. Čo Vás viedlo nasadeniu

s kníhkupcami s knihami? Vrátila sa náv-

Red, Zdroj a foto: Panta Rhei

} Čerstvou novinkou je, že v dvoch ka} Keďže počas lockdownu museli byť kníh-

takejto inovácie?

števnosť na predpandemickú úroveň?

Dlhšie sme uvažovali nad inováciou aj v ka-

Počas druhého lockdownu sme tiež pracova-

viarni. Opäť sme chceli priniesť zákazní-

li na tom, aby sme potreby našich zákazníkov

kom niečo nové, čo ich poteší, čo im vyčarí
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OCENENÉ PREVÁDZKY
VISA SLOVAK TOP SHOP
Viete, čo má spoločné servisná stanica, lekáreň a operátor? Ich prevádzky
vybrala odborná porota Visa Slovak Top Shop na stupne víťazov za mesiac
september 2021. Zároveň predstavujeme aj držiteľa 3. miesta za mesiac
august, ktorým je predajňa Rituals v Eurovea.

jedál. Jedinečný Forbes Business Lounge
s najmodernejšími technológiami je rokovacou
miestnosťou, ktorá je k dispozícii pre zákazníkov na cestách a dokáže im poskytnúť žiadané súkromie. Vo svete obľúbená služba dog
wash slúžiaca pre hygienu domácich miláčikov
a detský kútik robia zo stanice „family friendly“
miesto. Zaujímavosťou je živá zelená stena na
toaletách. Čerešničkou na torte je priateľský
a ochotný personál.
Video z otvorenia servisnej stanice

2. MIESTO – ORANGE,
AUPARK, BRATISLAVA
Vitajte doma – vitajte v obývačke. Predajňa Orange v bratislavskom Auparku navodzuje rodinnú atmosféru. Nedajte sa však
pomýliť konceptom, Orange v predajni zá-

V MESIAC SEPTEMBER
BOLI OCENENÉ:

ne, ktorý podáva informácie o prebiehajúcich

roveň využil digitálne technológie na maxi-

akciách, faktoch o palivách a Bonus klube.

mum. Hneď pri vstupe na vás čaká objed-

Poskytuje rady motoristom napríklad aj o do-

návací info kiosk. Ďalším pozitívom je, že

1. MIESTO – SLOVNAFT,
PRÍSTAVNÁ ULICA, BRATISLAVA

pravnej situácii, počasí, turistických atrakciách

sa zákazníci ľahko zorientujú. Označenie či

a iné aktuality. V stanici zaujmú taktiež zabudo-

už produktov alebo služieb je prehľadné.

Unikátna servisná stanica Slovnaft je najmoder-

vané tablety v stoloch a mobilný čašník, ktorý

Personál si získa pozornosť odbornosťou

nejšou v strednej Európe. Vyniká inovatívnymi

poskytuje zjednodušenú platbu už pri tankovaní

a trpezlivosťou pri vysvetľovaní. Určite sto-

službami ako sú infokiosk pri vstupe do predaj-

alebo zároveň umožňuje objednať si z ponuky

jí za návštevu!

3. MIESTO – DR. MAX,
AUPARK, BRATISLAVA
V predajni, v ktorej má každý produkt svoRed, Zdroj a foto: Visa Slovak Top Shop, archív redakcia, Rituals, Slovnaft

je miesto a pacient – zákazník má dokonalý
prehľad, to je Dr. Max v nákupnom centre
Aupark v Bratislave. Bohatý sortiment produktov na vhodne označených regáloch.
Dobre viditeľná aktuálna akciová ponuka zaručene osloví všetkých okoloidúcich.
Dr. Max komunikuje prebiehajúce akcie, svoj
vernostný systém, aktuálnu ponuku vkusne
prostredníctvom POP. Zaujímavosťou je aj
derma kútik v predajni s profesionálnym poradenstvom, ktorý je k dispozícii každému
nakupujúcemu.
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PREDSTAVUJEME
RITUALS EUROVEA
BRATISLAVA

nými rituálmi, nie sú testované na zvieratách

ne dostane“ vyjadrila sa Ľubica Gubová, Coun-

a používajú prírodné prísady z obnoviteľných

try lead Visa pre Slovensko.

Držiteľ tretieho miesta za mesiac

Videoanketa Miestopredaja.sk: Jana Sivoková

zdrojov.
Ďalšími partnermi sú spoločnosti Samsung,
POS Media, Empea a MORIS design SK. Medi-

august 2021 víta zákazníkov v ná-

álnym partnerom hodnotenia retailových prevá-

kupnom centre Eurovea. Predajňa

dzok je časopis instore Slovakia.

kozmetických výrobkov Rituals sa
vyznačuje jedinečným koncep-

Uvítame,

tom. V Rituals sa zákazníci jedno-

vádzky, ktoré by sa podľa vás mali súťa-

ak

nominácie

na

ducho cítia dobre vďaka celkovej

že zúčastniť, pošlete na emailovú adresu

atmosfére, ktorá citlivo oslovuje všetky zmysly –

nominacia@slovaktopshop.sk.

vôňami, hudbou, farbami a príjemným svetlom.

bezplatná.

V priestore je ľahká orientácia, aj vďaka farebne

Titulárnym partnerom projektu je spoločnosť

odlíšeným radom výrobkov, ktoré sú logicky

Visa. „Našim cieľom je podporovať malých

usporiadané v separátnych regáloch.

podnikateľov, ich zamestnancov,

„V Rituals sa snažíme, aby sa zákazník u nás

ale takisto zákazníkov, ktorí sa

cítil čo najlepšie, aby si vychutnal zážitok „tu

momentálne tešia aj z návratu do

a teraz“. Predajne aj produkty Rituals inšpirovali

kamenných prevádzok. Práve vý-

východné rituály. V každej predajni sa napríklad

nimočná atmosféra, ktorú ponúka

nachádza strom sakura, ktorý je oslavou japon-

predajňa Rituals - jej vône, príjem-

ského sviatku Hanami – teda sviatku prícho-

né osvetlenie a lákavé vystavenie

du jari. Sakuru nájdu naši zákazníci na každej

produktov - je presne to, čo virtu-

predajni v sieti,“ uviedla pri príležitosti prevza-

álny obchod nedokáže sprostred-

tia ceny Jana Sivoková, manažérka predajne

kovať. Nadovšetko však upúta

Rituals v Eurovea Bratislava, ktorá pre instore

sakura v centre predajnej plochy,

dodala niekoľko technických údajov: „Predajňa

ktorá vás pri návšteve Rituals úpl-

kvalitné

Nominácia

pre-

je

má plochu 60 m2 bez zázemia. Ponúkame vyše
30 druhov produktov holandskej značky Ritual
rozdelených do kolekcií. Záväzkom spoločnosti je ponúkať produkty, ktoré budú z 90 % na
prírodnej báze a plniť ich do recyklovateľných
obalov. Mnohé výrobky napríklad sprchové gély
a peelingy si môžu zákazníci a zákazníčky otestovať v časti nazývané water island, ktoré tvorí
kamenné umývadlo. Práve možnosť vyskúšať,
otestovať motivuje klientov vrátiť sa. Rituals má
prevádzky s predpísaným layoutom a dispozíciou ešte v Auparku a v novom projekte Nivy.“
„Rituals je zážitok. Predajňa v Eurovea vás inšpiruje k opätovnej návšteve. Veď ľudia sa vždy
radi vrátia na miesta, kde sa cítia dobre. Rituals doslova opantá vaše zmysly. Do predajne
vás pritiahnu exotické vône, vašu pozornosť si
udrží oku lahodiace vystavenie a usporiadanie
produktov, ľúbozvučná hudba a príjemné svetlo
vás presvedčia, že ste na tom správnom mieste,“ komentuje predajňu Petra Javorníková,
projekt Partner Visa Slovak Top Shop
Holandská spoločnosť Rituals bola prvou značkou na svete, ktorá uviedla kombináciu luxusnej
domácej a telovej kozmetiky. Ponúka luxusné
produkty a to kozmetiku určenú na starostlivosť
o telo a pleť, vonné sviečky, parfumy a čaje.
Filozoﬁa Rituals je o šťastí a spokojnosti, ktoré spočívajú v radostnom prežití prítomného
okamihu. Ten nájdeme často v maličkostiach,
v tom, že si užívame chvíle „tu a teraz“. Všetky
produkty sú inšpirované autentickými východ-
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PEOPLE

ANALÝZA AMROPU UKÁZALA, AKO SÚ
SPRÁVNE ORGÁNY A VEDENIA FIRIEM
PRIPRAVENÉ NA DIGITÁLNU DISRUPCIU

ločnosti skôr hľadajú ﬁnančné a spotrebiteľské
kompetencie na úrovni predstavenstiev.
3. Rozdiel v digitalizácii medzi
technologickým sektorom a ostatnými
sektormi sa zväčšuje.
Digitálne kompetencie na úrovni predstaven-

SÚ UŽ LÍDRI V ON-LINE
SVETE UDOMÁCNENÍ?

stiev v spoločnostiach v technologickom sektore sú v porovnaní s inými odvetviami takmer
deväťnásobné. Rozdiel je markantný. So zastúpením 43 % v technologickom sektore
a 5 % v ostatných odvetviach bude zaujímavé

Dáta sa stali novou svetovou komoditou, náš obraz na sociálnych sieťach
stúpa po rebríčku významnosti a umelú inteligenciu využívame nielen v biznise,
ale aj v osobných životoch. Slovo digitalizácia nájdeme doslova na každom
rohu a pomaly sa z neho stáva otrepaná fráza. Naozaj nás obdobie posledných
dvoch rokov posunulo viac týmto smerom? Môžeme za skutočnú digitalizáciu
považovať zmenu komunikačných kanálov smerujúcich čoraz viac do on-line
sveta? A – ak zacielime na komerčný sektor: sú členovia správnych orgánov
a top manažmenty ﬁriem pripravené na podstatu digitalizácie?

sledovať, či bude tento trend pokračovať. Jedným z kľúčových elementov je čas potrebný
na prijatie a integráciu členov predstavenstva,
pričom niektoré sektory sú dotknuté značnou
reguláciou (napr. ﬁnančné služby).
4. Len 3 % predstavenstiev v analyzovaných
spoločnostiach má technologický výbor.
Pri skúmaní predstavenstiev z 300 spoločností
kótovaných na burze sa našlo iba deväť oﬁciál-

Matej Taliga,
Amrop Jenewein Client Partner

Globálny Amrop pravidelne vydáva sériu štúdií s názvom Digitization on Boards, v ktorých sa zameriava na rôzne aspekty digitalizácie. V jednej z nich sa
autorský tím podrobne venoval tomu, do akej miery
sú predstavenstvá vybraných ﬁriem kótovaných na
burze pripravené na digitálnu transformáciu.
Tlak na digitálnu disrupciu a bezpečnosť je aj vinou

1. Digitalizácia v netechnických

nych technologických výborov (v šiestich kraji-

celosvetovej pandémie v plnom prúde. A diskusia

spoločnostiach je nízka a pomalá.

nách). Preto iba 3 % analyzovaných spoločnos-

o digitalizácii naberá na obrátkach. Napriek tomu

Iba 5 % členov predstavenstva v netechnic-

tí majú technologický výbor. Ich vzácnosť je vo

je postup, podľa ktorého spoločnosti postupujú

kých spoločnostiach má digitálne kompetencie.

výraznom kontraste s inými výbormi.

v procese digitalizácie, neurčitý a veľmi často ho

A takmer nikde nevidieť nijaký výrazný pohyb.

obklopuje niekoľko otázok. Napríklad: Do akej

Ak sa pozrieme iba na digitálne zastúpenie kra-

5. Digitalizácia je katalyzátorom

miery je digitalizácia prvkom zmeny vo vašej spo-

jín analyzovaných za posledné obdobie, celko-

rodovej rozmanitosti.

ločnosti? Mali by ste pokračovať v podnikaní ako

vý priemer sa zvýšil z piatich percent na šesť.

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

doteraz? Alebo nasilu implementujete digitálne
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Analytický tím Amropu zistil koreláciu medzi
predstavenstvami v spoločnostiach s technic-

riešenia do nejakej časti vášho podnikania? Mala

2. Digitalizácia v technologickom

kými proﬁlmi a vyšším stupňom ženského za-

by mať digitalizácia vyšší účel, podporovať inová-

sektore rastie.

stúpenia. Ženy v skúmaných predstavenstvách

cie alebo dokonca transformovať váš obchodný

43 % členov predstavenstva v technologických

zastávajú 35 % všetkých technologických po-

model? Ak áno, v akom časovom rámci a s akými

spoločnostiach má digitálne kompetencie. Nie

zícií. Vedie Francúzsko, Taliansko, Švédsko,

prostriedkami?

je prekvapením, že digitálne zastúpenie v ra-

Nórsko a Holandsko, pričom približne 50 %

dách technologických hráčov výrazne prevyšuje

digitálnych proﬁlov predstavujú ženy. Zaují-

Je dôležité, do akej miery je vedenie tej-kto-

netechnické ekvivalenty. Jasným lídrom so za-

mavosťou je, že už v roku 2016 boli vo Švéd-

rej spoločnosti pripravené klásť správne otázky

stúpením 79 % je Poľsko. Rozvoj digitalizácie

sku a v Belgicku všetky technologické pozície

a implementovať odpovede na správnom mieste

v technologických spoločnostiach je dynamickej-

v predstavenstve obsadené ženami. Turecko,

a v správnom čase. Spoločenstvo Global Amrop

ší než v netechnických, pričom zastúpenie rastie

USA, Spojené kráľovstvo, Španielsko a Poľsko

Partnership zmapovalo digitálne kompetencie

z 36 % na 44 %. Švédsko, Spojené kráľovstvo

sú na konci zoznamu a v tom istom roku ne-

v predstavenstvách 300 ﬁriem (top 20 najlepších

a USA svoje zastúpenie viac ako zdvojnásobili, pri-

uviedli nijaké nové členky digitálnych predsta-

spoločností kótovaných na burze v 15 krajinách

čom značné pokroky urobilo aj Francúzsko. USA

venstiev. Mnoho nových digitálnych riaditeliek

Európy a USA). Konzultanti sa podrobne pozreli na

sa napriek zdvojnásobeniu digitálneho zastúpenia

je mladších – a často ide o prvé ženy na palube,

proﬁly 3 342 členov predstavenstiev. Zo záverečnej

ešte vždy nachádzajú na dolných priečkach –

ktoré prinášajú skúsenosti z úplne odlišných

analýzy možno vybrať šesť kľúčových zistení.

predpokladáme, že americké technologické spo-

ﬁremných kultúr.

AMROP JENEWEIN – PARTNER RUBRIKY PEOPLE

PEOPLE

mocou Priemyslu 4.0 predvídať a predchádzať
Globálna pracovná skupina Amrop Digital Practice Group je vytvorená so zameraním na:

}
}
}
}
}
}
}
}

vážnym problémom v oblasti výroby. Preto je

AI/Machine Learning & Big Data Analytics

nevyhnutné, aby kľúčoví ľudia vedeli zohľadniť

Chief Digital Ofﬁcers (CDO) & Digital NEDs

všetky aspekty týchto potenciálnych nástrah.

Cybersecurity

Nájsť takýchto ľudí však vôbec nie je jednodu-

E-Commerce

ché. Členovia predstavenstiev musia zosúladiť

Scale-Up, Venture Capital

viacero aspektov, mladú dravosť (aktuálne di-

Media & Entertainment

gitálne znalosti, mladých digitálnych expertov

Healthtech

pracujúcich v úspešných startupoch) a mana-

Telco

žérsku zrelosť (nespochybniteľné skúsenosti,

Partneri a rešeršéri, ktorí v nej pôsobia, v sebe spájajú hlboké sektorové znalosti s dôkladným po-

rozsiahle znalosti s transformáciou v podniko-

znaním lokálneho trhu, podložené globálnymi zdrojmi a integrovanou cezhraničnou správou kľú-

vom prostredí). Jedným z riešení, ktoré môžu

čových prístupov. Jedným z pilierov je pochopenie kontextu vychádzajúce z dôsledného poznania

predstavenstvá spoločností uplatniť, je vytvoriť

miestnych reálií, ktoré vplývajú na rozhodovanie klientov i kandidátov. S klientmi Amrop nadväzuje

tzv. T-shape proﬁl kombinujúci rôzne skúse-

a udržiava dlhodobé partnerstvá nielen pri vyhľadávaní a výbere kritických talentov a lídrov budúc-

nosti. Ďalšou možnosťou je existujúcim senior-

nosti, ale aj pri hodnotení správnych rád a tímov a pri implementácii plánovania nástupníctva.

ným manažérom poskytnúť rozvoj a tréning
typu Silicon Valley, aby začali aktívne rozvíjať

Prostredníctvom riešení v oblasti ľudského kapitálu zameraného na talenty a lídrov pracujúcich

svoje digitálne kompetencie.

v rôznych krajinách a celom spektre sektorov Amrop pomáha klientom rozvíjať biznis a dosahovať
Veľmi záleží na rozvoji pokročilých digitálnych zruč-

strategické ciele.

ností, agilnosti, kreativity, nápaditosti a strategického myslenia. Avšak lídri digitálnych zmien musia
rozvíjať aj ďalšie schopnosti:

ŠTYRI POZOROVANIA
Z ROZHOVOROV
S ČLENMI PREDSTAVENSTIEV

vanou hrozbou. Regulácia bráni pokroku naprí-

Pre získanie podrobných informácií analytici Amro-

} Schopnosť

presviedčať a vyjednávať. Aby

klad vo ﬁnančných službách, spomaľuje prijatie

boli pri presadzovaní digitálnej transformácie

nových členov predstavenstva alebo digitalizá-

ﬁriem úspešní (nielen pri kontakte s vedením

ciu kritických procesov. Niektorí sa obávajú tzv.

