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ÚVODNÍK

PALEC HORE!

PALEC DOLE!

Všetky 
názory 

a podnety 
vítam!

Pošlite 
mi e-mail 
alebo sa 
podeľte 
o svoje 
úvahy 
na našom 
webe!

tatiana.kapitanova@atoz.sk
www.tovarapredaj.sk

PETR HŘÍBAL,
šéfredaktor Zboží&Prodej,
petr.hribal@atoz.cz

TATIANA KAPITÁNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

S ťahovanie. Na začiat-
ku leta nastal čas, aby 
sme dali zbohom bytu, 
v ktorom sme bývali tri 
roky. Keďže viem, že 
človek od prirodzenosti 

rád škrečkuje, vždy som sa 
snažila držať množstvo 
vlastnených vecí na uzde. 

Nepotrebujeme osem ute-
rákov, keď sme dvaja, ani 

ryžovar, pretože ryža sa 
dá uvariť v obyčajnom 
hrnci, a nemusím mať 
ani päť kabeliek, lebo 

reálne nosím maximálne dve. Napriek 
tomu som toho naškrečkovala dosť. 

A to najmä kníh, domácich potrieb 
a izbových rastlín. 

Putovanie. Hneď ako sme sa vysťahova-
li, vydali sme sa na najdlhšiu turistickú 
trasu na Slovensku. Cesta hrdinov SNP 
vedie z Dukly na Devín, má takmer 770 
kilometrov, prevýšenie vyše 30 kilo-
metrov a prejsť ju trvá približne mesiac. 
Najdôležitejšie je mať kvalitné topánky, 
ktoré znesú nadmernú záťaž, a kvalitný 
ruksak, ktorý sa dobre nosí. Do neho 
sa musí vojsť všetko potrebné. Kari-
matka, spacák, plynová bomba, varič, 
ešus, základná kozmetika, lekárnička, 
zopár kusov oblečenia, jedlo a voda. 

MEDZITÝM 
V ČESKEJ REPUBLIKE...

Stěhování také nepatří mezi moje oblíbené čin-
nosti. Snažím se mu proto vyhýbat, jak jen 
to jde. Také proto, že si při něm člověk potvrdí, 
jaký je sběratel, většinou zbytečností… Cesto-
vání naopak miluji. Ale přiznám, raději mám 
jeho pohodlnější variantu, tedy ne s batohem 
na zádech. Upřednostňuji pokud možno rychlý 
přesun dopravním prostředkem a následné pěší 
objevování dosud neznámého. Stejně tak i ujiš-
ťování se v tom, že všude kolem je tolik krásných 
míst a že slunce svítí pro všechny stejně.  

To je všetko, pretože každý gram navyše 
dáva poriadne zabrať. Denne sme prešli 
v priemere 28 kilometrov. Niekedy to 
bolo viac, niekedy menej. Keď som si 
večer po ťažkom dni vyzúvala topánky 
a masírovala ubolené nohy plné otla-
kov, bola som rada, že môj ruksak mal 
„iba“ desať kíl. Veci nadobúdajú úplne 
inú váhu, ale aj hodnotu, keď ich vláčite 
na chrbte ako slimák.

Ponaučenie. Všetko potrebné pre život 
sa vojde do jedného jediného ruksaka. 
S ním som prežila mesiac v lese a ani 
raz som nemala pocit, že by mi niečo 
chýbalo.  

Ešte jedno ponaučenie. Keď sa o pol 
šiestej ráno prechádzate po hrebeni 
 Nízkych Tatier, slnko je ešte nízko a mra-
ky pod vami. Ticho je vtedy ešte tichšie 
ako inokedy. A zrazu nerozumiete, prečo 
sa stále naháňate, keď podstatné je 
niečo iné.

 Zhromažďovanie
 Cesta
 Minimalizmus S ťahovanie. Na začiat-

ku leta nastal čas, aby 
sme dali zbohom bytu, 
v ktorom sme bývali tri 
roky. Keďže viem, že 
človek od prirodzenosti 

rád škrečkuje, vždy som sa 
snažila držať množstvo 
vlastnených vecí na uzde

Nepotrebujeme osem ute-
rákov, keď sme dvaja, ani 

ryžovar, pretože ryža sa 
dá uvariť v obyčajnom 
hrnci, a nemusím mať 
ani päť kabeliek, lebo 

reálne nosím maximálne dve. Napriek 
tomu som toho naškrečkovala dosť. 

A to najmä kníh, domácich potrieb 
a izbových rastlín. 

Putovanie. Hneď ako sme sa vysťahova-
li, vydali sme sa na najdlhšiu turistickú 
trasu na Slovensku. Cesta hrdinov SNP 
vedie z Dukly na Devín, má takmer 770 
kilometrov, prevýšenie vyše 30 kilo-
metrov a prejsť ju trvá približne mesiac. 
Najdôležitejšie je mať kvalitné topánky, 
ktoré znesú nadmernú záťaž, a kvalitný 
ruksak, ktorý sa dobre nosí. Do neho 
sa musí vojsť všetko potrebné. Kari-
matka, spacák, plynová bomba, varič, 
ešus, základná kozmetika, lekárnička, 
zopár kusov oblečenia, jedlo a voda. 

Naozaj stačí málo
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Retail ponúka 
nové príležitosti 24
Vitajte v novej realite! 28

Pozorovateľ 
trendov

CatScan

Naraňajkujte sa! 34 
Zákazníci čítajú zloženie 
krmiva pre zvieratá 38
Umývanie riadu zasiahol 
trend ekológie 42 

Téma 
vydania

Lov na obchodníkov 
sa skončil 20

Sklady s potravinami 
sa automatizujú 48

Na váhach 
sa neoplatí šetriť 46

Logistika

Vybavenie 
obchodu

100 % pokrytie všetkých segmentov FMCG maloobchodu a veľkoobchodu



NEZMEŠKAJTE 16. KONGRES SAMOŠKA,
TENTORAZ NA TÉMU

1. 10. 2020, DOUBLETREE BY HILTON BRATISLAVA

OBCHOD 
V NOVEJ REALITE

Jarné mesiace spravili z obchodníkov hrdinov v prvej línii
a úcta k ich povolaniu stúpla. Do popredia ešte viac vystúpila

dôležitosť obchodov v pešej vzdialenosti, potravinová
sebestačnosť či súčinnosť s obcami. Na pretras sa dostala

taktiež téma inovácií. Ak predstava online objednávania tovaru, 
nákupu pripraveného do tašky, bezkontaktných platieb a podobných 

inovácií bola doteraz pre väčšinu obchodníkov v nedohľadne, 
ukázalo sa, že kto chce uspieť, musí „do toho skočiť“ hneď. Aké 

ďalšie výzvy priniesla obchodníkom súčasná situácia a ktoré 
nové príležitosti sa im naskytli?

OTOČTE STRÁNKU A ZISTITE VIAC O PROGRAME KONGRESU
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PROGRAM OCHUTNÁVKA Z PROGRAMU

1. 
OK

TÓ
BE

R

PREZENTÁCIA PARTNEROV
Predstavenie výrobkov a služieb partnerov 
kongresu, ochutnávky noviniek

OFICIÁLNE OTVORENIE KONGRESU, 
ÚVODNÉ SLOVO 

MARTIN KATRIAK
PREZIDENT, ZVÄZ OBCHODU SR

ŽIVOT V NOVEJ ÉRE: AKO NÁS 
PANDÉMIA ZMENILA? 
•  Stresové situácie a zmeny v nákupnom 

správaní z pohľadu behaviorálnej ekonómie 
•  Ako si udržať zákazníka v čase krízy? 
•  Ako záťaž a obdobie náhlych zmien pôsobí 

na pracovníkov?
•  Krízová komunikácia v pracovnom tíme 

MATEJ ŠUCHA
MANAGING PARTNER, 
MINDWORX

COVID-19 A JEHO VPLYV NA 
SLOVENSKÝ MALOOBCHOD 
•  Ako sa zmenilo správanie spotrebiteľov 

a ich preferencie predajných kanálov?
•  Stabilizácia trhu po prvotných panických 

nákupoch 
•  Do akej miery bol ovplyvnený tradičný trh? 
•  Ktorých kategórií a ich predajov sa zmeny 

dotkli najviac?  

PAVOL ZAJAC
CLIENT BUSINESS PARTNER,
NIELSEN

PANELOVÁ DISKUSIA: 
POTRAVINOVÁ SEBESTAČNOSŤ: 
REÁLNY CIEĽ ALEBO NAIVNÝ SEN? 
•  Ako zmeniť potravinovú zraniteľnosť 

Slovenska? 
•  Konkurencieschopnosť slovenských 

výrobcov a príležitosti na domácom trhu 
•  Potravinová sebestačnosť vs. potravinová 

bezpečnosť 
•  Ako budovať lokálpatriotizmus Slovákov?  

PANELOVÁ DISKUSIA: 
KORONAKRÍZA AKO AKCELERÁTOR 
INTERNETOVÉHO PREDAJA 
POTRAVÍN
•  Dočasný trend alebo povinná jazda smerom 

k inovácii? 
• Je e-shop príležitosťou pre každého? 
•  Ako e-commerce ovplyvní tradičnú formu 

predaja? 
•  Ako vybudovať úspešný internetový 

obchod?

HYGIENA V PREDAJNIACH 
MENÍ PRAVIDLÁ: ČO PRINESIE 
BUDÚCNOSŤ? 
•     Hygienické opatrenia prijaté počas Covid-19
•     S akými nedostatkami v nariadeniach 

bojovali obchodníci? 
•     Aké zmeny možno očakávať s prípadnou 

ďalšou vlnou pandémie?
•     Nový štandard hygienických opatrení  

MARTA KODADOVÁ
ODBORNÝ RADCA, ODBOR 
HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI 
POTRAVÍN A KOZMETICKÝCH 
VÝROBKOV, ÚRAD VEREJNÉHO 
ZDRAVOTNÍCTVA SR  

TOMBOLA

ZÚČASTNITE SA 
NA JEDINEČNOM 
KONGRESE, KTORÝ 
BRÁNI ZÁUJMY 
SLOVENSKÉHO 
OBCHODU 

1. 10. 2020
DOUBLETREE BY HILTON 
BRATISLAVA

16

BRONZOVÍ PARTNERI:ZLATÝ PARTNER: STRIEBORNÍ PARTNERI:

Zmena programu vyhradená.

JAROSLAV 
KLEIN
GENERÁLNY 
RIADITEĽ, KASO 
TECHNOLOGIES

MARTIN 
KATRIAK
PODPREDSEDA 
PREDSTAVENSTVA, 
COOP JEDNOTA 
SLOVENSKO 

JANA 
VENHARTOVÁ
RIADITEĽKA, 
POTRAVINÁRSKA 
KOMORA 
SLOVENSKA 

MOJMÍR 
KLEŠČ
OBCHODNÝ 
RIADITEĽ, TAURIS 
GROUP

LADISLAV 
CSENGERI
RIADITEĽ 
SPOTREBITEĽSKÉHO 
PANELU PRE 
ČR A SR, GFK

NEFORMÁLNE STRETNUTIE 
MALOOBCHODNÍKOV, CENTRÁL 
MO ALIANCIÍ, DRUŽSTIEV, 
VEĽKOOBCHODOV A DODÁVATEĽOV 
•  Prezentácia partnerov pri stánkoch, 

možnosť nadviazania nových 
kontaktov, bohatý raut, hudobné 
vystúpenie skupiny Froid  

VEČERNÁ PÁRTY 
PO SKONČENÍ 
ODBORNÉHO 
PROGRAMU

JAROSLAV 
FOTUL
VÝKONNÝ 
RIADITEĽ, 
LABAŠ

REGISTROVAŤ SA MÔŽETE AJ 
Z MOBILU, STAČÍ NAČÍTAŤ QR KÓD.
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OBCHODNÍCI 
VEDIA, PREČO PRÍSŤ 
NA SAMOŠKU:

PRÍDTE AJ VY DISKUTOVAT O DALŠOM SMEROVANÍ SLOVENSKÉHO MALOOBCHODU!
REGISTRUJTE SE NA: WWW.SAMOSKA-KONGRES.SK/REGISTRACIA

JURAJ KUSKA,   
VEDÚCI ÚSEKU PREVÁDZKY 
MALOOBCHODU, CBA VEREX

Na kongresy chodíme pravidelne, väčšinou do Košíc aj do Trnavy. 
S mnohými partnermi sme sa spojili práve vďaka kongresu 
Samoška, ktorý si udržiava svoj štandard a kde sa vždy dozvieme 
veľa nových vecí. Rovnako chválim výber tém, ktoré sú skutočne 
veľmi aktuálne. Sme spokojní a veľmi radi sa sem vraciame.

PETER VARMUŽA, 
GENERÁLNY RIADITEĽ 
A SPOLUZAKLADATEĽ, YEME 
PLNOCHUTNÉ POTRAVINY

Je skvelé, že tento kongres je zameraný na sloven-
ský maloobchod. Vieme sa tu stretnúť pri otvorenej 
diskusii, v rámci ktorej mnohokrát prídeme k rovna-
kým alebo podobným záverom. Prítomnosť nadná-
rodných reťazcov by iste pôsobila dominantne a at-
mosféra by nebola taká uvoľnená. Za veľký prínos 
považujem možnosť dozvedieť sa, na čom pracujú 
kolegovia z podobne zameraných obchodov. Človeka 
to motivuje pokračovať vpred a je to dôkaz toho, že 
nielen v Bratislave, ale aj v ktoromkoľvek meste na 
východe sú predajne úspešné a zákazníci prejavujú 
o ne záujem. Kongres Samoška navštevujem už 
tretí rok a rád sa zúčastním aj toho nasledujúceho. 

ELENA NOVÁKOVÁ, 
MAJITEĽKA MALOOBCHODNEJ PREVÁDZKY, 
POTRAVINY SANTOS

Akciu si nikdy nenecháme ujsť, chodievame  každý rok. Veľmi sa 
nám tu páči, vždy sa dozvieme niečo nové. Je to pre nás obrovská 
výzva, lebo sú tu noví dodávatelia, nové výrobky, prezentujú sa 
tu veci, o ktorých sme napríklad doteraz ani nepočuli.

VŽDY SA DOZVIEM 
UŽITOČNÉ 

INFORMÁCIE 
A STRETNEM 

NOVÝCH 
OBCHODNÝCH 
PARTNEROV.

JÁN BILINSKÝ,
GENERÁLNY RIADITEĽ, 
COOP JEDNOTA SLOVENSKO

Musím povedať, že sa mi veľmi páčilo. Rozhodne 
prídem aj nabudúce a kongres budem odporúčať 
aj všetkým kolegom zo systému Coop Jednota.

IVANA PUSTAIOVÁ,
VEDÚCA ÚSEKU NÁKUPU, 
PREDAJA A VEĽKOOBCHODNÝCH CIEN, 
NITRAZDROJ

Na Samoške som bola prvýkrát. Najviac ma zaujali prednášky. 
Program bol veľmi zaujímavo spracovaný. Som veľmi spokojná 
a odnášam si veľmi veľa dobrých skúseností. Poznatky určite 
využijem, dosť mi to otvorilo oči. Stretla som sa s dodávateľom, 
ktorého ešte nemáme v našej sieti. Dohodli sme si aj osob-
né stretnutie, takže možno vznikne nejaká ďalšia spolupráca. 
Určite sa vrátim aj na budúci rok. 

ZÁŠTITA: ORGANIZÁTOR:MEDIÁLNI PARTNERI:ŠPECIÁLNI PARTNERI:PARTNER VÍNA:

PARTNER KÁVY:

SPOLUPRACUJÚCI 
PROGRAM:

PARTNER 
VEČERA:

MICHAL LAUKO,
VEDÚCI, ČEVAMPO

Zúčastňujem sa pravidelne, možno iba dvakrát som vy-
nechal. Vždy sa dozviem užitočné informácie a stretnem 
nových obchodných partnerov. Tu sme kúpili aj novú po-
kladňu. Som spokojný s programom aj stánkami, lebo sa to 
dopĺňa, vždy vidím niečo nové. Zúčastním sa aj nabudúce.

OBCHOD 
V NOVEJ REALITE

ODBORNÍ PARTNERI:
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ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...

STRUČNE:

trhu a zákazníkom zároveň poskytne stabilné
zázemie pre POS projekty a ich následnú rea-
lizáciu. Novinkou agentúry je taktiež logistický 
systém pre online predaj a správu projektov. Komu-
nikačné riešenia, ktoré podporujú predaje  priamo 
v predajniach, dodáva agentúra na slovenský trh už 
niekoľko rokov. Otvorením bratislavskej kancelárie 
firma reaguje na mnohé zahraničné spoločnosti, 
ktoré už na Slovensku pobočky pre podporu svo-
jich aktivít na tomto trhu majú. „Klientom zaisťu-
jeme kreatívne POP riešenia, do ktorých implemen-
tujeme shoppercentrické princípy a aktuálne 
svetové trendy,“ uvádza Ľuboš Plačko, ktorý má 
v spoločnosti Dago na starosti projekty pre sloven-
ských klientov. Na správu POS projektov klientov 
využíva Dago logistický systém, ktorý priebežne 
rozvíja. „Úspešne sme s jeho pomocou administro-
vali napríklad viac než tisícku pokladničných zón 
pre cukrovinky Nestlé,“ dodáva Ľuboš Plačko.

Tesco v Poľsku 
predáva obchody
 Spoločnosť Tesco oznámila predaj svo-
jich aktivít v Poľsku dánskej maloobchodnej 
firme Salling Group. Transakcia, ktorá pod-
lieha antimonopolnému schváleniu, zahŕňa 
predaj 301 predajní, dvoch distribučných cen-
tier a ústredne. „V našom podnikaní v strednej 
Európe sme zaznamenali výrazný pokrok, stále 
však vidíme ťažkosti na trhu v Poľsku. Dnešné 
oznámenie nám umožňuje zamerať sa v tomto re-
gióne na naše podnikanie v Českej republike, Ma-
ďarsku a na Slovensku, kde máme silnejšie pozície 
na trhu s dobrými vyhliadkami na rast a dosahu-
jeme maržu peňažných tokov a výnosov, ktoré sú 
pre našu skupinu prírastkové,“ uviedol Dave Lewis, 
generálny riaditeľ spoločnosti Tesco.

Celkový čistý výnos transakcie bude približne 819 
miliónov zlotých (okolo 184 miliónov eur), pričom 
jej dokončenie sa očakáva v aktuálnom fi nančnom 
roku. Výťažok z predaja bude použitý na všeobec-
né korporátne účely. „Plánujeme zdvojnásobiť pre-
daje v Poľsku a v priebehu nasledujúcich 12 až 18 
mesiacov investujeme miliardu zlotých do začlene-
nia obchodov Tesco do nášho nového moderného 
konceptu Netto 3.0,“ uviedol Per Bank, generálny 
riaditeľ Salling Group. Spoločnosť Salling Group už 
v Poľsku prevádzkuje 386 obchodov Netto, ktoré 
zamestnávajú viac ako 5000 ľudí.

Rozhovor s výkonným riaditeľom siete Tesco 
na Slovensku Martinom Kurucom nájdete na
str. 30. 

Spoločnosť Nay 
vystúpila zo 

Zväzu obchodu
 Nay sa rozhodla vystúpiť zo Zväzu ob-
chodu SR a následne vstúpiť do Iniciatívy slo-
venských maloobchodníkov (ISKM), ktorá 
pôvodne vznikla počas obdobia pandémie 
Covid-19 ako platforma na podporu a pomoc 
podnikateľom. „Nesúhlasíme s postojmi Zväzu 
obchodu SR v prístupe k slobodnému podnikaniu 
a máme dojem, že zastupuje ciele len malej sku-
piny členov. Nemá pre nás zmysel byť členom or-
ganizácie, s ktorou sa hodnotovo rozchádzame, 
a teda nás prakticky nezastupuje,“ vyjadril sa k dô-
vodom vystúpenia Peter Zálešák, predseda pred-
stavenstva spoločnosti Nay.

ISKM je profesijné združenie na zastupovanie zá-
ujmov slovenských maloobchodníkov nepotravi-
nárskeho tovaru. Pri existujúcich zväzoch ide 
o združenia s prevládajúcim členstvom potraviná-
rov. „Považujeme za dôležitý vznik združenia, 
ktoré bude stáť na strane niekoľkých stoviek spo-
ločností v nepotravinárskom maloobchode
a gastrosegmente,“ dodal Peter Zálešák. Členmi 
ISKM sú napríklad Martinus, Panta Rhei, Planeo, 
Regal Burger, LPP Slovakia a ďalší. V Česku vstúpila 
spoločnosť Nay so sieťou predajní, ktoré prevádz-
kuje pod značkou Electro World, do združenia 
Retailová asociace, ktoré vzniklo z podobných dô-
vodov ako ISKM na Slovensku. 

Česká in-store agentúra 
Dago vstúpila na 
Slovensko

 Komunikačná agentúra Dago otvorila 
novú kanceláriu v Bratislave. Pobočka umožní 
rýchlejšie reagovať na potreby miestneho 

TRI SLOVÁ:

Vernosť 
Marketing
Koronavírus

Jakub MinksJakub Minks

EXPERT NA VERNOSŤ

Jakub Minks,
generálny riaditeľ, Trifft

SLOVO 
ODBORNÍKA!

„Zachránia nás 
od korony vernostné 

systémy?“
Predstavte si, že ste vyhoreli. Do opráv investujete 
čas, nervy a tisícky eur. O pár týždňov je všetko ho-
tové, vaše brány sa znova otvoria, no návštevnosť je 
oveľa nižšia než predtým, pretože ste nemali zákaz-
níkom ako dať vedieť, že ste späť. Takto nadnesene 
sme sa našim potenciálnym klientom snažili len ne-
dávno vysvetliť, ako veľmi je dôležité mať vybudova-
nú zákaznícku databázu, s ktorou je možné komuni-
kovať. Ani v najhoršom sne nám nenapadlo, že naše 
predpovede sa onedlho naplnia v doteraz nevídanej 
intenzite a že zrazu „vyhoria“ všetci naraz.

Koronavírus priniesol ťažkosti, na ktoré nebol pri-
pravený nikto, no niektoré značky ako keby boli voči 
nemu zaočkované. Názov vakcíny? Vernostný systém 
s možnosťou priamej komunikácie so zákazníkom.

Vezmite si napríklad Starbucks, ktorý vďaka svojej 
aplikácii nielenže dokázal zákazníkov priamo v ich 
telefóne informovať o dôležitých novinkách (me-
niace sa otváracie hodiny, podmienky vstupu do 
prevádzok), ale aj využil situáciu na tvorbu pozi-
tívneho PR.

Beer Station, sieť výčapných staníc remeselného 
piva, tiež musela riešiť túto komplikovanú situáciu. 
Spustila rozvoz produktov, no na rozdiel od kon-
kurencie mala táto sieť jednu obrovskú výhodu: 
nové podmienky, možnosti nákupu, trasy a dátumy 
rozvozov komunikovala so svojou klientskou bázou 
priamo do telefónov zákazníkov. Extrémne rýchlo 
tak dokázala dostať dôležité informácie tam, kde 
vygenerovali následné predaje.  

Nie každý vernostný systém však toto dokáže. Väčš-
ina vernostných systémov, ktoré poznáte, sú len vy-
hadzovaním peňazí do vzduchu. Vernostný systém, 
ktorý funguje, musí okrem odmeňovania zákazní-
kov spĺňať jednu základnú podmienku: musí vám 
umožniť so zákazníkom komunikovať tak, aby ste 
dokázali aktívne ovplyvniť jeho nákupné správanie
a podporiť tak predaj.

Ak máte vernostný systém, 
ktorý to nedokáže, síce teší-

te zákazníkov odmenami a zľa-
vami, ale v konečnom dôsledku 

možno len prichádzate 
o peniaze.

www.natureland.sk

DOBRE A POCTIVO
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JEDNOU VETOU:

„Každý deň 
považuj za jeden 

život.“
Lucius Seneca,
rímsky filozof

Lidl zrušil 
distribúciu 
papierových 
letákov
 Spoločnosť Lidl sa rozhodla úplne zrušiť 
distribúciu týždenných letákov do domác-
ností. Vďaka ekologickým opatreniam z po-
sledných rokov ušetrila celkovo viac ako 4000
ton papiera ročne. V obchodom roku 2018 zme-
nil Lidl formát letáka z rozmeru A3 na A4 a ušetril 
viac ako 1520 ton papiera. O rok neskôr zrušil dis-
tribúciu letákov v tretine regiónov a znížil svoju 
ročnú spotrebu papiera o ďalších 850 ton. Aktu-
álne už letáky spoločnosti Lidl vo svojich schrán-
kach spotrebitelia nenájdu, a to bez ohľadu na to, 
v ktorej časti Slovenska bývajú. Výsledkom je 
úspora približne 1700 ton papiera. Celkovo diskont 
ušetrí 4100 ton papiera ročne, čo predstavuje asi 
70 000 dospelých stromov.

Letáky nahradil online newsletter. „Kríza spojená 
so šírením koronavírusu významne zasiahla nás 
všetkých, no zároveň ukázala, že sa dá fungovať 
aj inak, než sme boli doteraz zvyknutí. Veľa sa 
teraz hovorí o návrate k normálu, ale práve normál 
predstavoval v mnohých ohľadoch problém, 
a teraz máme šancu prehodnotiť naše aktivity 
a ich vplyv na prírodu a životné prostredie,“ uvie-
dol Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika. 
Podľa spoločnosti Lidl rozhodnutie o zrušení dis-
tribúcie papierových letákov oceňujú aj zákazníci. 
Až 86 % z celkového počtu 14 200 hlasujúcich 
uprednostnilo na facebookovom profile diskont-
ného reťazca online verziu letáka pred jeho tlače-
nou podobou. Plošné zrušenie pravidelnej týžden-
nej distribúcie papierových letákov do schránok 

prináša aj finančnú úsporu, ktorú sa Lidl rozhodol 
investovať do zníženia cien niektorých vybraných 
produktov. 

Slovenské združenie 
pre značkové výrobky 
má nových členov

 Slovenské združenie pre značkové vý-
robky (SZZV) sa rozšírilo o štyri nové spoloč-
nosti. Vznik sekcie pre potraviny na rastlinnej 
báze prilákal do združenia dva domáce znač-
kové subjekty, a to spoločnosť Alfa Bio a Mc-
Carter. Ďalšími členmi sa stali Jacobs Douwe 
Egberts a McDonald’s Slovakia. „Aktuálny ná-
rast členov za také krátke obdobie nemá v histórii 
združenia obdobu. V čase, keď výrobcovia a do-
vozcovia zažívali mimoriadne náročné obdobie, 
poskytovalo SZZV servis, s ktorým dokázali ľahšie 
reagovať na každodenné výzvy,“ uviedol výkonný 
riaditeľ združenia Ľubomír Tuchscher. Aktuálne 
najväčšou pracovnou platformou združenia je sek-
cia pre životné prostredie. Dnes ju tvorí väčšina 
členov značkového združenia, ktorí takto priamo 
vstupujú do formovania národnej, ako aj európskej 
politiky v oblasti zodpovedného prístupu k život-
nému prostrediu a cirkulárnej ekonomiky. V zdru-
žení ďalej pôsobia sektorové sekcie, napríklad po-
travinárska, kozmetická, pre detergenty, pre 
detskú výživu a tabaková. 

