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PROGRAM NEW RETAIL SUMMIT 2021 VYVRCHOLIL GALAVEČEROM ZA ÚČASTI VŠETKÝCH VÍŤAZOV CIEN
MASTERCARD OBCHODNÍK ROKA 2021 (VIAC NA STRANÁCH 10-11).
GALAVEČEROM SPREVÁDZAL MATEJ „SAJFA“ CIFRA A HUDOBNÝM HOSŤOM BOLA JANA KIRSCHNER S KAPELOU.

editorial

Máme za sebou mesiac nabitý udalosťami. Okrem iného sa
konala aj najväčšia konferencia o maloobchode na Slovensku –
New Retail Summit 2022. Hneď v úvode analytik INESS Martin
Vlachynský hovoril aj o tom, že na inﬂáciu do dvoch percent
sme na Slovensku neboli zvyknutí. V porevolučných rokoch
sme si veru prešli turbulentným obdobím a až Európska únia
vniesla do ekonomiky stabilitu. Dnes však inﬂácia prekračuje
dvojciferné hodnoty a nebude jednoduché sa vyrovnať s jej
následkami. Pavel Kosatík vo svojej knihe veľmi pekne mapuje
ostatných 100 rokov zo života Slovákov a Slovenska. Zostáva
len dúfať, že sa vyhneme opísaným prešľapom z minulosti.
Verím, že nebudeme na ekonomické a geopolitické problémy
reagovať prchko a nedôsledne a že nebudeme s reakciou dlho
otáľať.

Ing. Juraj Púchlo
šéfredaktor

Slovakia

Tip šéfredaktora
Autor sleduje vývojový oblúk, ktorý slovenská spoločnosť opísala
v rokoch 1918 – 1998, a prichádza k záveru, že Slováci svoj
historický čas nepremárnili.
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Flash news
Inteligentný robot v lekárni
Dr.Max šetrí čas farmaceutom
Primárnou úlohou automatizovaného robotického systému
inštalovanom v nemocničnej lekárni Dr.Max v Dunajskej Strede je
uľahčenie práce farmaceutov pri vydávaní liekov na lekársky predpis.
Tie sa po zadaní do systému samé dopravia zo zázemia lekárne
priamo k expedičnému miestu, lekárnikovi doslova do ruky, a to zhruba do 20 sekúnd. Odborný zástupca

Po týždňoch dohadov oznámil výstredný
miliardár Elon Musk, že kúpil aplikáciu
Twitter za 44 miliárd dolárov. Transakcia,
s ktorej financovaním mu pomôže
investičná banka Morgan Stanley, by sa
mala dotiahnuť do konca roka 2022.

tejto lekárne, Pharm Dr. Ľubomír Mezovský, MPH hovorí: „Za krátky čas používania môžem povedať,
že tento projekt prekonal naše očakávania. Vďaka robotovi sa nesmierne urýchlil čas vydávania liekov,
zjednodušili sa aj mnohé interné procesy a ušetrili sme tiež skladové priestory.“ Robot ušetrí každý deň 2 až
2,5 hodiny. V roku 2022 má sieť v pláne podobné automaty umiestniť v ďalších piatich lekárňach v SR.
Zdroj: Drmax.sk

Ako predísť jarnej únave
Jarná únava je príznakom dlhých zimných dní a mesiacov.
Niektoré vitamíny si naše telo nedokáže vyrobiť samo,
preto si musíme pomôcť iným spôsobom. Napríklad
vitamín D, ktorý je v zimných mesiacoch veľmi dôležitý,

Apek.cz: Česká Asociácia pre
elektronickú komerciu (APEK) uviedla,
že podiel e-commerce na celom českom
maloobchode dosiahol v roku 2021
už 17 %. On-line retail dosiahol vlani
obrat 223 miliárd Kč (podľa Heureka.cz
a APEK), čo znamenalo opäť rekordné
výsledky predajov. Pre porovnanie:
v roku 2005 bol podiel on-line predaja
na celom českom maloobchode len
1,6 %, v roku 2030 sa odhaduje, že
dosiahne až 25 %.

pretože podporuje prirodzenú imunitu. Nie je to inak ani
v prípade omega-3 mastných kyselín a vitamínu C. Ich
cenným zdrojom je napríklad prémiový výživový doplnok MemoComplex. Pomáha nielen znižovať únavu
a únavu, zlepšuje tiež kognitívne, mentálne a nervové funkcie. MemoComplex je dostupný v balení po
60 kapsulách, ktorých hlavnými účinnými zložkami sú omega-3 mastné kyseliny, ktoré si telo nedokáže
samo vyrobiť. Ďalšou účinnou látkou je korenie, ktoré stimuluje nervový systém.
Zdroj: Memocomplex.sk

FAST PLUS - prvá bezPETková
firma na Slovensku

Forbes: Európska komisia predstavila plán,
ako chce pomôcť proti výpadku niektorých
plodín, ktoré sa do Európy dovážajú
z Ukrajiny. Tento výpadok môže ohroziť
produkciu niektorých potravín. Na finančnú
pomoc poľnohospodárom má ísť 500
miliónov EUR.
Spoločnosť Allegro, najpopulárnejšia
nákupná platforma v Poľsku a jeden
z desiatich najväčších internetových
obchodov na svete, dokončila akvizíciu
spoločností MALL Group a WE|DO.

V SR sa ročne predá asi miliarda PET ﬂiaš, ktoré sa za
pár minút stanú odpadom a to prevažne úplne zbytočne.
FAST PLUS výhradný distribútor SodaStream pre SR však
zvolil iné riešenie: „Napiť sa ale môžeme aj bez toho, aby
sme vytvárali odpad. V drvivej väčšine miest a obcí tečie z vodovodu pitná voda a pre sýtenú vodu sú
tu tiež riešenia. Aj preto sme v januári prišli s iniciatívou Slovensko uvažuje, ktorá poukazuje práve na
tieto možnosti,“ hovorí Peter Benický, generálny riaditeľ FAST PLUS, a.s., kde začali od januára zároveň

Forbes: český Avast akvizoval kanadskú
firmu SecureKey Technologies, ktorá
pôsobí v oblasti digitálnej identity
a autentizácií.

plynulý prechod na bezPETkovú ﬁrmu. Každý zo zamestnancov má svoju vlastnú fľašku My Only
Bottle a noví zamestnanci ju dostávajú pri nástupe. Firma inšpirovala už aj niekoľko našich obchodných
partnerov, ktorí tiež prechádzajú na bezPETkový systém.
Zdroj: Sodastream.sk

Osviežujúce jarné novinky
z hurbanovského pivovaru
Pivné značky Zlatý Bažant a Zlatý Bažant Radler 0,0%
rozšírili svoje portfólio o tri jarné novinky. Zlatý Bažant Špeciál
Hurbanovská IPA poteší všetkých pravých milovníkov piva.
Pre tých, ktorí naopak uprednostňujú ochutené pivo a bez
alkoholu, bude skvelou voľbou Zlatý Bažant Radler 0,0% Svieži
s príchuťou jablko, alebo pšeničný citrón. Kategória neochutených pív 0,0% sa tiež rozšírila,
a to v podobe prvého pšeničného piva bez alkoholu – Zlatý Bažant 0,0% Pšeničné. Ide o veľmi
osviežujúce pivo s ovocnou vôňou a komplexnou chuťou. Všetky jarné novinky sú už dostupné na
pultoch obchodov aj vo vybraných HORECA prevádzkach.
Zdroj: Heineken.sk
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Forbes: Ročná spotreba piva v Česku
sa prepadla na historicky piatu
najnižšiu úroveň od roku 1950. V praxi
to znamená, že každý Čech vypili
v priemere „len“ 258 pollitrov.
Denník N: Spoločnosť Netflix, ktorá je
s 222 miliónmi predplatiteľov najväčším
poskytovateľom streamovacích služieb
na svete, stratila v 1. kvartáli 2022 až
200 tisíc zákazníkov hlavne na trhu USA
a Kanady. Netflix odhaduje, že až 100
miliónov domácností používa ich službu
prostredníctvom zdieľaných hesiel, a tak
sa chystá sprísniť opatrenia, aby tomu
zabránil. Služba čelí tiež tvrdej konkurencii
HBO Max, Apple TV+, Amazon Prime Video
či Disney+ (táto príde na Slovensko 14.
júna).

Flash news

4ka sprístupnila službu 5G roaming
v zahraničí pre všetkých svojich zákazníkov
mobilných služieb. Zákazníci mobilného
operátora 4ka budú môcť odteraz využívať
rýchle dáta v 5G sieti už aj v 7 krajinách
Európskej únie - Grécku, Írsku, Poľsku, Malte,
Rakúsku, Rumunsku a Taliansku.

Aprílové novinky
v dm drogerie markt
Do ponuky pribudli: SEINZ. pánsky guľôčkový
dezodorant (50 ml, 2,65 EUR), ebelin kozmetický
organizér so zrkadlom
(1 ks, 5,95 EUR), Balea posilňujúce sérum na rast
vlasov (150 ml, 2,95 EUR), Balea šampón na rast
a posilnenie vlasov (250 ml, 2,55 EUR), Balea
balzam na rast a posilnenie vlasov
(200 ml, 2,55 EUR), Balea maska na ruky

Nezamestnanosť v marci podľa ŠÚ SR
ďalej klesala. Jej pokles pritom prevýšil
očakávania i štandardnú marcovú sezónu.
Nezamestnanosť smerom nadol ťahá
najmä rastúca absorpcia nezamestnaných
trhom práce, ktorá však stále ostáva
približne o desatinu nižšia v porovnaní
s obdobím pred pandémiou. Ruská
okupácia Ukrajiny zatiaľ náš trh práce
zásadnejšie neovplyvnila. Absorpciu
domácich nezamestnaných trhom práce
nespomalil ani prílev ukrajinských
utečencov. Podľa oficiálnych štatistík
Ústredia práce sa počet na Slovensku
zamestnaných Ukrajincov zvýšil o necelých
3 000.

(1 pár, 3,15 EUR), Balea pleťová maska
(2 x 8 ml, 0,95 EUR) s komplexom účinných látok
zloženého z retinolu, fytoskvalénu a vitamínu E
pôsobí proti známkam starnutia pleti.
Zdroj: Mojadm.sk

Kvalitné debnenie vencov bez záťaže peňaženky!
V nedávnej minulosti sme si nemuseli lámať hlavu nad výberom vhodného debniaceho systému. Dôvod
bol jednoduchý - slovenský trh nedisponoval ich širokou ponukou a ﬁriem, ktoré sa zaoberali výrobou,
predajom alebo požičiavaním debniacich systémov bolo málo. V dnešnej dobe však slovenský trh
disponuje viacerými ﬁrmami, ktoré ponúkajú rozličné typy debnenia. Keďže v súčasnosti sa snažíme
ušetriť peniaze a hľadáme rýchlosť a kvalitu v jednom, existuje riešenie! Moderný systémový spôsob
debnenia vencov VELOX v sebe zahŕňa jednoduchosť používania, rýchlosť montáže, vysokú pevnosť
a okrem iného šetrí vašu peňaženku, ale aj životné prostredie. Spevňujúce vence totiž plnia dôležitú
a nenahraditeľnú funkciu na všetkých stavbách, na ktorých sa nachádza zvislá konštrukcia. Aby nebola

Ubehli dva roky, odkedy bola na Slovensku
spustená donáška jedla cez aplikáciu Bolt
Food. Momentálne si jej používatelia môžu
objednať pokrmy v 6 mestách a na výber majú
takmer 1 000 reštaurácií.

v ohrození statika celej stavby,
je potrebné aplikovať kvalitné
debnenie, ktoré je realizované
vyškolenými majstrami.
Debnenie vencov značky
VELOX je hračkou! Šikovní

Spoločnosť IMMOFINANZ bilancovala rok
2021. Nehnuteľnosti IMMOFINANZ v SR
predstavujú 6,3 % celkového portfólia
spoločnosti, vrátane 21 nehnuteľností
s účtovnou hodnotou 327,1 mil. EUR. Stále
portfólio kancelárskych nehnuteľností
tvoria kancelárske budovy myhive
Vajnorská v Bratislave, ako aj 16
nákupných parkov a 2 obchodných centier.
Miera obsadenosti sa zlepšila na úroveň
95,2 %. Príjmy z prenájmu na Slovensku
zostali v roku 2021 stabilné na úrovni 22,4
mil. EUR, čo predstavuje približne 8 %
celkových príjmov z prenájmu koncernu.

majstri namontujú 1 m len za
2 minúty. Vďaka zabudovanej
tepelnej izolácii sa tiež
eliminuje vznik tepelných
mostov.
Viac na: Debnenie-vencov.sk

Avon: Prirodzená, a predsa unikátna
Avon krásu žien nemaskuje, naopak napomáha
zvýrazniť ich prirodzené črty. V aktuálnej kampani
ponúka: novú vôňu Eve Privé EDP, s ktorou
môžete byť skutočne sami sebou (50 ml, 17,90
EUR), Rozjasňujúci make-up s hydratačným

Mastercard uzavrel partnerstvo
s kryptomenovou spoločnosťou Nexo a spolu
s platformou DiPocket uvádza na trh prvú
krypto platobnú kartu v Európe. Držiteľom
umožní každodenné platenie bez toho, aby
museli predávať svoje digitálne aktíva.
Kreditná karta je krytá kryptomenami a jej
majitelia vďaka nej získajú likviditu, ktorú
môžu využiť na nákupy u viac ako 92 miliónov
obchodníkov na celom svete.

sérom a OF30 (30 ml, 7,70 EUR), DUO korekčná
starostlivosť na tmavé kruhy pod očami s
Protinolom™ (2 x 10 ml, 9,90 EUR), DUO
spevňujúca liftingová starostlivosť o očné okolie
s Protinolom™ (2 x 10 ml, 9,90 EUR), Pena do
kúpeľa Lavender Calm (500 ml / 1000 ml, 3,50
EUR / 4,50 EUR), Pena do kúpeľa Lavender
Delight (250 ml, 5,50 EUR), Upokojujúci telový
sprej s levanduľou (100 ml, 3,50 EUR), Tekuté
mydlo na ruky Lavender Calm (250 ml, 3,30 EUR).
Zdroj: Avon.sk
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Flash news

Udržateľnosť vo svete korenín – náhrada PET za rePET
Medzinárodná spoločnosť Kotányi využíva aktuálne príležitosti a inovácie v prospech zákazníkov
aj planéty. Prostredníctvom zodpovednej politiky obstarávania ako aj prostredníctvom udržateľnej
logistiky a výrobných procesov sa snažia zachovať rozmanitosť druhov, zachovanie zdrojov
a chránenie klímy. Jedným z procesov je aj náhrada PET plastu (polyetyléntereftalát) za recyklovaný
PET plast, skrátene rePET. rePET predstavuje recyklovaný PET plast, ktorý
sa používa na výrobu obalov, ako sú plastové fľaše a nádoby na potraviny.
Potom čo spotrebitelia použijú a spotrebujú pôvodné PET nádoby
(napríklad plastové fľaše), sú vrátené prostredníctvom recyklačného
programu do zariadenia, ktoré plasty triedi, čistí a transformuje na rePET
vločky alebo pelety. Vločky alebo pelety sa potom môžu znova použiť na
výrobu nových produktov, ako sú vlákna na odevy a koberce alebo plasty
na nádoby na potraviny, nápoje a korenie. Premena post-spotrebiteľského
PET na cenný zdroj pomáha životnému prostrediu, pretože rePET má

Denník N: Česko-slovenský IT holding Solitea,
ktorý sa zameriava hlavne na účtovné
a podnikové systémy a ktorý ovláda skupina
Sandberg Capital (má podiel v TERNO real
estate), získal slovenskú firmu Pay Solutions,
ktorá vyvinula a prevádzkuje platobnú bránu
Besteron. Zároveň s tým Solitea získala aj
dcérsku firmu novej posily Tapeon. Akvírovaný
platobný systém zahŕňa viac ako 1 500 online
obchodníkov a tritisíc platobných terminálov.
Tento rok sprostredkuje platby za viac ako
400 miliónov EUR.

nižšiu uhlíkovú stopu ako pôvodný PET.
Zdroj: Kotanyi.sk

Automatická novinka
Tchibo Espreso PRO
Spoločnosť Tchibo uvádza na trh plnoautomatický
kávovar Tchibo Esperto PRO s možnosťou
voľby intenzity kávy a nadýchanosti mliečnej

Lidl Slovenská republika bude mať od
1. mája nového generálneho riaditeľa.
Bude ním Adam Miszczyszyn, ktorý vo
funkcií nahradí Matúša Gálu a stane sa
tak v poradí tretím generálnym riaditeľom
Lidla na Slovensku. Matúš Gála, ktorý
viedol slovenský Lidl od júna 2016,
prevezme od mája vedenie diskontného
reťazca v Belgicku a Luxembursku.

peny. Jednoduchým stlačením tlačidla dokáže

Slovenská značka Dedoles, ktorá už dnes
pôsobí vo viac ako 20 krajinách, za uplynulý
rok dosiahla tržby 93,5 milióna EUR. Po
prudkom raste sa ale firma dostala do
finančných problémov. Na vine sú prílišné
expanzné ambície, obrovské zásoby,
celosvetová kríza dodávateľských reťazcov,
ale a ruská agresia na Ukrajine.

plnoautomatický kávovar Tchibo Esperto PRO
pripraviť caffè crema, espresso alebo cappuccino
či samotnú mliečnu penu s čerstvo napeneným
mliekom. Naozajstný pôžitok z takmer profesionálne
pripravenej kávy s maximálnym komfortom si tak
možno užiť aj v pohodlí domova. Kompaktný, iba
18 cm široký, automatický kávovar s tichým chodom
a tlakom až 19 barov spĺňa požiadavky aj tých
najnáročnejších kávičkárov. Kávovar Tchibo Esperto

Mediaguru.cz: Sieť lekární Dr. Max sa
rozhodla od apríla vstúpiť na český trh
so samoobslužnými boxami. Pod názvom
MaxBox sa ich v pilotnej prevádzke objaví
zatiaľ zhruba desať a zákazníci ich budú
môcť vyskúšať v Prahe a okolí. Na dizajne
Dr. Max spolupracoval s reklamnou
agentúrou Eniva.

PRO je možné zakúpiť v e-shope www.tchibo.sk, ako
aj v obchodoch Tchibo už od 299 EUR s Tchibo Card
a okrem toho zákazníci dostanú 1 kg kávy Tchibo
Barista zadarmo.
Zdroj: Tchibo.sk

Tesco využíva na darovanie nepredaných
potravín ľuďom v núdzi smart technológie
Reťazec Tesco spolu so svojimi charitatívnymi partnermi využíva pri darovaní nepredaných potravín
ľuďom digitálne technológie. Celý proces darovania potravinových prebytkov ľuďom v núdzi od
sledovania množstva potravín v obchodoch až po podpis dokumentov prebieha cez aplikáciu
Foodcloud. Aplikácia dostupná pre
Android aj iOS pomáha organizáciám
lepšie plánovať distribúciu pomoci

V Košiciach spustili Wolt Market, ktorý bude
prostredníctvom partnerských kuriérov Woltu
rozvážať potraviny a iný tovar z Moldavskej
ulice a rozvozom pokryje väčšinu mestských
častí. Wolt Market okrem jedál rozšíri ponuku
o kvety, alkohol, chovateľské potreby, drogériu
či knihy.

ľuďom v núdzi. Výhodou aplikácie
je napríklad prepočet darovaných
potravín na množstvo porcií. Od
spustenia pilotného testovania v prvých
obchodoch až do marca 2022 Tesco
cez aplikáciu darovalo viac ako 1 600
ton nepredaných potravín ľuďom v
ťažkých životných situáciách.
Zdroj: Tesco.sk

Slovakia
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Denník N: Hračkárstvo Toyeto, v minulosti
známe ako Vnímavé hračky, je v konkurze.
Návrh naň podali jeho vlastní zamestnanci.
Firme nevyšla spolupráca s investorom
Helske (ktorý sám smeruje ku krachu).
Jeden zo zakladateľov Toyeto D. Rusňák
však s hračkami podniká ďalej, v novembri
2021 založil novú firmu Provedio.

place

OBCHOD BLIŽŠIE K ĽUĎOM
New Retail Summit sa niesol v pozitívnom duchu. Napriek
inﬂácii, stále trvajúcej ruskej okupácii a pomaly ustupujúcej
pandémii sa ukazuje, že dobré obchodné vzťahy prekonajú
aj krízy. V kuloárnych rozhovoroch bolo cítiť oživenie biznisu.
Účastníci ocenili výber tém odborného programu aj networking
s relevantnými partnermi.
Red, Zdroj a foto: BlueEvents, New Retail Summit 2022

Retail zvláda zálohový
systém aj infláciu

zostalo počas pandémie doma, neprodukovali

lo Čierneho mora, teda aj Ukrajina a Slovensko

tovary, služby, ale dostávali peniaze. Nezastavili

konzumný olej vyrába len v malom množstve,

sa ani výdavky na infraštruktúru, štátny aparát,

MPRV SR sa dohodlo na výrobe repkového ole-

New Retail Summit bol po dlhšom čase opäť

sociálne dávky a rôzne pandemické kompenzá-

ja v potravinárskej kvalite s výrobcom Poľnoser-

dvojdňovým podujatím. Odštartoval už v utorok

cie,“ uviedol M. Vlachynský a varoval: „Inﬂácia

vis, a. s.

je problém, pretože sa menia relatívne

Martin Vlachynský

a témou diskusie bol navýsosť aktuálny: zálo-

ceny. Rozširuje sa tzv. zombie ekono-

V ďalej časti príspevku minister prezento-

mika, teda mnohé „zombie podniky“

val zmierňovanie vplyvov zdražovania potravín.

prežívajú vďaka tomu, že získavajú

Potvrdil, že zníženie sadzby DPH a regulácia

inﬂačné peniaze, ale nekapitalizujú,

cien nepovažujú za riešenie, čo bolo v súlade

nevytvárajú zisk. Riziko a výnos sú

s odporúčaniami analytika Vlachynského. Ob-

siamské dvojičky. Inﬂácia láka špeku-

chodníci (SAMO a ZO SR) s ministerstvo už

lovať a regulovať. Avšak každá cenová

podpísali Deklaráciu o cenovej stabilite potra-

regulácia nevyhnutne vyvolá nedosta-

vín a ministerstvo bude monitorovať stav zásob

tok statku, alebo jeho prebytok vedúci

potravín. Štát ani nechce bojovať s trhom, chce

k plytvaniu. Inﬂácia sa nedá len tak za-

ho len usmerňovať. Najlepšia ochrana pred zvy-

staviť. Určite by malo spomaliť kvan-

šovaním cien je dostatok potravín a konkuren-

titatívne uvoľňovanie a štát by nemal

cieschopnosť.

nerozvážne míňať.“

hový systém. Debatovalo sa o správaní spot-

Pozitívnou informáciou je alokovanie najväč-

rebiteľa, o výzvach pri implementácii systému,

ších ﬁnančných zdrojov, ktoré akákoľvek vláda

technológiách a infraštruktúre, ale aj úskaliach,
ktoré spustenie zálohového systému sprevá-

Nie sme len Detroit Európy,
ale vyrábame aj kvalitné potraviny

vložila do agrosektora. Zaujímavou bola Vízia
do roku 2035, ktorá zahŕňa už konkrétne kroky
k riešeniu už vyššie zmenených problémov. Sú

dzajú. Druhý deň obligátne otvoril ekonomický
pohľad na aktuálnu tému. Martin Vlachynský,

Premiéru na podujatí New Retail Summit

v nej zanesené napríklad zvýšenie a podpora

analytik z INESS konštatoval, že inﬂácia je naj-

mal aj zástupca vlády. Samuel Vlčan, Minister

domácej produkcie, posilnenie postavenie poľ-

vyššia za posledných 20 rokov v Európe. Naj-

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nad-

nohospodárov v potravinovom reťazci v sek-

markantnejšie zdražujú hlavne energie, ale aj

viazal na M. Vlachynského a uviedol, že jedným

toroch mlieka a mliečnych výrobkov, ovčieho

potraviny, a to všetky časti spotrebného koša.

zo spúšťačov inﬂácie mohlo byť aj postcovido-

a kozieho mäsa, bravčového mäsa a zemiakov,

Rastie však aj cena práce, pričom rast miezd

vé uvoľnenie opatrení a s ním spojené nákupy.

ovocia a zeleniny a vinohradníctva. Vízia zahŕňa

prvýkrát nedosiahnu rast cien. Aké sú ale prí-

Nosnou témou prvej časti príspevku ministra

tiež investície do rozšírenia kapacít v spracova-

činy inﬂácie? Hovorí sa o množstve vplyvov,

bolo zastúpenie slovenských potravín

vrátane čipovej krízy, uviaznutia logistiky, alebo

a potravinové sebestačnosť. Podľa S.

o geopolitike, no z hľadáčika akosi unikli ﬁnanč-

Vlčana je kľúčové, aby sa predalo čo

né inštitúcie. Príčinu treba hľadať v peniazoch,

najviac slovenských produktov a zvý-

a nielen v tovaroch a komoditách. Podľa M. Vla-

šil sa pomer predajov nad súčasných

chynského sa nafukovala bilancia centrálnych

40 %. Bude potrebné zvýšiť podiel

bánk, pričom komerčné banky neuvoľňovali

predaja potravín vyrobených na Slo-

peniaze do obehu, napr. menej úverovali podni-

vensku. Až 96 % vyvážaných potravín

ky. V roku 2020 sa konečne dostali peniaze do

zo Slovenska smeruje na trh EÚ, pri-

obehu, spomeňme Trumpove šeky, Bidenove

čom EÚ produkuje prebytok potravín.

šeky, teda išlo o reálne peniaze, ktoré pristáli ľu-

Keďže najväčší producenti slnečníc

ďom do vreciek. Na druhej strane množstvo ľudí

a slnečnicového oleja sú krajiny oko-
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Samuel Vlčan

automatov, z toho 650 sú dobrovoľné odberné

budúcnosť vytvárať. Množstvo trendom pome-

miesta zastrešované sieťou COOP Jednota Slo-

noval aj s príkladmi, ako povedzme rozširovanie

vensko). ZO SR má ambíciu pripraviť návrhy na

predaja potravín mimo klasických obchodov. Tu

zmeny niektorých zákonov, napríklad na predaj

je príkladom najväčší predajca biopotravín na

niektorých voľnopredajných liekov s nízkou toxi-

Slovensku, ktorým je prekvapujúco dm drogerie

citou. Viaceré legislatívne zmeny uľahčujúce re-

markt. Klasické večierky známe zo zahraničia

tailový biznis sa podarilo presadiť. N. Machúto-

u nás nahradili čerpacie stanice.

vá spomenula najmä zaokrúľhovanie cien, ktoré
bude platiť od 1. 7. 2022 a vďaka ktorému sa

Pandémia zrýchlila zavedenie multichan-

z obehu postupne vytratia jedno a dvojcentové

nel a omnichannel stratégií a ako podotkol M.

mince. ZO SR si tiež zadeﬁnovala nových päť

Krajčovič, z transformácie obchodu proﬁtoval

„P“: profesionalita, pracovitosť, produktivita,

najmä spotrebiteľ. Ďalším z trendov je zvyšo-

potenciál určovať trendy v inováciách a pocti-

vanie hustoty obchodov, čo má priamy vplyv

vosť.

na stabilizáciu alebo dokonca znižovanie cien.
Z pohľadu investícií SAMO identiﬁkovalo viacero zákazníckych trendov: digitalizácia predajní,

COOP Jednota spustí centrálny
e-shop pre celú skupinu

udržateľnosť, Shopping experience, online služby, vernostné programy aj autonómne predajne.
Z pohľadu sortimentu medzi zákaznícke trendy

teľských podnikoch. Podpora vertikálnej spolupráce odbytových organizácií prvovýrobcov,

Na prezidentku ZO SR priamo nadviazal Filip

zahrnul M. Krajčovič produkty z ekologického

spracovateľov a obchodu a rozvoj alternatív-

Kasana, podpredseda predstavenstva, COOP

hospodárstva, inovácie vo výrobe a receptúrach

nych odbytových kanálov. Posledné menované

Jednota Slovensko, ako predstaviteľ systému,

(teda potraviny bez „éčok“, potraviny na rastlin-

pravdepodobne bude súvisieť s problematikou

ktorý je najväčším členom ZO SR. Obchod

nom základe a pod.), označovanie produktov

tzv. potravinových púští, v ktorých by alterna-

spotrebných družstiev je na Slovensku už 153

(viacerí členovia SAMO už majú na výrobkoch

tívne odbytové kanály mohli vzniknúť spoluprá-

rokov, má takmer 110 000 členov, ktorí sa ak-

Nutri score), obaly a privátne značky. Práve

cou štátneho a súkromného sektora, riadeným

tívne angažujú a podieľajú na riadení družstva.

privátky sú jedna z oblastí, v ktorej ešte za-

ambulantným predajom (mobilné predajne) či

COOP Jednota je významný zamestnávateľ,

ostávame za západnou Európou. Naopak u nás

franšízingom.

viac ako 14 000 ľudí, prevádzkuje viac 9 logis-

a v Čechách sa mimoriadne darí cenovým pro-

tických centier, 1414 potravín, 584 ob-

móciám. Pritom platí, že ak si zákazník napriek

chodov typu supermarket, 20 Tempo

inﬂácii nechce odoprieť svoj komfort, radšej na-

Supermarket 20. Opäť v súvislosti so

kúpi lacnejšie privátne značky, aby zmenšil celú

„zabudnutými regiónmi“ a „potravino-

sumu za nákup.