ﬁrmy), musia si dať záležať na komunikácii so

pu uskutočnili 19 rozhovorov s členmi predstaven-

data overload a potenciálnych nástrah vyplý-

všetkými zamestnancami. Tieto schopnosti

stva zo sledovaných spoločností. Len malý počet

vajúcich zo slabej úrovne prístupu zákazníkov

v rovnakej miere využijú pri kontakte s externým

z nich vnímal digitalizáciu ako primárnu úlohu pre

k ich údajom. S hrozbami však prichádzajú aj

prostredím, najmä s dodávateľmi pokročilých

ich biznis. Tu je opäť niekoľko konštatovaní.

príležitosti pre agilné organizácie, ktoré si vytýčia jasnú stratégiu a správne ju načasujú.

1. Nízka spokojnosť s mierou digitalizácie.
Až tretina opýtaných nebola spokojná s mie-

technológií.

} Schopnosť

inšpirovať a rozvíjať druhých.

Byť nadšencom alebo expertom na nové tech3. V prvom rade treba digitalizovať procesy.

nológie nestačí. Treba ich predstaviť ostatným

rou a rastom digitalizácie v ich spoločnosti.

Napriek hrozbám kybernetickej bezpečnosti

a trpezlivo ich učiť s nimi pracovať. Takisto

Medzi problémami uviedli príliš komplexnú

sú investície určené na zefektívnenie procesov

nadchnúť, v čom im tieto technológie a práca

a roztrieštenú organizačnú štruktúru, nízku ná-

(často vo viacerých zónach) najbežnejšie. Ob-

vratnosť investícií do digitálnej oblasti a ďalšie

lasti siahajú od podpory predaja po riadenie

} Schopnosť spolupráce a motivácie. Techno-

naliehavé priority. Ukázalo sa tiež, že digitálne

dodávateľského reťazca, obstarávanie až po

lógie nie sú jedinou spásou a cestou k úspechu.

iniciatívy majú krátku trvanlivosť. Chápanie po-

všeobecnú IT infraštruktúru. Prevláda prístup

Aj naďalej to budú najmä motivovaní a angažo-

treby digitalizácie jednotlivých členov predsta-

krok za krokom a digitalizácia zostáva predo-

vaní ľudia.

venstiev vyvolalo rôzne otázky. Ísť cestou trpez-

všetkým operačným spúšťačom s vysokou pri-

} Prezentačné

livosti a reálnych očakávaní spolu s integráciou

oritou na efektivitu zákazníckeho rozhrania.

digitálnych evanjelistov by mohlo byť správnym
nasmerovaním.

schopnosti. Aj keď sa podarí

všetkých presvedčiť, inšpirovať a motivovať,
nesmú zabúdať na to, aby všetko podstatné

4. Predstavenstvá čelia dilemám

priebežne vysvetľovali a ešte lepšie ukázali. Veď

pri obsadzovaní pozícií.

raz vidieť je vždy lepšie ako sto razy počuť.

2. Kybernetická bezpečnosť je jednou

Pri obsadzovaní kľúčových pozícií je veľmi vy-

z niekoľkých hrozieb.

hľadávaný tzv. T-shape proﬁl. Okrem kyberne-

Kybernetická bezpečnosť je najčastejšie cito-

s nimi môže byť nápomocná a užitočná.

www.amrop.com

tických útokov je v stávke veľa, napríklad po-
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EXPO V DUBAJI
JE OKNOM DO BUDÚCNOSTI
Spájanie myšlienok a tvorba budúcnosti je kľúčovou
témou svetovej výstavy EXPO v Dubaji. Prvý raz prebieha
v netradičnom regióne, dosiaľ žiadna svetová výstava
nebola na pôde Stredného a Blízkeho východu, Afriky
či južnej Ázie. A tak sa jej tvorcovia a organizátori zo
Spojených arabských emirátov, známi svojou veľkorysosťou
a bohatými zdrojmi, rozhodli, že bude jedinečná,
najmodernejšia, najväčšia aj najluxusnejšia.

hospodárstva Richardom Sulíkom a ministrom
dopravy a cestovného ruchu Andrejom Doležalom.
Leitmotívom slovenskej expozície, ktorá sa nachádza v srdci tematickej zóny Mobilita, je pohyb budúcnosti: vodík, letectvo a vesmír. „Prezentujeme
Slovensko ako jednu z najpriemyselnejších krajín,
čo dokazuje aj naša expozícia mobility,“ podčiarkol
Richard Sulík.
O pár dní neskôr sa slovenský pavilón dočkal exkluzívneho momentu, keď jeho priestory navštívil
korunný princ Hamdan bin Mohammed Al Mak-

MN, Foto: Expo Dubaj

toum, druhá najdôležitejšia osoba dubajskej kráUdržateľnosť, mobilita a príležitosti sú jej hlavnými

v tematickom okruhu Udržateľnosť vás do dažďo-

ľovskej rodiny. Princ Hamdan je známy fanúšik

obsahovými okruhmi. Tým sa aj riadi 192 zúčastne-

vého pralesa zavedie nielen singapurský pavilón,

moderných technológií a to, čo ho zaujalo, je veľmi

ných krajín a ich národné pavilóny sú rozmiestnené

ale celkom logicky tiež brazílsky a v ňom amazon-

kompetentným ocenením slovenských inovácií.

na úctyhodnej ploche 438 hektárov. Je to predo-

ský vodopád v celej kráse aj s mohutnými zvukmi.

všetkým pohľad do budúcnosti a samozrejme sa

A potom si uvedomíte, že práve brazílska vláda kon-

Aktívne sa zaujímal o udržateľné mobilné obydlie

snaží ukázať najmä pozitívne perspektívy. Nechtiac

troverzného prezidenta Bolsonara je zodpovedná za

Ecocapsule, ktoré sa neviaže na vodovodné ani

však navodzuje aj vážne otázniky. Napríklad keď

najbrutálnejšie ničenie amazonských pralesov…

elektrické pripojenie a dokáže vďaka vlastnej veter-

Slovenský pavilón

EXPO však predstavuje predovšetkým snahy na

nómne. Ako veľký nadšenec automobilov a majiteľ

globálnej úrovni a za prispenia jednotlivých krajín

jednej z najimpozantnejších zbierok áut na svete

riešiť výzvy súčasnosti a budúcnosti s nasadením

venoval pozornosť konceptu automobilu MH2 pre

výdobytkov vedy a techniky. A treba konštatovať,

jeho inovatívny vodíkový pohon a aerodynamický

že v tom má dôstojné miesto slovenská účasť.

a nadčasový dizajn.

nej a solárnej mini-elektrárni fungovať úplne auto-

Korunný princ, ktorý je absolventom Kráľovskej

SLOVENSKO PREDSTAVUJE
VODÍK, LETECTVO A VESMÍR

vojenskej akadémie Sandhurst v Anglicku, ocenil letecký simulátor od spoločnosti Virtual Reality
Media a jeho unikátne schopnosti napodobniť ex-

Náš pavilón v polovici októbra slávnostne pre-

trémne realistické simulované letové podmienky.

zentoval premiér Eduard Heger spolu s ministrom

Oslovil ho aj unikátny projekt stanice na čistenie
VRM letecký simulátor
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Slovákov, priviedol ich koníček v podobe robotiky
k založeniu inovatívnej ﬁrmy, ktorá v súčasnosti
spolupracuje na vesmírnej misii na stanici HI-SEAS
na Havaji. Tá simuluje život na Marse a vedie ju slovenská astrobiologička Michaela Musilová. Súčasťou vesmírneho týždňa bola podnikateľská misia,
ktorú spoločne zastrešil rezort školstva a agentúra
SARIO a prezentovala naše inovatívne ﬁrmy v oblasti vesmíru, akými sú spoločnosti M2M Solutions,
3IPK, Touch4IT, AB Merit či SPINEA.
Neodmysliteľnou súčasťou slovenského pavilónu
je expozícia mimoriadne krásnej prírody ako jedného z najväčších pokladov našej krajiny. Unikátnu
prezentáciu vytvorila agentúra podporujúca sloKorunný princ Hamdan v slovenskom pavilóne

venský cestovný ruch SLOVAKIA TRAVEL. „Naša
expozícia je kombináciou neuveriteľne krásnej kra-

oceánov Ôsmy kontinent, čo súvisí s dlhodobým

ný klíme a biodiverzite. Ministerstvo životného pro-

jiny a umenia. Obzvlášť vyniká v kontraste s téma-

záujmom Dubaja o tému udržateľnosti a ekológie.

stredia pripravilo odborný program a v spolupráci

mi ako inovácie a mobilita,“ povedal Václav Mika,

V neposlednom rade korunného princa, ako profe-

s Ministerstvom hospodárstva a agentúrou SARIO

generálny riaditeľ SLOVAKIA TRAVEL.

sionálneho jazdca na koni, upútal aj produkt spo-

aj úspešnú podnikateľskú misiu, ktorej súčasťou

ločnosti Audov, inovatívne terapeutické chladiace

bolo 12 úspešných slovenských ﬁriem a start-upov,

Svetová výstava je jedinečnou medzinárodnou pla-

gamaše pre kone.

prinášajúcich inovatívne riešenia v oblasti udržateľ-

tformou na propagáciu cestovného ruchu. „EXPO

nosti, dekarbonizácie a zeleného hospodárstva na

je dôležitým podujatím, kde je prezentácia krajiny

„Sme hrdí, že sme sa zaradili medzi prvé krajiny,

tému udržateľnosť. Boli medzi nimi Sensoneo, Ino-

vždy nosnou témou a preto je SLOVAKIA TRA-

ktoré sa korunný princ rozhodol navštíviť hneď

Bat, Elis Tech, Archee,BIOELEKTRA SE, Panara,

VEL prirodzenou súčasťou tohto medzinárodného

v prvý mesiac otvorenia svetovej výstavy EXPO

SAFTRA Photonics či E-Vision Systems. Hlavným

podujatia, na ktorom sa zúčastní 192 krajín z rôz-

Dubaj 2020“, povedala Miroslava Valovičová,

cieľom SARIO je prilákať investície na Slovensko,

nych kútov sveta,“ povedal Václav Mika a dodal:

generálna komisárka slovenskej expozície. Záu-

dosiahnuť uzatvorenie nových obchodných dohôd

„Navyše, pôjde o prezentáciu na trhu, kde je silná

jem korunného princa je najlepším odporúčaním

a rozšíriť medzinárodnú spoluprácu.

tradícia a historický vzťah ku kúpeľníctvu, ktoré má
na Slovensku hlboké korene.“

pre tieto slovenské technologické vrcholy na čele
s vodíkovým autom, ktoré je ukážkou našej národ-

Minister životného prostredia Ján Budaj v Duba-

nej vodíkovej stratégie. Bolo vyvinuté v spolupráci

ji otvoril odbornú debatu zameranú na Európsku

SLOVAKIA TRAVEL téme kúpeľníctva prispôsobí aj

poprednej slovenskej automobilovej spoločnosti

zelenú dohodu. Toto podujatie na EXPO organi-

Národný týždeň, ktorý sa bude konať na prelome

Matador Group a Strojníckej fakulty Technickej

zovala Európska únia a k budúcnosti európskeho

rokov či Health and Wellness Week, ktorý bude

univerzity v Košiciach. K slovenskej účasti a expo-

kontinentu v globálnom kontexte sa minister za

po ňom nasledovať. Okrem kúpeľníctva a termál-

nátom sa IN STORE Slovakia v priebehu svetovej

panelovým stolom stretol s viacerými vysoko po-

nych prameňov prezentuje aj národné parky, výber

výstavy podrobnejšie vráti.

stavenými funkcionármi zo sveta.

z unikátnych ekotopov a prírodného bohatstva,
národné kultúrne pamiatky, jaskyne, hory, hrady

Tretí týždeň bol venovaný vesmíru a aj tu sa máme

a zámky i viaceré mestá. Na EXPO sa očakáva 25

PODPORA UDRŽATEĽNOSTI
A PREZENTÁCIA NAŠICH KRÁS

čím pochváliť. Jeden z našich hlavných exponátov

miliónov návštevníkov z celého sveta.

Hneď prvý tematický týždeň na EXPO bol venova-

ločnosti RoboTech Vision. Jej zakladateľov, trojicu

je vesmírny Androver, ktorý pochádza z dielne spo-
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V expozícii SLOVAKIA TRAVEL

PEOPLE

OMNICHANNEL A NOVÉ
TRENDY V SPRÁVANÍ
ZÁKAZNÍKOV

posilniť omnichannel. Lidl vernostná aplikácia je len
v digitálnej forme a diskontérovi pomohlo aj spustenie e-shopu.

TEKUTÁ DOBA (FLUIDITY)
Charakteristickým sa stala tekutosť tak, ako ju popisoval už Zygmunt Bauman. Napríklad domov už

Už to znie ako klišé, ale podľa tvrdých dát z prieskumov pandémia
priniesla viaceré trendy, ktoré pretvárajú prostredie, v ktorom
spotrebitelia žijú a nakupujú. Dnes už nie je retailer, ktorý by nemal
digitálne technológie a viac či menej rozvinutú stratégiu omnichannel.
Zákazníci sú vyberavejší, sociálne uvedomelejší, uprednostňujú pridanú
hodnotu značky a obchodu.

nie je iba domov, slúži čiastočne aj ako kancelária
a škola. Rôzne funkcionality nie sú pevné dané,
ale „prelievajú“ sa. Odrazilo sa to i na stravovaní.
Množstvo jedál si ľudia pripravujú sami doma. Do
istej miery tento trend oslabil po otvorení reštaurácií, ale čiastočne pretrvá, nakoľko ľudia zostávajú
častejšie pracovať z domu (tzv. hybridná práca). Do
nákupných košíkov sa častejšie dostávajú mrazené jedlá či chladené nealkoholické nápoje.

re. Dve tretiny ľudí (66,1 %) deklarujú,
že sa snažia skracovať nákupy na nutnú

HĽADANIE ROVNOVÁHY
(BALANCE)

dobu. Aby si zákazníci čo najviac skrátili

PÄŤ OBLASTÍ CITEĽNÝCH
ZMIEN

čas nakupovania, postupujú podľa ná-

Ľudia prehodnocujú svoj život a hľadajú rovno-

kupného zoznamu. Kým v roku 2018

váhu. Oveľa viac sa zaujímajú o svoje psychické

s nákupným zoznamom chodilo do

a fyzické zdravie. Snažia sa robiť viac pre udržanie

obchodu 50,1 % a v roku už 56,1 %

kondície. Intenzívnejšie študujú označenie na etike-

respondentov. Priemerný nákup a jeho

tách, rozmýšľajú nad tým, čo konzumujú. Vyhýbajú

hodnota síce rástli avšak spotrebitelia

sa jedlu, ktoré by mohlo uškodiť ich „ﬁgúre“ (43%).

zrealizovali menší počet kratších ná-

Strmo rastie nakupovanie a pravidelná konzumácia

kupov. Snažili sa a snažia sa nakúpiť

doplnkov stravy, ako sú napríklad vitamíny a mine-

všetko pri jednej návšteve obchodu

rály (z 24 % v roku 2017 na 42 % v roku 2021). „Vi-

(trend tzv. one-stop-shopping), alebo

díme aj mierne oživenie v ukazovateli „vychutnávať

sa usilujú zrealizovať jednorazovo veľké

si život naplno“. Ľudia chcú zostať ﬁt a v kondícii,

zásobovacie nákupy.

čo je vzhľadom na pandémiu pochopiteľné,“ uvádza L. Csengeri.

Zdroj: Prezentácie z konferencie New Retail Summit 2021, Blue Events, EXEC #13, Retailmagazin.sk, Foto: BlueEvents

Ako víťazi vyšli z aktuálnej situácie diskonty, ktoGfK identiﬁkovala niekoľko oblastí, v ktorých sa

ré „zachytili“ 1/5 všetkých výdavkov slovenských

zmeny prejavili najviac. Počas nedávno uskutoč-

domácností (19,4 %). Dôkazom sú aj aktuálne

nenej konferencie New Retail Summit v Bratislave,

údaje z FinStat, podľa ktorých sa diskontér Lidl stal

ktorú zorganizovala spoločnosť Blue Events, o nich

najväčším slovenským retailerom v zisku, v hrubej

hovoril Ladislav Cszengeri, FMCG & Consumer

obchodnej marži, ale aj v tržbách. Tie sa vyšplhali

Obyvatelia Slovenska nezažívajú len tlak na psy-

Panel & Services Director CZ/SK, GfK.

takmer na 1,5 miliardy EUR. Počas pandémie vý-

chiku, ale aj tlak na peňaženku. Zmeny nastali

razne posilnil e-commerce. Počet ľudí, ktorí chcú

v tom, do akej miery sa domácnosti obávajú stra-

nakupovať online zostáva u nás stabilný (25 %).

ty hlavného príjmu. Štatisticky významne vzrástol

Dve tretiny zákazníkov (66 %) sa opakovane vraca-

počet krízou ohrozených domácností, ale najväč-

jú do e-shopu, hodnota ich košíka je 2,6-krát vyššia

šou skupinou sú stále tzv. rezistentní, ktorí podľa

ako priemer.