Sieť dm otvorila 
prvú predajňu pod 
vedením absolventov

 Spoločnosť dm drogerie markt na Slo-
vensku otvorila v poradí už 152. filiálku, ten-
toraz v obci Ľubotice v blízkosti Prešova. Jej 
kompletné personálne obsadenie však pred-
stavujú absolventky odborného výcviku, 
s ktorými dm spolupracuje už od ich nástupu 

www.natureland.sk

DOBRE A POCTIVO

inzercia
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na strednú školu. Ide nielen o historicky prvú 
filiálku dm, ktorú riadia len absolventi, ale aj o prvú 
obchodnú prevádzku tohto druhu na Slovensku. 
dm pokračuje vo vzdelávaní žiakov a v spolupráci 
so strednými odbornými školami už ôsmy rok. 
V školskom roku 2019/2020 v systéme duálneho 
vzdelávania pre dm študovalo 91 žiakov, pričom 
44 z nich nastúpilo do prvého ročníka. Oproti 
predchádzajúcemu roku je to o 57 % viac, čo ho-
vorí o rastúcom záujme o štúdium. Okrem ob-
chodnej akadémie spolupracuje dm s ďalšími 13 
strednými odbornými školami v rámci celého Slo-
venska, kde žiaci študujú v odbore obchodný pra-
covník.

Viac o téme duálneho vzdelávania nájdete
v časopise Tovar&Predaj 11 – 12/2017 na
str. 24.

Jedno- 
a dvojcentovky 
chcú obmedziť
 Podľa prieskumu Eurobarometer jedno-
centovky a dvojcentovky obťažujú Slovákov 
najviac z celej eurozóny. Národná banka Slo-
venska uvádza, že tieto mince majú vysokú 
mieru straty z obehu, čo znamená, že sa jej 
z obehu nevracajú. Strata pri jednocentovke 
je približne 60 %, pri dvojcentovke ide 
o stratu 40 %.

Národná banka Slovenska navrhuje zmeniť legisla-
tívu tak, aby sa v praxi eliminovalo použitie dvoch 
najmenších euromincí, a to pomocou povinného 
zaokrúhľovania výslednej sumy pri platbe v hoto-

84 %
čitateľov z tradičného trhu 

zodpovedá za nákup.

MALOOBCHODNÍCI 
SÚ SILNE 
OVPLYVNENÍ 
ČASOPISOM 
TOVAR&PREDAJ Viac informácií: 

www.tovarapredaj.sk/
vyskum-medzi-citatelmi
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vosti na najbližšiu nulu alebo päť centov. Dosah na 
domácnosti by bol zanedbateľný. Domácnosti by 
na nákupoch zaplatili o približne nula až dva centy 
mesačne viac v porovnaní s pôvodným stavom. 
Úspora pre banky či obchodníkov by pri zaokrúh-
ľovaní cien mohla dosiahnuť 15 – 20 % z celkových 
nákladov na manipuláciu s euromincami a ich spra-
covanie. Pavol Konštiak, viceprezident Zväzu ob-
chodu SR, uviedol, že obchodné prevádzky jednak 
veľmi zaťažuje samotná manipulácia s týmito min-
cami, avšak oveľa závažnejšie ťažkosti a vysoké 
náklady sú spojené predovšetkým s odovzdávaním 
mincí do komerčných bánk, kde poplatky dosa-
hujú neprimeranú výšku až do hodnoty samot-
ného vkladu. Ministerstvo financií sa už téme ob-
medzenia najmenších euromincí začalo venovať 
a pripravuje novelu zákona o cenách. 

Lidl má na Slovensku 
144 predajní

 V poradí 144. predajňu na Slovensku 
otvoril Lidl začiatkom júla v Novom Meste 
nad Váhom. Ide o druhú predajňu spoloč-
nosti v meste a tiež druhú otvorenú prevádz-
 ku v aktuálnom obchodnom roku. Diskontný 

reťazec zároveň pokračuje aj v modernizácii už 
existujúcich prevádzok. Novootvorená predajňa 
Lidl v Novom Meste nad Váhom sa nachádza na 
Bzinskej ulici a zamestnanie v nej nájde viac ako 20 
ľudí. Má predajnú plochu viac než 1300 metrov 
štvorcových. Okrem štandardne používaných LED 
technológií pri osvetlení je vybavená aj pokročilej-
šími technológiami, napríklad spätným získavaním 
tepla z chladiarenských a mraziarenských zaria-

dení. V novej predajni Lidl sa nachádza i recyklačná 
stanica na rôzne druhy odpadu.

O ekologických opatreniach reťazcov sa dočí-
tate v časopise Tovar&Predaj 5 – 6/2019 na 
str. 18. 

Cigarety 
budú drahšie
 Od februára cena cigariet porastie. 
V prie mere by mala cena jednej škatuľky ci-
gariet od budúceho roka vzrásť o 40 centov, 
v roku 2023 o ďalších 20 centov. Informovalo 
o tom ministerstvo financií, ktoré predložilo 
do medzirezortného pripomienkového kona-
nia návrh novely zákona o spotrebnej dani 
z tabakových výrobkov. 

Rezort uvádza, že týmto krokom reflektuje vývoj 
v oblasti sadzbovej politiky v okolitých členských 
štátoch. Pri cigaretách sa navrhuje dvojmesačná 
lehota ich dopredaja po zmene sadzby dane, čo 
bude v praxi znamenať, že cigarety zdanené v sú-
časnosti platnou sadzbou dane, ktoré budú uve-
dené na slovenský trh do konca januára 2021, 
bude možné dopredávať do konca marca 2021. 
Rovnaký mechanizmus bude platiť pre cigarety pri 
zmene sadzby k 1. februáru 2023. Návrhom novely 
sa má súčasne sprísniť prevoz tabakových výrob-
kov. Slovensko totiž do praxe zavádza európsku 
smernicu, podľa ktorej sa začne využívať elektro-
nická evidencia prepravovaného tovaru. Kým do-
teraz boli sprievodné dokumenty v klasickej papie-
rovej podobe, po novom bude celý proces 
elektronický.  K elektronickým dokumentom budú 
mať prístup dotknuté colné úrady odosielateľa 
a príjemcu. Opatrenia by podľa ministerstva mali 
znížiť záťaž podnikateľov aj finančnej správy a sys-
tém tiež poskytne väčšiu transparentnosť pri pre-
prave tabakových výrobkov, čím sa eliminujú prí-
padné podvody.  


Aktuálne správy nájdete na
www.tovarapredaj.sk/spravy

84 %
čitateľov z tradičného trhu 

zodpovedá za nákup.
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„Čím viac 
hovoríte, tým 
menej si ľudia 

pamätajú.“
François Fénelon,
francúzsky pedagóg



15. – 16. 
októbra 2020, 
Aquapalace

Hotel Prague

Srdečne vás 
pozývame 
na 8. ročník 
obalového 
kongresu

Aquapalace Hotel Prague
15.–16. října 2020 
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Je tento obal 
recyklovateľný?

Prečo píšu 
zloženie takým 
malým písmom?

Ten dizajn
 je iný – je to vôbec 
ten istý výrobok?

Hlavná téma kongresu: Zákazník a obal
Ďakujeme partnerom kongresu za podporu českého a slovenského obalového trhu

 MEDIÁLNI 
PARTNERI:

PARTNER NÁPOJOV: PARTNER 
E-MAILOVEJ 
KOMUNIKÁCIE:

PARTNER TECHNIKY: HLAVNÝ MEDIÁLNY PARTNER:

PARTNER 
DIZAJNU:

STRIEBORNÝ PARTNER A PARTNER TRIEDENIA: STRIEBORNÍ 
PARTNERI:

BRONZOVÍ 
PARTNERI:

PARTNER KÁVY: PARTNER PIVA: PARTNER VÍNA:ŠPECIÁLNY 
PARTNER:

SPOLUPRACUJÚCA 
ORGANIZÁCIA:

PARTNERI 
WORKSHOPOV:

PARTNER 
VÝSKUMU:

ODBORNÝ 
GARANT:

ZLATÍ PARTNERI:POD ZÁŠTITOU:

Obaloví profíci 
sa zídu na 

najväčšej obalovej 

akcii tohto roka!
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Prezentácie špeciálne pre retailových profesionálov

Chcete sa zúčastniť?
Registrujte sa na www.obalko.cz/registrace

UNIKÁTNY PROJEKT SKUPINY

ÚVODNÍ REČNÍCI Z RETAILU 
A FMCG: POHĽAD NAJVÄČŠÍCH 
OBALOVÝCH ZÁKAZNÍKOV  

Zákazníci sú nároční, pretože ich zákazníci majú 
takisto vysoké nároky – to je základ dodávateľského 
reťazca. Čo od nás však naši zákazníci chcú? Čo 
očakávajú? Aké špecifiká má slovenský a český 
obalový trh v porovnaní s trhmi v iných krajinách?

LUKÁŠ MIKLOŠ, TESCO
PAVEL KOMŮRKA, ORKLA

OD BRIEFU AŽ PO REALIZÁCIU –
OŽIVENIE SLOVENSKEJ
MINERÁLNEJ VODY
KLÁŠTORNÁ KALCIA  

Strhnúť pozornosť na relaunch minerálnej vody, 
ktorej výroba sa obnovila po štyroch rokoch a ktorú si 
staršie generácie pamätali ako Kláštornú – kráľovnú 
minerálnych vôd, bol celkom oriešok. Chcelo to 
kompletný reset značky, hľadanie inšpirácie a skvelú 

kombináciu nielen marketingovej a PR komunikácie, ale aj produktového dizajnu. 
Ako sa podarilo spoločnosti Kofola ČeskoSlovensko oživiť slovenskú značku 
minerálnej vody a uviesť ju na trh v novej podobe ako Kláštorná Kalcia? To 
v exkluzívnej prípadovej štúdii prezradia senior brand manažérka Ivana Králiková 
a dvorný dizajnér spoločnosti Kofola Martin Turzík.

IVANA KRÁLIKOVÁ, KOFOLA ČESKOSLOVENSKO
MARTIN TURZÍK, FLUIDUM DESIGN

AKO MÔŽE OBAL PRISPIEŤ 
K LEPŠÍM PREDAJOM  

Nároky e-shopov na obaly sú veľmi pestré a v mnohých ohľadoch sa 
navzájom vylučujú. Balenie musí byť skladné, praktické, udržateľné, 
veľmi dobre chrániace, technologicky zdatné, atraktívne a ideálne opä-
tovne použiteľné. Ultimatívnou požiadavkou číslo jeden však zostáva, 
aby bol obal čo najlacnejší. Diskusia o obalovom ideáli pre e-shopy! 

ANDREA VOZNÍKOVÁ, NIELSEN ČR/SR

AJ NÁŠ OSOBNÝ OBAL PREDÁVA  
Obal vnímame skôr ako vec, ktorú vyrábame alebo do ktorej balíme 
naše výrobky. Avšak každý z nás má aj svoj osobný obal, ktorý má 
veľký vplyv na naše vzťahy so zákazníkmi. Majster etikety Ladislav 
Špaček nám vysvetlí, ako zdokonaliť náš osobný obal pre väčší 
úspech v biznise.

LADISLAV ŠPAČEK

SPOTREBITEĽ A OBAL:
PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV 
EXKLUZÍVNEHO PRIESKUMU  

Spoločnosť GfK sa stala partnerom výskumu kongresu a pripraví 
špeciálny prieskum trhu na tému obalov a recyklácie, týkajúci 
sa vnímania zákazníka. Výsledky výskumu na tému ZÁKAZNÍK 
A OBAL následne exkluzívne prednesie na kongrese obálku 
Ladislav Csengeri, riaditeľ divízie spotrebiteľského panelu spoloč-
nosti GfK pre Českú republiku a Slovensko.

LADISLAV CSENGERI, GFK

LEPŠIE JEDLO, LEPŠÍ SVET  
Prečo v Rohlíku veria tejto myšlienke, ako ich posúva ďalej a ako do 
toho celého zapadá téma udržateľnosti? To sa dozviete na kongrese 
OBALKO, kde Olin Novák okrem iného predstaví, prečo Rohlik.cz začal 
s vlastnou značkou „Bez kompromisu“, s projektom „Otoč obal“ a že 
to s udržateľnosťou myslia naozaj vážne. Navyše to všetko dokáže 
komunikovať štýlom, že jeho zákazníci radi priložia ruku k dielu.

OLIN NOVÁK, ROHLIK.CZ

PANELOVÁ DISKUSIA: 
SPOTREBITEĽ A OBAL  

Ako ovplyvní obal spotrebiteľa a ako 
on ovplyvní obal? Aký je pohľad 
spotrebiteľa na udržateľnosť, 
triedenie a recykláciu? Ako vníma 
zmenu obalu v dôsledku pandémie 
spotrebiteľ? Čo spotrebiteľ od 
obalu očakáva? Ako výrobcovia 
baleného tovaru myslia pri vývoji 
nových obalov na spotrebiteľov? 
Ako si počínajú českí a slovenskí 
spotrebitelia oproti ďalším v Európe 
a vo svete?

8. ročník znova 
ponúka atraktívny 

program

Obaloví profíci 
sa zídu na 

najväčšej obalovej 

akcii tohto roka!
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  Federico Giorgio Marrano sa stal novým 
riaditeľom divízie cukroviniek v spoločnosti 
Nestlé Česko a Slovensko. Na svojej pozícii bude 
pokračovať v transformácii a premiumizácii port-
fólia cukroviniek s cieľom posilniť ich pozíciu na 
trhu. Pred nástupom do novej roly zastával pozíciu 
marketingového manažéra tabuľkových čokolád 
a darčekových produktov Nestlé pre Európu, Blízky 
východ a severnú Afriku. 

  Pozíciu riaditeľa vzťahov s verejnosťou, 
firemnej komunikácie a udržateľnosti spoloč-
nosti Coca-Cola HBC prebral člen top ma-
nažmentu Lukáš Zapletal, súčasný riaditeľ 
právneho oddelenia pre Česko a Slovensko. 
Oddelenia sa týmto krokom spoja. Zapletal v spo-
ločnosti Coca-Cola HBC zakladal právne oddele-
nie, ktoré prostredníctvom svojho obchodne 
orientovaného prístupu prispelo k rastu českej 
a slovenskej obchodnej jednotky. 

  Martin Minář riadi dodávateľský reťazec 
spoločnosti Intersnack v strednej a východnej 
Európe. Predtým pôsobil na pozícii projektového 
manažéra. V minulosti bol Martin Minář obchodným 
riaditeľom firmy Kofola ČeskoSlovensko. V rovnakej 
funkcii pôsobil aj v spoločnosti L’Oréal pre Česko, 
Maďarsko a Slovensko. Má skúsenosti z firiem Mon-
delez Czech Republic a Plzeňský Prazdroj. 

  Rolu výkonného riaditeľa a predsedu 
predstavenstva spoločnosti Procter & Gam-
ble v strednej Európe prevzal Gabriel Ragy. 
Bude zodpovedný za podnikanie a prevádzku spo-
ločnosti v desiatich krajinách, ktorými sú Poľsko, 
Česko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Slovin-
sko, Ukrajina a pobaltské štáty. Od svojho nástupu 
do P&G v roku 1998 buduje Gabriel Ragy svoju 
kariéru na rôznych pozíciách v oblastiach predaja, 
marketingových stratégií a riadenia. 

  Členom najužšieho vedenia interneto-
vého predajcu Alza.cz sa stal doterajší riadi-
teľ oddelenia nákupu a predaja Petr Bena, 
ktorý bude spolu s Tomášom Havrylukom 
podpredsedom predstavenstva. Predsedom 
zostáva zakladateľ spoločnosti Aleš Zavoral. Bena 
je v Alze zodpovedný za rozvoj obchodnej časti 
firmy a riadi viac než stočlenný tím, ktorý z veľkej 
časti sám vybudoval. 

  Právne oddelenie spoločnosti Tesco pre 
strednú Európu bude po novom riadiť Jiří 
Černý. Zároveň sa stane i členom výkonného ve-
denia firmy. Prichádza zo spoločnosti Microsoft, 
kde zodpovedal za riadenie právnych a korporát-
nych záležitostí v Českej republike a na Slovensku. 
Na pozícii riaditeľa právneho oddelenia strieda 
Luciu Kováčovú, ktorá sa rozhodla ukončiť svoje 
pôsobenie v Tescu. 

  Národné výstavisko Agrokomplex pove-
die Róbert Kanás. O novom riaditeľovi jedného 
z najvýznamnejších štátnych podnikov v gescii mi-
nisterstva pôdohospodárstva rozhodlo výberové 
konanie. Róbert Kanás pôsobil na viacerých vrcho-
lových riadiacich postoch, najmä vo finančnom sek-
tore, zároveň má skúsenosti s organizovaním výstav.

  Ústredným riaditeľom Slovenskej ob-
chodnej inšpekcie je Marcel Suchár. Vo funkcii 
vymenil dlhoročnú šéfku inšpekcie Nadeždu Ma-
chútovú. Minister hospodárstva Richard Sulík pri-
stúpil k personálnej zmene a od nového šéfa in-
špekcie očakáva zachovanie ochrany práv 
spotrebiteľov i zmenu prístupu k podnikateľom.

PRÍCHODY



Viac personálnych zmien nájdete 
na www.tovarapredaj.sk

POVÝŠENIE

JEDNOU VETOU: 

„Ten, kto 
sa opováži 

premrhať hodinu 
času, neobjavil 

skutočnú hodnotu 
života.“
Charles Darwin, 
anglický prírodovedec
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Ďalšie blížiace sa udalosti nájdete 
na www.tovarapredaj.sk/udalosti



8. 9. 2020
PRAHA 

ČERPAČKA 2020 
inšpirácia s vôňou 
benzínu

  Už ôsmy kongres Čerpačka sa uskutoční 
v Aquapalace Hotel Prague. Sú elektromobily do-
pravným prostriedkom zajtrajška alebo len planým 
poplachom, ktorý o pár rokov odznie? Príďte si 
vypočuť odpoveď známeho ambasádora elektro-
mobility Petra Máru. Spoločnosť Nielsen po prvý 
raz práve na kongrese Čerpačka predstaví presné 
dáta o vývoji predajov FMCG na čerpacích stani-
ciach. Účastníci sa dozvedia, ktoré kategórie spot-
rebitelia vyhľadávajú či aké výzvy prinášajú rozdiely 
medzi čerpačkami na diaľnici a v mestách. 

 www.kongrescerpacka.cz
+420 733 188 184
tatiana.dzubakova@atoz.cz

17. – 18. 9. 2020
PRAHA

EASTLOG 2020
decelerácia logistiky

  Témou tohtoročného logistického kongresu 
Eastlog je decelerácia. Usporiadatelia chcú takto 

JEDNOU VETOU:

„Zo všetkých 
vied, ktoré 

človek môže 
a musí poznať, 
tou hlavnou je 
vedieť žiť tak, 
aby spáchal čo 
najmenej zla 
a spôsobil čo 

najviac dobra.“
Lev Nikolajevič Tolstoj, 
ruský spisovateľ

akcentovať spomaľovanie ekonomiky a v tejto sú-
vislosti i logistických tokov a procesov. Zároveň sa 
však dívajú do budúcnosti a príspevky i debaty sa 
ponesú v duchu očakávaného vývoja, ktorý dece-
leráciu zvráti v akceleráciu. Akcia sa uskutoční 
v novom kongresovom centre O2 universum, oča-
káva sa účasť 500 užívateľov a poskytovateľov lo-
gistických služieb. 

 www.eastlog.cz
+420 605 296 744
barbora.hrdlickova@atoz.cz

1. 10. 2020
BRATISLAVA

KONGRES SAMOŠKA 16
na podporu slovenského 
obchodu

  Kongres sa ponesie v duchu témy Obchod 
v novej realite. V posledných mesiacoch do popre-
dia ešte viac vystúpila dôležitosť obchodov v pešej 
vzdialenosti, potravinovej sebestačnosti či súčin-
nosti s obcami. Aké výzvy priniesla obchodníkom 
súčasná situácia? S čím sa museli popasovať? Aké 
nové príležitosti sa im naskytli? Diskutovať sa bude 
o tom, akým smerom sa bude naďalej uberať slo-
venský maloobchod. Na záver kongresu sa usku-
toční neformálne večerné stretnutie, ktoré je ide-
álnou príležitosťou na získanie nových obchodných 
kontaktov. 

www.samoska-kongres.sk 
+421 904 589 741 
katarina.bobakova@atoz.sk

1. 10. 2020, 
DOUBLETREE 

BY HILTON 
BRATISLAVA 

NESMIETE CHÝBAŤ, 
ZAREGISTRUJTE SA VČAS: 

WWW.SAMOSKA-KONGRES.SK
16

Potravinová sebestačnosť: Reálny cieľ alebo naivný sen?

KTO VYSTÚPI V PANELOVEJ DISKUSII, 
NÁJDETE NA STR. 6 – 7 

Téma potravinovej zraniteľnosti Slovenska 
rozpútala počas pandémie búrlivú 
diskusiu. O konkurencieschopnosti 
slovenských výrobcov, príležitostiach 
na domácom trhu, ale aj budovaní 
lokálpatriotizmu sa bude hovoriť 
v panelovej diskusii. 

0482-20_SAMOSKA_SK_autoinz_podval_3x240x85_NAHLED.indd   10482-20_SAMOSKA_SK_autoinz_podval_3x240x85_NAHLED.indd   1 14.08.2020   15:2214.08.2020   15:22
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Zdražovali všetky 
reťazce
 Priemerná hodnota spotrebného koša 
meraného spoločnosťou ppm factum sa 
v období apríl – máj 2020 zvýšila na 71‚01 eur, 
čo v porovnaní s minulou periódou február 
– marec 2020, keď sa pohybovala na úrovni 
68‚01 eur, predstavuje nárast o 4‚4 %.

V aktuálnom období, ktoré významne pozname-
nala koronavírusová situácia, došlo k výraznému 
zvýšeniu cien vo všetkých sledovaných reťazcoch. 
Najviac si za vybrané výrobky zo spotrebného 
koša zákazníci priplatili v predajniach Tesco Ex-
pres, kde došlo v porovnaní s minulou periódou 
k zdraženiu sledovaných výrobkov v priemere 
o 6‚9 %. Viac než 6 % nárast cien sme zazna-
menali i v predajniach Kraj. K najnižšiemu rastu 
cien, naopak, došlo v predajniach Lidl, kde zá-
kazníci nakupovali o 2‚5 % drahšie než v minulej 
perióde.

Z hľadiska kategórií výrobkov sme zaregistrovali 
najvyššie zvýšenie cien predovšetkým pri čer-
stvom tovare, ktorý sa v porovnaní s minulou 
periódou predával o viac než 6 % drahšie. Dro-
gistické výrobky sa predávali za približne o 5 % 
vyššie ceny, pri trvanlivých výrobkoch a koloniále 
sme zaznamenali zvýšenie cien o 2 %.

Čiastočné obmedzenie reklamných aktivít v dobe 
pandémie sa odrazilo aj na ich rekordne nízkej 
ponuke, keď po veľmi výraznom prepade letáko-
vých aktivít v minulej perióde (pokles o takmer 
20 %) došlo v období apríl – máj k prepadu o ďal-
ších 10 %. 

Okrem Metra, kde priemerná hodnota koša do-
siahla 60‚14 eur, zaplatili zákazníci za nákup sle-
dovaných výrobkov najmenej v Tescu HM (67‚06 
eur) a Kaufl ande (69‚69 eur). 

Spomedzi nápojov sa medziročne najviac darilo 
ľadovej káve i pivu

TOP 10 – NÁPOJE

(SR, Maloobchodné predajne s potravinami a zmiešaným tovarom okrem Metra)

Medziročná zmena hodnoty predaja (05/20 – 06/19 vs. 05/19 – 06/18, v %)

4,4 %
 Priemerná hodnota spotrebného koša počas 
mesiacov apríl a máj narástla o 4,4 %.

71,01 eur

 Priemerná hodnota spot-
rebného koša v období apríl – 
máj bola 71,01 eur.

 Pivo 9

Minerálne vody 1

 Malinovky 0

 Zmrzliny 11

 Džúsy −3

 Alkoholické miešané nápoje 7

 Energetické drinky −3

Ľadové čaje −10

Ľadová káva 14

 Cider −21

Krmivo pre psy a mačky najviac propaguje Nestlé
 Najviac reklamného výkonu v skupine mokrého krmiva pre psy na slovenskom trhu 
uskutočnila značka Friskies (Nestlé, 16 %), nasledovaná značkami Fresh (Fresh, 12 %) a Pe-
digree (Mars, 12 %).

Najpropagovanejšími značkami skupiny suchého 
krmiva pre psy sú Darling (Nestlé, 27 %), Friskies 

(Nestlé, 17 %) a Propesko (Partner in Pet Food, 
8 %). V kategórii pochúťkového krmiva pre psy 
sú najviac propagované značky Purina (Nestlé, 
22 %), Pedigree (Mars, 18 %) a Friskies (Nestlé, 
10 %).

Takmer tretinu celkového reklamného výkonu 
v kategórii mokrého krmiva pre mačky na slo-
venskom trhu uskutočnila značka Purina Felix 
(Nestlé, 32 %), nasledova                                                                                                                                ná značkami Wh                                                                iskas 
(Mars, 11 %) a Gourmet (Nestlé, 9 %).

Absolútnou jednotkou v reklamnom výkone 
v kategórii suchého krmiva pre mačky je značka 
Friskies (Nestlé, 48 %), nasledovaná s odstupom 
značkami Whiskas (Mars, 12 %) a Purina ( Nestlé, 
8 %). Najpropagovanejšou značkou pochúť-
kového krmiva pre mačky je Dreamies (Mars, 
12 %). 

Darling 27 %
Friskies 17 %

Propesko 8 %
Pedigree 3 %

Fresh 3 %
Chappi 2 %

Reno 1 %
ostatné 39 %

Najpropagovanejšie 
suché krmivo pre psy
(Reklamný výkon v období 07/19 – 06/20)



Ďalšie dáta sledujte v týždennom 
newsletteri TaPnews 
a na www.tovarapredaj.sk

Vývoj cien spotrebného koša (v EUR)

14. 17. 19. 22.