Nadežda Machútová

vými púšťami“ F. Kasana spomenul,
že v najmenej rozvinutých obciach má

M. Krajčovič upozornil, že toľko spomínaná

COOP Jednota 354 predajní. Obchod

slovenskosť (teda pôvod tovaru zo Slovenska)

spotrebných družstiev zároveň dispo-

je pridaná hodnota, ale nie trend. Proklamovaná

nuje najväčším počtom domácich do-

slovenskosť sa prejavuje na kategóriách ovocie

dávateľov, ktorých má aktuálne viac

a zelenina, čo je pochopiteľné, nakoľko spotre-

ako 1000. O tom, že ani tradičný ma-

biteľ si môže čerstvosť overiť zmyslami. Avšak

loobchod nechce zostať v retailovom

na predajoch balených tovarov so slovenskými

stredoveku svedčia ambície ZO SR,

vlajočkami alebo pečaťami s trikolórou sa pôvod

ktorého členovia – vrátane CJS - chcú určovať

nijako markantne neprejavuje. Ako sa teda môžu

Nadežda Machútová, prezidentka, Zväz

trendy, inšpirovať, inovovať a podieľať sa na ví-

dodávatelia a retaileri pripraviť na budúcnosť?

obchodu SR práve v súvislosti s potravinovými

zii Retail 5. 0. Napokon až 51 predajní systému

Jednou z oblastí budú investície do skladov pre

púšťami konštatovala, že členovia zväzu chcú

COOP Jednota má elektronické cenovky a sku-

ovocie a zeleninu, pretože, ak budú k dispozícii

prevádzkovať obchody aj týchto malých ob-

pina plánuje spustiť centrálny e-shop.

skladové kapacity, môže sa zvýšiť aj produkcia.“

ciach. V mnohých zostávajú obchody aj napriek
ekonomickým stratám, ale prioritou je, aby ľudia
mali blízko potraviny. Presne v duchu podtitulu
konferencie „Obchod bližšie k ľuďom“. Mimo-

Slovenskosť nie je trend,
ale pridaná hodnota

chodom ZO SR na ostatnom zasadnutí prijalo

Martin Krajčovič

etický kódex, čo tiež svedčí o tom, že obchod-

Významných zahraničných retailo-

níkom záleží na tom, v akom prostredí podni-

vých hráčov a slovenskú spoločnosť

kajú a aké prostredie svojou činnosťou vytvá-

TERNO real estate reprezentuje or-

rajú. V súlade so zámermi MPRV SR chce ZO

ganizácia SAMO – Slovenská alian-

SR posilňovať odbyt slovenských produktov,

cia

avšak zväz je proti budovaniu rôznych regulač-

Krajčovič, predseda predstavenstva

ných bariér. Napokon členovia ZO SR išli ďaleko

SAMO v prednáške nazvanej „Ako sa

nad rámec zákona, keď vytvorili najvyšší počet

pripraviť na budúcnosť“ hovoril aj to

dobrovoľných odberných miest pri spustení zá-

tom, že na aktuálne dianie môžu ﬁrmy

lohového systému (v SR je cca 2000 reverzných

reagovať, ignorovať ho alebo môžu

moderného

Slovakia

obchodu.

Martin
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OBCHODNÍKOM ROKA 2021 JE DRÁČIK
A INOVÁCIU ROKA ZÍSKALO TESCO
„Výsledky ocenenia Mastercard Obchodník roka 2021
vychádzajúce z reprezentatívneho prieskumu medzi zákazníkmi
prinášajú niekoľko zmien na prvých miestach. Nováčikom na
stupni víťazov je spoločnosť Pepco, ktorá obsadila prvú priečku
v kategórii Obchodník roka s odevmi. Spoločnosť Slovnaft
sa z minuloročného druhého miesta posunula na to víťazné
v kategórii Čerpacie stanice s predajňou,“ komentoval výsledky
prieskumu Michal Čarný, generálny riaditeľ Mastercard pre
Českú republiku a Slovensko.

na prvom mieste. Rastú najmä atribúty ochoty odporúčať a pozitívneho odlíšenia od konkurencie. Na
druhom mieste je Bonprix a na treťom New Yorker.
Spoločnosť Deichmann zvíťazila v kategórii
Mastercard Obchodník roka s obuvou predovšetkým vďaka tomu, že bodovala v parametri zapamätateľnosť – spontánne ju uviedlo 62 %
respondentov nakupujúcich sortiment. Zákazníci
spoločnosti Deichmann v danej kategórii deklarujú
tiež najvyššiu mieru lojality – podiel zákazníkov, pre
ktorých je predajňa hlavným nákupným miestom
pre daný sortiment, je 51 %. Druhé miesto obsadila

Red (pti)

spoločnosť CCC a tretie E-obuv.sk.
V rámci kategórie Mastercard Obchodník roka
so športovými odevmi a potrebami je víťazom

Absolútny víťaz ocenenia Mastercard
Obchodník roka 2021

veľkú väčšinu ľudí, ktorí nakupujú tento sortiment.

spoločnosť Sportisimo. Ta je jasným víťazom, po-

Drvivá väčšina zákazníkov sa k tomuto obchodníko-

kiaľ ide o parameter zapamätateľnosť – spontánne

vi tiež rada opakovane vracia a obchodník najlepšie

ho uviedlo 57 % respondentov nakupujúcich tento

zo všetkých na trhu napĺňa zákaznícke očakávania.

sortiment a medziročne v tomto parametri rastie.
Zákazníci obchodníka Sportisimo deklarujú v danej

1. miesto – Dráčik

kategórii druhú najvyššiu mieru lojality – podiel zá-

Absolútnym víťazom ocenenia Mastercard Obchodník roka 2021 sa stalo hračkárstvo Dráčik.

Víťazi sortimentných kategórií

kazníkov, pre ktorých je obchod hlavným nákupným miestom pre daný sortiment, je 46 %. Druhé

Spoločnosť zvíťazila v celkovom hodnotení, čím

miesto obsadil Decathlon a tretie Adidas.

obhájila prvé miesto získané v predchádzajúcom

Víťazom kategórie Mastercard Obchodník roka

roku. Dráčik má medzi konkurenciou veľmi silnú

s potravinami sa stal Lidl. Lidl sa stal víťazom vďa-

pozíciu – má veľmi lojálnych zákazníkov (rovnako

ka tomu, že bodoval v parametri zapamätateľnosť –

Spoločnosť Zoohit.sk zvíťazila v kategórii

ako minulý rok je najsilnejším hráčom v parametri

spontánne ho uviedlo 69 % respondentov nakupu-

Mastercard Obchodník roka pre dom, záhradu

lojality) a je veľmi silne zakotvený v povedomí ľudí

júcich sortiment. Zákazníci obchodníka Lidl deklarujú

a chovateľov, a to predovšetkým vďaka vysokej

(tento rok získal aj prvenstvo v zapamätateľnosti).

v danej kategórii druhú najvyššiu mieru lojality – podiel

miere dôvery zákazníkov – z hľadiska súhrnného

Tieto dve silné stránky vyniesli obchodníka Dráčik

zákazníkov, pre ktorých je obchod hlavným nákupným

indexu dôvery zákazníkov je Zoohit.sk na prvom

na celkové prvé miesto.

miestom pre daný sortiment, je 37 %. Z hľadiska sú-

mieste. Zákazníci obchodníka Zoohit.sk deklarujú

hrnného indexu dôvery zákazníkov Lidl zostáva rov-

v danej kategórii tiež vyššiu mieru lojality – podiel zá-

nako ako minulý rok na prvom mieste. Druhé miesto

kazníkov, pre ktorých je obchod hlavným nákupným

pripadlo Kauﬂandu a na treťom mieste je Tesco.

miestom pre daný sortiment, je 49 %. Na druhom

2. miesto – Martinus
Rovnako ako v predchádzajúcom roku ostáva

mieste sa umiestnilo OBI a na treťom Hornbach.

spoločnosť MARTINUS v celkovom hodnotení na
druhom mieste. Ide o tradičného, silného hráča,

dm drogerie markt sa stala víťazom kategórie

ktorý je dobre známym obchodníkom, má širokú

Mastercard Obchodník roka s drogériou a par-

IKEA sa stala víťazom kategórie Mastercard

a pomerne lojálnu klientelu, o ktorú sa stará a zís-

fumériou predovšetkým vďaka tomu, že bodovala

Obchodník roka s nábytkom a bytovými dopln-

kava si tak jej vysokú dôveru.

v parametri zapamätateľnosť – spontánne ju uvied-

kami najmä vďaka tomu, že bodovala v paramet-

lo 69 % respondentov nakupujúcich sortiment.

ri zapamätateľnosť – spontánne ju uviedlo 40 %

Zákazníci sú veľmi často ochotní odporučiť toh-

Zákazníci DM drogerie markt deklarujú v danej

respondentov nakupujúcich sortiment. Zákazníci

to obchodníka (v atribúte odporúčania je druhý naj-

kategórii aj zďaleka najvyššiu mieru lojality – podiel

IKEA deklarujú v danej kategórii aj najvyššiu mieru

silnejší na trhu naprieč kategóriami) a dlhodobo sa

zákazníkov, pre ktorých je obchod hlavným ná-

lojality – podiel zákazníkov, pre ktorých je obchod

zvyšuje ochota zákazníkov opäť u tohto obchod-

kupným miestom pre daný sortiment, je 69 %. Na

hlavným nákupným miestom pre daný sortiment,

níka nakúpiť.

druhom mieste sa umiestnila TETA drogérie a na

je 46 %. Na druhom mieste sa umiestnil JYSK a na

treťom Yves Rocher.

treťom je Möbelix.

3. miesto – dm drogerie markt
Na treťom mieste sa celkovo umiestnila spo-

Spoločnosť Pepco zvíťazila v kategórii Master-

V rámci kategórie Mastercard Obchodník

ločnosť dm drogerie markt, ktorá vyniká vo svojej

card Obchodník roka s odevmi, a to predovšet-

roka s elektronikou je víťazom spoločnosť NAY.

kategórii a má vysoké skóre najmä v oblasti lojality

kým vďaka vysokej miere dôvery zákazníkov – z hľa-

Je pomerne neohroziteľným víťazom, pokiaľ ide

zákazníkov – je hlavným nákupným miestom pre

diska súhrnného indexu dôvery zákazníkov je Pepco

o parameter zapamätateľnosť – spontánne ho
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Mastercard Obchodník roka 2021 –
Cena verejnosti
Víťaza kategórie Mastercard Obchodník roka
2021 – Cena verejnosti určilo verejné hlasovanie,
ktoré prebiehalo prostredníctvom internetových stránok www.obchodnik-roka.sk od 8. novembra 2021
do 30. januára 2022. Celkovo hlasovalo 25932 osôb
a hlasujúci rozdelili medzi najrôznejších obchodníkov
110021 platných hlasov. V kategórii Mastercard Obchodník roka 2021 – Cena verejnosti zvíťazil Lidl Slovenská republika s 17098 hlasmi. Na druhom mieste
bola spoločnosť Kauﬂand, ktorá získala 11219 hlasov, a na treťom mieste Tesco s 7424 hlasmi.

Mastercard Inovácia
roka – Udržateľný obchodník
Princíp výberu víťaza kategórie Mastercard Inouviedlo 67 % respondentov nakupujúcich sorti-

obchodník Dráčik na prvom mieste. Druhé miesto

vácia roka – udržateľný obchodník je trojkolový a je

ment. Zákazníci NAY deklarujú v danej kategórii

obsadilo Alltoys a tretie Rajhraciek.sk.

kombináciou expertného názoru a voľby profesionálov z odvetvia obchodu. V prvom kole prebehla

druhú najvyššiu mieru lojality – podiel zákazníkov, pre ktorých je obchod hlavným nákupným

Sieť lekární Dr. Max zvíťazila v kategórii Master-

individuálna nominácia kandidátov zo strany čle-

miestom pre daný sortiment, je 37 %. Druhá sa

card Lekáreň roka predovšetkým vďaka tomu, že

nov expertného tímu a na základe hlasovania boli

umiestnila Alza.sk a tretí bol Datart.

bodovala v parametri zapamätateľnosť – spontánne

vybrané tri nominácie s najväčším počtom hlasov.

ju uviedlo 78 % respondentov nakupujúcich sorti-

O víťazovi kategórie potom pomocou hlasovania

Spoločnosť Slovnaft zvíťazila v kategórii Mas-

ment. Zákazníci k obchodníkovi Dr. Max deklarujú

rozhodli účastníci konferencie New Retail Sum-

tercard Čerpacia stanica s predajňou, a to pre-

rovnako najvyššiu mieru lojality v kategórii – podiel

mit po pozretí prezentácií nominovaných. Najviac

dovšetkým vďaka tomu, že bodovala v parametri

zákazníkov, pre ktorých je obchod hlavným nákup-

hlasov získala spoločnosť Tesco. „Zákazníci sa za-

zapamätateľnosť – spontánne ju uviedlo 75 % res-

ným miestom pre daný sortiment, je 72 %. Druhé

ujímajú o inovácie smerujúce k zníženiu spotreby

pondentov nakupujúcich tento sortiment. Zákazní-

miesto obsadila lekáreň Benu a tretie Pilulka.sk.

energií, minimalizácii uhlíkovej stopy a obmedzeniu
využívania plastov a obalových materiálov. Dôleži-

ci obchodníka Slovnaft deklarujú v danej kategórii
aj najvyššiu mieru lojality – podiel zákazníkov, pre

Alza.sk zvíťazila v kategórii Mastercard E-shop

té sú aj aktivity, ktoré pomáhajú znižovať plytvanie

ktorých je obchod hlavným nákupným miestom

roka. Bodovala predovšetkým v parametri zapamä-

potravinami, alebo ponuka udržateľných výrobkov

pre daný sortiment, je 57 %. Na druhom mieste

tateľnosť – spontánne ju uviedlo 42 % responden-

a aktivity podporujúce komunitu, v ktorej obchod-

skončil Shell a na treťom je ÖMV.

tov. Zákazníci k e-shopu Alza.sk deklarujú v danej

ník pôsobí. Na to sme chceli poukázať v spolupráci

kategórii tiež najvyššiu mieru lojality – podiel zákaz-

s odbornou porotou pri nomináciách v kategórii

Kníhkupectvo Martinus sa stalo víťazom ka-

níkov, pre ktorých je obchod hlavným nákupným

Mastercard Inovácia roka – udržateľný obchodník,“

tegórie Mastercard Obchodník roka s knihami

miestom pre daný sortiment, je 42 %. Na druhom

povedal Michal Čarný, generálny riaditeľ Master-

predovšetkým vďaka tomu, že bodovala v para-

mieste sa v kategórii umiestnilo kníhkupectvo Marti-

card pre Českú republiku a Slovensko.

metri zapamätateľnosť – spontánne ju uviedlo 80

nus.sk a na treťom mieste ABOUT YOU.

% respondentov nakupujúcich tento sortiment
a má v tomto parametri pred najbližšou konkurenciou výrazný náskok. Zákazníci obchodníka Marti-

Prehlaď víťazov ocenení Mastercard Obchodník roka 2021

nus deklarujú v danej kategórii aj najvyššiu mieru

Absolútny víťaz

Dráčik

lojality – podiel zákazníkov, pre ktorých je obchod

Mastercard Obchodník roka s potravinami

Lidl Slovenská republika

hlavným nákupným miestom pre daný sortiment,

Mastercard Obchodník roka s drogériou a parfumériou

dm drogerie markt

je 62 %. Druhé miesto v kategórii obsadilo kníhku-

Mastercard Obchodník roka s odevmi

Pepco

pectvo Panta Rhei a tretie miesto Preskoly.sk.
Spoločnosť Dráčik sa okrem získaného titulu

Mastercard Obchodník roka s obuvou

Deichmann

Mastercard Obchodník roka so športovými odevmi a potrebami

Sportisimo

Mastercard Obchodník roka s elektronikou

NAY

Mastercard Obchodník roka s knihami

Martinus

Mastercard Obchodník roka pre dom, záhradu a chovateľov

Zoohit.sk

card Obchodník roka s hračkami. Bodovala pre-

Mastercard Obchodník roka s nábytkom a bytovými doplnkami

IKEA

dovšetkým v parametri zapamätateľnosť – spontán-

Mastercard Čerpacia stanica s predajňou

Slovnaft

ne ju uviedlo 90 % respondentov nakupujúcich

Mastercard Obchodník roka s hračkami

Dráčik

sortiment. Zákazníci k obchodníkovi Dráčik dekla-

Mastercard Lekáreň roka

Dr.Max

rujú tiež najvyššiu mieru lojality v kategórii – podiel

Mastercard E-shop roka

Alza.sk

zákazníkov, pre ktorých je obchod hlavným nákup-

Mastercard Obchodník roka – Cena verejnosti

Lidl Slovenská republika

ným miestom pre daný sortiment, je 89 %. Rovnako

Mastercard Skokan roka

ABOUT YOU

z hľadiska súhrnného indexu dôvery zákazníkov je

Zdroj: Mastercard Obchodník roka 2021

Absolútny víťaz stala víťazom v kategórii Master-
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POTRAVINY OD NAŠICH
Na Hradnej ulici v Devíne stoja Potraviny Od našich.
Od začiatku novembra 2021. Navštívili sme ich pri
príležitosti udelenia prvého miesta za mesiac január
v projekte Visa Slovak Top Shop 2022.
Red, Foto: Visa Slovak Top Shop, redakcia

Unikátny obchod nielen v Devíne

Plocha predajne je približne 640 m². Bežná otváracia doba je od 7:00 do 20:00 a v sobotu od 8:00

Na mieste bývalých potravín bola dlho len

do 18:00. Ako však uviedla vedúca predajne Jana

chátrajúca budova a v Devíne tak seriózna predaj-

Šmondrková, niektorí kolegovia sú v predajni aj mimo

ňa absentovala – ak teda nerátame jednu garážovú

oﬁciálnych otváracích hodín, najmä pre dlhodobých

predajničku, občasný ambulantný či trhový predaj.

zákazníkov. Tí často spájajú nákup aj s posedením

Situácia tak trocha pripomínala (ne)dostupnosť

v kaviarenskej časti. Súčasťou obchodu okrem ka-

optického internetu vo vilových štvrtiach v lukratív-

viarne so strojom Rancilio a ponukou rôznych zákus-

nych častiach Bratislavy. Za konceptom stojí spo-

kov a obloženého pečiva, je aj pekáreň, pult s mäso-

slovenských dodávateľov obchodu. „Pri výbere

luvlastník spoločnosti J & T a ﬁnančník Patrik Tkáč,

vými výrobkami a delikatesami, ako aj syrmi.

dodávateľov v prvom rade pozeráme na produkt,
ktorý nám môže ponúknuť. Podporujeme aj malých

medzi priateľmi prezývaný aj „Baba“, čo pretavil aj

výrobcov zo Slovenska, či sú to farmárske výrob-

do názvu vinotéky - BABA wine shop Devín.
Čím sú teda Potraviny Od našich, ktoré oﬁciálne

Každý dodávateľ a každý produkt
by mal mať príbeh

ky, alebo iný zaujímavý produkt. V ponuke máme
napríklad med od lokálnych dodávateľov, kávu od
slovenských pražiarov, paradajkový pretlak, ktorý

prevádzkuje ﬁrma NAŠI s.r.o., špeciﬁcké? Prvým zo
špecifík je práve vinotéka a jej umiestnenie v rámci

Ceny sú podľa majiteľa porovnateľné s iným

náš dodávateľ vyrába výlučne z vlastných para-

obchodu. Takmer uprostred prevádzky je totiž pre-

podobnými obchodmi, i keď hľadať podobnú

dajok pestovaných na Slovensku, ručne robenú

sklený výťah, ktorým sa zákazníci presúvajú do „su-

prevádzku na Slovensku je priam sizyfovská úlo-

zmrzlinu, ovocné octy, tekvicový olej a mnohé ďal-

terénu“ a do samotnej vinotéky. Jej súčasťou je okolo

ha. Vtipnejší glosátor by obchod možno prirovnal

šie. Zákazníkom chceme ponúkať výrobky a tovar,

1500 ﬂiaš, prevažuje víno a sekty, v menšej miere je aj

k „Yeme na steroidoch“. Podobne ako Yeme totiž

ktorý je bežne dostupný a sú naň zvyknutí, no aj

iný alkohol. Ponuka je však v segmentoch prémiový

devínsky supermarket stavil na domácu produkciu,

produkty, ktoré nenájde bežne v iných obchodoch,

a superprémiový a sú tu aj fľaše investičné s hodno-

na neopozerané zariadenie a vybavenie predajne

či sú to slovenské alebo zahraničné výrobky. My

tou niekoľko desiatok tisíc EUR. Vinotéke sa venuje

a investoval do personálu (mäsiar, pekár, someliér).

hovoríme, že každý dodávateľ a každý produkt by

someliérka a o ponuke a výbere vín ešte budeme

Napokon informácia, že J & T má prostredníctvom

mal mať príbeh. Medzi kritériá samozrejme patrí aj

v instore písať. Druhým špeciﬁkom obchodu je po-

investícií v Sandberg Capital blízko k TERNO real

ﬂexibilita dodávateľa a objem objednávok,“ špeci-

loha v srdci Devína a na historických miestach, kde

estate, nie je žiadnym tajomstvom. J. Šmodrnková

ﬁkovala sortiment J. Šmondrková.

každé zakopnutie lopatou do zeme kontrolujú dvaja

takmer rok a pol získavala know-how na rôznych

pamiatkari. Treťou zaujímavosťou mimoriadne štedrý

pozíciách v sieťach Terno a Kraj patriacich pod

Na pomerne malú plochu sa podarilo vtesnať

rozpočet na výstavbu a prevádzku a duch star-upu.

TERNO real estate, aby mohla viesť Potraviny Od

skutočne široký sortiment. Aktuálne má predajňa

Aj po piatich mesiacoch od otvorenia ešte celý tím

našich. Vlastný kútik v obchode má napríklad sor-

zalistovaných a aktívnych 7300 produktov. Zá-

ladí jednak zostavu a jednak technické prostredie, pri-

timent siete Starý otec. Vo ﬁnále aj spojenie „Od

kazníci si môžu obstarať čerstvý kváskový chlieb,

čom iba na chod IT systémov dohliadajú traja ľudia.

našich“ v názve odkazuje na partnerov – prevažne

domáce koláče a mnoho noviniek. Mäsiarstvo Od
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pečiva, nastavili sme množstvá podľa priemerného

debničky), trendové prvky (napr. kriedou písané

počtu zákazníkov denne a nákupov. Denne sledu-

popisy k tovaru), moderné a súdobé prvky (napr.

jeme predaj všetkých druhov pečiva, ktoré u nás

elektronické cenovky, nabíjačky pre elektromobily

pripravujeme aj pečieme. Veľmi sa tešíme aj z toho,

na parkovisku) až prvky futuristické ako je auto-

že naše pečivo aj obložené pečivo zaujalo natoľko,

nómny robot.

že ich pravidelne pripravujeme pre viacero prevádzok,“ uviedla pre instore J. Šmondrková a dodala:
„Plánovanie výroby pekárenských výrobkoch vy-

Inovácie, robot Jarvis aj biometria

chádza z dopytu aj predaja. Plánovanie ovplyvňujú
aj sviatky a v neposlednom rade sezóna. Napríklad

Tretím špeciﬁkom potravín Od našich je fakt, že

v súčasnosti je sezóna medvedieho cesnaku a my

mimo pracovnej doby personálu funguje ako sa-

sme začali piecť a predávať bryndzový pagáč

moobslužný automatizovaný supermarket. Prístup

s medvedím cesnakom. Počas Vianoc sme zasa

je riešený na báze biometrie (rozpoznávanie tváre)

mali v ponuke briošku s kandizovaným ovocím. Pri

a evidencie do lojalitného klubu. V čase vydania

ovocí a zelenine sa musíme prispôsobiť aktuálnej

časopisu už má už vyše 1900 registrovaných zá-

ponuke dodávateľov, teda v ponuke máme tovar

kazníkov, pričom pre porovnanie samotný Devín

celoročne dostupný a priebežne obmieňame tovar

má niečo vyše 1700 rezidentov. Digitálny kiosk

podľa sezónnosti a ponuky dodávateľov.“

umožňujúci registráciu je už pri vchode do supermarketu. High-tech „zariadením predajne“ je robot
Jarvis (umelá inteligencia z ﬁlmu Ironman a Marvel

Odkazy na Devín a históriu

Univerza). Robot pomáha napríklad pri výbere vína
a pre registrovaných zákazníkov, ktorí s tým budú

Okrem toho, že Devín má rešpekt budiaci su-

súhlasiť, môže slúžiť aj ako „concierge“ či nákup-

permarket, z každého zrealizovaného nákupu pu-

ný asistent. Bude vedieť nadiktovať konkrétnemu

našich ponúka tradičné údeniny a mäsové špecia-

tuje do fondu na rozvoj obce 2,5 %, ďalších 2,5

klientovu najčastejšie kupované položky.

lity, ale v ponuke sú aj čerstvé voľne ložené ryby

% je odmena pre zákazníka. Už samotná stavba

vždy v piatok a sobotu. Tabuľka v oddelení ovo-

je v súlade s architektúrou podhradia. Architek-

Napokon štvrtým špeciﬁkom Potravín Od na-

cia a zeleniny zákazníkov transparentne informuje

tonický návrh „od našich“ pochádza z dielne ate-

šich je transparentné zverejňovanie tržieb aj prie-

o sezónnosti tovaru. Inými slovami, obchod sa sú-

liéru A.M. Architects. Budova ako taká pozostáva

merného nákupného košíka. Ten sa pohybuje na

stredí najmä na sezónne ovocie a zeleninu. Sľubne

z „obchodu“, ktorý má charakteristickú sedlovú

úrovni 14-15 EUR, denné tržby v marci atakovali

sa rozbehli aj objednávky od zákazníkov, napríklad

strechu a „zázemia“, ktorého zelená strecha je rov-

hranicu 10 000 EUR (najmä sobota). Majiteľ sa pre

chlebíčky. „Zákazníci si na našu ponuku oblože-

ná. Materiály sú priznané, vrátane textúr, pričom je

médiá vyjadril, že obchod by si mal časom na svo-

ného pečiva zvykli. Sú zákazníci, ktorí prídu na

v nich rôzna symbolika, napríklad podlaha obcho-

ju prevádzku zarobiť. Zostáva však konštatovať,

raňajky, aj takí, ktorí si zoberú niečo „pod zub“ so

du symbolizuje sútok Dunaja a Moravy (Morava sa

že Potraviny Od našich sú jedinečné, ale zároveň

sebou. Niekedy sa stane, že príde zákazník a kúpi

vlieva do Dunaja pod hradom Devín). Očividnejší

neopakovateľné. V konečnom dôsledku ani neboli

veľa z toho, čo máme aktuálne vyrobené. Všetko

odkaz na Devín a hrad je podsvietená silueta pri

plánované ako celoslovenská sieť prevádzok. Po-

však priebežne počas dňa dorábame a výrobu

vstupe resp. východe z obchodu. V interiéri zaujme

nuka služieb a špecifík Od našich už v čase písania

prispôsobujeme dopytu zákazníkov. Na väčšie

množstvo drevených a prírodných prvkov a najmä

článku nie je zďaleka ﬁnálna. Registrovaní zákazní-

množstvo obloženého pečiva berieme objednávky

drevené krovy a drevený obklad.

ci môžu využívať carsharing a hovorí sa o ďalších
inováciách.

minimálne deň vopred. Je to dôležité aj pre plánovanie prípravy a pečenia chleba, pretože my pečie-

Z pohľadu interiéru sa v predajni stretávajú

me výlučne kváskový chlebík a obložené pečivo

odkazy na históriu, prírodné prvky (napr. drevené

vyrábame len z nášho čerstvo vypečeného pečiva. Dennú výrobu obloženého pečiva máme nastavenú tak, aby sme pri otvorení mali pripravené
z každého ponúkaného druhu a počas dňa, keď sa
vypredá, čo máme vystavené vo vitríne v kaviarni,
dorábame čerstvé. Čo sa týka sladkého a slaného

Slovakia
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TOMRA SI PRIPOMÍNA 50. VÝROČIE
Spoločnosť TOMRA pri príležitosti 50. výročia od založenia
zdôrazňuje naliehavú potrebu urýchliť prechod na obehové
hospodárstvo. Novou misiou spoločnosti je na celom svete
pomáhať a povzbudzovať recykláciu čo najväčšieho podielu
vyprodukovaného odpadu.

vzdalo na recykláciu 40 % celosvetovo vyrobených plastových obalov. V súčasnosti je na
recykláciu odovzdaných iba 14 % všetkých
plastových obalov na svete, pričom len 2 % sa
recyklujú v „uzavretom okruhu“ (t. j. recyklujú sa
na rovnaký účel bez toho, aby sa degradovali na
plast s nižšou kvalitou).