GfK medziročne posilnili (zo 49 % v roku 2020 na

SCHOPNOSŤ OBJAVOVAŤ
(FINDABILITY)

52 % v roku 2021). Podľa Eurostat bolo na Sloven-

Pandémia zmenila spôsob, akým spotrebitelia

26

HODNOTA ZA PENIAZE
(BUDGETEERING)

vyberajú značky, nákupné miesta a ako prebieha

Dobrou správou je, že zákazníci majú väčšiu po-

sku za vlaňajšok vyše 650-tisíc pracujúcich, ktorí

nákupný proces. Nákupné miesta (touchpoints) si

trebu vyhľadávať nové produkty. Pravdepodobne

žili od výplaty k výplate. Najväčší problém mali títo

vyberajú zákazníci pod tlakom a v neštandardných

ide o nutkanie ozvláštniť si ponuré pandemické

ľudia s neočakávanými ﬁnančnými výdavkami.

podmienkach, ako sme to videli napríklad počas

dni či lockdown aspoň niečím novým a príjemným.

Najohrozenejšou skupinou slobodné ženy a osa-

lockdownu. Podľa zistení GfK výrazne poklesla

Menej kupujúcich využívalo letáky, pričom nezane-

melí rodičia s jedným alebo viacerými nezaopatre-

nákupná frekvencia. Potraviny a drogériu nakupujú

dbateľnú rolu tu zohráva aj uvedenie nových ver-

nými deťmi do 14 rokov.

zákazníci 308-krát za rok a GfK očakáva ďalší po-

nostných kariet, ktoré spustili Lidl a Kauﬂand. Už

kles (pre porovnanie v období MAT 2018 to bolo

každý druhý nákup je sprevádzaný predložením

Domácnosti sa snažia venovať čas porovnávaniu

341-krát). Takáto zmena vyvíja enormný tlak na

lojalitnej karty a spotrebitelia takto zbierajú výho-

produktov. Aj svoje obľúbené značky sa snažia

výrobcov a obchodníkov, ktorí nemajú toľko príle-

dy či body. Papierové letáky sa zároveň presunuli

vyhľadávať v akcii alebo čakajú na výhodnejšiu po-

žitostí osloviť zákazníkov na mieste predaja. Ľudia

do aplikácií a do online prostredia a stali sa viac

nuku. Prepočítavajú si výhodnosť ceny za kilogram

nemajú čas objavovať, skúmať, prehŕňať sa v tova-

personalizované. Opäť sa ukázalo prezieravé viac

alebo liter, neakceptujú hneď cenu za balenie. Pod-

PEOPLE

ľa GfK je 30 % respondentov ochotných pri hľadaní
výhodnejšej ceny navštíviť viacero obchodov. Av-

Pripravenosť slovenských predajcov na omnichannel

šak spotrebitelia sa zároveň snažia nákupy zrealiPodľa GfK od roku 2017 do roku 2021 poklesol počet ľudí, ktorí navštívia 6 a viac predajní, aby uspokojili svoje potreby, z 56,3 % na 50,2 %.
Ľudia sú pripravení míňať peniaze, aby mali pekný život, ako keby ich mali šetriť. Už v čase avizovaného
lockdownu ľudia „škrečkovali“ potraviny takmer bez
ohľadu na cenu, značku alebo letákovú akciu. „Čo sa
týka objemu nákupov v akcii, v tomto roku vidíme návrat na úroveň roku 2019. Mierne stúpol aj predaj pri-

Počet predajcov v danom rozpätí

zovať vo svojom okolí a v dostupných obchodoch.

vátnych značiek. Pred piatimi rokmi ľudia deklarovali,
že ich ovplyvní viac cena ako kvalita (63 : 37), teraz je
pomer 48 % cena : 52 % kvalita,“ uvádza L. Csengeri.

Percentuálny zisk z maximálneho možného počtu bodov
Zdroj: Výsledky výskumu spoločnosti Shopsys, N = 50, rok 2021

HĽADANIE ZMYSLU (PURPOSE)
Pozitívnou zmenou je zvýšený sústredenie sa na

Shopsys skúmal 50 predajcov pôsobiacich na

Dôležitý parameter je košík. Virtuálne nakupovanie,

zmysel a poslanie. Klimatické zmeny, pandémia,

Slovensku, napríklad Alza, Sconto, Mall, IKEA, dm

teda plnenie košíka v e-shope bez úmyslu zapla-

ekonomické posuny vyvolané pandémiou: to všet-

drogerie markt, Nay, Tescoma, Hej.sk, Dr. Max

tiť, čiastočne kompenzovalo lockdown obchodov.

ko vedie k tzv. uvedomelému nakupovaniu a k od-

a ďalší. Do prieskumu neboli zahrnutí predajco-

Ľudia často používajú košík aj ako „wishlist“, zo-

klonu od funkčného nakupovania. Zásadné témy

via s prevahou predaja potravinového FMCG

znam položiek, ktoré hodlajú nakúpiť v budúcnosti.

udržateľnosti sú podľa odpovedí odpad z plas-

a fashion. Shopsys identiﬁkovala tri skupiny omni-

Pre obchodníkov je teda kľúčové, aby bol košík

tov a plastových obalov (54%), klimatické zmeny

channel scenárov, teda „Objavovanie“, „Nakupo-

zdieľaný naprieč kanálmi a neunikali im tak poten-

(46 %ň, znečistenie vody (34 %), plytvanie jedlom

vanie a spracovanie“ a „Angažovanie, zapojenie

ciálne tržby. Ak predajca v predajni zákazníkovi

(28 %) a znečistenie vzduchu (28 %). Podľa res-

zákazníkov“. Pre účely štúdie analytici vybrali 12

pripomenie položky „zabudnuté“ v košíku, môže

pondentov by hlavným ťahúňom zmeny mali byť

scenárov.

ho tak podnietiť k dokončeniu nákupu. V tomto
omnichannel scenári zlyhávajú najmä retaileri zo

výrobcovia (42 %), potom zákonodarcovia (31 %),
Aké sú výsledky? Žiaden z hodnotených subjek-

segmentov obuv, nábytok a domácnosť a stavba,

tov nedosiahol 100%. Najvyššie skóre dosiahla

dom a záhrada. Naopak najlepšie sú na tom lekár-

Stúpa aj percento ľudí, ktorí nakúpili BIO výrobky –

Alza (98 %), za ňou nasledovali Okay a Horn-

ne, outdoor a šport a predajcovia kníh.

aktuálne je to už 80 % respondentov. Zákazníci by

bach. V skupine „nakupovanie a spracovanie“

radi videli širší sortiment BIO výrobkov v regáloch,

získala 100% bodov slovenská spoločnosť NAY.

Napriek

lebo BIO je podľa nich zdravšia alternatíva kon-

Na popredných priečkach sa umiestnili Martinus,

v Shopsys myslia, že klasický kamenný retail môže

venčne vyrábaných potravín a zároveň odpoveď

Datart, Hej, Planeo Elektro, Muziker, Dr. Max

byť v rámci omnichannel stratégie silným súperom

na klimatické zmeny. Väčšie percento zákazníkov

a Bonami.

pre typických online hráčov. Ich značky ľudia dob-

oni sami ako spotrebitelia (21 %) a retail (6 %).

zisteným

nedostatkom

si

analytici

re poznajú a majú vytvorenú kvalitnú fyzickú infraš-

dáva prednosť mäsu zo zvierat, ktoré sú chované
v súlade so zásadami welfare zvierat. Kupujúci sa

Čo teda nefunguje? V každej z 12-tich hodno-

truktúru. Napokon e-shop Lidlu stihol za necelý rok

snažia obmedziť spotrebu výrobkov so zbytočný-

tených oblastí majú skúmaní retaileri rezervy.

svojej existencie vyhrať v troch kategóriách súťaže

mi obalmi (v roku 2017 to deklarovalo 26,7 % ľudí,

Shopsys všeobecne konštatuje, že problematic-

e-shopov ShopRoku 2020.

v roku 2021 už 40,5 %).

kých je 5 oblastí:
1. nepripravenosť interných systémov
2. problém omnichannel mindsetu, nastavenie

OMNICHANNEL: KAMENNÝ
RETAIL DOBÝVA PÔDU
E-COMMERCE

mysle, najmä manažmentu
3. neochota meniť zabehnuté procesy a status

Spomedzi TOP 9 maloobchodníkov
na Slovensku nakupujú zákazníci:

quo
MAT 2020

4. ﬁnančná náročnosť
Mimoriadne prínosné boli informácie, ktoré predstavil Matěj Kapošváry, Chief Operating Ofﬁcer,

5. riešení od zahraničnej matky retailera, ktoré
nerešpektuje lokálne špeciﬁká

Najviac v 4-roch
obchodoch

MAT 2021
34
35

Shopsys. Zrealizovali v ČR a SR veľký prieskum
medzi retailerimi, ako zvládajú omnichannel.

Až 76 % retailerov má podľa Shopsys aktualizova-

O stratégii omnichannel sa hovorí už od roku 2014

né skladové zásoby naprieč všetkými kanálmi. Zá-

a zdalo by sa, že po 7 rokoch bude vyriešená. Nie

kazník teda presne vie, koľko položiek sa nachádza

je to tak. Zákazník by v ideálnom prípade mal byť

v e-shope či v konkrétnej predajni a aká je práve

schopný interagovať medzi všetkými kanálmi (onli-

v danom okamžiku dostupnosť tovaru. Najlepšie

ne, ofﬂine, telefonicky, chat, e-mail, pošta a pod.)

majú tento servis zvládnutý predajcovia elektro,

a obchodník by mu to mal umožniť.

kníh, športových a outdoorových potrieb.

V 5-tich
obchodoch

Vo viac
ako 6-tich
obchodoch

29
32

37
34

Zdroj: GfK

27

PRICE

FLASH NEWS
Forbes informuje, že biznis podnikateľa
Jiřího Písaříka skončil potom, čo jeho

ENTERPRISE INVESTORS
ZAINVESTOVALI DO EXPANZIE
FINGO V SR A ČR

distribučnou platformou. Sprostredkúva
predovšetkým hypotéky a životné poistenie,
ale aj investície, dôchodkové sporenie
a neživotné poistenie. EI ide do partnerstva

impérium v podobe alternatívneho
dodávateľa elektriny a plynu Bohemia

Polish Enterprise Fund VIII, private equity fond

s Lukášom Novákom z InTeFi Capital,

Energy oznámilo koniec podnikateľskej

spravovaný spoločnosťou Enterprise Investors

zakladateľom spoločnosti Fingo, s cieľom ešte

činnosti. Týka sa to aj dcérskej

(EI), kúpil 40,6 % podiel

viac zrýchliť dynamický rast

spoločnosti Slovakia Energy. Denník N

v spoločnosti Fingo. Hodnota

spoločnosti na Slovensku

dodáva, že ZSE a VSE a SSE sú tzv.

transakcie predstavuje 19,1

a v ČR. V roku 2021 plánuje

dodávateľ poslednej inštancie, a preto

milióna EUR. Fingo (ﬁrma

Fingo dosiahnuť tržby vo

by v prípade krachu konkurencie mali jej

založená v roku 2017) je

výške 23 miliónov EUR.

zákazníkom dodávať elektrinu.

sprostredkovateľ ﬁnančných

Zdroj: Ei.com.pl, Foto: Hunters

služieb s multikanálovou

Race / Unsplash.com

GreenCoop plánuje podľa zdrojov Denníka
N na Žitnom ostrove vybudovať prvé
veľkoplošné skleníky s paprikou v krajine,.
Bude ich vykurovať geotermálnou energiou.
Dôležité ale bude získať eurofondy.

SLOVÁK TOMÁŠ HALGAŠ
PREDAL SVOJ START-UP SPHERE
SPOLOČNOSTI TWITTER

rozvinul s Nickom D’Aloisiom. Twitter plánuje použiť
najlepšie nápady
a riešenia zo startupu Sphere a nasadiť

Ingka Group oznámila, že vo ﬁnančnom

Tomáš Halgaš založil v roku 2015 v Londýne

ich do svojej sociálnej

roku 2021 zaznamenala mimoriadny

četovaciu aplikáciu Sphere, ktorá mení skupiny

siete. Tím Sphere.me

nárast maloobchodných tržieb vo

ľudí na webe na pulzujúce komunity. Projekt

vrátane zakladateľov

výške 37,4 miliárd EUR , čo v porovnaní

Sphere prevzala ako svoju najnovšiu akvizíciu jedna

prejde do Twitteru

s minulým rokom predstavuje nárast

z najväčších sociálnych sietí na svete, spoločnosť

a bude pokračovať

o 6,3 %. Obmedzeniami a zatvorenými

Twitter. Ide o veľký úspech 28-ročného Slováka,

vo vývoji riešení.

prevádzkami pandémia značne ovplyvnila

ktorý vyštudoval matematiku a informatiku na

už tak dynamickú situáciu v maloobchode

Oxfordskej univerzite a svoj start-upový nápad

Zdroj: Sphere.me

a urýchlila digitálnu transformáciu
spoločnosti. Transformácia obchodných
domov, ktoré slúžili aj ako centrá plnenia
objednávok, či vylepšenie webovej
stránky IKEA.com a následné spustenie
aplikácie IKEA, viedli k zvýšeniu podielu

SAMSUNG HLÁSI ZVÝŠENÝ
ZÁUJEM O ÚSPORNÉ
SPOTREBIČE KVÔLI RASTU CIEN
ELEKTRINY

online predaja z 18 % na 30 %.

o 15 EUR mesačne pri spotrebe priemernej
rodiny, ktorá zaplatí zvyčajne 100 EUR za
mesiac. Ekonómovia a ÚRSO očakávajú nárast
minimálne o 15 % oproti súčasným cenám.
40 % spotrebovanej energie v domácnosti sa

Samsung v poslednom období zaznamenal

spotrebuje v kuchyni. Ak porovnáme priemernú

Denník N informuje, že Ján Sabol a Oszkár

nárast predaja úsporných

spotrebu dnešnej chladničky

Világi preberajú polovičný podiel v skupine

domácich spotrebičov najmä

v energetickej triede C (nástupca

Billing Alliance, ktorá klientom bánk,

v novej energetickej triede C.

A+++), ktorá je približne 169 KWh,

energetických a telekomunikačných ﬁriem

Dodávatelia energií totiž avizujú

so starou, ktorá mala spotrebu

doručuje výpisy a faktúry, a to tak v listovej,

zvýšenie cien za energie už

napríklad 350 kWh, rozdiel úspory

ako aj elektronickej forme. Najcennejšia

od januára 2022. Od nového

je viac ako 50 %.

ﬁrma ich novej skupiny Cromwell ovláda

roka sa predpokladá nárast

Zdroj: Samsung.sk

až pätinu slovenského poštového trhu a je
najväčším konkurentom štátnej pošty. Vlani
pri celkových tržbách 47 miliónov EUR
zarobil Cromwell v čistom 2,7 milióna EUR.

PFC INVESTOVALA DO
SLOVENSKEJ GASTRO SKUPINY
CF GROUP

Za dva roky rozšíril západoslovenskú
sieť mäsiarstiev Danubius z 11 na 35

CF Group je slovenská skupina zameriavajúca sa na tvorbu

predajní a výraznejšie vyťažil aj jej menší

moderných food konceptov s potenciálom nárastu na medzinárodný

mäsokombinát v Komárne. Denník N píše

reťazec. Stojí za značkami ako Regal Burger, ktorá je najväčšou

o podnikateľovi Tomášovi Spuchliakovi,

sieťou prémiových burgární v strednej Európe s takmer 30

ktorý pôvodne prerazil v bratislavskom

pobočkami v ČR a SR, zdravý fast-casual food koncept Poke Bistro,

realitnom biznise, no od konca roku

autentický mexický streetfood La Garnacha, mini foodhalls pod

2019 vlastní aj západoslovenskú sieť

značkou Chuck&Frida, kaviarne Cuppa Joe alebo najnovšie sieť

predajní mäsa Danubius. T. Spuchliak

vietnamských bistier Bahn-mi-Ba. Investícia Pale Fire Capital (PFC)

sa Intenzívne sa zaujíma o kúpu

do CF Group dosahuje výšku 2,3 milióna EUR.

Púchovského mäsového priemyslu.

28

Zdroj: Paleﬁrecapital.com

PRICE

ZÁLOHOVÝ SYSTÉM:
SKÚSENOSTI ZO ZAHRANIČIA
Zálohový systém (DRS) už dlhodobo funguje v zahraničí. TOMRA ako
líder na trhu so zálohomatmi, prináša celému dodávateľskému reťazcu
skúsenosti z iných trhov. Aké sú teda tri zásadné východiská pre dobre
fungujúci zálohový systém?