Kraj 74,13 79,38 76,01 76,93
Coop Jednota 
Supermarket 76,42 72,94 78,19 74,96

Kaufland 69,72 71,42 70,94 66,65

Lidl 68,48 70,74 71,14 72,25

Metro 58,17 59,88 61,50 60,01
Terno Plus 
(Terno Center) 73,42 78,57 77,31 75,45

Tesco Expres 68,87 72,43 70,66 75,30

Tesco HM 65,29 67,66 65,63 68,62

Vývoj cien v období 30. 3. 2020 – 31. 5. 2020
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N°16

ATOZ RETAIL TÍM

& PÁN / PANI

PREDAJCA POTRAVÍN

SLOVENSKO

Pre všetkých odborníkov na FMCG a retail:

„Inovatívne produkty predávajú sny!“ 

Niekto môže povedať: Myslí to vážne? Moja 

odpoveď: Samozrejme, že áno! Inovácie 

a zábava sú dve kľúčové slová na uľahčenie 

ťažkých a búrlivých časov. Počas krízy majú 

zákazníci omnoho väčšiu potrebu snívať 

a unikať od ponurej reality. 

Tieto fotografie sú z obchodu na predmestí 

Tel Avivu, ktorého sortiment tvoria 

inovatívne produkty vhodné na zábavný 

impulzný nákup. Otvorili ho hneď po 

prepuknutí koronavírusu. 

Čo zaujalo 
Christiana
v Tel Avive

Christian

Izraelská
inšpirácia

Kyslý prášok sa v ústach 
zmení na žuvačku. Len 

pozor na predávkovanie!

NASYP MI! 

KAMIENKY 
Z LÁSKY

Ovocné bonbóny 
pripomínajú svojím 
vzhľadom farebné 
kamienky. Možno si 
ich vychutnávať kúsok 
po kúsku alebo po 
celých hrstiach. 

TEKUTÁ LÍZANKA
Lízanka Chupa 
Chups v limonádovej 
podobe. Hroznová 
príchuť rozhodne 
stojí za ochutnanie.

PLNENÁ LAHÔDKA
Lahodné chrumkavé 
sušienky sú plnené jemnou 
krémovou čokoládovou 
Nutellou. Uzatvárateľný 
obal pomáha zachovávať 
čerstvosť a nabáda 
k postupnému maškrteniu.

Švédsku rybu alebo 
žuvací bonbón v tvare 
ryby pôvodne vyvinul 
švédsky výrobca 
cukroviniek Malaco 
na konci 50. rokov 20. 
storočia pre americký 
trh. Je bez tuku a bez 
lepku, v rôznych farbách 
a príchutiach.

RYBA BEZ TUKU

MOJA DOBROTA
Obchod Mi Dulce 
zvonku tak nevyzerá, 
ale vnútorný priestor 
prekypuje lákavými 
dobrotami.
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ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...

INFORMAČNÁ PASÁŽ

Poznámky
z Táninho
     blogu

Sezóna je drahá
 Keďže nie som Maruška s dvanástimi mesia-
čikmi, jahody ani maliny si v zime nekupujem. Ne-
dáva mi to ekologický ani finančný zmysel. Preto 
sa vždy teším, keď nejaké ovocie alebo zelenina 
prídu do sezóny. Špargľa, marhule, slivky, tekvice. 
O to väčšie je moje sklamanie toto leto. Napriek 
tomu, že v sezóne je mnoho plodín, ceny to vôbec 
nezohľadňujú. Už som videla kilo marhúľ za päť 
eur. Môže za to jarný mráz i koronakríza. Stromy 
zmrzli a svoj podiel viny na tom nesie aj nedosta-
tok sezónnych pracovníkov, ktorí sa na polia pre 
zavreté hranice nemali ako dostať. 

Dedinský obchod
 Počas Cesty hrdinov SNP sme prechádzali 
celé Slovensko od východu až na západ. Boli dni, 
keď sme za celý deň v lese nestretli ani jedného 
človeka. Sem-tam sme museli zísť do civilizácie 
a doplniť zásoby. Niekedy sa nám to však nepoda-
rilo. Napríklad v Kurimke pri Svidníku. Tam sme 
dorazili o 11.15, ale potraviny sú otvorené iba od 
deviatej do jedenástej. Potom je pauza 
a opäť sa otvárajú až o jednej. Ale-
bo v Kunešove pri Kremnických 
Baniach. Tam sme dorazili 
v pondelok a vtedy je pre-
dajňa zatvorená. Okrem 
toho na dverách visel 
oznam, že ak sa ne-
zvýši kúpyschopnosť, 
v auguste obchod za-
vrie natrvalo. V ma-
lých obciach rastie 
veľký problém. Miest-
ni obyvatelia si nemajú 
kde kúpiť ani základné 
potraviny. Aj o tom bu-
deme diskutovať v jeseni 
na košickej Samoške. Príďte 
sa pozrieť. 

Skryté poklady
 Niekedy si myslíte, že vás už nič neprekvapí 
a potom objavíte krásny kaštieľ uprostred sídliska. 
To sa mi stalo nedávno. Nevravím, že Bratislavu 
poznám dokonale, ale nejaký čas tu už žijem 
a akú-takú predstavu o nej mám. Veľmi ma preto 
zarazilo, keď som videla fotku Csákyho kaštieľa 
v Prievoze. Čože? Musíme sa ísť naň pozrieť. A na-
ozaj. Prešli sme rušné križovatky, prešmykli sa po-
medzi paneláky, prišli do domovej štvrte a tu sčis-
ta-jasna kaštieľ ako hrom. Obrovský a krásny. 

To naozaj?
 Počas nákupu potravín sa často zastavím pri 
mäsovom pulte. Šunky sú vždy nakrájané a krásne 
poukladané v úhľadných komínoch. Stačí si len 
vybrať. Ani raz som sa nezamyslela nad tým, ako 
je možné, že som nikdy nenatrafila na „pokrčený 
konček“ z tehly. Až minule. Šunky, ktorú sme si 

vybrali, nebolo dosť. Pani predavačka ju, samozrej-
me, šla dokrájať. Vybrala novú tehlu, odbalila 
a kraj odrezala. „To nám pokojne dajte,“ hovoríme 
jej. „To nie, toto ide do odpisu,“ odvetila preda-
vačka a skôr ako sme niečo stihli povedať, bol 
kúsok úplne normálnej, len trošku inak vyzerajúcej 
šunky preč. Ak hovoríme o tom, že je načase pre-
stať plytvať potravinami, nemali by sme hovoriť aj 
o tom, že jedlo nemusí byť ako cez kopirák, aby 
bolo chutné? 

Až do obývačky
 Neďaleko nášho bytu je veľmi príjemná kavia-
reň. Servírujú v nej dobrú kávu a pečú croissanty. 
V podstate vždy je tam ruch a kopec ľudí. Škoda 
len, že tam chodia všelijakí ľudia. Aj tí, ktorých 
postretol v súčasnosti veľmi rozšírený nešvár. Naj-
radšej by zaparkovali rovno v obývačke. Na proti-
ľahlom parkovisku sú voľné parkovacie miesta, ale 
oni to musia nechať na „vyšrafovanej“ časti, aby 
ušetrili presne sedem krokov, ktoré ich delia od ich 
obľúbenej kaviarne. Každý deň, keď sa vraciam 
domov, tieto „skorosprávneodparkované“ autá 

pozorujem a robím si štatistiku značiek, 
ktoré majú takíto vodiči radi. Ne-

chcem zovšeobecňovať, ale 
fábia tam ešte nikdy takto 

„na hlupáka“ nestála. 

Rocky je 
najlepší
 Neviem, ako som 

mohla doposiaľ chodiť 
po svete a nevidieť Roc-

kyho! Jasné, vedela som, 
že Rocky existuje, ale to 

bolo tak všetko. Nedávno som 
si však túto legendárnu filmovú 

sériu o boxerovi pozrela a vyhlasujem 
sa za skalnú fanúšičku. Je to síce jednoduchý prí-
beh, ale aj v ňom sa dajú nájsť pekné životné od-
kazy. Okrem toho je Rocky vtipný a asi sa prihlásim 
na box. 

Vtip mesiaca
 Príde chlapík do baru a objedná si tri poldeci 
vodky a deci sódy. Vypije deci sódy a tri vodky 
naleje do decáka. Barman mu na to vraví: „Vy mu-
síte byť kúzelník.“ A chlapík s vážnou tvárou od-
povedá: „Nie. Slovenská obchodná inšpekcia.“ 

 Kontaktujte Tatianu:
tatiana.kapitanova@atoz.sk

Teplo alebo zima?
 Ospravedlňujem sa všetkým mi-
lovníkom vysokých teplôt, ale horú-
čavy nie sú nič pre mňa. Keď musím 
letné dni tráviť v rozpálenom meste, 
platí to dvojnásobne. Oveľa viac ako 
tridsiatky sú mi príjemné záporné 
teploty. Hoc aj dvadsať pod nulou. 
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

Čo zaznamenali
smartfóny
   Atoz Retail

Katka:
 Nákupy v retro štýle. Na takýto 
drevený eskalátor môžete naraziť 
v New Yorku. 

Kateřina:
 Ekológia nemusí byť 
drahá. Za drobný príplatok 
vymeníte bežné vrecúško 
za kompostovateľné. 

Jitka:
 Veľmi milá pozornosť podniku. 
 Kvety aspoň nevyšli navnivoč. 

Martin:
 Desiata pre šampiónov. Čerstvé pečivo, 
paštéta a k tomu pivo. 

96 %
obchodníkov z tradičného trhu 

dostáva pravidelne časopis 
Tovar&Predaj.

MALOOBCHODNÍCI 
SÚ SILNE 
OVPLYVNENÍ 
ČASOPISOM 
TOVAR&PREDAJ Viac informácií: 

www.tovarapredaj.sk/
vyskum-medzi-citatelmi
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sa skončil
Lov

na obchodníkov

Dialóg medzi 
ministerstvom 

pôdohospodárstva 
a obchodníkmi 

v posledných 
rokoch vyzeral tak, 

akoby každý stál 
na opačnej strane 

barikády. Viaceré snahy 
rezortu o zvyšovanie podielu 

domácich potravín na pultoch 
predajní spočívali v tom, že na 

začiatok bolo potrebné obviniť 
obchod z nenažranosti a následne 

predstaviť nejaký zákon, pre 
ktorý Brusel napomenul Slovensko. 

Po zmene vlády obe strany hovoria 
o snahe nájsť spoločnú reč.

TÉMA VYDANIA

1. 10. 2020, 
DOUBLETREE 

BY HILTON 
BRATISLAVA 

NESMIETE CHÝBAŤ, 
ZAREGISTRUJTE SA VČAS: 

WWW.SAMOSKA-KONGRES.SK
16

KOHO ĎALŠIEHO SI VYPOČUJETE, 
SA DOZVIETE NA STR. 6 – 7 

Ako si udržať zákazníka v čase krízy? 
Viac o vplyve stresových situácií
a zmenách v nákupnom správaní 
spotrebiteľov z pohľadu behaviorálnej 
ekonómie prezradí Matej Šucha, 
managing partner, Mindworx. 

Život v novej ére: Ako nás pandémia zmenila? 
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Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

K 

eďže reťazce vykorisťujú výrob-
cov, zneužívajú svoje dominant-
né postavenie a majú neprime-
rane vysoké zisky, môžu za zlý 
stav slovenského agropotravi-

nárstva a treba proti nim zakročiť. Jedine tak sa dá 
vyriešiť nízka slovenská sebestačnosť v potravinách. 
Takto by sa v skratke dala zhrnúť oficiálna rétorika, 
ktorú ministerstvo pôdohospodárstva ešte donedáv-
na proti obchodníkom viedlo.

Termín „bič na reťazce“ sa na slovenskom malo-
obchodnom trhu udomácnil. Zvyčajne sa viaže na 
zákon o neprimeraných podmienkach. Ten vznikol 
už v roku 2003 a jeho „zdokonaľovanie“ si dal za 
úlohu niekdajší minister pôdohospodárstva Ľubo-
mír Jahnátek. Podobnú agendu si zvolila aj jeho 
nástupkyňa Gabriela Matečná. Za jej pôsobenia 
parlament prijal viacero právnych úprav, ktoré pri-
niesli väčšiu reguláciu predaja potravín a zaviedli 
prísnejšie pokuty pod prísľubom, že práve to na-
štartuje slovenskú výrobu potravín a dostane ich 
do predajní.

Zákony zarezonovali 
v Bruseli

Neslávne slávnym sa stal zákon o špeciálnom od-
vode. Podľa neho mali veľké reťazce, ktorých 25 % 
obratu pochádza z predaja potravín konečnému 
spotrebiteľovi, platiť odvod 2‚5 % z čistého obratu. 
Proti zákonu sa vzniesla kritika už po jeho predlo-
žení, ale aj po schválení. Keď ho Európska únia 
preventívne pozastavila, parlament ho pre istotu 
radšej zrušil.

Ďalším bola piata verzia zákona o neprimeraných 
podmienkach. Agrorezort k nej pristúpil vraj preto, 
lebo pôvodný zákon bol zastaraný a nevedel riešiť 
množstvo „kreatívnych“ nápadov, ktoré v obcho-
de vznikajú. Napríklad zakazoval spoplatnenie 
spotrebiteľského prieskumu, ale ak ho obchodník 
pomenoval „počítačové spracovanie údajov“, to 

už pokutovať nemohol. Aj preto sa v novej verzii 
okrem viac ako 40 neprimeraných podmienok 
ocitla takzvaná generálna klauzula, ktorá to má 
riešiť. Zákon však zaviedol aj okamžitú splatnosť 
pokút. To znamená, že ak kontrola udelila obchod-
níkovi sankciu, ten ju musel najprv zaplatiť, až po-
tom sa mohol odvolať na súde.

Počas schvaľovania tohto zákona sa nepriamo no-
velizoval aj zákon o potravinách. Ten zaviedol pre 
obchodníkov povinnosť, aby vo svojich letákoch 
mali aspoň polovičné zastúpenie slovenské potra-
viny. Práve toto ustanovenie bolo jedným z dôvo-
dov, pre ktoré vtedajší prezident Andrej Kiska vrá-
til zákon späť do parlamentu, no jeho pripomienka 
nebola akceptovaná.

Problematické ustanovenia zákonov napadli niek-
torí poslanci na Ústavnom súde. Reťazce združené 
v Slovenskej aliancii moderného obchodu (SAMO) 
sa zas obrátili cez organizáciu EuroCommerce na 
Európsku úniu. Výsledok týchto rozhodnutí musí 
aktuálne riešiť nové vedenie agrorezortu. Brusel 
totiž začiatkom júla zaslal Slovensku formálnu vý-
zvu, ktorou ho žiada, aby odstránilo prekážky v ob-
chode s potravinami. Tie podľa neho zvýhodňujú 
domáce produkty a obmedzujú slobodu obchod-
níkov pri rozhodovaní sa o sortimente. A to je v roz-
pore s európskymi pravidlami o voľnom pohybe 
tovaru. Slovensko má na reakciu tri mesiace, 
v opačnom prípade môže Európska komisia vydať 
odôvodnené stanovisko, čo je druhý krok formál-
neho konania o porušení práva Európskej únie. Na 
jeho konci môže byť žaloba na Súdnom dvore.

Bruselu sa nepozdáva päť ustanovení v zákone 
o neprimeraných podmienkach a zákone o potra-
vinách. Problémom je povinný polovičný podiel 
slovenských výrobkov v letákoch; zákaz nákupu 
tovaru za nižšiu kúpnu cenu ako sú ekonomicky 
oprávnené náklady; zákaz zníženia kúpnej ceny 
okrem predajnej akcie a v prípade chybného tova-
ru; zákaz logistického bonusu vyššieho ako 3 % 
ročného obratu dodávateľa; zrušenie odkladného 
účinku odvolania voči pokute.

Rezort však zmenil iba jedno problematické usta-
novenie. V rámci lex korona sa vrátil do praxe od-
kladný účinok odvolania pri pokutách. Zvyšok je 
podľa ministerstva v súlade s právom EÚ. „Odklad-
ný účinok pri miliónových pokutách sme vrátili späť 
a pri ostatných bodoch si stojíme za svojím a sto-
jíme na strane spotrebiteľa,“ hovorí pre Tovar&Pre-
daj minister pôdohospodárstva Ján Mičovský.

Ako pokračuje, s obchodníkmi chce vychádzať ko-
rektne. Považuje za dôležité udržiavať harmóniu 
medzi jednotlivými článkami, ktoré dodávajú po-
traviny na trh: prvovýrobcovia, spracovatelia a ob-
chodníci, pretože každý jeden z nich je dôležitý. 
„Nechceme s nikým bojovať, chceme všetko zosú-
ladiť. Máme záujem udržiavať dobré vzťahy. Dô-
kazom toho je aj dohoda s reťazcami, že budú 
uvádzať slovenské výrobky na trh tak, ako sa to 
začalo pri jahňacine, ako to bude pokračovať pri 
divine,“ vysvetľuje minister.

Jediná efektívna 
a udržateľná 

cesta, ako zvýšiť 
podiel slovenskej 

produkcie, 
nevedie cez 

represiu 
obchodníkov, 
ale podporu 
producentov.

1. 10. 2020, 
DOUBLETREE 

BY HILTON 
BRATISLAVA 

NESMIETE CHÝBAŤ, 
ZAREGISTRUJTE SA VČAS: 

WWW.SAMOSKA-KONGRES.SK
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KOHO ĎALŠIEHO SI VYPOČUJETE, 
SA DOZVIETE NA STR. 6 – 7 

Ako si udržať zákazníka v čase krízy? 
Viac o vplyve stresových situácií
a zmenách v nákupnom správaní 
spotrebiteľov z pohľadu behaviorálnej 
ekonómie prezradí Matej Šucha, 
managing partner, Mindworx. 

Život v novej ére: Ako nás pandémia zmenila? 
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Lov na obchodníkov
sa skončil

TÉMA VYDANIA

Slovenská jahňacina tradične putovala pred Veľkou 
nocou do Talianska. Keďže tento rok pandémia 
zavrela hranice, slovenskí chovatelia riešili, kde 
umiestnia svoju produkciu. Spolu s ministerstvom 
a reťazcami sa dohodli, že ich budú celoročne po-
núkať spotrebiteľom na Slovensku.

Ďalším výsledkom novej spolupráce rezortu s ob-
chodníkmi je aj memorandum o udržiavaní nevy-
hnutných zásob pre mimoriadne situácie. Signatá-
ri vyhlásili, že v prípade núdzového stavu vyvinú 
maximálne úsilie na vytvorenie zásob základných 
potravín ako ryža, cestoviny, múka, droždie, mlie-
ko, strukoviny, mäso, cukor či soľ. Dostatočnými 
zásobami sa rozumie minimálne 10- až 30-dňová 
priemerná spotreba.

Začiatok je sľubný

Obchodníci potvrdzujú, že nové vedenie minister-
stva naštartovalo veľmi dobrú úroveň spolupráce. 
„Poväčšine čo sľúbia, to i dodržia. Vidíme tiež väč-
ší záujem o riešenie problémov obchodníkov. Pri-
vítali by sme včaššie obsadenie pozícií „nášho” 
štátneho tajomníka a tiež generálneho riaditeľa 
sekcie potravinárskej výroby a obchodu,“ uvádza 
prezident Zväzu obchodu SR Martin Katriak.

Predseda SAMO Martin Krajčovič hovorí, že kým 
počas minulej vlády boli prijímané niektoré opat-
renia aj v rozpore s ústavou a európskym právom, 
tak táto vláda má záujem ich naprávať. Čo sa uká-
zalo práve pri zrušení povinnosti platiť aj neprávo-
platne uložené pokuty. Na druhej strane ostali 

prekvapení, že rezort neplánuje zmeniť ďalšie 
problematické body zákonov. „V každom prípade 
sme pripravení na dialóg s ministerstvom pôdo-
hospodárstva, aby sme na jednej strane odstránili 
protiprávne ustanovenia zákonov, ktoré žiada 
zmeniť aj Európska komisia, a na druhej strane, aby 
sme neznížili kvalitu dodávateľsko-odberateľských 
vzťahov,“ hovorí Martin Krajčovič.

Nová vláda si v programovom vyhlásení predsavza-
la podporiť slovenskú produkciu, zlepšiť podmien-
ky výrobcov na úroveň okolitých štátov, a tak im 
umožniť rovnakú štartovaciu čiaru, aby boli kon-
kurencieschopní. „Toto je aj podľa nás jediná efek-
tívna, transparentná a udržateľná cesta, ako zvýšiť 
podiel slovenskej produkcie na spotrebe obyvateľ-
stva. Teda nie represiou obchodníkov, ale podpo-
rou producentov. To, že regulácia a represia nepri-
nášajú želané ovocie, dosvedčuje aj fakt, že 
napriek vysokej regulácii zaznamenávame každý 
rok prepad salda zahranično-obchodnej bilancie,“ 
pokračuje Martin Krajčovič. Domáci potravinári 
tento rok očakávajú ďalší negatívny rekord v defi-
cite obchodnej bilancie Slovenska v oblasti potra-
vín na úrovni dvoch miliárd eur.

Vláda sa napríklad zaviazala, že pomocou investícií 
do potravinárstva z európskych a národných zdro-
jov zabezpečí prednostné spracovanie na Sloven-
sku vyprodukovaných poľnohospodárskych suro-
vín na potraviny. Okrem toho chce zosúladiť 
slovenské potravinové právo s európskym právom, 
vrátane odstránenia gold-platingu, čím odstráni 
zbytočnú byrokraciu a zjednoduší podnikateľské 
prostredie podliehajúce týmto reguláciám. Práve 
prísne regulácie v porovnaní s európskymi kolega-
mi mnohí potravinári vidia ako problém, ktorý ich 
brzdí v konkurencieschopnosti. Niekedy sa zas pre-
kážkou v dlhodobej spolupráci s reťazcami stáva 
nedostatočné množstvo produkcie výrobcov. To 
má vyriešiť ich vzájomná spolupráca. „Musíme 
rozhodnúť o výrobno-odbytových združeniach, 
pretože reťazce chcú dostávať slovenské výrobky 
vo veľkých množstvách, aby mohli pokryť celú sieť. 
A preto potrebujeme výrobcov a spracovate                                                                ľov 
združovať do výrobno-spracovateľských stredísk,“ 
vysvetľuje Ján Mičovský.

Okrem toho chce robiť osvetu, marketing a upo-
zorňovať na význam kvalitných zdravých potravín 
pre zdravie človeka a pre ekonomiku Slovenska. 
„Chceme zvýšiť percentuálny podiel slovenských 
potravín na trhu, a to konkrétnou spoluprácou 
a pri konkrétnych komoditách,“ dodáva minister, 
presné číslo však neuvádza.

Podľa obchodníkov bude dobré, ak sa ministerstvo 
zameria na podporu domácej prvovýroby a spraco-
vateľského priemyslu, aby vzrástla sebestačnosť 
v čo najväčšej možnej miere. „Čo sa týka obchodu, 
tak je potrebné zamyslieť sa nad zbytočnou legis-
latívou, ktorá obchodu skôr bráni ako pomáha, ako 
napríklad zákon o neprimeraných podmienkach 
v obchode, zákon o potravinách i ďalšie,“ hovorí 
predseda predstavenstva CBA SK Pavol Mikušiak.

Ako hovorí Martin Krajčovič, kľúčové je začať dia-
lóg. „Ten v minulosti nefungoval. Sme presvedče-
ní, že v spoločnej diskusii poľnohospodárov, potra-
vinárov, obchodníkov a zástupcov ministerstva 
dokážeme nájsť vhodné riešenia na podporu slo-
venskej produkcie a znížiť reguláciu v tomto odvet-
ví,“ dodáva.

Kilečko má odľahčiť 
podnikateľov

Vláda prijala viacero opatrení, ktorými chce 
zlepšiť podnikateľské prostredie zasiahnuté 
pandémiou. Medzi opatreniami, ktoré sa 
ocitli v balíku nazývanom „lex korona“ 
alebo „kilečko“, je aj zmena v zákone 
o potravinách a zákone o neprimeraných 
podmienkach. Vrátil sa odkladný účinok 
odvolania proti rozhodnutiu o sankcii. 
Po novom obchodník nemá povinnosť 
zaplatiť pokutu uloženú v rozhodnutí až 
do skončenia odvolacieho konania. Taktiež 
sa zrušil zákon, ktorý nariaďoval od roku 
2024 povinnosť darovať potraviny po dá-
tume minimálnej trvanlivosti charitatívnym 
organizáciám. Darovanie ostáva na báze 
dobrovoľnosti. Predĺžila sa tiež lehota na 
dopredaj spotrebiteľských balení cigár a ci-
gariek z pôvodného dátumu 30. novembra 
tohto roka na 31. máj 2021.

Nové vedenie 
naštartovalo 

dobrú 
spoluprácu.



Nadácia Dobrý obchodník

KOMERČNÁ PREZENTÁCIA

Kontakt:

Zväz obchodu SR

Bajkalská 1496/25
827 18 Bratislava-Ružinov

Tel.:   +421 258 233 224
+421 258 233 226

E-mail:  sekretariat@biznis.sk
gs@biznis.sk

www.biznis.sk

Vzhľadom na to, že ide o samostatný 
okruh činností, akcií a aktivít, ktoré sú 
často organizačne aj fi nančne náročné, 
v r. 2012 sa Zväz rozhodol využiť mož-
nosti, ktoré ponúka a umožňuje legisla-
tíva a založil Nadáciu Dobrý obchodník. 
Účelom nadácie je podpora všeobec-
ných humanitárnych cieľov, ale najmä 
podpora a rozvoj vzdelávania formou 
vzdelávacích projektov a organizovania 
vzdelávacích podujatí. Nadácia tiež pod-
poruje rozvoj vzdelávania a odborného 
školstva formou  poskytnutia vecnej po-
moci a fi nančných príspevkov organizá-
ciám a inštitúciám, t. j. najmä odborným 
školám pripravujúcim budúcich pracov-
níkov pre sektor obchodu. Účelom nadá-
cie je aj podpora špecifi ckých projektov 
zameraných na zlepšenie informovanosti 
a ochranu zdravia spotrebiteľa, ako aj na 
ochranu životného prostredia.

Financovanie Nadácie 
Dobrý obchodník

Prevažná väčšina fi nančných prostried-
kov nadácie pochádza z príslušného 
percenta  zaplatených daní jednotlivcov 
aj spoločností, menšia časť príjmov po-
chádza z poukázaných fi nančných darov.  
Prakticky všetky poskytnuté fi nančné 
prostriedky, t. j. podiel z daní aj fi nančné 
dary, sú využívané na účely, pre ktoré 
bola nadácia založená. Len veľmi malá 

Jednými z poslaní Zväzu obchodu SR sú aj pomoc svojim členom a ich 
zamestnancom pri rozširovaní informovanosti, celoživotnom vzdelávaní 
pracovníkov, poradenstvo k aktuálnym problémom obchodníkov, ale aj 
propagačné aktivity Zväzu, ktoré umožňujú odbornej aj širšej verejnosti lepšie 
porozumieť celej škále činností a problémov, s ktorými sa odvetvie obchodu 
musí vyrovnávať.   