(pti)

Spoločnosť si tiež stanovila za cieľ zozbierať
500 miliárd nápojových obalov ročne pre „recykláciu v čistom okruhu“ (Clean Loop Recycling ako verzia recyklácie v uzavretom okruhu),
aby sa z nich mohli znova a znova vyrábať nové
PET fľaše a plechovky. To znižuje závislosť od
surovín pri výrobe nových nápojových obalov
a zabezpečuje, že ich menej skončí na našich
uliciach, v oceánoch a na skládkach.
„TOMRA je dnes relevantnejšia ako kedykoľvek predtým. Naša snaha umožniť vytvoriť
svet bez odpadu stojí v jadre obrovských výziev v oblasti udržateľnosti, ktoré ovplyvňujú
celý svet. Týmito výzvami sú potreba bojovať
proti klimatickým zmenám, znečisteniu plastmi
a plytvaniu potravinami a podpora obehového
hospodárstva,“ povedal Harald Henriksen,
výkonný viceprezident spoločnosti a šéf divízie
TOMRA Collection.
„TOMRA Collection poskytuje technológiu

Tove Andersen,

umožňujúcu tieto výsledky, ale skutočný efekt

prezidentka a CEO spoločnosti TOMRA

tejto recyklácie vychádza z úsilia maloobchodníkov, recyklačných centier a spotrebiteľov na
celom svete. Im všetkým ďakujeme za to, že

poločnosť TOMRA, globálny poskytova-

S

Týchto posledných päťdesiat rokov nás pripra-

umožnili toto výročie a tešíme sa na spoločnú

teľ pokročilých systémov zberu a triedenia,

vilo na to, aby sme sa postavili pred najnalieha-

prácu na ambicióznych cieľoch,“ dodal Harald

oznámila závažnú novú misiu – „zmeniť spôsob,

vejšiu výzvu našej doby: nanovo riešiť spôsob,

Henriksen.

akým všetci získavame, využívame a vraciame do

akým svet nakladá s odpadom. Snažíme sa byť

obehu zdroje planéty, aby sme spravili reálnym

lídrom „revolúcie zdrojov“ a náš celosvetový tím

svet bez odpadu“. Táto misia sa odvoláva na 50.

revolucionárov je na túto výzvu pripravený.“

výročie organizácie, ktoré spoločnosť oslávila 1.
apríla 2022 a zároveň sa pozerá do budúcnosti,
ktorá má priniesť optimalizáciu využívania zdrojov.

Od garážového start-upu
po globálneho lídra v riešeniach
pre udržateľnosť

Svet potrebuje udržateľné riešenia
Spoločnosť TOMRA založili v Nórsku 1. aprí-

„Žijeme vo svete, ktorý potrebuje veľkú

TOMRA má v súčasnosti viac ako 100 000

la 1972 bratia Petter a Tore Plankeovci. Keď

transformáciu. Naliehavo potrebujeme zrých-

inštalovaných zariadení na približne 80 trhoch

videli, ako miestny obchodník s potravinami

liť prechod na obehové hospodárstvo a efek-

a celosvetovo má viac ako 4 600 zamestnan-

zápasí s ručným odberom prázdnych ﬂiaš vo

tívnejšie využívať zdroje – to sú príležitosti, na

cov. Divízia TOMRA Collection vyvíja a dodáva

svojej predajni, vyvinuli v garáži svojich rodičov

ktoré cielia aj riešenia TOMRA,“ vysvetlila Tove

zálohomaty umožňujúce recykláciu nápojových

prvé plne automatizované zariadenie na prebe-

Andersen, prezidentka a generálna riaditeľka

obalov a cez tie prejde každý rok dovedna viac

ranie zálohovaných ﬂiaš. Maloobchodníci tento

spoločnosti TOMRA.

ako 40 miliárd ﬂiaš a plechoviek. Umožňujú tak

vynález rýchlo prijali a ten potom naštartoval

predísť vytvoreniu 4,5 milióna ton emisií uhlíka.

celé odvetvie efektívnej manipulácie so zálo-

„TOMRA má päťdesiatročné dedičstvo ino-

hovanými nápojovými obalmi a ich recyklácie.

vácií a vplyvu vďaka osvedčeným riešeniam, kto-

V boji proti plastovému odpadu má TOMRA

ré naši zákazníci – a planéta – reálne potrebujú.

ambíciu dosiahnuť, aby sa do roku 2030 odo-
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Tým sa TOMRA zaradila k prvým priekopníkom
vlny zelených technológií.

instoreslovakia.sk

„Naším partnerom a klientom vieme ponúk-

Zakladatelia spoločnosti TOMRA

nuť kvalitné riešenia presne podľa ich potrieb,
a to vďaka skvelému tímu, ktorý sa nám na Slovensku podarilo zostaviť v pomerne krátkom
čase,“ skonštatoval šéf TOMRA Collection Slovakia, Roman Postl.
Slovenský

tím

TOMRA

Collection

sídli

v Senci a stará sa o viac ako tisíc zálohomatov TOMRA po celom Slovensku. Pre klientov je
k dispozícii servisný tím priamo v teréne a online/hotline tím, resp. linka.

Krátko o TOMRA Group
a TOMRA Collection
Spoločnosť TOMRA od roku 1972 poskytuje
riešenia pre zálohovanie v rámci recyklácie v čistom okruhu (Clean Loop Recycling) so zberom
TOMRA ďalej pokračovala v inováciách
v oblasti zálohovania. V rámci najnovšieho

Rýchla adaptácia a prvé úspechy
vďaka silnému tímu na Slovensku

hliníkových, plastových a sklenených nápojových
obalov, ktoré sa opakovane recyklujú späť do nových ﬂiaš a plechoviek. Viac ako 80 000 záloho-

vývoja uviedla na trh zariadenie TOMRA
R1, ktoré je „multi-feed“ riešením, umožňu-

Transformácia je tiež hybnou silou novo

matov TOMRA na vyše 60 trhoch odoberie kaž-

júcim zákazníkom naraz nasypať do stroja

spusteného zálohového systému na Slovensku.

dý rok viac ako 40 miliárd použitých nápojových

aj vyše sto PET fliaš namiesto toho, aby

Zálohovanie nápojových PET ﬂiaš a plechoviek

obalov do uzavretej recyklačnej slučky. To znižuje

ich vkladali jednu po druhej. TOMRA tiež

sa na Slovensku začalo 1. januára 2022. Po-

závislosť od surovín a zabezpečuje, že na našich

do svojich zariadení integrovala internet

mocou zálohového systému sa realizuje spo-

uliciach, v oceánoch a na skládkach skončí menej

vecí a veľké dáta, čím umožnila digitalizo-

ločná ambícia slovenskej vlády a spoločností

obalov. Zálohomaty, digitálne riešenia a služby

vať recykláciu nápojových obalov. Vďaka

dostať odpad pod kontrolu. „Podarilo sa nám

spoločnosti TOMRA uľahčujú recykláciu pre po-

tomu ponúka napríklad možnosť vydávania

vybudovať silnú pozíciu vďaka našim partnerom

travinárske odvetvie, správcov systémov, malo-

poukážok na vrátenie peňazí v elektronic-

a klientom, ktorí dobre chápu význam obeho-

obchodníkov a spotrebiteľov, a tým prispievajú

kej forme, analytiku zvyklostí zákazníkov,

vého hospodárstva a aj oni chcú prispieť k čis-

k udržateľnejšiemu životu na planéte.

aplikáciu monitorujúcu prevádzkový stav

tejšej planéte,“ skonštatoval Managing Director

stroja či spotrebiteľskú aplikáciu s funk-

TOMRA Collection Slovakia, Roman Postl.

TOMRA Collection je súčasťou TOMRA
Group, ktorá vytvára riešenia založené na sen-

cionalitami mapy, režimu charitatívneho
Spoločnosť TOMRA Collection Slovakia,

zoroch pre optimálnu produktivitu zdrojov a má

ktorá vznikla 17. februára 2021 ako súčasť sku-

víziu byť lídrom revolúcie zdrojov. Skupina ce-

Z pôvodného zamerania na vývoj a vý-

piny TOMRA v súvislosti s prípravou nového

losvetovo zamestnáva približne 4 600 ľudí a je

robu zálohomatov rozšírila TOMRA svoju

systému zálohovania, je partnerom pre viace-

verejne kótovaná na burze v Osle.

pôsobnosť v oblasti udržateľnosti na po-

rých maloobchodníkov na Slovensku.

daru a gamifikácie zálohovania.

skytovanie pokročilých triediacich systémov pre potravinársky, recyklačný a ťažobný priemysel. Tieto riešenia založené
na

technológiách

optimalizujú

obnovu

zdrojov a minimalizujú odpad. Dopyt po
takýchto riešeniach silnie, keďže udržateľnosť je pre podniky, vlády a spotrebiteľov
čoraz dôležitejšia.
Generálna

riaditeľka

Tove

Andersen

uzavrela: „Transformácia je v jadre všetkého, čo robí TOMRA. Transformujeme
nápady a technológie, aby sme vytvárali
inteligentné a priekopnícke nástroje. Spoločnosti transformujeme na ziskovejšie,
udržateľnejšie podniky a transformujeme
aj spôsoby, akými sa získavajú, využívajú
a vracajú do obehu svetové zdroje, čo pomáha transformovať aj každodenný život

Roman Postl,
Managing Director
TOMRA Collection Slovakia

ľudí.“

Slovakia
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Flash news

BILLA: Tovar k zákazníkom putuje
v eko-kamiónoch

výrazne menej emisií. Jeden LNG kamión
s najazdenými 125 000 kilometrami ročne
ušetrí takmer 40 ton emisií oxidu uhličitého

Spoločnosť Trammell Crow Company (TCC),
globálny developer a investor v oblasti
komerčných nehnuteľností a dcérska ﬁrma CBRE,
vymenovala Petra Kovaříka za regionálneho
vedúceho logistiky pre Českú republiku
a Slovensko. Petr bude zodpovedný za riadenie
rastu v ČR a SR, za rozvoj stratégie, vyhľadávanie,
akvizície a ﬁnancovanie veľkých logistických
projektov v regióne.
E15.cz: V Prahe už nie sú voľné sklady
a po dvoch rekordných rokoch vyvolaných
pandémiou koronavírusu je tu stále extrémny
dopyt. Výsledkom využívanie e-commerce je
takmer stopercentná obsadenosť dostupných
hál a skladov. Najnovšia štúdia trhu
spoločnosti Savills ukazuje, že z takmer 3,5
milióna m2 je voľné necelé 1 %. Najčastejšími
nájomcami sú podľa analytika spoločnosti
Colliers Josefa Stanka ﬁrmy obchodujúce na
internete a 3PL spoločnosti zabezpečujúce
logistiku tovaru, ktorých biznis naštartovala
koronakríza. K slovu sa dostanú lokality
pozdĺž diaľnic do vzdialenosti 40 km od hraníc
Prahy aj nové trendy v dizajne hál, napr.
vďaka automatizácii skladov a robotizácii
procesov bude možné stavať vyššie haly.
BILLA sa dohodla na odpredaji svojho skladu
v Senci s výmerou 22 309 m² so spoločnosťou
EQT Exeter. Transakcia nadobudla účinnosť
zápisom do katastra nehnuteľností 28. marca
2022. Predávajúceho, spoločnosť BILLA pri
tejto transakcii zastupovala globálna realitnoporadenská spoločnosť CBRE. BILLA bude
prevádzkovať sklady v Senci dovtedy, kým postaví
nový centrálny sklad na zelenej lúke v Seredi.
Edition.cnn.com: Pred šanghajským prístavom
sa zase začínajú tvoriť kolóny lodí. Kvôli
obavám z ďalšieho šírenia koronavírusu totiž
tamojšie úrady sprísnili lockdowny a práca
v prístavoch je obmedzená. Svetové dopravné
spoločnosti už začínajú pociťovať ťažkosti.
Maersk napríklad klientom avizoval, že sa
predĺžia dodacie lehoty a pravdepodobne sa
opäť zvýšia náklady na dopravu.

BILLA začala na prevoz potravín a iného

v porovnaní s dieselovými motormi. BILLA

tovaru využívať vozidlá spoločnosti NAD-RESS

plánuje zásobovať svoje predajne po celom

Senica, a.s.

Slovensku ﬂotilou 70 eko-kamiónov. Nové

jazdiace na

kamióny sú tiež vhodné na nočné zásobovanie

skvapalnený

a zásobovanie v centrách miest, pretože

zemný plyn

počas jazdy v tichom režime ich prevádzka

(LNG), ktoré

neprevyšuje 71 decibelov.

do ovzdušia

Zdroj: Billa.sk

vypúšťajú

dm drogerie markt sa presúva do budovy na mieru v Prologis Park Bratislava
dm drogerie markt podpísala dlhodobú nájomnú zmluvu na skladové priestory s rozlohou
30 000 m² s kanceláriami na ploche 3 000 m². Výstavba zodpovedá špeciﬁckým potrebám
spoločnosti, ktoré súvisia najmä s teplotnou optimalizáciou skladových priestorov. Technologické
prvky na mieru zahŕňajú chladenie skladu či inštaláciu
nafukovacích golierov zabraňujúcich úniku tepla okolo
nakladacích rámp. Dm-ka sa do budovy 22 v Prologis
Park Bratislava presťahuje po dokončení výstavby, ktorá je
plánovaná na september 2022. Bude mať tiež k dispozícii
všetky beneﬁty plynúce z konceptu PARKlife™.
Zdroj: Prologisce.eu/sk/

GARBE zahajuje v Chomutove
špekulatívnu výstavbu haly
s rozlohou 30 000 m²

roku dokončila demoláciu, zrevitalizovala ho
a pripravila na výstavbu. Revitalizácia si vyžiadala
náklady 13 mil. Kč. Priemyselná hala bude
dokončená už ku koncu tohto roka. Jednotky

GARBE Industrial Real Estate Česká republika

bude možné v novej hale prenajímať od 3 000 m²

zahájil špekulatívnu výstavbu s rozlohou 30 000

a okrem vysokého štandardu budovy GARBE

m² v GARBE Parku

plánuje tiež umiestnenie

Chomutov na exite

fotovoltaických panelov

s diaľnice D7. Nová

na strechu areálu. GARBE

budova vyrastie na

očakáva, že vďaka novej

pozemku, pôvodne

hale by mohlo vzniknúť až

stavebného areálu, na

500 nových pracovných

ktorom ﬁrma v priebehu

miest.

predchádzajúceho

Zdroj: Garbe-industrial.de

VGP zverejnila Správu o zodpovednosti spoločnosti za rok 2021
VGP NV európsky poskytovateľ logistických a semi-industriálnych nehnuteľností, ktorý realizuje
jeden zo svojich najrozsiahlejších projektov práve na Slovensku pri Bratislave, zverejnil „Správu
o zodpovednosti spoločnosti za rok 2021“. Správa podrobne popisuje pokrok VGP vzhľadom
na ciele, ktoré si stanovila, a zdôrazňuje jej záväzok posilniť snahu o udržateľnosť v rámci
každodenných činností. Kľúčovým cieľom VGP

Švédske špeciality IKEA si od 1. apríla môžu
zákazníci v Bratislave objednať s dovozom až
domov prostredníctvom fínskej platformy Wolt.
V ponuke budú vybrané trvanlivé potraviny,
vrátane mrazených mäsových aj bezmäsitých
guličiek, ryby, sušienky, cukríky alebo káva.

je zladiť výkonnosť svojich portfólií s cieľmi
Parížskej dohody. Spoločnosť sa napríklad
zaviazala znížiť do roku 2030 čisté emisie
uhlíka vo svojom „in-use“ portfóliu o 55 % a čo
sa týka novostavieb, kladie si za cieľ získať
certiﬁkáciu udržateľnosti úrovne DGNB Gold
alebo jej ekvivalentu.
Zdroj: Vgpparks.eu/en/investors/publications/
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Kofola v Rajeckej Lesnej spustila
výrobu nealko nápojov vo vratnom skle
aj pre retail

Flash news
linky, etiketovačky a paletizácie, ale najmä vývoj
odolných vratných ﬂiaš a modulárnej prepravky
z recyklovaného materiálu pre 6 alebo 12 ﬂiaš.
Fľaše Cirkulky navrhol slovenský dizajnér Martin

Kofola zavŕšila svoj cieľ vytvoriť cirkulárny systém

Turzík a vyrobila česká skláreň Moravia. Cirkulka

pre ďalšiu kategóriu svojich nápojov. Uviedla na

má prínos aj v rámci reverznej logistiky, kedy sa

slovenský trh Cirkulku - alternatívu

kamióny nevracajú z reťazcov alebo ich

pre tých, čo nechcú kupovať nealko

distribučných centier naspäť do závodu

nápoje v jednorazových obaloch či

prázdne. U nás sú vratné litrovky nápojov

hľadajú udržateľné riešenie. Kofola

Kofola, Vinea a Rajec dostupné vo

investovala do vývoja viac ako milión

väčšine predajní siete Tesco.

EUR. Náklady zhltla úprava výrobnej

Zdroj: Kofola.sk

Coca-Cola HBC uviedla na trh držiak z kartónového papiera
Multipacky 4 a 6 plechoviek držala až doteraz pohromade plastová sťahovacia fólia. Najnovšie
ju nahradí tzv. KeelClip™ – unikátne riešenie z kartónového papiera. Vďaka jeho používaniu sa
v ČR a SR ušetrí ročne až 35 ton plastu. KeelClip™ plnohodnotne nahrádza
doteraz používané plastové fólie. Funguje na jednoduchom princípe

Teraz.sk: Vláda schválila Koncepciu rozvoja
intermodálnej dopravy do roku 2030. Jedným
z hlavných dôvodov podpory intermodálnej dopravy
SR je snaha vytvoriť čistejší, inteligentnejší, bezpečnejší
a efektívnejší spôsob prepravy tovaru. Zvýšením
podielu prepravovaných objemov tovarov v ekologickej
intermodálnej doprave by sa mala znížiť produkcia
CO2, zaťaženie cestnej infraštruktúry a zlepšiť kvalita
ovzdušia.
Jedno z prvých batériových elektrických vozidiel
Mercedes-Benz eActros zo sériovej výroby putuje
k poskytovateľovi logistických služieb DACHSER.
Sériový eActros je dôležitou súčasťou konceptu
mestskej distribúcie DACHSER Emission-Free
Delivery, ktorý v súčasnosti rozširuje do 11
európskych metropol

skladacieho mechanizmu, pomocou ktorého je možné uchytiť 4 až 8
plechoviek naraz. Jednoduchšia je aj následná manipulácia pre zákazníka,
ktorý môže veľmi ľahko odňať jednotlivé plechovky s nápojom z držiaka.
Počas roka bude KeelClip™ postupne nahrádzať fóliu u nápojov CocaCola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite a Kinley.
Zdroj: Coca-colahellenic.com

Prevádzky Super zoo doplnil projekt
Nasypte si

měste. Nový prístenný regál s násypníkmi bol
teda vyhotovený v súlade s už „rolovaným“
remodelingom siete Super zoo. Zákazníci

Zasahovať do už hotového konceptu bez

priamo na regáli nájdu zrozumiteľný návod

toho, aby sa narušil celkový interiér, vyžaduje

aj výzvu, aby šetrili obaly a tým aj prírodu.

presnosť pre premyslené prepojenie nového

Násypníky sú určené pre rôzne druhy

a pôvodného

sypaných granúl. Zákazník

designu. Regálom

si môže vybrať presné

Nasyptesi doplnil

množstvo a tvar krmiva

MORIS design

a nasypať do vedierka, ktoré

remodelované

zachová čerstvosť krmiva

predajne Super

a je možné ho používať

zoo v pražskom

opakovane.

Zličíne a Starém

Zdroj: Moris.cz, Miestopredaja.sk

Mondi na výstave Anuga FoodTec predstaví dva nové obaly

Vysoké ceny pohonných hmôt nútia prepravcov
zdražovať svoje služby. Spravidla sa tak deje formou
palivového príplatku. Prvýkrát za 12 rokov fungovania
zavádza palivový príplatok v reakcii na ceny nafty aj
Pošta bez hranic. Na stanovenie jeho výšky používa
priemernú cenu motorovej nafty zverejnenú na webe
ČSÚ. Niektorí prepravcovia palivový príplatok účtujú
percentuálnou sadzbou príplatku k zásielke spravidla
v miere okolo 11%, čo vedie k výraznejšiemu tlaku na
konečnú cenu účtovanú zákazníkovi v e-shope.
Prestížne ocenenie Hall of Fame, ktoré je
vyvrcholením CIJ Awards, poputuje tento rok
v kategórii Najlepšia lokálna realitná kancelária po
prvýkrát na Slovensko do RK HERRYS. Najväčšia
bratislavská realitná kancelária si cenu Best of
the Best v regióne strednej a východnej Európy
odniesla vďaka svojmu profesionálnemu prístupu
a skúsenostiam.
Skupina 123kuriér/123kurýr na Slovensku aktuálne
rozšírila servis o tzv. Balíkové Centrá. Je to jednotná
sieť výdajných a podacích miest pre zásielky do 50
kg, ktoré fungujú v prevádzkach zmluvných partnerov.
Prevádzky musia spĺňať presne stanovené podmienky.

Mondi vyvinula dve nové riešenia na ochranu čerstvých potravín v každej fáze výrobného
a logistického procesu, čím zabezpečuje ich dlhšiu životnosť vďaka dizajnu a možnosti
použiť MAP (balenie v modiﬁkovanej atmosfére) na predĺženie
skladovateľnosti. Obal bráni vplyvu vlhkosti, vzduchu či mastnoty
a je opätovne uzatvárateľný. PerFORMing Monoloop je tvarovateľné
a recyklovateľné riešenie na báze papiera pre nakrájané potraviny,
ako je syr alebo mäso. Papierová tácka s bariérovou vrstvou je
kombinovaná s plastovým prekrytím. Druhá novinka Mono Formable
PP je recyklovateľné vysokobariérové MAP riešenie, vytvorené
z mono-materiálového polypropylénu (PP). Plne recyklovateľný
obal váži približne o 30 % menej ako porovnateľná PET tácka pri
rovnakej hrúbke a zároveň ponúka rovnako vysokú úroveň ochrany
produktu.
Zdroj: Mondigroup.com
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Aktuálne je v ČR vo výstavbe 1,034 mil. m²
logistických a výrobných nehnuteľnosti. Podľa
108 AGENCY však hrozí, že najmä skladov bude
nedostatok. Bez vopred podpísaného nájomcu
sa teraz stavia iba 234 tisíc m², zatiaľ čo zvyšok
je už vopred zazmluvnený. Vplyvom rastúcich
cien stavebného materiálu, nedostatku kapacít
dodávateľských ﬁriem i skokového zvýšenia
nákladov na energie sa mnoho developerov práve
týchto, špekulatívne realizovaných hál rozhodlo
ďalšie plánové projekty odložiť alebo výstavbu
pribrzdiť.

promotion

Lokálny marketing
V druhej časti auditu sa analytici Basta digital
pozreli na 1900 slovných lokálnych vyhľadávaní
predajní, čiže napríklad „lidl handlová, „jednota
čadca“. Vybrané boli len také spojenia, ktoré
odrážajú realitu, teda, vyhľadávané obchody sa
v daným obciach skutočne nachádzajú. Hľadanosť takýchto slov je zhruba na úrovni 450 000
mesačne. Najviac dopytované sú predajne Tesco, potom Lidl, Kauﬂand, Billa a COOP Jednota.
Tu majú maloobchodné reťazce ešte väčšie rezervy. Akoby sa spoliehali na to, že zákazníci si
informácie o konkrétnej prevádzke niekde nájdu.
Takto generujú organickú návštevnosť portálom
/ katalógom ako sú napríklad otvaracie-hodiny.
sk, zlacnene.sk, dnes24.sk, zlatestranky.sk, kupino.sk alebo stránkam obcí.
Firemným proﬁlom (Google My Business) nevenujú reťazce veľkú pozornosť, názvy proﬁlov

RETAILOVÉ SIETE MAJÚ
V ONLINE ČO DOHÁŇAŤ

sú nejednotné, chýbajú tam kľúčové údaje ako
telefónne číslo, weby a aktuálne otváracie hodiny. Týka sa to retailerov, ktorí majú jednak veľké
množstvo pobočiek s rôznym manažmentom a/
alebo reťazcov, ktoré sú malé, lokálne a sústre-

V magazíne sa pravidelne venujeme aj e-commerce
a prezentácii kamenných sietí na internete. Nedávno sme sa
zúčastnili prednášky agentúry Basta digital, ktorá uskutočnila
audit marketingových príležitostí pre maloobchodníkov
s prevahou predaja potravín, ktoré pôsobia na Slovensku.
Výsledky asi mnohých prekvapia. Veľa reťazcov svojou
nečinnosťou umožňuje tretím stranám, aby si zdarma odkrojili
z tzv. brandovej návštevnosti a brandového vyhľadávania.

ďujú sa na kamenné prevádzky biznis. Prekvapujúco značné rezervy majú aj siete, ktoré predávajú tovar aj online.

Obsah, ktorý vidí málo ľudí
„Ďalšou oblasťou, ktorú sme v Basta digital
analyzovali, bolo viac ako 9000 vyhľadávaní rôznych spojení, ktoré reprezentujú témy, ktoré reťazce zámerne vytvárajú, napríklad recepty. Zrejme vás to prekvapí, ale iba 10 % návštevnosti,
ktoré tieto témy generujú, skončí na stránkach
reťazcov a 90 % pohltia iné weby,“ komentu-

Red, Zdroj: Basta digital, Retailmagazin.sk, Foto: Myriam Jessier / Unsplash.com

je výsledky auditu S. Balejčíková. Ako príklad
uviedla „avokádovú pomazánku / nátierku“, ktorú ľudia hľadajú až 5200-krát mesačne. Recept

Straty, ktoré sú vyčísliteľné

Prvým je lidl.sk, nasledujú kauﬂand.sk, tesco.

na túto nátierku majú na svojich stránkach Kau-

sk, billa.sk a coop.sk. A teraz prichádza kameň

ﬂand, Terno aj Billa, ale Google nachádza strán-

Vývoj podielu na trhu sa dá predikovať po-

úrazu, alebo príležitosť, záleží na uhle pohľadu.

ky ako dobruchut.aktuality.sk či varecha.pravda.

mocou aktívneho online dopytu. Umožňuje to

Zákazníkovi Google ponúkne výsledky hľadania,

sk. Rovnako tak „bábovka recept“ je mesačne

nová metrika „Share of Search“. V skratke ide o

napríklad „jednota leták“, ale takmer celá prvá

vyhľadávaný 3300-krát. Reťazce často vytvárajú

objem vyhľadávania značky. Z pohľadu „Share

strana vo vyhľadávači smeruje potenciálnych ku-

aj kvalitné a produkčne náročné videorecepty,

of Search“ je jednotkou na webe Lidl, Kauﬂand

pujúcich úplne inam, napríklad na letakomat.sk,

no pri hľadaní sa užívateľom zobrazia iné videá

predbehol Tesco a na štvrtom mieste je BILLA.

akciovepotraviny.sk, akcneletaky.sk a podobne.

a iné stránky.

„Agentúra Basta digital preskúmala okolo 500

V prípade, že má retailer aj e-shop, tak ide o vy-

slovných spojení vyhľadávaní letákov alebo ce-

čísliteľnú stratu príležitostí predať.

Čo dodať na záver? Reťazce pôsobiace na
Slovensku sú v online viditeľné, majú a vytvárajú

nových promócií a akcií v reťazcoch, napríklad
„kauﬂand aktuálna akcia“, „jednota leták“ a po-

Štyri reťazce, ktoré agentúra Basta digital

dostatok obsahu, aj disponujú kvalitnou online

dobne. Pre všetky reťazce je to 2,4 milióna hľa-

zahrnula do sledovania zvyšujú návštevnosť rôz-

prezentáciou. Avšak stále majú značné rezervy

daní mesačne, čo je na pomery Slovenska veľké

nych agregátorov letákov, teda tretím stranám

vo využívaní možností, ktoré im digitálny priestor

číslo,“ upozornila Silvia Balejčíková, junior kon-

bez toho, aby zvyšovali návštevnosť vlastných

poskytuje.

zulantka v Basta digital. Tento objem je distribu-

stránok, prípadne túto návštevnosť speňažili. Ide

ovaný medzi jednotlivé reťazce v takom poradí,

o stratenú organickú (teda neplatenú) návštev-

v akom sú v rebríčku metriky „Share of Search“.

nosť.
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HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA:
NAJVIAC OCENENÍ MÁ LIDL
Hermes Komunikátor roka je jediné ocenenie pre najlepšie
komunikujúcu inštitúciu v Slovenskej republike so zákazníkom.
Aj tento rok boli ocenené spoločnosti v rôznych sektoroch,
vrátane obchodných reťazcov. Najviac cien si odniesol Lidl.