#2 – MINIMÁLNA VÝŠKA ZÁLOHY
Z už existujúcich schém je zrejmé, že miera návratnosti je zvyčajne kombináciou úrovne motivácie vracať obaly (motivujúca výška zálohy) a toho,
aké ľahké je pre spotrebiteľov získať späť zálohu,
napr. jednoduchým vložením do zálohomatu. Údaje spoločnosti TOMRA o miere spätného zberu vo
všeobecnosti ukazujú, že čím vyššia je záloha, tým
viac obalov sa vyzbiera. Vidno to najmä v Nemecku a v Holandsku, kde je záloha vo výške nad 0,225
EUR. Nemecko má v súčasnosti najvyššiu mieru
návratnosti zálohovaných nápojových obalov na
svete, až 98 %, pričom výška zálohy je 0,25 EUR.
Samozrejme je vždy potrebné zohľadniť aj kúpnu
silu v danom štáte. Ale aj dáta prepočítané na paritu kúpnej sily hovoria, že je mimoriadne náročné
dosiahnuť mieru návratnosti 80 % alebo vyššiu pri
hodnote zálohy iba 0,05 EUR alebo nižšej. V niektorých krajinách úspešne fungujú aj rôzne výšky
záloh na rôzne obaly. Na Slovensku bola stanovená jednotná výška zálohy 0,15 EUR.

vratných a štát eviduje 50 % návratnosť týchto
obalov. To znamená, že zo všetkých nápojových obalov predávaných v štáte Massachu-

#3 – CIEĽOVÁ MIERA NÁVRATNOSTI

Fľaše a plechovky, ktoré sú zálohované, budú

setts sa prostredníctvom zálohového systému

s oveľa väčšou pravdepodobnosťou vráte-

získava 21 % obalov. Naproti tomu v štáte

Za vysokovýkonné zálohové systémy sa vo vše-

né na recykláciu ako tie, ktoré zálohované nie

Maine je zálohovaných 91 % všetkých preda-

obecnosti považujú schémy, pri ktorých sa najme-

sú. Výkonné a fungujúce DRS obsahujú širo-

ných nápojových obalov a odhadovaná miera

nej 85 % predaných obalov vracia späť do systé-

ký sortiment nápojov, v rôznych plechovkách,

návratnosti (return rate) je 84 %. To znamená,

mu. Ako sme už spomenuli, tento ukazovateľ sa

PET fľašiach a skle. Široká škála zálohovaných

že zo všetkých nápojových obalov predávaných

nazýva miera návratnosti. Vysoká miera návratnos-

obalov a nápojov nespôsobuje rozčarovanie

v štáte Maine zachytáva zálohový systém 77%.

ti okrem motivujúcej výšky zálohy závisí aj od ši-

u spotrebiteľov, odpadá rozhodovanie či obal

Na Slovensku sa budú zbierať plastové fľaše

rokej siete zberných miest, aby sa zabezpečilo, že

je alebo nie je zálohovaný a vytvára spravod-

a kovové plechovky a systém pokrýva široké

záloha nebude vnímaná spotrebiteľmi a výrobcami

livé podmienky medzi výrobcami nápojov. Na-

spektrum nápojov ako voda, nealko či pivo, čo

ako dodatočná daň, čo by bolo možné v prípade,

príklad v americkom štáte Massachusetts je

bude mať pozitívny vplyv na budúcu mieru zbe-

keď je zberná sieť nedostatočne široká. Mnohé

42 % všetkých predaných nápojových obalov

ru a recyklácie.

štáty a správcovia zálohových systémov si stanovi-

Zdroj: TOMRA „Rewarding Recycling: Learnings from High-Performing Deposit Return Systems“, Foto: TOMRA, Graﬁka: Správca zálohového systému

#1 – ŠIROKÝ SORTIMENT
NÁPOJOV A OBALOV

li cieľovú mieru návratnosti. Konkrétne v Európske
únii je to 77 % miera návratnosti plastových ﬂiaš
do roku 2025 a 90% do roku 2029. Cieľom zálohovania v SR je do roku 2025 vyzbierať 90 % nápojových obalov. Slovensko zvolilo zálohový systém,
ktorý spája úsilie výrobcov, predajcov, spotrebiteľov a štátu z poverenia Ministerstva životného prostredia SR. Svetlým príkladom toho, ako je dôležité
mať mechanizmy, schémy a dosahovať ciele dlhodobo je štát Oregon. Potom, čo miera návratnosti
v roku 2016 klesla pod 80 %, vznikol správca systému „Oregon Beverage Recycling Cooperative“
a hodnota zálohy bola zvýšená z 5 na 10 centov.
Výsledkom bolo zvýšenie celkovej miery návratnosti plastových ﬂiaš z približne 54 % v roku 2016
na 83 % v roku 2019.

29

PRODUCT

ČAJE V NÁKUPOCH DOMÁCNOSTÍ
Až 85 % z kupujúcich porciovaných čajov si aspoň raz za rok kúpilo bylinkový
čaj. Do obchodu sa preň podľa údajov GfK vybrali sedemkrát, pričom pri
jednom nákupe minuli 1,90 EUR. Bylinkový čaj je, z hľadiska počtu kupujúcich,
tesne nasledovaný ovocným čajom. Domácnosti si prevažne kupujú balený čaj
a z času na čas si spestria jedálniček aj kúpou sypaného čaju.

Najvyššiu spotrebu porciovaných bylinkových čajov majú domácnosti s dospelými členmi.

Aké druhy čajov porciovaných / čajov
sypaných pijete najčastejšie?

Bylinkový čaj je, z hľadiska počtu kupujúcich, tesne
nasledovaný ovocným čajom. Čierne a zelené čaje
nakupuje viac ako tretina domácností.
Hoci bylinkové a ovocné čaje vo vrecúšku majú
podobný počet kupujúcich, vďaka vyššej priemernej cene tvoria bylinkové čaje takmer polovicu výdavkov domácností na porciované čaje, kým ovocné čaje len niečo vyše tretiny.
Instantný čaj si kúpila šestina domácností, 4-krát
ročne, v priemernom množstve 450 g na jeden nákup.
„Hoci v podstate všetci kupujúci čajov si zakúpili balený čaj, viac ako štvrtina z nich si spestruje svoj domáci sortiment sypanou formou
čajov. Domácnosti kupujúce sypaný čaj ho
kúpia v priemere trikrát za rok, v priemernom
množstve 140 g na jeden nákup. V sypaných
čajoch prevažujú bylinkové typy čaju,“ dodáva
V. Némethová.

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

26
24,3
9,8
4,2
3,4
2,7
2,3
1,9
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
0,9
0,8
0,6
0

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2021

Ako často pijete čaje porciované / čaje
sypané?

Koľko priemerne miniete na nákup čajov
za mesiac?

„Hoci domácnosti kupujú čaj celoročne, predsa len sú pre tento tovar dôležité práve chladnejšie mesiace roka – a to najmä od októbra
do marca. Celkovo za rok aspoň raz nejaký čaj
si z nákupu domov prinieslo 92% domácností. Najobľúbenejším miestom pre nákupy čajov
sú supermarkety. Do supermarketov smerovali
3 eurá z desiatich, a čaje si v tomto nákupnom
mieste kúpilo 55 % domácností,“ uvádza VeroniZdroj: GfK, MEDIAN SK, Foto: Alice Pasqual / Unsplash.com

ka Némethová, Senior Consultant, GfK Consumer
Panels&Services. Údaje sú za obdobie október
2020 až september 2021.
Takmer všetci z kupujúcich čajov si kúpili porciovaný čaj, a to v priemere 13-krát za minulý rok,
v množstve 60 g pri jednom nákupe. Nákupy v akcii tvoria tretinu z nakúpeného objemu porciovaných čajov. Privátne značky majú v rámci čajov
podpriemenú pozíciu, tvoria pätinu z objemu.
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4-krát denne a viac
2-3-krát denne
1-krát denne
4-6-krát týždenne
2-3-krát týždenne
1-krát týždenne
menej často
neuvedené

2,7
19,2
22,8
9,2
12,6
4,7
8,4
0,6

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2021, Pozn.: Za posledných 12
mesiacov pilo čaje porciované / čaje sypané 80.1 % respondentov.

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

26,9
47,2
11,4
2,6
0,6
0,3
9,0
1,9

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2021, Pozn. Nákup nealkoholických
nápojov na domácu konzumáciu

PRODUCT

ZDRAVIE Z PIENIN A ZAMAGURIA
Paracelsus, švajčiarsky ﬁlozof a lekár zo 16. storočia raz povedal:
„Všetky vrchy, pohoria, všetky lúky a lesy sú prirodzené lekárne.“
Potešujúce je, že aj na Slovensku máme zodpovedných výrobcov,
ako napr. Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica, ktorí ponúkajú zdravie ukryté
v ekologicky dopestovaných a prírodne spracovaných bylinkách.

Z POĽA PRIAMO NA STÔL
Spoločnosť Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica vznikla
v roku 1993 a hlavnou činnosťou je pestovanie liečivých rastlín v oblasti Pienin a Magury pod Vysokými Tatrami. Horský región okresu Stará Ľubovňa
patrí medzi ekologicky čisté oblasti vhodné práve

dantov? Spoločnosť Agrokarpaty, s.r.o Plavnica

pre pestovanie ekologických poľnohospodárskych

tento vzácny ker pestuje na 20 hektároch.

produktov. V súčasnosti je najväčším pestovateľom liečivých rastlín na Slovensku a patrí medzi

Bylinkové čaje sa vyrábajú z bylín, ktoré majú lie-

najväčších pestovateľov liečivých rastlín v Európe.

čivé schopnosti. Každá bylina má iné liečivé účinky a blahodarne pôsobí na ľudské telo. Sú dobré

Okrem pestovania liečivých rastlín sa Agrokarpaty,

na prevenciu, povzbudzujú organizmus, dodávajú

s.r.o. Plavnica venuje aj kompletnému výrobnému

energiu, vylučujú toxíny z tela, príjemne voňajú,
skvelo chutia a sú pre telo prirodzené.

procesu. Vypestované liečivé rastliny putujú do
vlastných sušiarní. Po vysušení nasledujú rezárne

produktov do predajní využíva spoločnosť vlastnú

a miešiarne, kde vznikajú čajové zmesi. Poslednou

logistickú sieť.

produkt. Všetky výrobky sú čisté, bez umelých
dobre prijíma a pozitívne na nich reaguje. Pri spra-

ciach našich predkov. Našťastie existujú spoloč-

BYLINKY, BYLINKOVÉ
ČAJE A IMUNITA

covávaní zloženia čajových zmesí sa podieľajú

nosti, ktoré bylinkami doslova žijú a vďaka nim
môžu spotrebitelia nájsť v obchodoch BIO kvalitu
bez umelých chutí, farieb a aróm. Sú to napríklad

poprední odborníci z oblasti fytoterapie z Košíc,

Z mnohých strán dnes počúvame, aká dôležitá je

bylinky, ktoré vyrástli v čistom prostredí Pienin

Nitry, Bratislavy, Brna a Užhorodu. Na distribúciu

imunita. Áno, silný imunitný systém dokáže zvlád-

a Zamaguria.

nuť hrozbu infekcie, preto je namieste venovať mu zvýšenú pozornosť. Naše staré matere, ktoré poznali silu liečivých rastlín, často
hovorili, že na každú chorobu vyrástla bylinka, len ju treba vedieť správne použiť. Vedeli,

ZDRAVIE Z PIENIN
A ZAMAGURIA, ZDRAVIE
Z PRÍRODY

že ľubovník bodkovaný prispeje k duševnej
rovnováhe, optimálnemu relaxovaniu a po-

Aktuálne Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica ponúka

môže aj pri poruchách spánku. Medovka le-

zdravé darčekové sety. Čajový set „BIO letná

kárska zasa udrží pozitívnu náladu, zníži na-

lúka“ pozostáva z dreveného podnosu, porcelá-

pätosť a podráždenie. A levanduľa úzkolistá?

novaého hrnčeka, hermeticky uzatvárateľnej dózy,

Tá má sedatívny účinok a pôsobí pri nervovej

BIO čaju letná lúka, a nerezového čajítka v tvare

záťaži či nespavosti. Vedeli ste, že rakytník

lyžičky. V čaji sa nachádzajú napríklad Nechtík

rešetliakový je výborným zdrojom antioxi-

lekársky, Slez maurský, Rumanček kamilkový či
Medovka lekárska. Menší set „BIO Zdravie z prírody“ obsahuje hrnček Slovakia, nerezové čajítko/
sitko v tvare lyžičky a BIO čaj letná lúka. Kreatívny
set „BIO domček“ v tvare domčeka má namiesto
obyvateľov dva sety, teda 2 x 35 kusov hygienicky
balených čajov. „Levanduľa čajový set“ obsahuje
Keramický hrnček so vzorom levandule, kanvičku
- borosilikátové sklo s keramickým levanduľovým
sitkom na sypaný čaj a sypaný bylinný čaj v hermeticky uzatvárateľnej sklenenej dóze.

Red (pti)

chutí, farieb a aróm. Preto ich ľudský organizmus

Nazbierať bylinky na čistých lúkach nebol problém.
Trsy repíka, prasličky či šalvie bežne viseli z v izbi-

zastávkou sú baliarne, v ktorých vzniká samotný
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LEVICKÉ MLIEKÁRNE
SPÁJAJÚ TRADÍCIE
S INOVÁCIAMI
LEVICKÉ MLIEKÁRNE, akciová spoločnosť, pozoruhodným
spôsobom spájajú vernosť tradíciám a blízkosť k
jedinečnému regiónu s inováciami, zameranými najmä
na zdravú výživu a rešpekt k životnému prostrediu.
Samozrejmosťou je vysoká kvalita, keďže takmer celému
sortimentu výrobkov patrí Značka kvality SK.

oslávia pozoruhodných sedem desaťročí. Môžu

Pozoruhodná je história značky NIVA ORIGI-

sa spoľahnúť na výborné zázemie tohto úrod-

NÁL. Ide o plesňový syr - slovenský roquefort.

ného kraja a v súčasnosti spracúvajú mlieko vý-

Ešte v devätnástom storočí na stredné Slo-

lučne z blízkeho regiónu, vzdialenosti nie väčšej

vensko istý drotár priniesol z Francúzska nie-

ako štyridsať kilometrov. Denne je to okolo sto-

len znalosť technológie jeho výroby, ale aj na

tisíc litrov, za rok viac než tridsať miliónov. Spo-

to potrebnú ušľachtilú pleseň a tak sa začalo

ločnosť sa tak radí k významným slovenským

s jeho produkciou. V roku 1936 Jozef Soc, ma-

spracovateľom mlieka. A je tiež dôležitým regio-

jiteľ mliekarne a syrárne v Dobrej Nive neďaleko

nálnym zamestnávateľom, keď má približne 185

Zvolena začal presadzovať názov NIVA, ktorý

pracovníkov.

bol napokon schválený v roku 1946. Dnes jeho
slávu šíria LEVICKÉ MLIEKÁRNE a ich NIVA

Produktové portfólio spoločnosti predstavujú

ORIGINÁL. Najnovšie pribúda NIVA ORIGINÁL

syry s ušľachtilou modrou plesňou, prírodné

GURMÁN, v ktorej je zhmotnená sedemdesiat-

Levice, kde spoločnosť sídli, je centrom Teko-

syry eidamského typu, tavené syry z vlastných

ročná tradícia výroby plesňových syrov na Slo-

va, ktorý je jedným z najsvojráznejších regiónov

surovín, čerstvé a sušené mlieko, tvarohy,

vensku. Tajomstvo tohto syru spočíva v novej

našej krajiny. Jeho nádherným prejavom je kroj,

maslo, kefír, detské dezerty a celý rad delak-

receptúre, do ktorej sa okrem ušľachtilej plesne

ktorému hovoria čilejkársky a je zrejme naj-

tózovaných produktov, vhodných pre ľudí s in-

Penicillium roqueforti pridávajú špeciálne pivné

zdobnejším ľudovým odevom z celého Sloven-

toleranciou laktózy. Všetky výrobky sú výlučne

kvasinky, ktoré syru pridávajú ďalší chuťový

ska. Môžete ho obdivovať nielen v Tekovskom

zo slovenského kravského mlieka, podľa tra-

rozmer.

múzeu v Leviciach, ale aj celkom naživo vo

dičných receptúr, klasickými postupmi výroby

viacerých dedinách, kde ho ženy naďalej nosia

s vysokým podielom precíznej ručnej práce, čo

Veľmi obľúbené sú čerstvé výrobky pod znač-

pri slávnostných príležitostiach či vystúpeniach

sa odzrkadľuje aj na ich kvalite. Zaslúžia si pod-

kou BABIČKA. Už tento názov, sprevádzaný

s tunajšími tancami a piesňami a veľmi obľúbe-

robnejšie predstavenie.

obrázkom usmievavej starej mamy napovedá,
že tieto produkty každodennej spotreby zna-

ným suvenírom sú bábiky, odeté v tomto kroji.

menajú návrat k tradičným hodnotám, poc-

ZÁZEMIE ÚRODNÉHO KRAJA

TEKOV, NIVA ORIGINÁL
A BABIČKA

Nemalá časť územia Tekova leží na rozľahlých

Začnime tými, ktoré sa stali doslova ikonickými

Ide o čerstvé mlie-

úrodných nížinách juhu západného Slovenska

svojou tradíciou, obľúbenosťou aj oceneniami.

ko, smotanu, tva-

a žírnych nivách riek Hron a Žitava. To spolu

A na prvom mieste, ako inak, produkty, ktoré

roh, maslo, kefíro-

s priaznivým podnebím radí tento región od-

nesú názov tohto regiónu – značku TEKOV. Jej

vé mlieko a detské

pradávna k významným v našom poľnohospo-

najvýznamnejším predstaviteľom je Tekovský

dárstve, ovocinárstve aj vinohradníctve. Obilie,

salámový syr, ktorý získal prestížne európske

zemiaky, cukrová repa, kukurica, teda rozvinu-

ocenenie Chránené zemepisné označenie. Jeho

tá rastlinná výroba, sa celkom logicky spája aj

výroba má začiatky až v päťdesiatych rokoch

s významnou výrobou živočíšnou, chovom hy-

minulého storočia, lahodná a bohatá chuť je

diny, ošípaných, hovädzieho dobytka a tak sa-

založená na tradičnej receptúre so zachovaním

mozrejme aj produkcie mlieka. Odtiaľ je iba krok

vysokého podielu precíznej ručnej práce. Prí-

k jeho spracovaniu.

rodné syry značky TEKOV majú vysoký obsah

tivým a starostlivo spracovaným výrobkom
z kvalitného slovenského mlieka
z oblasti Tekov.