časť fi nancií je použitá na nevyhnutné 
administratívne poplatky a správu na-
dácie. Funkcionári aj správca nadácie 
vykonávajú svoju činnosť dobrovoľne 
a bezplatne. 

Odborné vzdelávacie podujatia 
v roku 2019

Seminár „Track and Trace“: odborné 
podujatie v spolupráci so spoločnosťami, 
ktoré predávajú a distribuujú tabak a ta-
bakové výrobky pri zavádzaní vysledova-
teľnosti cigariet a tabakových výrobkov. 

Konferencia „TaPCon“ (v spolupráci so 
spoločnosťou ATOZ Group): odborné 
fórum za účasti predstaviteľov obchod-
ných spoločností združených vo Zväze ob-
chodu SR aj nečlenov ZO SR, pracovníkov 
odvetvia obchodu a ďalších záujemcov.

„Age Management SALON“ (v spolupráci 
so spoločnosťou Intenziva)                

Konferencia „Slovenské obchodné 
fórum“ (v spolupráci s vydavateľstvom 
MAFRA): dvojdňová odborná konferen-
cia za účasti predstaviteľov obchodných 
a logistických spoločností, vzdelávacích 
inštitúcií, ktoré pripravujú pracovníkov 
pre odvetvie obchodu, zástupcov odbo-
rového zväzu, Ekonomickej univerzity 
v Bratislave a ďalších profesijných zväzov.    

Seminár k Zákonu o neprimeraných 
podmienkach v obchode s potravinami: 
odborné podujatie k novelizovanej 
 legislatíve. 

Ďakujeme

Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa 
rozhodnú podporiť Nadáciu Dobrý ob-
chodník. Pomôžu tak pri dosahovaní 
spoločných cieľov pri obhajovaní záuj-
mov členov  ZO SR a celého odvetvia ob-
chodu, pri vzdelávacích a propagačných 
aktivitách Zväzu a pri udržiavaní a zlepšo-
vaní kvality služieb, poskytovaných všet-
kým členom.

Základné údaje Nadácie Dobrý
obchodník

Sídlo nadácie: 
Bajkalská 1496/25
827 18 Bratislava-Ružinov

Tel.:   +421 2 58 233 226

E-mail: gs@biznis.sk

IČO: 42267781

DIČ: 2023719500

č. účtu IBAN:

SK2911000000002928894418

Web: www.biznis.sk
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Asociácia POPAI CE v júni usporiadala tretí virtuálny seminár. Jeho náplňou bola 
snaha predikovať, aký bude život po pandémii, aké scenáre a stratégie možno predvídať 
a následne aplikovať v oblasti retailu a jeho komunikácie. V závere akcie účastníci 
diskutovali o tom, aké dôležité je spolupracovať.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

S 

eminár mal tentoraz za cieľ pro-
stredníctvom myšlienok moderu-
júcich – Petra Šimeka, prezidenta 
POPAI CE a výkonného riaditeľa 
spoločnosti Wellen, a Daniela Je-

senského, viceprezidenta POPAI CE a výkonného 
partnera firmy Dago – ponúknuť pohľad na to, 
čo bolo a aký je výhľad do blízkej i strednodobej 
budúcnosti subjektov pôsobiacich v retaile (ob-
chodníci, značkoví výrobcovia, dodávatelia POP 
komunikácie, komunikačné agentúry atď.). „Po-
čas posledných štyroch mesiacov sme zažili niečo, 
čo sme nikdy nezažili a museli sme sa veľmi rýchlo 
naučiť mnoho nových vecí, ktoré sme predtým ne-
vedeli alebo ani nechceli vedieť. Preto sme pripra-
vili seminár, ktorý informuje o tom, ako s novou 
situáciou začať fungovať, a to aj v budúcnosti,“ 

N O V I N K A
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Retail ponúka nové

 príležitosti

vysvetľuje Petr Šimek. Daniel Jesenský ho doplnil 
tým, že náplňou akcie nie je zamerať sa len na to, 
čo bolo, ale pozrieť sa dopredu, do strednodobej 
budúcnosti do „nového normálu“.

Následky môžu byť 
násobne horšie

Pohľad kreatívneho komunikačného odvetvia 
a jeho výhľad do budúcnosti predložil Marek Sle-
zák, v tom čase prezident Asociace komunikačních 
agentur (AKA). Podľa neho dve tretiny agentúr 
AKA na základe pandémie revidujú interné proce-
sy a ich obrat klesol priemerne o 20 – 30 %, čo 
v hrubých číslach znamená približne 10 miliónov 

českých korún na agentúru. To hlavné však príde 
po ukončení záchranných programov vlády a po 
zverejnení plánov a rozpočtov na budúci rok. Oča-
kávané následky môžu byť násobne horšie. „Vplyv 
na výberové konania a nový biznis je veľmi indivi-
duálny. Našťastie nebol narušený reťazec dodáva-
teľsko-odberateľských platieb, takže väčšina agen-
túr drží splatnosti a majú vôľu i zdroje na to, aby 
sa nikto nedostal do dlhovej platobnej pasce,“ 
konkretizuje Marek Slezák. Agentúry zároveň in-
vestujú do budúcnosti, najmä do technológií, kto-
ré by im pomohli podobné krízy lepšie zvládať. Sú 
si tiež vedomé toho, že prepúšťať kvalitných ľudí, 
ktorých ešte donedávna nebolo možné zohnať, je 
zlý postup. „Extrémne podmienky posunuli všet-
kých dopredu. Z globálneho hľadiska neexistuje 
rozdiel medzi Českom a zvyškom sveta,“ dodáva.
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Prostredníctvom internetu sa prihlásil Leo van de 
Polder, riaditeľ rozvoja spoločnosti Shop! Global. 
Hovoril o tom, ako následkom nedávnych udalostí 
dochádza k zmenám v zákazníckom správaní. „Až 
93 percent spotrebiteľov sa domnieva, že by firmy 
v dôsledku koronavírusu mohli robiť viac v oblasti 
environmentálnej politiky,“ uvádza. Pripomenul, 
že v predajniach sa čím ďalej, tým viac presadzujú 
rôzne digitálne prvky, ktoré pomáhajú zákazníkom 
sprostredkovať lepšie nákupy. Do hry vstupujú di-
gitálni asistenti, rozšírená realita a technológie. 
„V Tokiu napríklad funguje robot, ktorý so zákaz-
níkom komunikuje a zisťuje jeho potreby,“ hovorí 
Leo van de Polder. Dnes je preto komunikácia ak-
tuálnejšia než kedykoľvek inokedy.

Je nutné reagovať na iné 
nákupné návyky

Prieskum spoločnosti Nielsen dodáva, že len 13 % 
výrobcov a predajcov sa domnieva, že koronavírus 
nebude mať vplyv na spoločnosť, v ktorej pôsobia, 
a 20 % tvrdí, že bude skôr v prospech veci. „Nece-
lých 70 percent respondentov však uvádza, že táto 
kríza povedie k negatívnym vplyvom. Na druhej 
strane tržby za uplynulé mesiace v porovnaní s mi-
nulým rokom išli o 10 percent nahor,“ odhaľuje 

Karel Týra, generálny riaditeľ spoločnosti Nielsen 
pre Česko a Slovensko. Vplyv má to, že ľudia menej 
chodia do obchodov, na druhej strane na jeden 
nákup minú viac peňazí, a tak sa veľkosť nákupné-
ho košíka zväčšila o 27 %. „Je však zaujímavé, že 
to nebolo spôsobené prvými panickými nákupmi, 
pretože z májových čísel vyplýva, že čísla sú veľmi 
podobné ako v mesiacoch predtým,“ hovorí Karel 

Týra. Nákupné správanie spotrebiteľov sa zmenilo, 
za čo mohla práca z domova či obava o zdravie. 
V budúcnosti sa v rámci FMCG očakáva zmena. 
„Keď sa pozrieme do Číny, ktorá je s vývojom ko-
ronakrízy pred nami, ukazuje sa, že päť percent 
najväčších predajní generuje 30 percent obratu. To 
sa príliš nezmenilo. Čo sa však zmenilo, je ich zlo-
ženie. Tri percentá z top prevádzok sú iné než v ob-
dobí pred Covidom,“ uvádza Karel Týra. Retail 
aktuálne ponúka nové príležitosti. Preto je vhodné 
monitorovať a reagovať na trvalé zmeny nákupné-

ho správania, rovnako ako aj realizovať zmeny 
v predajných kanáloch – urobiť sortimentné zmeny, 
teda zamerať sa na prehodnotenie portfólia predá-
vaného tovaru. Dobré je tiež zmeniť komunikačný 
mix a pracovať s tým, že bude rásť tlak na zľavy.

O vplyve pandémie na reklamný trh hovoril Tomáš 
Hynčica, business & research riaditeľ spoločnosti 
Nielsen Admosphere. „Výdavky na televíznu a in-
ternetovú reklamu, ale tiež na reklamu v tlači a rá-
diách, vykazovali v posledných rokoch pomerne 
stabilný trend. Pandémia však na tomto poli vý-
znamne zamiešala karty. V apríli došlo k prepa-
dom pri všetkých sledovaných typoch médií 
a v máji sa prepad ešte prehĺbil,“ uvádza. Zmenili 
sa tiež počty reklám v televízii, pričom sledovanosť 
staníc, naopak, stúpla. Podľa indexu National Pan-
demic Alarm je populácia v oblasti vývoja okolo 
pandémie pomerne optimistická. Česká republika 
má napríklad zo sledovaných krajín index paniky 
najnižší, čo je pozitívne, a to najmä v súvislosti 
s výškou predpokladaných útrat spotrebiteľov. 
„Reklamný trh určite zažije oživenie, otázkou je, 
kedy k tomu dôjde. Všetko však, samozrejme, zá-
visí od vývoja ekonomiky a samotnej pandémie,“ 
dodáva Tomáš Hynčica. Značky totiž potrebujú 
inzerovať, pretože si nemôžu dovoliť prepad. Nie-
ktoré z nich si to uvedomili aj pri minulej ekono-
mickej kríze, a tak sa toho neboja.

Zmena všetkých 
posunula 
dopredu.

N O V I N K A
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Fotoreportáž

Netradičné odovzdávanie ocenení
Vyhlásenie víťazov 9. ročníka programu Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2020 
sa s ohľadom na situáciu s vírusovým ochorením Covid-19 uskutočnilo online. Tradičné 
odovzdávanie trofejí sa tak konalo netradične – certif ikáty, trofeje a diplomy sa víťazom 
odovzdali osobne v centrálach ich spoločností. Všetkým víťazom gratulujeme!

Kaufland Slovenská republika zabodoval 
v programe Voľba spotrebiteľov so svojimi 
novinkami a ocenenie si prevzala zástupkyňa 
firemnej komunikácie spoločnosti Kaufland 
Slovenská republika Lenka Klátiková. 

Absolútny víťaz získal certifikát na služby 
zmyslového marketingu, ktorý odovzdala Jana 
Denková, Sales Director zo spoločnosti Store Media.

COOP Jednota Slovensko zabodovala v 9. ročníku 
programu Voľba spotrebiteľov a ocenenie si prevzali 
Branislav Lellák, Director Commercial, a Margaréta 
Nosáľová, riaditeľka odboru marketingu spoločnosti 
COOP Jednota Slovensko.

Spoločnosť Goral sa stala víťazom 
v kategórii Konzervované potraviny 
s novinkou Franz Josef Kaiser Tuniak. 

Tesco Stores SR získalo 
reklamnú kampaň od 
mediálneho partnera 
projektu na internetovom 
portáli Woman.sk. 

Absolútnym víťazom 9. ročníka sa stalo 
COOP Maslo tradičné, COOP Jednota 
Limitovaná edícia od spoločnosti COOP 
Jednota Slovensko.

Za spoločnosť Tesco Stores SR si diplomy 
a trofeje prevzala Timea Daczó, Head of Own 
Brand and Design Deployment for Central 
Europe, Tesco Stores SR.

Za víťazný produktový rad papierových utierok Harmony si oce-
nenie prevzal Stanislav Martínek, Country Sales Manager SK&CZ 
spoločnosti SHP Harmanec. Najlepšia novinka získala v spolupráci 
s mediálnymi partnermi Cenu Dobrých médií, ktorú odovzdal ob-
chodný riaditeľ Dobrých médií Andrej Škarka. 

Ocenenie za Najlepšie novinky si prevzal aj Ján 
Hofmeister, Sales Director SR&ČR spoločnosti 
McCarter.
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PREDSTAVUJEME

VÍŤAZOV ROČNÍKA 2020:
NA ZÁKLADE ROZSIAHLEHO PRIESKUMU MEDZI SPOTREBITEĽMI 
HĽADÁME A OCEŇUJEME NAJLEPŠIE NOVINKY NA TRHU.

REGISTRÁCIA PRODUKTOV 
DO 10. ROČNÍKA 

ZAČÍNA UŽ NA 
JESEŇ 2020!

SPOTREBITELIA VOLIA,

           PREDAJE RASTÚ!

SLEDUJTE NÁS NA    VOĽBA SPOTREBITEĽOV 

www.volbaspotrebitelov.sk

www.atozregistracia.sk/volba-spotrebitelov
A NEZABUDNITE ODOBERAŤ AJ NÁŠ NEWSLETTER! 

#volbaspotrebitelov

Vaši zákazníci nás môžu nájsť aj na Facebooku!

 ODBORNÍ PARTNERI: B2C MEDIÁLNI PARTNERI:ŠPECIÁLNI PARTNERI:ORGANIZÁTOR:

CESTOVINY A STRUKOVINY ČOKOLÁDY DETSKÁ KOZMETIKA DETSKÉ ČAJE DETSKÉ NÁPOJE

DŽÚSY A OVOCNÉ NÁPOJE HOTOVÉ JEDLÁ KONZERVOVANÉ POTRAVINY KRMIVÁ PRE ZVIERATÁ LAHÔDKY

MASLÁ MLIEČNE DEZERTY MLIEČNE VÝROBKY MOPY MÜSLI A CEREÁLIE

PAPIEROVÝ PROGRAM PEČIVO POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ SUŠIENKY, OBLÁTKY A SLADKÉ SNACKY SYRY

UPRATOVACIE POMÔCKY VLASOVÁ KOZMETIKA

MAK MODRÝ, 
COOP JEDNOTA TRADIČNÁ KVALITA
COOP JEDNOTA SLOVENSKO 

MLIEČNA ČOKOLÁDA 
S CELÝMI LIESKOVÝMI ORIEŠKAMI
TESCO STORES SR

BABYLOVE VLHČENÉ 
UTIERKY 99 % VODY, 80 KS
DM DROGERIE MARKT   

COOP DETSKÝ ČAJ, COOP JEDNOTA JUNIOR  
COOP JEDNOTA SLOVENSKO 

ROBBY BUBBLE DINO EDÍCIA
SOARE SEKT SLOVAKIA

TESCO 100 % ŠŤAVA
TESCO STORES SR 

HOTOVÉ JEDLÁ
TESCO STORES SR

FRANZ JOSEF KAISER TUNIAK
GORAL

BRIT FUNCTIONAL SNACKS
VAFO PRAHA

TRESKOSLOVENSKÁ TRESKA
RYBA KOŠICE 

COOP MASLO TRADIČNÉ, 
COOP JEDNOTA LIMITOVANÁ EDÍCIA
COOP JEDNOTA SLOVENSKO 

Z LÁSKY K TRADÍCII DETSKÝ 
TVAROHOVO-SMOTANOVÝ DEZERT 
KAUFLAND SLOVENSKÁ REPUBLIKA

BRYNDZA PLNOTUČNÁ V DYHE,  
COOP JEDNOTA MAMIČKINE DOBROTY 
COOP JEDNOTA SLOVENSKO

VILEDA ULTRAMAT XL TURBO 
FREUDENBERG HOME AND CLEANING 
SOLUTIONS

DMBIO PROTEÍNOVÉ MÜSLI 
DM DROGERIE MARKT

PRODUKTOVÁ RADA 
PAPIEROVÝCH UTIEROK HARMONY 
SHP HARMANEC

TESCO PEČIVO 
TESCO STORES SR

VILEDA MAGNUM SUŠIAK NA BIELIZEŇ 24 M
FREUDENBERG HOME AND CLEANING 
SOLUTIONS

KNOPPERS NUTBAR
STORCK SLOVENSKO

Z LÁSKY K TRADÍCII MÄKKÝ ZREJÚCI SYR 
S BIELOU PLESŇOU 45 %
KAUFLAND SLOVENSKÁ REPUBLIKA

VILEDA ULTRAFRESH 
MIKROHANDRIČKA 2+1 KS
FREUDENBERG HOME AND CLEANING 
SOLUTIONS

TUHÝ ŠAMPÓN BALEA VANILLA SKY
DM DROGERIE MARKT

MAK MODRÝ, BABYLOVE VLHČENÉ 

TESCO 100 % ŠŤAVA HOTOVÉ JEDLÁ FRANZ JOSEF KAISER TUNIAK BRIT FUNCTIONAL SNACKS

COOP MASLO TRADIČNÉ, COOP MASLO TRADIČNÉ, 
COOP JEDNOTA LIMITOVANÁ EDÍCIA
COOP MASLO TRADIČNÉ, VILEDA ULTRAMAT XL TURBO VILEDA ULTRAMAT XL TURBO 

PRODUKTOVÁ RADA 
TESCO PEČIVO 

VILEDA MAGNUM SUŠIAK NA BIELIZEŇ 24 M Z LÁSKY K TRADÍCII MÄKKÝ ZREJÚCI SYR 

0481-20_VSSK_autoinz_VITEZ_TAP_2x240x340_NAHLED.indd   50481-20_VSSK_autoinz_VITEZ_TAP_2x240x340_NAHLED.indd   5 14.08.2020   16:4314.08.2020   16:43



28

POZOROVATEĽ TRENDOV
S

PÁ
JA

, 
O

V
P

LY
V

Ň
U

JE
, 
V

ŤA
H

U
JE

..
.

93 %
obchodníkov je motivovaných 

zaradiť výrobok, o ktorom 
sa dočítajú v časopise Tovar&Predaj, 

do sortimentu. 

MALOOBCHODNÍCI 
SÚ SILNE 
OVPLYVNENÍ 
ČASOPISOM 
TOVAR&PREDAJ Viac informácií: 

www.tovarapredaj.sk/
vyskum-medzi-citatelmi
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Koronavírus zasiahol všetky oblasti podnikania a retail vďaka nemu prešiel reštartom. 
Predaj niektorých druhov tovaru počas mimoriadnej situácie prakticky ustal 
a obchodníci sa museli vyrovnať s ekonomickými následkami krízy. Pandémia preverila 
odolnosť distribučných kanálov i personálnych zdrojov, pretože obchodníci museli 
zvládnuť nápor zákazníkov i výpadky v zásobovaní. Jedno je ale isté – kto neváhal 
s digitalizáciou, získal výhodu.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

N 

ových trendov v retaile sa každý 
rok objavuje mnoho. Ešte vyš-
šiu rýchlosť v tej                                                                to oblasti však 
zaradila pandémia. Zo dňa na 
deň došlo k takým transfor-

máciám v maloobchode, že v mnohých prípadoch 
urýchlili plány o mesiace či roky dopredu. Vitajte 
v novom retaile!

Ľudia objavili možnosti 
internetu

Pandémia Covid-19 zmenila situáciu v retaile 
a ovplyvnila spôsob, akým ľudia žijú, nakupujú 
a žiadajú si tovary a služby. Obmedzili sa možnos-
ti zákazníkov a tí začali k nakupovaniu hľadať inú 
cestu. Našli ju na internete, online sa začal predá-

Vitajte v novej 

realite

vať i tovar, pri ktorom sa podiel tohto spôsobu 
predaja zvyšoval v minulých rokoch len pomaly. 
Najvýraznejšie to bolo pri potravinách a drogérii. 
Pritom nemožno očakávať, že sa niekedy všetko 
vráti do starých koľají. „Mnoho zmien v spotrebi-
teľskom správaní pravdepodobne pretrvá dlho po 
pandémii. Ľudia viac uvažujú o tom, čo naozaj po-
trebujú a tiež kladú väčší dôraz na zdravie a život-
né prostredie,“ komentuje aktuálnu situáciu Mar-
tin Šrůma, konzultant spoločnosti Accenture 
Česká republika. Okolnosti prinútili i konzervatív-
nych zákazníkov prekonať zábrany a využiť služby 
online nákupov a digitálne technológie. Prekvapu-
júce bolo hlavne tempo zmien, ktoré sa kompri-
movali do niekoľkých týždňov, hoci by za iných 
podmienok trvali pravdepodobne roky. Otázkou 
zostáva, do akej miery ľudia prevezmú návyky 
z doby pandémie a ako rýchlo budú spoločnosti 
reagovať na nové príležitosti.

Maloobchod práve prechádza reštartom. „Digita-
lizácia a virtuálnosť zažívajú svoju renesanciu, kto-
rú zapríčinila dočasná odstávka kamenných pre-
dajní vo väčšine segmentov,“ hovorí Marek 
Končitík, obchodný a marketingový riaditeľ spo-
ločnosti                                                                                                                                 Dago. Ľudia si vytvorili nové nákupné ná-
vyky a mnoho tých pôvodných už neobnovia. „Za-
vreté predajne alebo obmedzené otváracie hodiny, 
komplikácie s personálom a zaistenie jeho ochra-
ny, promptná adaptácia na všetky vládne opatre-
nia, veľký stres a prepady tržieb. To sú stručne 
skúsenosti posledných mesiacov. Maloobchodníci 
sa museli prispôsobiť novej situácii. Samozrejme, 
otázka je, čo sa stane trvalou súčasťou maloob-
chodnej praxe a ako to ovplyvní investičné záme-
ry,“ reaguje Libuše Kopecká, vedúca marketingu 
spoločnosti Wanzl. Vzhľadom na protichodné pre-
dikcie budúceho vývoja bude rozhodujúce, či sa na 
jeseň objaví masívna druhá vlna. Žiaden z podni-
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93 %
obchodníkov je motivovaných 

zaradiť výrobok, o ktorom 
sa dočítajú v časopise Tovar&Predaj, 

do sortimentu. 
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inzercia

kateľských subjektov nechce prejsť opätovným 
obmedzením svojich aktivít. Preto v prípade druhej 
vlny bude výhoda na strane pripravených, pouče-
ných z tej prvej. A práve rozmanité nové trendy 
v retaile im to uľahčia. Majitelia sa budú na svoje 
prevádzky pozerať očami koronavírusovej doby 
a budú hľadať riešenia, ktoré im pomôžu udržať 
biznis v chode.

Cieľom je vyššia efektivita

Aktuálnym trendom bude určite modularita, flexi-
bilita a rýchla pripravenosť na akékoľvek vonkajšie 
podnety. „Napríklad koncipovať predajňu, respek-
tíve jej vybavenie tak, aby sa z nej dalo rýchlo vy-
tvoriť call centrum, alebo ju prestavať podľa aktu-
álnych trendov či jednoducho kategorizovať 
tovar,“ uvádza obchodný riaditeľ spoločnosti Mo-
ris design Adam Klofáč. Pandémia tak určite urých-
li pr                                                                                                                                                                                                oces, ktorý sa už v ekonomike začal jej spoma-
ľovaním, a to zameranie na vyššiu efektivitu. 
„Činnosti, ktoré môžu robiť stroje, nenúťme robiť 
zamestnancov. Tí nech sa starajú o zákazníkov, sú 
kreatívni a vymýšľajú nové riešenia. Napríklad pri-
jímanie hotovosti, jej vracanie a prepočítavanie 

s následným zvozom do banky sú mnohokrát nad-
bytočné a nákladné. Ľahko ich nahradí platobný 
terminál,“ odporúča Tomáš Dvořáček, marketin-
gový riaditeľ spoločnosti KB SmartPay. Podľa Mar-
tina Fejtka, výkonného riaditeľa spoločnosti Feschu 
Lighting & Design, je nepopierateľné, že spotrebi-
telia definitívne zistili, že je možné nakupovať cez 
internet a služby spĺňajú ich kvalitatívne požiadav-
ky. „Zákazníci sa budú postupne vracať do bež-
ných predajní, ale nikdy sa už nevrátia všetci,“ 
dodáva. Tento trend bude pokračovať. Možnosti 
e-shopu, najmä v potravinách, sú však obmedzené 
a niektoré služby jednoducho nemožno nahradiť.

Aj preto je dôležité zamerať sa na sortiment. „Pre-
hodnotiť, čo sú kľúčové položky, tie mať v predajni 
a zvyšok mať v online ponuke. Ale vedieť ich v pre-
dajni predstaviť a rýchlo dostať k zákazníkovi v prí-
pade jeho záujmu. Ešte viac bude dôležitá komuni-
kácia v mieste predaja, tá musí byť personalizovaná 
a pre zákazníka zaujímavá,“ konštatuje Vlasta Šila-
rová, architektka a majiteľka agentúry Rexy. Veľkou 
výzvou je nalákať ľudí späť do kamenných predajní 
a presvedčiť ich, že obchod je bezpečné miesto. 
Oproti online predajnému kanálu je výhodou záži-
tok z                                                                                                                                 nakupovania, ktorý je prostredníctvom inter-
netu ťažko zdieľať. „Nevnímame súčasný stav ako 
veľkú zmenu samotného retailu. Jasné však je, že 
sa citeľne upravujú návyky zákazníkov, čo sa pre-
mieta do návštevnosti a času, ktorý v obchode trá-
via. Preto by sa predajcovia mali naladiť na myseľ 
a zvyky nakupujúcich,“ vysvetľuje Dana Bělouško-
vá, country manažérka spoločnosti POS Media 
Czech Republic. Petr Šimek, výkonný riaditeľ agen-
túry Wellen, nechce „nový normál“ zatiaľ ešte hod-
notiť: „Pretože hocičo nové sa deje, osobne by som 
ešte chvíľu počkal a to, ako sa pandémia prejavila 
v retaile, by som hodnotil až na konci roka.“

Udržateľnosť dostala iný 
rozmer

Na začiatku, počas, ale aj po uvoľnení opatrení 
bolo zaujímavé sledovať, ako sa všetci stavajú 
k udržateľnému rozvoju. „Udržateľnosť a regionál-
nosť boli silné trendy, ktoré zoslabli, keď sa objavil 

strach. Bezpečnosť a dostupnosť tovaru sa dostali 
na prvé miesto,“ upozorňuje Libuše Kopecká. Na 
udržateľnosť bude mať určite vplyv „Zelená doho-
da pre Európu“, t. j. nová stratégia rastu, ktorú 
vyhlásila Európska únia, aby dosiahla klimatickú 
neutralitu. „Sila a miera investícií, s akou bude 
Únia tento plán presadzovať, môže v budúcnosti 
zásadne ovplyvniť podnikateľské prostredie aj 
spotrebiteľské správanie. Obzvlášť pri mladších ge-
neráciách sa udržateľnosť môže stať jednou z hod-
nôt, ktorá bude ovplyvňovať kedy, kde a ak                                                                                                                                o budú 
nakupovať,“ dodáva Libuše Kopecká. Regionál-
nosť sa potom po skúsenostiach s pandémiou sta-
la strategickou a logistickou prioritou. Význam 
krátkych dodávateľských reťazcov si uvedomil celý 
trh vrátane zákazníkov. „Presadzovanie domáceho 
a regionálneho tovaru na pultoch predajní naberie 
druhý dych, ktorý nebude módnym trendom, ale 
skôr racionálnou voľbou,“ tvrdí Libuše Kopecká. 