Krízová komunikácia
a starostlivosť o klienta
V rámci subkategórie krízová komunikácia
získala prvé miesto 365 banka. Ocenenie získala aj za najkrajší interiér predajného priestoru.
Najlepšou starostlivosťou o klienta sa môže pochváliť Tesco stores. Porotu o tom presvedčila

Red, Zdroj a foto: ceyhermes.sk

práca Poctivá pekáreň. Najviac prihlášok bolo,
tak ako aj po minulé roky medzi prácami, ktoré
sa uchádzali o prvenstvo v podkategórii spolo-

Cena verejnosti

čenská zodpovednosť. Množstvo a kvalita prác
v tomto prípade porotu presvedčila natoľko, že

Cena Verejnosti sa odovzdávala na základe

sa rozhodli udeliť až dve prvé miesta. Spoloč-

hlasovania na webe cenyhermes.sk. Prvenstvo

nosti COOP Jednota Slovensko za projekt Jed-

v sektore bankovníctvo získala 365 banka. Pod-

notne ekologicky a spoločnosti Prvá stavebná

kategóriu poisťovníctvo ovládla vôbec prvýkrát

sporiteľňa za projekt Predveď svoj talent a my

spoločnosť Kooperativa.

ti pomôžeme splniť tvoj sen o vlastnom bývaní.

V kategórii telekomunikácie sa najviac

Projekt organizuje agentúra Respect APP

darilo Slovak Telekom. Medzi obchodnými

s.r.o. v spolupráci s prieskumnou spoločnos-

reťazcami sa na prvom mieste, podobne

ťou MEDIAN SK, s.r.o. V mene autora projektu

ako minulý rok, umiestnil Lidl. Najlepšiu

Miloša Ronca ďakujeme všetkým partnerom,

komunikáciu medzi značkami automobi-

garantom a v neposlednom rade aj zapojeným

lov má podľa verejnosti Hyundai. Hermes

spoločnostiam.

2021 ocenil aj absolútneho víťaza ceny ve-

Namiesto galavečera online prenos

rejnosti, ktorý získal najviac hlasov naprieč
všetkými kategóriami. Stal sa ním Lidl Slo-

Spojovacím prvkom výstupov bola tento rok

vensko.

olympijská tematika. Prispôsobila sa jej vizualita
ročníka, tvar ocenení, ale aj výber moderátora
Pavla Gašpara pre vyhlasovanie výsledkov. To

Kvantitatívny prieskum

sa napokon nieslo v upravenom režime. Organizátor sa rozhodol neuskutočniť pôvodne pláno-

V sektore bankovníctvo si prvenstvo odná-

vaný slávnostný galavečer a ušetrené prostried-

ša Slovenská sporiteľňa. Medzi automobilmi si

ky radšej venuje na pomoc vojnou skúšanej

najlepšie v roku 2021 počínala Škoda a sektor

Ukrajine prostredníctvom príspevku neziskovej

poisťovne ovládala Allianz-Slovenská poisťov-

organizácii Magna. Podľa Yolky Udičovej, part-

ňa. Podobne ako pri cene verejnosti si 1. miesto

nera Respect APP a spoluorganizátora súťa-

odniesol Lidl. Posledným sektorom kvantitatív-

že, bolo rozhodovanie o zrušení galavečera

neho prieskumu sú telekomunikácie. Tu zvíťazil

jednoduché: „Celý ročník súťaže sa niesol v

Orange Slovensko. Zber dát a ich vyhodnoco-

olympijskom duchu a veríme, že olympijská ﬁ-

vanie v tejto kategórii mala na starosti spoloč-

lozoﬁa mieru, rovnosti a priateľstva by sa mala

nosť MEDIAN.

premietnuť aj do našich krokov spojených s
dramatickou zmenou geopolitickej situácie.“
Ušetrené peniaze preto poputujú na Ukrajinu.

Cena agentúry

„Myslíme si, že prostriedky, ktoré by sme použili
na vyhlasovanie výsledkov budú mať za týchto

V kategórii Cena agentúry o umiestnení

okolností oveľa lepšie využitie na miestach, kto-

rozhodovala odborná porota, zložená z garan-

Vyhlásenie víťazov

ré sú postihnuté bezprecedentným vojenským

tov Hermes 2021. Aj v tejto kategórii bodovala

Hermes Komunikátor

konﬂiktom,” doplnila Y. Udičová. Tohtoročné

spoločnosť Lidl Slovenská republika. Najvyššiu

roka 2021

výsledky teda boli oznámené tlačovou správou

priečku obsadila v sektoroch najefektívnejšie

a videom na stránke www.cenyhermes.sk, ako

využitie nových médií, interná komunikácia a

aj na sociálnych sieťach.

inovatívny marketingový prístup.
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OCENENIA UDELENÉ AJ OSOBNE ODOVZDANÉ
Visa Slovak Top Shop 2022 pokračuje
v udeľovaní cien. Keďže sa konečne
uvoľnili protipandemické opatrenia,
organizátorom to umožnilo odovzdať
certiﬁkáty aj osobne viacerým víťazom
z predošlých mesiacov.

Priestor pôsobí ako galéria. Biely industriálny interiér v kombinácií
s vystavenými kúskami pôsobí neobyčajne. Zároveň usporiadanie tovaru
je na vysokej úrovni. V predajni nájdete bicykle pre všetky vekové kategórie, oblečenie a príslušenstvo. Opravu vášho bicykla môžete sledovať
v otvorenom priestore servisu, termín je možné rezervovať si aj online.
MTBIKER poskytuje dokonalé čistenie bicykla, pri vstupe ponúka stojany
na odloženie, ale je zároveň možné odložiť si bicykel aj v predajni.

Zdroj a foto: Visa Slovak Top Shop, Foto: mtbiker.sk, Avion SP, archív red, VSTS

COOP Jednota, Čierna voda – Chorvátsky Grob
COOP Jednota Slovensko prevádzkuje sieť s viac ako 2 000
prevádzkami po celom Slovensku v 3 maloobchodných formátoch: Potraviny, Supermarket a Tempo Supermarket. COOP Jednota v Chorvátskom Grobe v časti Čierna voda je predajňou, ktorá
sa snaží uspokojiť potreby súčasných náročných zákazníkov, aj

1. Miesto - MTBIKER – Pradiareň 1900,
Svätoplukova ulica 2, Bratislava

preto doplnila svoj široký sortiment aj shop-in-shop Tchibo, kde
je možné zakúpiť si produkty tejto značky. Súmerne usporiadaný
tovar, komunikácia aktuálneho obdobia a sviatkov, zjavné ozna-

MTBIKER patrí medzi najnavštevovanejšie cyklistické portály na svete,

čenie akcií a noviniek, jednoduchá orientácia a vhodne označené

v regióne V4 je dokonca najväčším portálom. Vznikol v roku 1998 ako

sekcie robia z predajne obľúbený supermarket na bežné nákupy

prvý na Slovensku a dnes sa teší rastúcej komunite vyše 200 000 bikerov.

miestnych, ale aj denne prechádzajúcich. Ďalej množstvo POP ko-

Od roku 2014 prevádzkuje e-shop, v roku 2016 otvoril MTBIKER centrum

munikácie ako sú plagáty, letáky, brožúra, vstupná brána a špeci-

v Hrádku a od apríla 2021 aj veľmi pôsobivý showroom a výdajné miesto

álne stojany. COOP Jednota ponúka aj ďalšie možnosti cashless

na Svätoplukovej ulici v Bratislave v historickej budove Pradiarne 1900.

platenia: cashback s možnosťou výberu hotovosti, terminál pre

Ten sa umiestnil za mesiac marec na prvom mieste v súťaži kamenných

cashless platbu, navyše „coop kasa“ pre zaplatenie účtov a do-

prevádzok Visa Slovak Top Shop 2022.

bíjanie kreditu.
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3. miesto - Tescoma – AVION Shopping Park Bratislava
Synonymom pre kuchynské potreby je už 20 rokov tradičná česká
značka Tescoma s pobočkami v 7 európskych krajinách. Tescoma v bratislavskom Avion Shopping Parku bola otvorená v máji 2019 a rýchlo
sa stala predajňou, ktorú obľubuje nejedna gazdinka alebo príležitostná
cukrárka. Kompletný sortiment kuchynských potrieb vo viacerých farebných prevedeniach je doplnený výdajňou e-shopu. Predajňa nie je veľká,
ale má šikovným spôsobom vhodne zoradený bohatý sortiment. Samozrejmosťou je precízny servis a dodanie náhradných dielov a doplnkov.
Prehľadne označené kategórie a doplnený tovar v kombinácii s farebne
zladeným interiérom robia z predajne miesto, kde svoj nákup vybavíte
rýchlo a určite sa sem radi vrátite.

Odovzdanie cien oceneným za január a február 2022
1. miesto - január 2022 – Potraviny Od Našich, Devín. Januárovým
víťazom sa stali jediné potraviny svojho druhu, nachádzajúce sa na Hradnej ulici v Devíne (viac v článku na str. 12-13).
1. miesto – február 2022 – Notino, obchodné centrum Central, Bratislava. Prevádzka je najmä výdajným miestom e-shopu. Bežne ju navštívi
okolo 900 zákazníkov denne, z ktorých prevažná väčšina si ide vyzdvihnúť
on-line objednávku.
2. miesto – február 2022 – Tchibo, nákupné centrum Bory Mall,
Bratislava. Tak stmelený a veselý kolektív sa vidí málokedy. Nečudo, že
v malá a kompaktná prevádzka získala vo februári najvyššie bodové hodnotenie práve za personál.

Titulárnym partnerom projektu Visa Slovak Top Shop 2022 je spoločnosť Visa. Ďalšími partnermi sú spoločnosti Samsung, POS Media, Empea a MORIS design SK. Mediálnym partnerom hodnotenia retailových
prevádzok je časopis instore Slovakia.
Uvítame, ak nominácie na kvalitné prevádzky, ktoré by sa podľa vás mali
súťaže zúčastniť, pošlete na emailovú adresu nominacia@slovaktopshop.sk.
Nominácia je bezplatná.

Slovakia
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TESCO: POMOC KOMUNITÁM MUSÍ BYŤ
V NÁROČNÝCH ČASOCH EŠTE RÝCHLEJŠIA
Tesco prináša každý deň niečo navyše nielen pre zákazníkov,
planétu, ale aj komunity, kde pôsobí. Napĺňanie svojich
záväzkov v rámci stratégie zodpovedného podnikania Tesco
na Slovensku každoročne publikuje aj v správe o napĺňaní
stratégie zodpovedného a udržateľného podnikania. Cieľom
aktivít, prostredníctvom ktorých Tesco dlhodobo a kontinuálne
pomáha komunitám a ľuďom v núdzi, je prispieť k
pozitívnym zmenám v miestach, kde Tesco pôsobí.

s rýchlou a adresnou pomocou pre tých, ktorí to
potrebujú najviac. Tento prístup sme uplatnili vo
viacerých aktivitách, aby sme pomohli všetkým
ľuďom, ktorí sú zasiahnutí prebiehajúcou krízou na
Ukrajine. V spolupráci s našimi partnerskými organizáciami plánujeme pomáhať dlhodobo aj naďalej,“ vysvetľuje Martin Kuruc.
Na výzvu o pomoc zareagovala aj celá skupina
Tesco a darovala sumu už vo výške 2 milióny libier
(2,4 milióna eur) Medzinárodnému červenému krížu
na riešenie humanitárnej krízy na Ukrajine, pričom
ďalší 1,2 milióna eura vyzbierali jej zákazníci v brit-

Red, Zdroj a foto: Tesco

ských obchodoch.
Počas troch marcových týždňov Tesco zorganiTesco pomáha zdravotníkom

zovalo vo svojich prevádzkach na Slovensku mimoriadnu potravinovú zbierku na pomoc Ukrajine.
Spoločne sa v hypermarketoch, supermarketoch
Tesco ak aj cez Tesco Online nákupy vyzbieralo 45
ton potravín a hygienických potrieb v hodnote takmer
100 - tisíc eur. „Veľmi si vážime ochotu našich zákazníkov pomáhať v tejto náročnej situácií. Výsledok
potravinovej zbierky pre Ukrajinu je mimoriadnym
úspechom. Celú podporu od našich zákazníkov
zdvojnásobíme a prispejeme tak sumou takmer 200 tisíc eur našim charitatívnym partnerom, ktorí distribuujú vyzbierané potraviny a hygienické potreby medzi
ľudí zasiahnutých vojnou,“ dopĺňa Katarína Pšenáková, manažérka komunikácie Tesca na Slovensku.

erím, že zodpovednosť ﬁrmy nemá byť de-

ako 1 080 paliet pre charitatívne organizácie po-

klarovaná len na papieri alebo v reklame.

máhajúce lokálne ale aj na Ukrajine.

„V

Lepšie miesto na prácu

Má byť integrálnou súčasťou cieľov a poslania

,

spoločnosti a zároveň byť viditeľná aj v každo-

,Momentálne žijeme náročné časy a práve te-

Tesco od marca tohto roka umožňuje aj ľu-

dennej práci a prístupe. Takto vedené podnikanie

raz musí byť zodpovednosť ešte väčšmi spojená

ďom z Ukrajiny, ktorí prichádzajú na Slovensko

prináša všetkým zúčastneným pridanú hodnotu
nad rámec vytvárania zisku – výsledkom sú spokojnejší zákazníci, kolegyne a kolegovia, dodáva-

Potravinová zbierka na pomoc ľuďom
prichádzajúcim z Ukrajiny

telia aj komunity,“ hovorí Martin Kuruc, generálny
riaditeľ Tesca na Slovensku.

Pomoc pre Ukrajinu
Tesco vždy stálo pri ľuďoch v núdzi a dlhodobo pomáha ľuďom na Slovensku. Reťazec taktiež
spolu s ostatnými obchodníkmi promptne zareagoval aj na krízu na Ukrajine a prvé dni vyslal kamión na hranice s Ukrajinou s prvými zásielkami
potravinovej pomoci, hygienických potrieb a oblečenia. Takisto v tejto pomoci reťazec naďalej
pokračuje zo svojich skladov v Maďarsku, Českej
republike a na Slovensku, doteraz pomohol doručiť potraviny a hygienické potreby v rozsahu viac
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Prevzatie ocenenia SmartHead manažérkou
komunikácie Tesca na Slovensku Katarínou
Pšenákovou

Prevzatie ocenenia Najatraktívnejší zamestnávateľ
2021 personálnou manažérkou Tesca na Slovensku
Miroslavou Rychtárechovou

v dôsledku vojnového konﬂiktu, nájsť si prácu a pl-

V Tescu je každý vítaný každý, a práve aj vďa-

získali počas posledných dvoch rokov od Tesca

nohodnotne sa začleniť do pracovného procesu.

ka týmto beneﬁtom a kultúre bolo Tesco na Slo-

ﬁnančnú a materiálnu pomoc vo výške takmer

Kariérna stránka reťazca bude mať samostatnú

vensku sa stalo víťazom Najatraktívnejší zamest-

140 000 eur. Nemocniciam a zdravotníckym zaria-

sekciu v ukrajinčine. Záujemcom o prácu tiež po-

návateľ v rámci odvetvia obchod a služby za rok

deniam sme darovali trvanlivé potraviny, ovocie,

máhajú naši ukrajinsky hovoriaci kolegovia, ktorí

2021, ako aj získalo ocenenie odbornej poroty Via

pitný režim a hygienické potreby v hodnote viac

zabezpečujú proces náboru do zamestnania v ich

Bona ako Výnimočný zamestnávateľ.

ako 62 000 eur. Ďalšia pomoc vo forme balíčkov
s produktami našej vlastnej značky Fred & Flo

materinskom jazyku,“ Otvorené pracovné pozície

v hodnote vyše 32 000 eur smerovala priamo pa-

v Tescu sú nielen v obchodoch, ale aj v distribučných skladoch či v centrálnej kancelárii. Zároveň
existujúcim kolegom a kolegyniam ukrajinskej ná-

Podpora ľudí v núdzi
počas koronakrízy

cientom,“ prezrádza Katarína Pšenáková.
Dlhodobú pomoc a podporu komunít minulý

rodnosti, ktorí sa rozhodli vrátiť do svojej krajiny,
Počas uplynulých dvoch rokov sa reťazec

rok ocenili odborníci i široká verejnosť. Tesco sa

zameral na podporu ľudí, ktorých zasiahla koro-

v roku 2021 stalo laureátom prestížneho ocenenia

nakríza. V Tesco prevádzkach prebehlo niekoľko

Via Bona v dvoch kategóriách, a to Zodpovedná

Tesco aktívne robí všetko preto, aby bolo kaž-

mimoriadnych potravinových zbierok. Ich výťažok

veľká ﬁrma a Výnimočný zamestnávateľ. Spolu

dý deň skvelým miestom pre prácu pre všetkých.

putoval k ľuďom v núdzi, ktorí sa aj kvôli pandémii

s tým bola reťazcu udelená aj Cena verejnosti.,-

Váži si a rešpektuje jedinečnosť všetkých kolegov

koronavírusu ocitli v ťažkej životnej situáciu.

Som hrdý, že Tesco získalo viaceré ocenenia,

Tesco poskytuje platené voľno 12 týždňov a garanciu možnosti vrátiť sa na ich pracovné miesta.

ktoré potvrdzujú, že aj naši kolegovia, kolegyne,

a kolegýň a aktívne podporuje budovanie inkluzívnej kultúry a rozmanitosti. Tesco v roku 2021, ako

Samostatnú pozornosť reťazec venoval pod-

zákazníci ale aj odborná verejnosť vníma, že naše

vôbec prvá spoločnosť na Slovensku, zverejnilo

pore zdravotníkov v prvej línii. „My v Tescu si

poslanie nie je len na papieri, ale skutočne prispie-

Správu o napĺňaní stratégie v oblasti diverzi-

uvedomujeme, ako veľmi ovplyvnila koronakríza

vame k pozitívnej zmene,“ uzatvára Martin Kuruc.

ty a inklúzie. Podľa prieskumu až 89 % kolegýň

prácu lekárov, zdravotných sestier, záchranárov

a kolegov verí, že v Tescu môžu byť sami sebou

a zdravotníckeho personálu. Preto sme špeciálnu

bez strachu z odsudzovania.

pozornosť venovali pomoci

Reťazec vlani zatraktívnil aj balík zamestna-

a

Generálny riaditeľ Tesco na Slovensku Martin Kuruc

podpore

neckých beneﬁtov. K prvému januáru tohto roka

zdravotníkom.

spoločnosť zvýšila nástupné mzdy kolegov a ko-

Desiatky

legýň na prevádzkach až o 10 %. Reťazec tiež

mocníc, zaria-

ponúka kolegom atraktívny balík odmien a bene-

dení sociálnej

ﬁtov. Hodnota balíka odmien a zamestnaneckých

starostlivosti,

výhod sa v roku 2021 vyšplhala až na takmer 5

záchranných

miliónov eur. Samostatnú pozornosť venuje reťa-

zdravotných

zec vytváraniu pracovných podmienok vhodných

služieb, územ-

naozaj pre všetkých. Tesco chce byť čo najviac

ných spolkov

ústretové ku svojim kolegom, kolegyniam a ich

Slovenského

rodinám. Vytvorilo schémy na podporu kolegov

Červeného

po návrate z dlhodobej PN, a zároveň pokračuje

kríža či pro-

v podpore kolegov a kolegýň so zmenenou pra-

jektov na pod-

covnou schopnosťou.

poru

ne-

zdravia
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business coffee

ZEM JE LEN JEDNA
V aprílovom vydaní sa vo viacerých článkoch dočítate
o riešeniach v prospech životného prostredia. Či už ide
o ekologické obaly, šetrenie potravinami alebo o využitie
prevažne lokálnych surovín alebo dokonca celú ﬁremnú
agendu známu pod skratkou ESG. Pri príležitosti Dňa
Zeme sme zozbierali ďalšie inšpiratívne príklady ﬁriem
inštitúcií, ktorým nie je osud našej planéty ľahostajný.
Red, Zdroj: Mastercard, Unilever, Lidl, KIA, Allianz, Tesco
Foto: NASA, Margot RICHARD / Unsplash.com, CEEV Živica

Naša planéta nie je nezničiteľná

ktoré vysádzame spoločne s mojimi kolegami,“
uviedla na svojom oﬁciálnom proﬁle prezidenta

Pri pohľade na snímku z vesmírnej sondy

SR Zuzana Čaputová.

Voayger, na ktorej sa naša planéta Zem javí ako
malá modrá bodka, povedal fyzik Carl Sagan:
„To je náš domov, to sme my. Každý, koho mi-

Na ceste k zelenšiemu zajtrajšku

lujete, každý, koho poznáte, každý, o kom ste
kedy počuli, každá ľudská bytosť, ktorá kedy
žila, žila práve tu.“

Prezidentská kancelária ide skutočne príkladom, ktorý je nasledovaniahodný, i keď niektoré
ciele sú v komerčnej sfére ťažšie dosiahnuteľné.

„Naša planéta nie je nezničiteľná a jej zdro-

Dôležité je ale ukázať smer, možnosti a vzde-

je nie sú nevyčerpateľné. Svetový deň Zeme je

lávať. Nedávno sa inﬂuencer Milan Bez Mapy

príležitosťou pre každého z nás uvedomiť si,

a publicista Rasťo Chvála vydali na cestu po

čo môžeme zmeniť ako štát, ale aj ako jednot-

Slovensku na plne elektrickom modeli Kia EV6.

livec. Svojimi postojmi i konkrétnymi činmi. Aj

Auto si dobíjali na parkoviskách Lidl, ktorý ak-

životného prostredia. Miroslav Ondruš z LESY

preto u nás v prezidentskej kancelárii napĺňame

tivitu s názvom „Na ceste k zelenšiemu zajtraj-

SR š.p. OZ TATRY na jednej zo zastávok road

koncept Zelenej kancelárie s cieľom stať sa do

šku“ zastrešil v spolupráci s automobilkou KIA.

show povedal: „Základom je zníženie emisií. Je

roku 2030 prvým uhlíkovo neutrálnym úradom

Zelený tím vyrazil z Bratislavy, severom prešiel

dôležité si uvedomiť, že stromy rastú 100 až

na Slovensku. Ďalším novým projektom je Pre-

až do Košíc a vrátil sa po južnej trase. Počas

200 rokov, čiže nie sú schopné našu spotrebu

zidentská zelená pečať, ktorá motivuje k nad-

toho, ako si dobíjal svoje autá na elektronabíjač-

vykrývať do takej miery, ako ju my dokážeme

štandardnej obnove verejných budov. Uhlíko-

kách pri predajniach Lidl, stihol rozobrať a po-

využívať.“

vú stopu kompenzujeme aj novými stromami,

zrieť sa hlbšie aj na štyri vážne oblasti ochrany

Stromy pre život
Allianz – Slovenská poisťovňa ako člen
skupiny Allianz sa postupne mení na digitálnu
poisťovňu, keď aktuálne s takmer polovicou
svojich klientov (45,6 %) komunikuje výlučne
elektronicky. Pri nových klientoch je to celých
100 % komunikácie, ktorá prebieha digitálne.
Klienti Allianz tak ušetrili milióny listov papiera. Zodpovedným ekologickým prístupom tak
zachránili v prepočte 1 197 stromov, čo predstavuje približne 3 hektáre priemerného slovenského lesa. A tento počet každým dňom rastie.
V rámci kompenzácie spotreby papiera je poisťovňa zároveň súčasťou projektu Stromy pre
život, kde sa dodávateľ kancelárskeho papiera
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tíva sa vzťahuje na všetky služby platformy Bolt

iným spôsobom,“ hovorí Zuzana Gallayová zo

dostupné na Slovensku. Vďaka tomu tak bude

Živice a dopĺňa: „Oceňujeme, že sa do projek-

v Keni vysadených niekoľko miliónov stromov

tov spojených s udržateľným rozvojom krajiny

v spolupráci s reforestačným projektom See-

čoraz viac zapájajú aj značky fungujúce na slo-

dballs.

venskom trhu, akou je aj Finish.“ Projekt svojimi
odbornými skúsenosťami podporia aj odborníci

Pri príležitosti svetového Dňa Zeme vyzbie-

zo SHMÚ, ktorí vedia školám v rámci vzdelá-

ralo takmer 800 kolegov Tesca po celom Slo-

vania poskytnúť klimatické dáta a poradenstvo.

vensku vyše 5 ton odpadu. Spoločnosť Tesco

Skúsenosti z pilotného ročníka sa následne

sa takýmto spôsobom rozhodla prispieť k zlep-

prenesú do všetkých 250 škôl z programu Ze-

šovaniu životného prostredia odstraňovaním

lená škola a ušetrené hektolitre vody ešte viac

odpadu vo svojom okolí aj prírode a opäť uká-

prispejú k jej záchrane pre našu budúcnosť.

zať, že je dobrým susedom v komunitách.

Voda pre našu budúcnosť

Na ochrane životného
prostredia nám záleží

Slovensko postupne prichádza o to naj-

Medzi spotrebiteľmi na celom svete ne-

vzácnejšie, čo má - vodu. Podľa Slovenského

prestáva narastať záujem o podporu iniciatív

hydrometeorologické ústavu (SHMÚ) bol napr.

zameraných na ochranu životného prostredia.

celý minulý rok nadpriemerne suchý a odbor-

Nedávne zistenia inštitútu Mastercard Econo-

níci zaznamenali až kritický nedostatok vlahy.

mics Institute, ktorý sa zaoberá štúdiom makro-

Centrum environmentálnej a etickej výchovy

ekonomických trendov z pohľadu spotrebiteľa,

Živica. Ich program Zelená škola beží na slo-

ukazujú, že ﬁnančné príspevky dobročinným

venských školách už 17 rokov. Práve preto,

organizáciám zameraným na ochranu životného

symbolicky ku Dňu Zeme, Živica spoločne so

prostredia v posledných rokoch prudko rastú.

značkou Finish, odštartovali pilotný ročník environmentálneho projektu „Voda pre našu budúcnosť“. Základom je hravé, zážitkové, ale
zároveň zodpovedné vzdelávanie o vode. Deti
sa na školách naučia pochopiť hodnotu vody,
a tým ju chrániť pre budúce generácie. Tiež sa
budú venovať problematike sucha a klimatickej
zmeny. „Na vybraných ôsmich školách v rámci celého Slovenska si deti s učiteľmi spravia
vodné audity a zistia, kde a ako konkrétne vedia
pre spoločnosť zaväzuje vysadiť jeden strom za

vodu ušetriť. V školských areáloch si zároveň

každých 50 objednaných balíkov papiera. Na

vybudujú záhrady s rôznymi vodnými prvkami,

všetkých pracoviskách Allianz sú umiestnené

napríklad minijazierkami, zrážkomermi či re-

nádoby na separovaný zber papiera, plastov

tenčnými nádržkami. Podľa našich odhadov za

a skla. Vyzbieraný papierový odpad je navyše

jeden rok môžeme len na týchto školách ušetriť

skartovaný a ekologicky recyklovaný certiﬁko-

až 32 000 litrov vody, odučiť vyše 12 000 ho-

vaným procesom.

dín o vode alebo zlepšiť mikroklímu školských
dvorov pokosením takmer 6 hektárov trávnikov

Mastercard posilňuje aktivity programu Priceless Planet Coalition o pätnásť nových projektov na obnovu lesov. Celkový počet projektov, realizovaných v rôznych častiach sveta,
sa tak zvyšuje na osemnásť. Obnova lesných
porastov sa všeobecne považuje za jeden
z najúčinnejších a nákladovo najefektívnejších
spôsobov, ako bojovať s klimatickou zmenou.
Program Priceless Planet Coalition sa zameriava nielen na výsadbu nových stromov, ale aj na
obnovu lesných porastov tam, kde je táto obnova potrebná najviac a kde môže mať najvýraznejší pozitívny vplyv na klímu, miestne komunity
a biodiverzitu.
Bolt sa zaviazal zasadiť strom za každé jej
použitie počas Dňa Zeme. Táto globálna inicia-
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RODINNÉ FIRMY: EXTERNÁ POMOC ZVÝŠI
OBJEKTIVITU A ZNÍŽI EMÓCIE
V rodinných ﬁrmách sa často stáva, že komplikované vzťahy, silné
citové väzby či dôležité udalosti nesprávnym smerom ovplyvnia
dôležité obchodné alebo strategické rozhodnutia. Zabezpečiť
objektivitu pri ich riadení je neraz problematické. Na korigovanie
takýchto nepriaznivých vplyvov môžu rodinné ﬁrmy využiť niekoľko
foriem dočasnej alebo trvalej externej pomoci. Medzi najčastejšie
využívané patrí spolupráca s nezávislými odbornými konzultantmi,
skúsenými mentormi alebo príležitostnými poradcami z kruhu
rodinných priateľov. A v neposlednom rade aj novými externými
zamestnancami, ktorí prinášajú nielen skúsenosti z iných ﬁriem,
ale aj profesionálne rozhodnutia s menšou dávkou emócií.

Martin Krekáč,
Amrop Founding Partner & Chairman
Jenewein Group

Zdroj: www.jeneweingroup.com, Fotograﬁe: archív Amrop

meny typické pre súčasný neustále sa me-

niacemu sa prostrediu, meniacej sa kultúre –

niaci svet postihujú všetky ﬁrmy rovnako.

len vtedy zostanú špičkové.