Red (pti)

vápnika a mliečnych bielkovín, veď iba sto gra-
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LEVICKÉ MLIEKÁRNE vznikli už začiatkom roku

mov tohto syra obsahuje viac než štyri poháre

1953 a majú teda bohatú tradíciu, o dva roky

mlieka.

PRODUCT

dezerty. K už doteraz bohatej ponuke pribudli
ako novinky BABIČKA Tvaroh mäkký hrudkovitý v rodinnom 500 g balení a najnovšie BABIČKA Kefír plnotučný 3,3%.

TAVENÉ SYRY A OBĽÚBENÝ
MILÁČIK
LEVICKÉ MLIEKÁRNE patria medzi najstarších
výrobcov tavených syrov na Slovensku. Ich produkcia naďalej zostáva verná klasickej receptúre a tradičnému postupu výroby týchto syrov.
Ich základom je plnohodnotný syr, smotana,
maslo a tvaroh z kravského mlieka, výhradne
od slovenských farmárov, najmä z oblasti Tekov. Vyrobené sú bez použitia konzervačných

vrchnákmi. V ponuke sú najobľúbenejšie chute,

prídavných látok. Všetky suroviny pochádzajú

kakaová a vanilková.

výhradne z vlastnej produkcie, čo zaručuje ich
vysokú kvalitu a klasickú chuť syra s vôňou
a jemnosťou po masle a smotane. Ich spoločnými menovateľmi sú preto hustá konzistencia

DELAKTÓZOVANÉ VÝROBKY
A INOVATÍVNE OBALY

a ľahká roztierateľnosť, získaná tradičnou výrobou klasickým spôsobom.

Popri rozvíjaní tradícií LEVICKÉ MLIEKÁRNE
veľmi dynamicky odpovedajú na požiadavky

Medzi deťmi je veľmi obľúbený Miláčik, chut-

doby. Medzi nimi je rastúci záujem o delaktózo-

ný dezert, ktorého hlavné zložky tvoria tvaroh

vané výrobky . Dôvod je zrejmý: rastie počet

a smotana. Neobsahuje žiadne umelé sladidlá,

ľudí s intoleranciu laktózy, podľa najnovších

konzervanty či farbivá a tiež je bez lepku. Jeho

údajov ňou trpí každý piaty či šiesty človek. Od-

starostlivo vyvinutá receptúra, technologické

poveďou z Levíc je veľmi široká ponuka delak-

postupy výroby a zloženie mu zabezpečujú la-

tózovaných výrobkov.
šiu environmentálnu zaťaž a jednoduchú recyk-

hodnú chuť a príjemnú vôňu po vanilke a čokoláde. K udržaniu týchto vlastnosti významne

Tie sa vyrábajú z čerstvého kravského mlieka

láciu. Spoločnosť aj ďalšími svojimi aktivitami

prispieva kvalitné, moderné a praktické balenie

pridaním enzýmu laktáza, ktorý laktózu rozkla-

potvrdzuje vklad pre zdravie a zdravé životné

DOY PACK. Deti Miláčik milujú nielen pre jeho

dá na jednoduchšie a ľahšie stráviteľné formy

prostredie a dokumentuje svoju spoločenskú

chuť, ale aj pre kreatívne vrchnáčiky, s ktorými

cukrov. Treba podčiarknuť, že to nepredsta-

zodpovednosť.

sa môžu hrať. Hravé vrchnáky rozvíjajú detskú

vuje ochudobnenie mliečneho výrobku. Všet-

fantáziu a motoriku, keďže slúžia ako časti sta-

ky dôležité živiny v ňom zostávajú. Iba chuť je

LEVICKÉ MLIEKÁRNE sú pekným príkladom,

vebnice. Dôležitá je tiež deťom prístupná ko-

jemne sladšia oproti bežným produktom, ktoré

ako možno spájať vernosť tradíciám a blízkosť

munikácia a obaly produktov s nápaditou gra-

zákazník nemôže pre zdravotné ťažkosti konzu-

k jedinečnému regiónu s inováciami, meniacimi

ﬁkou a milým oslovením Dobré ránko, Miláčik

movať. V bohatej ponuke je najširšia a najkom-

sa požiadavkami zákazníkov a obchodu a dy-

či Ľúbim ťa, Miláčik.

plexnejšia rodina delaktózovaných výrobkov

namicky odpovedať na výzvy moderných čias

v kategórii základných mliečnych produktov

pri rešpektovaní trvalých hodnôt.

Maškrtníci, či už detskí, alebo dospelí, si prídu

zo všetkých slovenských spracovateľov mlieka

na svoje pri ďalších dezertoch,

a je na celom Slovensku v sortimente väčšiny

ktorými sú pudingy. Ide o klasické

významných

obchod-

ných reťazcov.

varené mliečne pudingy v praktickom

Rovnako ako LEVICKÉ

balení, tiež s hravými

MLIEKÁRNE reagujú na
rastúci záujem o zdravú výživu tak veľkú pozornosť venujú výzvam
životného

prostredia.

Príkladom toho sú inovatívne a ekologické obaly.
Nové, starostlivo navrhnuté obaly Pure-Pak®
Sense

sú

výsledkom

inovácie s maximálnym
ohľadom na čo najmen-
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MLIEKO A MLIEČNE
VÝROBKY V DÁTACH

Objemová významnosť podľa obsahu tuku
v jogurte

Domácnosti v rámci kategórie syrov najčastejšie nakupujú tvrdé syry. Mlieko
kupujú prevažne v hypermarketoch, predaj jogurtov klesá naprieč všetkými
predajnými formátmi. Maslo je v rámci mliečneho segmentu kategória
s najvyšším podielom akciových nákupov.

Obsah tuku nad 5 %
Obsah tuku 2,5 . 4,9 %
Obsah tuku 0 – 2,4 % (light)

60,0
28,0
13,0

Zdroj: NielsenIQ, Pozn.: Dáta vyjadrujú predaje na maloobchodnom trhu
obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom bez Metra. Obdobie:
august 2021 až september 2020.

Ako často jete jogurty?

MLIEČNE PRODUKTY
V NÁKUPOCH DOMÁCNOSTÍ

mlieko v priemere 37-krát do roka, pri jednom
nákupe minú 2,20 EUR. Domácnosti minú na
nákupy mlieka najviac v hypermarketoch.

Na Slovensku podľa GfK vlastne ani nie je domácnosť, ktorá by za posledný rok nekúpila

Maslo si za uplynulých 12 mesiacov vložilo do

žiadny zo širokej ponuky mliečnych produktov.

košíka 93 % slovenských domácností, v prie-

Domácnosti ich nakupujú v priemere trikrát do

mere 20-krát po 440 g. Za jeden kg masla sme

týždňa a pri jednom nákupe na ne minú 3,80

zaplatili v priemere 5,90 EUR. Privátne značky

EUR. „Domácnosti najčastejšie nakupujú syry,

dosahujú dve pätiny z výdavkov. Akciové ná-

a to v priemere 76-krát do roka. Syry sú tiež zá-

kupy vo výdavkoch presahujú 60%-ný podiel.

roveň najväčšou kategóriou v rámci mliečnych

Maslo je tak v rámci mliečneho segmentu ka-

produktov z hľadiska výdavkov. 38% z výdav-

tegória s najvyšším podielom akciových náku-

kov na syry domácnosti minú na nákupy za

pov. Pre nákupy masla sú najdôležitejšie super-

zvýhodnenú cenu. V rámci syrov dosahujú naj-

markety, v ktorých domácnosti minú tretinu zo

vyšší podiel akciových nákupov plesňové syry,

svojich výdavkov na maslo.

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

4,2
7,8
30,2
21,1
12,4
4,2
3,0
0,6

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2021, Pozn. Jogurty jedlo za
posledných 12 mesiacov 83,5 % respondentov.

Ako často jete mliečne dezerty?

v ktorých tvoria 48 %. V rámci syrov kupujúci
najčastejšie nakupujú tvrdé syry, s odstupom

Spomedzi kategórie smotán, šľahačiek či

nasledujú z hľadiska frekvencie čerstvé syry,

kondenzovaných mliek si najviac domácností

tavené syry a plesňové syry. Pri jednom náku-

zakúpilo kyslú smotanu (91 % slovenských do-

pe domácnosti kúpia v priemere 340 g tvrdého

mácností), smotanu na šľahanie si kúpilo 8 7%

syra. Najviac kupujúcich si z obchodu domov

domácností a tri štvrtiny domácností si z náku-

odnáša tvrdé syry typu eidam, s odstupom na-

pu domov prinieslo smotanu na varenie. Toto

sledujú gouda a parenica. Tavené syry si za po-

poradie zodpovedá aj poradiu z hľadiska ná-

sledných 12 mesiacov kúpilo 93 % domácností

kupnej frekvencie.

Red, Zdroj: GfK, MEDIAN SK, NielsenIQ, Foto: NeONBRAND / Unsplash.com

v priemere 18-krát po 250 g. Syry s ušľachtilou
plesňou kúpilo 8 z 10 domácností 14-krát za

Kyslomliečne nápoje si za posledných 12 me-

posledný rok, pričom si z jedného nákupu od-

siacov prinieslo z nákupu domov 8 domácností

nieslo domov v priemere 230g. Sójové alterna-

z 10. Pre tieto nápoje si kupujúci zájdu do ob-

tívy syrov oslovili k nákupu tretinu domácností.

chodu v priemere 12 krát za rok a pri jednom

Najdôležitejším nákupným kanálom pre syry

nákupe minú 1,40 EUR. Akciové nákupy pred-

celkovo sú supermarkety. Domácnosti tu kupu-

stavujú 36 % z hodnoty trhu, privátne značky

jú syry najčastejšie a minú tu na ne najviac zo

majú nižší podiel, a to 26 %.

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

2,0
3,6
12,6
12,5
11,2
5,0
4,1
0,4

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2021, Pozn. Mliečne dezerty jedlo za
posledných 12 mesiacov 51,3 % respondentov.

Ako často používate / pijete mlieko?

svojich výdavkov,“ uvádza Veronika Némethová, Senior Consultant, GfK Consumer Panels &

Mliečne dezerty si za posledných 12 mesiacov

Services. Dáta sú za obdobie september 2020

z nákupu domov prinieslo 92 % domácností,

až august 2021.

tvarohy 90 % domácností a nátierkové maslá
68 % domácností.

Druhou najdôležitejšou kategóriou z hľadiska výdavkov je mlieko. Domácnosti nakupujú
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Jogurty taktiež nakupuje takmer každá sloven-

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

19,6
14,7
20,4
27,7
7,4
3,6
0,2

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2021, Pozn. Mlieko použilo (vrátane
pitia) v domácnosti za posledných 12 mesiacov 93,6 % respondentov.
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ská domácnosť. Jogurty nakupujeme v prieme-

(-2%), ktorá sa pohybuje na úrovni 2,41 EUR za

Pri pohľade na prítomnosť tuku si držia svo-

re 40-krát do roka po 620 g. Na nákupy jogurtov

kilogram. Vyplýva to z maloobchodných údajov

je dominantné postavenie jogurty tučné, ktoré

v akcii domácnosti minú 42 % zo svojich výdav-

spoločnosti NielsenIQ na trhu obchodov s po-

tvoria až 2/3 všetkých tržieb. Napriek tomu, že

kov na tieto produkty. Nadpriemer akciových

travinami a zmiešaným tovarom za sledované

medziročne ich tržby klesajú, i tak dosiahli úro-

nákupov majú ochutené jogurty, v neochute-

obdobie august 2021 – september 2020,“ uvá-

veň 61,2 milióna EUR.

ných variantoch smerujú na zvýhodnený nákup

dza Miriam Brynzová, Consultant, NielsenIQ.
V rebríčku TOP jogurtových hráčov ﬁgurujú

3 eurá z 10. Privátne značky v jogurtoch dosahujú 31 % z výdavkov. Jogurt privátnej značky

Vývoj tržieb do augusta tohto roku nám ukazuje

(v abecednom poradí) títo výrobcovia: Danone,

si za rok kúpilo aspoň raz 9 z 10 domácností

jednociferný pokles v každom mesiaci okrem

Rajo, Zott a Zvolenská mliekareň. Do rebríčka

kupujúcich jogurty.

januára, kedy tržby narástli o 5% a dostali sa na

popredných hráčov sa dostali aj privátne znač-

úroveň viac ako 8,9 milióna EUR.

ky, ktorých tržby však za posledných 12 mesiacov klesajú.

TRŽBY ZA JOGURTY
MEDZIROČNE KLESLI O 2 %

Medzi spotrebiteľmi je najobľúbenejší variant
jogurt bieleho typu, ktorý tvorí 21 % všetkých

Dlhodobo najvýznamnejší kanál pre predaj jo-

tržieb. Druhá v poradí je príchuť jahoda na úrov-

gurtov sú hyper- a supermarkety, kde prebieha

Slovenský trh je už dlhodobo zasýtený veľkým

ni 16 % a tretia príchuť čokoláda, ktorá si ukra-

viac ako polovica predajov kategórie jogurtov.

množstvom jogurtov, od bielych, s príchuťou,

juje z hodnotového koláča 13 %.

Tržby na týchto formátoch však za posledných
12 mesiacov klesli o 3 % a celkovo dosiahli

ovocných či gréckeho typu. Táto kategória patrí
medzi obľúbené potraviny o čom svedčí aj mier-

V súvislosti s veľkostnými baleniami si dlho-

hodnotu viac ako 52, 4 mil. EUR. Tržby jogurtov

ny medziročný nárast spotrebovaného množ-

dobo drží dominantné postavenie segment

zaznamenávajú pokles na všetkých predajných

stva (o 1% ) na úrovni viac ako 42,6 miliónov

125-149 g, ktorý tvorí 40% významnosť a za

formátoch. Najrýchlejšie však klesajú na neor-

predaných kilogramov. Avšak, tržby sa vyvíjajú

posledných 12 mesiacov sa jeho tržby vyšplha-

ganizovaných potravinových predajniach a to

opačným smerom, keď za posledných 12 me-

li na úroveň viac ako 41,2 milióna EUR. ďalšie

o 7 percent.

siacov klesajú o 2% a dostali sa na úroveň viac

v poradí je balenie 150 g s významnosťou 26

ako 102,6 miliónov EUR. Tento jav do značnej

%. Tretie v poradí sú balenia 200-499 g, ktoré si

miery ovplyvnila aj klesajúca priemerná cena

ukrajujú z tržieb 13%ný podiel.

AKO NA NÍZKOSACHARIDOVÚ DIÉTU,
AK STE VEGETARIÁN?
Vedecké výskumy uvádzajú, že ak by ľudia prešli na vegetariánsku stravu,
zabránilo by sa jednej tretine predčasných úmrtí. Dnes už je jasné, že
vegetariánska strava je zdravšia ako jedálniček, ktorému dominuje mäso.
Ako ale naštartovať nízkosacharidovú diétu, keď ste vegetarián a nemáte
príjem mäsa, ktorý je pri týchto diétach najčastejším zdrojom bielkovín?
Obmedzenie sacharidov nie je nič zložité. Stačí

každého, môže mať významné zdravotné prínosy

nahradiť cukry a škroby vo vašej strave zeleninou,

pre ľudí s obezitou, metabolickým syndrómom,

mäsom, rybami, vajcami, orechmi a tukmi. Vyze-

diabetom 2. typu a určitými neurologickými poru-

Aké potraviny zaradiť do nízkosacharidovej

rá to úplne jednoducho, ale iba v tom prípade, ak

chami.Štúdie preukázali, že taká strava je omnoho

vegetariánskej diéty?

mäso konzumujete. Konvenčná nízkosacharidová

zdravšia, ako bežná nízkotučná strava a nízkotuč-

Mliečne výrobky a vajcia, jogurt, grécky jogurt a ke-

strava do značnej miery totiž závisí práve na mäse,

ná vegetariánska strava.

fír, maslo od kráv kŕmených trávou, syr

nutne znamenať komplikácie. Nízkosacharidovú

Existuje niekoľko rôznych typov vegetariánov, ale jed-

Potraviny s nízkym obsahom sacharidov

diétu totiž môžu praktikovať vegetariáni aj vegáni.

no majú spoločné – žiadny z nich nekonzumuje mäso

vhodné pre vegetariánov aj vegánov:

ani ryby. Dva najbežnejšie typy sú lakto-ovo vegetariá-

Zelenina, ovocie „mastné plody“ (avokádo, olivy),

Za posledných 12 rokov najmenej 23 štúdií preuká-

ni a vegáni. Lakto-ovo vegetariáni (alebo jednoducho

orechy a semená, sója, strukoviny, zdravé tuky,

zalo, že nízkosacharidové diéty vám môžu pomôcť

„vegetariáni“) jedia mliečne výrobky a vajcia. Vegáni

chia semienka, tmavá čokoláda

schudnúť aj bez počítania príjmu kalórií. Jedným

nejedia žiadne potraviny pochádzajúce zo zvierat.

čo vegetariánov znevýhodňuje. Nemusí to však

razne znížiť chuť na jedlo. Diéty sú veľmi účinné pri

Neexistuje žiadna jasná deﬁnícia toho, čo presne

znižovaní škodlivého brušného tuku a majú ten-

znamená „low carb“. V každom prípade je potreb-

denciu významne zvyšovať HDL tzv. „dobrý cho-

né experimentovať a nájsť si spôsob, ako zladiť

lesterol“. Znižujú aj krvný tlak a hladinu cukru v krvi.

príjem sacharidov s vašimi vlastnými cieľmi a pre-

Hoci nízkosacharidová strava nie je nutne pre

ferenciami.

Zdroj: Ketomix

z hlavných dôvodov je to, že tieto diéty môžu vý-
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Pre koho kupujete cukríky a nečokoládové
cukrovinky najčastejšie?