Kto z maloobchodníkov dokáže tento prúd najlep-
šie uchopiť a predať vo svojich predajniach, ukážu 
budúce mesiace. „Kto je schopný vyrábať lokálne, 
aspoň v Európe, víťazí. Čím bližšie, tým lepšie. Od-
razu zisťujeme, že nie je dobré mať všetko z Číny 
a ostatných ázijských krajín. V prípade takejto krí-
zy je v kurze lokálna, regionálna výroba. Spotrebi-
telia síce stále pozerajú na peňaženky, ale v tejto 
dobe bola rozhodujúca rýchlosť dodávok,“ dodáva 
Pavlína Straková, marketingová manažérka spoloč-
nosti VKF Renzel ČR.

Technológie sú jedným z oporných pilierov, ako sa 
úspešne vyrovnať s novou situáciou. „Demonštro-
vala sa sila tých podnikateľských subjektov, ktoré 
nemyslia len v rámci svojej ‚vyšliapanej cestičky‘, 
ale dokážu sa rýchlo adaptovať využitím nových 
technológií,“ myslí si Libuše Kopecká. Wanzl tak 
napríklad prišiel so systémom elektronického po-
čítania zákazníkov v predajni. Veľké reťazce v Ne-
mecku i v iných štátoch systém aplikujú a kontro-
lujú tak tok zákazníkov predajňou. Inou 
možnosťou, ako udržať obchod v chode pri zníže-
nom počte personálu, je koncept predajne 24/7, 
kde sa zákazníci dostanú v akomkoľvek čase pro-
stredníctvom naskenovania QR kódu v aplikácii 
prevádzkovateľa alebo pomocou čiarového kódu 
na zákazníckej karte. Tovar si pred odchodom na-
skenujú na skenovacom module, ktorý im zároveň 
umožní zaplatiť.

Kríza zmenila 
nákupné 

preferencie 
zákazníkov.

„Omnichannel 
je šancou 

budúcnosti.“

Opatrenia vlády zasiahli kamenné predajne. 
Prišli o tržby, naraz a nečakane. Tie, ktoré 
mali možnosť online predaja, získali pod-
statnú konkurenčnú výhodu. Pred obchod-
níkmi tak stoja výzvy v podobe rozvoja 
omnichannelu, teda využitie už rozbehnu-
tého online a zameranie sa na prepojenie 
online s offline.

Vlasta Šilarová,
architektka a majiteľka, Rexy



V Tescu pôsobí od roku 2000, keď začínal ako 
obchodný manažér na jednej z bratislavských 

prevádzok. Postupne si prešiel viacerými 
pracovnými pozíciami, ktoré ho priviedli 
až do najvyššieho manažmentu. V roku 
2015 sa stal výkonným riaditeľom pre 
slovenský a neskôr i pre český trh. 

V súčasnosti pôsobí ako výkonný 
riaditeľ siete na Slovensku.
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STRETNUTIE

Martin Kuruc
výkonný riaditeľ Tesco Stores SR

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

B 
ritský reťazec Tesco sa v po-
sledných rokoch dostal do 
uší skôr vtedy, keď prekres-
ľoval hypermarkety či pre-

dával obchodné domy. Konsolidácia siete na 
slovenskom trhu sa však skončila a nasledu-
je expanzia. Okrem toho, že spoločnosť roz-
širuje službu internetového predaja a otvá-
ra kamenné obchody, na trh prináša aj novú 
franšízovú sieť Žabka.

Jarné mesiace boli pre obchodníkov náročné. 
Vracia sa život do predkrízového stavu?

Zákazníci sa v období po nástupe koronakrízy 
 predzásobovali. Hoci je dnes priemerný nákup na 
jedného zákazníka stále väčší, naďalej zároveň po-
ciťujeme zníženú frekvenciu nákupov. Okrem toho 
sa nakupovanie presunulo do online priestoru. 
Počet nových prípadov opäť narastá, takže návrat 
k pôvodnému stavu bude závisieť od toho, ako sa 
bude vyvíjať situácia.

Zmenil sa aj obsah nákupného košíka. 
Čo je v ňom v týchto dňoch?

Na začiatku pandémie to boli najmä trvanlivé po-
traviny. Potom zostali ľudia doma a varili si sami. 
K trvanlivým sa tak pridali aj čerstvé potraviny. 
Dnes ide o mix trvanlivých, čerstvých potravín i ne-
potravinového tovaru zhruba ako v období pred 
vypuknutím pandémie. Znížená frekvencia náku-
pov však ovplyvňuje impulzné kategórie. Podiel 
nealkoholických nápojov či pekárenských produk-
tov je stále menší. Pokiaľ sa nezlepší ekonomická 
situácia, tak ďalším trendom, ktorý tu s nami ešte 
nejaký čas bude, je, že zákazníci sú opatrní, menia 
obsah košíka smerom k potravinám s nižšou prida-
nou hodnotou, teda lacnejším výrobkom, a viac 
vynechávajú drahšie produkty.

Ceny však išli hore.

V apríli sme pristúpili k dlhodobému zníženiu cien 
najmä základných potravín. Chápeme, že zákazník 
musí mať v čase spomaľujúcej sa ekonomiky istotu 
pri plánovaní rodinného rozpočtu. Na trhu však 
vidíme konkurenčný boj. Dovolím si preto, naopak, 
tvrdiť, že zdravá konkurencia znamená aj to, že 
ceny potravín sa držia na nízkej úrovni a nedá sa 
hovoriť o tom, že nejako zásadne narástli.

Nedávno ste začali predávať potraviny online 
aj v regiónoch Banskej Bystrice, Popradu 
a Trenčína. Ako sa tam služba ujala?

Reštrikčné opatrenia znamenali obrovský nárast 
záujmu o online nakupovanie. Sme radi, že sa táto 
služba ujala aj v nových oblastiach. Vidíme veľmi 
pozitívnu odozvu. Samozrejme, že v regiónoch 
mimo Bratislavy je potrebný dlhší čas na rozbeh 
a aj počet objednávok v absolútnej hodnote je niž-
ší ako v hlavnom meste, ale spĺňa naše očakávania.

Spustili ste aj Tesco zásielku. Plánujete ju 
rozvíjať?

Tesco zásielka je určená pre zákazníkov z oblastí, 
ktoré nepokrývame online predajom. V súčasnosti 
to je vybraný balíček 24 produktov trvanlivých po-
travín, ktoré zákazníkom donesie kuriér do troch 
dní. Po novom si zákazník bude môcť vyskladať 
zásielku sám zo stoviek trvanlivých potravín. Plánu-
jeme ju spustiť do niekoľkých týždňov a zákazník 
si ju bude môcť objednať kamkoľvek na Slovensku, 
kde nemajú pokrytie naše Tesco Online nákupy, aj 
do tej najmenšej či najvzdialenejšej obce.

Okrem toho ste začiatkom leta otvorili 
nové predajne v Bratislave a Turanoch, 
ale aj nákupné centrum Galéria v Petržalke. 
Chystáte ďalšie obchody?

Sme veľmi radi, že sme po dlhom čase otvorili 
nové predajne. Dnes prevádzkujeme spolu 152 
obchodov. Nákupné centrum Galéria Petržalka je 
našou najväčšou investíciou za posledné tri roky. 
Postupne sa zapĺňa nájomcami, hoci nábeh je pre 
pandémiu pomalší. V najbližších týždňoch tam 
otvoríme food court s reštauráciami a kaviarňami. 
A vyhľadávame ďalšie príležitosti na nové predaj-
ne. Tento rok berieme ako zlomový. Po niekoľ-
kých rokoch konsolidácie portfólia, keď sme rie-
šili, akú veľkosť majú mať naše obchody či aký 
sortiment budú ponúkať, sme sa dostali do fázy 
rastu, v ktorej budeme v najbližších rokoch pokra-
čovať. Sústredíme sa aj na otvorenie nášho prvé-
ho obchodu pod značkou Žabka, čím prinesieme 
franšízový koncept, ktorý máme v Česku. Počia-
točný záujem o prevádzkovanie týchto predajní 
nás príjemne prekvapil.

Aký priestor ešte pre Tesco na Slovensku 
vidíte?

Nerád by som detaily prezrádzal vopred, ale príle-
žitosti na rast rozhodne sú. Vidíme ich najmä v seg-
mente supermarketov pre menšie mestá či väčšie 
obce, prípadne mestá, kde už sme s hypermarket-
mi alebo kompaktnými hypermarketmi, ale ešte 
ponúkajú priestor aj pre supermarkety. Veľký po-
tenciál majú aj malé predajne na rýchly nákup po 
ceste do práce či domov, a to vo veľkých mestách 
ako Bratislava, Trnava alebo Nitra.

Najbližšie roky 
budeme rásť

Sústredíme
sa na otvorenie 
prvej Žabky.

... /...
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Kedy a kde otvorí prvá Žabka?

Bude to v Bratislave na prelome leta a jesene.

Koľko ich chcete mať do konca roka?

Boli by sme radi, keby to bolo niekoľko obchodov. 
Je zbytočné špekulovať o konkrétnom čísle, ale 
nechceme ostať iba pri jednom. Hľadáme lokality 
i partnerov, finalizujeme logistiku konceptu, jeho 
sortiment, vybavenie.

Budú môcť do výberu sortimentu zasiahnuť aj 
franšízanti?

Do istej miery je sortiment určený z našej strany, 
ale je tam relatívne veľká vôľa aj pre franšízanta. 
Sortiment sa bude líšiť aj podľa lokality; iný potre-
buje predajňa v centre mesta, iný v bizniscentre. 
Budú to však potraviny, základný nepotravinový 
tovar, ale aj jedlo a káva na okamžitú konzumáciu.

Môže sa stať, že sa Žabkou stanú nejaké 
nezávislé potraviny?

To je možné. V dlhodobom horizonte uvažujeme 
aj o tom, že budeme aktívne oslovovať majiteľov 
nezávislých obchodov a snažiť sa im predstaviť vý-
hody konceptu. V tomto momente však potrebu-
jeme otvoriť niekoľko obchodov, aby sme trhu 
ukázali, o čo ide.

Súvisia tieto investície aj s tým, že Tesco 
odchádza z Poľska a v rámci stredoeurópskeho 
regiónu sa môže viac sústrediť na zvyšné trhy?

Na Slovensku, v Česku a Maďarsku je naša pozícia 
silná. Odchod z Poľska, kde bola naša pozícia dl-
hodobo slabá, znamená, že sa budeme môcť sú-
strediť na tieto tri trhy. Teda sústrediť investície, 
ktoré sú potrebné na náš ďalší rozvoj, či už v rám-
ci existujúcich predajní, nových obchodov a formá-
tov alebo online. Úprimne povedané, Slovensko 
má v tom najväčší potenciál.

Dá sa povedať, že sa po rokoch prebúdzate?

Posledné roky boli pre nás dôležité, pretože sme 
potrebovali optimalizovať náš biznis. Je fér pove-
dať, že v časoch, keď Tesco najviac rástlo, teda na 
začiatku milénia, boli v obľube iné formáty, predo-
všetkým veľké hypermarkety. Neskôr sme predsta-
vili supermarkety, Expresy, ale gro nášho portfólia 
stále tvoria veľké formáty. Potrebovali sme sa s tým 
vyrovnať. Náš priestor a sortiment sme pripravili na 
budúcu fázu rastu, ktorá je pred nami.



Ako bojuje sieť s potravinovým 
odpadom, sa dočítate 
na www.tovarapredaj.sk

Bez čoho 
z obchodu 
neodídem:

Zo sortimentu je to ovocie 
a zelenina. Ale v rámci 

profesionálnej deformácie 
neodídem ani bez celkového 

hodnotenia, čo som videl, 
zažil a čo by som rád 

zmenil.

Čo mi v obchode chýba:

Slovenský maloobchod má 
pred sebou ešte dlhú cestu, 

aby ponúkal presne taký 
zákaznícky servis, ako by mal.

Môj 
obľúbený 
obchod:

Hypermarket Tesco 
v Nitre, keďže tu bývam 

a často chodím nakupovať. 
Je to aj úplne prvý 
hypermarket, ktorý 
Tesco na Slovensku 

otvorilo.

Aký som zákazník:

Veľmi lojálny. Pozerám na 
cenu, kvalitu výrobkov a čím 
ďalej, tým viac sa na nákup 

pozerám aj z pohľadu 
udržateľnosti.

Ako najradšej 
nakupujem:

Nakupujem v kamenných 
predajniach. Získavam spätnú 

väzbu a obchod vidím tak, ako ho 
vidia naši zákazníci. Pri nákupe vždy 
využívam službu Scan&Shop a platím 

pri samoobslužnej pokladnici, 
celý proces je tak veľmi rýchly 
a navyše v súčasnosti aj veľmi 

bezpečný.

Čo ma na 
nakupovaní baví/

nebaví:

Baví ma, keď vidím 
niečo nové. Mám rád 

nákupy potravín, najmä 
v období sviatkov. 
Nerád nakupujem 

oblečenie.

výkonný riaditeľ Tesco Stores SR
Martin Kuruc
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Kedy a kde otvorí prvá Žabka?

Bude to v Bratislave na prelome leta a jesene.

Koľko ich chcete mať do konca roka?

Boli by sme radi, keby to bolo niekoľko obchodov. 
Je zbytočné špekulovať o konkrétnom čísle, ale 
nechceme ostať iba pri jednom. Hľadáme lokality 
i partnerov, finalizujeme logistiku konceptu, jeho 
sortiment, vybavenie.

Budú môcť do výberu sortimentu zasiahnuť aj 
franšízanti?

Do istej miery je sortiment určený z našej strany, 
ale je tam relatívne veľká vôľa aj pre franšízanta. 
Sortiment sa bude líšiť aj podľa lokality; iný potre-
buje predajňa v centre mesta, iný v bizniscentre. 
Budú to však potraviny, základný nepotravinový 
tovar, ale aj jedlo a káva na okamžitú konzumáciu.

Môže sa stať, že sa Žabkou stanú nejaké 
nezávislé potraviny?

To je možné. V dlhodobom horizonte uvažujeme 
aj o tom, že budeme aktívne oslovovať majiteľov 
nezávislých obchodov a snažiť sa im predstaviť vý-
hody konceptu. V tomto momente však potrebu-
jeme otvoriť niekoľko obchodov, aby sme trhu 
ukázali, o čo ide.

Súvisia tieto investície aj s tým, že Tesco 
odchádza z Poľska a v rámci stredoeurópskeho 
regiónu sa môže viac sústrediť na zvyšné trhy?

Na Slovensku, v Česku a Maďarsku je naša pozícia 
silná. Odchod z Poľska, kde bola naša pozícia dl-
hodobo slabá, znamená, že sa budeme môcť sú-
strediť na tieto tri trhy. Teda sústrediť investície, 
ktoré sú potrebné na náš ďalší rozvoj, či už v rám-
ci existujúcich predajní, nových obchodov a formá-
tov alebo online. Úprimne povedané, Slovensko 
má v tom najväčší potenciál.

Dá sa povedať, že sa po rokoch prebúdzate?

Posledné roky boli pre nás dôležité, pretože sme 
potrebovali optimalizovať náš biznis. Je fér pove-
dať, že v časoch, keď Tesco najviac rástlo, teda na 
začiatku milénia, boli v obľube iné formáty, predo-
všetkým veľké hypermarkety. Neskôr sme predsta-
vili supermarkety, Expresy, ale gro nášho portfólia 
stále tvoria veľké formáty. Potrebovali sme sa s tým 
vyrovnať. Náš priestor a sortiment sme pripravili na 
budúcu fázu rastu, ktorá je pred nami.



Ako bojuje sieť s potravinovým 
odpadom, sa dočítate 
na www.tovarapredaj.sk

Bez čoho 
z obchodu 
neodídem:

Zo sortimentu je to ovocie 
a zelenina. Ale v rámci 

profesionálnej deformácie 
neodídem ani bez celkového 

hodnotenia, čo som videl, 
zažil a čo by som rád 

zmenil.

Čo mi v obchode chýba:

Slovenský maloobchod má 
pred sebou ešte dlhú cestu, 

aby ponúkal presne taký 
zákaznícky servis, ako by mal.

Môj 
obľúbený 
obchod:

Hypermarket Tesco 
v Nitre, keďže tu bývam 

a často chodím nakupovať. 
Je to aj úplne prvý 
hypermarket, ktorý 
Tesco na Slovensku 

otvorilo.

Aký som zákazník:

Veľmi lojálny. Pozerám na 
cenu, kvalitu výrobkov a čím 
ďalej, tým viac sa na nákup 

pozerám aj z pohľadu 
udržateľnosti.

Ako najradšej 
nakupujem:

Nakupujem v kamenných 
predajniach. Získavam spätnú 

väzbu a obchod vidím tak, ako ho 
vidia naši zákazníci. Pri nákupe vždy 
využívam službu Scan&Shop a platím 

pri samoobslužnej pokladnici, 
celý proces je tak veľmi rýchly 
a navyše v súčasnosti aj veľmi 

bezpečný.

Čo ma na 
nakupovaní baví/

nebaví:

Baví ma, keď vidím 
niečo nové. Mám rád 

nákupy potravín, najmä 
v období sviatkov. 
Nerád nakupujem 

oblečenie.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

Na predajnej ploche s Martinom Kurucom:

Jedlo po slovensky
V 42 predajniach siete si 
zákazníci môžu zakúpiť 
produkty od malých 
slovenských výrobcov.

Vôňa pečiva
Tesco ponúka počas celého dňa 
široký sortiment pečiva.

Rýchlejší nákup
Zákazníci si počas nákupu môžu sami 
blokovať tovar so službou Scan&Shop, čo 
často využívali aj počas krízy, keď sa chceli 
vyhnúť státiu v rade.

Keď je privátka exkluzívna
Spotrebitelia majú na výber z viacerých 
privátnych značiek. Tým najvyšším radom 
spomedzi nich je Tesco Finest.

Nižšie ceny
Niektoré produkty, najmä zo 
základných potravín, dostali 
v apríli dlhodobo nižšiu cenovku. 
Rozšírili tak ponuku 620 produktov 
s označením Naša cena, ktoré sú 
zlacnené dlhodobo.

Vitamíny z regiónu
Počas sezóny je v predajniach približne 
60 až 70 percent lokálnej zeleniny 
a ovocia.

K rožkom tričko
Nakupujúci si môžu vybrať aj z kolekcie 
oblečenia značky F&F.

výkonný riaditeľ Tesco Stores SR

STRETNUTIE
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Kedy a kde otvorí prvá Žabka?

Bude to v Bratislave na prelome leta a jesene.

Koľko ich chcete mať do konca roka?

Boli by sme radi, keby to bolo niekoľko obchodov. 
Je zbytočné špekulovať o konkrétnom čísle, ale 
nechceme ostať iba pri jednom. Hľadáme lokality 
i partnerov, finalizujeme logistiku konceptu, jeho 
sortiment, vybavenie.

Budú môcť do výberu sortimentu zasiahnuť aj 
franšízanti?

Do istej miery je sortiment určený z našej strany, 
ale je tam relatívne veľká vôľa aj pre franšízanta. 
Sortiment sa bude líšiť aj podľa lokality; iný potre-
buje predajňa v centre mesta, iný v bizniscentre. 
Budú to však potraviny, základný nepotravinový 
tovar, ale aj jedlo a káva na okamžitú konzumáciu.

Môže sa stať, že sa Žabkou stanú nejaké 
nezávislé potraviny?

To je možné. V dlhodobom horizonte uvažujeme 
aj o tom, že budeme aktívne oslovovať majiteľov 
nezávislých obchodov a snažiť sa im predstaviť vý-
hody konceptu. V tomto momente však potrebu-
jeme otvoriť niekoľko obchodov, aby sme trhu 
ukázali, o čo ide.

Súvisia tieto investície aj s tým, že Tesco 
odchádza z Poľska a v rámci stredoeurópskeho 
regiónu sa môže viac sústrediť na zvyšné trhy?

Na Slovensku, v Česku a Maďarsku je naša pozícia 
silná. Odchod z Poľska, kde bola naša pozícia dl-
hodobo slabá, znamená, že sa budeme môcť sú-
strediť na tieto tri trhy. Teda sústrediť investície, 
ktoré sú potrebné na náš ďalší rozvoj, či už v rám-
ci existujúcich predajní, nových obchodov a formá-
tov alebo online. Úprimne povedané, Slovensko 
má v tom najväčší potenciál.

Dá sa povedať, že sa po rokoch prebúdzate?

Posledné roky boli pre nás dôležité, pretože sme 
potrebovali optimalizovať náš biznis. Je fér pove-
dať, že v časoch, keď Tesco najviac rástlo, teda na 
začiatku milénia, boli v obľube iné formáty, predo-
všetkým veľké hypermarkety. Neskôr sme predsta-
vili supermarkety, Expresy, ale gro nášho portfólia 
stále tvoria veľké formáty. Potrebovali sme sa s tým 
vyrovnať. Náš priestor a sortiment sme pripravili na 
budúcu fázu rastu, ktorá je pred nami.



Ako bojuje sieť s potravinovým 
odpadom, sa dočítate 
na www.tovarapredaj.sk
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neodídem:

Zo sortimentu je to ovocie 
a zelenina. Ale v rámci 

profesionálnej deformácie 
neodídem ani bez celkového 

hodnotenia, čo som videl, 
zažil a čo by som rád 

zmenil.

Čo mi v obchode chýba:

Slovenský maloobchod má 
pred sebou ešte dlhú cestu, 

aby ponúkal presne taký 
zákaznícky servis, ako by mal.

Môj 
obľúbený 
obchod:

Hypermarket Tesco 
v Nitre, keďže tu bývam 

a často chodím nakupovať. 
Je to aj úplne prvý 
hypermarket, ktorý 
Tesco na Slovensku 

otvorilo.

Aký som zákazník:

Veľmi lojálny. Pozerám na 
cenu, kvalitu výrobkov a čím 
ďalej, tým viac sa na nákup 

pozerám aj z pohľadu 
udržateľnosti.

Ako najradšej 
nakupujem:

Nakupujem v kamenných 
predajniach. Získavam spätnú 

väzbu a obchod vidím tak, ako ho 
vidia naši zákazníci. Pri nákupe vždy 
využívam službu Scan&Shop a platím 

pri samoobslužnej pokladnici, 
celý proces je tak veľmi rýchly 
a navyše v súčasnosti aj veľmi 

bezpečný.

Čo ma na 
nakupovaní baví/

nebaví:

Baví ma, keď vidím 
niečo nové. Mám rád 

nákupy potravín, najmä 
v období sviatkov. 
Nerád nakupujem 

oblečenie.
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CATSCAN
V tomto vydaní:

NA RAŇAJKY 
SA MÍŇA VIAC

CS #1

Máločo na raňajky sadne lepšie ako čerstvá praženica či kvalitné párky. K tomu 
čerstvé pečivo a, samozrejme, teplý nápoj podľa ľubovôle. Bohaté a najmä teplé 
prvé jedlo sa však aj zásluhou hektickejšieho životného štýlu stáva skôr výsadou 
víkendov. Napriek tomu, že spotrebitelia počas pracovného týždňa ráno preferujú 
ľahké a rýchle jedlá a nemajú každý deň čas na varenie, tržby v kategórii raňajok 
každoročne narastajú.

CS #1 RAŇAJKY
CS #2 PET FOOD
CS #3 PROSTRIEDKY NA RIAD

N
ie nadarmo sa hovorí, že ra-
ňajky sú najdôležitejšou časťou 
dňa. Ihneď po zobudení je po-
trebné telo naštartovať. V rámci 
raňajkového menu sa dnes už 

v maloobchodných predajniach ponúka široká 
škála možností. Od najrôznejších druhov pečiva 
cez cereálie, mliečne a mäsové výrobky až po 
ovocie a zeleninu.

Hoci počas pracovného týždňa nebýva ráno 
času nazvyš, väčšina ľudí na Slovensku si nájde 
aspoň pár minút na to, aby si dopriali napríklad 
jogurt, cereálie, slané či sladké pečivo, ovocie 
a zeleninu alebo aj sušienku, ktorú si zakúpia 

v maloobchodnej predajni. Podľa dát agentúry 
GfK totiž až 73 % slovenských domácností uvá-
dza, že počas pracovného týždňa raňajky kon-
zumuje doma. Ďalších 15 % jedáva ráno mimo 
domu a zvyšných 12 % raňajkovať nezvykne.

Silu domáceho stravovania potvrdzujú aj sumy, 
ktoré slovenské domácnosti nechávajú v obcho-
de za nákup produktov, ktoré sa často jedávajú 
aj na raňajky. „Jedna domácnosť minula na pe-
kárenské produkty od apríla 2019 do mája 2020 
v priemere takmer 317 eur. Z jedného nákupu 
si odnášali tieto produkty 
v priemere za 

1‚9 eura. Na mäsové výrobky minula slovenská 
domácnosť v priemere takmer 320 eur, jeden 
priemerný nákup vyšiel na 3‚4 eura,“ hovorí 
konzultantka Spotrebiteľského panelu GfK Lu-
cia Pientková.

Okrem pečiva a mäsových výrobkov sú dôleži-
tou a neustále rastúcou kategóriou raňajkových 
produktov aj cereálie. Spotrebitelia na Sloven-
sku podľa údajov spoločnosti Nielsen od mája 
2019 do apríla 2020 nakúpili cereálie v celkovej 
hodnote 24‚1 milióna eur. „V porovnaní s pred-

chádzajúcim sledovaným obdobím 
sme zaznamenali nárast tržieb 

o 12‚1 percent. Spôsobený je zvy-
šujúcou sa priemernou cenou 

cereálií aj väčším predaným 

aspoň pár minút na to, aby si dopriali napríklad 
jogurt, cereálie, slané či sladké pečivo, ovocie 
a zeleninu alebo aj sušienku, ktorú si zakúpia 

si odnášali tieto produkty 
v priemere za 

chádzajúcim sledovaným obdobím 
sme zaznamenali nárast tržieb 
o 12‚1 percent. Spôsobený je zvy-
šujúcou sa priemernou cenou 

cereálií aj väčším predaným 

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk
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a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

množstvom,“ komentuje súčasnú situáciu na 
trhu konzultantka spoločnosti Nielsen Barbora 
Ballosová.