Z

„Spolupráca s nezávislými
a dôveryhodnými poradcami alebo
mentormi môže byť v kľúčových
momentoch rodinného podnikania
konkurenčnou výhodou.“

Vyvoláva ich najmä digitálna transformácia,
meniace sa priority a očakávania zo strany zamestnancov a zákazníkov a prirodzené výmeny
na postoch vo výkonnom manažmente. Rodin-

Objektivita a nezávislosť
externých poradcov a mentorov

né podniky tieto zmeny prežívajú v mierne od-

Jednou z najnáročnejších výziev, ktorým

lišnom kontexte. Jedným z dôvodov je, že čle-

skôr či neskôr čelí každý rodinný podnik, je ge-

novia rodiny svoju prácu nerobia pre peniaze.

neračná zmena. Mnoho zakladateľov či vlast-

Ak sú súčasťou úspešného rodinného podniku,

níkov si neuvedomuje, aký náročný (z hľadiska

v skutočnosti by nemuseli pracovať vôbec. Na-

procesov i emócií) je prechod ﬁrmy z majiteľa

priek tomu práci venujú takmer všetko svoje

na potomka alebo potomkov a to nielen v rámci

a novú generáciu v integrácii do nových rolí

úsilie, pretože zveľaďujú rodinné dedičstvo.

komplexnosti, ale aj dĺžky trvania. Každá výme-

a v ďalšom osobnostnom a profesionálnom

na generácií navyše zvyčajne ide ruka v ruke

rozvoji. Pomáhajú zabezpečiť kontinuitu v ro-

so zmenou vlastníckej i organizačnej štruktúry

dinnej ﬁrme a ﬁremnú, tímovú a individuálnu

a úpravy celkovej podnikateľskej stratégie.

efektivitu. Najlepší odborníci na trhu majú dl-

Dosiahnutie podnikateľského úspechu rodinnej ﬁrmy si nevyžaduje tajný rodinný recept.

horočné skúsenosti s podporou integrácie, so

Rodinné podniky musia tiež expandovať, diverziﬁkovať a zamerať sa na digitálnu transformá-

Nezávislí odborníci do procesu nástupníc-

strategickým líderstvom a zodpovedným vlast-

ciu, technológie a inovácie. Ich majitelia a top

tva prinášajú najmä štruktúru a objektivitu. Sú

níctvom. Sú prínosom pri overovaní, hodnotení

manažéri sa musia dokázať oslobodiť od neraz

nezaujatými sprievodcami pri hodnotení pred-

a rozvoji lídrov, ich mentoringu, koučingu, pri

monotónnej operatívy a otvoriť nielen iným spô-

pokladu na líderstvo v rámci rodiny. Opierajú

riadení zmien cez inovácie a ﬁremnú kultúru,

sobom myslenia, ale aj novým dosiaľ nepozna-

sa pritom o vzdelanie, pracovné skúsenosti,

predstavovaní moderných trendov a nástrojov

ným vedomostiam a zručnostiam. Nemôžu si

pripravenosť, motiváciu a potenciál členov ro-

v manažmente či nastavovaní efektívnych lo-

dovoliť odpočívať a uspokojiť sa s doterajšími

diny v porovnaní s inými talentami v rámci ﬁrmy

bingových stratégií a riešení.

výsledkami, nech sú akokoľvek priaznivé.

aj mimo nej. Poradca je neutrálna dôveryhodná

Î Nepodceňujme sebareﬂexiu, jednu z kľúčových schopností majiteľov rodinných podni-

osoba a poskytuje poradenstvo na základe do-

Vyhľadávanie talentov, či už do riadiacich po-

hodnutých podmienok a zväčša bez toho, aby

zícií alebo špecialistov pre vlastné rodinné ﬁrmy či

osobne proﬁtoval z dosiahnutého výsledku.

rodinné kancelárie (angl. Family Ofﬁces) zaoberajúce sa správou majetku a podnikania úspešných

kov. Máločo dokáže zabezpečiť väčší pokoj než
pocit, že rodina je zabezpečená, má pozitívne

Partnerstvo poradcov a mentorov s člen-

rodín, býva pre poradcov veľkou výzvou. Pri výbe-

nastavené vzťahy a rokmi budovaný biznis kráča

mi rodiny sa zvyčajne nekončí pri vyhľadávaní

re poradenského partnera je dôležitou konkurenč-

do budúcnosti stabilným krokom.

a výbere vhodných kandidátov na vedúce pozí-

nou výhodou dlhoročná skúsenosť s týmto typom

cie a vytvorení organizačných štruktúr v rodin-

klientov. Kľúčové sú charakteristiky ako objektivi-

Budúcnosť rodinných podnikov spočíva

ných ﬁrmách. Aj po zvládnutí týchto náročných

ta, schopnosť prilákať talenty, pochopenie rodiny

v prispôsobovaní sa meniacemu sa trhu, me-

procesov často naďalej podporujú nástupcov

a podnikania a podpora rozmanitosti.
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VLASTNÍCI – MANAŽÉRI. Schopnosť vnímať
odlišnosti týchto troch skupín, ich kombinácií
a s nimi spojených záujmov a vzťahov je jedným z kľúčových faktorov dlhodobého rastu
a úspešného napredovania. Riadenie rodinných
ﬁriem sa v takto zloženej ﬁrme v určitých rysoch
odlišuje od riadenia iných malých a stredných
podnikov. Závisí to od nastavenia ﬁrmy majiteľom/zakladateľom, pričom nie je zriedkavé, že
v niektorých prípadoch sa aj zamestnanci sami
považujú za „členov rodiny“.
Alternatívou/kombináciou v riadení rodinnej
ﬁrmy sú profesionálni manažéri, ktorí prinášajú
vlastné know-how, odborné skúsenosti a často
tzv. drive. Sú budúcnosťou ﬁrmy najmä v prípaÎ Pri výbere poradcu je kľúčová maximálna

ných kandidátov pre nástupníctvo na riaditeľ-

doch, resp. sektoroch, ktoré sa rýchlo vyvíjajú.

dôvera. Externý konzultant musí hĺbkovo spo-

ské pozície náročným procesom. To isté platí

Veľkú pozornosť treba venovať výberovému

znať a pochopiť citlivosť príbehu a neraz zlo-

aj o nezávislých členoch predstavenstiev a do-

procesu a správnemu zadeﬁnovaniu proﬁlu po-

žité pozadie rodinnej ﬁrmy a zžiť sa s jej biznis

zorných rád, kde sa zvažujú aj kandidáti, ktorí

žiadaviek pre budúceho profesionálneho mana-

fungovaním. Iba tak vie osloviť, vybrať a overiť

nie sú členmi rodiny. Nezávislí poradcovia dlho-

žéra, pripraviť sa na takúto zmenu, poskytnúť

vhodného kandidáta na nástupcu, správcu,

dobo kladú dôraz na priority a požiadavky za-

mu dostatočnú dôveru a byť pripravený delego-

partnera a odborníka pre danú rodinnú ﬁrmu

kladateľa a všetkých kľúčových rodinných prí-

vať na neho určitý rozsah právomocí.

s maximálnym ohľadom na jej tradície, hodnoty,

slušníkov, aby pomohli identiﬁkovať najlepších

majiteľskú štruktúru, potreby a úspešnú budúc-

kandidátov, u ktorých sú funkčné predpoklady

Î Prijať do ﬁrmy manažéra z externého pro-

nosť.

pre danú rolu v rovnováhe s jasným chápaním

stredia je dôležitý krok, ktorý treba veľmi dobre

kultúry rodiny a jej hodnôt. Počas celého pro-

zvážiť. Len tak možno predísť zbytočným nedo-

cesu sa snažia byť blízkym a nezávislým part-

rozumeniam alebo dokonca frustrácii na jednej

nerom pre majiteľa a členov rodiny, pričom ich

či druhej strane. Dôraz treba venovať jeho osob-

podrobne a objektívne informujú o jednotlivých

nosti a hodnotám, ktoré vyznáva. Po jeho pri-

krokoch a vybraných kandidátoch v rámci pro-

jatí sa treba vyrovnať s tým, že mu rodina zverí

cesu.

operatívne denné riadenie a vybuduje si k nemu

Na čo sa pripraviť pri externých
kľúčových zamestnancoch
Každú ﬁrmu tvoria predovšetkým ľudia.
V internom prostredí sú to majitelia, manažéri,

dôveru. Na druhej strane takýto manažér musí

zamestnanci, v externom zákazníci, dodávatelia, obchodní partneri, médiá. Ani jeden ro-

Strategickí lídri, seniorní manažéri a profesi-

počítať aj s tým, že v rodinnej ﬁrme je jeho ka-

dinný podnik sa nezaobíde bez ľudí „zvonku“.

onálni špecialisti sú kľúčovým kapitálom každej

riérna cesta limitovaná viac než v nadnárodnej

Pri absencii vhodných nástupcov či určitých

podnikateľskej rodiny. Každá rodina má svoj

korporácii.

kompetencií v rámci rodiny môže vhodný ma-

vlastný príbeh a hodnoty prenášajúce sa na

nažér z prostredia mimo rodiny vniesť do ﬁrmy

podnikateľskú kultúru a zamestnaneckú znač-

objektivitu, externý pohľad, skúsenosti a často

ku. Poradcovia prostredníctvom deﬁnovania

aj upokojiť neistú situáciu či narušené vzťahy.

hodnoty rodinnej značky vedia nájsť odpovede

Rozsah takejto pomoci sa môže pohybovať od

na otázku, prečo by si mal potenciálny talent

krátkodobej poradenskej činnosti cez angažo-

spomedzi iných zamestnávateľov vybrať práve

vanie dočasných manažérov až po vstup ria-

danú rodinnú ﬁrmu.

diacich manažérov mimo rodiny do majetkovej

Prečítajte si, ako môže
rodinnej ﬁrme pomôcť

štruktúry rodinnej ﬁrmy.

odborná pomoc zvonku.

Z pohľadu zakladateľa rodinnej ﬁrmy, ale aj
členov rodiny a majiteľov ﬁrmy je výber vhod-

Ako motivovať a odmeňovať
vedúcich pracovníkov mimo rodiny
V rodinnej ﬁrme existujú tri hlavné piliere

Leaders For
What’s Next

www.amrop.com

Whether they are family firms,
venture-backed growth businesses
or world-leading multinationals,
our clients are dynamic and
ambitious organizations.

Amrop ‒ partner rubriky people

ekosystému rodinných podnikov: RODINA –

people

ZNAČKOVÍ VÝROBCOVIA AKO LÍDRI
TÉM TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI
Kvalitný dialóg a poznanie konkrétnych aktivít značkových
výrobcov sú kľúčovými podmienkami na prípravu budúcich
zákonov a regulácií. To platí aj v oblasti udržateľnosti a
zodpovedného podnikania. Slovenské združenie pre značkové
výrobky z tohto dôvodu oslovilo viac ako 50 „decision
makerov“ na Slovensku, teda osôb zodpovedných za
konkrétne politiky pomenované v Agende OSN 2030. Cieľom
prieskumu bolo zistiť aké je vnímanie aktivít značkových
výrobcov v jednotlivých oblastiach udržateľnosti.

Lídri v oblasti trvalej udržateľnosti
Členovia Slovenského združenia pre
značkové výrobky sú považovaní za lídrov
v oblasti trvalej udržateľnosti, čo potvrdilo aj 57% respondentov prieskumu, ktorí vnímajú konkrétne príklady projektov
a aktivít členov združenia. Zároveň u 21
% z týchto respondentov nie sú naplnené vo všeobecnosti očakávania priemyslu.
Zaujímavosťou bolo, že každý tretí respondent, ktorý nevníma konkrétne aktivity
značkových výrobcov, deklaruje, že tieto

Zdroj: Slovenské združenie pre značkové výrobky, Foto: Gerd Altmann / Pixabay.com

spoločnosti nenapĺňajú očakávania v oblasti udržateľnosti.
„Značkoví výrobcovia si uvedomujú

Kľúčové sú dialóg a transparentná
komunikácia
Medzi zapojenými respondentami boli sekční riaditelia ministerstiev, štátnych úradov alebo

Dve tretiny (65%) respondentov uvied-

čoraz viac svoju zodpovednosť a po-

lo, že s priemyslom vedie intenzívny dialóg

trebu prinášať spoločnosti trvalé hod-

a 56% má dostatok informácií z externého

noty. Preto jedným z hlavných poslaní

prostredia ohľadom relevantných tém trvalej

značiek je prispieť k udržateľnému roz-

udržateľnosti.

voju spoločnosti ako takej. Výsledky
prieskumu nám dali hodnotnú spätnú

neziskových organizácií. Cieľom prieskumu bolo
zistiť aké je vnímanie aktivít značkových výrobcov

Pre 48 % respondentov značkoví výrobco-

väzbu a umožnia nám lepšie nasmero-

v jednotlivých oblastiach udržateľnosti, ako aj zís-

via napĺňajú očakávania v oblasti trvalej udr-

vať naše aktivity, tak aby sme naším

kať informácie o spolupráci s priemyslom s cieľom

žateľnosti. Zainteresovaní označili za miesta

zodpovedným prístupom nielen napĺňa-

celkového zhodnotenia naplnenia očakávaní prie-

na zlepšenie v oblasti podpory vzdelávania

li očakávania ale boli aj inšpiráciou pre

myslu.

v súčinnosti s priemyslom, väčšej transpa-

ostatných,“ vysvetlil motiváciu realizá-

rentnosti v dátach a zdieľania dát, s dôrazom

cie prieskumu predseda predstavenstva

Ako najrelevantnejšie témy záujmu pre zaintere-

na lokálne riešenia s dlhodobou víziou. Poža-

Slovenského združenia pre značkové

sované strany v rámci prieskumu boli pomenované

dujú tiež zrozumiteľnú komunikáciu a aktív-

výrobky, Martin Mittner.

podpora vzdelávania, témy obalov, zodpoved-

nejší prístup priemyslu v otázkach týkajúcich

ného nakladania s odpadmi, ochrany prírodných

sa životného prostredia, najmä tém znižova-

Stakeholder dialóg priniesol pre znač-

zdrojov, znižovania materiálnej a energetickej ná-

nia emisií a dosiahnutia klimatickej neutrality,

kových výrobcov aj nové výzvy. „Keďže

ročnosti procesov v spoločnostiach, či znižovania

ekologického poľnohospodárstva, ale aj cel-

sme identifikovali nižšiu znalosť projek-

emisií s cieľom dosiahnutia klimatickej neutrality.

kového férového podnikania.

tov značkových výrobcov u tých, ktorí
rozhodujú o nových reguláciách, začali
sme s tvorbou špeciálneho newslettra.
Tento Značkový Insider dostávajú v prvom rade ľudia z ministerstiev a úradov,
ale aj neziskových organizácií a sumarizuje individuálne projekty našich členov,“ uvádza výkonný riaditeľ SZZV,
Ľubomír Tuchscher a dopĺňa, že v roku
2022 plánuje združenie opäť aktualizovať zber dát pre Stakeholder dialóg.
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AKO INVESTUJÚ SLOVÁCI
V POROVNANÍ S ČECHMI?

pre deti (29 %), rozumné využitie našetrených
úspor (26 %) či samotná inﬂácia (23 %), u Slovákov sa prvé priečky značne líšia. Na prvé miesto
sa u Slovákov dostalo rozumné využitie zdedených
ﬁnančných prostriedkov (33 %), následne šetrenie
si na dôchodok (24 %), inšpirácia od priateľov, ktorí

Slováci využívajú stále v drvivej väčšine hlavne tradičné investičné
produkty, no zároveň priznávajú, že by mohli investovať aj lepším
spôsobom. Prevláda názor, že by svoje úspory tiež dokázali
zhodnocovať efektívnejšie, no majú z investovania obavy a pre
investičné rady si stále chodia do bánk alebo k investičným
poradcom. Aj taká je ﬁnančná gramotnosť Slovákov. Vyplýva
to z prieskumu, ktorý si na začiatku roka nechala vypracovať
investičná platforma Fondee.

tiež začali investovať (18 %) a záujem o online inovatívne online investičné platformy (14 %).
Dôvody sa investovania sa teda značne rôznia.
Len 2 % opýtaných Slovákov uviedlo ako dôvod
investovania sporenie peňazí pre deti, zatiaľ čo
u Čechov to bol hneď druhý najdôležitejší dôvod
investovania, s počtom opýtaných až 29 %.
Silným dôvodom pre Slovákov nie je ani stále
rastúca inﬂácia. Ako dôvod k investovaniu ju uviedlo len 6% opýtaných.

Red, Zdroj: Fondee

A čo rozumné využitie našetrených úspor? Zatiaľ čo sa na tomto dôvode zhodlo až 26 % opýta-

Čechy vs. Slovensko

gramotnosť, aby tak ľudia pochopili, že investovanie

ných Čechov, u Slovákov to bolo len 5 %.

je dnes už akousi nevyhnutnosťou, pokiaľ si chce
Prieskum

pre

český

startup

spracovala

človek zabezpečiť napríklad aj dôstojný dôchodok.

Možné bariéry investovania

prieskumná agentúra 2muse a prebehol na reprezentatívnej vzorke 556 respondentov. Rovnaký

„Sú to práve mladí klienti, ktorí na investičnom

prieskum v tom istom čase Fondee spracovalo aj

trhu nemajú toľko skúseností, aby sa v danej situácii,

Slováci sa v porovnaní s Čechmi cítia byť viac ﬁ-

v susedných Čechách pod agentúrou Instant Re-

akej čelíme aj dnes (starnutie populácie či inﬂácia),

nančne gramotní. 22 % opýtaných Slovákov uviedlo,

search, na vzorke 505 respondentov. Aké sú medzi

vedeli rozhodovať správne. Našim klientom, ktorí aj

že investíciám nerozumie, zatiaľ čo Česi boli k sebe

Čechmi a Slovákmi rozdiely a v čom naopak uva-

spočiatku nemusia mať dostatočné know how, prak-

kritickejší, a až 40 % respondentov označilo, že nero-

žujeme a konáme rovnako?

ticky stačí nastaviť si trvalý príkaz, aby tak vedeli do

zumie investíciám. Celkovo sa však opýtané skupiny

svojho investičného portfólia investovať pravidelne

na možných bariérach zhodli. Za rizikové považuje

Prekvapujúco rovnaké výsledky vyšli pri otázke

a o všetko ostatné sa postará tím našich špecialis-

investovanie 29 % Čechov a 21 % Slovákov. 20 %

investovania ako takého. 67 % Čechov a rovnako

tov. To, či sa aj my dočkáme dôchodku je reálnou té-

Čechov a rovnako tak 20 % Slovákov chcú mať pe-

tak 67 % Slovákov za posledné dva roky investo-

mou, preto kto chce prežiť svoj dôchodok dôstojne,

niaze vždy po ruke a majú obavy, že pri investovaní

valo aspoň raz. Obe skupiny respondentov (Česi:

musí naň myslieť čím skôr. Je priam alarmujúce, že

nebudú mať potrebnú sumu hneď k dispozícií.

51 %, Slováci: 52 %) sa zhodli na tom, že by mohli

na dôchodok si dnes šetrí ani nie štvrtina Slovákov,“

investovať či sporiť aj lepšie.

komentuje Jan Hlavsa, CEO a, co-founder Fondee.

„Práve s posledným argumentom sa stretávame
denne. Pritom si niekedy stačí len dohľadať relevantné informácie. Napríklad vo Fondee majú naši klienti

Značné rozdiely prichádzajú v otázke dôchodkov, ktoré Slováci vidia značne pesimistickejšie, než
Česi. Na otázku, či predpokladajú, že budú mať od

A aké dôvody nás privádzajú
k investovaniu?

po požiadaní svoje úspory naspäť na bežnom účte
do 48 hodín, a teda sú im k dispozícií prakticky ihneď. Stále platí, že čím skôr človek začne myslieť na

štátu dostatočný dôchodok, 36 % Slovákov odpovedlo rozhodne nie, zatiaľ čo u Čechov to bolo 24

Zatiaľ čo u Čechov medzi hlavné dôvody patrí

%. Jedným z cieľov Fondee je zvyšovať ﬁnančnú

zabezpečenie sa na dôchodok (32 %), sporenie

Slovakia

29

svoju budúcnosť, tým lepšie,“ uzatvára Jan Hlavsa.

price

OHÝBAŤ PRAVIDLÁ SA NEOPLATÍ
Pandémia a s ňou spojené dopady často dotlačia ľudí do
konania, ktoré je v rozpore so zákonom. To, čo z pohľadu
spotrebiteľa vyzerá ako „prilepšenie si“ pri poistnom
plnení alebo „ušetrenie“ na dani pri dovoze tabakových
výrobkov či alkoholu, je z pohľadu poisťovní a Finančnej
správy nelegálne. Pokus ušetriť alebo „vybabrať“ s inštitúciami, tak môže skončiť v lepšom prípade pokutou.
Red, Zdroj: Allianz SP, SZZV, Foto: Sammy-Sander / Pixabay

Rekordná suma poisťovacích podvodov

alebo dokonca nelegálnych produktoch. Väčší cezhraničný pohyb sa prejavil na náraste nezdanených tabakových výrobkov v mestách v blízkos-

Práve počas pandémie odhalila Allianz – Slovenská poisťovňa najvyš-

ti s hranicami s Ukrajinou, teda vo Veľkých Kapušanoch, Starej Ľubovni

šiu sumu poisťovacích podvodov za posledných 17 rokov. Kým za prvý

a Kráľovskom Chlmci, kde bez zaplatenia dane bola identiﬁkovaná kaž-

pandemický rok 2020 bola ich výška doteraz najvyššia v sume 8,5 milióna

dá tretia škatuľka. Vyplýva to z každoročnej analýzy Empty Pack Survey,

EUR, za rok 2021 hodnota odhalených podvodov stúpla o 13 % na 9,5

ktorú pre tabakový priemysel spracovala spoločnosť Nielsen. Falšované

milióna EUR. „Celková výška poisťovacích podvodov stúpla napriek po-

značkové cigarety tvorili v zisťovaní za rok 2021 až 1,6 %. Okrem takmer

klesu počtu pokusov o poisťovací podvod, čo zas bolo spôsobené celko-

dosiahnutého rekordu z roku 2017 (1,7%) to znamená najvyšší podiel

vým poklesom počtu poistných udalostí počas pandémie. Za minulý rok

(36,4%) na nezdanených produktoch od roku 2013, teda od kedy sa tejto

sme tak odhalili 2621 pokusov o poisťovací podvod,“ vysvetľuje vedúca

analýze venuje tabakový priemysel na Slovensku.

oddelenia kontroly a špeciálnych činností Allianz Jaroslava Kováčiková.
Za rok 2021 Allianz eviduje 10%-ný medziročný pokles nahlásených škôd.

Biznis s nelegálnym obchodom s tabakovými výrobkami sa úspešne
darí potláčať aj Kriminálnemu úradu Finančnej správy SR (KÚFS). „Vďaka

Najväčší nárast, o 16 %, aj najvyšší celkový počet pokusov o podvod

mimoriadnemu nasadeniu príslušníkov KÚFS sa v minulom roku podarilo

bol opäť v životnom poistení, kde Allianz odhalil až 833 pokusov o podvod

zaistiť vyše 200 ton nelegálneho tabaku, vyše 72 miliónov kusov cigariet

za viac ako 907 tisíc EUR. Najčastejšie išlo o snahu „upraviť“ vzniknuté

a 11 výrobných liniek. Okrem toho sa podarilo zaistiť aj komponenty na

úrazy. Oblasťou s najvyššou hodnotou poisťovacích podvodov je však

výrobu ďalších približne 100 miliónov kusov cigariet. Aj to je dôkaz, že

opäť priemysel, kde Allianz odhalil 172 pokusov o podvod, pričom celko-

vyvíjame maximálne úsilie na to, aby sme chránili záujmy nielen Sloven-

vá suma za podvody v priemysle stúpla až o 38 %, na takmer 4,4 milióna

ska, ale aj Európskej únie,“ uviedol prezident Finančnej správy SR Jiří

EUR. „Pri pokusoch o podvod v priemysle sa často stretávame s akýmsi

Žežulka.

kalkulovaním ako škodu nahlásiť, aby sa jej výška „zmestila“ do poistného
krytia, ktoré má ﬁrma dojednané,“ domnieva sa J. Kováčiková.
V oblasti privátneho poistenia majetku eviduje Allianz mierny pokles,
keď za minulý rok odhalila 454 podvodov za vyše 435 tisíc EUR. V poistení

Poisťovacie podvody 2021/2020

vozidiel odhalila Allianz spolu 879 pokusov o poisťovací podvod, čo je

Rok 2021

obmedzením jazdenia počas pandémie, a teda aj menším počtom škôd

Rok 2020

Druh poistenia

Počet
podvodov

Výška
Počet
podvodov podvodov

Výška
podvodov

Nárast /
pokles
výšky
podvodov

Havarijné poistenie

380

828 253

439

766 633

61 620

Povinné zmluvné
poistenie

499

1 320 765

682

1 400 472

-79 706

Životné a úrazové
poistenie

833

907 340

718

671 146

236 194

Poistenie privátneho
majetku

454

435 496

489

757 364

-321 868

mierny pokles oproti predchádzajúcemu roku. „Tento trend súvisí najmä
na vozidlách. Pri pokusoch o podvod pri vozidlách sa poistení, rovnako
ako pri privátnom majetku, často snažia uplatniť si jednu škodu dvakrát.
Dôležité je poznamenať, že neposkytnutie pravdivých informácií o vzniku a priebehu dopravnej nehody je považované za manipuláciu s faktmi
a vzniká podozrenie z pokusu o poisťovací podvod.

Nárast počtu nezdanených tabakových výrobkov
Postupné obnovovanie ekonomického života v druhom roku pandémie

Poistenie priemyslu

172

4 359 960

177

2 693 970

1 665 989

okrem otvárania hraníc prinieslo so sebou aj medziročný nárast zastúpe-

Poistenie podnikateľov

281

1 661 762

258

2 150 504

-488 742

nia nezdanených tabakových výrobkov v slovenských uliciach. Medziroč-

Cestovné poistenie

2

8 719

1

401

8 318

ný rast o 0,3 p. b. bodu na úroveň 4,4 % znamená, že viac fajčiarov pri

Spolu

2 621

9 522 295

2 764

8 440 489

1 081 806

minuloročnom výraznom raste spotrebných daní siahlo po dovážaných

Zdroj: Allianz – Slovenská poisťovňa
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ZA VEĽKONOČNÝ NÁKUP SI ZÁKAZNÍCI
PRIPLATILI ZHRUBA 10 %
K veľnočným sviatkom neodmysliteľne patria plné stoly roznych
veľkonočných jedál, stretnutia s rodinou a priateľmi. V obchodoch
zákazníci realizujú väčšie nákupy, avšak pre rastúce ceny potravín
museli siahnuť hlbšie do vrecka.

to rok stoja až o 16 % viac ako vlani, ale za údené bravčové mäso si priplatíme len mierne (3 %).
Šunka, klobása a saláma nás vychádza o 5 až 6 %
drahšie ako pred minuloročnými sviatkami. Nájsť
potraviny, ktorých ceny sú nižšie ako vlani, je doslova „umenie“. Ušetriť dokážu spotrebitelia jedine

red, Zdroj: 365.bank, ŠÚ SR

pri bravčovom mäse, ktoré je lacnejšie ako pred
rokom o -3 až -6 %. Menej ako vlani vychádzajú
ešte jablká, a to zhruba o -6 %.