CUKROVINKÁM
SA DARÍ KONCOM ROKA
Najvyššie výdavky na cukríky majú rodiny s dospelými členmi. Domácnosti
najčastejšie nakupujú cukríky v supermarketoch. Neprekvapí, že cukrovinkám
ako takým sa darí hlavne koncom roka, čo koreluje s mikulášskou a vianočnou
sezónou.

pre deti v rodine
pre iného člena rodiny
pre seba
pre niekoho iného

21,6
9,2
16,3
2,8

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2021, Pozn. Cukríky a nečokoládové
cukrovinky kupovalo za posledných 12 mesiacov 52,6 % respondentov.

CUKROVINKY V NÁKUPOCH
DOMÁCNOSTÍ

na oblátky a sušienky v priemere 79 EUR ročne.
Takmer každé druhé euro pritom smeruje na nákupy v akciovej cene. Najviac na sušienky a oblát-

Pre účely tohto článku zaraďujeme medzi cukro-

Ako často kupujete cukríky
a nečokoládovú cukrovinky?

ky míňajú domácnosti s tínedžermi.

vinky všetky sladkosti - čokoládové aj nečokoládové. Do čokoládových patria tabuľkové čoko-

Tabuľkovú

lády, čokoládové tyčinky, pralinky, bonboniéry,

v priemere 20-krát za rok a celkovo na ňu za toto

čokoládu

domácnosti

nakupujú

viackusové čokoládové cukrovinky (napr. lentilky)

obdobie minú 42 EUR. Polovica z výdavkov na

a ostatné čokoládové produkty (napr. vianočné

tabuľkové čokolády je určené na nákup v akcii.

ﬁgúrky). Medzi nečokoládové cukrovinky patria

Podľa počtu kupujúcich je najobľúbenejšou mlieč-

predovšetkým sušienky a oblátky, cukríky, žuvač-

na čokoláda, ktorú nakupuje 9 z 10 domácností,

ky, penové cukrovinky, perníky, lízanky a müsli

približne raz za mesiac. Typická domácnosť minie

tyčinky.

pri jednom nákupe mliečnej čokolády 2,1 eura
a domov z obchodu si prinesie 247g tejto sladkos-

„Cukrovinky sú medzi kupujúcimi veľmi obľúbené.

ti. V obľúbenosti nasleduje tmavá čokoláda, ktorú

Nejakú sladkosť si do nákupného košíka aspoň

nakupuje 65% domácností 7-krát ročne. Čokolá-

raz za rok vloží každá domácnosť, a to v priemere

du na varenie nakupuje 63% domácností. Pri jed-

raz za 4 dni. Jedna domácnosť minie na nákupy

nom nákupe si domácnosti do nákupných košíkov

sladkostí 271 eur ročne. Najviac domácností na-

vkladajú v priemere 328g čokolády na varenie.

kupuje cukrovinky v diskontoch, ale najviac na

Bielu čokoládu si za posledných 12 mesiacov kú-

tento sortiment míňajú domácnosti v supermar-

pili 2/5 domácností.

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

1,7
6,3
17,0
13,3
13,5
0,8

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2021

Pre koho kupujete bonboniéry
najčastejšie?

ketoch, a to takmer 1/3 zo svojho celkového rozpočtu. Najintenzívnejšími kupujúcimi cukroviniek

9 z 10 domácností aspoň raz ročne nakupuje

sú rodiny s tínedžermi, ktorých výdavky na tento

pralinky, resp. bonboniéry. Príležitosť k nákupu

sortiment sú na úrovni 345 eur za rok,“ hovorí Nina

tohto sortimentu si za posledných 12 mesiacov

Páleníková, Consultant, Consumer Panels & Ser-

našli tieto domácnosti 10-krát. Priemerná hodnota

vices, GfK. Údaje sú za obdobie september 2020

jedného nákupu praliniek predstavuje 3,5 eura. Na

až august 2021.

pralinky najviac míňajú domácnosti s dospelými
členmi.

Najviac domácností si z domov z obchodu prináša
oblátky a sušienky, tabuľkovú čokoládu, čokolá-

„Cukrovinkám sa darí najmä koncom roka. V mi-

dové tyčinky, cukríky a pralinky.

nulom roku si cukrovinku s vianočnou tematikou

pre deti v rodine
pre iného člena rodiny
pre niekoho iného
pre seba

13,2
27,7
13,7
4,2

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2021, Pozn. Bonboniéry kupovalo za
posledných 12 mesiacov 56,8 % respondentov.

Ako často jete čokoládové tyčinky a iné
čokoládové cukrovinky?

zakúpilo takmer 8 z 10 slovenských domácností.
Cukríky nakupuje 9 z 10 domácností spravidla raz

V nákupoch dominujú rôzne čokoládové ﬁgúrky,

za 18 dní. Pri nákupe minie jedna domácnosť na

adventné kalendáre či salónky, ale vianočný mo-

cukríky v priemere 1,5 eura. Viac ako 1/4 výdavkov

tív nájdeme aj medzi bonboniérami, oblátkami,

smerovala za posledných 12 mesiacov na nákupy

perníčkami alebo tabuľkovou čokoládou. Jedna

cukríkov za zvýhodnenú cenu. Najvyššie výdavky

kupujúca domácnosť v uplynulom roku minula na

na cukríky majú rodiny s dospelými členmi. Do-

vianočné sladkosti 18 EUR. Na kúpu cukroviek

mácnosti najčastejšie nakupujú cukríky v super-

s vianočnou tematiku míňajú domácnosti najviac

marketoch.

s hypermarketoch, ktoré zodpovedajú za 37 %

Red, Zdroj: GfK, MEDIAN SK

výdavkov na tieto výrobky. Na vianočné sladkosTypická domácnosť nakupuje oblátky a sušienky

ti míňajú najviac domácnosti s deťmi do 5 rokov,

raz za 8 dní. Najobľúbenejším miestom nákupu sú

a to 21 EUR za rok,“ konštatuje N. Páleníková.

supermarkety, ktoré zachytia 1/3 výdavkov určených na tento sortiment. Jedna domácnosť minie
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viac ako 1-krát týždenne
1-krát týždenne
2–3-krát mesačne
1-krát mesačne
menej ako 1-krát mesačne
neuvedené

6,0
11,6
21,0
10,4
12,7
0,7

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2021, Pozn. Čokoládové tyčinky jedlo
za posledných 12 mesiacov 62,4 % respondentov.
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JEDINEČNÁ RECEPTÚRA
INŠPIROVANÁ PRÍRODOU

účinok a nápomocná je aj pri ochoreniach dýchacích ciest.

BAZOVÉ SUŠIENKY S KÚSKAMI
AMERICKÝCH BRUSNÍC
Zbožňujete brusnice? Neviete odolať vôni bazo-

RAKYTNÍKOVÉ SUŠIENKY
S KÚSKAMI POMARANČA

vých kvetov alebo bazového sirupu? V tom prípa-

Jednou z hlavných predností Verbena

amerických brusníc. Sú obohatené o komplex

sušienok Rakytníkových s kúskami po-

piatich dôležitých minerálov. Nájdete v nich váp-

maranča je samozrejme ich chuť, ale sil-

nik, zinok, železo, mangán a horčík, ktoré sú ne-

nou stránkou je aj ich zloženie. Obsahu-

vyhnutné pre správne fungovanie tela aj psychiky.

jú vysoký podiel omega-3 mastných

Voňavá baza sa v ľudovom liečiteľstve používa pri

Medzi súčasné trendy jednoznačne patrí snaha

kyselín. Tie pozitívne vplývajú na zdravie

liečbe zápalových ochorení a je skvelá pri trávia-

o zdravú životosprávu a stravovanie. Aj preto

srdca a ciev, zlepšujú koncentráciu a sú dôležité

v obchodoch čoraz častejšie vidíme zdravšie

pre zdravý mentálny vývin detí. Rakytníku sa zase

variácie rôznych sladkostí. Patria medzi ne aj

pripisuje schopnosť posilniť imunitu a priaznivo pô-

sušienky Verbena, ktoré spájajú v sebe pria-

sobiť na trávenie a dýchacie cesty.

de si vyberte bazové Verbena sušienky s kúskami

cich problémoch.
Viac na www.verbena.sk

teľstvo byliniek a ovocia inšpirované prírodou
Značka Verbena je topkou na trhu aj

soký podiel vlákniny, prídavok inzulínu z čakan-

LEVANDUĽOVÉ SUŠIENKY
S KÚSKAMI ČUČORIEDOK

ky a originálne chute robia zo sušienok Verbena

Levanduľa je momentálne veľmi trendová príchuť

uvádza na trh novinku medzi funkčnými

ideálnu pochúťku pre aktívnych ľudí. Za všetko

a dopriať si ju môžete aj v podobe Verbena sušie-

cukríkmi – Rakytník s červeným poma-

hovoria závery tohtoročného kvantitatívneho

nok s kúskami čučoriedok. Táto chrumkavá maš-

rančom, obohatený o vitamíny C a D na

panelového prieskumu. Podľa jeho výsledkov

krta je obohatená o vitamín B3, ktorý je známy

podporu správneho fungovania imunitné-

až 10 z 10 spotrebiteľov odporúča Verbena

aj ako niacín. Vitamín B3 je skvelým pomocníkom

ho systému. Rakytník je všeobecne známy

sušienky vyskúšať z hľadiska chuti a až 9

proti únave a stresu a prispieva tiež k správnemu

ako rastlina s vysokým obsahom vitamínu

z 10 spotrebiteľov si po ochutnaní plánuje

fungovaniu nervového a tráviaceho systému. Le-

C a často je označovaný aj ako vitamínová

tento výrobok opäť kúpiť.

vanduľa je známa pre dezinfekčný a upokojujúci

bomba. V kombinácii s výťažkami z čaju

medzi bylinkovými cukríkmi a tento rok

pti

a vytvárajú tak jedinečnú kombináciu chutí. Vy-

Rooibos a železníkom vznikla jedinečná
harmónia chuti, ktorá vás osvieži aj počas
jesenných dní.
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NA ČIPSY MINULI NAJVIAC
DOMÁCNOSTI S DEŤMI
Slané pochutiny sa v nákupoch slovenských domácností objavujú
pravidelne. Spomedzi rôznych druhov vedú smažené zemiakovú
lupienky. Častejšie sú v nákupných košíkoch vtedy, ak sú v domácnosti
aj deti. Podobne signiﬁkantne viackrát kupujú domácnosti s deťmi aj
slané pukance. V ponuke sa objavujú už aj varianty slaných pochutín,
ktoré sú menej solené alebo s menším podielom oleja.

EUR v sledovanom roku. Pätina z celkových vý-

Ako často jete slané sušienky?

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

0,2
0,9
6,6
8,2
10,3
8,9
16,1
0,2

davkov na slané tyčinky smerovala na tie v akciovej ponuke. Privátne značky tvoria 44% vý-

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2021, Pozn. Slané sušienky jedlo za
posledných 12 mesiacov 51,3 % respondentov.

davkov domácností na tento segment, pričom
aspoň raz si ich do nákupného košíka vložili tri
štvrtiny kupujúcich slaných tyčiniek. Na slané
tyčinky najviac minuli domácnosti s tínedžermi

Ako často jete slané tyčinky?

vo veku od 15 do 19 rokov.
Slané pukance (popcorn) si aspoň raz v sledovanom roku zakúpilo 47 % domácností. Z obchodov si ich odniesli v priemere 5x a v slePre účely článku medzi slané pochutiny zaraďuje

dovanom roku na ne minuli takmer 5 EUR.

GfK čipsy, slané extrudované výrobky, slané pukan-

V prípade pukancov jednoznačne dominujú

ce, slané zmesi, tyčinky, praclíky, krekry a podobne.

privátne značky, ktoré tvoria takmer tri štvrtiny
celkových výdavkov domácností na pukance.

Najviac domácností si v sledovanom období od

Domácnosti na pukance celkovo najviac minuli

augusta 2020 do júla 2021 aspoň raz spomedzi

v supermarketoch, kde si ich zároveň zakúpilo

slaných pochutín zakúpili čipsy (tiež zemiakové

aj najviac domácnosti. Na pukance minuli naj-

lupienky, chipsy). „Z obchodov si ich odnies-

viac, podobne ako v prípade chipsov, domác-

lo 86 % slovenských domácností v priemere

nosti s deťmi.

17-krát a celkovo na ne kupujúca domácnosť

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

0,4
1,2
6,7
10,3
11,8
10,8
16,7
0,2

v priemere minula 26 EUR. Takmer tretina z celkových výdavkov na chipsy ide na tie v akciovej

FENOMÉN SLANÝ KARAMEL

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2021, Pozn. Slané tyčinky jedlo za
posledných 12 mesiacov 58,0 % respondentov.

ponuke. Privátnu značku si aspoň raz zakúpilo
77 % domácností kupujúcich chipsy. Z hľadis-

Ešte pred desiatimi rokmi to bol takmer ne-

ka podielu na výdavkoch na ne domácnosti

známy pojem, pritom ide o jedno z najlepších

najviac minuli v supermarketoch, nasledova-

prepojení slanej a sladkej chuti. Dnes už je táto

ných hypermarketmi. Na chipsy minuli najviac

príchuť úplne bežná a dokonca v takých potra-

domácnosti s deťmi,“ uvádza Lucia Pientková,

vinách, kde by ju spotrebitelia vôbec neočaká-

Consultant, GfK Consumer Panels & Services.

vali. Napríklad v zmrzline. Pritom je známe, že

Dáta sú za obdobie august 2020 až júl 2021.

kedysi fungovali len tzv. ľadovne a zmrazovanie

Ako často jete zemiačiky / extrudované
výrobky?

Red, Zdroj: GfK, MEDIAN SK, Foto: Jeff Siepman / Unsplash.com

zmrzliny sa bez soli nezaobišlo. Soľ znižovala
Slané extrudované výrobky si aspoň raz zakú-

bod topenia ľadu, ktorý obklopoval nádoby s in-

pilo 84 % domácností. Kupujúca domácnosť na

gredienciami, ktoré tak mohli stuhnúť. Podstat-

ne v priemere minula približne 16 EUR a v prie-

né bolo, aby sa soľ nedostala do ingrediencií.

mere si ich domov doniesla 15-krát. Najviac

Dnes je to naopak žiaduce. Mnohí zmrzlinári

domácnosti si ich zakúpilo v supermarketoch,

vyrobia za sezónu 5-krát viac slaného karamelu

ktoré tvoria aj najvyšší podiel (až 37 %) na vý-

ako sladkého. V súčasnosti ide o jednu z najob-

davkoch v prípade slaných extrudovaných vý-

ľúbenejších príchutí. Na trhu sú však dostupné

robkoch. Na tieto výrobky minuli v sledovanom

aj typicky slané pochutiny vylepšené slaným

roku najviac domácnosti s deťmi do 5 rokov.

karamelom, napríklad: arašidy so slaným karamelom, mandle v slanom karameli, pražené

Solené tyčinky si zakúpili približne tri štvrtiny

mandle v bielej čokoláde so slaným karamelom

domácností na Slovensku. Domov si ich pri-

a podobne.

niesli v priemere 10x a minuli na ne celkovo 13

38

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

0,6
2,0
9,5
12,9
14,3
10,2
16,7
0,2

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2021, Pozn. Zemiačiky / extrudované
výrobky jedlo za posledných 12 mesiacov 66,4 % respondentov.
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LIDL SLOVENSKÔ PREDSTAVUJE:
PIVNICA TIBAVA
Obhospodaruje a dorába víno z vlastných vinohradov. Dynamickým
rozvojom a technológiami patrí medzi špičku na slovenskom
trhu s vínom. Lidl Slovenskô predstavuje rodinné vinárstvo
z Východoslovenskej vinohradníckej oblasti: Pivnica Tibava.

mery v tejto oblasti. Sopečný pôvod je základom
vyššej minerality pôdy, ktorá prechádza do hrozna a následne do vína. Prvé zmienky o viniciach
v tejto lokalite pochádzajú už z roku 1413. Základy
moderného vinohradníctva a vinárstva siahajú do
60-tych rokov minulého storočia. V tomto období
tu bolo vysadených viac ako štyristo hektárov viníc

„VINICA JE MATKOU VÍNA,
A VINÁR JE JEHO OSUDOM.“

a bol vybudovaný vinohradnícko-vinársky závod.
Špeciﬁcký bol tým, že produkoval čisto odrodové
akostné vína, čo bola na tú dobu vzácne.