Experimenty aj tradície

Chlieb s maslom a šunkou, rožok s roztierateľ-
ným syrom alebo žemľa so salámou. K tomu sa 
dá zjesť trocha šalátu alebo pár kúskov zeleniny, 
no pečivo je pri raňajkách základ. Dokonca ani 
párky či hemendex si človek nedokáže predsta-
viť bez kúsku pečiva. Čerstvé pekárenské výrob-
ky hrajú v raňajkovom menu v slovenských do-
mácnostiach veľmi dôležitú úlohu, čo potvrdzujú 
aj dáta samotných výrobcov.

„Vôňa čerstvého a chrumkavého pečiva ráno 
stále vyhráva. Svedčí o tom aj fakt, že práve ran-
né hodiny sú tie, keď sa u nás v Minit pekárnič-
kách zastaví najviac ľudí, či už pri ceste do práce, 
do školy, popri rannom cestovaní na autobuso-
vých alebo vlakových zastávkach,“ hovorí vý-
konný riaditeľ spoločnosti Minit Slovakia La-
dislav Ambrovics. Malé pekárne s čerstvými 
pagáčikmi a koláčikmi majú na Slovensku vybu-
dovanú veľmi silnú pozíciu a práve drobné do-
pekané pečivo je častou voľbou slovenských 
spotrebiteľov.

Pri pohľade na druh pečiva, ktorý domácnosti 
najčastejšie nakupujú, však aj naďalej podľa GfK 
vedie klasický chlieb. V súčasnosti existuje široký 
sortiment rôznych druhov chleba, v ktorom si to 
svoje nájdu aj ľudia s rôznymi potravinovými 
intoleranciami, napríklad celiakiou a podobne. 
Veľkým hitom posledných rokov sa stali naprí-
klad takzvané bielkovinové chlebíky alebo kvás-
kový chlieb.

„V rámci vekových skupín vidíme vo výbere ra-
ňajok rozdiely. Mladší ľudia preferujú zdravšie 
raňajky s rýchlou a ľahkou prípravou, sledujú 
zloženie, obsah výživných látok, rovnako tak aj 
výživové údaje. Naopak, staršia generácia pre-
feruje skôr tradičné raňajky, ako je chlieb a bež-
né pekárenské výrobky,“ vysvetľuje Vladislav 

Baričák, manažér pekárenskej divízie Penam 
Slovakia. Práve osveta ohľadom zdravého život-
ného štýlu a väčší záujem o zloženie výrobkov 
prináša do kategórie raňajkového pečiva množ-
stvo noviniek.

Spoločnosť Penam preto napríklad na trh uvied-
la chlieb Sporty, ktorý je zdrojom sacharidov, 
vitamínov a minerálnych látok. Jedným z nových 
druhov pečiva sú aj Toustís, známe aj ako an-
glický muffin, ktoré sa podľa Vladislava Baričáka 
stali novým hitom. Chuť experimentovať u zá-
kazníkov potvrdzuje aj Ladislav Ambrovics, kto-
rý hovorí, že ponuku sa snažia dopĺňať napríklad 
o štrúdle, croissanty, moravské koláče, sladké 
muffiny, pagáče a taktiež o plnené bagety.

Na druhej strane to ale neznamená, že spotrebi-
telia na Slovensku by zanevreli na tradície. „Mys-
líme si, že rožok s treskou alebo makový závin si 
svoje raňajkové miesto nájdu u všetkých skupín 
konzumentov,“ dodáva Vladislav Baričák.

Hlavne veľa mäsa

Kategóriu mäsových výrobkov v posledných ro-
koch zasiahol trend badateľný aj v iných oblas-
tiach, a to postupné uprednostňovanie kvality 

... /...

utratili spotrebitelia na nákup raňajkových cereálií.
Zdroj: Nielsen, 05/19 – 04/2024,1 mil. eur

pred cenou či kvantitou. Spotrebitelia sa v ob-
chodoch čoraz častejšie zaujímajú o zloženie 
výrobku, pridané látky, ale aj percentuálny po-
diel mäsa. V rámci raňajok sú ľudia verní klasike 
– párkom, šunke a saláme. Aj preto sa pozornosť 
výrobcov sústreďuje najmä na tieto kategórie.

„Z nášho portfólia majú ľudia radi suché salámy, 
ako Sitno salámu s trojuholníkovým tvarom ale-
bo Bajkal salámu, ktorá je výnimočná svojou 
štruktúrou a obsahom kuracieho mäsa. Druhá 
časť populácie preferuje šunky alebo párky. Ich 
obľúbenými produktmi sú Prešporská dusená 
šunka z radu Premium s obsahom mäsa 93 per-
cent alebo tiež Cisárske párky s obsahom mäsa 
až 97 percent a so zníženým obsahom soli,“ 
približuje situáciu na trhu Eva Sziglová, brand 
manažérka spoločnosti Mecom Group. Vo vše-
obecnosti podľa nej platí trend, že ľudia radšej 
siahnu po prémiových a kvalitných produktoch, 
než by sa pozerali len na cenu.

Prémiový mäsový produkt však neznamená len 
to, že je v ňom vysoký podiel mäsovej zložky. 
Marketingový manažér MP Krásno Michal 
Tkadlec si v poslednom čase, najmä v súvislosti 
s koronakrízou, začal všímať vyšší dopyt po vý-
robkoch posilňujúcich imunitu a organizmus. 
„Ľudia začali viac dbať na hygienu, vzrástol do-
pyt po balenom tovare a po väčších rodinných 
baleniach. Predpokladám, že aj naďalej bude 
spotrebiteľ dbať na zdravie, bude sa viac zaují-
mať o zloženie a hlavne výživové hodnoty, ktoré 
jeho organizmu potraviny dodajú. Pri raňajkách 
bude vyžadovať energeticky bohaté potraviny, 
ktoré naštartujú deň,“ hovorí Michal Tkadlec.

Fantázii pri príprave jedálnička sa síce medze 
nekladú, no napriek tomu výrobcovia dokážu 
sledovať všeobecné trendy. Pri rastúcej ponuke, 
šírke sortimentu aj konkurencii platí, že vyčnie-
vať je potrebné už nielen kvalitou, ale zákazníka 

minie priemerne za rok jedna slovenská 
domácnosť na pekárenské výrobky.
Zdroj: GfK, 06/19 – 05/20

317 eur

„Väčšina zákazníkov sa rozhoduje 
až v predajni, preto je dôležité s nimi 
komunikovať tam.“

 Napríklad zdravé raňajkové trendy podporiť ponukou čerstvého ovocia, 
pečiva, cereálií, mliečnych výrobkov až po čaje na dobre označenom 
mieste tak, aby sme koncovému spotrebiteľovi uľahčili výber. V súčasnej 
dobe sú tiež trendom malé bary, kaviarničky priamo na ploche obchodu 
alebo pri jeho vchode a východe. Tu sa nachádza priestor pre raňajky na 
mieste alebo so sebou, či už je to čerstvé pečivo, convenience produkty, 
čaj alebo káva so sebou.

Robert Bárta, obchodný manažér, Teekanne
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prirátať ešte aj kaše, napríklad ovsené, ktoré 
taktiež hrajú na trhu nemalú úlohu. Obilné kaše 
si podľa agentúry GfK od júna 2019 do mája 
2020 zakúpila tretina domácností a spotrebite-
lia na ne minuli v priemere 8‚5 eura.

Pri raňajkách určite netreba zabúdať ani na teplé 
nápoje, ktoré taktiež tvoria nezanedbateľnú sú-
časť celej kategórie. V prieskume agentúry Me-
dian SK vyše 62 % respondentov uviedlo, že pri 
raňajkách nemôže chýbať káva, čaj alebo mlieko. 
Kým káva v poslednom čase zažíva rozmach chu-
tí, spôsobov prípravy a vychutnávania, pre čaj 
platí o čosi tradičnejší prístup. „Viac ako polovica 
ľudí pije na raňajky čaj a veľmi často je to práve 
čierny čaj, napríklad Earl Grey. Ten však v posled-
ných rokoch doháňa aj ovocný čaj a hlavne zele-
ný, ktorý má priaznivý vplyv na zdravie a na na-
štartovanie organizmu,“ hovorí obchodný 
manažér spoločnosti Teekanne Robert Bárta.

Ľudia pri čiernom čaji podľa neho neexperimen-
tujú vôbec, po novinkách siahajú skôr pri ostat-
ných druhoch čaju. „Rad čiernych čajov, ideálny 
k raňajkám, rozšírime o nový ochutený čaj Earl 
Grey. Do radu ovocných čajov máme pripravené 
hneď dve novinky, a to čučoriedku, ktorá je 
u zákazníkov veľmi obľúbená, a hrušku s figou. 
V zelených čajoch prinesieme novú príchuť ze-
lený čaj s grapefruitom,“ uzatvára Robert Bárta.

treba zaujať aj niečím ďalším. Spoločnosť Me-
com Group okrem posilňovania prítomnosti 
mäsa stavila aj na dizajn.

„Sledujeme trendy v stravovaní, potravinárstve 
a obalovom dizajne. V produktovom rade Natur 
bez obsahu éčok a ďalších prídavných látok si 
ľudia môžu vychutnať širokú ponuku chutí na-
prieč kategóriami šuniek, suchých salám či pár-
kov. Doplnili sme taktiež pultové balenie Teľa-
cích párkov,“ hovorí Eva Sziglová. „Na raňajky 
sú z našej ponuky výborné párky, šunka či šun-
kové salámy. Ako novinku sme uviedli Šunkáčik 
Amálka so zníženým obsahom soli a vyšším 
podielom mäsa. Tieto výrobky sú rýchle na prí-
pravu a výborné sú s celozrnným pečivom,“ 
dopĺňa Michal Tkadlec z MP Krásno.

Cereálie, káva a čaj

Málokde je tak veľmi vidno dlhodobý vplyv re-
klamných kampaní ako pri raňajkách pre deti 
a tínedžerov. Rôzne druhy cereálií sa už desiatky 
rokov najmä v televízii prezentujú ako ideálna 
voľba pre mládež. A z údajov Spotrebiteľského 

panelu agentúry GfK vyplýva, že táto kampaň je 
úspešná. „Na cereálne kategórie celkovo nadprie-
merne míňajú predovšetkým domácnosti so ško-
lopovinnými deťmi (od 6 do 14 rokov) a s tí-
nedžermi (od 15 do 19 rokov). Raňajkové cereálie 
si v sledovanom období zakúpilo 57 percent do-
mácností, do nákupného košíka si ich vložili 
v priemere sedemkrát a celkovo na ne domácnos-
ti minuli vyše 16 eur,“ uvádza Lucia Pientková.

Predaje kategórie cereálií sú celoročne relatívne 
stabilné, no výrazný výkyv prišiel počas korona-
krízy. V marci, teda na vrchole domácej izolácie 
a karantény, narástli podľa agentúry Nielsen 
tržby za tieto produkty v medziročnom porov-
naní až o 52 %. Zodpovedné je za to najmä 
zásobovanie sa spotrebiteľov. V apríli tempo 
rastu opadlo, hoci stále obchodníci utŕžili 
o 20 % viac ako pred rokom. „Najviac sa na 
predajoch podieľajú balenia nad 400 gramov. 
Tržby za tieto balenia narástli o necelé dva mi-
lióny eur a generujú až 69 percent všetkých tr-
žieb,“ hovorí Barbora Ballosová.

Spotreba raňajkových cereálií od mája 2019 do 
apríla 2020 ukázala, že ľudia na Slovensku pre-
ferujú sladké príchute. Najobľúbenejšie sú čoko-
ládové obilninové raňajky, ktoré tvorili 17 % 
tržieb. Ďalej nasleduje kakao s 16 % a škorica 
s 14 % podielom. K obilninovým raňajkám treba 

1. 10. 2020, 
DOUBLETREE 

BY HILTON 
BRATISLAVA 

NESMIETE CHÝBAŤ, 
ZAREGISTRUJTE SA VČAS: 

WWW.SAMOSKA-KONGRES.SK
16

Covid-19 a jeho vplyv na slovenský maloobchod
Do akej miery bol ovplyvnený 
tradičný trh a ktorých kategórií a ich 
predajov sa zmeny dotkli najviac? 
Stabilizoval sa trh po panických nákupoch?
Odpovede na tieto i ďalšie otázky prinesie 
Pavol Zajac, client business, Nielsen. 

ĎALŠIE TÉMY, KTORÉ NA KONGRESE 
ZAZNEJÚ, NÁJDETE NA STR. 6 – 7 
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Zdroj: Median SK, MML-TGI, 4. + 1/2020

Čo ľudia cez týždeň raňajkujú 
(vybrané produkty)

Jogurt 38‚9 %

Káva, čaj, mlieko 62‚2 %

Ovocie, zelenina 39‚6 %

Sladké pečivo 26‚5 %

Slané pečivo natreté maslom 34‚6 %

Vajíčka, párky 32‚4 %

Vôbec neraňajkuje 1‚9 %

CS #1 RAŇAJKY
CS #2 PET FOOD
CS #3 PROSTRIEDKY NA RIAD
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CATSCAN
V tomto vydaní:

T
akmer 70 miliónov eur ročne 
minú slovenské domácnosti na 
krmivá pre psy a mačky. Len na 
ilustráciu, je to viac než dvojná-
sobok toho, čo spotrebitelia za 

rok utratia na nákup prostriedkov na umývanie 
riadu. Údaje spoločnosti Nielsen, ktorá sledova-
la obdobie od mája 2019 do apríla 2020, navyše 
ukazujú, že v tržbách kategória pet food každý 
rok naberá na sile. V porovnaní s predchádza-
júcim sledovaným obdobím tržby narástli o 2‚6 
milióna eur. Objem predaného krmiva celkovo 
medziročne klesol o 1 %, tento pokles spôso-
bila nižšia spotreba psieho krmiva, konkrétne 
suchej potravy pre psy.

„Ak by som mala trendy zhrnúť do dvoch slov, 
budú to premiumizácia a humanizácia. Zákaz-
níci si čítajú zloženie nielen na obaloch potra-
vín pre ľudí, ale aj pre zvieratá. Najviac ich za-
ujíma obsah mäsa, dôležitý je aj obsah cukru 
a tzv. éčok, ako farbivá, konzervanty a ochu-
covadlá,“ hovorí Jana Klodová, obchodná ria-
diteľka spoločnosti Vitakraft Chovex pre Česko 
a Slovensko.

V posledných rokoch výrobcovia navyše do kr-
mív pridávajú mnohé suroviny s pozitívnym vply-
vom na zdravie známe z ľudskej výživy. Naprí-
klad pre kastrované mačky existuje špeciálna 
edícia s brusnicami pre zdravé močové cesty.

„Niektoré značky krmív uprednostňujú skôr 
kvalitu ako kvantitu. To sa síce odrazí na cene, 
ale za kvalitu sa musí priplatiť,“ komentuje sú-
časnú situáciu na trhu Peter Čukan, obchodný 
riaditeľ spoločnosti Weber - Mlyn, ktorá je vý-
hradným dovozcom značiek Orijen a Acana. 
Zákazníci pri zložení krmív študujú najmä podiel 
mäsa, často taktiež vyhľadávajú produkty obo-
hatené o prvky, ktoré preventívne pôsobia pro-
ti možným problémom. „Ľudia radšej investujú 

ZVIERATÁ 
 DOSTÁVAJÚ 
LUXUS

CS #2

Časy, keď psy a mačky v slovenských domácnostiach 
čakali len na to, čo sa zvýši z večere, sú dávno preč. 
Rastúca životná úroveň a povedomie o kvalite a výživo-
vej hodnote potravín sa čoraz častejšie prenášajú aj do 
nákupného správania milovníkov domácich zvierat. Aby 
výrobcovia a distribútori krmiva pre psy a mačky doká-
zali každý rok pokryť rastúce chute svojich zákazníkov 
a ich zvierat, každú sezónu prinášajú na trh množstvo 

noviniek. Ani tento rok nie je 
výnimkou.

CS #1 RAŇAJKY
CS #2 PET FOOD
CS #3 PROSTRIEDKY NA RIAD

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

domácností minie v priemere 12 – 20 eur 
mesačne na starostlivosť o domáce zvieratá.

Zdroj: Median SK, MML-TGI, 4. + 1/2020

11,4 %
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

do kvalitnejšej stravy, aby nemuseli toľko platiť 
u veterinárov pri liečbe rôznych ochorení,“ do-
dáva Peter Čukan.

Psy žerú viac ako mačky

Krmivo pre domáce zvieratá aspoň raz za rok 
kúpi polovica slovenských domácností. Údaje 
z prieskumu agentúry GfK, v ktorom sledovala 
obdobie od júna 2019 do mája 2020, taktiež 
ukazujú, že typická domácnosť nakupuje potra-
vu pre zvieratá v priemere raz za 14 dní a ročne 
na ňu minie 107 eur. „Najintenzívnejšími kupu-
júcimi sú staršie a menšie domácnosti s gazdi-
nou vo veku nad 50 rokov. Tieto domácnosti 
minú ročne na krmivo pre domácich miláčikov 
122 eur,“ hovorí konzultantka Spotrebiteľského 
panelu spoločnosti GfK Nina Páleníková.

Podľa dát spoločnosti Nielsen sa od mája 2019 do 
apríla 2020 celkovo predalo 42‚3 milióna kilogra-
mov krmiva pre psy a mačky, z čoho takmer 80 % 
tvorila potrava pre psy a len niečo vyše 20 % pre 
mačky. Rozdiely medzi psím a mačacím krmivom 
sú zjavné aj pri pohľade na priemernú cenu či typ 
balenia. Kým cena psieho krmiva sa v priemere 
pohybuje na úrovni 1‚4 eura za kilogram, krmivo 
pre mačky je dvakrát drahšie. Jeho priemerná 
cena dosahuje až 2‚7 eura za kilogram.

„Krmivo pre psy ľudia na Slovensku najčastejšie 
kupujú vo väčších objemoch. Dokazuje to fakt, 
že takmer tri pätiny tržieb z celého psieho krmi-
va pochádzajú z nákupu balení nad jeden ki-
logram. Oproti tomu najpredávanejším balením 
krmiva pre mačky je veľkosť medzi 151 až 500 
gramami, ktorá v rámci celého mačacieho krmi-
va tvorí 47 percent tržieb,“ vysvetľuje konzul-
tantka spoločnosti Nielsen Martina Čechová. 
Upozorňuje taktiež na fakt, že spotreba psieho 
krmiva sa v porovnaní s rovnakým obdobím mi-
nulého roka znížila o takmer 3 %. „Za nižšou 
spotrebou potravy pre psov stojí hlavne suché 
krmivo, ktoré v medziročnom porovnaní pokles-
lo o 7,5 percenta,“ dodáva. Napriek tomuto 
trendu má psie suché krmivo stále najväčší po-
diel v nákupných košíkoch s krmivami.

Podľa údajov agentúry GfK typická domácnosť 
nakúpi v priemere desať balení suchého krmiva 
ročne, čo predstavuje 36 kilogramov. „Krmivo 
pre psy si do svojho nákupného košíka vkladajú 
štyri z desiatich domácností v priemere každé tri 
týždne. Ročne priemerne na tento tovar minú ... /...

Hodnotový podiel krmiva pre psy a mačky

Zdroj: Nielsen, 05/19 – 04/20, maloobchodný trh 
predajní s potravinami a zmiešaným tovarom 

a trh drogérií na Slovensku (bez Metra, online 
predajov a bez špecializovaných predajní)

Suché krmivo pre psy 26‚3 %
Mokré krmivo pre mačky 25‚4 %

Mokré krmivo pre psy 25‚1 %
Pochúťky pre psy 9‚0 %

Suché krmivo pre mačky 7‚5 %
Žuvacie produkty pre psy 4‚9 %

Pochúťky pre mačky 1‚7 %
Mlieko pre mačky 0‚1 %

76 eur. Krmivo pre mačky nakupujú aspoň raz 
za 12 mesiacov dve z desiatich domácností kaž-
dých 12 dní a ročne na jeho kúpu minú 91 eur,“ 
uvádza Nina Páleníková.

Ako člen rodiny

Ani kategóriu pet food v uplynulých mesiacoch 
neobišiel vplyv koronakrízy a domácej karanté-
ny. Pandémia sa však na nej podpísala pozitívne. 
Viacero predajcov krmiva pre psy a mačky ho-
vorí o tom, že domáca izolácia bola pre ľudí 
signálom a zároveň príležitosťou na to, aby si 
nejakého štvornohého kamaráta zaobstarali. 
„Dopyt po krmivách zostáva v podstate podob-
ný ako na začiatku roka. Ale vzhľadom na to, že 
sú dnes vypredané úplne všetky šteňatá, očaká-
vame, že sa dopyt môže postupne zvyšovať,“ 
hovorí Martin Pučálka, konateľ spoločnosti 
Pučálka krmiva.

Predajcovia potravy pre psy a mačky si taktiež 
všimli rastúci záujem o nákupy krmiva 
v e-shopoch, čo však nie je len trend uplynulých 
mesiacov, ale už posledných troch rokov. Cez 
tieto kanály idú na odbyt najmä overené značky, 

Bez názvu-2   1 14.08.20   16:47

inzercia

domácností nakupujúcich 
krmivo pre zvieratá si do svojho 
nákupného košíka aspoň raz za 
rok vloží aj privátnu značku.

Zdroj: GfK, 06/19 – 05/20

80 %
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CATSCAN
V tomto vydaní:

Pri pohľade na tržby sú podľa údajov spoločnos-
ti Nielsen najmenšie segmenty potravy pre psy 
a mačky najrýchlejšie rastúcimi. Ide predovšet-
kým o pochúťky či produkty na žuvanie, ktoré 
okrem výživovej hodnoty môžu slúžiť ako po-
môcka na dentálnu hygienu. „Šesť z desiatich 
domácností, ktoré nakupujú krmivo pre svojich 
zvieracích miláčikov, si do svojho nákupného 
košíka vkladá aj doplnky stravy,“ potvrdzuje 
trendy Nina Páleníková z GfK.

Vo všeobecnosti sa teda dá povedať, že čím pes-
trejší výber najrôznejších druhov stravy a pochú-
ťok pre psy a mačky spotrebiteľ dostane, tým 
spokojnejší z predajne odíde. Výrobcovia a dis-
tribútori si nálady zákazníkov všímajú dlhodobo, 
a tak pravidelne prichádzajú s novinkami, ktorý-
mi sa snažia nárokom nakupujúcich vyhovieť. 
V obrovskej záplave nových produktov však už 
niekedy môže byť problém zorientovať sa, a tak 
producenti radia nepodceňovať ani marketingo-
vú stránku predaja.

„Na prvom mieste je pre nás vždy dobre vyško-
lený personál, ktorý vie, čo predáva. My sa sna-
žíme predajne zásobovať aj vzorkami krmív, 
pretože vyskúšanie je pre zákazníkov často veľ-
mi dôležité. Spoliehame sa na vysokú kvalitu 
našich produktov a pre ich vývoj robíme všetko. 
Ďalšie reklamné materiály sú pre nás až na dru-
hom mieste, čo je v porovnaní s konkurenciou 
trochu odlišný prístup,“ priznáva Martin Pučál-
ka. Takýto spôsob sa však dá aplikovať skôr 
v špecializovaných predajniach, vo väčších ob-
chodoch býva individuálny prístup zložitejší.

Podľa údajov o počte nakupujúcich od agentúry 
GfK sú najpopulárnejším miestom na nákupy 
krmiva pre psy a mačky hypermarkety. V nich 
však už platia známe marketingové nástroje: 
riadne označený, doložený a roztriedený tovar, 
druhotné vystavenie vybraných produktov, prí-
padne umiestnenie lacnejších položiek v blíz-
kosti pokladničnej zóny, čo ich predurčuje na 
impulzívny nákup.

na ktoré sa môžu zákazníci spoľahnúť. Platí totiž, 
že ľudia čoraz častejšie nemyslia pri nákupe len 
na svoje peňaženky, ale aj na to, čo ich zvieraťu 
chutí. A podľa toho sa pri nákupe aj orientujú.

„Ľudia dnes svojim domácim zvieratám doprajú 
viac ako v minulosti. Súvisí to jednak s narasta-
júcou informovanosťou majiteľov, ale aj s ne-
ustále sa rozširujúcou ponukou rôznych druhov 
krmív, špeciálnych výživových doplnkov a maš-
kŕt. V neposlednom rade sa pod chuť ľudí míňať 
na zvieratá podpisuje aj rastúca ekonomická 
úroveň obyvateľstva,“ hovorí Marie Pechová, 
marketingová manažérka spoločnosti Tekro.

Výrobcovia a distribútori registrujú rastúci záu-
jem o špeciálne krmivo pre starnúce psy. Vďaka 
kvalitnej strave sa dnes totiž psy dožívajú vyššie-
ho veku a s ním potom súvisia aj typické zdra-
votné problémy. „Tieto psy potrebujú špecifickú 
výživu. Preto značka Purina ponúka produkt 
ProPlan OptiAge s obsahom živín, ktoré pomá-
hajú starším psom, aby zostali aktívne. Pes je 
totiž často v podstate členom rodiny a majiteľ 
urobí všetko preto, aby mu čo najviac spríjemnil 
a predĺžil život,“ hovorí marketingová riaditeľka 
značky Purina pre Česko a Slovensko Eva Krejčí.

Mäso a maškrty

Spotrebitelia, ktorí si na výbere krmiva pre psa 
či mačku dávajú naozaj záležať, sa v prvom rade 
zameriavajú na podiel mäsa vo výrobku. Platí 
jednoduchá rovnica: čím viac mäsa, tým vhod-
nejší typ stravy pre domáce zviera. Aj preto čo-
raz častejšie producenti dbajú na to, aby kvalita 
prevažovala nad cenovou dostupnosťou. Zákaz-
ník je totiž ochotný priplatiť si v prípade, ak si 
môže byť istý, že za svoje peniaze dostane sku-
točnú kvalitu.

Navyše, ani psy a mačky v dnešných dňoch ne-
obchádzajú problémy, ktoré trápia najmä ľudí. 
„U zvierat treba sledovať potravinové intoleran-

cie. Veľa zvierat má mnoho alergií, hlavne na 
kuracie mäso a obilniny. Napríklad kurací tuk 
býva často pridávaný aj do receptúr, ktoré sú 
prezentované ako hypoalergénne. A aj pár per-
cent môže spôsobiť problém,“ hovorí Peter 
Čukan. Práve preto je ponuka krmiva, či už su-
chého alebo mokrého, extrémne široká a každý 
rok sa rozrastá.

„Koncom minulého roka sme na trh uviedli su-
ché krmivo pre psy pod značkou Vita Nature 
v dvoch variantoch – kuracie s amarantom a čer-
venou repou a teľacie s mrkvou a čučoriedkami. 
Každá z pridaných ingrediencií má v tomto kr-
mive dôležitú úlohu. Vyvinuli sme aj pochúťku 
pre psa z čistého hmyzieho proteínu,“ hovorí 
Jana Klodová. Firma rozširovala taktiež sorti-
ment mokrých krmív pre mačky a priniesla ino-
vácie aj v oblasti maškŕt, kde začína ponúkať 
mäkké kapsičky plnené smotanovým syrom.