Prečo potraviny tak výrazne zdražujú?

klasické biele rohlíky dnes zaplatia spotrebitelia
o 30 % viac ako vlani a pšeničná múka je drah-

Veľkonočný nákup potravín nás vyjde
tento rok drahšie o zhruba 10 %

Podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu

šia o štvrtinu. Chlieb stál približne o 14 % viac ako

SR sa tempo rastu cien potravín vo februári výraz-

pred rokom. V rámci mliečnych výrobkov najviac

ne zrýchlilo a dosiahlo až 9,6 %. Môžu za to rastú-

zdraželo maslo, a to až o 28 %. Výrazne drahšie

Ako modelový príklad zostavilo analytické od-

ce ceny agrokomodít a energií vo svete a zvyšova-

sú ale aj ďalšie mliečne výrobky – mlieko, bryndza,

delenie veľkonočný nákup vybraných potravín,

nie nákladov na prepravu.

smotana aj tvrdé syry si pripisujú zhruba 15 %.

ktoré ľudia zvyknú nakupovať pred sviatkami. Do
nákupu zaradili pečivo, ovocie, zeleninu, mäso,

Analytici 365.bank očakávajú, že ceny potravín

Pomerne drahou potravinou je mäso, i keď bez

mliečne výrobky, suroviny potrebné na pečenie

budú v najbližších mesiacoch naďalej rásť silným

mäsa by si tradičné veľkonočné sviatky predstavila

aj klasické veľkonočné potraviny ako sú vajíčka či

tempom nad 10 % a prispievať k tomu bude aj

iba minorita spotrebiteľov. Ceny údeného mäsa,

údené mäso. Tesne pred veľkonočnými sviatkami

ruská okupácia Ukrajiny. Vojna ovplyvňuje zdra-

ale aj klobás či stale obľúbenejšej jahňaciny spot-

za uvedený nákup potravín zaplatili zákazníci malo-

žovanie potravín dvoma spôsobmi. Prvým z nich

rebitelia citlivo sledujú. Hovädzie mäso je medzi-

obchodov zhruba 76 EUR, vlani ale tento istý mo-

je zdražovanie energií a benzínu, čo sa následne

ročne drahšie o 10 až 20 % a viac než desatinu

delový nákup vyšiel necelých 69 EUR. Tento rok si

premieta aj do cien potravín. Druhým spôsobom je

si konzumenti priplatia za kuracie mäso. Analytici

teda za veľkonočný nákup priplatili Slováci 7 EUR,

priame zvyšovanie cien obilnín a rastlinných olejov,

365.banks sa pozreli ešte aj na niektoré typické

teda približne 10 % oproti roku 2021.

keďže Ukrajina aj Rusko patria medzi najväčších

veľkonočné potraviny, ktoré obyvatelia Slovenska

svetových producentov týchto komodít. Ceny

zvyknú pred sviatkami nakupovať. Vajíčka nás ten-

pšenice, kukurice aj olejov na svetovom trhu v súčasnosti prudko rastú. Môžno teda očakávať, že
ich ceny pôjdu ešte nahor aj v našich obchodoch.
Vo februárových cenách totiž ešte nie je zahrnuté
zdraženie v dôsledku narušených dodávok surovín

VEĽKONOČNÝ NÁKUP VYBRANÝCH POTRAVÍN
VYBRANÉ POTRAVINY

množstvo

ROŽOK BIELY OBYČAJNÝ
CHLIEB
ČERSTVÉ MASLO, 125g
MLIEKO TRVANLIVÉ POLOTUČNÉ
SYR EIDAM
TVAROH, 250g
OVOCNÝ JOGURT, 150g
SMOTANA NA ŠĽAHANIE, 250ml
OŠTIEPOK ÚDENÝ
SLEPAČIE VAJCIA, 10ks
RASTLINNÝ OLEJ
PŠENIČNÁ MÚKA POLOHRUBÁ
CUKOR PRÁŠKOVÝ
KAKAOVÝ PRÁŠOK, 100g
VČELÍ MED, 500g
KÁVA, 250g
KURACIE PRSIA
BRAVČOVÉ KARÉ BEZ KOSTI
TRVANLIVÁ SALÁMA
DUSENÁ ŠUNKA BRAVČOVÁ
ÚDENÉ BRAVČOVÉ MÄSO
MANDARÍNKY
PARADAJKY
ZEMIAKY
BANÁNY
JABLKÁ
SPOLU
Zdroj: 365.bank

10 ks
1kg
2 ks
2l
0,5 kg
2 ks
4 ks
2 ks
0,5 kg
2 balenia
1l
2 kg
1 kg
1 ks
1 ks
1 ks
1 kg
1 kg
0,5 kg
0,5 kg
1 kg
1 kg
1 kg
2 kg
1 kg
1 kg

z Ukrajiny a Ruska.

Cenová hitparáda potravín: Za ktoré
potraviny si najviac priplácame?
Na základe údajov ŠÚ SR za február 2022
zostavili analytici 365.bank cenovú hitparádu základných potravín, ktoré sme porovnali s rovnakým
obdobím vlaňajška. Na čele cenového rebríčka sa
nachádzajú viaceré druhy zeleniny. Najvýraznejší
medziročný rast zaznamenal petržlen, ktorý je až
o 55 % drahší ako vlani a uhorky, ktoré si prípisali
takmer 50 %. Cenový rast v rozmedzí 20 až 30 %
dosiahli ešte viaceré druhy zeleniny – zemiaky, paradajky, paprika, mrkva, zeler a kapusta.
Okrem zeleniny sa medzi potravinami s najvyšším cenovým rastom nachádzajú rastlinné oleje,
múka a pečivo a aj mliečne výrobky. Rastliný olej
bol vo februári medziročne drahší až o 31 %. Za
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Cena v EUR Cena v EUR Nákup

Nákup

Feb-21

Feb-22

Feb-21

Feb-22

0,07
1,5
1,2
0,7
7
1,2
0,4
1,2
11,4
1,5
1,8
0,5
0,9
1,2
3,8
3
4,7
4,8
8,9
7,8
7
1,5
2,4
0,6
1,2
1,3

0,08
1,7
1,5
0,8
8
1,2
0,4
1,3
12,4
1,7
2,4
0,6
1,1
1,2
4
3,3
5,3
4,6
9,5
8,1
7,3
1,8
2,9
0,8
1,4
1,2

0,7
1,5
2,4
1,4
3,5
2,3
1,5
2,4
5,7
3
1,8
1
0,9
1,2
3,8
3
4,7
4,8
4,5
3,9
7
1,5
2,4
1,3
1,2
1,3
68,7

0,8
1,7
3
1,6
4
2,4
1,7
2,6
6,2
3,5
2,4
1,2
1,1
1,2
4
3,3
5,3
4,6
4,7
4,1
7,3
1,8
2,9
1,5
1,4
1,2
75,6

product

PANICKÉ NÁKUPY OLEJOV NEHROZIA
Kým bývalý výrobný areál bratislavskej Palmy sa mení
na polyfunkčnú zónu, Slovensko nemá žiadneho väčšieho
výrobcu jedlých olejov. Palma ako najväčší domáci podnik
totiž skončila s lisovaním olejnín na našom území už v roku
2013. Okupačný vpád Ruska na Ukrajinu tak okrem iného
ohrozuje import konzumných olejov pre potreby spotrebiteľov
na Slovensku.

a polovica sa vyváža do zahraničia. Až 97 % rastlinného oleja sa dováža zo zahraničia, iba 3 % sa
lisujú na Slovensku. Minister pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan, predseda predstavenstva spoločnosti Poľnoservis, a. s. Robert
Spišák a podpredseda predstavenstva spoločnosti Poľnoservis, a. s. Štefan Tóth preto podpísali začiatkom apríla Memorandum o porozumení
pre zabezpečenie produkcie surového repkového

Red, Zdroj: MPRV SR, GfK, MEDIAN SK

Ako často používate tuky / margaríny na pečenie?

Dovážame až 97 % rastlinného oleja

dočasne obmedzia počet kusov na jedného nakupujúceho. Retaileri z historických predajných dát

Ukrajina je okrem iného najväčším svetovým

dobre vedia, aké množstvo jej obvyklé pre bežného

producentom slnečnicového oleja. Keďže tento

spotrebiteľa alebo pre podnikateľov v gastronómii.

druh oleja je na Slovensku najpredávanejší, už prvé

Veľkoobchody tiež v rámci dodávateľsko-dobera-

náznaky utlmenia importu sa údajne premietli do

teľských vzťahov rátajú s tým, že gastronómia po

zvýšených nákupov a do (nezmyselného) vytvára-

pandémii znovu ožíva a že sa alikvotne zvýši aj

nia zásob. Obchodníci však zareagovali správne

spotreba olejov.
Na pečenie

a v niektorých prípadoch obmedzili počet kusov,
aby predišli špekulatívnemu nakupovaniu za úče-

Opustený a z časti schátraný výrobný areál

lom následného predaja za vyššiu cenu. Reťazce

Palmy pretvára na živú zónu developer CORWIN

sú si vedomé aj tradične zvýšenej spotreby počas

a urbanisti z Gehl Architects z Kodane. Hoci sa

veľkonočných sviatkov, a aj v reakcii na vojenský

na Slovensku ročne vypestuje vyše 400 tisíc ton

konﬂikt sa olejom dostatočne predzásobili. Práve

repky olejnej, už z nej nevyrábame raﬁnovaný olej

preto, aby nevznikali panické nákupy a predišlo sa

potravinárskej kvality. V súčasnosti sa asi polovi-

„kšeftovaniu“, môže sa stať, že niektoré prevádzky

ca spracováva na technický olej a kŕmnu surovinu

Aké druhy olejov používate najčastejšie?

Ako často používate oleje?

kokosový
olivový
rastlinný (zmes olejov)
repkový
slnečnicový
sójový
iný

Zdroj: : MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2021

1,7
21,0
13,4
12,0
48,6
8,2
0,7

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

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

Na varenie /
smaženie
0,3
1,1
8,8
10,7
6,7
4,0
5,9
17,6
0,2

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2021, Pozn.: Tuky / margaríny na
pečenie, varenie, smaženie použilo vo svojej domácnosti za posledných
12 mesiacov 55,2 % opýtaných.

Ako často jete mäkké margaríny
(pre studenú kuchyňu)?

8,9
18,4
44,6
16,5
4,9
1,4
0,9
0,3

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2021
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0,5
0,8
6,8
13,2
11,9
12,9
8,6
0,4
0,2

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

10,2
4,7
11,2
11,4
7,5
1,8
2,1
0,5

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2021, Pozn.: Mäkké margaríny (pre
studenú kuchyňu) jedlo za posledných 12 mesiacov 49,4 % opýtaných.

instoreslovakia.sk

oleja vyrábaného v súlade s požiadavkami na po-

a to 7-krát ročne. Dominantným typom balenia je

Margaríny na pečenie (vo fólii, rastlinné tuky

travinársku kvalitu na území SR. Cieľom spoluprá-

plastová fľaša, ale takmer polovica kupujúcich si

primárne určené na pečenie či na prípravu krémov)

ce je nájsť spôsob ako perspektívne zabezpečiť

kúpila olej v sklenenej fľaši. Pre tento typ balenia sú

si aspoň raz v sledovanom období zakúpilo 7 z 10

výrobu repkového oleja v kvalite raﬁnovaného po-

dôležité hypermarketové formáty,“ uvádza Veroni-

slovenských domácností. V priemere si ich kupu-

travinárskeho, ktorá by viedla k pokrytiu celoroč-

ka Némethová, Senior Consultant, GfK. Údaje sú

júce domácnosti domov doniesli 6-krát, pričom pri

nej potreby Slovákov. Ministerstvo tiež poskytne

za obdobie Marec 2021 až Február 2022.

jednom nákupe minuli na ich kúpu približne 1,30
EUR. Takmer polovica z výdavkov na margaríny

spoločnosti Poľnoservis administratívnu pomoc
a spoluprácu pri získavaní povolení na zriadenie

Podľa počtu kupujúcich je preferovaným typom

na pečenie smerovala na produkty vo zvýhodne-

raﬁnačnej linky, ktoré by za normálnych okolností

kuchynského oleja slnečnicový olej. Slnečnicový

nej cene. Najsilnejším mesiacom vo výdavkoch aj v

trvalo aj dva roky. V gastronómii je síce použiteľ-

olej aspoň raz ročne nakupuje 8 z 10 slovenských

počte kupujúcich domácností je december, za ním

ný aj surový jedlý olej, ktorý dokáže Poľnoservis

domácností, v priemere raz za 7 týždňov. V obľú-

nasleduje november.

vyrábať po úprave terajšej linky, no raﬁnáciou sa

benosti nasleduje repkový olej, ktorý si do svojich

zvyšuje tepelná odolnosť oleja, bod zadymenia a

nákupných košíkov vkladá 7 z 10 domácností a

Margaríny vo vaničke (primárne určené na na-

predlžuje sa aj jeho trvanlivosť.

je to tiež druhý najčastejšie nakupovaný typ oleja.

tieranie) si v sledovanom období zakúpilo 6 z 10

Olivový olej je tretím najviac preferovaných typom

slovenských domácností, raz za 5 týždňov, pričom

kuchynského oleja, nakupuje ho ½ domácností.

pri jednom nákupe minuli približne 1,70 EUR. Ak-

Typická domácnosť nakupuje olivový olej v prie-

ciové nákupy dosahujú 44% z výdavkov domác-

mere raz za štvrťrok, pričom z jedného nákupu si

ností na kúpu margarínov na natieranie.

Tuky a oleje v nákupoch domácností
Rastlinný alebo živočíšny tuk si z nákupu do-

odnesie 0,8l tohto výrobku.
Stužené biele tuky prípravu polevy si kúpila

mov aspoň raz za rok prinesie každá domácnosť.
Najväčší počet kupujúcich oslovujú oleje, najčas-

Maslo si aspoň raz za obdobie od marca 2021

tejšie je nakupované maslo. Najsilnejším obdobím

do februára 2022 kúpilo 93 slovenských domác-

pre nákupy tukov všeobecne je koniec roka.

ností. Kupujúci si maslo zakúpili v priemere 18-

viac ako štvrtina domácností. Priemerná frekvencia
nákupu tohto typu produktu je dvakrát za rok.

krát a pri jednom nákupe naň minuli hodnotu 2,90

Masť si za posledných 12 mesiacov kúpila kaž-

„Niektorý z kuchynských olejov si za po-

EUR. Na nákupy masla v akcii smeruje 6 EUR z

dá druhá domácnosť. Kupujúci ju nakupujú v prie-

sledných 12 mesiacov kúpilo 95% domácností, v

10. Podobne ako pre oleje, aj pre nákupy masla

mere 5-krát ročne, z nákupu si odnášajú v priemere

priemere raz za 29 dní, pričom pri jednom nákupe

zohrávajú dôležitú úlohu supermarkety, v ktorých

600g masti.

minuli približne 3,20 EUR. Domácnosti minuli na

kupujúci nakupujú maslo najčastejšie. Podobne,

kúpu olejov najviac v supermarketoch, v ktorých

ako v prípade margarínov na pečenie, aj maslo si

zároveň nakupujú kuchynské oleje aj najčastejšie,

najviac domácností zakúpilo v decembri.

ZDRAVÉ HOTOVÉ JEDLÁ
PRE MÄSOŽRAVCOV AJ VEGETARIÁNOV
Či už ste milovníci mäsa alebo dávate prednosť vegetariánskej kuchyni,
nedostatok času na varenie už niekedy v živote postihol každého z nás. Keďže
rýchlostravovanie a fastfoody už dávno vyšli z módy, máme pre vás tipy, ako sa
rýchlo a kvalitne zasýtiť. Slim Pasta predstavuje nových členov rodiny hotových
jedál – pokrmy s vysokým obsahom bielkovín a zeleniny.

rým pocitom z lahodného pokrmu? Vyskúšajte hotové jedlá, ktorá naservírujete rýchlo, jednoducho

red., Zdroj: slimpasta.sk

ich zbalíte do kabelky a ešte si aj môžete vybrať
redstavte si potravinu, ktorá vás zasýti, chutí

P

vám. Aj keď ju konzumujete v neobmedze-

Rýchlostravovanie ako
trend dnešnej doby

z celkovo 12 rôznych druhov.

S mäsom či bez mäsa?

nom množstve, nepriberiete po nej, ale naopak

V dnešnej uponáhľanej dobe je tzv. rýchlostra-

chudnete. Ide o unikátnu a patentovanú potravinu,

vovanie neprehliadnuteľným trendom. Fastfoody

Pôvodných 9 hotových jedál značky Slim Pas-

ktorá je farbou aj chuťou takmer na nerozoznanie od

síce rýchlo vyriešia problém s hladom, ale tučné

ta, ktoré sú prierezom napríklad talianskej, indickej

bežných cestovín. Obsahuje iba 9 Kcal na 100 gra-

pokrmy s vysokým obsahom soli a nezdravých

či thajskej kuchyne sa hodí pre vegánov aj vege-

mov. Táto zdravá, nízkokalorická a nízkosacharido-

kalórií vám nič dobrého neprinesú. „Jedlá z fas-

tariánov. Najnovšie dopĺňajú aj nové hotové jedlá

vá náhrada cestovín ponúka množstvo variantov prí-

tfoodov väčšinou nemajú potrebné mikro živiny

značky KetoMix s vysokým obsahom zeleniny

loh, medzi ktorými nájdete rezance, thajské rezance,

a majú príliš vysokú energetickú hodnotu, ktorú

a bielkovín. Ich spoločným menovateľom je rýchle

feuccine, tagliatelle, penne, špagety, lasagne, alebo

telu dodávajú prostredníctvom pomerne veľkého

servírovanie (stačí len vybrať a zohriať), kvalitné zlo-

ryžu či ryžu na prípravu sushi. Všetky produkty Slim

množstva obsiahnutých tukov a sacharidov“, po-

ženie a naozaj lahodná chuť.

Pasta sú vyrobené z ovsenej vlákniny a bio múky

tvrdzuje Monika Rychlovská Tělupilová, výživová

z rastliny konjak – tradičnej ázijskej potraviny použí-

poradkyňa značky Slim Pasta. Ako teda ideálne vy-

vanej po stáročia predovšetkým v Japonsku.

riešiť problém zdravého stravovania a ešte s dob-
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MCCARTER: INOVÁCIE A EKOLÓGIU
MÁME V NAŠEJ DNA
„Ak sú ekologické technológie a materiály dostupné,
chceme byť trendsetter a prinášať ich spotrebiteľom
medzi prvými,“ uviedol v rozhovore pre instore Slovakia
Milan Pašmík, predseda predstavenstva a spolumajiteľ
slovenskej spoločnosti McCarter, a.s.

na ktoré sa môže spotrebiteľ spoľahnúť. Nemusí
„študovať“ obaly, lebo my mu garantujeme, že produkty sú z prírodných surovín, bez GMO, laktózy
a konzervačných látok. Vždy sa snažíme priniesť to
najlepšie na trhu. Napríklad už spomínaný rastlinný
nápoj „SOYA“ vyrábame v spolupráci so známym
slovenským výrobcom Lunter. Zákazník tak má
záruku, že v nápoji je kvalitná sója, tá istá z ktorej

Red, Zdroj a foto: McCarter

ﬁrma Lunter sa vyrába najkvalitnejšie tofu. Pridaná
hodnota spracovania sóje vychádza z dlhoročných
skúseností spoločnosti Lunter, my následne nápoj
ﬁnalizujeme a balíme. Ide tak skutočne o slovenský
výrobok. Čo sa týka ďalších produktov, môžem
spomenúť mandľovú rastlinnú „smotanu“, ktorá
bola už v roku 2020 odborníkmi zo svetovej výstavy
SIAL Paríž nominovaná medzi TOP inovácie roka.
Mandľová alternatíva smotany je veľmi zriedkavý
produkt, hoci mandľa a mandľová príchuť je vhodná
do jedál typických pre náš región, ako sú sviečková,
guláš či šošovicový prívarok. V máji uvedieme na trh
ešte kokosovú alternatívu smotany, ktorá ako príchuť je v Čechách a na Slovensku veľmi obľúbená,
a to nielen priaznivcami vegánskej kuchyne. Pre náročnejších spotrebiteľov sme vyvinuli chladenú prémiovú radu rastlinných alternatív mlieka, ktorá je balená v 100% recyklovateľnom PET obale a zákazník
nájde tieto produkty v chladenom regáli hneď vedľa
mliečnych produktov. Vyznačuje sa okrem iného vysokým podielom orechov – mandle, kokosu a lieskových orieškov, bez pridania cukru – a nekompromisnou kvalitou. K týmto výrobkom sme nedávno
pridali tiež príchuť „Cacao“, pričom tento nápoj je
obohatený o vitamín D3, vápnik a o momentálne
veľmi populárny MCT olej.

A

ktuálne predstavujete novinku v rade rast-

vyrobeného z obnoviteľných zdrojov, teda z dreva

Všimli sme si však aj inováciu obalov značky RIO

linných nápojov BODY & FUTURE s príchu-

a cukrovej trstiny. Tým pádom má výrobok aj niž-

COLD PRESS. Je to trend v celom sektore meniť

ťou kakao. Ide o reakciu na trend dopytu po bez-

šiu uhlíkovú stopu, čo zrozumiteľne deklarujeme na

pôvodné obaly za ekologické?

laktózových výrobkoch na rastlinnej báze?

obale. Špeciﬁkom je „bio based“ uzáver. Novinkou

Je to skutočne tak. Po desiatich rokoch sme

„Cacao“ je úplne nový produkt v rade rastlin-

v rade BODY & FUTURE je teda „Cacao“. Výro-

trend ekologických obalov pretavili do našej kľúčo-

ných nápojov BODY & FUTURE. Tento rad je na

bok nadväzuje na tradične obľúbený nápoj, avšak

vej produktovej rady. Chladné šťavy lisované pria-

trhu približne rok, pričom sme začínali s klasickými

namiesto mliečneho základu sme použili vegánsky

mo z ovocia a zeleniny za studena pod značkou RIO

a spotrebiteľsky obľúbenými príchuťami ako man-

základ, ktorý je zmesou kokosu, mandlí a ovsa. „Ca-

COLD PRESS postupne nájdu zákazníci v retaile už

dľa, kokos a sója. Prvé dve sú zároveň najpredá-

cao“ poziciujeme ako rodinný nápoj, ktorého chuť je

v nových ekologických obaloch. Musím však spo-

vanejšie. Všetky produkty sa vyznačujú vysokou

vyladená pre dospelých aj deti. Vhodný je do raňaj-

menúť aj to, že obaly sa vyvíjajú v čase a ich kvalita

pridanou hodnotou a sú šetrné k životnému prostre-

kových jedál, ale aj na bežné pitie (ready to drink).

nie vždy dokázala reﬂektovať trendy. Kedysi boli

diu. Rastlinné nápoje sú plne vegánske, obohatené

Veríme, že nápoj ocenia rodiny, ktoré sa nadchli pre

ekologické obaly mäkšie, neponúkali toľko možností

o vitamín D3 a vápnik a bez laktózy. Našou prioritou

vegánsku kuchyňu alebo majú alergika na laktózu.

úprav, potlačí a tvarov. Aj dnes sa naše nové obaly vyrábajú zatiaľ len v jedinom závode TetraPak-u.

bolo zladiť vysokú kvalitu a ekologický obal s prijateľnou cenou pre koncového spotrebiteľa. Sme

BODY & FUTURE je však značka, ktorá vznikla

Celý rad RIO COLD PRESS teda „prezlečieme“ do

hrdí na to, že tento slovenský výrobok má zároveň

už v roku 2016 a zahŕňa aj ďalšie produkty…

eko obalov s „bio based“ uzáverom, prinesieme

vynikajúcu chuť, inovatívny ekologický obal, ktorý

Za vyše 6 rokov sa slovenská značka

tak alternatívu pre tých konzumentov, ktorí nemajú

obsahuje menej plastových častí a až 86% obalu je

BODY & FUTURE stala synonymom pre výrobky,

možnosť alebo majú problém vracať vratné obaly,
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McCarter bude jedna

Musím však potvrdiť, že na trendy reagujú všetci

z prvých spoločnos-

hráči. Napríklad segment rastlinných alternatív mlie-

tí, ktorá takýto uzáver

ka a mliečnych produktov bude výrazne rásť a roku

uvedie na slovenský

2025 na slovenskom trhu generovať predaj až 23

trh. Napriek tomu, že

miliónov EUR, pričom hovoríme o segmente, ktorý

z európskej legislatívy

donedávna v podstate neexistoval. Na druhej strane

tuto povinnosť máme

slovenský trh nemá taký rozmer, aby sa všetkým,

až od roku 2025, roz-

ktorí doň vstupujú, vrátili investície do technológii.

hodli sme sa inováciu

Výroba rastlinných alternatív je totiž viazaná na veľmi

priniesť už v najbližšom

špeciﬁcké a veľmi drahé technológie. My v McCar-

období.

Uvedomu-

ter máme inovácie vo svojej DNA. Často vstupujeme

jeme si, že uzáver je

do vývoja noviniek už vtedy, keď sa trendy len rodia.

síce drahší ako tradič-

V súčasnosti vyvážame naše inovácie do všetkých

né viečko, vyžaduje si

okolitých krajín a export má potenciál rásť. Stávame

novú technológiu, ale

sa významným regionálnym hráčom.

ak už je raz vo svete
PET alebo plechovky. Naše nápoje sú v súčasnos-

dostupná, chceme byť opäť trendsetteri a inovátori.

Pri produkcii nápojov s kúskami aloe vera ste

ti v najekologickejšom možnom obale tohto typu,

Ako som už spomenul, vždy sa snažíme mať obaly,

dokonca jediný európsky výrobca. Ako sa ná-

ktorý má nízku uhlíkovou stopou a certiﬁkát od The

ktoré sú v danom čase čo najekologickejšie.

pojom darí v súčasnosti, keď stúpajú náklady na
dovoz produktov z Ázie?

Carbon Trust.
Jednou stranou mince sú spotrebiteľské trendy

Vyrábame nápoje s reálnymi kúskami aloe vera

Identiﬁkujú zákazníci nápoje v nových obaloch?

a preferencie, druhou je však maloobchodná

ako zatiaľ jediný výrobca v Európe, a to technoló-

Ako budete komunikovať zmenu?

cena. Nespojí si zákazník nové obaly s vyššou

giou plnenia za studena. Beneﬁtom pre spotrebiteľa

cenou?

je zachovanie nutričnej kvality bez zbytočného za-

Nový ekologický obal nadväzuje na pôvodný
drevený dekor. Práve ten je nositeľom kontinuity,

Trendy sú zrejmé. Veľmi citlivo vnímame, že

hrievania a chémie, čo výrobok odlišuje od nápojov

hoci sme obaly už v minulosti niekoľkokrát upra-

spotrebiteľ sleduje, či má výrobok nízku uhlíkovú

s aloe vera, ktoré sú už hotové dovážané z Ázie.

vovali. Výrobky sú na trhu celú dekádu a majú vy-

stopu alebo ekologický obal a reagujeme na to.

Faktom je, že doprava z Ázie do Európy je asi päťná-

budovanú lojálnu skupinu zákazníkov. Nové obaly

Pandémia urýchlila trendy súvisiace so zdravím,

sobne drahšia ako pred 15 mesiacmi, čo sa premie-

majú výraznejšie farby, graﬁku aj väčšie nápisy, aby

zákazníci oceňujú a vyhľadávajú inovácie v re-

ta aj do koncovej ceny importovaných produktov.

boli príchute ľahko odlíšiteľné. Všetko sme realizo-

ceptúrach, zložení, kupujú výrobky lokálne alebo

Keďže my dovážme iba surovinu a celé spracovanie

vali s cieľom zjednodušiť nákupné rozhodovanie.

vyrobené zo slovenských surovín a doprajú si vyššiu

prebieha u nás na Slovensku, teda do fľaše dávame

V priebehu mája už by mali byť zalistované naprieč

kvalitu. Uvedomujeme si, že cena na pulte bude stá-

len kúsky a šťavu aloe vera, cena ﬁnálneho produk-

celým Slovenskom. K samotnému zloženiu môžem

le dôležitá, ale spoliehame sa na to, že spotrebiteľ

tu je priaznivejšia. Sme dokonca presvedčení, že

uviesť len toľko, že opäť sme sa snažili priblížiť pro-

spolu s cenou vníma aj hodnotu. Nový obal by sa do

z dôvodu zdražovania môžu domáce resp. v Euró-

dukt chutiam a preferenciám slovenského spot-

ceny nepremietol, ale žiaľ zdražujú energie, pracov-

pe vyrábané nápoje s aloe vera, postupne nahradiť

rebiteľa. Okrem doterajších príchutí prinesieme aj

ná sila, kľúčové vstupy, a to sa už musí premietnuť

už hotový ázijský import. Aloe vera ponúkame vo

nové zo slovenského ovocia a zeleniny, ako jablko

do výrobných nákladov. Evidujeme napríklad his-

variantoch Original, Jahoda a Light a v dvoch ob-

+ marhuľa, či jablko + zázvor. Celý rad výrobkov je

toricky najvyššiu cenu PET, ktorá sa odvíja od cien

jemoch 0,5 a 1,5 litra. Môže konštatovať, že na trh

postavený predovšetkým na lokálnych surovinách.

na burze. My chceme zákazníkom stále prinášať

uvádzame špičkový slovenský trendový výrobok,

RIO COLD PRESS 100% karotka získala dokonca

najlepšie a najkvalitnejšie výrobky, v ekologických

ktorý generuje skutočne zaujímavé tržby a dopyt po

Značku kvality SK.

obaloch a v súlade s aktuálnymi trendami. Veríme,

ňom stále stúpa.

Zmenu obalov bude sprevádzať in-store kam-

že spotrebiteľ to ocení.

paň a ochutnávky, a to etapovite až do konca roka.
Budeme zákazníkom komunikovať zloženie aj eko-

Spomenuli ste hneď niekoľko trendov súvisia-

logický obal a uzáver. Dôležitým posolstvom je fakt,

cich so zdravím a zložením produktov. Môžete

že nápoje RIO COLD PRESS sú vyrobené z lokálne

prezradiť, čo v tejto súvislosti chystáte?

dostupného ovocia moderným spôsobom.