Týmto sloganom sa riadia vo vinárstve, ktoré
nadviazalo na stáročia dlhú tradíciu pestovania
hrozna a výroby vína v regióne pod vyhasnutou
sopkou Vihorlat. Viac ako 20 rokov pri výrobe
vín prepája dary matky Zeme s progresívnymi

PIVNICA TIBAVA NADVIAZALA
NA
TRADÍCIE VINÁRSTVA V TIBAVE

vinárskymi postupmi tak, aby výsledný tradičný slovenský nápoj - víno, spájalo ľudí, bavilo,

V roku 1999 spoločnosť PIVNICA TIBAVA

prekvapovalo a čo je najdôležitejšie, aby im

s.r.o nadviazala na tradíciu pôvodného závo-

chutilo.

du a vinárstva v Tibave. Od začiatku sme sa
zamerali na rekultiváciu a obhospodarovanie

Od prvého jarného puku viniča hroznorodého

pôvodných viníc, výsadbu nových a moderni-

po prvú novembrovú ochutnávku mladých

záciu vinohradníckej techniky. Viac ako dvesto

vín je dlhá cesta. Odrody, kvalita ročníka, vek

hektárov viníc robí z tohto vinárstva lídra v re-

a poloha vinice, typ pôdy sú faktory, ktoré vy-

gióne a zaraďuje ho medzi najväčšie vinohrad-

tvárajú rozmanitosť. Víno získava punc origi-

nícko-vinárske podniky na území Slovenskej

nality, individuality a je inšpiratívne. Spolu so

republiky. Pri výsadbe rešpektujeme miestne

skúsenosťami a precíznou prácou vinára tieto

terroir. „Vysádzame odrody, ktoré sú v danej

elementy tvoria terroir. „Budeme radi, keď si mi-

lokalite rokmi overené. Dominantnou odrodou je

lovníci vína s obľubou vychutnajú vína s pečaťou

Tramín červený, ktorého pestovanie má v regióne

jedinečného terroir – vína od našej spoločnosti,“

dlhoročnú históriu. Ďalšími významnými miestny-

hovorí Kamil Červenka starší, majiteľ spoločnos-

mi odrodami sú Frankovka modrá, Rizling rýnsky

ti Pivnica Tibava a dodáva: „Vďaka spolupráci so

či Veltlínske zelené,“ hovorí Ing. Kamil Červenka

spoločnosťou Lidl sa naše vína dostávajú ku kon-

mladší, technológ, Pivnica Tibava a dodáva: „Zber

zumentom po celom Slovensku. Sme veľmi spo-

našej kľúčovej odrody Tramín červený sa usku-

kojní s distribúciou aj vystavením, máme zároveň

točňuje vo viacerých fázach podľa potreby výro-

istotu odberu vín a včasných platieb, čo sme oce-

by. Hrozno z prvého zberu v polovici septembra

nili najmä počas pandémie. Zložité obdobie sme

má nižšiu cukornatosť a vyššiu výlisnosť vhodnú

prekonali práve vďaka korektnej spolupráci.“

na výrobu akostných vín. Neskoršie zbery už sú
cukornatejšie, pre výrobu vín s prívlastkom výber

Pivnica Tibava obhospodaruje viac ako 200 hek-

z hrozna, bobuľový výber. Vhodný je aj na výrobu

tárov vlastných vinohradov. Práve to je nosným

slamových vín.“

pilierom práce: vlastné vinohrady, z ktorých dorobia 100 % vlastnej produkcie vína. Dynamickým

Spolupráca s diskontérom Lidl vinárstvu prináša

rozvojom a technológiami patrí medzi špičku na

medziročné zvýšenie predaja vín. Základom dlho-

slovenskom trhu s vínom.

dobej spolupráce je vzájomne konštruktívny dialóg

Red, Zdroj a foto: Lidl, PIVNICA TIBAVA

a cenotvorba vrátane cenových promócií. Pod
Tibavské vinice patria do Východoslovenskej vi-

značkou vinárstva Pivnica Tibava zákazníci Lidlu

nohradníckej oblasti, presnejšie do Sobranského

nájdu množstvo chutných odrôd a vín, ako sú spo-

vinohradníckeho rajónu. Geograﬁcky je táto polo-

mínané Tramín červený, Frankovka modrá, Rizling

ha pre vinohrady viac ako priaznivá. Pivnici Tibava

rýnsky, Veltlín zelený, ale aj Cabernet Sauvignon,

ich má situované na južných svahoch vulkanického

Rulandské šedé, Chardonnay, Rulandské biele,

pohoria Vihorlat. Práve jeho vrchy vytvárajú účinnú

Neronet aj Pinot Noir Rosé.

prírodnú bariéru proti prieniku studených severných vetrov, čo výrazne ovplyvňuje klimatické po-
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MÄSOVÉ VÝROBKY:
ČERSTVÉ, BALENÉ
AJ KONZERVOVANÉ
Za mäsové výrobky minú slovenské domácnosti
vyše 330 EUR ročne. Okrem pultového predaja
a balených salám či párkov, sa do košíkov stále
častejšie dostávajú morské plody a výrobky z rýb.
V malej miere čerstvé, ale najmä ako konzervované.

MÄSOVÉ VÝROBKY V NÁKUPOCH DOMÁCNOSTÍ
„Niektorý zo širokej ponuky mäsových výrobkov si zakúpili všetky slovenské domácnosti. V priemere na ne slovenská domácnosť v sledovanom období minula 336 EUR, pričom z nákupov si ich domov priniesla
93-krát. Najviac domácností si mäsové produkty zakúpilo v diskontoch
a v supermarketoch, najviac na ne minuli práve v supermarketoch. Približne 28 % výdavkov smeruje na mäsové výrobky v zvýhodnenej cene.
Privátne značky tvoria 26 % výdavkov domácností a aspoň raz si mäsový produkt privátnej značky zakúpilo až 97 % domácností,“ komentuje
údaje za obdobie september 2020 až a august 2021 Lucia Pientková,
consultant, Consumer Panels & Services, GfK.

NÁKUPY KONZERVOVANÝCH RYBIČIEK
Ak vychádzame z dát z marcového spotrebiteľského panelu GfK zisťujeme, že najviac kupujúcich si z rybičiek v konzerve kupuje tuniaka, nasledujú slede a sardinky. Rybičky v konzerve si za posledný rok (marec
2020 vs. marec 2021) kúpilo takmer 9 z 10 domácností. V priemere teda
kupujú rybičky v konzerve 11-krát do roka. Viac ako 80 % skúmaných
domácností si kúpilo rybičky v oleji. Konzervované produkty sú zastúpené aj medzi privátnymi značkami. Podľa GfK je najvyšší podiel zastúpenia
privátnych výrobkov na regáloch v kategóriách mlieko (68 %), mäsové
výrobky – balené, nemrazené (42 %), konzervované produkty (40 %)
a cestoviny (39 %).
Konzervované ryby a rybičky sú u spotrebiteľov obľúbené najmä z troch
dôvodov: vydržia dlho uskladnené, ľahko sa pripravujú a sú výživné. Základná a prvá zásoba potravinových skríň a komôr, chladničiek, ale aj
turistických batohov, oslovuje ľudí dlhé roky vďaka nutričným hodnotám.
Neprekvapuje, že vďaka vyššej cene a skladnosti patria konzervy s tuniakom spolu s cukrovinkami, alkoholom alebo drobnou drogériou medzi
tie tovary, ktoré častejšie obchody opúšťajú bez „pípnutia“. Mali by byť
preto na takom mieste, kde sú pod dohľadom kamier alebo personálu.
Najpredávanejšími rybami v konzerve sú na Slovensku tuniak, hering,
sardinky či šproty. Tuniak obsahuje spomedzi všetkých druhov rýb najviac fosforu. Najľahšie dostupný je tuniak v konzerve. – vždy si treba vyRed, Zdroj: GfK, archív instore

berať tuniačí steak v olivovom oleji alebo vo vlastnej šťave. Domácnosti
rybičky v konzerve využívajú tiež do nátierok. S blížiacimi sa sviatkami
hojnosti si spotrebitelia doprajú aj kvalitnejšie, prémiovejšie produkty.

41

PRODUCT

POUŽÍVANIE KOZMETIKY
OVPLYVŇUJÚ AKTUÁLNE
TRENDY
Podľa GfK takmer tretina výdavkov domácností na nákupy telovej
a vlasovej kozmetiky je vynaložená na tieto výrobky v akcii, cenovej
promócii. Svoj podiel na tom má i skutočnosť, že medziročne ceny
viacerých produktov vzrástli.

TELOVÁ A VLASOVÁ KOZMETIKA
V NÁKUPOCH DOMÁCNOSTÍ

EUR, pričom ju nakupuje spravidla raz za mesiac.
Najvyššie výdavky na produkty telovej a vlasovej kozmetiky majú rodiny s tínedžermi. Výdavky

Pre potreby tohto článku zaraďuje GfK do telovej

týchto domácností sú na úrovni 71 EUR ročne.

domácnosť. Typická domácnosť si domov z ob-

a vlasovej kozmetiky produkty starostlivosti o telo

Pri nákupe produktov telovej a vlasovej kozmeti-

chodu prinesie v priemere 9 kusov balení sprcho-

(telové mlieka, telové oleje a séra, telové peny, te-

ky využívajú domácnosti aj zvýhodnené cenové

vých gélov za rok. 8 z 10 kupujúcich sprchových

lové spreje), produkty na starostlivosť o vlasy (šam-

podmienky: takmer tretina výdavkov smeruje na

gélov nakupuje dámske sprchové gély, 7 z 10 pán-

póny, šampóny 2v1, suché šampóny, kondicio-

nákupy telovej a vlasovej kozmetiky v akcii. Pre-

ske sprchové gély.

néry, vlasové masky a balzamy, vlasové kúry, oleje

ferovanými miestami nákupu telovej a vlasovej

na vlasy, spreje pre ľahké rozčesávanie, vlasové

kozmetiky sú podľa celkových výdavkov drogérie,

Šampóny na vlasy nakupuje, rovnako ako sprcho-

toniká) a prípravky na sprchovanie (sprchové gély,

nasledované hypermarketmi. Na treťom mieste

vé gély, 7 z 10 domácností. Priemerná domácnosť

sprchové oleje, sprchové mlieka, sprchové peny).

nájdeme lekárne. Štvrtina slovenských domácností

minie na šampóny na vlasy 14 EUR ročne a do

nakupuje telovú a vlasovú kozmetiku práve v le-

svojho nákupného košíka si tieto výrobky vkladá

Akýkoľvek z produktov telovej a vlasovej kozme-

kárňach,“ uvádza Nina Páleníková, Consultant,

raz za 3 mesiace. Podľa celkových výdavkov pre-

tiky si aspoň raz ročne kúpi 9 z 10 slovenských

Consumer Panels & Services, GfK. Dáta sú za ob-

vládajú v nákupoch šampóny na všetky typy vlasov

domácností. Najviac kupujúcich oslovujú k nákupu

dobie september 2020 až august 2021.

a šampóny na suché a poškodené vlasy. Šampóny
proti lupinám nakupujú 3 z 10 domácností, suché

tieto výrobky v predvianočnom období. V decembri nakupuje tento sortiment viac ako 1/2 všetkých

V rámci sortimentu telovej a vlasovej kozmetiky

domácností a výdavky v tomto mesiaci predstavu-

majú najväčší počet kupujúcich sprchové gély
a šampóny na vlasy. Sprchové gély nakupuje as-

Celkom 68 % domácností si aspoň raz za rok kúpi

poň raz ročne 7 z 10 domácností a to v prieme-

aj nejaký produkt starostlivosti o telo. Podľa účelu

Typická domácnosť minie na produkty telovej

re každé dva mesiace. Ročné výdavky na kúpu

použitia majú najviac kupujúcich produkty určené

a vlasovej kozmetiky za jeden rok v priemere 49

sprchových gélov predstavujú 18 EUR na jednu

pre všetky typy pokožky. Na druhom mieste sú

jú 12% celkového ročného rozpočtu na kategóriu.

Red, Zdroj: GfK, MEDIAN SK, NielsenIQ, Unilvever, Indulona, Foto: Nora Topicals / Unsplash.com

Šampóny: percentuálny podiel na tržbách
podľa segmentu

Kozmetické šampóny
Šampóny proti lupinám
Šampóny proti všiam

76,7
23,1
0,3

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Dáta vyjadrujú predaje na Total Food&Mixed + Drug
v SR (maloobchodný trh obchodov s drogériou, potravinami a zmiešaným
tovarom, bez Metra).
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šampóny 1 z 10 domácností.

Ako často používate krémy na ruky? (%)

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

23,1
22,6
6,8
10,5
3,5
1,8
0,7
1,1
0,5

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2021, Pozn. Krémy na ruky použilo
za posledných 12 mesiacov 70,6 % respondentov.

Ako často používate mydlá?

tekuté
4-krát denne a viac
38,5
2–3-krát denne
28,1
1-krát denne
9,4
4–6 -krát týždenne
2,5
2–3-krát týždenne
1,1
1-krát týždenne
0,5
menej ako 1krát týždenne 0,4
neuvedené
0,1

tuhé
20,1
17,3
5,6
2,2
2,0
0,8
1,5
0,2

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2021, Pozn. Tuhé mydlá použilo
za posledných 12 mesiacov 49,7 % respondentov, tekuté mydlá 80,6 %
opýtaných.
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produkty na suchú pokožku. Polovica slovenských

}

Sedem ľudí z desiatich súhlasí s tým, že

domácností oslovujú k nákupu telové krémy, ktoré

používanie slova „normálne“ na obaloch

zodpovedajú za najvyššie výdavky na tento sorti-

a v reklamách na výrobky má negatívny do-

ment. Telové krémy nakupujeme v priemere raz za

pad. U mladších ľudí (vo veku 18 – 35 rokov)

štvrťrok a ročne na ich kúpu minieme 14 EUR.

je to dokonca osem z desiatich.

NIELSENIQ: TOP
PREDAJNÝ KANÁL
PRE ŠAMPÓNY SÚ
ORGANIZOVANÉ DROGÉRIE

Necelá štvrtina domácností si v priemere raz za pol

Aj na základe týchto poznatkov Unilever prijal novú

roka kúpi kondicionér na vlasy. Na kúpu kondi-

víziu a stratégiu Positive Beauty (Pozitívna krása)

cionérov pritom ročne minie 7 eur. Najviac kupu-

a odstráni zo všetkých svojich obalov a reklám

Tržby za šampóny za posledný

júcich siaha po kondicionéroch určených na suché

na značky kozmetických prípravkov a produk-

rok (September 2020 – August

a poškodené vlasy.

tov osobnej starostlivosti označenie „normálne“.

2021) dosiahli viac ako 30,5

Balzamy na vlasy oslovujú 22% slovenských ku-

Spoločnosť nebude v reklamách na svoje značky

mil. EUR a zostávajú na úrovni

pujúcich.

digitálne upravovať ani tvar tela, veľkosť, telesné

predchádzajúceho roku. Predalo

proporcie či farbu pleti, a zvýši počet reklám zobra-

sa o 495 tisíc kusov menej ako

1 z 10 domácností si raz ročne do nákupného ko-

zujúcich osoby z rôznych skupín, ktoré sú v nich

v predchádzajúcom roku, priemerná

šíka vloží vlasovú masku alebo vlasové tonikum.

nedostatočne zastúpené. Spotrebitelia dnes oča-

cena za kus však vzrástla z 2,85 EUR/

kávajú od spoločností, že budú adekvátne reago-

ks na 2,98 EUR/ks (+5%).

vať na súčasné trendy.

SPOTREBITEĽSKÉ
SPRÁVANIE
OVPLYVŇUJÚ AKTUÁLNE TRENDY

„Šampóny rozdeľujeme na
V roku 2016 zrealizovala spoločnosť Proﬁt Booster

kozmetické, proti lupinám, proti všiam.

prieskum pre značku Indulona, ktorý bol prezen-

Najdôležitejšie z pohľadu tržieb sú

Väčšina spotrebiteľov má pri používaní slova „nor-

tovaný v súvislosti so Svetovým dňom hygieny

kozmetické šampóny ktoré tvoria

málne“ v súvislosti s popisom vlasov alebo pleti

rúk. Dnes by výsledky určite ovplyvnila pandé-

76,7 % tržieb a medziročne ako

dojem, že do skupiny „normálnych“ ľudí nepatrí.

mia. Ľudia si ruky umývajú častejšie, a teda majú

jediné rastú. Nasledujú šampóny proti

Štúdia, ktorej realizáciu zadala spoločnosť Unile-

ich viac vysušené, čo zasa vyvoláva potrebu si

lupinám s 23,1 % podielom na tržbách

ver, sa zúčastnilo 10 000 respondentov z deviatich

ich viac krémovať. Zmenila sa aj paradigma po-

a nakoniec šampóny proti všiam len

krajín1 obsahuje napríklad tieto zistenia:

užívania krémov na ruky. Kým pred piatimi rokmi

s 0,2 %. Priemerná cena za kus rástla

Viac ako polovica respondentov (56 %) si

sa krémovanie spájalo skôr s manuálnou prácou

najrýchlejšie u šampónov proti všiam +

myslí, že sektor kozmetiky a osobnej sta-

a upratovaním, dnes by určite zohrala úlohu aj

11 %, a proti lupinám + 8 % u ktorých,

rostlivosti môže v ľuďoch vzbudzovať pocit

zvýšená hygiena a používanie dezinfekcie doma,

ale vzrástla veľkosť priemerného

vylúčenia.

na pracovisku aj v obchodoch. Podľa vtedajších

balenia z 387 ml na 401 ml,“ uvádza

Ľudia si želajú, aby sa ﬁrmy vyrábajúce

prieskumov MML považovalo krémovanie rúk za

Michaela Štefanová, Senior Analytic

kozmetické prípravky a výrobky osobnej

bežnú súčasť každodenného života 77 % žien a 56

Insights, NielsenIQ.

starostlivosti viac zameriavali na to, aby sa

% mužov. Hoci zvyk krémovať si ruky zvyčajne

ľudia lepšie cítili, nie iba na to, aby lepšie vy-

ľudia pochytia od svojich rodičov, dnes môžeme

Najpredávanejšou veľkosťou sú

zerali (74 %).

tvrdiť, že pandémia priniesla nové návyky.

šampóny 251-499 ml ktoré tvoria až

}

}

}

56 % predajov v kusoch a medziročne

Viac ako polovica ľudí (52 %) uvádza, že teraz pred nákupom výrobkov venuje väčšiu
pozornosť tomu, aký postoj zastáva výrob-

1

Brazília, Čína, India, Indonézia, Nigéria, Saudská Arábia,
Juhoafrická republika, Spojené kráľovstvo a USA.

sa ich predalo o 132 tis kusov viac.
Malých balení, do 200 ml, sa predalo
o 69 tis kusov menej ale ich priemerná

ca k spoločenským otázkam.

cena vzrástla o +8,5 %. Najrýchlejšie
Aký typ šampónov, šampónov
s kondicionérom používate?