95 %
obchodníkov na tradičnom 

trhu oslovujú zákazníci s prosbou 
o odporúčanie konkrétneho výrobku.

Viac informácií: 
www.tovarapredaj.sk/

vyskum-medzi-citatelmi

MALOOBCHODNÍCI 
SÚ SILNE 
OVPLYVNENÍ 
ČASOPISOM 
TOVAR&PREDAJ
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UNIKÁTNY 
PROJEKT 
SKUPINY

Kongres, ktorý drží prst na pulze 
slovenskej logistiky od roku 2007, 
predstavuje 14. ročník na tému...14

22. – 23. 10. 2020HOTEL SENEC

Náš zákazník, náš pán!
Srdečne vás 
pozývame 
na 14. ročník 
logistického 
kongresu

Chcete sa zúčastniť?
Registrujte sa na www.slovlog.sk/registracia

Prezentácie špeciálne pre retailových profesionálov
UVODNÝ REČNÍK Z RETAILU A POHĽAD NAJVÄČŠIEHO 
LOGISTICKÉHO ZÁKAZNÍKA

Zákazníci sú nároční, pretože ich zákazníci majú takisto vysoké 
nároky – to je základ dodávateľského reťazca. Čo od nás však 
naši zákazníci chcú? Čo očakávajú? Aké špecifiká má slovenský 
a český logistický trh v porovnaní s trhmi v iných krajinách?
JIM WHITEHEAD, TESCO

EKOLOGICKÁ LOGISTIKA: KAMIÓNY S KOMBINOVANÝM 
POHONOM, EFEKTÍVNE PLÁNOVANIE TRÁS 
A VYŤAŽOVANIE VOZIDIEL 

Kamióny s kombinovaným pohonom CNG/LNG, 
teda vozidlá ohľaduplné k životnému prostrediu, 
využíva Lidl už na celom Slovensku. Ide o autá 
s plynovým pohonom, ktoré nevytvárajú takmer 
žiadne emisie. To však samo osebe nestačí: 
je nutné vhodne plánovať trasy a vyťažovanie 
i spätnú logistiku z predajní na centrálne sklady. 
MIROSLAV SEIFERT A PETER MEGO, LIDL 

NÁŠ ZÁKAZNÍK, NÁŠ PÁN!
Všetci sme niečí zákazníci a komunikácia so zákazníkmi má jasné 
pravidlá. Keď viete, ako sa kedy vhodne zachovať – a často stačí 
naozaj maličkosť –, tak vám to môže otvoriť dvere k lepšiemu 
vnímaniu vašich partnerov v komunikácii, čím dokážete pozitívne 
ovplyvniť váš biznis. Vďaka jeho prezentácii sa dozviete tipy pre 
úspešnú komunikáciu so zákazníkmi, ale aj s vašimi kolegami. 
Prezradí tiež, ako so šarmom a efektívne zvládnuť aj rokovania 
so zákazníkom, ktorý už na prvý pohľad nie je dobre naladený. 
Dozviete sa, ako komunikovať so zákazníkmi, aby sa cítili ako páni.
LADISLAV ŠPAČEK

LOGISTICKÉ SYNERGIE – AKO SA VYSPORIADAŤ 
SO SPOJENÍM DVOCH VEĽKÝCH FMCG FIRIEM 
Z HĽADISKA LOGISTIKY

Integračný rok Karlovarských minerálnych vôd a PepsiCo 
a spojenia v Mattoni 1873 – ako sa nestratiť v komplexnosti, 
udržať servisnú úroveň a rozširovať ekologický prístup 
k preprave výrobkov.
BOHUSLAVA ADAMOVÁ, MATTONI 1873

KRÁSA LOGISTIKY – LOGISTIKA KRÁSY
Logistika kozmetiky a parfumov má svoje 
špecifiká pre ich predajcov aj pre developera 
skladových priestorov. S akými výzvami, víziami 
a požiadavkami vznikalo distribučné zázemie pre 
Notino, e-shop s najširšou ponukou parfumov 
a kozmetiky v Európe, v Prologis Park Brno? 

TOMÁŠ HOFER, NOTINO 
MARTIN BALÁŽ, PROLOGIS

PANELOVÁ DISKUSIA: AUTOMATIZÁCIA VO SVETE 
E-COMMERCE V ČASE KORONAKRÍZY

Klasické e-shopy, ale aj obchody, ktoré poskytujú 
služby cez internet, môžu vďaka vhodným 
doplnkom automatizovať významnú časť 
všetkých nutných úkonov a ušetriť čas aj získať 
priazeň zákazníkov.  

PAVOL DANIŠ, SHP HARMANEC
MIROSLAV KLENA,  DM DROGERIE
A ĎALŠÍ
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a kontaktujte 

nás na 
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sieťach:
Aké balenia produktov sú 
najobľúbenejšie, sa dočítate 
na www.tovarapredaj.sk 

ľudia vplyvom významných reštrikcií zásobili. Ná-
sledne v apríli predaje poklesli, avšak pri príprav-
koch do umývačky riadu zostávajú stále na vyššej 
úrovni. To vysvetľuje situáciu, keď ľudia zostali 
doma, doma sa stravovali a viac umývali riad,“ 
vysvetľuje konzultantka spoločnosti Nielsen Mi-
chaela Štefanová. Dodáva, že podľa prieskumu 
spoločnosti ľudia očakávajú, že vplyv krízy bude 
cítiť ešte aspoň najbližších šesť mesiacov.

Aj bez vplyvu koronakrízy však údaje ukazujú 
pozvoľný nárast dopytu po prostriedkoch na 
umývanie riadu. Agentúra GfK uvádza, že as-
poň raz si od júna 2019 do mája 2020 nejaký 
produkt spojený s umývaním riadu kúpila v pod-
state každá domácnosť. Zároveň si všíma aj rast 
kategórie prípravkov pre automatické umýva-
nie. „Z dlhodobého hľadiska počet kupujúcich 
prostriedky do umývačiek riadu rastie, a, na-
opak, počet kupujúcich saponáty má klesajúci 
trend,“ hovorí senior konzultantka agentúry 
GfK Veronika Némethová.

Ručne alebo 
automaticky?

Napriek spomenutému vývojovému trendu za-
tiaľ na trhu prevažujú domácnosti, ktoré naku-
pujú prostriedky na ručné umývanie. Podľa GfK 
si takéto prípravky kúpilo 80 % spotrebiteľov, 
kým čistiace prostriedky do umývačiek riadu si 
zaobstaralo len 31 % nakupujúcich. „Aj napriek 
tomu, že oveľa viac domácností nakupuje pro-
striedky určené na ručné umývanie, celkové vý-
davky boli vyššie na prostriedky do umývačiek. 
Na tie jedna kupujúca domácnosť minula v prie-
mere takmer 26 eur za rok. Pre porovnanie, 
ročné výdavky jednej domácnosti na prostriedky 
na ručné umývanie riadu boli približne 9 eur,“ 
upozorňuje Veronika Némethová.

Medzi zákazníkmi drogérií Teta, dm drogerie 
markt a 101 Drogerie je podľa spoločnosti Re-
tailZoom v kategórii prostriedkov na manuálne 
umývanie riadu najpopulárnejšia značka Jar, 
ktorej predaj tvoril 52 % tržieb v tejto kategórii. 
Za ňou nasledoval Pur s 11 % podielom. Rastú-
cu tendenciu v kategórii zaznamenali ekologic-
ké prípravky značky Feel Eco s 9 % podielom 
a Frosch s podielom 6 %. Medzi preferovanými 
vôňami jednoznačne dominuje citrón, ktorý 
zvykne nakupovať takmer štvrtina všetkých 
spotrebiteľov.

Vo všeobecnosti oblasť prostriedkov na ručné 
umývanie stagnuje. Všímajú si to aj oslovení vý-
robcovia čistiacich prostriedkov. Už dlhší čas 
sledujú, že spotrebitelia čoraz viac preferujú prí-
pravky pre automatické umývanie. „Dôvod je 
jednoduchý – ušetriť si čo najviac práce a radšej 
stráviť čas niečím príjemnejším, napríklad s rodi-
nou,“ komentuje situáciu Michaela Málková 

... /...

z marketingového oddelenia spoločnosti Zenit. 
„Kategórii automatického umývania riadu sa na 
Slovensku darí, rastie dlhodobo. Medziročný 
vývoj ukazuje nárast o viac než 30 percent, v ak-
tuálnom roku tak patrí k najrýchlejšie rastúcej 
kategórii ťažkej drogérie, teda pranie či čistenie. 
Pozitívny vývoj očakávame aj v najbližších ro-

koch,“ potvrdzuje Jana Očadlíková, marketin-
gová manažérka Henkel SK/CZ pre divíziu Laun-
dry and Home Care.

Ekologizácia drogérie

Okrem nárokov na univerzálnosť čističov vystu-
puje v posledných rokoch čoraz viac do popre-
dia aj dopyt po ekologických variantoch. 

„Prichádzame s radom ProNature, ktorý prináša 
ekologický rad čistiacich prostriedkov. Ide naprí-
klad o nové Somat ProNature tablety, ktoré si 
ponechávajú kvalitu a silu produktov značky 
Somat a zároveň spĺňajú požiadavky ekologic-
kých produktov. V rámci tohto radu má svoje 
zastúpenie aj značka Pur,“ hovorí Jana Očadlí-
ková zo spoločnosti Henkel. 

So zmenou myslenia a snahou o ekologickejšie 
správanie prišiel na rad aj boj s plastovými obal-
mi a PET fľašami. Kým pri nápojových obaloch 
by sa mal na Slovensku čoskoro zaviesť záloho-
vý systém, pri obaloch od rôznych čistiacich gé-
lov to nie je také jednoduché. Ale aj v tomto 
smere sú cesty, ako ísť s dobou. „Nielenže 

„Propagácia 
produktov 

na ploche je 
dôležité.“

Súčasný spotrebiteľ reaguje veľmi dobre 
na prehľadné a viditeľné vystavenie 
v regáli, ktoré mu ušetrí čas pri výbere 
správneho produktu. K zvýšeniu predaja 
tak vždy pomôže dodatočné vystavenie 
v predajni v rámci akciovej zóny alebo 
priamo pri pokladni. Nemenej dôležitá je 
i dôkladná edukácia predavača, ktorý by 
mal poznať benefity produktu a zákazní-
kovi ich zodpovedne vysvetliť.

Jana Očadlíková,
marketingová manažérka pre 
divíziu Laundry and Home Care, 
Henkel SK/CZ

inzercia
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Koronakríza a domáca izolácia sa počas tohtoročnej 
jari prejavili aj v neočakávaných súvislostiach. Marcové 
tržby za prostriedky na umývanie riadu podľa údajov 
spoločnosti Nielsen medziročne vystrelili o viac ako 
50 percent. Logika za tým je jednoduchá. Ľudia sedeli 
doma, viac doma varili a jedli, a tak aj viac umývali riad. 
Zaujímavé však je, že kým tržby za prostriedky na ručné 
umývanie riadu sa už v apríli začali postupne dostávať 
bližšie k úrovniam spred roka, prípravky do umývačiek 
riadu pokles takmer nezaznamenali.

UMÝVANIE 
RIADU ZASIAHLI 
EKOTRENDY

CS #3

CS #1 RAŇAJKY
CS #2 PET FOOD
CS #3 PROSTRIEDKY NA RIAD

umývanie riadu sa už v apríli začali postupne dostávať 
bližšie k úrovniam spred roka, prípravky do umývačiek 
riadu pokles takmer nezaznamenali.

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

U
mývať riady tradične v rukách 
alebo to radšej nechať na umý-
vačku riadu? Čoraz viac ľudí 
na Slovensku v tom má celkom 
jasno a automatické umývanie 

riadu sa stáva jednoznačnou voľbou. Tento 
trend si všímajú nielen výrobcovia čistiacich pro-
striedkov, ale potvrdzujú to aj čísla spoločnosti 
Nielsen. Od minuloročného mája do tohtoroč-
ného apríla slovenskí spotrebitelia na umývacie 
prostriedky minuli celkovo viac ako 32 miliónov 
eur, čo je nárast o 13‚3 %. Tržby za prípravky 
do umývačiek riadu narástli o 16 %, čo je rých-
lejšie tempo ako 11 % rast prípravkov na ručné 
umývanie riadu.

„Pri pohľade na rast tržieb v jednotlivých mesia-
coch vidíme razantný nárast v marci, spojený 

s ochorením Covid-19, keď sa 
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Aké balenia produktov sú 
najobľúbenejšie, sa dočítate  
na www.tovarapredaj.sk 
ľudia vplyvom významných reštrikcií zásobili. Ná
sledne v apríli predaje poklesli, avšak pri príprav
koch do umývačky riadu zostávajú stále na vyššej 
úrovni. To vysvetľuje situáciu, keď ľudia zostali 
doma, doma sa stravovali a viac umývali riad,“ 
vysvetľuje konzultantka spoločnosti Nielsen Mi
chaela Štefanová. Dodáva, že podľa prieskumu 
spoločnosti ľudia očakávajú, že vplyv krízy bude 
cítiť ešte aspoň najbližších šesť mesiacov.

Aj bez vplyvu koronakrízy však údaje ukazujú 
pozvoľný nárast dopytu po prostriedkoch na 
umývanie riadu. Agentúra GfK uvádza, že as
poň raz si od júna 2019 do mája 2020 nejaký 
produkt spojený s umývaním riadu kúpila v pod
state každá domácnosť. Zároveň si všíma aj rast 
kategórie prípravkov pre automatické umýva
nie. „Z dlhodobého hľadiska počet kupujúcich 
prostriedky do umývačiek riadu rastie, a, na
opak, počet kupujúcich saponáty má klesajúci 
trend,“ hovorí senior konzultantka agentúry 
GfK Veronika Némethová.

Ručne alebo 
automaticky?

Napriek spomenutému vývojovému trendu za
tiaľ na trhu prevažujú domácnosti, ktoré naku
pujú prostriedky na ručné umývanie. Podľa GfK 
si takéto prípravky kúpilo 80 % spotrebiteľov, 
kým čistiace prostriedky do umývačiek riadu si 
zaobstaralo len 31 % nakupujúcich. „Aj napriek 
tomu, že oveľa viac domácností nakupuje pro
striedky určené na ručné umývanie, celkové vý
davky boli vyššie na prostriedky do umývačiek. 
Na tie jedna kupujúca domácnosť minula v prie
mere takmer 26 eur za rok. Pre porovnanie, 
ročné výdavky jednej domácnosti na prostriedky 
na ručné umývanie riadu boli približne 9 eur,“ 
upozorňuje Veronika Némethová.

Medzi zákazníkmi drogérií Teta, dm drogerie 
markt a 101 Drogerie je podľa spoločnosti Re
tailZoom v kategórii prostriedkov na manuálne 
umývanie riadu najpopulárnejšia značka Jar, 
ktorej predaj tvoril 52 % tržieb v tejto kategórii. 
Za ňou nasledoval Pur s 11 % podielom. Rastú
cu tendenciu v kategórii zaznamenali ekologic
ké prípravky značky Feel Eco s 9 % podielom 
a Frosch s podielom 6 %. Medzi preferovanými 
vôňami jednoznačne dominuje citrón, ktorý 
zvykne nakupovať takmer štvrtina všetkých 
spotrebiteľov.

Vo všeobecnosti oblasť prostriedkov na ručné 
umývanie stagnuje. Všímajú si to aj oslovení vý
robcovia čistiacich prostriedkov. Už dlhší čas 
sledujú, že spotrebitelia čoraz viac preferujú prí
pravky pre automatické umývanie. „Dôvod je 
jednoduchý – ušetriť si čo najviac práce a radšej 
stráviť čas niečím príjemnejším, napríklad s rodi
nou,“ komentuje situáciu Michaela Málková 

... /...

z marketingového oddelenia spoločnosti Zenit. 
„Kategórii automatického umývania riadu sa na 
Slovensku darí, rastie dlhodobo. Medziročný 
vývoj ukazuje nárast o viac než 30 percent, v ak
tuálnom roku tak patrí k najrýchlejšie rastúcej 
kategórii ťažkej drogérie, teda pranie či čistenie. 
Pozitívny vývoj očakávame aj v najbližších ro

koch,“ potvrdzuje Jana Očadlíková, marketin
gová manažérka Henkel SK/CZ pre divíziu Laun
dry and Home Care.

Ekologizácia drogérie

Okrem nárokov na univerzálnosť čističov vystu
puje v posledných rokoch čoraz viac do popre
dia aj dopyt po ekologických variantoch. 

„Prichádzame s radom ProNature, ktorý prináša 
ekologický rad čistiacich prostriedkov. Ide naprí
klad o nové Somat ProNature tablety, ktoré si 
ponechávajú kvalitu a silu produktov značky 
Somat a zároveň spĺňajú požiadavky ekologic
kých produktov. V rámci tohto radu má svoje 
zastúpenie aj značka Pur,“ hovorí Jana Očadlí
ková zo spoločnosti Henkel. 

So zmenou myslenia a snahou o ekologickejšie 
správanie prišiel na rad aj boj s plastovými obal
mi a PET fľašami. Kým pri nápojových obaloch 
by sa mal na Slovensku čoskoro zaviesť záloho
vý systém, pri obaloch od rôznych čistiacich gé
lov to nie je také jednoduché. Ale aj v tomto 
smere sú cesty, ako ísť s dobou. „Nielenže 

„Propagácia 
produktov 

na ploche je 
dôležité.“

Súčasný spotrebiteľ reaguje veľmi dobre 
na prehľadné a viditeľné vystavenie 
v regáli, ktoré mu ušetrí čas pri výbere 
správneho produktu. K zvýšeniu predaja 
tak vždy pomôže dodatočné vystavenie 
v predajni v rámci akciovej zóny alebo 
priamo pri pokladni. Nemenej dôležitá je 
i dôkladná edukácia predavača, ktorý by 
mal poznať benefity produktu a zákazní
kovi ich zodpovedne vysvetliť.

Jana Očadlíková,
marketingová manažérka pre 
divíziu Laundry and Home Care, 
Henkel SK/CZ

inzercia



Ak chcete prezentovať vaše novinky v tejto rubrike, kontaktujte naše obchodné oddelenie: tel.: +421 911 750 758, tatiana.kossova@atoz.sk

SLEDUJTE INTERNETOVÚ DATABÁZU NOVINIEK NA WWW.TAPNOVINKY.SK
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začnú množiť baktérie, čo po čase nepríjemne 
cítiť. „Práve preto výrazne rastie dopyt po na-
šom prémiovom rade Pur Active, teda hubkách, 
ktoré majú umývateľnú časť určenú na drhnutie. 
Tento povrch navyše odstráni veľmi odolné ne-
čistoty, nepotrebuje tak veľa čističa a nepoškria-
be ani jemné povrchy ako sklokeramické dosky 
či teflón,“ hovorí Jiří Krechler.

Ani sortiment pomocníkov pri umývaní riadu 
neobchádzajú neustále inovácie. Freudenberg 
investuje predovšetkým do noviniek v oblasti 
handričiek s mikrovláknami. Mapa Spontex sa 
snaží rozšíriť sortiment v oblasti hubiek s abra-
zívnou vrstvou. „V tejto kategórii sme tento rok 
na trh uviedli výrobok Dishmop. Hubka na riad 
je nasadená na dutej rukoväti, do ktorej sa na-
leje prostriedok na umývanie riadu, ktorý sa pri 
umývaní rovnomerne uvoľňuje. Náhradné hub-
ky sa dajú pravidelne dokupovať,“ uvádza Pe-
ter Masný.

máme už niekoľko rokov v ponuke ekologický 
rad Real Green Clean pre čistenie celej domác-
nosti, ale od minulého roka si vďaka moderným 
technológiám vyrábame aj vlastné PET obaly,“ 
uvádza Michaela Málková zo spoločnosti Zenit.

Podobné trendy vládnu nielen v oblasti čistiacich 
prostriedkov, ale aj pri pomôckach na ručné 
umývanie riadu. Ekologickou alternatívou klasic-
kej hubky môže byť špongia vyrobená z vlákien 
plodu špeciálnej tekvice. Ak však zákazník nemá 
chuť experimentovať, má k dispozícii čoraz širší 
sortiment rôznych handričiek z mikrovlákien, 
ktoré sú šetrné k prírode. „Naše handričky 
z mikrovlákien nielen veľmi dobre odstraňujú aj 
naozaj odolné nečistoty, ale sú celkovo trvanli-
vejšie a, samozrejme, je možné ich prať, čím 
pomáhajú zmierňovať vplyv na životné prostre-
die,“ vysvetľuje Jiří Krechler, marketingový ma-
nažér spoločnosti Freudenberg Home and Cle-
aning Solutions, ktorá stojí za značkou Vileda.

Handričky 
z mikrovlákna

Trh v oblasti čistiacich pomôcok sa podľa výrob-
cov správa v posledných rokoch stabilne. Spoloč-
nosť Mapa Spontex si všíma, že v oblasti umýva-
nia riadu je dominantnou skupinou predovšetkým 
sortiment polyuretánových hubiek s abrazívnou 
vrstvou. „Populárne sú taktiež hubkové utierky 
vyrobené z celulózy. Pri tejto skupine výrobkov 
zákazníci oceňujú predovšetkým ich odolnosť 
a vysokú schopnosť absorbovať tekutinu,“ ho-
vorí Peter Masný, oblastný manažér spoločnosti 
Mapa Spontex pre Slovensko.

Častým problémom pri opakovanom používaní 
špongií na umývanie riadu sa však stáva ich zne-
hodnocovanie a zápach. Ten je spôsobený pre-
dovšetkým tým, že v časti určenej pre drhnutie 
riadu sa zachytávajú zvyšky jedla, v ktorých sa 

CS #1 RAŇAJKY
CS #2 PET FOOD
CS #3 PROSTRIEDKY NA RIAD

SNACKY

PROTEIN FIT&SNACK 
– poď aj ty s trendom
Jedinečný proteínový snack s vysokým obsahom 
kvalitných proteínov (26 %),  bez prídavku cukru, 
na podporu vitality a imunity. Ponúkame pridanú 
hodnotu pre tých, ktorí chcú to najlepšie. 

Proteínový snack v praktickom balení s hmotnosťou 
140 g na akúkoľvek príležitosť je ďalším funkčným 
výrobkom slovenského výrobcu TEKMAR.

TEKMAR SLOVENSKO, s. r. o.

Vinárska 26, 951 41 Lužianky

+421 377 723 030

tekmar@tekmar.sk

www.tekmar.sk

UPRATOVANIE

Vileda Ultra Fresh mikrohandrička 2+1
Handrička z mikrovlákien, ktorá obsahuje antibakteriálnu zložku chlorid strieborný. 
Tá zabraňuje rastu baktérií, a tým aj vzniku nepríjemného zápachu. Dá sa 
použiť suchá alebo navlhčená. Nepoškriabe a nezanechá šmuhy. Tento materiál 
nevyžaduje použitie chemických prostriedkov. Handrička vykazuje veľmi dlhú 
životnosť, je možné ju opakovane prať v práčke. Odstráni viac než 99 % baktérií 
len pomocou vody. Tenké mikrovlákna fyzicky perfektne priľnú k povrchu podlahy, 
kde zachytia nečistoty a viac než 99 % baktérií a odstránia ich bez nutnosti 
použitia chemikálií. Výskum vykonaný  nezávislým a akreditovaným inštitútom pre 
mikrobiológiu a imunológiu.

Freudenberg 

Home and Cleaning Solutions,  s. r. o.

Na Královce 31/4, 101 00  Praha 10

+420 271 011 011

viledacz@fhp-ww.com

www.shop.vileda.sk

CUKROVINKY

JOJO Veggie – želatínové cukríky 
so šťavou z ovocia a zeleniny
Mäkké želé cukríky so šťavou z pravého ovocia a zeleniny – to je 
novinka JOJO Veggie! Unikátna kombinácia ovocia a zeleniny dodáva 
cukríkom nielen vynikajúcu chuť, ale vďaka svojmu zloženiu sú navyše 
vhodné aj pre vegetariánov a vegánov. Ochutnajte jedinečný mix 
dvoch príchutí v jednom balení – čučoriedku s cviklou alebo malinu 
s tekvicou – a potešte svoj maškrtný jazýček. Navyše, rovnako ako 
 ostatné JOJO produkty, aj JOJO Veggie sú farbené prírodou.

Nestlé Česko, s. r. o. 

Mezi Vodami 2035/31 

143 20  Praha 4 www.jojo.cz, www.jojo.sk



Ak chcete prezentovať vaše novinky v tejto rubrike, kontaktujte naše obchodné oddelenie: tel.: +421 911 750 758, tatiana.kossova@atoz.sk
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SLEDUJTE INTERNETOVÚ DATABÁZU NOVINIEK NA WWW.TAPNOVINKY.SK

POCHUTINY

LAY’S BARBECUE 
RIBS
Lay’s, vyrobené z kvalitných  zemiakov, chrumkavé 
a lahodné, prinášajú novú príťažlivú príchuť BBQ 
rebierok. Každý deň chutí lepšie s Lay’s!

MATTONI 1873

Vajnorská 100/B

831 04  Bratislava

info@mattoni.cz 

www.mattoni.eu

CUKROVINKY

Žuvačky Mentos Pure Fresh
Ochutnajte žuvačky Mentos Pure Fresh s dlhotrvajúcou 
intenzívnou sviežosťou! Žuvačky majú unikátne tekuté 
jadro, sú bez cukru a s prírodným výťažkom zo zeleného 
čaju. Dostupné sú vo viacerých typoch balení – praktické 
60 g balenie na cesty alebo do auta, 30 g balenie ideálne 
do každého vrecka či kabelky alebo 15,5 g balenie v ruličke. 
Z pestrej ponuky ovocných a mätových príchutí si naozaj 
vyberie každý. Osviežte si i vy deň s Mentos žuvačkami!

Perfetti Van Melle Slovakia, s. r. o.

Gorkého 3

811 01  Bratislava

+421 259 102 825

info@sk.pvmgrp.com

www.mentos.sk

TYČINKY

Olivové tyčinky 
od MINIT
Olivové tyčinky od MINIT sú špecialitou v kategórii 
pečiva aj snacku, ktoré vás jedným zahryznutím 
prenesú rovno do slnečného Talianska.

Bohatý, až 27 % obsah zelených olív, zapečených 
v ceste, im dodáva intenzívnu plnú olivovú chuť, 
príjemnú šťavnatosť a vláčnosť cesta. Vďaka 
vysokému obsahu olív sú zdrojom hodnotnej 
vlákniny.

MINIT SLOVAKIA, spol. s r. o.