Stále prinášame inovácie v receptúrach
a produktoch. Aktuálne sú na trhu napríklad

Počas podujatia New Retail Summit ste nazna-

Ginger Shot zázvor - pomaranč, Ginger Shot

čili, že chystáte v súvislosti s eko-obalmi aj „uzá-

zázvor - jablko a Kurkuma Shot pomaranč -

ver, ktorý sa nestratí“…

mango, ktoré reagujú na trend nápojov pre

Už môžem prezradiť, že chladené šťavy RIO

povzbudenie výkonnosti, posilnenie imunity

COLD PRESS budú mať ako prvé ekologický uzá-

s obsahom prírodných zložiek. Sú to produk-

ver, ktorý aj po otvorení balenia zostane pripojený

ty, vyrobené z čerstvých štiav, ktoré zákazník

k hrdlu obalu. Dá sa teda ľahko otvoriť šraubovaním

ľahko identiﬁkuje, lebo sú mu zrejmé beneﬁ-

a opätovne zavrieť zakliknutím. Ekologický prínos je

ty jednotlivých zložiek. Práve teraz uvádzame

jednoznačný, veď plastové vrchnáčiky sa zvyknú

ešte štvrtý produkt v tomto rade, a síce Chil-

strácať, zakotúľať a často znečisťujú životné pro-

li Shot jablko - cvikla, obohatený o vitamíny

stredie. Nový systém garantuje, že vrchnák bude

C a D3. Sú to mimoriadne „trendy“ výrobky,

odovzdaný a zhodnotený spolu s obalom. Ocenia

v malých ľahko prenosných fľaštičkách s obje-

to predovšetkým konzumenti, ktorí dbajú na detaily.

mom 0,18 l.
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AŽ 70 % SLOVÁKOV SI MYSLÍ, ŽE PITNÝ
REŽIM DODRŽIAVA SPRÁVNE
Pre správne fungovanie nášho organizmu je voda tak alfou
a omegou. Aj napriek tomu však pitný režim častokrát
podceňujeme, prípadne ho nedodržiavame správne. To, ako je
to naozaj zisťoval reprezentatívny prieskum, ktorý realizovala
renomovaná agentúra FOCUS pre spoločnosť Mattoni 1873.
Cieľom prieskumu bolo zistiť aktuálny stav a následne,
v spolupráci s odborníkmi, edukovať verejnosť o správnych
návykoch či potrebe minerálov v tele.

čiarknuť fakt, že prirodzenou súčasťou minerálnych vôd sú aj látky prospešné pre ľudský
organizmus. Navyše, minerálne vody majú stále
zloženie a jasný pôvod, a teda človek presne
vie, čo pije. Medzi výhody minerálok patrí aj to,
že si môžeme vybrať z viacerých druhov presne
podľa svojej chuti, zdravotného stavu či veku.
Praktickou výhodou je samozrejme aj to, že ju
môžeme mať pri sebe kdekoľvek a kedykoľvek,
a teda stále mať zaistený ten správny pitný režim.“

Red, Zdroj: Mattoni 1873, FOCUS

Rozhodujú chuťové preferencie
Na čo však spotrebitelia prihliadajú pri kúpe

Alkohol ako súčasť pitného režimu?
Výsledky prieskumu FOCUS odhalili, že až

vedieť, že sme stratili veľa vody. Lepšie je pra-

balených minerálnych vôd a aké sú naše chu-

videlne vyrovnávať tekutinovú rovnováhu počas

ťové preferencie? Prím hrajú naše chuťové po-

celého dňa,“ upozorňuje L. Kužela.

háriky. Pre 56 % Slovákov je rozhodujúca perlivosť a pre 26 % konkrétne chuťové preferencie.

70 % ľudí si myslí, že pitný režim dodržiava
správne. Okrem čistej vody majú Slováci v ob-

Zaujímavé sú aj názory na to, či na správ-

Celkom 29 % prihliada aj na overenú značku

ľube neochutené minerálne vody (56 %), čaje

ny pitný režim stačí len čistá voda z kohútika.

a 25 % na obsah minerálnych látok. Menej

(40 %) a kávu (36 %). Veľa však pijeme aj slade-

Aj keď 62 % opýtaných Slovákov pije balené

rozhodujúce sú faktory ako geograﬁcký pôvod

né nápoje. Navyše, 12 % respondentov zaradilo

minerálne vody často, až 80 % z nich si mys-

prameňa, miera mineralizácie či reklama. Zaují-

do svojich TOP 3 nápojov aj alkohol. „Treba si

lí, že na správny pitný režim ich nepotrebujeme

mavé je aj to, že až 73 % z opýtaných preferuje

uvedomiť, že dôležitá je nielen hydratácia ako

a stačí nám len čistá voda z kohútika. Celkom

minerálky s vyváženou chuťou, pri ktorej ich nič

taká, ale hlavne jej zdroj. Vhodnou voľbou je na-

60 % respondentov tiež tvrdí, že voda z kohúti-

neruší. Správnou voľbou tak môže byť práve

príklad nesladená minerálna voda,“ vysvetľuje

ka je rovnako kvalitná ako minerálna. Je to na-

prírodná minerálna voda Mattoni, ktorá má pri-

gastroenterológ Ladislav Kužela.

ozaj tak?

rodzene vyvážený obsah minerálov, čo podčiarkuje jej skvelú neutrálnu chuť bez neželanej do-

Prieskum zaznamenal pozitívne, ale aj ne-

Odpoveď na túto otázku poskytla aj odbor-

chuti. Vďaka nej sa stala dlhodobo obľúbenou

gatívnejšie zistenia. Jedným z tých pozitívny je

níčka na balneotechniku Jana Ježková: „Áno,

voľbou nielen v našich nákupných košíkoch, ale

fakt, že 79 % respondentov pije tekutiny prie-

náš organizmus hydratuje tak minerálna voda,

aj v reštauráciách po celom Slovensku.

bežne celý deň. Veľa Slovákov ich pije aj ráno

ako aj voda z kohútika. Je však potrebné pod-

po prebudení (70 %) a 54 % po nich siahne
aj pred spaním. Po jedle pije tekutiny až 74 %

Akými nápojmi najčastejšie dopĺňate svoj každodenný pitný režim? Z nasledujúceho zoznamu vyberte tri vami

ľudí, pred jedlom však len 32 %. „Veľa ľudí si

najčastejšie používané nápoje a uveďte ich v poradí 1. najčastejší, 2. najčastejší a 3. najčastejší nápoj.

myslí, že pitie tekutín počas jedla má zlý vplyv
na naše trávenie. Nie je to pravda. Pitie vody
pred jedlom má napríklad preukázateľný vplyv
na chudnutie, pomáha regulovať pohyby čreva,
je nápomocné pri trávení živín v tráviacej trubici
a je aj prevenciou pred zápchou,“ upresňuje L.
Kužela.

Smäd a pocit dehydratácie
Menej lichotivé je zistenie, že 85 % Slovákov pije menej tekutín v zime ako v lete. Až
37 % respondentov tiež uviedlo, že mávajú pocit dehydratácie. „Čakať na smäd sa nevypláca.
Keď začneme byť smädní, už je väčšinou neskoro a sme už podhydratovaní. Telo nám dáva

1. najčastejší
čistá voda z kohútika
57
neochutená minerálna voda
22
čaj
4
káva
1
ochutená minerálna voda
5
iné sladené nápoje (malinovky a pod.)
5
voda so sirupom/šťavou
5
alkoholické nápoje (pivo, víno a pod.)
1
mlieko
0
džúsy
0
čerstvé ovocné šťavy
0
energetické nápoje
1

2. najčastejší
10
24
19
11
10
6
8
2
3
3
3
1

3. najčastejší
6
10
16
24
7
9
6
9
4
4
2
0

spolu
73
56
40
36
21
20
19
12
7
7
5
2

Zdroj: FOCUS, Prieskum verejnej mienky, august 2021, N=500, dospelá populácia (52% ženy, 48 % muži), Pozn. Čistá voda z kohútika je nápoj, ktorý dominuje v
pitnom režime respondentov (celkovo na prvých troch miestach ho uviedlo 73% pričom na 1. mieste ju uviedlo až 56%).
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SLOVENSKO JEJ SVETOVÉ, AJ VĎAKA SIETI LIDL
Dobrého partnera spoznáte podľa toho, že sa na neho môžete
spoľahnúť aj v náročných časoch. Pre slovenských dodávateľov
je takým partnerom Lidl. V nedávnom skončenom obchodnom
roku (trvá vždy od marca do februára) zvýšil diskont počet
slovenských dodávateľov o štvrtinu a obrat s nimi narástol
o viac ako 16%. Lidl aktuálne spolupracuje s 279 slovenskými
dodávateľmi, ktorým za ich výrobky zaplatil v roku 2021
bezmála 450 miliónov eur v nákupných cenách.
Red, (pti)

Dôležitý a stabilný partner dodávateľov

Produkty zo Slovenska do 28 krajín

Diskont má v portfóliu veľkých, aj relatívne menších slovenských do-

V obchodnom roku 2021 vyviezlo 64 slovenských dodávateľov svo-

dávateľov. Rozdielov medzi nimi je mnoho – či ide o tovary, veľkosť, sídlo

je výrobky do 28 krajín, v ktorých Lidl pôsobí. Na zahraničných pultoch

alebo dĺžku spolupráce s Lidlom – ale jedno ich spája, Lidl vnímajú ako

diskontného reťazca tak skončili stovky rôznych druhov produktov spod

dobrého a dôveryhodného partnera. „Spoločnosť Lidl je férový partner,

Tatier a hodnota tohto exportu prekročila 70 miliónov eur v nákupných

ktorý dodržiava dohody a je ochotný pomôcť s predajom aj nad rámec

cenách. Vďaka Lidl a jeho dodávateľom putuje syr nivového typu do

toho, čo je dohodnuté,“ povedal Vladimír Hatok, obchodný riaditeľ

Lotyšska, sušené ovocie do Litvy, slovenské údeniny do Anglicka, sli-

spoločnosti Minerálne vody. „Spoluprácu hodnotíme veľmi dobre. Lidl

vovica do Nemecka či Dánska, bryndza do Maďarska a tofu napríklad

je obchodný reťazec, ktorý má chuť dávať svojim zákazníkom kvalitné

do Chorvátska, Fínska či Rumunska. Medzi najväčších exportérov patria

a slovenské potraviny,“ doplnil Peter Lukáč, predseda predstavenstva

spoločnosti Agrofarma, Alfa Bio, Mecom, Metsa Tissue, Pierre Baguette,

mliekarne Agravital.

SHP Harmanec či Tatranská mliekareň.

Lidl dlhodobo podporuje slovenských dodávateľov a mnohým z nich

„S Lidlom spolupracujeme od roku 2009 kedy sme začali predávať

podal pomocnú ruku v náročnom, pandémiou koronavírusu poznače-

naše výrobky na Slovensku, nasledovala Česká republika, Poľsko. Dnes

nom období. „Lidl je pre náš dôležitým a stabilným partnerom. Vďaka

je to už 25 krajín a 17 krajín s trvalým listingom. Významnú zásluhu má

spolupráci dosahujeme vyššie tržby a sme dostupnejší na trhu. Ceníme

práve Lidl tým, že cez svoju privátnu značku nám umožňuje vstupovať do

si, že to čo sa dohodne na začiatku spolupráce, to platí po celý čas. Vďa-

týchto krajín. Veľmi efektívne vieme prepojiť naše know-how pri výrobe

ka spolupráci s Lidlom sme sa stali skokanom roka 2021 v predaji mine-

tofu s predajom v Lidli,“ povedal Juraj Lunter, výkonný riaditeľ Alfa Bio,

rálnych vôd. Veríme v potenciál dostať naše produkty aj do zahraničia,

a dodal: „Každej slovenskej ﬁrme by som odporučil spoluprácu s Lidlom.

keďže Lidl má veľkú sieť predajní nielen na Slovensku, ale aj v susedných

Lidl výrobcov učí nové veci a posúva nás čo sa týka kvalitatívnych štan-

krajinách,“ uviedol Tomáš Špes, obchodný manažér Limo Špes. Pou-

dardov vyššie a certiﬁkácie. Spoluprácu vnímam ako dlhodobé partner-

kázal tým na ďalšiu výhodu spolupráce s Lidlom z pohľadu slovenských

stvo, ktoré je výhodné pre obe strany.“

dodávateľov. Obchodný reťazec umožňuje tým najlepším a najkvalitnejším domácim výrobcom exportovať na zahraničné trhy.

V roku 2021 uviedol Lidl na trh novú privátnu značku – Slovenskô,
pod ktorou zákazníkom ponúka typicky slovenské výrobky od domácich
dodávateľov. Výrobcovia zo Slovenska majú s veľkým náskokom prvenstvo čo sa týka hodnoty dodaných potravín pre Lidl – ide o viac ako 33%.
Na druhom mieste sú s veľkým odstupnom Nemci a na tretej priečke sú
českí dodávatelia.

Lidl aj naďalej hľadá
slovenských dodávateľov.
Svoju ponuku môžete poslať
prostredníctvom
elektronického formulára
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ČASTEJŠIE KUPUJEME BEZLEPKOVÉ
PEČIVO A CESTOVINY
Pri nákupoch čerstvého pečiva dominujú chlieb a rožky.
Spomedzi sladkého pečiva domácnosti najviac nakupujú
croissanty, a to v diskontoch. Za nimi nasledujú vianočka,
mazanec, štrúdle a záviny. Pečivo, ale aj cestoviny, však
ovplyvňuje jeden významný trend: zákazníci stále viac
vyhľadávajú bezlepkové varianty. A to aj tí, ktorí nemajú
celiakiu ani gluténovú intoleranciu.

Najintenzívnejšími kupujúcimi rožkov sú rodiny
s tínedžermi, ktoré na ne minuli za posledný
rok v priemere 73 EUR.
V rámci slaného pečiva nasledujú v obľúbenosti, podľa počtu kupujúcich, žemle a bagety.
Spomedzi sladkého pečiva vyhľadáva
najviac domácností v obchodoch croissanty.
Sladké croissanty si za uplynulý rok zakúpili
aspoň raz tri štvrtiny domácností, ktoré si ich

Red, Zdroj: GfK, MEDIAN SK, Foto: Yeh Xintong, Kul Ponmongkolchat, Karolina Kołodziejczak / Unsplash.com

v priemere domov priniesli 10× a celkovo na
ne minuli 13 EUR. Najviac domácností sa za
nákupom croissantov vyberá do diskontov. Na

Pečivo v nákupoch domácností

mácnosť minula na chlieb za posledných 12

croissanty nadpriemerne míňajú domácnosti

mesiacov v priemere 116 EUR. Chlieb si do

s deťmi, najviac tie domácnosti, kde je naj-

„Niektorý z mnohých druhov pečiva si v sle-

svojich nákupných košíkov vkladáme raz za

mladšie dieťa vo veku do 5 rokov.

dovanom období od marca 2021 do februára

5 dní a pri jednom nákupe naň minieme 1,5

2022 aspoň raz zakúpili všetky slovenské do-

EUR. Najviac domácností (tri štvrtiny) nakupu-

7 z 10 slovenských domácností si v sledo-

mácnosti. Typická domácnosť nakupuje slané

je chlieb v supermarketoch, kde na toto peči-

vanom období zakúpilo aspoň raz vianočku

pečivo raz za 3 dni a ročne na jeho kúpu minie

vo míňajú aj najviac zo svojho rozpočtu. Ak by

alebo mazanec. V nákupnom košíku skončilo

222 EUR. Sladké pečivo nakupujeme menej

sme sa na výdavky pozreli z hľadiska zloženia

toto pečivo u kupujúcich domácností v prie-

často, spravidla raz za 6 dní, a minieme pri tom

domácností, najviac na chlieb míňajú domác-

mere 11krát. Typická domácnosť minie na via-

110 EUR ročne. Najintenzívnejšími kupujúcimi

nosti s 3 a viac dospelými členmi (v priemere

nočku alebo mazanec 16 EUR ročne. Na toto

pečiva sú domácnosti s 3 a viac dospelými

170 EUR na kupujúcu domácnosť za rok).

sladké pečivo míňajú najviac viacčlenne dospelé domácnosti - v priemere 19 EUR ročne.

členmi, ktoré na slané aj sladké pečivo minú
ročne celkovo až 483 EUR,“ uviedla Nina Pá-

Druhým najpreferovanejším typom peči-

Najviac domácností nakupuje vianočky alebo

leníková, Consultant, Consumer Panels & Ser-

va na Slovensku sú rožky, ktoré si aspoň raz

mazance v supermarketoch, ktoré sú zodpo-

vices, GfK. Dáta sú za obdobie marec 2021 až

v sledovanom období zakúpilo 96 % sloven-

vedné za viac ako tretinuvýdavkov na tieto

február 2022.

ských domácností. Kupujúci tohto druhu pe-

potraviny.

čiva naň za rok minú spravidla 54 EUR a doV počte kupujúcich v rámci čerstvého pe-

mov z obchodu si ho prinášajú raz za 6 dní.

Štrúdle a rôzne typy závinov tiež nakupuje

čiva dominuje chlieb, ktorý nakupujú všetky

Podobne ako pri chlebe, aj na rožky míňajú

7 z 10 domácností. Kupujúca domácnosť na

slovenské domácnosti. Jedna slovenská do-

domácnosti najviac peňazí v supermarketoch.

ne v priemere minula v uplynulých 12 mesiacoch 22 EUR a domov z obchodu si ich za toto
obdobie priniesla 13krát. Najviac domácností
si tento typ sladkého pečiva zakúpilo v supermarketoch.

Cestoviny v nákupoch slovenských
domácností
Cestoviny si aspoň raz v poslednom roku
zakúpila takmer každá slovenská domácnosť,
urobili tak takmer 24krát. Pri jednom nákupe domácnosť v priemere zaplatila 1,3 EUR
a zakúpila takmer 750 g cestovín. „Z hľadiska
nákupných kanálov najviac kupujúcich domácností nakúpilo cestoviny v supermarketoch
a hypermarketoch – v každom takmer dve tretiny z celkového počtu nakupujúcich domácností. V supermarketoch nakupujúci nakúpili
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Ako často konzumujete vo Vašej domácnosti výrobky z bielej múky

celkovo vyšší objem, čo je dané vyššou frekvenciou nákupov. Z hľadiska počtu kupujúcich

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

chlieb
19,9
19,1
18,1
9,4
5,0
3,1
5,7
13,5
6,1

bagety / veky
6,2
14,6
13,4
10,4
8,7
7,9
12,4
19,0
7,4

plnené bagety
3,7
6,4
8,0
6,9
6,9
9,2
16,0
33,6
9,3

rožky / žemle
12,2
24,6
21,9
9,3
6,5
4,1
4,6
10,0
6,5

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2021

potom nasledujú diskontné predajne, kde nakúpilo 61% domácností a malé predajne, kde
to bolo skoro 51% domácností,“ komentuje

Ako často konzumujete vo Vašej domácnosti výrobky z tmavej múky

analyzované obdobie Marec 2021 až- Február
2022 Anton Marinčák, Consultant, Spotrebiteľský panel GfK,
Najrozšírenejšou kategóriou cestovín boli
v sledovanom období jednoznačne obilné
cestoviny. Kupujúca domácnosť minula na
túto kategóriu viac ako 29 EUR, súčasťou ich
nákupného košíka bola takmer 23×, tzn., že na
obilné cestoviny domácnosť minula pri jednom
nákupe približne 1,3 EUR.
V súčasnosti pozorujeme GfK aj trend bezlepkových cestovín. Tie si v sledovanom období zakúpilo viac ako 14% slovenských domácností. V priemere na bezlepkové cestoviny
jedna kupujúca domácnosť minula viac ako 4,5

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

chlieb tmavý /
celozrnný
17,1
15,3
21,0
13,3
6,3
4,0
5,0
13,4
4,5

bagety / veky
tmavé / celozrnné
4,2
12,4
12,5
10,1
9,2
7,4
12,6
24,2
7,4

plnené bagety tmavé / celozrnné
3,0
6,6
9,2
7,0
5,8
6,6
16,0
36,8
9,0

rožky / žemle tmavé / celozrnné
7,2
15,6
20,1
11,7
8,3
6,5
9,0
15,7
5,9

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 2.+3./2021

EUR a nakúpila takmer 730 g.
Ako často konzumujete vo Vašej domácnosti
buchty / koláče a iné sladké pečivo?

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

2,8
6,2
14,8
18,1
14,4
15,8
11,9
9,0
6,9

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2021

Slovakia

Ako často ich jete cestoviny?

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

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2021, Pozn.: Cestoviny jedlo vo
svojej domácnosti za posledných 12 mesiacov 96,5 % opýtaných.
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20,2
27,6
31,1
10,8
6,5
0,3
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VÍNO A SEKTY SI DOPRAJEME PRÍLEŽITOSTNE
Nákup a konzumáciu vína a sektov v retaile charakterizuje
sezónnosť a množina dôvodov, teda príležitostí, pri ktorých
sa zvyknú konzumovať. A príležitosti sa vyskytujú hojne,
nakoľko pitie vína a nápojov na báze vína je tradične
späté s rôznymi životnými udalosťami.

sa správajú odlišne. „Kým u tichých vín môžeme
pozorovať náznak sezónnosti, teda väčšiu spotrebu v zimnom období ako v letnom, sekty takúto sezónnosť nevykazujú. Ale aj u tichých vín, ak
hovoríme o sezónnosti, tak sa ani zďaleka neblížia „sínusoide“ vývoja spotreby piva v on-trade.
V porovnaní s pivom sa víno javí ako celoročne
stabilné,“ uvádza Zdeňka Strakuľová, Key ac-

Red, Zdroj: GfK, MEDIAN SK, Data Servis - informace s.r.o., Foto: Elle Katie / Pixabay

count manager, Data Servis - informace s.r.o.

Víno a sekty v nákupoch domácností

minula v priemere takmer 15 EUR. Pre nákupy vína
sú najdôležitejšie hypermarkety.

Príležitosť pre kúpu vína, tichého alebo šumivého, si počas roka nájde 8 z 10 domácností. Polovica kupujúcich si nápoj priniesla z hypermarke-

Koľko ﬂiaš sektov / šumivého vína /šampanského
ste Vy osobne vypili za posledný mesiac

Sekty

tov, v ktorých pri jednom nákupe priemerne minuli
5,60 EUR,“ uvádza Veronika Némethová, Senior

Záver starého a oslavy nového roka jednoznač-

Consultant, Consumer Panels & Services, GfK.

ne ovplyvňujú vývoj v kategórii sektov. Výrazný

Dáta sú za obdobie Marec 2021 až Február 2022.

nárast nákupov je vidieť práve v decembri. Len
v poslednom mesiaci 2021 si sekt kúpili takmer

Tiché víno si aspoň raz do roka z nákupu domov

dve pätiny slovenských domácností, pričom každá

prinesú dve tretiny domácností. Zásoby vína si dopl-

naň v tomto období minula v priemere viac ako 10

ňujú v priemere 15× ročne, z jedného nákupu si do-

EUR. Celkovo, aspoň raz za rok, si takýto typ al-

mov prinášajú približne 1,5l vína. 35 % z rozpočtu ku-

koholu z nákupu domov prinesie viac ako polovica

pujúcich na tiché vína je využitých na nákupy v akcii.

domácností. Viac ako štvrtinu domácností oslovili

Nadpriemerný podiel akciových nákupov dosahujú

k nákupu nealkoholické varianty. Na nákupy sektov

ružové vína. Ružové víno si kúpila štvrtina domácnos-

minú domácnosti najviac v hypermarketoch.

tí. Biele alebo červené víno si kupuje približne polovica domácností. Tak ako pre sekty, aj pre tiché víno je

Nákupy vína a sektov v on-trade

najsilnejším obdobím pre nákupy záver roka. Len za
posledný mesiac 2020 si víno domov kúpili takmer 2

Konzumácia vína a sektov v on-trade je roz-

z 5 domácností, pričom každá naň v tomto období

dielna, ide o dve samostatné kategórie, nakoľko

Aké odrody a druhy bieleho
vína pijete najčastejšie?

Aké odrody a druhy červeného
vína pijete najčastejšie?

Chardonnay
Irsay Oliver
Lambrusco
Müller Thurgau
Muškát moravský
Muškát Ottonel
Neuburské
Pálava
Portské
Rizling rýnsky

3,4
7,0
0,7
2,7
1,7
1,9
0,9
2,0
0,6
2,1

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2021

Rizling vlašský
Rulandské
Sauvignon
Sherry
Silván / Silvánske
Tokaj
Tramín
Veltlínske zelené
iná odroda / iný druh

2,0
1,3
1,6
0
0,2
2,4
1,5
1,4
0,7

Alibernet
André
Cabernet
Frankovka
Lambrusco
Merlot
Modrý Portugal

1,4
0,7
11,9
9,3
1,5
1,4
1,3

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

Mimo domov
18,8
7,8
2,9
0,9
0,6
0,4
0,3
0,2
0

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2021, Pozn.: Sekty, šumivé vína,
šampanské pilo za posledných 12 mesiacov 32,0 % respondentov.

Aký faktor je pre vás osobne
najdôležitejší pri výbere

Portské

0,8

Rulandské

1,1

Sherry

0,1

Svätovavrinecké

1,3

Zweigeltrebe

0,1

iná odroda / iný druh

1,4

bieleho vína
cena
5,2
chuť
17,5
odroda
6,3
odroda v kombinácii s výrobcom
1,6
obsah cukru
(sladké / suché / polosuché a pod.)
2,3
typ vína
(stolové / odrodové / s prívlastkom atď.)
0,5
výrobca (oblasť)
0,4
značka
0,5
iný
0
neuvedené
0,8

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2021, Pozn.: Červené vína pilo za
posledných 12 mesiacov 32,3 % opýtaných.
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Doma
9,7
11,9
4,8
2,7
1,6
0,6
0,5
0,2
0
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červeného vína
3,4
16,5
7,5
1,7

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2021, Pozn.: Biele vína pilo za
posledných 12 mesiacov 35,1 % respondentov.

1,7
0,3
0,4
0,2
0,1
0,6

NEKOMPROMISNÁ KVALITA LÍNIE OSKAR
OSLOVILA ZÁKAZNÍKOV
Kvásková línia OSKAR má od začiatku spustenia predajov
výborné referencie od retailerov a samotných konzumentov.
Aj o tom, či MINIT pripravuje jej rozšírenie línie, sa dozviete
v rozhovore. Na otázky instore odpovedal Ladislav Ambrovics,
výkonný riaditeľ, MINIT SLOVAKIA.
pti

množstvo zahraničných ciest, aby sme si overili, že

Koncom roka 2020 ste odštartovali kvásko-

výroba kváskového pečiva v priemyselných pod-

vú líniu OSKAR. Ako sa výrobkom darí dnes?

mienkach je skvelá a trendová, ale nemožno robiť

Zachytili sme, že získala 2. miesto v kategórii

kompromisy v kvalite. Aj na základe skúseností sa

Inovatívny výrobok v 4. ročníku udeľovania

nám podarilo skombinovať automatizovanú výrobu

cien Potravinárskej komory Slovenska…
Línia OSKAR bola od začiatku veľmi úspešná. Za-

s ručným tvarovaním pečiva.

čínali sme s dvomi chlebmi a dvomi francúzskymi bapočas pandémie
Ľudia sa naučili p

getami nazývanými vekne. Naši odberatelia ako supermarkety aj menšie regionálne reťazce zaznamenávajú

kvalitu?
vážiť si kva
kon-

stúpajúce predaje a máme výborné referencie aj od

vyhľadávajú

samotných konzumentov. Pustili sme sa do tejto línie

výrobky s vyššou privýrob

lebo veríme, že kváskové výrobky majú ešte potenciál.

Vnímame,
Vním
zumenti
zumen

že

danou hodnotou a tradano
dičné, remeselné prodičné

Môžete konkretizovať, kde všade je kvás-

dukty. Samotný chlieb

ková línia zalistovaná? Bude dostupná aj vo

kváskovej línie Oskar spĺňa
z kváskove

franchisingovej sieti?

Patria medzi súčasné
né tren-

všetky atribúty ttakéhoto výrobku.

Momentálne sa kvásková línia OSKAR predáva

dy vo výrobe aj vysoký
ký vklad

Zákazník cíti úžasnú vvôňu, vidí rustikál-

v tradičnom maloobchode, ale aj v sieťach TER-

chleba bublinkovú
ny povrch, po rozkrojení c

NO, Kraj, BILLA a Kauﬂand a intenzívne rokujeme

štruktúru striedky. Pre bežného sspotrebiteľa nie je

s ďalším zahraničným reťazcom. Mojim osobným

Kváskovanie je spôsob výroby, ktorý je tu odja-

ekonomické si piecť chlieb doma. Vďaka línii Oskar

cieľom je v budúcnosti rozšíriť franchisingový kon-

kživa. My v MINIT si veľmi vážime tradíciu peká-

si môžu zakúpiť do domácností výrobky, ktoré sú

cept predajní aj o klasický chlebový modul.

renského remesla. Pre nás sú kváskové výrobky

krásne, chutné a zdravé.

ručnej práce, dôraz na tradičné receptúry a využitie
tie kvásku?

Môžete čitateľom prezradiť plány s rozšíre-

prioritou číslo jeden. Napokon kváskové chleby vyrábame, pečieme a prinášame na trh už dlhé roky.