Ako často používate sprchovacie gély,
sprchovacie krémy?

poklesli predaje u veľkostí 500 ml a to
až o -24 % (367 tis. kusov) u ktorých
ani rýchly rast cien +9,8% nakoniec
nepriniesol vyššie tržby než v minulom
roku.
Medziročne sa šampónom darilo
len v organizovaných predajniach
s drogériou, kde ich tržby vzrástli
+2,7 % (+381 tis. EUR) a naďalej
predstavujú najdôležitejší predajný
kanál na Slovensku s 48 % podielom
na tržbách. Zaujímavé je, že pri

iba šampóny bez kondicionéra
skôr šampóny bez kondicionéra
rovnako šampóny s i bez kondicionéra
skôr šampóny s kondicionérom
iba šampóny s kondicionérom
neuvedené

34,6
13,7
24,8
5,9
4,7
1,7

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2021, Pozn. Šampóny, šampóny s
kondicionérom používalo za posledných 12 mesiacov 85,3 % opýtaných.

viac ako 1-krát denne
9,8
1-krátdenne
46,3
4– 6-krát týždenne
18,7
2–3-krát týždenne
16,2
1-krát týždenne
2,0
menej ako 1-krát týždenne 0,5
neuvedené
0,6

pohľade na regionálne členenie
organizovaných drogérii, došlo
k poklesu tržieb len v regióne
Bratislava a to o -5 %.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.+2./2021, Pozn. Sprchovacie gély,
sprchovacie krémy používalo za posledných 12 mesiacov 94,1 %
opýtaných.
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PRODUCT

WELLNESS A SPA ZACHRAŇOVALI
DOMÁCI REKREANTI
Ak už sa Slováci vyberú na wellness pobyt resp.
na dovolenku spojenú s wellness a SPA akti-

Bazén, vírivka, fínska, bylinková a parná sauna, liečivé procedúry a zábaly...
zoznam znie lákavo, ale nad ním stále visí strašiak pandémie a množstvo
protipandemických opatrení. Opatrení, v ktorých sa bežný klient prinajlepšom
stráca. Komplikácie a neistota odrádzali najmä zahraničnú klientelu.

vitami, mnoho z nich si vyberá ubytovacie zariadenia s polpenziou alebo bez stravy a varia
si alebo sa stravujú mimo hotela či penziónu.
„Priemerná cena za ubytovanie v rámci slovenských penziónov bola v lete na úrovni 74 EUR
na noc v izbe pre dvoch dospelých a dve deti.
Ubytovacie zariadenia tento rok účtujú tzv.
pandemický príplatok v nadväznosti na vyššie
hygienické štandardy, ktoré musia spĺňať. Týka
sa to aj reštauračných zariadení. Aj gastroprevádzky zarátavajú do cien aj tzv. „hygienický
príplatok“, teda náklady na vyššie hygienické
štandardy v ich zariadeniach, čo zvyšuje ceny
pre rekreantov nielen na Slovensku, ale aj
v iných obľúbených dovolenkových destináciách. Do vstupných nákladov vstupujú v prípade
reštaurácií aj vyššie ceny potravín, ale napríklad aj ceny energií či vyššia minimálna mzda
a príplatky za prácu v noci, cez víkend či cez
sviatky. Dovolenka na Slovensku je podľa našich prepočtov v medziročnom porovnaní drahšia o zhruba 15 %,“ uviedla v lete ekonomická
analytička Lenka Buchláková.
Podľa štatistík Európskeho štatistického úradu
Eurostat si už dlhodobo slovenskí dovolenkári
volia výlet do hôr, a to aj častejšie ako ostatní

NAJSLABŠÍ ROK V DEJINÁCH

aj nemožnosťou utrácať v dôsledku lockdownu,

Európania. Každý štvrtý výlet Slovákov končí na

viedla k rastu obratu napríklad aj u predajcov

horách. Analytici Tatrabanky predikujú, že kra-

Bilancovať v cestovnom ruchu a porovnávať

bicyklov (o 62 %). Štúdia Recovery Insights:

jiny, kde je turizmus orientovaný viac na príro-

terajšie ukazovatele s ukazovateľmi spred pan-

Ready for Takeoff?1 spoločnosti Mastercard

du než na mestá, budú v zápolení o rekreantov

démie je smutné a demotivujúce. Tržby aj ten-

odhalila silný dopyt po cestovaní na kratšie

a turistov úspešnejšie. Napokon Slovensko na

to rok ako-tak potiahli len domáci návštevníci,

vzdialenosti od domova a do menej frekven-

svetovej výstave EXPO 2020 v Dubaji láka na

ale i tu je pokles prenocovaní oproti roku 2019

tovaných destinácií. Obľúbeným dopravným

návštevu svojimi kúpeľmi a termálnymi prameň-

o zhruba 40 %, v prípade zahraničných hostí

prostriedkom sa stal automobil, ktorý nahradil

mi, ale aj viacerými inými turistickými možnos-

však až desivých 70 %. Žiaľ svoj podiel na to má

aj cestovanie lietadlom.

ťami. Cieľom novej organizácie Slovakia Travel
je v Dubaji predstaviť liečebné kúpele na Slo-

i nezvládnutie pandémie, pretože zahraniční tu-

vensku. Patria medzi najstaršie a najkvalitnejšie

risti dali prednosť krajinám, v ktorých opatrenia

REKREÁCIA V RÁMCI MOŽNOSTÍ

v strednej Európe.

návštevníkov a prenocovaní klesol v porovnaní

ŠÚ SR potvrdil, že výraznú väčšinu návštevnosti

Pomerne optimistickí sú analytici Slovenskej

s obdobím pred pandémiou o viac ako 47 %.

ubytovacích zariadení v SR (vyše 80 %) tvorili do-

sporiteľne, ktorí predpokladajú, že po odznení

To isté tvrdenie platí aj o tržbách. Kumulatívne

máci turisti. Aj tí sa však správajú podľa svojich ﬁ-

pandémie príde k oživeniu (zahraničného) do-

je rok 2021 zatiaľ najslabším za posledné roky.

nančných možností. Podľa prepočtov spoločnosti

pytu aj v cestovnom ruchu a sezóna 2022 by už

Najväčším trápením pre tuzemských hotelierov

FinGo.sk, ktoré vychádzajú z dát ŠÚ SR a Euros-

mohla priniesť pozitívne správy.

je spomenutý nedostatok zahraničných turistov

tat Bratislavčan minie ročne na kultúru a rekreá-

a veľmi slabé mimosezónne mesiace.

ciu v priemere takmer 390 EUR, najmenej je to

a očkovanie zafungovali a mali jasne nastavené

Red, Zdroj: FinGo.sk, SITA, Mastercard, Foto: Amazing Places

pravidlá. Podľa Zväzu cestovného ruchu počet

v Prešovskom kraji, a to len na úrovni 177 EUR

44

1

Správu vypracoval Mastercard Economics Institute na

Spoločnosť Mastercard konštatuje, že hospo-

v prípade jednotlivca bez záväzkov. V prípade

základe súhrnných anonymizovaných dát o predajoch

dársky význam cestovného ruchu je obrovský.

4-člennej rodiny ide o výdavok len niečo vyše 700

získaných z celosvetovej platobnej siete spoločnosti

Dopady vynútenej prestávky v cestovaní sa

EUR. Súvisí to s celkovou ekonomickou situáciou

Mastercard v máji 2021 v 32 krajinách sveta.

nevyhli prakticky žiadnemu sektoru hospodár-

v krajoch, nakoľko Prešovský kraj má najviac ľudí

stva. Kombinácia odloženej spotreby a úspor,

ohrozených chudobou. Mnohí si nemôžu dovoliť

vzniknutých ako vďaka vládnym podporám, tak

ísť na dovolenku ani raz ročne.

PUBLICATIONS

PREMEDIA GROUP S.R.O.,
Topoľčianska 3214/25, 851 05 Bratislava, Tel. +421 948 866 627, www.premedia.sk

Ivan Brezina, Vladimíra Čavojová (ed.)

Tim Marshall

PREČO ĽUDIA
POTREBUJÚ KRÍZY

SILA GEOGRAFIE
V 21. STOROČÍ

Krízy zvyčajne vnímame ako nebezpečný, drahý

Ak chcete pochopiť, čo sa deje vo svete,

a vyčerpávajúci stav, ktorý odvádza ľudskú

pozrite sa na mapu. V novej objavnej knihe nás

energiu a pozornosť od bežnej agendy a priorít.

Marshall zavedie do 10 regiónov, ktoré budú

Na ľudskú históriu sa dá pritom nahliadať

formovať globálnu politiku a moc. Zistíte, prečo

ako na živú reťaz žánrovo rozmanitých, neraz

je zemská atmosféra ďalším bojiskom sveta,

tragických spoločenských kríz pretkaných len

prečo sa boj o Tichomorie práve začína a prečo

vzácnymi obdobiami prosperity a pokoja. Cieľom knihy je pozrieť sa

je ďalšia utečenecká kríza v Európe bližšie, než

bližšie na to, ako sa ľudia vyrovnávajú s krízami, nájsť opakujúce sa

si myslíte. Desať kapitol venovaných napr. Austrálii, Grécku, Turecku,

mechanizmy a vzorce správania, a zasadiť tieto poznatky do širšieho

je podaných s Marshallovým charakteristickým vtipom a nadhľadom.

kontextu kríz.

Je to zrozumiteľné a pútavé skúmanie sily geograﬁe.

Cena: 12,95 EUR

Cena: 15,95 EUR

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

Miranda Lundyová

Stuart Russell

POSVÁTNÁ ČÍSLA
(2. VYDANIE)
Čísla prenikajú každým aspektom nášho

JAKO ČLOVĚK - UMĚLÁ
INTELIGENCE A PROBLÉM
JEJÍHO OVLÁDÁNÍ

života. Len veľmi málo toho dokážeme bez

Russell, jeden z najvýznamnejších

základnej schopnosti počítať s jednoduchými

bádateľov na poli umelej inteligencie (AI),

celými číslami, ktoré všetci považujeme

hovorí, že koncept AI musíme od základu

za samozrejmé. Krásne ilustrovaná kniha

znovu premyslieť. Predkladá prehľad

predstavuje základné počtové sústavy

objavov, ktoré je potrebné urobiť na ceste

a významné čísla z hlavných náboženských textov. Objasňuje súvislosť

k nadľudskej AI. Inteligentné stroje môžu

astronómie, geometrie a hudby s číselnými hodnotami aj to, ako čísla

prevziať kontrolu nad rozhodovaním v reálnom svete a sledovať

ovplyvňujú architektúru. Autorka vysvetľuje, prečo sú Pytagorovej

vlastné ciele. Russell prichádza s konceptom „preukázateľne

myšlienky stále živé.

prospešnej“ AI, o ktorej algoritmoch bude možné matematicky
dokázať, že sledujú ciele prospešné pre ich ľudských používateľov.

Cena: 9,31 EUR

Cena: 18,71 EUR

SLOVART VYDAVATEĽSTVO SLOVART S.R.O.,
Bojnická 1492/10, 83154 Bratislava, Tel. +421 02 492 018 00, www.slovart.sk

Michal Kšiňan

Zora Mintalová Zubercová

MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK
- MUŽ, KTORÝ SA ROZPRÁVAL
S HVIEZDAMI

AKO SME KEDYSI ŽILI.
OBRAZOVÝ SPRIEVODCA
ŽIVOTOM NAŠICH PREDKOV

Prvá vedecká biograﬁa tejto významnej

Nová vznikla v spolupráci s dizajnérom,

osobnosti slovenských dejín. Historik M.

fotografom a ilustrátorom Vladimírom

Kšiňan v nej pútavo približuje Štefánikov

Holinom, takže obrazová časť knihy je

život na základe dlhodobého výskumu

rovnako príťažlivá ako textová. Kniha
približuje život v minulých storočiach

zavedie na pozemský raj na Tahiti, do

prostredníctvom približne 300 farebných fotograﬁí, ktoré vznikli vo

exotického Ekvádoru, na nehostinnú Sibír,

viacerých slovenských skanzenoch. Zaujímavé sú zábery zaniknutých

alebo do najvýznamnejších rímskych a parížskych salónov v snahe

prác na poli, v hospodárstve či domácnosti, zachytávajúce

nájsť odpoveď na otázku, ako sa zrodil národný hrdina. Štefánik očaril

atmosféru. Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu

mnohých ľudí vo svojich časoch, no stále v tom pokračuje…

umenia.

Cena: 16,95 EUR

Cena: 19,95 EUR

Autor: red | Foto: Vydavatelstvá

v archívoch deviatich krajín. Autor nás

45

PUBLICATIONS

Fortuna Libri,

VYDAVATEĽSTVO TATRAN,

Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava, Tel. +421 268204700, www.fortunalibri.sk

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

Jay Shetty

Hans Rosling

ROZMÝŠĽAJ AKO MNÍCH
Jay Shetty, superhviezda sociálnych médií

AKO SOM SA NAUČIL
ROZUMIEŤ SVETU

a hostiteľ podcastu #On Purpose, zdieľa

Kniha Moc faktov vzala rebríčky predajnosti

v knihe svoje skúsenosti a myšlienky,

útokom a z mena Hans Rosling sa stal

ktoré sa naučil ako mních. Zhrnul ich

celosvetový pojem. Vo svojich memoároch

do praktických krokov, ktoré môžeme

Rosling vymenil čísla za ľudí. Namiesto

každý deň používať, aby sme žili menej

štatistík a grafov nám približuje svet

úzkostným a zmysluplnejším životom. Keď

medziľudskej interakcie - svet zážitkov,

začneš rozmýšľať ako mních, tak pochopíš:

priateľstiev, sklamaní aj radostí. V spolupráci

v čom spočíva nákazlivosť negativity, ako sa vyhnúť zbytočnému

Fanny Härgestam nám autor sprostredkuje svoju inšpiratívnu cestu

analyzovaniu niektorých vecí, prečo je porovnávanie zhubné, ako

životom, ktorý ho z nemocnice v Afrike doviedol až na svetové

využiť vlastný strach a mnoho ďalšieho.

rečnícke pódiá. Máte možnosť spoznať jedného z najvýraznejších
mysliteľov.

Cena: 13,45 EUR

Cena: 16,91 EUR

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

Marco Magrini

Anton Heretik, Andrea Heretiková Marsalová

MOZOG: NÁVOD NA POUŽITIE
Vedeli ste, že v hlave máte „zariadenie“, ktoré

NARCIZMUS - ZDRAVÝ
A PATOLOGICKÝ

dokáže vykonať až 38 biliárd operácií za

Je narcizmus fenoménom modernej doby

sekundu a umožňuje vám urobiť až 35-tisíc

alebo sprevádza človeka počas celej

rozhodnutí denne? Tušili ste, že keď niečo

histórie? Sú narcistickí len politici a celebrity

zažívate, v skutočnosti to predvídate? Mozog

alebo sa to týka každého z nás? Môže byť

je úžasný, lebo v celom vesmíre nejestvuje

narcizmus zdravý alebo je vždy prejavom

nič, čo by sa mu z hľadiska zložitosti mohlo

patológie? Odpovede na tieto i ďalšie otázky,

vyrovnať. Pri čítaní tejto mimoriadne zábavnej,

a aj možnosť zmerať si vlastný narcizmus,

informáciami nabitej knihy o mozgu sa dozviete

prináša kniha manželov – psychiatričky

o jeho technických špeciﬁkách, o spôsobe jeho fungovania, o bežných

a psychológa. Narcizmom sa zaoberajú nielen teoreticky, ale ilustrujú

problémoch aj o poruchách.

ho aj na práci s klientmi zo svojej psychoterapeutickej praxe.

Cena: 14,90 EUR

Cena: 11,90 EUR
Bill Bryson

Stanisław Lem

STRUČNÁ HISTÓRIA
TAKMER VŠETKÉHO

SOLARIS

Neuveriteľná poznávacia jazda svetom vedy.

ﬁ sa zaslúžil Samuel Marec a vychádza

Zem je náš jediný domov v celom vesmíre.

v edícii ODEON. Keď psychológ Kris Kelvin

Poznáte ju dobre? Určite ste sa o nej všeličo

dorazí na planétu Solaris, jeho úlohou je

dozvedeli na hodinách geograﬁe, biológie,

skúmať záhadný oceán na jej povrchu.

fyziky či chémie, no jej skutočný príbeh je

Niečo však nie je v poriadku. Na palube

oveľa fascinujúcejší. V knihe sa zo žeravého

výskumnej stanice ho začnú prenasledovať

jadra planéty sa vyšplháte až na Mount

bolestivé spomienky na bývalú lásku, ktoré

Everest, od veľkého tresku prejdete až po 21.

sa zdajú viac ako len obyčajné preludy.

O nový preklad kultového diela žánru sci-

Niečomu podobnému čelia aj ostatní

Autor: red | Foto: Vydavatelstvá

storočie. Nazriete do vnútra atómu aj za oponu nekonečného vesmíru.
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Súčasťou príbehu Zeme ste aj vy, lebo všetko, čo sa tu zatiaľ odohralo,

výskumníci. Môže byť oceán v skutočnosti obrovským mozgom, ktorý

viedlo k vašej existencii.

vytvára tieto spomienky z ľuďom neznámeho dôvodu?

Cena: 19,90 EUR

Cena: 14,90 EUR

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