Múzejná 208/1

929 01  Dunajská Streda

info@minitbakery.sk

www.minitbakery.sk

KÚPEĽOVÁ KOZMETIKA

Šťavnaté novinky od DiXi
Každé sprchovanie teraz môže byť zážitkom. 
Nechajte sa uniesť novými sprchovými gélmi 
od slovenskej značky DiXi. Bohatú penu, šťav-
naté vône a energiu nájdete v každej jednej 
kvapke. Prírodné extrakty z pomaranča, 
avokáda, mliečne proteíny či výťažky z kvetu 
kosatca sa postarajú o potreby aj tej najcitli-
vejšej pokožky. Sprchové gély DiXi neobsa-
hujú parabény ani silikóny a vyrábame ich 
priamo pod Tatrami.

Herba Drug, s. r. o. 

Mlynská 1335

053 11  Smižany

+421 534 434 360

herba@herbadrug.sk

www.dixi.sk

www.herbadrug.sk

+421 259 102 825

SNACKY

Špaldové mini placky 
v poleve 150 g
Jedinečné trendy výrobky, spĺňajúce vysoké nároky 
spotrebiteľov na zdravú výživu, vyrobené z kvalitnej 
krupice špaldovej pšenice, bez konzervantov. K dis-
pozícii v dvoch chutných variantoch – polomáčané 
v tmavej kakaovej alebo bielej poleve. Výborné 
ako zdravšia alternatíva bežného sladkého pečiva 
a vhodné pre všetky vekové kategórie ako ľahký 
snack na chrumkanie počas celého dňa.

TOL, s. r. o.

Priemyselná 4765

059 51  Poprad

+421 905 621 355

tol@tol.sk

www.tol.sk

CUKROVINKY

TATRAMELKY – do vaku aj do kabelky! 
Burizóny v karameli 30 g
JEDINEČNÝ SLOVENSKÝ BEZGLUTÉNOVÝ PRODUKT 
VYROBENÝ VO VYSOKÝCH TATRÁCH 

Prísne strážený recept, tradičná technológia prípravy, ktorá 
je v mnohých štádiách stále vykonávaná ručne, použitie 
vysokokvalitných surovín, úžasné vysokohorské prostredie 
produkcie a predovšetkým ľudia, ktorí sa už vyše 21 rokov s nadšením starajú o jedinečnosť svojho produktu 
– to sú faktory, ktoré robia Tatramelky takými výnimočnými. Nezameniteľná chuť a vôňa lahodného karamelu 
plus jeho šťavnatá konzistencia, doplnená jemnou chrumkavosťou burizónov poláska zmysly, doplní chýbajúcu 
energiu a rozjasní deň o krásnu spomienku na skvelý výlet či vysokohorskú túru.

TOL, s. r. o.

Priemyselná 4765, 059 51  Poprad
+421 905 621 355

tol@tol.sk www.tol.sk
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Dobrá váha

Z 

ákazník dostane do ruky balíček 
šunky zakrútený v potravinárskej 
fólii. Na vrchu je drobná nálepka 
s presnou hmotnosťou a PLU kó-
dom. Ručne napísané údaje musí 

predavačka prácne naťukať do pokladnice. To nie 
je žiadna romantická spomienka na časy spred tri-
dsiatich rokov, ale ešte stále realita všedných dní, 
predovšetkým v menších dedinských predajniach. 
Zbytočné medzikroky pri predaji, ale aj pri evidencii 
tovaru či tržieb, dokážu dnešné moderné váhy a vá-
hové systémy bez problémov odstrániť.

Moderné vybavenie predajne totiž nie je len otáz-
kou prestíže, ale často aj dôležitým posunom sme-
rom k jednoduchšej a bezproblémovejšej prevádz-
ke. Priama komunikácia s pokladnicou, zapisovanie 
údajov o predanom tovare, spojenie s eKasou, ale 
ani bezdotykové prijímanie hotovosti dnes už nie 
sú ničím výnimočným. Potvrdzujú to aj oslovení 
predajcovia a výrobcovia váh a váhových systémov. 
Vývinovým smerovaním je podľa ich slov integrácia 
rôznych funkcií a neustále sa zvyšujúce nároky na 
multifunkčnosť zariadení.

„Trendom je plná integrácia so skladovým a pok-
ladničným softvérom tak, aby sa všetky dáta pre-
nášali automaticky, a tým sa eliminovali možné 
chyby v ručnom odpisovaní ceny, hmotnosti a po-
dobne,“ hovorí obchodný manažér spoločnosti 
P.V.A. systems Michal Čadina. Okrem spájania rôz-
nych funkcií obchodníci požadujú čoraz jedno-
duchšie ovládanie, najmä pomocou dotykovej 
obrazovky. Obrazovka by však nemala smerovať 
len k predavačovi, ale aj k zákazníkovi.

„Zákazníci od dodávateľov váhových zariadení čo-
raz častejšie požadujú, aby boli váhy skoro bez 
výhrad postavené na platforme počítačového sys-
tému, otvorenej softvérovej architektúre a zákaz-
níckych displejoch, ktoré dokážu k zákazníkovi 
smerovať v rámci obchodu jasnú reklamu,“ hovorí 
obchodný zástupca spoločnosti Mettler-Toledo 
Karel Glatt. Vysvetľuje, že takéto zariadenie musí 
byť aktívnym prvkom a pomocníkom pri predaji 
produktu koncovému zákazníkovi.

Komunikácia s pokladničným softvérom, skladovým systémom, 
finančnou správou a v neposlednom rade aj priamo so zákazníkom. 
To všetko sú vlastnosti, ktoré by moderná a kvalitná váha v obchode 
mala zvládať. Vývoj na trhu s váhami a váhovými systémami ukazuje, 
že dnes už nestačí, aby bola váha prístrojom, ktorý ukáže len hmotnosť 
produktu. Mala by byť pomocníkom, ktorý urýchli a zľahčí nakupovanie 
nielen pre zákazníka, ale výrazne zjednoduší život aj obchodníkovi.

počítačje malý
Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

Čo všetko vie

Prepájanie váh a rôznych typov platobných terminá-
lov, skenerov či čítačiek čipov je dnes už celkom 
bežné. V oblasti hardvéru je však v súčasnosti novým 
trendom prepojenie váh so zariadením slúžiacim na 
automatický príjem a výdaj hotovosti. Spoločnosť 
Mettler-Toledo novinku pripravila v spolupráci s fir-

mou Albacon Systems a dnes sa už toto zariadenie 
dostáva priamo do predajní. Vďaka tomu sa jednak 
zvyšuje komfort pri obsluhe zákazníka, no mnoho 
výhod riešenie prináša aj obchodníkovi.

„Je to absolútne hygienický spôsob, obsluha sa 
nedotýka hotovosti a je tak chránená pred vírusmi 
a baktériami. Manká a rozdiely sú minulosťou, 
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

 keďže zákazník vkladá hotovosť priamo do zaria-
denia a k chybe alebo sprenevere príde veľmi ťaž-
ko. Takýto spôsob je bezpečný, keďže je hotovosť 
uložená priamo v zariadení, zjednodušuje sa uzá-
vierka, ktorá sa robí online a v neposlednom rade 
sa zvyšuje rýchlosť vybavenia zákazníka,“ vymenú-
va Karel Glatt.

Výrobcovia a dovozcovia sa snažia uľahčiť obchod-
níkom život. Ponuka a možnosti sú v podstate ne-
obmedzené a stačí si vybrať. Problémom nie je ani 
individuálny prístup k zákazníkom. „Okrem sériovo 
vyrábaných váh vieme zákazníkom ponúknuť aj na 
mieru upravené vážiace systémy, výrobu atypic-
kých rozmerov plošín váh a vývoj vlastného softvé-
ru pre vážiace aplikácie. Máme v ponuke cenovo 
dostupné a dobre spracované váhy s výpočtom 
ceny, ktoré sa dajú ľahko prepojiť so systémom 
eKasy. Vieme ponúknuť aj komplexnejšie systémy, 

ktoré dokážu plniť špecifické úlohy pri vážení na 
základe zadania zákazníka,“ uvádza vedúci tech-
nického oddelenia spoločnosti Bruto Miloš Sidor.

Pri výbere váh a váhových systémov je potrebné 
myslieť aj na softvér. „Dodávateľ by mal garanto-
vať aj splnenie všetkých legislatívnych požiada-
viek, rovnako ako by mal byť pripravený riešiť 
v budúcnosti aj nové požiadavky,“ hovorí Michal 
Čadina zo spoločnosti P.V.A. systems. Najmä v prí-
pade spojenej váhy a pokladnice je dôležité pamä-
tať na to, aby bol prístroj kompatibilný so systé-
mom eKasa.

Pozor na pravidlá

Okrem softvéru a prepojenia systémov v rámci 
prevádzky je pri výbere správnej váhy dôležité 
bližšie sa pozrieť aj na samotný hardvér. Do pre-
dajne s ovocím a zeleninou bude totiž potrebné 
zaobstarať inú váhu ako do mäsiarstva, iný typ 
zase bude vhodný napríklad do kuchyne, kde je 
potrebné veci vážiť, no zároveň sa neďaleko váhy 
vyprážajú hranolčeky. V poslednom prípade bude 
jednak potrebné zaobstarať si váhu s dostatoč-
ným IP krytím, teda ochranou pred externými 
vplyvmi, a taktiež bude potrebné ju častejšie 
umývať a utierať.

„Váha je v prvom rade elektronické zariadenie, 
ktoré je citlivé na nárazy, pády, preťaženia, vlh-
kosť. Ak nemá požadované krytie proti vlhkosti, 
tak má byť prevádzkované v suchom prostredí. 
V prípade prašných prevádzok je tiež potrebné 
používať váhy s vyšším IP krytím. Aj zákon ukladá 
používateľom váh udržiavať ich v takom stave, aby 
zabezpečili ich správne používanie,“ vysvetľuje 
Miloš Sidor z firmy Bruto. Práve dôkladná starost-
livosť o váhy zaručí nielen to, že budú fungovať 
oveľa dlhšie, ale aj to, že budú fungovať skutočne 
tak, ako majú.

Váhy a váhové systémy totiž podliehajú pomerne 
prísnej regulácii a kontrole zo strany štátnych or-
gánov. Ak ide o váhy do predajne, teda o meranie 
hmotnosti súvisiace s platbami, obchodníci musia 
používať takzvané určené meradlá, ktoré majú prí-
slušné certifikácie na to, aby mohli byť použité 
v obchodnom styku. Najmä na trhoviskách sa totiž 
človek môže stretnúť s váhami, ktoré si predajcovia 
zakúpili inde ako u oficiálnych predajcov. Keďže 
zvyčajne nejde o určené meradlo, pri kontrole by 
predajca za takéto vybavenie dostal od štátnych 
orgánov pokutu. „Váhy by mali zákazníci kupovať 
v obchodoch a e-shopoch, ktoré sa zaoberajú pri-

„Dokážu komunikovať so skladom 
i pokladňami.“

 Existujú tri základné spôsoby predaja váženého tovaru. Prvým sú úsekové 
váhy či samoobslužné váhy na ploche samoobslužnej predajne, druhým je 
váženie priamo pri pokladni alebo ide o predaj rovno z váhy, najmä pri mäse, 
údeninách a lahôdkach. Spoločným trendom pre všetky spôsoby je plná 
integrácia so skladovým a pokladničným softvérom tak, aby sa všetky dáta 
prenášali automaticky, a tým sa eliminovali možné chyby v ručnom odpisova-
ní hmotnosti, ceny a podobne.

Michal Čadina, obchodný manažér, P.V.A. systems

márne predajom váh a vedia zákazníkovi poradiť 
pri výbere a upozorniť ho na dôležité legislatívne 
podmienky,“ dopĺňa Miloš Sidor.

Cena verzus kvalita

Ušetriť na vybavení pár desiatok eur alebo radšej 
siahnuť hlbšie do vrecka, ale byť si istý, že mám 
kvalitu, ktorá vydrží? Otázka, ktorú si vo veľkom 
kladú nielen obchodníci. Výrobcovia a distribútori 
váh a váhových systémov však majú v tejto veci 
jasno. Šetriť sa neoplatí, pretože medzi jednotlivý-
mi výrobkami sú veľké rozdiely. Prípadný servis 
alebo častá výmena zariadení tak nakoniec môže 
vyjsť ešte drahšie. Sú však obchodníci naozaj 
ochotní priplatiť si za vyššiu kvalitu?

„Rovnako ako u ostatného špecializovaného hard-
véru a softvéru si priplatia predovšetkým obchodní-
ci, ktorí sa snažia maximalizovať efektivitu využitia 
personálu predajní. Ak sa predavači budú venovať 
prezentácii tovaru a automatizované činnosti ne-
chajú kvalitným systémom, zvýši sa plynulosť vyba-
venia, obmedzia sa chyby a napokon sa zvýši spo-
kojnosť ako zákazníkov, tak personálu,“ hovorí 
Michal Čadina zo spoločnosti P.V.A. systems.

Najlacnejšie váhy využiteľné v maloobchode sa 
dajú zohnať už od 100 eur, zvyčajne sa sumy po-
hybujú okolo troch – štyroch stoviek a drahšie 
kúsky sa pohybujú tesne pod úrovňou tisíc eur. 
Nad túto sumu sa dostávajú základné počítačové 
váhy a ponuku uzatvárajú plne modulárne počíta-
čové váhy s operačným systémom, ktorý je možné 
konfigurovať podľa prianí zákazníka. Hoci by si 
každý obchodník mal vedieť zvážiť, ako často a na 
čo všetko bude váhu používať, vo všeobecnosti sa 
najlacnejšie nákupy neodporúčajú. „Najčastejší 
nedostatok, ktorý je priamo úmerný koncovému 
výsledku, je snaha obstarať váhy a riadiaci softvér 
za čo najnižšiu sumu. Táto kombinácia sa v budúc-
nosti pri ostrej prevádzke berie ako veľmi limitujú-
ca a obmedzujúca funkčnosť celého systému,“ 
tvrdí Karel Glatt z firmy Mettler-Toledo.

Zo skúseností Miloša Sidora zo spoločnosti Bruto 
vyplýva, že ľudia sú ochotnejší priplatiť si za pro-
dukt v prípade, že vidia jeho pridanú hodnotu. Ak 
vie prístroj uľahčiť evidenciu tým, že sám zapíše 
váženia na USB kľúč alebo ich odošle na internet, 
investícia do drahšej a kvalitnejšej váhy sa rýchlo 
vráti v podobe ušetreného času. „Mojím obľúbe-
ným príkladom je slovenský výrobca potravín, kto-
rý dlhý čas nakupoval do svojej mokrej prevádzky 
jednoduché váhy z                                                                 obchodného domu, ktorý sa 
špecializuje na nábytok. Keďže sa váhy často kazi-
li, prišiel sa poradiť, či by sme v podobnej cene 
vedeli ponúknuť niečo lepšie. V podobnej cene 
sme váhy nemali, avšak po výmene váh za odpo-
ručené typy ich poruchovosť klesla na nulu. Váhy 
boli síce drahšie, avšak investícia sa firme vrátila už 
po krátkom čase,“ uzatvára Miloš Sidor.

Šetrenie môže 
vyjsť nakoniec 

draho.
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echnológie z inventára štvrtej prie-
myselnej revolúcie, ako internet 
služieb, virtualizácia, digitálne dvoj-
čatá a nástroje umelej inteligencie, 
už v súčasnosti umožňujú generač-

nú zmenu v riadení zásob a skladu, a to aj v oblasti 
potravinárstva. Integrácia zásobovacieho reťazca, 
spojená s rozsiahlou digitálnou transformáciou, ve-
die k implementácii riešení so širšou funkcionalitou, 
dynamickou škálovateľnosťou a rozšíriteľnou auto-
matizáciou. Medzi tieto riešenia sa zaraďuje aj nová 
generácia WMS riešení, tzv. WES systémy (ware-
house execution system). Ako napovedá označenie, 
WES je možné vnímať ako ekvivalent MES systémov 
pre skladové procesy a zásobovanie.

WES systémy vnášajú do skladov a riadenia záso-
bovania vyššiu mieru dynamického riadenia pro-

cesov. Zároveň sú užšie integrované na ďalšie 
systémy vo výrobnom a materiálovom toku. Inte-
ligencia, dynamické škálovanie a flexibilná auto-
matizácia predstavujú už dnes kľúčové vlastnosti 
pre zásobovacie reťazce, pričom práve WES sys-
témy prinášajú tieto tri princípy do riadenia záso-
bovania a skladových procesov. „Na skladové 
operácie sa totiž WES systémy pozerajú ako na 
ucelené procesy, teda na prácu,                                                                 ktorú je potrebné 
plánovať, rozvrhovať a riadiť,“ vysvetľuje Peter 
Bílik, smart industry solution designer v spoloč-
nosti Anasoft, podľa ktorého sa vďaka tomu 
otvárajú nové možnosti pre optimalizáciu týchto 
procesov, ako aj ich pokročilú integráciu s ostat-
nými procesmi v rámci zásobovacieho reťazca. 
Týka sa to aj integrácie procesov poslednej míle 
aj vzhľadom na rozširujúci sa model omnikanálo-
vej distribúcie. 

Skladové operácie v Maduniciach 
vykonávajú elektrickou manipulačnou 

technikou uspôsobenou do mrazu. Obsluha 
techniky je riadená WMS systémom.

Foto: Hopi SKv chladenej logistike

Procesy logistiky a riadenia materiálového toku sa nachádzajú uprostred éry digitálnej 
renesancie. Nové technológie a princípy, ktoré so sebou prináša štvrtá priemyselná 
revolúcia a nástup inteligentného priemyslu, transformujú postupy riadenia zásob, 
tokov a vnútropodnikovej logistiky. Sklady a skladové procesy sú často prvým krokom 
pri automatizácii zásobovacieho reťazca a logistiky. Výnimkou nie je ani potravinárstvo.

Tomáš Szmrecsányi, tomas.szmrecsanyi@atoz.sk

Prichádza éra
automatizácie 

potravinárskych skladov

Silná pomoc zo strany
IT systémov
Výber a nasadzovanie IT systémov pre riadenie zá-
sobovania a skladu – vrátane potravinárskych – zá-
visí od parametrov skladu, počtu zamestnancov, 
zložitosti procesov a požiadaviek i ambícií prevádz-
kovateľa skladu s potravinami. Donedávna mohli 
stačiť na vykonávanie elementárnych funkcií skla-
dového hospodárstva ERP systémy, ktoré sa zväč-
ša zameriavajú na účtovnú evidenciu skladových 
pohybov a sledovanie umiestnenia tovarov v skla-
de. Vzhľadom na zrýchľujúci sa materiálový tok, 
optimalizáciu kapacity skladu a jej efektívnejšie 
využívanie, zvyšovanie produktivity, ako aj  ďalšie 
požiadavky na znižovanie prestojov a vychystáva-
cích úkonov bez pridanej hodnoty, je implementá-
cia komplexnejších riadiacich systémov nevyhnut-
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

teplotný reťazec, čo znamená pre chladený sklad 
0 – 4° C, pre temperovaný sklad teplota do 15 °C 
a napokon pre suchý sklad.“

Sklady v Maduniciach sú zamerané na mrazený 
tovar pri teplote –18 °C a menej. Chladený (tem-
perovaný) sklad v Senci skladuje tovar dennej spot-
reby (mlieko, mliečne výrobky), tovar pre pekáren-
ské potreby (kvasnice), pivo a sudy, fresh food 
(mäso a mäsové výrobky), tovar s potrebou zvýše-
nej cirkulácie vzduchu (plesňové syry). Suchý sklad 
obsahuje najmä konzervy, potraviny s dlhou do-
bou spotreby, cestoviny, sušené výrobky,  non-food, 
senzitívny tovar, alkohol, drogériu.

Ambiciózne plány pri 
automatizácii skladov

V blízkej budúcnosti budú podľa Marka Brňa po-
zemné operácie v rámci príjmu a expedície nahra-
dené dopravníkmi. Pri príjme sa zamýšľajú nad 
autonómnymi vozíkmi. Pribudne im automatická 
balička s dostatočnou kapacitou pokryť vlastné 
expedičné kapacity. Vzhľadom na širokú ponuku 
na trhu musí Hopi SK brať do úvahy rozličné po-
žiadavky zákazníkov. To je najdôležitejšie krité-
rium, pretože musia prispôsobiť sklady paletám, 
obalom, ktoré u nich zákazník skladuje. 

Skladovanie potravín má zväčša vyššie hygienické 
nároky. Ako zdôrazňuje Martin Kozlov, produktový 
manažér spoločnosti Jungheinrich, bezúdržbová 
technológia lítium-iónových batérií vytvára zdravot-
ne vyhovujúce pracovné prostredie v podobe čistej 
prevádzky bez emisií a nevyžaduje si špeciálnu nabí-
jaciu miestnosť. Firma má širokú ponuku manipulač-
nej techniky aj pre sklady s potravinami. Či už ide 
o špeciálne upravené vozíky do chladného prostre-
dia, žiarom zinkované vozíky alebo iné na mieru šité 
riešenia. „Naša spoločnosť je pripravená v prípade 
záujmu priniesť do daného skladu ako automatizá-
ciu cez bezobslužnú manipulačnú techniku, tak aj 
digitalizáciu pomocou našich riadiacich a podpor-
ných systémov – či už ide o sklad materiálu pre au-
tomobilovú výrobnú spoločnosť, alebo sklady pre 
potravinové reťazce,“ hovorí manažér logistických 
systémov spoločnosti Jungheinrich Marián Jančík.

zamestnancov, ako napríklad spádové regály. 
„Sklady máme vybavené štandardným regálovým 
systémom, pričom používame poloautomatické 
baličky paliet a využívame systém WMS so skener-
mi. Začali sme realizovať projekt Lift Navigation – 
automatické vysunutie lyžín do požadovanej výš-
ky,“ komentuje situáciu v skladoch Hopi SK Ján 
Baláž, manažér DC Senec. 

Od príchodu 
až po odvoz tovaru

Marek Brňo opisuje logistický proces, ktorý odštar-
tuje príjem tovaru od dodávateľov. To znamená 
booking do skladu (Hopi booking portál) – dodá-
vateľ si rezervuje okno vykládky a avizuje, pre koho 
a koľko tovaru vezie. Nasleduje kontrola teploty 
a kvality tovaru na vstupe – tu snímajú tovar 
RF skenermi (SSCC štítky – informácia o artikli, 
 balenie, DMT, atď.) a po kontrole a na základe 
MD systém priradí budúcu skladovú pozíciu. Po-
tom prichádza potvrdenie – revízia dokladov (do-
dacích listov) a tvorba „príjemky“. Samotné za-
skladnenie predstavuje fyzické a systémové 
uskladnenie prijatého tovaru na zásobu v regálo-
vom systéme (špeciálne k skladovej lokácii – podľa 
pickovacieho hada) a využitie systémových zakla-
dačov s indukčným navádzaním, RF skenerov – pri-
tom riadenie prebieha WMS systémom.

„Treba dodať, že každá skladová pozícia je auten-
tická, s vlastným evidenčným štítkom, vďaka čomu 
vieme, kde aký tovar je, akú má DMT a vieme tra-
sovať,“ hovorí Marek Brňo. Zároveň prízvukuje, že 
po tomto všetkom prichádza na rad expedícia: 
„Vychystanie sa realizuje taktiež podľa WMS sys-
tému a jednotlivých skladových príkazov podľa 
objednávok zákazníkov. Ďalej využívame pickova-
cieho hada, systémové zakladače na prípravu to-
varu do vychystávacej zóny (griff), picking pomo-
cou RF skenerov. Tu tiež všetko riešime, presnejšie 
riadime WMS systémom. Nasleduje pridelenie 
práce jednotlivým pickerom podľa transportného 
plánu a samotná expedícia pod riadenou teplotou 
(expedičná zóna/spádový regál), pričom nakládky 
idú do predmrazených áut. Vykládka kamiónov je 
rozdelená podľa typu tovaru – musíme rešpektovať 

ná. „Obzvlášť v prípadoch, keď dochádza 
k integrácii skladu s ostatnými časťami zásobova-
cieho reťazca,“ podotýka Peter Bílik.

WMS systémy sa nasadzujú aj mimo obchod-
no-distribučných a e-commerce firiem v rámci in-
tralogistiky alebo výrobnej logistiky. Vzájomné 
prepojenie procesov mimo skladu, či už v horizon-
tálnej línii jednotlivých procesov, alebo vertikálnej 
línii integrácie dátových tokov, motivuje podniky 
vyhľadávať modulárne a flexibilne škálovateľné 
riadiace systémy. Odpoveďou je práve nová gene-
rácia WES systémov s decentralizovanou architek-
túrou, založená na princípoch internetu vecí, digi-
tálnych dvojčiat a prvkoch umelej inteligencie.

Do akej miery má spoločnosť Hopi SK automatizo-
vané sv                                                                oje sklady? Podľa manažéra DC Madunice 
Marka Brňa nemá firma automatizovaný sklad 
v zmysle dopravníkov. Všetky pozemné a výškové 
skladové operácie sú napríklad v Maduniciach vy-
konávané elektrickou manipulačnou technikou 
uspôsobenou do mrazu. Obsluha manipulačnej 
techniky je riadená systémom, a to konkrétne 
WMS systémom, pričom pomáha nadstavba SAP 
a development vo vlastnej réžii. „Obsluha vozíka 
je vyťažovaná systémom podľa najbližších sklado-
vých miest tak, aby bola zabezpečená efektivita 
prejazdov a výkon zamestnanca.“

V skladoch Hopi SK v Senci využívajú jednoduché 
dopravníky na úseku VAS (value-added services). 
Aktuálne majú rozpracované projekty na automa-
tizáciu presunov paliet s cieľom zvýšiť efektivitu 
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TEPLÉ NÁPOJE rozširujú svoj sortiment a konkurujú kaviarňam a čajovniam.    

POKLADNIČNÉ SYSTÉMY dokážu viac ako len blokovať tovar. 

NEPREHLIADNITE

Ste na konci 
TaPmag. 
Neprehliadli 
ste niečo?

V našom  ďalšom čísle:

Ak sa chcete dozvedieť viac, 
kontaktujte nás na:
www.tovarapredaj.sk/kontakty
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VÍNO 
A ALKOHOL 

sa presúva do 
prémiových radov. 

STRETNUTIE 
S MARTINOM 
KURUCOM, výkonným 
riaditeľom Tesco Stores SR.

MINISTERSTVO
už neloví 
obchodníkov. 

PET FOOD ponúka 
veľa možností. 

VÁHY sú vlastne 
počítače.
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jednoducho poctivá

www.krajanka.sk

VÝHRADNÝ DISTRIBÚTOR

hriešne zvodná 

čokoláda ...

www.krajanka.sk

neodolateľná a jednoducho
poctivá čokoládová kyslá

smotana s višňami, karamelom, 
pomarančom alebo extra
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