Aké sú výhody rustikálneho dopekaného chle-

Napriek tomu za posledné obdobie cítime potrebu

ba v maloobchode, vo veľkých sieťach aj v tzv.

posunúť sa ešte ďalej a priniesť remeselné pečivo vo

convenience stores?

ním kváskovej línie?
Určite chceme rozšíriť kváskovú líniu a chceme
zvýšiť kapacitu výroby. Plánujeme vyrábať tradičné

vysokej kvalite širšej skupine zákazníkov. Reaguje-

Dopekanie je veľmi efektívne a ekonomicky

talianske pizza snacky, taktiež na báze kvásku a dl-

me tak zároveň na tri trendy. Prvým je, že slovenský

výhodné riešenie pre maloobchodné reťazce,

hého zrenia cesta. Budeme pokračovať vo výrobe

spotrebiteľ je náročnejší, edukovaný a citlivo vníma

a to vrátane convenience stores. Z pohľadu spot-

produktové, ktoré sú v súlade s tromi spotrebiteľ-

kvalitu, chuť. Druhý trend priniesla koronakríza a loc-

rebiteľa je výhodou, že dostane čerstvý, práve

skými mega-trendmi v pekárenskej branži, a síce

kdown, keďže ľudia začali doma hromadne piecť

upečený chlieb. Obchodníkovi vzniká veľmi níz-

Zdravie (Health), na ktorý nadväzujeme kváskovou

kváskové pečivo. Zistili, že doma vyrobený chlieb

ky odpis, nakoľko si dopečie adekvátne dopytu.

líniou, Snacking, ktorý reprezentujú napríklad pizza

chutí veľmi dobre, ale zároveň, že takáto výroba je

Vďaka tomu, že MINIT pôsobí v Čechách aj na

snacky, rýchle a chutné jedlá, ktoré dokážu nasý-

náročná, vyžaduje cit a um. Preto začali hľadať a ku-

Slovensku, dokáže obchodník vďaka jednému

tiť a tretím trendom je Vychutnávanie (Indulgence),

povať remeselne vyrobené pečivo s čím súvisí a tretí

dodávateľovi pokryť celú sieť v oboch krajinách.

v súlade s ním sú napríklad produkty s kvalitnou bel-

trend, a síce vznik menších remeselných pekární,

Ako výrobca – dodávateľ garantujeme rovnakú

gickou čokoládou alebo francúzskym syrom.

ktoré však zďaleka nepokrývajú vysoký dopyt.

istú kvalitu. Avšak nepredávame len pečivo, ale
ucelené riešenie ako úspešne predávať pekáren-

Našim cieľom je remeselnú výrobu, kvalitu

ské výrobky. My v MINIT fungujeme na báze full

a poctivú ručnú prácu z priemyselnej výroby pri-

service, teda okrem výrobkov dodávame celú

niesť čo najširšej spotrebiteľskej báze a za rozum-

škálu služieb, technológií a poznatkov, napríklad

nú cenu. Riadime sa základným pravidlom: neobe-

ako výrobky vyložiť na pulty a do regálov, ako ich

tujeme kvalitu na oltár kvantity. Absolvovali sme

prezentovať.

Slovakia
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Navštívte stránku
majstra pekára Oskara

product

PAPIEROVÉ HYGIENICKÉ PRODUKTY
A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Jedna domácnosť minie na kúpu toaletného papiera
35 EUR za rok. Priemerná ročná spotreba menštruačných
potrieb u jednej ženy predstavuje 300 kusov. Okolo
23 % ľudí spotrebuje mesačne jedno klasické balenie
papierových vreckoviek. Uvažujú spotrebitelia už pri
nákupe o vplyve na životné prostredie, alebo rozhoduje
cena?

o 3 % a dosiahli úroveň viac ako 3,3 milióna
EUR. Naopak tržby za toaletný papier tu klesajú o 1 % a dostali sa na úroveň viac ako
14,6 milióna EUR.

GfK: Papierové a hygienické
potreby v nákupoch domácností
„Aspoň raz za rok si niektorý z produktov
papierových a hygienických potrieb zakúpi kaž-

Red, Zdroj: GfK, MEDIAN SK, NielsenIQ, WOOD & Company, Foto: Alexas_Fotos, Natracare / Unsplash.com

dá slovenská domácnosť. Typická domácnosť
nakupuje papierové a hygienické potreby raz
za 10 dní a za jeden rok na ich kúpu minie 100

NielsenIQ: Kuchynské utierky
a toaletný papier

EUR. Najvyššie výdavky na papierové a hygiePri pohľade na tržby, tie medziročne rástli

nické potreby majú rodiny s deťmi do 5 rokov –

rovnakým 5%-ným tempom. Tržby za kuchyn-

208 EUR ročne. Až 1/4 všetkých výdavkov na

„Kuchynské utierky ako aj toaletný papier sú

ské utierky sa vyšplhali na úroveň viac ako 24,1

papierové a hygienické potreby smeruje na ná-

kategórie, ktorým sa počas korona pandémie

milióna EUR zatiaľ čo predaje toaletného papie-

kupy v hypermarketoch, ďalšia pätina do super-

mimoriadne darilo. Rast síce pretrváva, avšak

ra dosiahli úroveň viac ako 72,8 milióna EUR.

marketov a diskontov. Pri nákupe papierových
a hygienických potrieb uprednostňujú domác-

tempo rastu sa pri toaletnom papieri výrazne
spomalilo a pri kuchynských utierkach objem

Pre predaj toaletného papiera ako aj ku-

nosti vlastné značky obchodných reťazcov pred

dokonca poklesol. Z výsledkov maloobchod-

chynských utierok majú najväčšiu význam-

značkovými produktami, keď viac ako 3/5 vý-

ného prieskumu spoločnosti NielsenIQ v ob-

nosť veľké predajné formáty ako sú hyper-

davkov na tento sortiment je určených na nákup

chodoch s potravinami a zmiešaným tovarom

markety a supermarkety. Tie pre kuchynské

privátnych značiek,“ Nina Páleníková, Consul-

a drogérie za sledované obdobie FEBRUÁR

utierky majú významnosť 51 % a pre toaletný

tant, Consumer Panels & Services, GfK. Údaje

2022 – MAREC 2021 vyplýva, že spotreba to-

papier 45 %. Tržby na tomto formáte medzi-

sú za obdobie marec 2021 až február 2022. Za

aletného papiera medziročne narástla o 4 %

ročne rastú jednociferným tempom, pre ku-

najvyššie výdavky na papierové a hygienické

a dosiahla tak úroveň viac ako 253 miliónov

chynské utierky +2% a pre kategóriu toaletný

potreby zodpovedá toaletný papier. Nasledujú

predaných kusov. Spotreba kuchynských utie-

papier +3%. Organizované predajne do 400

detské plienky, potreby dámskej hygieny, ku-

rok dokonca o 3% poklesla a dosiahla úroveň

m² sú druhým najdôležitejším kanálom pre

chynské utierky a vreckovky.

viac ako 34,1 milióna predaných kusov,“ uvá-

obe papierové kategórie. Tržby na tomto pre-

dza Miriam Brynzová, konzultant, NielsenIQ.

dajnom formáte pre kuchynské utierky rastú

Jedna domácnosť minie na kúpu toaletného papiera 35 EUR za rok. Domácnosti míňajú
najviac na kúpu toaletného papiera v supermarketoch a hypermarketoch. Najviac domácností,
konkrétne 7 z 10, nakupuje trojvrstvový toaletný
papier. Vlhčený toaletný papier si aspoň raz za
rok kúpi necelá pätina domácností.
Preferovaným

miestom

kúpy

detských

plienok sú diskonty a drogérie. Pri nákupe detských plienok využívajú domácnosti aj
zvýhodnené cenové podmienky. Domácnosti
smerovali za posledných 12 mesiacov každé
druhé euro na nákup detských plienok v akcii.
Domácnosti si zároveň do svojich nákupných
košíkov vo väčšej miere vkladajú detské plienky
privátnych značiek v porovnaní so značkovými
produktami.
V podiele na celkových výdavkoch na dámske hygienické potreby sú na prvých dvoch
miestach drogérie a hypermarkety. Najviac ku-
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pujúcich oslovujú hygienické vložky. Tampóny
nakupujú 3 z 10 domácností v tomto segmente.
Na kuchynské papierové utierky minie jedna
domácnosť 14 EUR ročne. Nákup kuchynských
papierových utierok tvorí cez 80% výdavkov
domácností na kuchynské papierové produkty. Za zvyšok výdavkov zodpovedajú papierové
obrúsky (servítky), ktoré tiež zaraďujeme do tejto skupiny produktov. Najviac domácností nakupuje tieto výrobky v hypermarketoch.
Typická domácnosť nakupuje papierové
vreckovky v priemere raz za 6 týždňov a ročne
na nich minie 11 EUR. V sortimente papierových vreckoviek prevládajú nákupy privátnych
značiek pred značkovými produktami – privátne
značky sú zodpovedné za 80% výdavkov do-

nú hygienu. Slovenky najčastejšie siahajú po

od toho odhadujeme, že na Slovensku vznikne

mácností na papierové vreckovky. Preferova-

jednorazových hygienických vložkách alebo

každý rok viac ako 1500 ton odpadu z použitých

ným miestom kúpy papierových vreckoviek sú,

tampónoch. Pričom priemerná ročná spotreba

vložiek a tampónov. Aj u Sloveniek rastie záujem

podľa celkových výdavkov na tento sortiment,

takýchto menštruačných potrieb u jednej ženy

o alternatívy k jednorazovým produktom, ktoré sú

diskonty a hypermarkety.

predstavuje 300 kusov, za desať rokov ide o 3

šetrnejšie k nášmu životnému prostrediu. Mnohé

tisíc kusov a za život o viac ako 11 tisíc vložiek

uprednostňujú menštruačné (absorpčné) noha-

či tampónov. Nakoľko ide o jednorazové hygie-

vičky, kalíšky či látkové menštruačné vložky. Tie

nické potreby, po použití sa stávajú ihneď od-

za predpokladu správneho prania alebo čistenia

padom.

môžu ženám poslúžiť aj niekoľko rokov. Eva Sa-

WOOD & Company: Slovenka za život
použije vyše 11 tisíc vložiek
alebo tampónov

dovská cituje aj prepočty českej spoločnosti SnuPoužité menštruačné vložky či tampóny pat-

ggs, ktorá sa zaoberá výrobou menštruačných

V jednej z analýz sa Eva Sadovská, analytič-

ria do zmesového komunálneho odpadu, keďže

nohavičiek. Spomenutý výrobca a environmentál-

ka WOOD & Company pozrela na to, koľko ki-

recyklovanie v ich prípade neprichádza do úva-

ni vedci spoločne vykonali hodnotenie životného

logramov odpadu pri „cykle“ vzniká, aká je jeho

hy. Na väčšine územia Slovenska tak násled-

cyklu menštruačných nohavičiek, vložiek a tam-

celková ekologická záťaž, ale aj na alternatívne

ne z čiernych odpadových nádob putujú spolu

pónov a to pomocou metodiky Product Environ-

trendy, ktoré sa osvedčili vo svete a prenikajú

s iným nevytriedeným odpadom na skládky.

mental Footprint odporúčanej Európskou komi-

už aj na Slovensko. Priemerná žena menštruuje

V prípade Bratislavy a Košíc, ktoré majú vlastné

siou. Do výpočtov bolo zakomponované široké

vo veku 13 až 51 rokov, približne jedenkrát za

ZEVO (Zariadenie na energetické využitie odpa-

spektrum ukazovateľov – vplyv na ľudské zdravie

mesiac a to 3 až 7 dní. To je za život až 456

du), sa použité vložky a tampóny premieňajú na

nevynímajúc. Podľa týchto údajov je vplyv men-

cyklov alebo 1,4 až 3,2 tisíc dní. Každá jedna

elektrickú energiu a teplo, ide teda o ekologickej-

štruačných nohavičiek na životné prostredie 3,6×

menštruácia si pritom vyžaduje veľmi dôklad-

šiu alternatívu oproti skládkovaniu. Odhliadnuc

nižší ako v prípade vložiek a 3× nižší ako v prípade
tampónov. Pričom najväčšia úspora negatívneho
vplyvu na životné prostredie bola vykázaná v prí-

Koľko kusov toaletného papiera spotrebujete
priemerne za mesiac?

Koľko balení papierových vreckoviek používate
priemerne za mesiac?

pade kategórie odpad.
Práve používaním absorpčných nohavičiek
totiž dokáže žena vyprodukovať takmer desaťkrát menej odpadu. Zároveň len málokto vie,
že na výrobu vložiek alebo tampónov sa využije obrovské množstvo vody (sladkej vody z riek
alebo jazier). Používaním nohavičiek žena ušetrí
ročne 2 366 litrov vody, za desať rokov 23 660
a za celý život až 94 640 litrov vody. Celkovo tak
ženy „minú“ pri používaní tejto ekologickejšej alternatívy takmer 8× menej vody ako pri používaní
vložiek či tampónov. V prípade výroby menštru-

2 kusy a menej
3 - 4 kusy
5 - 6 kusov
7 - 9 kusov
10 - 12 kusov
13 kusov a viac
neuvedené
Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2021, Toaletný papier použilo vo
svojej domácnosti za posledných 12 mesiacov 98,1 % opýtaných.

3,5
15,5
24,9
17,7
19,5
16,5
0,3

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

23,4
19,5
16,1
14,4
8,0
6,0
0,3

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4./2021, Pozn. Papierové vreckovky
použilo za posledných 12 mesiacov 87,8 % respondentov. Jedno balenie
zvyčajne obsahuje 10 ks vreckoviek.
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ačných nohavičiek sú cca trojnásobne nižšie aj
emisie uhlíka či využívanie fosílnych palív.
*Zdroj: NielsenIQ. Dáta vyjadrujú predaje na maloobchodnom trhu obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom a drogérie bez Metra. Obdobie: február 2022 až
marec 2021.

instore insider

PANDÉMIA (PO)ZMENILA ZÁKAZNÍCKE
SPRÁVANIE
Zákazníci sa prispôsobili. Počas dvoch rokov
opakovaných a dlhých lockdownov si navykli
nakupovať online, využívať výdajné miesta
a privykli si aj na rúška. Adaptovali sa aj
obchodníci, ktorých už druhý lockdown
nezaskočil. Vylaďujú svoje procesy tak,
aby za každých okolností vyhoveli (po)
zmenenému správaniu svojich zákazníkov.

trebami, knihami či kancelárskymi potrebami) sa podarilo tržby medziročne
zvýšiť o 2,9 %. Obchodníci mimo predajní, stánkov a trhov (vrátane e-shopov)
zaznamenali vlani medziročný nárast tržieb o 9,6 %. Ostatné oblasti obchodu
(vrátane hypermarketov a supermarketov) zaznamenali v roku 2021 medziročný pokles tržieb,“ uviedla Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.

E-shopy rástli, no ani počas pandémie
„neprevalcovali“ klasické obchody
Lockdown vždy presmeruje časť našich nákupov do online sveta. Potvrdzujú to aj údaje Eurostatu o nakupovaní cez internet. Kým v roku 2016 si online formou kúpilo tovar alebo službu 68 % obyvateľov Slovenska používajúcich

Red, Zdroj: WOOD&Company, Foto: Michal Jarmoluk / Pixabay

internet, v roku 2021 ich už bolo podstatne viac, a to až 84 %. V súčasnosti už
iba sotva nájdeme značku či obchod, ktoré by nemali zriadený e-shop alebo
aspoň stránku na sociálnej sieti. Akonáhle príde lockdown a ich prevádzky zostanú zatvorené, sústredia predaj do online prostredia, tovar doručujú poštou

Nebyť lockdownu, tržby mohli byť ešte vyššie

či kuriérom alebo sa menia na výdajné miesta. Obchodníkom však takýto režim
nestačí. Strácajú pritom najmä menšie obchody, ktoré online infraštruktúru ne-

Slovensko má za sebou dva roky s pandémiou. Tá ovplyvnila celý chod

majú natoľko vybudovanú ako veľkí hráči. Zjednodušene povedané, obchod-

ekonomiky, vrátane spotrebiteľského správania. Slovenský maloobchod za-

níci cez online kanál nedokážu predať alebo utŕžiť toľko, ako keď majú otvore-

znamenal v roku 2021 medziročný nárast tržieb o 1,4 %. Oproti roku 2019 na-

nú kamennú prevádzku. Každé ďalšie uvoľnenie protipandemických opatrení

rástli tržby obchodníkov o 0,3 %. Vyplynulo to z údajov Štatistického úradu SR.

preto stále viac potvrdzuje, že spotrebitelia uprednostňujú osobný kontakt pri

Nebyť pandémie, obrat v obchodoch by bol určite vyšší. Približne tretinu vla-

nakupovaní. Aj podľa samotných obchodníkov budú mať kamenné predajne

ňajšieho roka boli totiž kvôli lockdownu mnohé kamenné prevádzky zatvorené.

stále rozhodujúcu úlohu pri nákupe tovaru. Minimálne teda tovaru potravinárskeho, ale aj veľkej bielej techniky, špecializovaného sortimentu, ku ktorému

„Oproti roku 2020 sa podarilo zvýšiť tržby čerpacím staniciam a to o 4,9

potrebujú konzultáciu predajcu a tiež odevov, obuvi a doplnkov, ktoré si zákaz-

%. Vyššie tržby evidoval i maloobchod s tovarom pre domácnosť (napr. pre-

níci potrebujú vyskúšať. V súčasnosti už vidno, že sa raketový rast e-commer-

dajne s textilom, železiarskym tovarom či nábytkom) a to o 2,8 %. Rekreač-

ce zastavil a rovnako ako kamenný retail optimalizuje svoje fungovanie tak, aby

nému a kultúrnemu sortimentu (napr. predajne s hračkami, športovými po-

si na seba zarobil aj v „novom normále“.
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Čo je potrebné urobiť, aby nákupné centrá v budúcnosti
prežili?

Vo svete sa tak stále viac objavujú hybridné prevádzky, ktoré kombinujú online a ofﬂine nakupovanie. V online prostredí je veľmi náročné a drahé
získať pozornosť zákazníka a preto mnoho značiek zo sveta e-commerce

Nákupné centrá sú „mikrosvetom“ maloobchodu a služieb každej

otvára v nákupných centrách showroomy alebo výdajné miesta. Alebo

ekonomiky. V obchodných centrách nájdeme zastúpené takmer všet-

naopak, zákazník sa rozhodne pre kúpu výrobku v e-shope a následne

ky oblasti maloobchodu a pestrú škálu služieb či gastro prevádzok. Aj

nákup zrealizuje v kamennej prevádzke, kde si môže tovar vyskúšať. Toto

shopping centrá pocítili prísne opatrenia a zatvorenie prevádzok. Napriek

všetko sú zároveň dôvody, prečo vzájomný vzťah online a kamenných

tomu nezaháľali a aj počas roka 2021 uskutočnili viaceré kroky, aby sa

obchodov oveľa lepšie ako pojem „konkurencia“ vystihuje pojem „sym-

priblížili potrebám a zmenenému správaniu zákazníkov. Pre maximálnu

bióza“. V retailovej praxi sa už dlhé roky hovorí aj o pojme omnichannel,

bezpečnosť zákazníkov modernizovali vzduchotechniku, zavádzali hĺb-

kedy by si online nákupný zážitok a ofﬂine nákupná skúsenosť zákazní-

kovú dezinfekciu, často inštalovali germicídne a UV-C žiariče a zvýšili aj

ka z nakupovania mali byť veľmi podobné. Obchodníci by mali ťažiť zo

frekvenciu a rozsah upratovania. V spolupráci s nájomníkmi uvádzali pick–

synergií všetkých predajných kanálov. Napokon nákupné centrum Nivy

up pointy, teda výdajové okienka či služby nákupných asistentov, kedy

malo ešte pred samotným otvorením 26 000 relevantných e-mailových

asistent uskutoční nákup a zákazníkovi ho doručí domov.

adries potenciálnych návštevníkov. Aplikáciu centra si tesne po spustení
a otvorení shoppingu nainštalovali tisíce používateľov. Zákazníci sa menia

Od vypuknutia pandémie obchodné centrá a kamenné prevádzky čelia najmä otázkam, či prežijú a či ešte dokážu konkurovať e-commerce. Realita ukazu-

a nová mladšia generácia si potrpí na bezplatnú wi-ﬁ alebo nabíjačky pre
svoje smart zariadenia.

je, že dokážu. A to hlavne tie, ktoré sa orientujú na inovácie a zážitok. V súvislosti

¹ Štatistický úrad SR, Eurostat, publikované: apríl 2022

s budúcnosťou nákupných centier sa považuje za kľúčový pojem „destination

spracovanie: WOOD&Company

footfall“. Cieľom je prilákať nielen okoloidúcich, ale aj návštevníkov, pre ktorých
je samotný centrum cieľovou destináciou. Prieskumy navyše ukazujú, že dôveryhodnosť značiek je vyššia, ak majú aj svoje kamenné pobočky.

Vývoj maloobchodných tržieb v SR v roku 2021
Typ maloobchodu (MO)

MO v nešpecializovaných
predajniach

Medziročná
zmena tržieb
2021- 2020

-2,20%

Zmena
tržieb
2021- 2019

Ako budú vyzerať nákupné centrá
budúcnosti?
} VIACÚČELOVOSŤ – obchodné centrá budú v budúcnosti prepájať

2,80%

}

MO s potravinami, nápojmi
a tabakom v špecializovaných
predajniach

-5,80%

-13,30%

MO s pohonnými látkami
v špecializovaných predajniach

4,90%

-2,30%

MO so zariadeniami pre IKT
v špecializovaných predajniach

-4,90%

-4,90%

MO s ostatným tovarom
pre domácnosť v špecializovaných
predajniach

2,80%

4,30%

MO s tovarom pre kultúru
a rekreáciu v špecializovaných
predajniach

2,90%

-9,50%

MO ostatného tovaru
v špecializovaných predajniach

-0,60%

-6,30%

MO v stánkoch a na trhoch

-7,10%

-31,50%

MO mimo predajní,
stánkov a trhov

9,60%

12,20%

Spolu maloobchod (MO)

1,40%

0,30%

}

}

}

Zdroj: Štatistický úrad SR
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}
}

ešte viac funkcií a ponúkať široké spektrum voľnočasových aktivít
a služieb (vrátane relaxu či kancelárií). Návštevník si do nich príde
nielen nakúpiť, ale bude v nich môcť prepájať prácu, relax a socializáciu.
NOVÁCIE – nákupné centrá sa bez inovácií v budúcnosti nezaobídu.
Trendy zo sveta predpovedajú nielen inovácie v oblasti digitálnych
technológií napríklad pri vrátení tovaru, ale aj inovácie pri samotnom prezentovaní tovaru prostredníctvom virtuálnej reality.
ZÁŽITOK – obchodné centrá budú aj v budúcnosti čeliť konkurencii
z online prostredia a jeho pestrej ponuke tovarov. Konkurenčnou výhodou a zároveň nevyhnutnosťou nákupných centier a kamenných
obchodov bude predaj tovaru so zážitkom. Ak zákazník nebude mať
možnosť nakupovať so zážitkom alebo pridanou hodnotou, uprednostní online priestor.
BRAND EXPERIENCE (zážitok so značkou) – cesta zákazníka sa neustále vyvíja. Dnes nakupovanie nie je len o návšteve obchodu. Ide
o celkovú skúsenosť so značkou prostredníctvom online aj ofﬂine
platforiem. Zákazník sa často práve v online prostredí rozhodne
a následne nákup zrealizuje v kamennej prevádzke.
NOVÉ ZNAČKY – obchodné centrá aj naďalej budú slúžiť na objavovanie a prezentáciu nových značiek
DÔVERYHODNOSŤ – prieskumy ukazujú, že dôveryhodnosť značiek
je vyššia, ak majú aj svoje kamenné pobočky
E – COMMERCE a KAMENNÝ OBCHOD – v digitálnom svete, vrátane
e -commerce, je veľmi náročné a drahé získať si pozornosť zákazníka. Práve preto mnoho značiek aj napriek digitalizácii hľadá možnosti v kamenných predajniach a to minimálne formou showroomu
alebo výdajného miesta. Veľkí hráči zo sveta e-commerce si pre
kamennú predajňu v rámci „click and mortar“ stratégie volia práve
nákupné centrá. Trendom sa tak stáva mix e-commerce a kamennej prevádzky.
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Sarah Frier

Catherine Beltonová

No filter

Putinovi ľudia

Cena: 15,69 EUR

Cena: 29,90 EUR

V roku 2010 Kevin Systrom a Mike Krieger

Autorka sa ponára hlboko do vnútorných

spustili aplikáciu na zdieľanie fotograﬁí, ktorá

procesov v Kremli a vďaka výpovediam

ponúkala jednoduchú funkciu – všetko, čo

kľúčových aktérov odhaľuje, ako Putin nahradil

ste ňou zachytili, vyzeralo krajšie. Postupne

svojvoľných oligarchov z jeľcinovských čias novou

okolo tohto zaujímavého start-upu vytvorili celú

generáciou lojálnych oligarchov, ktorí ovládli ruské

komunitu. Stačili dva roky a Instagram zaujal

hospodárstvo, justíciu. Výsledkom je mrazivý

Marka Zuckerberga natoľko, že sa ho rozhodol kúpiť za miliardu dolárov.

pohľad na pomstu KGB – príbeh, ktorý sa začína kolapsom Sovietskeho

Budete čítať o tom, ako každé rozhodnutie, ktoré urobili zakladatelia,

zväzu, keď celé siete agentov dokázali vyviezť zo štátnych podnikov na

malo dramatický dominový efekt, ale aj o tom, ako po predaji

Západ miliardy dolárov a s nimi aj svoj vplyv. Putin so spojencami svoje

zakladatelia zostali rozčarovaní prospechárskou kultúrou rastu za každú

dielo dovŕšili, keď obnovili moc Ruska a zmocnili sa hospodárstva.

cenu, ktorú presadzoval Facebook.
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Ken Follett

Paulo Cognetti

Nikdy

Vlčie šťastie

Cena: 32,90 EUR

Cena: 14,90 EUR

Zmenšujúca sa oáza na Sahare, dron ukradnutý

Štyridsiatnikovi Faustovi sa rozpadne dlhoročný

americkej armáde, neobývaný japonský ostrov

vzťah, a tak sa vracia do hôr. Dávno pred ním ušla

a tajné zásoby chemických zbraní – to všetko

z Milána do alpského strediska aj Babette a navrhne

hrá dôležitú úlohu v neúprosne gradujúcom

mu prácu kuchára. Fausto varí pre vodičov ratrakov, aj

globálnom konﬂikte. Vojne sa snaží zabrániť mladá

pre drevorubačov. Znovu objavuje malé radosti, telesné

agentka CIA, špión v utajení medzi džihádistami,

túžby aj odpustenie. Fausto nevie, či existuje miesto

skúsený šéf čínskej rozviedky aj Pauline Greenová, na ktorú neustále

na šťastný život, ale tuší, že je presne tam, kde má byť. Autor prináša jasný

útočí populistický protikandidát. Nikdy je výnimočný román o hrdinoch

pohľad na ľudské vzťahy v ich neustálom dialógu s prírodou, na ich zranenia,

a podliakoch, falošných prorokoch a elitných vojakoch, otupených

zlyhania, vnútorný nepokoj, ktorý ich nabáda k útekom aj k návratom. Jeho

politikoch a oportunistických rebeloch. Prináša múdre varovanie: Keď sa

postavy nám pripadajú ako hŕstka priateľov, ktorých poznáme odjakživa.

svet nachádza len na krok od priepasti, čo môže urobiť jednotlivec?
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Isaac Asimov

Alessandro Baricco

Nadácia na rozhraní

Oceán more

Cena: 17,99 EUR

Cena: 12,95 EUR

Štvrtý diel najlepšej žánrovej série všetkých čias

V hostinci Almayer na brehu mora sa zišla zvláštna

Nadácia. Zatiaľ čo si Prvá Nadácia užíva domnelé

spoločnosť: maliar, ktorý maľuje bielou farbou na biele

víťazstvo a plán Hariho Seldona opäť považuje

plátno a pokúša sa zachytiť podstatu mora, profesor,

za jedinú správnu cestu, Druhá Nadácia naďalej

ktorý sa iným spôsobom pokúša o to isté, žena, ktorú

potichu ovláda smerovanie galaktických dejín.

sem poslal jej muž, aby sa zotavila z nevery, a žena,

Objaví sa však Golan Trevize, ktorý Seldovnovu

ktorej má more vyliečiť precitlivelosť. Čo vlastne

psychohistóriu spochybní. Pátranie po pravde ho zavedie ku skúmaniu

pochopili z mora a o mori, z tej tichej i búrlivej šíravy bez začiatku a konca?

pôvodu celého ľudstva a bájnej planéty Zem. Len Trevize si však

V hostinci plynie čas každému inak, a predsa rovnako. Pochopiť možno

uvedomuje, že sa v tomto vesmírnom boji o smerovanie ľudstva objavil

azda iba to, že minulosť je prítomnosť a budúcnosť zasa len prítomnosť.

nový hráč, silnejší ako ktokoľvek pred ním. Nájdu obe Nadácie nájdu

Oceán more je poetickým rozprávaním z pera obľúbeného talianskeho

spoločnú reč a udržia predpovedaný tok dejín?

spisovateľa.

Autor: red | Foto: Vydavatelstvá
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